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Forward

This report is the outcome of a UN Development Account (DA) project on “Establishment of National Technology 
Transfer Offices (NTTO) in Selected ESCWA member countries (Egypt, Lebanon, Morocco, Mauritania, Tunisia, and 
Oman)”. The project aims to enhance national innovation system capacity through updating related legislations, 
policies; and the establishment of National Technology Transfer Offices (NTTO) linked to universities and research 
institutions facilitating the partnership among the research community, economic development sector, industry, and 
relevant governmental actors. 

Starting in July 2015, Science, Technology Development and Innovation Landscape Maps in Egypt, Lebanon, 
Morocco, and Tunisia were developed. Commissioned studies identified legislative gaps and needs in the national 
and institutional relevant policies with present challenges and opportunities. Additional targeted studies introduced 
recommendations towards addressing the weaknesses in such policies and legislations, in addition to proposing a 
road map towards effective implementation. 
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Chapter 1

Tunisia Science, Technology and Innovation Landscape Analysis

1. National Innovation System definition

Innovation is an important driver of value creation, economic growth and social welfare. It is driven by an interest 
to find new sources of economic growth, raise productivity and international competitiveness. In Tunisia, innovation 
is recognized as a major concern in public policy during the last two decades. Thus, it is still very common to find 
innovation as a rhetoric in political discourse concerning all sectors, including administrative reform and governance 
of public affairs.

Innovation is the process of turning an idea or invention into goods or services that create value on the market, 
produced with a scalable industry. To be called an innovation, an idea must be replicable at an economical cost and 
must satisfy a specific need, such as food, water, sustainable environment or quality of life. Innovation involves 
deliberate application of information, imagination and initiative in deriving greater or different values from resources, 
and includes all processes by which new ideas are generated and converted into useful products.

The Oslo manual1 concentrates especially on technological innovation of products (and services) and processes 
(technological product and process (TPP) innovation). TPP innovation comprises implemented technologically new 
products and processes and significant technological improvements in products and processes. A TPP innovation 
has been implemented if it has been introduced on the market (product innovation) or used within a production 
process (process innovation). TPP innovation involves a series of scientific, technological, organizational, financial 
and commercial activities.

The Oslo Manual makes a difference between TPP and other innovation (new or improved management, etc.). In this 
chapter, TPP innovation is only considered to keep up with innovation that is based on the Technology Transfer (TT).

Furthermore, National Innovation System (NIS) is defined in this chapter as all the institutions and private and public 
organizations contributing to the generation and commercialization of science and technology in a global value chain 
of Research, Development and Innovation (RDI). NIS aims to improve the innovation capability of the country through 
interactions between the actors and institutions in both business sector and academia, to better identify and exploit 
technologies, and to produce an enabling environment for knowledge dissemination and commercialization. The 
flows of technology and information among people, enterprises and institutions are the essential elements produced 
by NIS. Hence, NIS is a set of institutions and entities, which jointly and individually contribute to the development 
and dissemination of new technologies, and provides a framework on which governments formulate and implement 
public policies in order to influence the innovation process. 

1.2 Innovation policy, strategy and legislation in Tunisia

According to a paper2 published in 2008, the first concrete step to formally organize research activities in Tunisia and 
provide structures with which a national policy could be implemented was the creation of a Secretariat of State for 
Scientific Research and Technology (SERST) in February 1991. The main mission of SERST was the use of research as 

1   http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/ Oslo_Manual_Third_Edition.pdf

2  Progress towards the Implementation of the National Innovation System in Tunisia, R. Chaabouni  2008
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a tool to address problems of development in areas such as agriculture, health, industry, energy and the environment. 
It was set up under the authority of the Prime Minister to play an inter-ministerial role in formulating proposals 
for a research and innovation policy at the national level in coherence with the social and economic development 
needs, and monitoring the implementation of this policy via the activities of the different involved ministries. To 
facilitate the job of inter-ministerial coordination, a Higher Council for Scientific Research and Technology was created 
in 1992. It was chaired by the Prime Minister and included representatives of the ministries, the labor unions, the 
heads of industry and any other organization or person whose input was considered helpful to their work. The first 
major achievement of SERST was passing the country›s first legislation dedicated to the organization of research and 
technological development in early 1996. (Full text of the decree is presented in annex 1) 

Significant efforts were made to increase funding for research and SERST established a target of %1 of GDP by the 
end of 2004. All ministries played a role in trying to achieve this goal. In addition to its role in policy formulation, 
the SERST also financed and led a number of research programs, among which are PNM (Programmes Nationaux 
Mobilisateurs) launched in 1992, along with the program for the valorization of research results (VRR Programme de 
Valorisation des Résultats de la Recherche), and grant for investments in R&D (PIRD)3. 

PNM is a program for upgrading the industrial capacity. It focused on agriculture and fisheries, environment and 
natural resources, industry and energy, computing and telecommunications, healthcare and pharmaceuticals, and 
socio-economic research. PNM programs were discontinued in 1998. They provided support for a total of 600 projects 
costing about US20$ million. Agriculture as well as healthcare and pharmaceuticals accounted for %67 of this 
expenditure.

VRR program was launched in 1992 and this was the first attempt of promoting the commercialization and the 
application of research results to the social or economic environment. This program aims to placing on the market 
the results obtained by the research laboratories. The VRR projects are funded by the Ministry of Higher Education 
and Scientific Research following an open Call for Proposals. The beneficiaries are public research organizations 
(research centers, research laboratories, research units) with the possibility of partnership with economic enterprises. 
The duration of realization of a project VRR is 3 years. Till 2012, it supported around 90 projects4 with a total value of 
about US5$ million. Agriculture represented %25 of this investment, IT %21, energy %15 and biotechnologies %11. 

1.2.1 Incentives and programs supporting innovation

Tunisia has produced a large set of incentives during the period 2008-1996, in particular national programs and 
financial measures supporting the NIS inception. Yet, the Tunisian economy was dominated by the public sector with 
an excessive control and a centralized authority. This led to a fragmented vision and strategy of the RDI value chain, 
biased by a sectorial approach. An attempt to gather all stakeholders and to produce a common ground for a coherent 
Innovation Agenda was undertaken by the creation of the ANPR5 in 2008, with the mission to support the interface 
agencies involved with scientific research, to assist the R&D programs and initiatives implementation, and to facilitate 
the TT through collaborative projects and Public-Private Partnerships (PPP). 

ANPR mission has been consolidated by the PASRI (Projet d’Appui au Système de Recherche et de l’Innovation), 
which produced a wider and useful corpus of knowledge to enable an Innovation Policy and a strategy formulation 
for an effective NIS. 

3  Detailed in the next section

4  GIZ study : Etat de l’Art de l’Essaimage et son impact sur la dynamique entrepreneuriale. Wiki Start Up 2013

5  It is a public Agency with administrative and financial autonomy and placed under the Ministry of Higher Education and Scientific 
Research.
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The mapping of the NIS (Figure 1) shows how rich is the innovation agenda in Tunisia. The number of incentives and 
State supported initiatives that are running under the governance of different Ministries raises the question of why the 
outcome and results are not there.

These are the most important programs and incentives:

PMN (Programme de Mise à Niveau) (Upgrading Industrial Capacity Program at Ministry of Industry, Energy and Mines): 
Launched in 1995 to mark the signing of the free trade agreement with the EU, PMN is a national program that aims 
to upgrade the Tunisian industry. Implementing a PMN program involves the participation of several stakeholders 
(companies, PMN Office, technical centers, design offices, etc.). The process includes two phases: a first one triggered 
by the demand of the business entities and leading to the approval of upgrading its investment plan; and a second 
phase for the release of investment grant after complying with some governance rules. PMN has reached 5256 
approved requests from small and medium enterprises (SMEs), for a total investment of TND8.9 billion, and has 
committed around TND1.2 billion of grants. The most significant stake of this investment was dedicated to increasing 
production capacities and very little was allocated for intangible assets.

ITP (Investissement Technologies Prioritaires) (Priority technological investment at Ministry of industry, Energy and 
Mines)  
In addition to the PMN Grant, ITP grant ensures the financial support of intangible investments, the implementation of 
quality management system and certification. Industries and services companies related to industry which have been 
running for at least one year with no economic difficulties are eligible to this program. Since its launch in January 
2016, ITP approved 8166 requests for a total investment of TND417.2 million including TND176 million of Grants and 
TND84.7 million of distributed premiums.

PIRD (Prime d’Investissement à la Recherche et Innovation) (Grant for investment in research and innovation at Ministry 
of Industry, Energy and Mines) 
PIRD was created in 1995 in the time of legislation intended to support investment in activities such as R&D conducted 
by enterprises. It was the first research program dedicated to the needs of the enterprise6. It provided a %50 grant of 
up to US20$k towards a feasibility study, as well as US750$k towards the testing or adaptation of new technologies or 
the development and evaluation of prototypes. PIRD includes now public and private enterprises as well as scientific 
associations, from all sectors including health and agriculture. PIRD is part of the strategy of the State to raise the 
technological integration level of the economy.

PNRI (Programme National de la Recherche et de l’Innovation) (National program of research and innovation at Ministry 
of Industry, Energy and Mines)
PNRI, the National Program of Research and Innovation,  is a program that finances R&D, innovation projects, 
improvements in industrial capacities, and modernization of production processes, through the consolidation of the 
cooperation and the partnership between industrial companies, the research structures and the technical centers. 
The program is under the supervision of the Ministry in charge of Industry. To be eligible for funding, a project must 
associate an industrial company with a technical center and a public research organization (center, laboratory or 
research unit) for two years at maximum. It must also demonstrate significant innovation and a minimum contribution 
of the industrial partner of %20 of the project cost.

Digital Tunisia 2018 (National strategic program of digital economy at Ministry of Technology and Digital Economy) 
This project aims to move towards a new development model which favors the shift to a digital economy. It is built 
around several pillars notably: enhancing the network communication technology infrastructure through enabling 

6  Progress towards the Implementation of the National Innovation System in Tunisia, R. Chaabouni 2008
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all Tunisian families to have access to internet services and to reach %80 of Tunisian homes by 2018; providing 
students with computer tablets to replace books and school supplies; and developing in parallel digital public services 
and e-payment facilitation for all citizens specifically though post offices. The success of this project will have very 
important positive impact on all economic activities in the country thanks to the acceleration of the technology transfer 
and innovation in all areas of activities.

PCAM (Programme d’Appui à la Compétitivité des entreprises et à la facilitation de l’accès au marché) (at Ministry of 
Industry, Energy and Mines) 
PCAM is the support program for the competitiveness of enterprises and the improvement of access to markets. It 
is a program of technical assistance, training and awareness for industrial businesses and industry-related service 
providers. It revolves around coaching services on strategic corporate functions: Quality, R&D, marketing, production, 
information systems, and business intelligence. Technical support and provision of equipment to support the quality 
of technical centers, testing laboratories, testing and metrology are also covered by PCAM. With a budget of 23€ 
million, PCAM will benefit from the implementation of its operational structures which started in December 2010. The 
overall objective of this tool is to facilitate access of Tunisian companies to international markets.

PASRI (Projet d’Appui au Système de Recherche et de l’Innovation) (Support Project for Research and Innovation System 
implemented by ANPR)
PASRI is a project funded by the EU with an amount of 12€ million over four years (2014-2011). It has the ambition of 
providing solutions to the main problems identified at the different levels and the different actors in the innovation 
chain. It targets the full range of institutional, administrative, financial, technical and academic stakeholders supposed 
to support the transformation of technical knowledge to a product, or a tangible service.

TATRAC (Tissu Associatif et Transfert de Connaissances) (Associative Network and knowledge transfer at ANPR) 
TATRAC is a project funded by the EU through the European Neighbourhood Instrument cross-border cooperation 
program Italy-Tunisia 2013-2007. Its role is to strengthen the role of associations in the NIS, to enhance scientific 
knowledge and the sharing of best practices and to promote root growth of a strong culture of innovation;

1.2.2 Financial measures and equity funds

RIICTIC (Régime d’incitation à la créativité et à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la 

communication) Incentive tool for creativity and innovation in information technologies and communication field 
RIICTIC supports the projects in the innovative and high added value activities based on e-Business. 

FOPRODI (Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle) Funds for Industrial Promotion and Decentralization 
FOPRODI has for object the creation of new generation of entrepreneurs, the promotion and the development of SMEs 
in the industrial, services and the small business sector and the implementation of incentive measures for the regional 
development.

IN’TECH: Investment Grant 
IN’TECH is a mutual investment fund supporting investment, innovation creation and technology development. This 
fund is managed by SAGES Capital, a public asset management company. 

IKDAM: Public Seed Funds 
IKDAM is a public seed fund that aims to strengthen the innovative activities of start-ups at the early stage. The fund 
operates mainly for exploiting patents, drafting technical and economic studies for projects, developing manufacturing 
processes before the commercialization phase and completing the financing scheme at the early stage of the company.
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1.2.3 Institutional supporters and enablers

CDC (Caisse des dépôts et des consignations) Deposits and Consignments Fund 
CDC is a public finance group, and a long term investor serving the general interest and economic development of the 
country. Created in 2011 with the deposit of La Poste, CDC seeks to invent new ways of supporting national and local 
public policies. It anticipates, innovates and adapts to tomorrow›s challenges. It contributes to national development 
alongside the local authorities, and invests in the service of the economy with a long term focus and participates in 
the economic development through its subsidiaries.

SAGES Capital (Société d’Assistance et de Gestion des Fonds d’Essaimage) Asset management of spin-off funds
SAGES Capital is a public venture capital firm specializing in investments in seed/start-ups, growth capital, leveraged 
buyouts, turnaround, and restructuring transactions. It invests in SMEs operating in all business sectors with a focus 
on biotechnology, agri-food, solar energy and technology sectors. 

1.3 Tunisian National Innovation System map

To draw the NIS landscape in Tunisia, a referential model was adopted. It puts on a single board the different 
stakeholders, institutions and enablers, starting from policy formulation on the top line, then progressing downward 
to governance, then to policy implementation through the key initiatives or programs supporting innovation, and 
positioning the interface agencies and the IP protection entities in the bottom line. The full map is drawn in the 
following layout (Figure 1). 

In the following sections, the main stakeholders of the Tunisian NIS are introduced with their expected roles and 
responsibilities within the innovation ecosystem.

A. Governance structures

  Since the organic law of 1996, many governance and consultative bodies have been created in Tunisia. 
     These include:

- High-level committee for Science and Technology (Comité de Haut Niveau pour la Science et la Technologie
- Higher Council of Scientific Research and Technology (Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et de la 
Technologie)
- National Advisory Council for Scientific Research and Technology (Conseil Consultatif National de la Recherche 
Scientifique et de la Technologie)
- National Committee for the Evaluation of Scientific Research (Comité National de l’Evaluation des Activités de 
Recherche Scientifique)
- Technical Committee for Scientific Research and Technology (Comité Technique de la Recherche Scientifique et 
de la Technologie)
- Strategic Council of the Digital Economy7 (Conseil Stratégique de l’Economie Numérique). 

The missions of these bodies, their composition and their scope of responsibility are not clear for the actors of the 
NIS. In fact, most of them are no more operational today. In a report on Tunisian NIS8, it is suggested that this is the 
reason for the weak achievement in terms of Innovation. In addition, the vertical governance mode failed to provide 
effective guidance, programming, and research directions within the ecosystem, neutralizing de facto any attempt of 
formulating a national innovation policy. This is particularly visible when noting that the initiatives of the Strategic 

7   Its role is to set up the pillars of the digital economy and lay the foundation for a true digital transformation of the national 
economy. This Council is characterized by its parity between the public and the private sector represented each by nine members.

8  Etude PASRI : Diagnostic du système national de recherche et d’innovation en Tunisie. Emmanuel Hassan 2015
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Council on the Digital Economy seem uncoordinated with the other organisms in charge of Scientific Research, 
Development and Innovation in Tunisia.

B. Interface Agencies

APII (Agence de promotion de l’Industrie et de l›Innovation) (Agency for the Promotion of Industry and Innovation at 
Ministry of Industry, Energy and Mines) 
APII is a public establishment, responsible for the implementation of the Government’s policies relative to the 
promotion of the industrial sector and innovation. APII provides support services to entrepreneurs and enterprises. 
Its mission is to spread the culture of innovation among businesses by promoting programs of capacity buildings and 
incentives mechanisms.

ANPR (Agence Nationale de Promotion de la Recherche Scientifique) (National agency for scientific research promotion 
at Ministry of Higher Education and Scientific Research) 
ANPR is a governmental agency whose primary mission is providing services to professionalize the management of 
research activities in partnership with the effective socio-economic operators. It plays a crucial role in interfacing and 
supporting the implementation of the R&D valorization process and the transfer of research results.

APIA (Agence de promotion des Investissements Agricoles) (Agency for Agricultural Investment Promotion at Ministry of 
Agriculture, Hydraulic Resources and Fisheries) 
APIA is a public institution dedicated to the promotion of private investment in agriculture, fisheries and related 
services, as well as primary processing activities.

BMN (Bureau de Mise à Niveau) (Industrial capacity upgrade Office at Ministry of Industry, Energy and Mines) 
Given the number of privileges associated with innovation, Tunisia has entrusted a government agency, the BMN, 
to be in charge of the implementation of the industrial capacity upgrade program, and to evaluate and deliver the 
certificate of innovation to industrial companies who will apply for it. This certificate is particularly needed to access 
public funds supporting R&D and innovation.

BuTT (Bureau de Transfert de Technologies) Office of Technology Transfer 
BuTT is a local interfacing structure within public research and higher education institutions and a skills center 
serving the exploitation of research results, technology transfer and partnership between supply and technology 
demand. Thirteen universities, research institutions, research centers and technology parks have been selected for 
the pilot phase of the implementation of the first generation of BuTTs. Their role is to set up a structured process of 
IP management in support to the technology transfer between the university and the enterprise. According to the 
strategy of the ANPR, BuTTs will be established in all research institutions which will benefit from the ANPR financial 
support in the frame of agreements between the two parties.

C. International cooperation institutions and enablers

Delegation of the European Union to Tunisia
For 35 years, thanks to the EU-Tunisia Financial Protocol signed in 1980, the EU has been supporting Tunisia in the 
fields of economy and trade, education and employment, agriculture, energy and environment. The EU delegation 
has the task of managing the bilateral cooperation between the EU and Tunisia, in collaboration with the Ministry 
of Development and International Cooperation and other sectoral Ministries. This function relates each year to 
financial commitments of 80€ million, both in payments and some 400 payment transactions. This cooperation covers 
both technical assistance to privatization and support for rural development, through education and sustainable 
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development. PASRI is one of the projects funded by the European Union with an amount of 12€ million for four years 
(2014-2011).

GIZ (Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit) 
GIZ has been working in Tunisia since 1975 and opened an office in Tunis in 1999. GIZ implements projects and programs 
on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and other donors. GIZ 
provides support for institution-building by partners at the national, regional and municipal level, delivering training 
for specialists, and strengthening regional and sectoral networks. Its aim is to strengthen participation and build 
democracy wherever reforms are expected to have the greatest impact. GIZ is implementing projects in four sectors: 
protection of natural resources; renewable energies and energy efficiency; sustainable economic development and 
promoting employment; and regional development, local governance and democracy.

AFD (Agence Française de Développement) French Development Agency 
AFD is a financial institution and the main implementing agency for France’s official development assistance to 
developing countries and overseas territories. AFD is present in Tunisia since 1992. Through its funds, it supports the 
Tunisian authorities in the implementation of transport policies, vocational training and employment, rehabilitation of 
popular neighborhoods, city management, access to drinking water and sanitation, rural and agricultural development 
and environmental preservation. It also supports the private sector through various financial tools and supports the 
microfinance and the entrepreneurship ecosystem.

AfDB (African Development Bank) 
AfDB is a regional multilateral development finance institution established to contribute to the economic development 
and social progress of African countries. In Tunisia, AfDB finances projects, programs and studies in the areas of 
agriculture, health, education, public utilities, employment, telecommunications, the industry and the private sector.

WB (The World Bank Group) 
The World Bank strategy focuses on increasing employment opportunities through transforming the Tunisian economy 
into a higher value-added and knowledge intensive one. The WB strategy is based on three pillars: employment, 
growth and competitiveness; sustainable development and climate change; and improving the quality of service 
delivery9. WB supports Tunisia through various instruments such as direct investment lending for a specific project, 
policy lending that goes toward the country’s budget, or through analytical support and technical assistance.

JICA (Japan International Cooperation Agency) 
JICA supports activities around the pillars of a field-oriented approach, human security, and enhanced effectiveness, 
efficiency, and speed. In Tunisia, JICA focuses on industrial development and reducing regional disparities. It supports 
infrastructure development and strengthening economic and industrial capacity.

KOICA (International Cooperation Agency of Korea) 
KOICA aims to build a better world by helping to achieve the Millennium Development Goals and promoting equitable 
and sustainable development in partner countries. KOICA supports the strengthening of Tunisia’s capacity to fight 
against poverty and improve the quality of life.

9  http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/04/The-World-Bank-Group-and-Tunisia-FINAL-May-10-2013.pdf  
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D. Academia and R&D Institutions

13 Universities DGET: Technological Studies Branch

38 Public research institutions 271 research labs

271 Research Units 70 common services units 

37 Graduate schools 198 Higher Education and Research Institutions

Number of Students in the Public Sector 2012) 619 339

Number of Students in the Private Sector (2012) 773 17

D.1. Public Universities

Université de Carthage Université de La Manouba Université de Tunis – El Manar

Université de Gabes Université de Monastir Université virtuelle de Tunis

Université de Gafsa Université de Sfax Université Zitouna 

Université de Jendouba Université de Sousse Université de Kairouan

Université de Tunis

In addition to universities, academia is enriched by a network of ISETs (Instituts Supérieurs des Etudes 
Technologiques) that delivers degrees for initial training, vocational training in close partnership with centers 
of technological resources, centers of competences and business incubators.

D.2. Private Universities

École polytechnique internationale 
privée de Tunis

Institut des hautes études, Tunis Université méditerranéenne privée 
de Tunis

École polytechnique privée, 
S o u s s e

Institut des hautes études à 
S o u s s e

Université Montplaisir Tunis

École privée d›ingénieurs, Sousse Institut international de 
technologie, Sfax

Université privée d›enseignement 
supérieur El Amel, Tunis

École privée de technologies de 
l›information et de management 
de l›entreprise (Time Université), 
Tunis

Institut supérieur des sciences 
infirmières ELAMD, Tunis

Université privée de l›aéronautique 
et des technologies, Tunis

École supérieure d›audiovisuel et 
de design, Tunis

Institut supérieur des sciences 
infirmières de Sousse

Université privée de Sousse 

École supérieure des études 
administratives et commerciales, 
Sfax

Institut supérieur privé des 
sciences infirmières Étoile de 
formation, Tunis

Université privée de technologie, 
Tunis

École supérieure des sciences 
appliquées et de la technologie 
privée de Gabès

Institut Tunis-Dauphine, Tunis 
(filiale de l›Université Paris-
Dauphine

Université privée des arts et du 
design, Tunis

École supérieure privée 
d›administration des affaires et de 
droit « Avicenne », Tunis

Mediterranean School of 
Business, Tunis

Université privée des arts et du 
design, Tunis
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École supérieure privée 
d›administration et de 
management, Tunis

Université arabe des sciences, 
Tunis

Université privée des sciences, arts 
et techniques de Sfax 

École supérieure privée 
d›ingénierie et de technologie 
(Esprit), Tunis

Université privée Tunis Carthage, 
Tunis

Université privée des sciences, arts 
et techniques de Sousse

École supérieure privée de 
technologie, d›informatique et 
de gestion de Sousse (ESTIM 
Université)

Université centrale, Tunis Université privée des sciences, arts 
et techniques de Tunis

École supérieure privée de 
technologie et de management 
(SUPTECH), Tunis

Université Ibn Khaldoun, Tunis Université privée du Sud, Sfax

Université internationale de 
santé, Tunis

Université internationale de Tunis Université libre de Tunis

Université Mahmoud El Materi, Tunis

D.3. R&D Institutions

With 14 Research Centers, and more than 18,000 researchers (full time equivalent) Tunisia counts among 
the countries with the best capacity in STI rather than in R&D. The later capability needs a knowledge 
commercialization cycle with integration of technology to scientific research achievements. The researchers 
are mainly focusing on their academic career and are spread over a large spectrum of public R&D institutions 
listed below: 

CERTE Centre De Recherche Et Des Technologies Des Eaux 

CRTEN Centre de Recherche et des Technologies de l’Energie

CBBC Centre de Biotechnologie De Borj-Cédria

CNSTN Centre National des Sciences Et Technologies Nucléaires

INARP Institut National de Recherche Et D›analyse Physico-chimique

INSTM Institut National des Sciences et Technologies de la Mer

CBS Centre de Biotechnologie De Sfax 

IRA Institut des Régions Arides De Médenine

INNTA Institut National de Nutrition et des Technologies Alimentaires

IPT L’Institut Pasteur de Tunis

CRMN Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse

CETIC Centre de Recherche en Informatique, Multimédia et Traitement Numérique

CITET Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis

CERT Centre d’Etudes et de Recherche en Télécommunication
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E. STI Support Organizations 

E.1. Technical Centers
 

Tunisia is also endowed by 12 sectorial technical centers. Their role is to act as an interface between industry 
and public R&D, especially for projects of national interest. Specific funding mechanisms are made available 
through technical centers, such as the PNRI (National Program for Research and Innovation).

CETIBA Wood Industry and Furniture

CETIME Mechanical and Electrical Industries

CTC Chemistry

CETTEX Textile

CNCC Leather and Footwear

CTAA Agrifood

CTMCCV Building Materials, Ceramics and Glasses

PACKTEC Packing and Packaging

4 Agriculture Centres Cereals, Potatoes, Aquaculture, Organic farming

E.2.  Certification and Calibration Bodies

TUNAC (Conseil National d›Accréditation) (National Board of Accreditation at Ministry of Industry, Energy and 
Mines, and Ministry of Higher Education and Scientific Research) 
TUNAC is a public non-administrative institution. Its role is assessing and accrediting conformity assessment 
bodies (laboratories, inspection and certification bodies) in accordance with relevant national and international 
standards. 

ANCE (Agence Nationale de Certification Electronique) (National Digital Certification Agency at Ministry of 
information Technology and the Digital Economy) 
ANCE is the root certification authority in Tunisia. It represents the highest level of trust in the field of digital 
certification and security of electronic transactions and exchanges. It was created according to Law no. 83-2000 
of 9 August 2000 governing electronic exchanges and commerce. Via the services it provides, ANCE aims at 
fostering a climate of confidence and trade security on internet.

F. Technoparks and Business Incubators 

F.1.Technoparks (Pôles de Compétitvité et Pôles Technologiques)

As a support to its industrial strategy based on Innovation as a key factor of competitiveness, the Tunisian 
government has set up since the end of the 1990s a strategy of developing a wide infrastructure of Technoparks 
to host in the same area different actors from universities, R&D institutions and private companies. This was 
supposed to ignite a better cooperation between enterprises and research centers in some targeted strategic 
sectors in order to stimulate the transfer of knowledge and technology and strengthen collaboration across 
engineering R&D projects and clustering initiatives. With a specific sectorial focus, each Technopark was 
supposed to leverage the development of the region in which it is located. The management of each Technopark 
is generally ensured by a dedicated management company created under the umbrella of a PPP, in order to 
fund the extension and the construction of the infrastructure, and to provide quality services to companies 
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hosted in the Technopark. The network of Tunisian Technoparks is today grouped into an association; each one 
is positioned on a promising sector of value chain, with a competency focus on ICT, environment, renewable 
energy, textiles or biotechnologies. Two Technoparks have a multisector vocation.

Pôle de Compétitivité Monastir/El Fejja (Manouba) Textile and clothing; hosting the nascent Textile 
Cluster.

Biotech Pole Sidi Thabet Biotechnology and healthcare industries. Working on 
a Biotech cluster.

Technopole Borj Cédria Renewable energy, water and environment

Pôle de compétitivité de Bizerte Food processing; hosting Lactimed Cluster.

Pôle El Ghazela ICT

Technopole de Sousse Mechanical, electrical and electronic industries; 
hosting the Mechatronic Cluster.

Technopole de Sfax ICT and multimedia. 

Pôle Industriel et technologique de Gabès Multisectorial

Pôle de Compétitivité de Gafsa Multisectorial; hosting the Dates Cluster

F.2. Business Clusters

Tunisia is still in early stage in the formation of clusters. The emergence of business clusters has formally 
started by the beginning of the 2000s with first groups under the form of export consortia. After the release 
of the industrial strategy study Tunisia 2016, published by the Government in 2008, and which has retained 
the idea of clustering as a growth driver, several industrial networks tried to establish, in partnership with 
Technoparks, “innovation clusters”, in particular in three sectors deemed strategic, namely textiles and clothing, 
agribusiness, renewable energy, and ICT. The mobilization caused by the strategic study was not accompanied 
by the means which would then have enabled the emergence of innovation-oriented clusters. 

An IPEMED (Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen) study10 shows that clustering 
strategy implementation took too much time in Tunisia. Therefore, some enabling interventions have been 
initiated by international agencies to help the acceleration of the clusters formation and their operations. GIZ 
(AgriFood Clusters), AFD (Mechatronics), UNIDO (Creative Industry Cluster) massively supported some pilot 
projects. Furthermore, reflections on methods of supporting clusters have been conducted under the PASRI 
program and forecast the emergence of 15-10 clusters in the coming years, in high potential sectors that will 
include the territoriality dimension. Further experiments are currently outstanding, especially in the creative 
industries with the support of UNIDO, renewable energy, textile, biotechnology etc. But they are at an early 
stage to have a visible impact.

F.3.  Public Startups nurseries (Pépinières)

Public Startups Nurseries are infrastructure spaces dependent to the public agency APII and equipped to host 
entrepreneurs when they start launching a promising business. They constitute now a network of 30 nurseries 
distributed throughout the territory. They are generally located in the Higher Institutes of Technological Studies, 
engineering schools, research centers and science parks. Incubation services are supposed to be provided to 
incumbents in order to help them realize their innovative ideas and transform them into operational projects. 

10 Clusters au Maghreb, Paulette Pamier 2014
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Public Startups Nurseries host for a definite period of one renewable year, and help them to relocate outside 
the nursery after the incubation period.

F.4. Startups

Currently 250 Startups represent an important component of the NIS. The national program for the establishment 
of Startups nurseries incubators started in 2001. Since 2011, an irruption in the ecosystem of private Business 
nurseries with different business models was noticed. 

F.5. Scientists Society

Tunisia has a very active civil society, and of course, the category of Scientists association is no exception. Many 
scientists’ associations are running for different purposes, mostly to enable extra academic initiatives. To give 
an idea on the maturity of the scientists society, below is a selection of NGOs focusing on Technology Transfer 
and Research Based Spin-offing, or that are concerned and contributing to the policy formulation on innovation:

- TAASTI (Tunisian Association for the Advancement of Science in Technology and Innovation) 

- TAASTI is a scientific association, founded after January 2011. It expresses the will of its founders to participate 
in the national process of building a Sustainable Knowledge Society based on social justice, knowledge and 
sustainable development. It participates in the design and the completion of an NIS by contributing to the 
adoption and implementation of relevant policies, the improvement of higher education and scientific research 
and the modernization of the industry and services sectors. 
- ADRI (Association of Development, Research and Innovation) 
- ADRI is a Tunisian scientific and not profit association founded in 2011. Its main objective is the promotion 
of scientific research and technological innovation through strengthening the links between those involved 
in R&D and the economic environment. It develops initiatives that are boosting the technology transfer and 
developing synergy between the university and the enterprise.

AT Biotech (Association Tunisienne de Biotechnologies) Tunisian Association of Biotechnology 
AT Biotech gathers scientists in biotechnology and helps its members to improve their professional knowledge 
and facilitate scientific and cultural communications between them, in order to develop a vision of the future 
bio-economy. It encourages innovation through spin-offing in different areas of biotechnology in research and 
industrial applications.

G. Incubators and Accelerators

G.1. Business Incubators and Accelerators
Beside the network of Startups nurseries owned by the State, and which are switching gradually to Business 
incubators model, to better serve the 250 Startups hosted per year, Tunisia has seen the birth of several initiatives 
of the private sector and civil society, to support innovation. The most significant entities are the following:
- Wiki Start Up, the first private Business Incubator, launched by Carthage Business Angels network. It has its 
own seed fund named CapitalEase.
- Start Up Factory/IntilaQ for Growth Fund launched by the Telco operator Ooredoo, Microsoft Tunisia and the 
Tunisian-Qatari Friendship Fund.
- ESPRIT Incubator launched by the private university leader in the field of ICT in partnership with the association 
Tunisie Croissance, backed by Tuninvest Fund.
- Yunus Social Business accelerator launched recently by Yunus Foundation in partnership with the AfDB to 
promote social innovation and contribute to the Social Business Development in Tunisia.
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G.2. Business Centers
Many Business Centers are available in Tunisia. Most of them are depending on regional chambers of commerce 
and offer technical assistance to entrepreneurs to set up companies and to access public funding, in particular 
for the enterprises that aim to boost the inland regions. They target different economic sectors: industry, 
services, agriculture, trade, crafts, small and micro businesses and tourism.

Due to the complexity of the regulation, many foreign investors are looking for this kind of services in order 
to implement their projects in Tunisia. Many private Business Centers are now running and providing packed 
services for hosting, technical assistance, legal and tax advisory, in addition to services to support the launch 
and development of new ventures. 

H. Business Unions and Representatives 

INFOTICA (Fédération Nationale des Technologies de l›Information et de la Communication) National Federation of 
Technologies of Information and Communication 
INFOTICA works under the umbrella of UTICA, the historical official representative of employers in Tunisia. 
INFOTICA is dedicated to ICT sector, which counts now few hundred companies in the private sector. Its objectives 
are the realization of sectoral measures for the development of the ICT sector; supporting the industrial sector, 
developing and promoting different national trade associations. INFOTICA contributed to the national strategic 
plan Tunisie Digitale 2018.

CONECT (Confederation of Tunisian Citizen Entreprises) 

CONECT is an employers› corporatist organization that was launched after 2011, and that aims to bring together 
SMEs and large private and public companies. This organization is very active and developing many initiatives 
in favor of entrepreneurship. It has just launched an innovation and entrepreneurship platform. This platform 
dedicated to business creation is offering specialized training in business plan development, and provides support 
and fundraising. 

I. Financing and Funding

CBA (Carthage Business Angels) 
CBA is the first Angels Investors Association in Tunisia. It gathers investors seeking projects led by young 
entrepreneurs with an innovation project but do not have the financial means to set up their businesses. CBA 
began its activities in 2011. It is now considered a key player in the funding chain at the time of the overhaul of 
the economic development model in Tunisia. CBA›s mission is also to design and implement initiatives that are 
impacting the entrepreneurial ecosystem and to support entrepreneurship based on innovation. 

CapitalEase Seed Fund 

It was created in 2012 following an initiative of Carthage Business Angels and the stakeholders of Wiki Start Up in 
order to strengthen the funding chain of innovative projects in pre-seed and seed stages. This fund is running its 
second round with a target of 7€ million to finance innovative projects, from support for prototyping, IP protection 
until the stage of strengthening the equity capital to scale up the business. It provides support for innovative 
companies in need of substantial equity capital to finance the industrial phase of their projects. CapitalEase Seed 
Fund II targets investment on sectors identified as priorities: biotechnology, health, agribusiness, energy and 
media and ICT.
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IntilaQ for Growth 

It is a Fund of 10€ million launched by Qatar Friendship Fund. It invests in projects characterized by significant 
competitive advantages with a strong potential for growth and development. The investment range is between 
30€k and 200€k. 

Réseau Entreprendre 

It represents an international network where experienced entrepreneurs mentor new entrepreneurs. Laureates 
accepted to the program receive free mentoring and are granted funding in the form of loans on trust. These are 
interest free and no-collateral loans that have the added benefit of helping to secure other funds, notably from 
banks.

Tunisie Croissance

It is a Non-Profit Organization that provides strategic assistance and financial resources to a number of Tunisian 
SMEs among those funded by the Tuninvest Croissance Fund and its successor funds, in order to accelerate their 
development on the local market and abroad. The Tunisie Croissance initiative, funded by the Qatar Friendship 
Fund, is promoted by the Tuninvest-Africinvest Group as a technical partner that will assist those SMEs in their 
development program.

J. Agencies in charge of the IP protection in Tunisia

The intellectual property rights (IPR) protection procedure is attributed to different agencies, depending on the 
nature of the IP, e.g. Industrial Property falls under the INNORPI scope, copyright is within OTDAV, and Vegetal 
Variety Obtainment Certificate is under the responsibility of the Ministry of Agriculture. There is no agency 
covering IP out of these three categories and there is almost no local IP Advisor specialist in patent writing to assist 
inventors or entrepreneurs. This creates many barriers to knowledge dissemination and cross out opportunities in 
innovation. 
 
INNORPI (Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle) National Institute of Standardization and 
Industrial Property 
INNORPI is a public entity under the Ministry of the Industry, Energy and Mines, with a legal entity and financial 
autonomy. INNORPI›s mission is «to undertake any action concerning standardization, the quality of products and 
services and the protection of industrial property.»

OTDAV (Organisme Tunisien des Droits d’Auteurs et des Droits Voisins) Tunisian Agency of Copyrights and Related 
Rights 
OTDAV is a public agency that aims to safeguard copyright and related rights and to defend the moral and material 
interests of copyright owners.

As a final note, the NIS structure shows the dominance of a vertical governance mode of the different initiatives 
and programs supporting innovation in Tunisia. Each Ministry has its own strategy and agency to implement it, 
and there are very few common programs, except for Digital Tunisia 2018 where many ministries are associated 
to implement a wide and ambitious national program of digitalization. The high number of agencies and interface 
organizations confirms the fragmented innovation strategy. It also confirms the absence of a formal policy 
document on innovation in Tunisia, and the lack of an independent innovation observatory to measure the overall 
NIS performance.

Finally, with this listing, a global landscape of the NIS is proposed. It includes the actors and the related initiatives 
supporting innovation in Tunisia as shown in Figure 1.



20

Fi
gu
re
'1
')N
IS
'M
ap
pi
ng
''

!

M
E
D
D

M
F
P
E

M
T

P
G

E
n
v
ir
o
n
m
e
n
t

Vo
ca

tio
na

l T
ra

in
T
ra
n
sp
o
rt
.

P
ri
m
a
tu
re

Governance/

C
N
E
A
R
S
//
/I
E
A
Q
A

C
o
n
se
il
/d
e
/l
a
/c
o
n
c
u
rr
e
n
c
e

C
o
n
se
il
/N
a
ti
o
n
a
l/

d
e
/l
'E
c
o
n
o
m
ie
/

N
u
m
é
ri
q
u
e
/

C
o
m
it
é
/N
a
ti
o
n
a
l/

d
'E
th
iq
u
e
/

M
é
d
ic
a
le

C
o
m
it
é
/N
a
ti
o
n
a
l/
d
u
/

D
é
v
e
lo
p
p
e
m
e
n
t/

D
u
ra
b
le

O
N
E
Q

C
o
n
se
il
/N
a
ti
o
n
a
l/

d
e
/l
a
/F
is
c
a
li
té
/

(C
N
F
)

P
C
A
M
.4
.T
A
T
R
A
C

P
A
S
R
I.
.4
.H
2
0
2
0

P
A
C
S

D
U
E

Jo
b
s.
&
.E
co
n
o
m
y

E
n
v
..
&
.C
li
m
a
te
.c
h
a
n
g
e

R
e
g
io
n
a
l.
&
.R
u
ra
l.
D
e
v
..

G
IZ

K
F
W

C
re
a
ti
v
e
.I
n
d
..
C
lu
st
e
r

U
N
ID
O

S
o
u
k
.A
t4
ta
n
m
ia

B
A
D

M
e
ca
tr
o
n
ic
.C
lu
st
e
r

A
F
D

C
E
E
D

B
R
C
P

U
S
/A
ID

JI
C
A

e
4p
ro
cu
re
m
e
n
t

K
o
ic
a

U
n
iv
e
n
tu
re

S
ta
rt
'A
ct

C
B
A

G
D
E
O

W
o
rl
d
/B
a
n
k

Y
u
n
u
s/
F
o
.

In
ti
la
q

Q
F
F

P
M
N

V
R
R
/P
R
F

D
G
V
R
R

P
N
R
I/
P
IR
D
/I
T
P

B
M
N

F
C
P
R
.e
ss
a
im

a
g
e

IN
'T
E
C
H

S
A
G
E
S
/C
a
p
.

F
o
n
d
s.
A
m
o
rç
a
g
e

IK
D
A
M

R
II
C
IT
IC

S
IC
A
R
S

K
e
y
/I
n
te
rf
a
ce

A
P
II

A
N
P
R

C
E
P
E
X

A
N
C
E
/C
N
I

A
N
P
E
/C
IT
E
T

A
N
E
T
I

A
P
IA

D
G
T
I

O
ff
ic
e
s/
D
v
p

C
D
C

T
e
ch
n
o
p
a
rk
s

U
n
iv
e
rs
it
ie
s.
&
.L
a
b
s

e
C
o
m
m
e
rc
e
.I
n
cu
b
a
to
r

T
e
ch
n
o
p
o
le
.

E
l.
G
h
a
ze
la

In
st
it
u
t.

P
a
st
e
u
r.
d
e
.

T
u
n
is

C
IT
E
T

C
e
n
tr
e
s.

se
ct
o
ri
e
ls
.d
e
.

F
o
rm

a
ti
o
n

IR
E
S
A

S
ta
te
.

o
w
n
e
d
.

co
m
p
a
n
ie
s

IT
C
E
Q

B
F
P
M
E

T
e
ch
n
ic
a
l.
C
e
n
te
rs
..

B
u
T
T

C
E
R
T
.

B
io
.

T
e
ch
n
o
p
o
le
.

S
id
i.
T
h
a
b
e
t

O
N
A
S

C
E
N
A
F
F
IF

IN
R
A
T

IN
S

B
T
S

T
U
N
A
C

C
N
U
D
S
T

C
h
a
m
b
re
s.
d
e
.

co
m
m
e
rc
e
.e
t.

d
'i
n
d
u
st
ri
e

C
if
o
d
e
'c
o
m

R
e
se
a
rc
h
.

In
st
it
u
te
s

A
P
A
L

A
N
E
T
I

F
IP
A

S
O
T
U
G
A
R

A
N
M
E

R
e
se
a
rc
h
.C
e
n
te
rs

C
E
P
E
X

IN
F
O
T
IC
A

A
N
G
E
D

C
N
F
C
P
P

T
T
N

La
b
o
ra
to
ir
e
.C
e
n
tr
a
l.

d
'A
n
a
ly
se
s.
e
t.
d
'E
ss
a
is
.

(L
C
A
E
)

T
A
A
S
T
I

C
O
N
E
C
T

B
u
si
n
e
ss
.C
e
n
te
rs
.&
.

in
cu
b
a
to
rs

A
D
R
I

A
N
M

In
st
it
u
t.
N
a
ti
o
n
a
l.
d
e
.l
a
.

C
o
n
so
m
m
a
ti
o
n

IN
N
O
R
P
I

D
P
I

O
T
D
A
V

C
IV
IL
/

S
O
C
IE
T
Y

In
d
u
st
ry
.E
n
e
rg
y
.&
.M
in
e
s
S
ci
e
n
ti
fi
c.
R
e
se
a
rc
h

T
ra
d
e

T
e
ch
n
o
lo
g
y

H
e
a
lt
h

Enablers

T
u
n
is
ie
.D
ig
it
a
le
.2
0
1
8

IP
/P
ro
te
ct
io
n

M
F

Policy/Implementation Key/Actors/

A
g
ri
cu
lt
u
re

C
o
o
p
e
ra
ti
o
n

F
in
a
n
ce

M
IE
M

M
E
S
R
S

M
C

M
T
E
N

M
S

M
A
P

M
D
IC
I

Policy/Formulation Public/Fundings

Fi
g

u
re

 1
 -

 N
IS

 M
ap

p
in

g



21

1.4 How and why NIS is underperforming

The Tunisian NIS mapping reveals that public policy formulation and governance are fragmented and spread over 
different ministries. Some sectors like industry, ICT or agriculture have their own compartmented RDI value chain 
or innovation system. Some other sectors like the pharmaceuticals industry are not supported by a specific entity in 
charge of innovation, neither do they have interface agency or technical center. (For instance, the Technical Centre 
of Chemistry is partially covering the needs of testing for the pharmaceutical sector). There is hence no coherent 
innovation strategy; whereas the potential of innovation in the health sector and pharma industry is extremely high 
in Tunisia. 

Furthermore, the support to technology transfer at the company level is poorly defined and chaotic, with a lack of 
sectoral ecosystems integrating R&D in one national agenda. The number of grants that companies are benefiting 
from each year to engage in R&D was low (and became even lower after 2011), as the funding of innovation became 
too complex and time consuming with the proliferation of actors involved in examining requests. It is believed that all 
the instruments dedicated to innovation would gain in being part of a «financing chain» under the management of a 
single entity, with a clear governance and funding policy in phase with the priorities of the country.

Transferring research findings to economic sectors is ultimately one of the missions of the NIS. One way to measure 
this transfer is to check the number of IP claims filled by the R&D institutions and companies. The 2014 WIPO report 
shows that the global deposits of patent applications have exceeded 2.5 million, or %9 more than in 2012, the largest 
increase in almost two decades. The requests for titles of IP have rebounded strongly since the decline recorded in 
2009, at the height of the financial crisis11. 

Almost a third of the applications for patents concern five sectors known as with «high potential», namely, computer 
technology, electrical machinery and energy, measurement, digital communication, and medical technology. Despite 
of the proved R&D capacity in those sectors, Tunisia figures at the bottom of the ranking as disclosed in the WIPO 
annual report in relation to IP filling activity by origin (Table 1); Tunisia occupies the 73rd place in 2013 compared to 
the African countries included in this classification.

In addition, the number of patent applications (resident and non-resident) deposited in Tunisia was 542 in 2014, down 
since 2011, with a number of requests capped at 150 for the resident registered patents with INNORPI (Figure 2). 
The huge gap between the number of resident and non-resident patent applications could be attributed at least to: 
at a macro level, the absence of an easy and electronic application system at INNORPI agency; at a meso level, poor 
coaching capabilities; and at a micro level, a weak science diplomacy and effective incentives for inventors.

Tunisia appears at the bottom of the ranking of countries of the MENA region, and this despite the fact that it has one 
of the highest rates of researchers per capita.

11  Http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf
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in$ terms$of$R&D.$ It$shows$an$ insufficient$effort$ in$ terms$of$R&D,$and$ is$
mainly$ directed$ to$ the$ public$ sector.$ And$ for$ cause,$ the$ stock$ of$
researchers$ is$ relatively$ high$ and$ exceeds$ the$ 18,000$ fullZtime$
equivalents$researchers$in$the$public$sector,$and$almost$inexistent$in$the$
private$sector.$In$addition,$this$growing$stock$of$researchers$is$relatively$
not$ much$ lower$ than$ in$ European$ countries$ and$ the$ United$ States.$

Figure 2. Source: INNORPI

1.4.1 Very low R&D investment flows

Like most of the countries of MENA region, Tunisia allocates an insufficient amount of financial resources to R&D, 
as suggested by the low estimated level of its expenditure as a percentage of the GDP. This indicator called “R&D 
intensity” is commonly used by governments and international organizations to measure the national effort of the 
countries in terms of R&D. It shows an insufficient effort in terms of R&D, and is mainly directed to the public sector. 
And for cause, the stock of researchers is relatively high and exceeds the 18,000 full-time equivalents researchers in 
the public sector, and almost inexistent in the private sector. In addition, this growing stock of researchers is relatively 
not much lower than in European countries and the United States. However, the statistics on researchers in Tunisia 
include a non-negligible proportion of student researchers with master and doctorate degree. These students are 
representing more than half of the total researchers. Moreover, most of the researchers are working in the public 
sector because of the low investment of large private firms in R&D. The inadequacy of the national effort of Tunisia in 
R&D is in largely due to the reservation of the business sector in financing R&D and its execution, although this sector 
is the main contributor to the effort of R&D in many developed countries.

The results of a World Bank recent survey12 of enterprises with more than five employees, revealed that a little less 
than one fifth of the companies in Tunisia declared having invested in R&D, internal or external. The reservation of 
the enterprise sector of R&D activities is even more pronounced for the smaller businesses or those who are not 
exporters, which constitutes more than %96 of the total number of companies in Tunisia. In addition, it should be 
noted that productive sector in Tunisia is dominated by micro enterprises with less than five employees, with little 
financial capabilities to invest in an R&D department and more generally in the innovation activities.

Moreover, since the mid1990-s, the public research sector has significantly increased its scientific production, measured 
by the number of scientific articles published in journals of reference. Tunisia is ranked among the main actors of 
the scientific production in the Arab region, beside Egypt, and Saudi Arabia. In addition, when this production is 
normalized to the number of inhabitants, Tunisia ranks before Egypt and Saudi Arabia. 

The conditions in which the Tunisian economy evolved are marked by a break with the strategy called «a low cost 
economy» which uses as a source of competitive advantage tax incentives and low wages. Nowadays Tunisia is 
definitely spirited to prepare itself for a higher competitiveness level with a larger liberalization of its economy. This 
is particularly palpable with the imminent ALECA (Accord de Libre Échange Complet et Approfondi) agreement with 

12  http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2649



23

the EU, which places Tunisia as 14th associated country to H202013 European R&D program (and the 1st African 
country) and to integrate innovation strategies to empower its industry and commerce and to make the country 
more competitive. This puts the transfer of technologies and IP at the heart of the concern of policy makers. In this 
regard, the Ministry of Technology and the Digital Economy aims to implement the program Tunisie Digitale 201814 
that includes more than sixty projects, mainly in PPP mode, for a total budget of US5$ billion, ten times the annual 
expenditure budget of R&D in Tunisia.

The channel to higher investment in technological and scientific projects will contribute to make profits of the 
expenditure in the public R&D.
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1.4.2$Vertiginous$decline$in$the$GCI$ranking$
$
According$ to$ the$ World$ Economic$ Forum,$ competitiveness$ is$ a$ set$ of$
static$ and$ dynamic$ components$ modeled$ around$ 12$ pillars$ that$
aggregate$the$competitiveness$index$as$shown$in$Figure$3.$
$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14$Tunisia$Digital$2018$aims$to$make$Tunisia$an$international$reference$in$the$field$of$digital$and$ICT$
by$implementing$a$Strategic$National$Plan$containing$high$impact$Digitization$projects. 

Table 1

13  Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation program ever with nearly €80 billion of funding available over 7 years 
(2014 to 2020) – in addition to the private investment that this money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and 
world-firsts by taking great ideas from the lab to the market.

14  Tunisia Digital 2018 aims to make Tunisia an international reference in the field of digital and ICT by implementing a Strategic 
National Plan containing high impact Digitization projects.

1.4.2 Vertiginous decline in the GCI ranking

According to the World Economic Forum, competitiveness is a set of static and dynamic components modeled around 
12 pillars that aggregate the competitiveness index as shown in Figure 3.
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1%thodology/#view/fig2015/me%2014%report%competitiveness%http://reports.weforum.org/global!15!

In 2015, Tunisia decreased its ranking to the 92nd position15 with a score of 3.9, in decline in comparison to 2014 when 
its score was 4 and the ranking 87th.

 

Figure 3: The 12 Pillars of Competitiveness: Tunisia’s performance  

Although all the components of the GCI model are directly or indirectly impacted by RDI value chain, it is noticed that 6 
of the 12 pillars are specifically based on knowledge and technology absorption capacity. These pillars are: innovation, 
business sophistication, technological readiness, higher education and training, health and primary education, and 
infrastructure.

Furthermore, at a first sight, the GCI ranking is giving a good indication on the technology transfer absorption capacity. 
The steady decline since 2010 is an indication that the Tunisian economy is sinking and reducing its technology 
investments flows.

Moreover, the low performance of Tunisia in terms of labor productivity is reflected in the entries of foreign 
investment. Tunisia has certainly succeeded earlier than most of the countries of MENA region in attracting foreign 
direct investment. However, the inflows of direct investment and the investments in companies leading to the creation 
of new physical infrastructure did not improve the productive capacities in Tunisia. 

Thus, the deterioration of the competitiveness of Tunisia on the international markets and its low technological 
integration are emblematic of the difficulties experienced by the country since 2011. One of the aggravating factors, 
which exacerbated this decline, lies in the fact that Tunisia had difficulties to recoup its investments in R&D, and to 
deploy a strategy of innovation in a perspective of Knowledge Based Economy (KBE), in order to compete with the 
advanced economies. Hence, creating value from first movers and developing a great integration system in addition 
to strong IP rights protection with preserving natural resources, is decisive for any strategy enabling social progress, 
economic growth and sustainability.

15  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/#view/fig-1
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1.4.3 Weak participation in the international value chains

Despite its strengths, Tunisia has failed to increase its participation in the global value chains. An important part of 
the exports of products is based on the foreign added value produced by companies under the off-shore regime, 
and reflecting the participation of Tunisia in segments that are not generating high added value. Tunisia is hardly 
positioning itself on the global markets with its own brands, and is also losing shares of its historically European 
clothing market. Between 2000 and 2012, the growth of world exports of Tunisia in this area has been less than the 
rest of the world. 

The same observation could be made for the essential oils value chain. Despite its best environmental biotope which 
favor extremophile animal, plant and microbe biodiversity (which is a preferential source of natural products and 
drugs), and its R&D capability in biotechnologies, Tunisia is not positioned as a leader in the international marketplace, 
because of the lacking of a national strategy to invest massively in the Biotechnologies industry. 

The question which arises here is: how to reverse this trend, and to find ways to resume a competitive position 
through innovation?

1.5 Industrial and commercial competitiveness based on innovation

When the competitive capacity of a country relies essentially on temporary or artificial benefits (such as low wages, tax 
barriers or tax exemptions), there is a risk that this situation damages the role played by R&D as a vector of innovation 
in society, and leads ultimately to a dissatisfaction of operators. A model based on support exclusively science and 
separating R&D results from the practice, has been promoted for years in Tunisia. This has led to a low coordination 
between the scientific research and the productive sectors. Despite the existence of numerous institutions of interface 
supported by activities and initiatives to encourage technology transfer and an infrastructure richly endowed with 
technological parks, regulatory barriers, material, financial and cultural factors, the commercialization of the results of 
public research was not encouraged. 

The analysis of the value chain could be a good way to view and identify the potentials for innovation. The value chain 
generic contains four key links, namely, Product Design, Market Development, Production and Distribution, and After 
Sales Services. The input of any value chain remains science and technology. The maturity level of each link relies on 
ways it capitalizes on Knowledge, which determines the competitiveness of the sector and gives useful indications on 
the R&D needs by the operators in the sector.

To master a value chain, mastering its related science and technology is required. An illustration of this approach, 
applied to the business case of the Olive Oil sector is detailed in the annex. It shows the many potentials for innovation, 
even in a secular and traditional value chain like Olive Oil, and in different disciplines like biotechnologies (bio 
pesticides, fertilizers,), genomic, ICT, etc.

2. State of the Art of Technology Transfer in Tunisia

To effectively achieve value, from its public R&D capacity, Tunisia should create a National Innovation Strategy aligned 
with the country’s global interest, involving all the NIS stakeholders. This relies on linking technology investment flows 
with IP value stream in a business oriented process that enables the emergence of a Knowledge Based Economy.

For this, Tunisia needs a higher integration level in the global economy with huge technology investment flows, 
and this could be partially brought by its own R&D capacity. This represents a unique opportunity for universities to 
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contribute to raising a KBE, which represents also a unique chance for Tunisia to solve the problem of higher education 
graduates unemployment. In this perspective, it must favor the development of technology transfer, and not only to 
consolidate industry. This requires to master three businesses: commercialization of R&D findings, engineering of 
innovation projects, and finance and venture capital.

2.1 Key drivers for a Knowledge Based Economy

In a classical industrial economy, large companies or governments determine the main axis of R&D and induce the 
major trends in research and innovation. This is the case, for instance, of France, who has developed its transportation 
industry thanks to large state owned groups that have mainly produced the needed technologies to serve the monopoly 
industry of railway transportation as a first targeted market. So, Alstom invested heavily to develop technologies 
embedded in the TGV (Train à Grande Vitesse) that has been sold to SNCF (Société nationale des chemins de fer 
français) first, before addressing the European and then the international markets.
 
On another side, in a Knowledge Based Economy, technology transfer is more than a driver, it is the Business. It 
requires collaboration of different entities thanks to the options made possible by ICT, and the development of specific 
processes of IP production, valuation, protection and valorization. In a KBE, IP value stream is supposed to be very 
fluid. IP Value Stream is in fact a visualization tool inspired from “Lean Manufacturing” and means recording all the 
processes that are required to bring an IP from the R&D lab to the market. 

Many attempts to highlight the KBE model were unsuccessfully initiated by various governments in Tunisia before 
2011. The KBE model was justified by a dominant share of services in GDP (it reached %60), with a relative good 
technology infrastructure and a proven ability to R&D. 

Inevitably, a performing KBE model unfolds into global value chains, and is structured in a quadrant of four types of 
services, namely, infrastructure services, support services, inter-connection services and business services.

To illustrate this, an example in the health care sector in Tunisia follows. It concerns the hospital services and more 
specifically cosmetic surgery for foreign patients, where Tunisia has made it a specialty in recent years. This value 
chain activates several services provided by a number of entities that could be categorized into four types of services, 
namely: 
- Infrastructure services which mainly concern clinics, hotels, airports, etc., and generally all physical facilities that 
allow the reception of patients with their companions, their accommodation before, during and after clinical care. 
- Support services may be in this case, the flow of patients from the place of origin, including the preparation of travel 
arrangements and transport. 
- Inter-connection services, which in this case may cover the recovery of medical expenses from insurance companies, 
organizing excursions and leisure stays for patients and/or their accompanying parties after surgeries etc. 
- And the core business service which is obviously the health care services and medical acts with the provision of all 
the necessary treatment, until the post-operative phase.

Technological and scientific capability deployed in the above value chain is based primarily on the knowledge and 
expertise of the medical and para-medical bodies, and also on the availability of high-tech equipment required for 
fully equipped clinics. The other services of the quadrant also need technology to operate effectively, particularly ICT, 
to optimize the delivery of end-to-end quality services and ensure the competitiveness of the whole value chain.

Today, the health sector in Tunisia has a huge potential of innovation, and could invest much more on technology, in 
particular in the peripheral services around the core business, in order to attract more patients and create more value. 
This is in addition to the collateral effect on the Pharmaceutical Value Chain and Tourism. Developing new medical 
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devices and active biomolecules as well as biomaterials for drug delivery is a big challenge that Tunisia could win. 
This innovative sector is in a junction of numerous scientific domains and need to combine new technology and life 
science to solve medical issues, commonly called cross-fertilization.

This is where the NIS is expected to play a key role in boosting or connecting some specific sectors where the 
ground is fertile, in order to enable entrepreneurship in innovation, with a focused strategy of technology transfer that 
contributes to the foundation of a KBE. 

2.2 Research findings and knowledge commercialization

Generally, in the case of the commercialization of university R&D, four main ways to transfer research findings co-
exist, namely: assignment of rights through licensing; collaborative research projects; through spin-out (or spin-off); 
and by technological integration (or spin-in)

To assess the state of the art in technology transfer, a reference is made to the R&D commercialization cycle represented 
by the four stakes model, along with the IP value stream milestones. (Figure 4)

 

Figure 4: Commercialization cycle

In regard to the long term cycle of the knowledge commercialization, various types of grants have been created in 
Tunisia, as described in the section on NIS mapping, but with a mitigated impact and almost no IP Valuation through 
an entrepreneurial approach.

The following observations concerning the commercialization of knowledge, and in particular those affecting 
technology transfer, can be made:
Innovation policy is not clear/readable for all stakeholders.
- A sectorial dichotomy and a separation between Hard Science, Soft Science, ICT and Agriculture is detrimental to the 
formulation of a comprehensive innovation strategy for the country.
- A weak governance and overlapping scopes of works by certain entities in the NIS are noted.
- A first experience launched Technology Transfer Office almost in parallel by ANPR and INNORPI. However, both did 
not produce the expected outcomes and failed to boost technology transfer.
- Difficulties exist when importing technology at the R&D stage even for companies leading engineering innovation 
projects in Tunisia.
- Low capacity and lack of resources for applied research are apparent.
- Under use and poor maintenance of heavy scientific equipment are seen in public research laboratories due to the 
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status and conditions of public procurement.
- STI observatory and market intelligence are still in the rudimentary stage with fragmented R&D databases.
- Dominance of compliance over efficiency to adhere to government innovation support programs with red tape in the 
processing of files exists.
- Lack of accounting for R&D costs and investment grants thereunder by companies are common.
- Difficulty for University labs to capitalize on IP value, and to transfer it as equity in the Research based Spin-Off 
(RBSO) are noted. 
- The patenting processes and IP rights protection process is not mastered.

To determine the causes of the failure of the technology transfer process, which manifests through the weak 
protection of IP and very low investment flows in technology, the FMEA tool16 is used. By feeding this tool by all the 
collected observations, the Effects were separated from the Root Causes, through a breakdown articulated around 5 
modes, namely: Methodology and Process; Material and Tool Box; Marker Data and Environment; Management and 
Governance; and Motivation and competencies.

The FMEA tool is applied to the deficiencies of the technology transfer process returns in the following table:

 
Table 2

The FMEA analysis shows that promoting technology transfer from university labs calls for a formal innovation policy, 
a more readable IP strategy, with dedicated resources and means, with a structured governance on the NIS, and a 
more favorable legal framework for researcher’s mobility and innovation financing.
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2.3 How could universities promote innovation?

In a competitive and globalized world, the ability to create innovative products and companies is crucial for promoting 
rapid structural changes. Universities and other public research institutions are the main source of innovation backed 
by soft-infrastructure and enabling global environment.
Research Based Spin-Off (RBSO) generation is the result of the process of creating a Startup which seeks to commercially 
exploit a patent, technology or a scientific finding from a university or research institution, which usually requires the 
involvement of the researcher(s) for the IP value stream.

Spin-offs are one measurable indicator of technology transfer between public and private sectors. They are an 
important indicator of the ability of countries to monetize the knowledge developed by the public R&D.

According to OECD17, an RBSO (also called Research Based Business) is an innovative Start Up company that has 
at least one of the five following characteristics: founder(s), including public sector employees; key technology is 
licensed from public sector institution; founder(s), including public sector students or alumni; physically located in 
public-sector incubator or science park; and/or equity investments made by the public sector.

2.4 University Technology Transfer as KPI of the NIS

Most universities and research institutes subscribe to the definition of transfer of technology given by the Association 
of University Technology Managers (AUTM) in USA, namely that is the «transfer of scientific findings by an organization 
to another, for purposes of development and commercialization.”

This transfer is generally effected by means of a contract under which the university or research institute grants a 
private company or a public agency marketing a license over intellectual property rights.

The last survey of the AUTM on Licensing Activity (2014) highlights the following achievements in the USA: 549 
executed licenses containing equity (914 ;(%17 startup companies formed (4,688 ;(%11.7 startups still operating as of 
the end of %11.4) 2014); and 965 new commercial products created (%34.2).

In Tunisia, several factors are «repellents» for innovators, and particularly the chaotic financing chain and the hostility 
of the business climate. A particular form of knowledge dissemination and technology transfer that deserves to be 
promoted in Tunisia is proposed in the following section. It brings the possibility to orient graduates toward an 
entrepreneurial trajectory where they can address social and economic challenges by a valuable asset of knowledge 
and technology, and also valorize the public investments on R&D, namely the RBSO. As the entrepreneurial ecosystem 
is being enforced with the implementation of specific incubation programs such as Univenture.org (a pioneering 
RBSO generator which is now at his 4th edition), there is a true opportunity to make a consistent strategy for the 
Research Based businesses.

2.5 RBSO generation events

An RBSO is primarily an opportunity for innovation that has been identified and structured around a vision and a 
mission by one or more researchers. Its survival depends on the realism of the idea and perseverance of the project 
team. The good understanding of risks and the adequacy of the promoters with the project features are among the 
prime factors of success. Human capital, ethics and committed characters are considered as the main asset for this 
kind of enterprises. Inventing can be a professional work, whereas entrepreneurship is a vocation that requires a 

17  https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.oecd.org/sti/inno/2370779.ppt 
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broad spectrum of technical and human skills. An entrepreneur needs training, mentoring and specific workouts to 
manage the complexity of an innovation project, predict and anticipate risks, be equipped with suitable means to 
understand and meet dynamic market needs. Learning about the risk and constraints, the number effect as well as the 
people effect is decisive for the project success. 

Experience shows that innovation success is awarded to the teams that have been able to control the entire IP value 
stream and adapt their innovation strategy to the market reality to build up a sound business model.

a. Proof of feasibility
An innovative project where the expected competitive advantage relies on an «invention» starts with a preliminary 
phase called Feasibility or «Proof of Relevance». During this phase, the project team should bring together all the 
elements to validate the technical and economic benefits of the innovation and anticipate the real market competition. 
Techniques are utilized to assess the potential impact of the invention and its «sustainability» in a competitive and 
dynamic environment. After confirming the feasibility, an IP strategy will be formalized at this stage, knowing that IP 
constitutes, in the vast majority of cases, the capital of the researcher, co-owned with the original research laboratory.

b. Proof of concept
Preliminary analyses validated by professionals are tilted from the laboratory to the company, developing a «model», 
a «prototype» or a «Beta» version of the product or service that may be exposed to the market. The more valuable will 
choose to go through an incubator, which will help to mobilize adequate funding. The Proof of Concept also produces 
a first tangible result that refines the IP strategy and value based on the market potential.

c. Proof of market positioning
It is imperative at this stage, to develop a business strategy, and to check that the new product or service has a 
competitive advantage in the targeted market, with a well-protected IP. Market scalability and the sale of produced 
products/services must be proved. The valuation of IP depends on expected cash flows generation. The technological 
validation of the product/service can be further proved from the first market tests. The greatest visibility can be derived 
by soliciting the help of networks of experts and professionals for advice on business strategies for a sustainable 
expansion of the project.

d. Proof of Scaling Up
The first contact with the market is an invaluable source of useful information for the viability of start-ups. Before 
moving to industrial production, it is necessary to raise the needed capital for the business plan execution and to 
operate policy adjustments on the investment plan.
 
2.6 Tough and dissuasive procedure of Spin-Off formation in Tunisia

A specific attention has been dedicated in Tunisia for the establishment of conditions for horizontal mobility of 
researchers, public agent and workers, between the research and higher education sector on one side and the business 
sector on the other. 

By compiling the regulations issued before 2011, it is possible to reconstruct the administrative procedure governing 
the scientific spin-off formation in Tunisia. The various links that make up the course of the researcher who wants to 
create his start-up from his research findings are described in Figure 5.
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2.7 Non probative initial experience of BuTT 

In Tunisia, the management of the IP value stream process was supposed to be entrusted to BuTT. This experience 
launched by ANPR/PASRI started in 2012 and is still in its infancy. The early failures certainly came from the market 
disconnection, but mostly from the weakness of the mobilized resources to create this industry. 

Here is the range of services expected to be provided by the BuTT managers, often reduced to an inexperienced 
person facing alone dozens of researchers and R&D themes.
- Supporting the voluntary patent filing.
- Enabling the access to information (no Patents and Patents).
- Facilitate administrative procedures and access to authorities.
- Strengthen IP protection strategy of the university.
- Assisting Lab to contract with enterprises.
- Non-Disclosure policy management.
- Managing the relationship with the TT and IP protection stakeholders.
- Monitoring traceability deposits / recordings.
- Managing IP claims, patents and licensing contracts portfolio.
- Market analysis and business analysis.
- Reporting and publishing key facts and achievements.
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2.8 Burning need for an IPR protection policy in Universities

There is no formal IP policy in the Tunisian universities and no referential for IP value stream management process, 
despite attempts initiated by BuTT to standardize certain steps. The IP value stream management process from the 
qualification of the opportunity to post patenting remains uncontrolled and inefficient, with the exception of IPT (Institut 

Pasteur de Tunis) that relied on an international network of Institut Pasteur, headquartered in Paris, and contributed to 
a more effective way to master IP value stream in the field of vaccines.

2.9 Case of Institut Pasteur de Tunis 

IPT is a public health organization and scientific research center. It also produces some vaccines and is considered as 
a leading innovative institution as it has an effective Technology Transfer Office, C2VT2 (Cellule de Communication, de 

Veille et de Transfert de Technologies), that manages a PCT patents portfolio, filled with the support of the international 
network of the Institut Pasteur.

IPT Technology Transfer Office is dealing with communication and business and technology intelligence in addition 
to the technology transfer process itself. The staff is formed by three highly qualified professionals in Tunis, backed 
by a staff based in different branches of Institut Pasteur in the World, and in particular the IP office in Paris, who is 
a partner with IPT, providing his support in the areas of: evaluation of potential inventions; IP patenting; publication 
and marketing of the new technology; technology valuation and research funding; monitoring patent application and 
licensing deal; and administration of the IP portfolio.

2.10 Referential for IP Value Stream management process 

Before going any further in the evaluation of practices in IP management, a generic model that covers all activities of 
a value stream IP protection (IPP) management processes, based on a model in use by an active US firm in the field of 
IP valuation18 is presented. This measure allows gaps identification in each stage of the process from the perspective 
of IP users.

 

Figure 6

a) Planning and Motivating
This stage involves the identification of potentially recoverable IP deposit by industry or by a working R&D, both 
through technology transfer. It involves working with structured technological and strategic intelligence.

b) Creating and Acquiring
IP is an asset to value through a competitive advantage development strategy based on technology. To target the 
correct IP required for new product or service, it is necessary to map the perimeters Patent and Patent No, to acquire 
the right IP in a risk management and Return On Investment logic.

c) Documenting
The information support (patentable and non-patentable information) is critical in preparing an IPP folder. The choice 
of fields of investigation and anticipation of strategic information required for a decision of acquiring or protecting a 

18  http://www.ipcg.com/?file=IAM_Process#Processes
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by$ industry$ or$ by$ a$ working$ R&D,$ both$ through$ technology$ transfer.$ It$
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b)$Creating$and$Acquiring$
IP$ is$ an$ asset$ to$ value$ through$ a$ competitive$ advantage$ development$
strategy$based$on$technology.$To$target$the$correct$IP$required$for$new$
product$ or$ service,$ it$ is$ necessary$ to$ map$ the$ perimeters$ Patent$ and$
Patent$No,$to$acquire$the$right$IP$in$a$risk$management$and$Return$On$
Investment$logic.$
$
c)$ Documenting$
The$ information$ support$ (patentable$and$nonZpatentable$ information)$ is$
critical$ in$ preparing$ an$ IPP$ folder.$ The$ choice$ of$ fields$ of$ investigation$
and$ anticipation$ of$ strategic$ information$ required$ for$ a$ decision$ of$
acquiring$ or$ protecting$ a$ right$ over$ an$ IP$ is$ based$ on$ the$ timeliness,$
completeness$and$relevance$of$technology$watch.$
&
d)$Reviewing$
The$ review$ of$ the$ IP$ portfolio$ and$ its$ impact$ on$ the$ areas/topics$ of$
strategic$ interest$ for$ the$ beneficiary$ ensures$ the$ alignment$ of$ the$
innovation$ strategy$ with$ IP$ strategy.$ A$ particular$ interest$ on$ startZups$
operating$in$the$field$of$predilection$may$be$included$in$this$review.$
&
e)$Protecting$
There$are$several$possibilities$for$IP$protection.$In$addition$to$the$patent,$
there$ is$ also$ the$ trade$ secrets$ and$ defensive$ publications.$ How$ to$
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right over an IP is based on the timeliness, completeness and relevance of technology watch.

d)  Reviewing
The review of the IP portfolio and its impact on the areas/topics of strategic interest for the beneficiary ensures 
the alignment of the innovation strategy with IP strategy. A particular interest on start-ups operating in the field of 
predilection may be included in this review.

e) Protecting
There are several possibilities for IP protection. In addition to the patent, there is also the trade secrets and defensive 
publications. How to optimize the IP protection is a recurring issue that must be addressed with the help of specialists 
and most of the time with external experts.

f) Extracting Value and Measuring
The value increases if the related lP has a concrete application in new product or service that generates cash flows. 
Capitalizing on IP also increases its value and incorporates as asset in the company›s capital. In order to measure the 
value of this asset, several methods exist, and must be apprehended with care before opposing them to potential 
funders.

2.11 Protecting IP rights and mastering the IP Value Stream

The IP law in Tunisia is quite comparable to that applicable in the world. Laboratories have incentives to patent their IP, 
and are likely to obtain financing, especially for the territorial extension through a patent application by way of a PCT 
filing. The inventor-researcher can receive compensation of between %50-25 on the exploitation of the patent after 
deduction of related expenses (Decree No. 2001 to 2750 of 26 November 2001).

INNORPI is responsible of the examination of IP protection applications but its services are limited to industrial sector 
and to the applicants having already a preliminary examination report delivered by the European Patent Office. In 
practice, they deliver only a basic form of examination, with no substantive investigation on novelty or inventive step 
or patentability, as they are not issuing any research report. 

Despite some effective attempts, such as IPT who is at the same time an R&D institution and a vaccine manufacturer, 
experience showed that there were very few interactions between the Public R&D institution and industry, which 
explains the weakness of IP protection claims and low technology investment flows. Thus, the following impediments 
to IP value stream can be listed:
- Absence of high-quality research results suitable for patent protection. 
- Low awareness of both researchers and their institutions and management of the intellectual property protection 
purpose.
- No adapted or trained staff / actors.
- No coherent and formal referential procedure.
- No management of the IP portfolio in relationship with industrial beneficiary.
- No technological and business intelligence data base.
- No adapted financing vehicles.
- No practice of IP valuation by the laboratories with a lack of experts for searching and identifying the commercial 
potential of R&D results and leading new technologies based projects.
- No budget to manage an IP Value Stream accordingly.



34

2.12 In-Depth work required to set up IP Strategy within companies

The technological capability of an organization is composed of a variety of sources of knowledge and experiences. 
Some are subtle and intangible, such as inventions. Others are embodied in equipment, machinery or infrastructure, 
while others are carried by human skills. The role of TTO should be consolidated by intermediate businesses able 
to address the IP demand through an assessment of the technological capability and to identify and formally qualify 
innovation opportunities, in a specific sector, in order to provide solutions based on either collaborative project or IP 
licensing from R&D institutions.

Very few companies in Tunisia have an IP strategy with a formal IPP management process in place, and even less are 
assessing their technological capability in order to plan their investments. These usually orient their efforts on ad hoc 
IP patenting and licensing operations, with no overarching IP strategy guidance. Supporting the benefits of developing 
an IP strategy will positively affect the NIS global performance, requiring a more deliberate and methodical process. 

A national program to help companies to formulate an IP strategy and establish formal IP protection processes based 
on patent and non-patent information search that will lead to a sustainable innovation capacity and will upgrade 
competitiveness level is required. This service does not yet exist in Tunisia and could enter in the prerogative of ANPR 
with the help of the TTO network.

3. Main gaps and deficiencies

Coordination between all NIS actors and the linkages for technology and knowledge flow between them is key for the 
country innovation performance. 

To master the NIS performance based on a systemic approach, it is necessary to reinforce two capabilities.
- the intrinsic capability, where actions should focus on solving the identified root causes of the technology transfer 
deficiencies as seen in a previous section, through: the cognitive capacity, market data collection and business 
intelligence, and setting up an IP Value Stream framework in parallel with the IPR protection procedure.
- an extrinsic capability, where actions should focus on the Strategy, the Actors and the Environment, which should 
lead to enhancing the following elements: innovation policy formulation and assessment; R&D absorption rate of the 
ecosystem; and industrializing technology transfer though RBSO and Collaborative Projects

Concerning the intrinsic capacity, the usual KPI are mainly related with R&D production dimension (expenditures, 
number of scientists, publications, patents, etc.) in both public and private organizations. This is to be completed by 
other dimensions, such as the IP inventory (patents and no-patents) and value, the R&D database, the IP portfolio and 
its valorization.

As for extrinsic capability, it mainly covers the NIS›s ability to create an environment in which it can progress. It 
contains qualitative and quantitative dimensions, such as strategic alignment with the broad guidelines of the country 
strategy, or the absorption capacity of R&D by the ecosystem, the total investment in technology transfer...etc. This 
supposes a National Balanced Scorecard for the NIS.

Research and innovation systems in the world are experiencing profound changes, and the most effective systems are 
those that deploy cross-sectoral processes operated by networks of institutions, public agencies and private sector. 
The expectations are now very high for an innovation strategy, supported and implemented by all stakeholders. 
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The following are non-exhaustive principles to be considered:
- The major policy directions of the future development model are based on innovation, with exposure of general 
strategies focusing on key sectors and technologies / market segments to be promoted as a priority.
- Characterization of the scope of State intervention, and fields of general interest in innovation, in order to stimulate 
synergies between stakeholders.
- Identification and development of crucial sources of information for use in monitoring of projects and programs that 
will come from strategic planning, but also of science and technology foresight to anticipate the trends and needs of 
the future.
- The innovation policy assessment will be entrusted to a specific entity, responsible for strategic planning and steering 
through a transparent and inclusive governance model.
- The instruments of incentives to R&D, and more generally those who are affecting the IP value stream in all forms, 
from acquisition, disposal of licenses, and spin-off formation, will take into account the responsibility of the State 
in promoting standards in the industry of technology transfer, to sustain competitiveness in local and international 
markets.

$
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architecture$and$governance$to$play$a$key$role$in$setting$up$a$Knowledge$
Based$ Economy,$ in$ concordance$ with$ the$ challenges$ the$ country$ is$
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Finally, it is necessary to communicate the choices and motivations that led to public innovation policy, and disclose 
the criteria of its evaluation, to ensure stakeholders appropriation, and mobilize them in the implementation. To shift 
into the innovation based competitiveness, some decisions, articulated around Strategy / Actors / Environment will 
help to bridge the encountered first gaps.

Proposed solutions and recommendations

It is clear that Tunisian NIS needs a deep reengineering of its architecture and governance to play a key role in setting 
up a Knowledge Based Economy, in concordance with the challenges the country is facing in its long and critical 
economic and social transition after 2011.

As mentioned earlier, Tunisia needs a formal innovation policy, and a more readable R&D strategy, that could increase 
the technology absorptive capacity of the entrepreneurial ecosystem, with structured governance on NIS organization 
and programs, with a more favorable legal framework for researchers’ mobility and innovation financing. This could 
be implemented through the following framework:
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Global Governance with a formal Innovation Policy
There should be one global governance structure in charge of policy formulation on STI, with a theory of actions 
based on the four impact chains, namely:
- Interactions among enterprises, primarily joint research activities and other technical collaborations.
- Interactions among enterprises, universities and public research institutes, including joint research, co-patenting, 
co-publications and more informal linkages.
- Diffusion of knowledge and technology to enterprises, including industry adoption rates for new technologies 
and diffusion through machinery and equipment.
- Personnel mobility, focusing on the movement and the training of technical personnel within and between the 
public and private sectors. 

Readable STI strategy
- Clarifying IP policies within universities and R&D institutions, with formal rules of ownership on research findings
- Encouraging the knowledge commercialization, in particular through RBSO. 
- Developing incentive systems for researchers at universities to include IP commercialization activities. 
- Prospecting outputs and developing strong linkage with industry through technology transfer consultants and 
experts.

Adapting the regulatory framework for a more efficient and effective governance
- Reviewing the governance structures to eliminate the fragmentation of the NIS.
- Integrating IP as a class of asset to be managed by each university and consolidated within a National Technology 
Transfer Office.
- Introducing incentives to encourage Researchers’ mobility and RBSO. 

Placing the IP Value Stream in the core process of the NIS
- Setting up a referential for IP value stream process.
- Increasing the IP awareness in the country. 
- Developing Business intermediaries to deal with IP protection services.
- Improving the general awareness level of IP in Tunisia.

Nurturing Technology Transfer as an Industry
- Developing incentives to boost technology transfer as an industry which should produces market data and science 
and technology intelligence.
- Managing IP as a class of asset to be commercialized through an Intellectual Venture System (IT and Big Data 
system).
- Allocating a portion of the R&D budget to Applied Research.

Easing the access to R&D funds and innovation financing
- Establishing institutionalized ways of technology transfer funding via incubators, innovation centers, clusters or 
techno parks.
- Grouping public funds in a national innovation fund aligned with the IP value stream.
- Promoting private equity industry and business angels funding. 

Further details of the above are found in Chapter 2.
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4. Conclusion

The components of the Tunisian NIS are not truly interdependent and interconnected to formulate or execute an 
innovation policy at national level. Moreover, the IP Value stream process is not mastered, and consequently, it does 
not enable the valorization of the R&D and technology transfer.

To overcome these impediments, there is a room for ANPR, as the STI promoter, to undertake the innovation policy 
formulation, and to translate it into a formal and readable strategy for all stakeholders. This should be accompanied 
by a review of BuTT competencies and mission, in order to re-focus on their primary role on IP protection process 
management, under the supervision of the future National Technology Transfer Office.

As for considering technology transfer as an industry, there is a clear opportunity for Tunisia to promote its R&D 
capacity, and to develop an expertise in technology transfer engineering projects with local and international partners. 
This could be done with the private sector, but should rely on a mastered IP asset management system.

Finally, reconciling the different sciences, as well as the integration of ICT in the value chain of STI, notably through 
open data and eGovernment, represent an incredible opportunity for enhancing the innovation capacity of Tunisia. 
Information on IP is itself a new discipline that deserves a place in the NIS. Breaking down sectorial walls and building 
up bridges through the NIS would make the economy much more performant and innovative, once the strategic 
orientations of the country in terms of development model are clarified.
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ANNEX 

1. Loi d›orientation n6-96° du 1996/01/31, (Law related to STI)

Chapitre Premier : des objectifs et principes

Article premier. - La recherche scientifique et le développement technologique constituent un enjeu civilisationnel 
et un choix stratégique fondamental pour le développement intégral. L›Etat veille à la mobilisation de tous les 
moyens humains, scientifiques, techniques et matériels nécessaires à la recherche scientifique et au développement 
technologique dans le cadre des principales priorités nationales ainsi qu›à la mise en place du cadre nécessaire à 
la participation des particuliers, des institutions et des entreprises publiques et privées aux activités de recherche 
scientifique et de développement technologique et à leur encouragement.

Art. 2. - La politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique vise, notamment, à :
- orienter la recherche scientifique et le développement technologique en vue de stimuler le développement de 
l›économie nationale et lui permettre de s›adapter aux mutations mondiales.
- assurer la diffusion de la culture scientifique et la promotion de la création et de l›innovation au sein de la société et 
contribuer à l›enrichissement des connaissances dans le domaine des sciences humaines, sociales et exactes.
- renforcer la formation des chercheurs dans tous les domaines de la connaissance au sein des établissements 
d›enseignement supérieur et de recherche et des établissements publics de recherche.
- établir un cadre approprié favorable à l›innovation et au développement au sein des divers secteurs et organismes.
- stimuler les activités de coopération et de partenariat entre les établissements publics de recherche scientifique, 
les établissements d›enseignement supérieur et de recherche et les entreprises économiques et encourager leur 
ouverture sur l›environnement économique, social et culturel.
- assurer la valorisation des résultats de la recherche et leur application en vue de satisfaire les besoins économiques, 
sociaux et culturels conformément aux priorités nationales.
- veiller à assurer l›adéquation entre les défis du progrès de la connaissance scientifique et le respect de l›éthique et 
des valeurs humaines.
- impulser la coopération internationale en matière de recherche scientifique et de développement technologique 
dans les domaines d›intérêt commun, conformément aux priorités nationales.



39

Chapitre II
De la coordination, du suivi et de l’évaluation

Art. 3. - La politique de recherche scientifique et de développement technologique est arrêtée dans le cadre des choix 
essentiels du pays et compte tenu des besoins nationaux. Elle fait l’objet d’un suivi au niveau de son exécution, d’une 
évaluation des activités de recherche ainsi que d’une coordination entre les divers programmes publics, de recherche 
et de développement technologique. La coordination des activités de recherche, leur suivi et leur évaluation sont 
effectués sur la base du principe de la globalité dans la conception et de la complémentarité dans l’exécution.

Art. 4. - II est créé auprès du Premier ministre un conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie 
chargé, notamment de : 

- suivre l’évolution du secteur et donner son avis sur les orientations générales de la politique nationale de recherche 
scientifique et de développement technologique en fonction des besoins du pays.

- proposer les mesures tendant à la promotion de la recherche scientifique et du développement technologique.

La composition du conseil supérieur de la recherche scientifique et du développement technologique et les modalités 
de son fonctionnement sont fixés par décret.

Art. 5. - Il est créé un comité national d’évaluation chargé de l’évaluation des activités de recherche scientifique 
quant aux programmes, aux projets et aux résultats. Il procède également à l’évaluation des établissements publics 
de recherche ainsi que des programmes de recherche des entreprises privées qui bénéficient d’avantages et d’aides 
de l’Etat en vue de leur encouragement à promouvoir la recherche scientifique et le développement technologique. 
A cette fin ledit comité national procède, dans le cadre des évaluations sectorielles, à la création de commissions 
spécialisées.

Le comité national d’évaluation de l’activité de recherche est rattaché au ministère chargé de la recherche scientifique 
et de la technologie. Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.
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Chapitre III
Des établissements de recherche et du personnel de recherche

Art. 6. - Les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont entreprises par les 
établissements publics de recherche scientifique ainsi que les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche visés par la loi n°89/70 du 28 Juillet 1989 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique. 
En outre, l’Etat encourage les établissements et entreprises publics et privés ainsi que les associations à caractère 
scientifique et les particuliers à participer à la recherche scientifique et au développement technologique.

Art. 7 - Les établissements publics de recherche scientifique sont des établissements publics à caractère administratif 
dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Leur budget est rattaché pour ordre au budget de l’Etat. 
Ils peuvent également être des établissements publics à caractère industriel et commercial soumis à la législation 
commerciale à l’exception des dispositions de leur loi de création. La tutelle de l’Etat sur les établissements publics 
visés à l’alinéa précédent du présent article est exercée conformément à leur loi de création et à la législation en 
vigueur. L’organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique 
est fixée par décret.

Art. 8. - Les activités de recherche scientifique sont organisées au sein de laboratoires de recherche et d’unités de 
recherche dont l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 9. - Les établissements publics de recherche scientifique à caractère administratif comportent un conseil 
d’administration comprenant, notamment, des représentants des ministères concernés, des chercheurs et des 
organismes économiques, sociaux et culturels intéressés. Ils comprennent en outre un conseil scientifique comprenant, 
notamment, les chefs de laboratoire et des représentants des chercheurs ainsi que des experts.

Art. 10. - Ont pour charge de réaliser les activités de recherche au sein des établissements publics de recherche, les 
personnels permanents de recherche, les personnels contractuels et les personnels détachés soumis à la législation 
en vigueur. Lesdits établissements œuvrent pour encourager les opérations de recrutement par contrat et par 
détachement dans le cadre des projets de recherche qu’ils réalisent.

Les contrats de recrutement fixent la durée et les tâches ainsi que la rémunération des chercheurs. Les contrats sont 
soumis au ministère de tutelle pour approbation et deviennent exécutoires dès leur approbation. Le détachement est 
opéré conformément à la législation en vigueur.

Art. 11. - Les grands équipements de recherche sont mis à la disposition de tous les chercheurs dans les conditions 
fixées par des conventions passées à cette fin avec les établissements concernés et soumises à l’autorité de tutelle 
pour approbation.
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Chapitre IV
Des résultats de la recherche

Art. 12. - Il est créé au sein des établissements publics de recherche scientifique des unités spécialisées chargées des 
relations avec les organismes économiques, sociaux et culturels, de la valorisation des résultats de la recherche et 
de l’institution d’un partenariat scientifique et technologique avec les établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche et avec les entreprises économiques. L’organisation et les modalités de fonctionnement desdites unités 
sont fixées par décret.

Art. 13. - Il est créé au sein des établissements publics de recherche des unités d’information et de documentation 
scientifique chargées de la diffusion de l’information scientifique et technique et de la documentation. L’organisation 
des unités est fixée par le décret prévu à l’article 7 de la présente loi.

Art. 14. - L’invention ou la découverte réalisée par l’agent public chercheur pendant l’exercice de ses fonctions 
appartient à l’Etat, représenté par l’établissement ou l’entreprise publique dont il relève. Le nom de l’inventeur est 
inscrit au brevet. L’établissement ou l’entreprise publics sont seuls habilités à présenter la demande d’inscription du 
brevet d’invention ou de la découverte.

Art. 15. - Au cas où l’Etat participe au financement de recherches conjointement avec un établissement public ou 
privé tunisien ou étranger ou avec des organisations nationales ou internationales ou pour leur compte, les modalités 
d’attribution de la propriété de l’invention ainsi que les avantages qui découlent de l’exploitation de ladite découverte, 
sont préalablement fixées en vertu d’une convention conformément aux principe visés à l’article 14 de la présente loi.
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Chapitre V
Des incitations et encouragements

Art. 16. - L’Etat peut accorder des encouragements financiers aux établissements et entreprises publics et privés ainsi 
qu’aux associations à caractère scientifique qui procèdent à la réalisation de projets de recherche et de développement 
technologique conformément à des conditions fixées par décret. Les dispositions de l’article 42 de la loi n° 93/120 
relative au code d’encouragement aux investissements sont étendues aux établissements, aux entreprises et aux 
associations visés à l’alinéa précédent.

Art. 17. - L’Etat peut octroyer des encouragements financiers aux auteurs de publications et aux créateurs dans le 
domaine de la recherche scientifique et du développement technologique dans les conditions fixées par décret.

Art. 18. - L’Etat, les établissements publics de recherche scientifique ou les établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche procèdent à l’octroi d’avantages aux personnels de recherche imputés sur les produits de l’exploitation 
industrielle et commerciales de leurs inventions dans les conditions fixées par décret.

Le chercheur peut exploiter son invention ou sa découverte pour son propre compte lorsque l’Etat renonce à ses 
droits relatifs à l’invention ou à la découverte. La déclaration de renonciation est prononcée par arrêté motivé du 
ministre concerné et du ministre chargé des finances.

Art. 19. - Les contrats passés conformément à l’article 10 de la présente loi avec des chercheurs tunisiens résidant 
à l’étranger peuvent comporter des avantages lorsqu’ils sont invités à assurer l’encadrement de recherches ou à 
participer à des projets de recherche entrant dans le cadre des priorités nationales.
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Chapitre VI
De la coopération internationale

Art. 20. - Les établissements publics de recherche scientifique et les établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche visés à l’article 6 de la présente loi agissent en vue de renforcer leurs relations scientifiques avec les 
établissements de recherche des pays étrangers et des organisations internationales en vue de tirer un profit mutuel 
des résultats des recherches scientifiques. Ils encouragent l’invitation des chercheurs tunisiens ou non tunisiens 
travaillant à l’étranger ainsi que l’envoi des chercheurs tunisiens à l’étranger à l’effet de mettre au point ou de réaliser 
des projets de recherche communs.

Art. 21. - Les établissements publics de recherche scientifique et les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche visés à l’article 6 de la présente loi agissent en vue de participer aux programmes de recherche internationaux 
et notamment, ceux parmi eux qui entrent dans le cadre des principales priorités nationales de recherche.

2.  Business Case: Tech Transfer opportunities in the Tunisian Olive 
Oil Value Chain 

 

Figure 7

With an average annual production of 120,000 tones, Tunisia is the largest producer of olive oil outside of the European 
Union and one of the five best producer countries (with Spain, Italy, Portugal and Greece).  It is estimated that more 
than 65 million is the number of olive trees which cover 1.68 million hectares representing 30% of the arable area in 
Tunisia. This surface has placed Tunisia19 in the second rank after Spain which covers almost 19% of the world’s surface 
dedicated to the culture of the olive tree.  The culture of olives plays an essential role in the social and economic life 
of Tunisia and represents almost 15% of the total value of the final agricultural production. The international trade in 
olive oil represents 50% of the total agricultural exports and 5.5 per cent of global exports, making it the fifth largest 
source of foreign exchange earnings for the country.

The olive sector (culture of olives, industry of olive oil) represents the livelihood directly or indirectly for more than 1 
million people (including 269,000 direct jobs) and generated 34 million working days per year, equivalent to more than 
20% of the employment in the agriculture sector. 
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In 2014/2015, the production of olive oil has experienced a historic record by exceeding 280,000 tones, thanks to an 
exceptional rainfall. The production is assured by 1517 mills, having a capacity of press of 28,000 tons per day. In 
spite of the change toward the modernization of the processing, the traditional mills (52%) always exceed slightly 
the equipment of modern treatment (48%).  Modernizations of the sector, coupled with the improvement of cultural 
practices have led to a better product and a larger quantity.

The transformation also includes 14 refineries; however, only a small part of their activity is devoted to the olive oil, 
due to the low demand for the refined olive oil. There are also 14 plants of extraction of olive pomace which operate 
below their capacity and 35 factories of modern packaging, which have been consolidated in recent years and which 
have provided major efforts to amplify the expansion of the sector.

The culture of olives has also been involved in the development of the regional balance because it remains the only 
crop possible in the less favored regions. This helps to keep people in rural areas who, otherwise, would feel the 
negative shock of the depopulation.

Going back to the Carthaginians empire, the tradition in this sector has created an old know-how and infrastructure 
well suited. The competitive advantages associated to the olive oil sector Tunisian are:

The capacity of production: an olive tree can take more than twenty years to produce at full capacity. With more than 
65 million olive trees producers, Tunisia is in a situation of domination by capacity. But the dependency to climatic 
factors makes this domination very fragile. In fact, the rainfall may vary the harvest of more than 50 %.  In addition, 
the atomization / the size of farms does not allow economies of scales. Moreover, only 75000 ha on 1.69 million are 
certified Bio. It is less than 5% of the agricultural area. 

The variety of the product: Mainly associated to the quality of the soil and to the variety of olive trees. Tunisia has 
several varieties of olives which are one of the richest in the world. This fact is recognized by the main competitors, 
such as Spain and Italy, who choose the Tunisian varieties to mix with their local oils and sell under their own brands. 
There are not a lot of consumers of olive oil “made in Italy” who know that a large part is in fact Tunisian. Similarly, 
this sensory richness is not valued on the local market, which is content to buy a standard product, Olive Oil, without 
reference of the “terroir” or the variety. 

Setting the selling price for the Tunisian consumer added to the weakness of the supply circuits and traceability 
deteriorated the quality of the product at local market.

Processing Capacity: The installed capacity far exceeds the annual production. In theory, the total production of olives 
can be pressed in 7 days by the mills in service in the country. Clearly the Olive Oil activity is seasonal; this obliged 
the extraction factories to dispose of excessive capacity. In fact, the bottleneck lies in the supply chain. The farms are 
small sizes, the farmers do not have the means to harvest and store. Moreover, the logistic costs in the pipeline olive 
oil are of the order of 24% (or half of the value added).

In exports, the steps of product design, distribution and international marketing are not very developed in Tunisia. 
This is supported by the fact that more than half of the production of olive oil is sold as “convenience” via the National 
oil office. Despite the strong position of Tunisia, the international olive oil market goes through significant changes, 
which may constitute a threat to the Tunisian pipeline.  Among the factors of change induced by the heavy trends of 
the market we find ourselves:

Evolution of the modes of consumption: consumers of olive oil are more and more conscious of these beneficial 
properties for the health and the style of Mediterranean cuisine is more and more popular in the world.

The introduction of “improved” varieties”, which is inserted into a logic of productivity via an intensive agriculture.

Reconfiguration of distribution channels: The distribution is controlled by large supermarket chains, which have the 
power to choose the marks spread in their linear. They have also invested heavily in the promotion of their brands of 
distributors (MDD). For example, the Australian supermarkets control 50% of the total volume of imports of olive oil, 
and show a clear preference for the Italian and Spanish oil.
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Innovation opportunities to increase the added value added in Olive Oil industry

If we consider the international value chain of the olive oil, we remark that the activities that provide a large added 
value20 are in production and in marketing stages. Then, activities with the highest impact on expenditure can be 
found in the distribution and logistics steps. The development of new competitive advantages is therefore linked to 
the acquisition of new skills and competencies in the last three steps, but also in developing new derivatives, new 
applications and new opportunities for the sector. The following paragraphs analyze the crucial components in the 
olive oil industry where Tunisia could create competitive advantages based on innovation and intellectual property.

The management of trademarks and the AOC

A crucial component of the olive oil sector in Tunisia would be to strengthen the presence of the Tunisian trademarks 
in the international markets. This includes the development of a Tunisian Quality Label leaned on the AOC. Creating 
a trademark becomes critical in international markets because of the increasing weight that consumers give to 
the marketing elements of the product. The know-how necessary to the management of brands is located in the 
international agencies of communication. They possess knowledge and experience required for the positioning of the 
products in various international markets.

The development of new applications. 

Thanks to its beneficial characteristics, the alternative use of olive oil in the medical products, para-pharmaceutical 
and cosmetics would provide new niches and opportunities for exportation. The development of these niche markets 
are resulting in the production of new products based on olive oil, such as essential oils and concentrates. As in 
several other sectors, the Tunisian strategy is based on partnerships with international firms to benefit from “ready-to-
use solutions” in different areas. This doesn’t encourage the development of new products due to the disconnection 
to the market. The possibility of developing new products is linked by the development of an access to international 
markets capacity, the services of big consulting firms and manufacturers of specialized materials in the olive oil sector.

Expertise in supply chains traceability

The challenge would be for Tunisian distributors to control the entire supply chain of the olive oil. A distributor has a 
capacity to deliver a finished product, conforming to the quality, in good quantity, with the right information associated. 
For example, the arrangements for supply of a brand of products intended for a large chain of supermarkets include 
the certificate of origin since the farm up to the packaging and delivery to warehouses. This requires a capacity to 
control, of the whole supply chain, and a capacity of management of information on the packaging. However, the 
Tunisian logistics infrastructures are very expensive compared to other countries. A study done by the World Bank has 
shown that the cost associated to logistics is 24% of the export value of olive oil21. 

What is lacking today is the availability of know-how in managing the whole Supply Chain and traceability which 
remain very underdeveloped in Tunisia.

The implementation of these competitive advantages requires R&D activities in areas such as biotechnology, genomics, 
environment, energy, IT associated to innovation strategies based on the actors of the Tunisian Olive Oil, notably via 
the scientific spin-offs.

20  The added value of an activity measured by its contribution to the price paid by the consumer.

21  External Trade and logistics in Tunisia, Consilium International Inc. and MKC consulting, 2004
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تحليل مشهد العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في تونس

ملخص

يبــدأ هــذا الفصــل بتعريــف نظــام األبتــكار الوطنــي. يليــه قســم عن سياســة واســتراتيجية وتشــريعات األبتكار فــي تونس ويتضمــن وصفا شــامال للحوافز 
والبرامــج الداعمــة لالبتــكار؛ والتدابيــر الماليــة وصناديــق األســهم؛ والمؤيــدون المؤسســيون والممّكنــون؛ وخريطــة نظــام األبتــكار الوطنــي التونســي 
بمكوناتهــا المتعــددة مــن: هيــاكل الحوكمــة، ووكاالت األتصــال والدعــم، والمؤسســات التعــاون الدولــي، والهيئــات األكاديميــة ومؤسســات البحــث 
والتطويــر، ومنظمــات الدعــم للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار، والحدائــق التكنولوجيــة وحاضنــات األعمــال، والتمويــل، والــوكاالت المكلفــة بحمايــة 

الملكيــة الفكريــة فــي تونس.

ــل  ــة لنق ــب المختلف ــي الجوان ــو يغط ــي. وه ــم التال ــي القس ــور ف ــوع المّط ــو الموض ــس ه ــي تون ــا ف ــل التكنولوجي ــه نق ــل إلي ــا توص ــدث م إن أح
التكنولوجيــا، بمــا فــي ذلــك: الدوافــع الرئيســية القتصــاد قائــم علــى المعرفــة، وتســويق المعرفــة، ونقــل التكنولوجيــا الجامعيــة، وأنشــاء الشــركات 
المنبثقــة عــن البحــوث، والخبــرة األوليــة لمكاتــب نقــل التكنولوجيــا، وسياســة حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي الجامعــات، ومرجعيــة لعمليــة 
ــة داخــل  ــة الفكري ــة، ووضــع اســتراتيجية الملكي ــة الفكري ــان قيمــة الملكي ــة وإتق ــة الفكري ــة حقــوق الملكي ــة، وحماي ــة الفكري إدارة قيمــة الملكي

الشــركات.

ويتناول القسم التالي الثغرات الرئيسية وأوجه القصور، وبعض الحلول والتوصيات المقترحة؛ يليه قسم االستنتاجات.

تعريف	نظام	األبتكار	الوطني

ــد وتســويق  ــي تســاهم فــي تولي ــع المؤسســات والمنظمــات الخاصــة والعامــة الت ــكار بوصفــه جمي ــي لالبت ويعــرف هــذا الفصــل النظــام الوطن
العلــوم والتكنولوجيــا فــي سلســلة قيمــة البحــث والتطويــر واالبتــكار. يهــدف نظــام االبتــكار الوطنــي إلــى تحســين قــدرة االبتــكار فــي البــالد مــن 
خــالل التفاعــل بيــن الجهــات الفاعلــة والمؤسســات فــي كل مــن قطــاع األعمــال واألوســاط األكاديميــة، وتحديــد التكنولوجيــات واســتغاللها علــى 

نحــو أفضــل، وإيجــاد بيئــة مواتيــة لنشــر المعــارف وتســويقها.

سياسة	واستراتيجية	وتشريعات	األبتكار	في	تونس

اتخــذت عــدة مبــادرات رســمية فــي التســعينيات لتنظيــم األنشــطة البحثيــة فــي تونــس وتوفيــر الهيــاكل التــي يمكــن أن تنفــذ فيهــا سياســة وطنيــة. 
ــا. وباإلضافــة إلــى  ــا والمجلــس األعلــى للبحــث العلمــي والتكنولوجي وشــملت هــذه األنشــطة أنشــاء أمانــة الدولــة للبحــث العلمــي والتكنولوجي
دورهــا فــي صياغــة السياســات، قامــت أمانــة الدولــة للبحــث العلمــي والتكنولوجيــا أيضــا بتمويــل وقيــادة عــدد مــن البرامــج البحثيــة، ومــن بينهــا 
برنامــج تحســين القــدرات الصناعيــة، وبرنامــج تقييــم نتائــج البحــوث، ومنــح االســتثمارات فــي مجــال البحــث والتطويــر. والجديــر بالذكــر إن برنامــج تقييــم 

نتائــج البحــوث هــو أول محاولــة لتعزيــز التســويق وتطبيــق نتائــج البحــوث فــي البيئــة االجتماعيــة أو االقتصاديــة.

الحوافز والبرامج الداعمة لالبتكار

أنتجــت تونــس مجموعــة كبيــرة مــن الحوافــز خــالل الفتــرة 1996-2008، وال ســيما البرامــج الوطنيــة والتدابيــر الماليــة التــي تدعــم نظــام االبتــكار 
ــة  ــكار مــن خــالل إنشــاء الوكال ــة مشــتركة لجــدول أعمــال متماســك لالبت ــع أصحــاب المصلحــة وإيجــاد أرضي ــة لجمــع جمي ــي. وجــرت محاول الوطن
الوطنيــة لتعزيــز البحــث العلمــي فــي عــام 2008، وأعطيــة مهمــة دعــم وكاالت التفاعــل مــع البحــوث العلميــة، وتنفيــذ برامــج ومبــادرات البحــث 
والتطويــر، وتســهيل نقــل التكنولوجيــا مــن خــالل المشــاريع التعاونيــة والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وتــم تعزيــز مهمــة الوكالــة الوطنية 
ــكار  ــدة مــن المعرفــة لتمكيــن سياســة االبت ــج مجموعــة أوســع ومفي ــكار، أنت ــز البحــث العلمــي مــن خــالل مشــروع دعــم نظــام البحــث واالبت لتعزي

وصياغــة اســتراتيجية مــن أجــل نظــام وطنــي فعــال لالبتــكار.

رسمت خريطة نظام االبتكار الوطني التي تبين مدى ثراء جدول أعمال االبتكار في تونس. وفيما يلي أهم البرامج والحوافز:

ــع  ــى رف ــدف إل ــام 1995 ويه ــي ع ــق ف ــي أطل ــج وطن ــو برنام ــم. وه ــة والمناج ــة والطاق ــي وزارة الصناع ــة ف ــدرات الصناعي ــر الق ــج تطوي - برنام
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مســتوى الصناعــة التونســية. وقــد قــام بمعالجــة 5256 طلبــا مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة تمــت الموافقــة عليهــا، باســتثمار إجمالــي قــدره 
8.9 مليــار دينــار تونســي، وقــد خصصــت حوالــي 1.2 مليــار دينــار مــن المنــح. وقــد خصصــت أهــم حصــة مــن هــذا االســتثمار لزيــادة القــدرات اإلنتاجيــة، 

ولــم تخصــص إال القليــل جــدا لألصــول غيــر الملموســة.

- برنامــج االســتثمار التكنولوجــي ذو األولويــة فــي وزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــم. تضمــن هــذه المنــح الدعــم المالــي لالســتثمارات غيــر 
الملموســة، وتنفيــذ نظــام إدارة الجــودة وإصــدار الشــهادات. ومنــذ إطــالق البرنامــج فــي ينايــر 2016، تمــت الموافقــة علــى 8166 طلبــا، باســتثمار 

ــار مــن األقســاط الموزعــة. ــون دين ــح و 84.7 ملي ــار مــن المن ــون دين ــار، بمــا فــي ذلــك 176 ملي ــون دين إجمالــي قــدره 417.2 ملي

- منحــة لالســتثمار فــي البحــث واالبتــكار فــي وزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــم. تــم إنشــاؤها فــي عــام 1995 لدعــم االســتثمار فــي أنشــطة البحــث 
والتطويــر التــي تجريهــا المؤسســات. وهــي أول برنامــج بحثــي مخصــص الحتياجات المؤسســة.

- البرنامــج الوطنــي للبحــوث واالبتــكار فــي وزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــم. وهــو برنامــج يمــول البحــث والتطويــر، ومشــاريع االبتــكار، والتحســينات 
ــة والمراكــز  ــاكل البحثي ــة والهي ــن الشــركات الصناعي ــد التعــاون والشــراكة بي ــاج، مــن خــالل توطي ــات اإلنت ــث عملي ــة، وتحدي فــي القــدرات الصناعي

التقنيــة.

ــج  ــذا برنام ــدف ه ــي(. يه ــاد الرقم ــا واالقتص ــي وزارة التكنولوجي ــي ف ــاد الرقم ــي لالقتص ــتراتيجي الوطن ــج االس ــة 2018 )البرنام ــس الرقمي - تون
إلــى التحــرك نحــو نمــوذج إنمائــي جديــد يحبــذ التحــول إلــى االقتصــاد الرقمــي. وســيكون لنجــاح هــذا المشــروع أثــر إيجابــي هــام جــدا علــى جميــع 

ــا واالبتــكار فــي جميــع مجــاالت األنشــطة. ــة فــي البــالد بفضــل تســريع نقــل التكنولوجي األنشــطة االقتصادي

- برنامــج دعــم القــدرة التنافســية للمؤسســات فــي وزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــم. وهــو برنامــج للمســاعدة التقنيــة والتدريــب والتوعيــة للشــركات 
ــف الشــركة االســتراتيجية: الجــودة، والبحــث  ــى وظائ ــب عل ــدور حــول خدمــات التدري ــة بالصناعــة. وهــو ي ــة ومقدمــي الخدمــات ذات الصل الصناعي

والتطويــر، والتســويق، واإلنتــاج، ونظــم المعلومــات، وبيانــات األعمــال التجاريــة.

- مشــروع دعــم نظــام البحــث واالبتــكار الــذي تنفــذه الوكالــة الوطنيــة لتعزيــز البحــث العلمــي. وهــو مشــروع مولــه االتحــاد األوروبــي بمبلــغ 12 
مليــون يــورو علــى مــدى أربــع ســنوات )2011-2014(. اســتهدف مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة المؤسســيين واإلدارييــن والمالييــن والتقنييــن 

واألكاديمييــن الذيــن يدعمــون تحويــل المعرفــة التقنيــة إلــى منتــج أو خدمــة ملموســة.

- الشــبكة التعاونيــة ونقــل المعرفــة فــي الوكالــة الوطنيــة لتعزيــز البحــث العلمــي. وهــو مشــروع يمولــه االتحــاد األوروبــي. يهــدف الــى تعزيــز دور 
الجمعيــات فــي نظــام االبتــكار الوطنــي، وتعزيــز المعرفــة العلميــة وتبــادل أفضــل الممارســات، وتعزيــز النمــو الجــذري لثقافــة أبتــكار قويــة.

التدابير المالية وصناديق األسهم

ــا المعلومــات ومجــال االتصــاالت. تدعــم المشــاريع فــي األنشــطة المبتكــرة ذات القيمــة  ــكار فــي مجــال تكنولوجي ــداع واالبت ــة لإلب - أداة تحفيزي
ــة. المضافــة المتعلقــة باألعمــال اإللكتروني

- تمويــل الترويــج الصناعــي والالمركزيــة. يهــدف الــى خلــق جيــل جديــد مــن رجــال األعمــال، وتعزيــز وتطويــر الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي 
مجــاالت الصناعــة والخدمــات وقطــاع األعمــال الصغيــرة، وتنفــذ التدابيــر المحّفــزة للتنميــة اإلقليميــة.

- منحــة االســتثمار IN›TECH. وهــو صنــدوق لالســتثمار المتبــادل يدعــم االســتثمار، وخلــق االبتــكار وتطويــر التكنولوجيــا. يديــر هــذا الصنــدوق ســاجيس 
كابيتــال، وهــي شــركة عامــة إلدارة األصــول.

- منظمة قدام وصناديق التمويل التأسسي العامة. تهدف إلى تعزيز األنشطة المبتكرة من الشركات الناشئة  في مرحلة مبكرة.

المؤيدون المؤسسيون والممّكنون

- صنــدوق الودائــع واألمانــات. وهــي مجموعــة ماليــة عامــة، ومســتثمر طويــل األجــل يخــدم المصلحــة العامــة والتنميــة االقتصاديــة للبــالد. ويســاهم 
الصنــدوق الــذي أنشــئ فــي عــام 2011 فــي التنميــة الوطنيــة إلــى جانــب الســلطات المحليــة.

- ســاجيس كابيتــال )إدارة األصــول لألمــوال الشــركات المنبثقــة(. وهــي شــركة لــرأس المــال االســتثماري العــام متخصصــة فــي االســتثمارات فــي 
الشــركات الناشئة/الشــركات المنبثقــة، وتنميــة رأس المــال، ودعــم عمليــات االســتحواذ، والتحويــل فــي الشــركات، وإعــادة هيكلــة المعامــالت.
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خريطة نظام األبتكار الوطني التونسي

رســمت خريطــة كاملــة لمشــهد نظــام االبتــكار الوطنــي، وتــم تعريــف أصحــاب المصلحــة الرئيســيين حســب أدوارهــم ومســؤولياتهم المتوقعــة فــي 
إطــار النظــام األيكولوجــي لالبتــكار. تشــمل مــا يلــي:

أ	-	هياكل	الحوكمة

أنشــئ فــي تونــس منــذ عــام 1996 العديــد مــن هيئــات الحكــم والهيئــات االستشــارية. وتشــمل هــذه: اللجنــة العليــا للعلــوم والتكنولوجيــا؛ والمجلــس 
األعلــى للبحــث العلمــي والتكنولوجيــا؛ والمجلــس االستشــاري الوطنــي للبحــث العلمــي والتكنولوجيــا؛ واللجنــة الوطنيــة لتقييــم البحــث العلمــي؛ 

واللجنــة الفنيــة للبحــث العلمــي والتكنولوجيــا؛ والمجلــس االســتراتيجي لالقتصــاد الرقمــي.

أن مهام وتكوين ونطاق مسؤولية هذه الهيئات غير واضحة للجهات الفاعلة في نظام االبتكار الوطني، ويبدو أن معظمها ال يعمل حاليا.

ب.	وكاالت	األتصال	والدعم

-  وكالــة تعزيــز الصناعــة واالبتــكار فــي وزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــم. وهــي مؤسســة عامــة مســؤولة عــن تنفيــذ سياســات الحكومــة فيمــا 
يتعلــق بتعزيــز القطــاع الصناعــي واالبتــكار، توفــر خدمــات الدعــم ألصحــاب المشــاريع والشــركات.

- الوكالــة الوطنيــة للبحــث العلمــي فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي. وهــي وكالــة حكوميــة توّفــر الخدمــات إلضفــاء الطابــع المهنــي 
ــة، وتلعــب دورا حاســما فــي التواصــل  ــة واالقتصادي ــن فــي القطاعــات االجتماعي علــى إدارة أنشــطة البحــث فــي شــراكة مــع المشــغلين الفاعلي

ودعــم عمليــة البحــث والتطويــر فــي مجــال التقييــم ونقــل نتائــج البحــوث.

- وكالــة تشــجيع االســتثمار الزراعــي فــي وزارة الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري. وهــي مؤسســة عامــة مكرســة لتعزيــز االســتثمار الخــاص 
فــي الفالحــة والصيــد البحــري والخدمــات ذات الصلــة، فضــال عــن أنشــطة التجهيــز األوليــة.

- مكتــب تطويــر القــدرات الصناعيــة فــي وزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــم. وهــو مســؤول عــن تنفيــذ برنامــج ترقيــة القــدرات الصناعيــة، وتقييــم 
وتســليم شــهادات االبتــكار للشــركات الصناعيــة التــي تطلبهــا. أن هــذه الشــهادة مطلوبــة بصفــة خاصــة للحصــول علــى األمــوال العامــة الداعمــة 

للبحــث والتطويــر واالبتــكار.

- مكاتــب نقــل التكنولوجيــا. وهــي هيكليــة اتصــال محليــة داخــل مؤسســات البحــث والتعليــم العالــي العامــة، ومركــز للمهــارات يخــدم اســتغالل 
نتائــج البحــوث ونقــل التكنولوجيــا والشــراكة بيــن العــرض والطلــب علــى التكنولوجيــا. تــم اختيــار 13 جامعــة ومؤسســة بحثيــة ومركــز بحــوث ومجمــع 

تكنولوجيــة للمرحلــة التجريبيــة لتنفيــذ الجيــل األول مــن مكاتــب نقــل التكنولوجيــا.

ج	.	مؤسسات	التعاون	الدولي	

- بعثــة االتحــاد األوروبــي إلــى تونــس. دعــم االتحــاد األوروبــي تونــس منــذ عــام  1980فــي مجــاالت االقتصــاد والتجــارة والتعليــم والعمالــة والفالحة 
والطاقــة والبيئــة. وتبلــغ االلتزامــات الماليــة الســنوية 80 مليــون يــورو، ســواء فــي المدفوعــات أو نحــو 400 معاملــة دفع.

- الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي. تعمــل الوكالــة فــي تونــس منــذ عــام 1975، وافتتحــت مكتبــا فــي تونــس فــي عــام 1999. تقــدم الدعــم 
ــة  ــز الشــبكات اإلقليمي ــن، وتعزي ــر التدريــب لألخصائيي ــل الشــركاء علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والبلــدي، وتوفي ــاء المؤسســات مــن قب لبن
والقطاعيــة. وتنفــذ الوكالــة مشــاريع فــي أربعــة قطاعــات: حمايــة المــوارد الطبيعيــة؛ والطاقــات المتجــددة وكفــاءة الطاقــة؛ والتنميــة االقتصاديــة 

المســتدامة وتعزيــز العمالــة؛ والتنميــة اإلقليميــة والحكــم المحلــي والديمقراطيــة.

- وكالــة التنميــة الفرنســية. وهــي مؤسســة ماليــة ووكالــة تنفيــذ رئيســية للمســاعدة اإلنمائيــة الرســمية المقدمــة مــن فرنســا إلــى البلــدان الناميــة 
واألقاليــم الواقعــة مــا وراء البحــار، وهــي موجــودة فــي تونــس منــذ عــام 1992. تدعــم الســلطات التونســية فــي تنفيــذ سياســات النقــل والتدريــب 
المهنــي والعمالــة وإصــالح األحيــاء الشــعبية وإدارة المــدن والحصــول علــى ميــاه الشــرب والمرافــق الصحيــة والتنميــة الريفيــة والزراعيــة والحفــاظ 

علــى البيئــة. كمــا تدعــم القطــاع الخــاص مــن خــالل أدوات ماليــة مختلفــة، وتدعــم التمويــل الصغيــر البيئــة المحيطــة بريــادة األعمــال.

ــدم  ــة والتق ــة االقتصادي ــي التنمي ــاهمة ف ــئت للمس ــة، أنش ــل التنمي ــراف لتموي ــددة األط ــة متع ــة إقليمي ــو مؤسس ــي. وه ــة األفريق ــك التنمي - بن
ــم والمرافــق العامــة  ــس المشــاريع والبرامــج والدراســات فــي مجــاالت الفالحــة والصحــة والتعلي ــول فــي تون ــة. تّم ــدان األفريقي االجتماعــي للبل

ــاص. ــاع الخ ــة والقط ــاالت والصناع ــة واالتص والعمال
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- مجموعــة البنــك الدولــي. يدعــم البنــك الدولــي تونــس مــن خــالل أدوات مختلفــة مثــل اإلقــراض االســتثماري المباشــر لمشــروع معيــن، وإقتــراح 
ــة. السياســات والدعــم التحليلــي والمســاعدة التقني

ــة  ــر البني ــة، وتدعــم تطوي ــات اإلقليمي ــة والحــد مــن التفاوت ــة الصناعي ــى التنمي ــس عل ــة فــي تون ــي. تركــز الوكال ــة للتعــاون الدول ــة الياباني - الوكال
ــة. ــة والصناعي ــدرات االقتصادي ــز الق ــة وتعزي التحتي

- الوكالة الكورية للتعاون الدولي. تدعم تعزيز قدرة تونس على مكافحة الفقر وتحسين نوعية الحياة.

د	-	الهيئات	األكاديمية	ومؤسسات	البحث	والتطوير

- الجامعــات العامــة والمعاهــد العليــا للدراســات التكنولوجيــة. هنــاك 13 جامعــات عامــة في تونس، وشــبكة للمعاهد العليــا للدراســات التكنولوجية 
توفــر التدريــب األولــي والتدريــب المهنــي فــي شــراكة وثيقــة مع مراكــز المــوارد التكنولوجيــة ومراكــز االختصاصات وحاضنــات األعمال.

- الجامعات الخاصة. هناك 40 جامعة خاصة في تونس.

- مؤسســات البحــث والتطويــر. هنــاك 14 مركــز بحــوث، وأكثــر مــن 18000 باحــث )معــادل بــدوام كامــل(. وتعــد تونــس مــن بيــن البلــدان التــي تتمتــع 
بأفضــل القــدرات فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار بــدال مــن البحــث والتطويــر.

ه.	منظمات	الدعم	للعلوم	والتكنولوجيا	واالبتكار	

- المراكــز الفنيــة. هنــاك 12 مركــزا فنيــا قطاعيــا، يتمثــل دورهــا فــي التفاعــل بيــن الصناعــة والبحــوث والتنميــة العامــة، وخاصــة بالنســبة للمشــاريع 
ذات المصلحــة الوطنيــة.

- هيئات إصدار الشهادات والمعايرة وهي:

- المجلــس الوطنــي لالعتمــاد فــي وزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــم، ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي. وهــو مؤسســة عامــة غيــر إداريــة، 
تقــوم بتقييــم واعتمــاد هيئــات تقييــم المطابقــة )المختبــرات وأجهــزة التفتيــش وإصــدار الشــهادات( وفقــا للمعاييــر الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة.

ــلطة  ــا س ــام 2000 باعتباره ــي ع ــاؤها ف ــم إنش ــي. ت ــاد الرقم ــات واالقتص ــا المعلوم ــي وزارة تكنولوجي ــي ف ــق الرقم ــة للتصدي ــة الوطني - الوكال
التصديــق فــي تونــس. تحكــم التبــادل االلكترونــي والتجــارة. ومــن خــالل الخدمــات التــي تقدمهــا، تهــدف إلــى تعزيــز منــاخ مــن الثقــة واألمــن التجــاري 

علــى اإلنترنــت.

و.	الحدائق	التكنولوجية	وحاضنات	األعمال

- الحدائــق التكنولوجيــة. وضعــت الحكومــة التونســية منــذ أواخــر التســعينات اســتراتيجية لتطويــر البنيــة التحتيــة للحدائــق التكنولوجيــة الســتضافة 
جهــات فاعلــة مختلفــة مــن الجامعــات ومؤسســات البحــث والتطويــر والشــركات الخاصــة. ينبغــي علــى كل قطــب تكنولوجــي التركيــز علــى قطــاع 
محــدد واالســتفادة مــن تطويــر المنطقــة التــي يقــع فيهــا. وتجمــع الحدائــق التكنولوجيــة التونســية اليــوم فــي جمعيــات، تركــز كل منهــا علــى قطــاع 

واعــد مــن سلســلة القيمــة مثــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والبيئــة، والطاقــة المتجــددة، والمنســوجات، والتكنولوجيــات الحيويــة.

ــات  ــة قطاع ــق التكنولوجي ــع الحدائ ــتراك م ــة«، باالش ــات ابتكاري ــاء » تجمع ــام 2008 إنش ــة ع ــبكات صناعي ــدة ش ــت ع ــال. حاول ــات األعم - تجمع
المنســوجات والمالبــس، واألعمــال التجاريــة الزراعيــة، والطاقــة المتجــددة، وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. وكمــا شــرعت الــوكاالت الدوليــة 
فــي المســاعدة فــي التعجيــل بتشــكيل تجمعــات وتنظيــم عملياتهــا، مثــل الوكالــة األلمانية للتعــاون الدولــي، والوكالــة الفرنســية للتنميــة، واليونيدو.

- الحاضنــات العامــة للشــركات الناشــئة. هــي مســاحات للبنيــة التحتيــة تعتمــد علــى وكالــة تعزيــز الصناعــة واالبتــكار، مجهــزة ألســتضافة رواد األعمــال 
عنــد بــدء عملهــم الواعــد. تضــم حاليــا 30 حاضنــة موزعــة فــي جميــع أنحــاء البلــد.

- الشركات الناشئة. بدأ البرنامج الوطني إلنشاء حاضنات الشركات الناشئة في عام 2001. وهناك حاليا 250 شركات ناشئة.

- جمعيــات العلمــاء. هنــاك العديــد مــن جمعيــات العلمــاء التــي تعمــل ألغــراض مختلفــة، وفــي الغالــب لتمكيــن المبــادرات األكاديميــة اإلضافيــة. 
وتشــمل هــذه: الجمعيــة التونســية للنهــوض بالعلــوم فــي مجــال التكنولوجيــا واالبتــكار، وجمعيــة التنميــة والبحــث واالبتــكار، الجمعيــة التونســية 

ــا الحيويــة. للتكنولوجي
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- الحاضنات والمسرعات وتشمل:

ــل القطــاع الخــاص والمجتمــع  ــات ومســرعات األعمــال مــن قب ــادرات حــول حاضن ــد مــن المب ــات ومســرعات األعمــال. شــهدت تونــس العدي - حاضن
ــة يونــس. ــة »إســبري« ، ومســرع األعمــال األجتماعي ــوري«، حاضن ــات: »ويكــي ســتارت أب«، »ســتارت أب فاكت ــي. مــن أهــم هــذه الكيان المدن

- مراكــز األعمــال. هنــاك العديــد مــن مراكــز األعمــال فــي تونــس. يعتمــد معظمهــا علــى غــرف التجــارة اإلقليميــة ويقــدم المســاعدة التقنيــة لــرواد 
ــة  ــات والفالح ــة والخدم ــة: الصناع ــات االقتصاديةالمختلف ــتهدف القطاع ــي تس ــام. وه ــل الع ــى التموي ــول عل ــركات والحص ــة الش ــال إلقام األعم

ــة الصغــر والســياحة. ــرة والمتناهي والتجــارة والحــرف والمشــاريع الصغي

- نقابات األعمال والممثلون وتشمل:

ــة. وهــو  - االتحــاد الوطنــي لتكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت. يعمــل تحــت مظلــة االتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليدي
ــا المعلومــات واألتصــاالت، الــذي يحــص اآلن بضــع مئــات مــن الشــركات فــي القطــاع الخــاص.  مكــّرس لقطــاع تكنولوجي

- كونفدراليــة مؤسســات المواطنيــن التونســية. وهــي منظمــة مؤسســية ألربــاب العمــل تــم إطالقهــا بعــد عــام 2011، تهــدف إلــى الجمــع بيــن 
ــرة.  ــرة والمتوســطة والشــركات الخاصــة والعامــة الكبي الشــركات الصغي

س	.التمويل	

ــا  ــر اآلن العب ــدأت أنشــطتها فــي عــام 2011 وتعتب ــة للمســتثمرين المالئكــة فــي تونــس. ب ــة قرطــاج المالئكــة األعمــال. وهــي أول جمعي - جمعي
ــة فــي تونــس. ــة االقتصادي رئيســيا فــي سلســلة التمويــل وقــت إصــالح نمــوذج التنمي

- صنــدوق كابيتــل للبــذور. تــم إنشــاؤه فــي عــام 2012 بعــد مبــادرة مــن جمعيــة قرطــاج األعمــال المالئكــة. يديــر الصنــدوق جولتــه الثانيــة بهــدف 7 
مالييــن يــورو لتمويــل المشــاريع االبتكاريــة مــن دعــم النمــاذج األوليــة وحمايــة الملكيــة الفكريــة حتــى مرحلــة تعزيــز رأس المــال مــن أجــل توســيع 
نطــاق األعمــال التجاريــة. وهــو يســتهدف االســتثمار فــي قطاعــات: التكنولوجيــا األحيائيــة، والصحــة، واألعمــال التجاريــة الزراعيــة، والطاقــة، ووســائط 

اإلعــالم، وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

- إنطالق للنمو. وهو صندوق بقيمة 10 مليون يورو أطلقه صندوق الصداقة القطري.

- شبكة ريادة األعمال. وهو يمثل شبكة دولية حيث يقوم رجال األعمال ذوي الخبرة بإرشاد أصحاب المشاريع الجديدة.

- نمــو تونــس. وهــي منظمــة غيــر هادفــة للربــح تقــدم مســاعدات اســتراتيجية ومــوارد ماليــة لعــدد مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التونســية 
مــن أجــل تســريع تنميتهــا فــي الســوق المحليــة والخــارج.

ح.	الوكاالت	المكلفة	بحماية	الملكية	الفكرية	في	تونس

ترجع اإلجراءات المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية إلى وكاالت مختلفة، تبعا لطبيعة الملكية الفكرية. ومنها:

ــي  ــان قانون ــع كي ــم، م ــة والمناج ــة والطاق ــوزارة الصناع ــة ل ــة تابع ــة عام ــو هيئ ــة. وه ــة الصناعي ــي والملكي ــد القياس ــي للتوحي ــد الوطن - المعه
ــة. ــة الصناعي ــة الملكي ــة المنتجــات والخدمــات، وحماي ــد القياســي، ونوعي ــق بالتوحي ــه فــي اتخــاذ أي إجــراء يتعل ــل مهمت ــي. وتتمث واســتقالل مال

ــاورة  ــوق المج ــف والحق ــق المؤل ــة ح ــى حماي ــدف إل ــة ته ــة عام ــي وكال ــاورة. وه ــوق المج ــر والحق ــف والنش ــوق التألي ــية لحق ــة التونس - الوكال
ــر. ــع والنش ــوق الطب ــاب حق ــة ألصح ــة والمادي ــح المعنوي ــن المصال ــاع ع والدف

- وزارة الفالحة والبيئة مسؤولية أعطاء الشهادات لألصناف النباتية.

   وال توجد وكالة تغطي الملكية الفكرية من غير هذه الفئات الثالث.
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أداء نظام االبتكار الوطني 

ــدى بعــض القطاعــات  ــوزارات. ول ــكار التونســي أن صياغــة إدارة السياســات العامــة مجــزأة ومنتشــرة علــى مختلــف ال يكشــف مشــهد نظــام األبت
مثــل الصناعــة، وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت أو الفالحــة، سلســلة نظــام قيــم خاصــة للبحــوث والتكنولوجيــا واالبتــكار. وبعــض القطاعــات 
األخــرى مثــل صناعــة المســتحضرات الصيدالنيــة غيــر مدعومــة مــن قبــل كيــان محــدد مســؤول عــن االبتــكار، وليــس لديهــا وكالــة أتصــال أو مركــز 
تقنــي. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن الدعــم المقــدم لنقــل التكنولوجيــا علــى مســتوى الشــركات غيــر معــّرف وفوضــوي، مــع االفتقــار إلــى النظــم البيئــة 

الحاضنــة القطاعيــة التــي تدمــج البحــوث والتنميــة فــي جــدول أعمــال وطنــي واحــد.

إحــدى مهــام نظــام االبتــكار الوطنــي تتمثــل بنقــل نتائــج البحــوث إلــى القطاعــات االقتصاديــة، وأحــد طــرق قيــاس هــذا التحويــل هــو التحقــق مــن 
عــدد مطالبــات الملكيــة الفكريــة التــي تمألهــا مؤسســات البحــث والتطويــر والشــركات.

ــة  ــر، واآلالت الكهربائي ــا الكمبيوت ــات وهــي تكنولوجي ــق بخمســة قطاع ــم تتعل ــراءات فــي العال ــات الب ــث طلب ــا يقــرب مــن ثل مــن المالحــظ ان م
ــام 2013  ــة للع ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــنوي للمنظم ــر الس ــب التقري ــة. وحس ــا الطبي ــة، والتكنولوجي ــاالت الرقمي ــاس، واالتص ــة، والقي والطاق
حتلــت تونــس فيمــا يتعلــق بنشــاط تعبئــة الملكيــة الفكريــة حســب المنشــأ المرتبــة 73 فــي عــام 2013 مقارنــة بالبلــدان األفريقيــة المدرجــة فــي هــذا 
التصنيــف، وهــذا علــى الرغــم مــن قــدرات البحــث والتطويــر التــي أثبتــت فعاليتهــا فــي تلــك القطاعــات. مــن أســباب ذلــك: تدنــي شــديد فــي تدفقــات 

االســتثمار البحثيــة والتدنــي، وانخفــاض كبيــر فــي ترتيــب مؤشــر التنافســية العالميــة ومشــاركة ضعيفــة فــي سالســل القيمــة الدوليــة.

القدرة التنافسية الصناعية والتجارية المبنية على االبتكار

عانت التجربة التونسية السابقة من معوقات جمة أثرت على وضع نظام األبتكار الوطني، و منها:

- أعتمــاد القــدرة التنافســية التونســية علــى منافــع مؤقتــة أو مصطنعــة )مثــل األجــور المنخفضــة أو الحواجــز الضريبيــة أو اإلعفــاءات الضريبيــة( ممــا 
أّضــر بالــدور الــذي يلعبــه البحــث والتطويــر باعتبارهمــا قــوة موجهــة لالبتــكار فــي المجتمــع، وأدى فــي نهايــة المطــاف إلــى عــدم رضــا المشــغلين. 

- أعتمــاد نهــج يدعــم العلــوم حصــرا ويفصــل نتائــج البحــث والتطويــر عــن التطبيــق العملــي ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض التنســيق بيــن البحــث العلمــي 
والقطاعــات اإلنتاجيــة.

ــل  ــجيع نق ــادرات لتش ــطة ومب ــم أنش ــي تدع ــات الت ــن المؤسس ــد م ــود العدي ــن وج ــم م ــى الرغ ــة عل ــوث العام ــج البح ــويق نتائ ــجيع تس ــدم تش - ع
التكنولوجيــا وبنيــة تحتيــة غنيــة بالمجمعــات التكنولوجيــة والحواجــز التنظيميــة والعوامــل الماديــة والماليــة والثقافيــة.

ومثــاال علــى مبــدأ إلتقــان سلســلة القيمــة يجــب إتقــان العلــوم والتكنولوجيــا ذات الصلــة ورد فــي مرفــق النــص األصلــي شــرح مفصــل لهــذا النهــج 
المطبــق علــى حالــة قطــاع زيــت الزيتــون.

نقل	التكنولوجيا	في	تونس

ينبغــي أن تضــع تونــس اســتراتيجية وطنيــة لالبتــكار مــن أجــل تحقيــق القيمــة الفّعالــة مــن خــالل قدراتهــا العامــة فــي مجالــي البحــث والتطويــر، 
تتماشــى مــع المصلحــة العالميــة للبلــد، وتشــمل جميــع أصحــاب المصلحــة فــي نظــام االبتــكار الوطنــي. ويعتمــد ذلــك علــى ربــط تدفقــات االســتثمار 
التكنولوجــي مــع قيمــة الملكيــة الفكريــة فــي عمليــة موجهــة نحــو األعمــال التجاريــة تمكــن مــن ظهــور اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة. ولتحقيــق 
ذلــك، تحتــاج تونــس إلــى مســتوى أعلــى مــن التكامــل فــي األقتصــاد العالمــي مــع تدفقــات اســتثمارية تكنولوجيــة ضخمــة، ويمكــن تحقيــق ذلــك 

جزئيــا مــن خــالل قدرتهــا علــى البحــث والتطويــر. 

الدوافع الرئيسية القتصاد قائم على المعرفة

ــث  ــاه البح ــي اتج ــز ف ــر وتحّف ــث والتطوي ــي للبح ــور الرئيس ــيكي، المح ــي الكالس ــاد الصناع ــي االقتص ــات، ف ــرة أو الحكوم ــركات الكبي ــدد الش تح
واالبتــكار. وعلــى الجانــب اآلخــر، فــي االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، يكــون نقــل التكنولوجيــا أكثــر مــن مجــرد دافــع، بــل محوراألعمــال. يتطلــب 
ــا المعلومــات واالتصــاالت، وتطويــر عمليــات محــددة إلنتــاج وتقييــم  ذلــك التعــاون مــع كيانــات مختلفــة بفضــل الخيــارات التــي تتيحهــا تكنولوجي
وحمايــة وتثميــن الملكيــة الفكريــة. ومــن المفتــرض فــي االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة أن يكــون متالئــم مــع قيمــة الملكيــة الفكريــة ممــا يعنــي 

ســهولة تســجيل جميــع العمليــات المطلوبــة لتحقيــق الملكيــة الفكريــة مــن مختبــر البحــث والتطويــر إلــى الســوق.
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وهنــا يلعــب نظــام االبتــكار الوطنــي دورا رئيســيا فــي تعزيــز أو ربــط بعــض القطاعــات المحــددة وتمكيــن ريــادة األعمــال فــي االبتــكار، مــع اســتراتيجية 
مركــزة لنقــل التكنولوجيــا تســاهم فــي تأســيس االقتصــاد القائــم علــى المعرفة.

تسويق المعرفة

أن تسويق المعرفة في تونس يعاني من أمور عديدة ، وال سيما تلك التي تؤثر على نقل التكنولوجيا، نذكر منها :

- سياسة االبتكار غير الواضحة وغير القابلة للقراءة لجميع أصحاب المصلحة.

- إن االنقســام القطاعــي والفصــل بيــن العلــوم الصلبــة والعلــوم الناعمــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والفالحــة يضــر بصياغــة اســتراتيجية 
ابتكاريــة شــاملة للبلــد.

- هنلك حوكمة ضعيفة ونطاقات متداخلة ألعمال بعض الكيانات في نظام االبتكار الوطني.

- أطلقــت أول تجــارب لمكاتــب نقــل التكنولوجيــا تقريبــا فــي نفــس الوقــت مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة لتعزيــز البحــث العلمــي والمعهــد الوطنــي 
للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة. ومــع ذلــك، فإنهــا لــم تعطــي النتائــج المتوقعــة وفشــلت فــي تعزيــز نقــل التكنولوجيــا.

- هناك صعوبات عند استيراد التكنولوجيا في مرحلة البحث والتطوير حتى للشركات الرائدة في مشاريع االبتكار الهندسي في تونس.

- إن القدرات المنخفضة واالفتقار إلى الموارد الالزمة للبحوث التطبيقية واضح.

- يالحظ قلة أستخدام وصيانة سيئة للمعدات العلمية الثقيلة في مختبرات البحوث العامة بسبب وضع وشروط نظام المشتريات العامة.

- ال يزال مرصد العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وبنك معلومات السوق في مرحلة بدائية مع قواعد بيانات مجزأة للبحث والتطوير.

- هناك عدم محاسبة عن تكاليف البحث والتطوير والمنح االستثمارية المقدمة الى الشركات.

- تالحظ صعوبة في مختبرات الجامعات لالستفادة من قيمة الملكية الفكرية، وتحويلها كحقوق ملكية في شركات منبثقة عن البحوث. 

- عدم أتقان عمليات منح البراءات وعملية حماية حقوق الملكية الفكرية.

لــذاك يتطلــب تشــجيع نقــل التكنولوجيــا مــن مختبــرات الجامعــات وضــع سياســة ابتكاريــة رســمية، واســتراتيجية أكثــر قابليــة للقــراءة للملكيــة الفكريــة، 
مــع تخصيــص المــوارد والوســائل، وإدارة منّظمــة لنظــام االبتــكار الوطنــي، وإطــار قانونــي أكثــر مالءمــة لتمويــل االبتــكار وتنقــل الباحــث.

نقل التكنولوجيا الجامعية 

يتــم نقــل التكنولوجيــا الجامعيــة بصفــة عامــة بموجــب عقــد ترخيــص يمنــح بموجبــه المعهــد الجامعــي أو معهــد البحــوث لشــركة خاصــة أو وكالــة 
ــر ان هنــاك عــدة عوامــل »منّفــرة« للمبتكريــن فــي تونــس، وال ســيما الفوضــى فــي سلســلة  عامــة تقــوم بتســويق حقــوق الملكيــة الفكريــة. غي
التمويــل والعدائيــة فــي منــاخ األعمــال. ويقتــرح فــي قســم تالــي شــكل معيــن مــن أشــكال نشــر المعرفــة ونقــل التكنولوجيــا يســتحق تعزيــزه فــي 

تونــس.

أنشاء الشركات المنبثقة عن البحوث

يعتبــر أنشــاء الشــركات المنبثقــة عــن البحــوث فــي المقــام األول فرصــة لالبتــكار التــي تــم تحديــده وتنظيمــه حــول رؤيــة ورســالة مــن قبــل الباحثيــن. 
ويعتمــد بقــاءه علــى واقعيــة الفكــرة ومثابــرة فريــق المشــروع. ومــن العوامــل الرئيســية للنجــاح يأتــي الفهــم الجيــد للمخاطــر وقــدرة المروجيــن علــى 
ــزات المشــروع. كمــا يعتمــد نجــاح الشــركات المنبثقــة عــن البحــوث علــى تمكــن الفــرق العاملــة مــن التحكــم فــي كامــل قيمــة  التعامــل مــع مي
الملكيــة الفكريــة وتكييــف اســتراتيجية االبتــكار الخاصــة بهــا إلــى واقــع الســوق لبنــاء نمــوذج عمــل ســليم. ويشــمل هــذا النمــوذج: إثبــات الجــدوى، 

وإثبــات المفهــوم، وإثبــات وضــع الســوق، وإثبــات أمكانيــات توســيع النطــاق.

واضافــة علــى ذلــك يجــب االهتمــام بتهيئــة ظــروف التنقــل األفقــي للباحثيــن بيــن قطاعــي البحــث والتعليــم العالــي مــن ناحيــة وقطــاع األعمــال 
مــن جهــة أخــرى.
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الخبرة األولية لمكاتب نقل التكنولوجيا

مــن المفتــرض أن تعهــد فــي تونــس إدارة عمليــة نقــل قيمــة الملكيــة الفكريــة إلــى مكاتــب نقــل التكنولوجيــا. بــدأت هــذه التجربــة فــي عــام 2012، 
ــق هــذه  ــأة لخل ــل عــدم التواصــل الكافــي مــع الســوق، وضعــف المــوارد المعب ــي مــن معوقــات مث ــى. لكنهــا تعان ــزال فــي مراحلهــا األول وال ت

الصناعــة.

فيمــا يلــي مجموعــة الخدمــات التــي يتوقــع أن تقدمهــا مكاتــب نقــل التكنولوجيــا، والتــي غالبــا مــا تكــون مكونــة مــن شــخص واحــد فقــط ذو خبــرة 
متواضعــة يتعاطــى مــع عشــرات الباحثيــن ومواضيــع البحــث والتطويــر.

- دعم اإليداع الطوعي للبراءات.

- تمكين الوصول إلى المعلومات )براءات االختراع وال براءات(.

- تيسير اإلجراءات اإلدارية والوصول إلى السلطات المختصة.

- تعزيز استراتيجية حماية الملكية الفكرية في الجامعة أو مركز البحوث .

- مساعدة المختبرات في التعاقد مع الشركات.

- إدارة سياسة عدم اإلفصاح.

- إدارة العالقة مع أصحاب المصلحة المعنيين بحماية التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية.

- رصد ودائع التتبع / التسجيالت.

- إدارة مطالبات الملكية الفكرية وبراءات االختراع وعقود الترخيص.

- تحليل السوق وتحليل األعمال.

- اإلبالغ ونشر الحقائق واإلنجازات الرئيسية.

سياسة حماية حقوق الملكية الفكرية في الجامعات

ال توجــد سياســة رســمية للملكيــة الفكريــة فــي الجامعــات التونســية وال توجــد مرجعيــة لعمليــة إدارة الملكيــة الفكريــة، علــى الرغــم مــن المحــاوالت 
التــي باشــرت مكاتــب نقــل التكنولوجيــا لتوحيــد بعــض الخطــوات. وال تــزال عمليــة إدارة تدفــق قيمــة الملكيــة الفكريــة مــن تأهيــل الفــرص إلصــدار 
بــراءات االختــراع غيــر خاضعــة للرقابــة وغيــر فعالــة، باســتثناء مكتــب نقــل التكنولوجيــا فــي مكتــب معهــد باســتور فــي تونــس الــذي اعتمــد علــى 

شــبكة دوليــة مــن معهــد باســتور، وســاهم فــي إيجــاد طريقــة أكثــر فعاليــة إلدخــال قيمــة الملكيــة الفكريــة فــي مجــال اللقاحــات.

ــث أن  ــدة حي ــر مؤسســة مبتكــرة رائ ــج بعــض اللقاحــات ويعتب ــة ينت ــس منظمــة للصحــة العامــة ومركــز للبحــوث العلمي أن معهــد باســتور فــي تون
لديــه مكتــب فعــال لنقــل التكنولوجيــا يديــر حافظــة لبــراءات االختــراع حســب المعاهــدة الدوليــة للتعــاون بشــأن البــراءات. يتعامــل هــذا المكتــب 
مــع المعلومــات المتعلقــة باالتصــاالت واألعمــال والتكنولوجيــا، باإلضافــة إلــى عمليــة نقــل التكنولوجيــا. يعمــل فــي المكتــب ثالثــة مــن المهنييــن 
المؤهليــن تأهيــال عاليــا فــي تونــس، مدعوميــن بموظفيــن يعملــون فــي فــروع مختلفــة مــن معهــد باســتور فــي العالــم، وال ســيما مكتــب الملكيــة 
الفكريــة فــي باريــس، الشــريك مــع معهــد باســتور فــي تونــس. ويقــدم المكتــب الدعــم فــي مجــاالت: تقييــم االختراعــات المحتملــة؛ وبــراءات الملكيــة 
ــة الترخيــص؛ وإدارة  ــراع واتفاقي ــراءة االخت ــا والتمويــل البحثــي؛ ورصــد طلــب ب ــم التكنولوجي ــدة؛ وتقيي ــا الجدي ــة؛ ونشــر وتســويق التكنولوجي الفكري

حافظــة الملكيــة الفكريــة.

مرجعية لعملية إدارة قيمة الملكية الفكرية 

قبــل المضــي قدمــا فــي تقييــم الممارســات فــي إدارة الملكيــة الفكريــة، يقــدم نمــوذج عــام يغطــي جميــع أنشــطة عمليــات إدارة الملكيــة الفكريــة 
ذات القيمــة المرتفعــة. ويتيــح هــذا اإلجــراء تحديــد الثغــرات فــي كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة مــن منظــور مســتخدمي الملكيــة الفكريــة. وتشــمل 

المهــام التاليــة: التخطيــط والتحفيــز، والخلــق واالكتســاب، والتوثيــق، والمراجعــة، والحمايــة، واســتخراج القيمــة والقيــاس.
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حماية حقوق الملكية الفكرية وإتقان قيمة الملكية الفكرية

أن المعهــد الوطنــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة المســؤول فــي تونــس عــن فحــص طلبــات حمايــة الملكيــة الفكريــة، ولكــن تقتصــر خدماتــه 
علــى القطــاع الصناعــي وعلــى المتقدميــن الحاصليــن علــى تقريــر الفحــص التمهيــدي التــي يقدمــه مكتــب بــراءات االختــراع األوروبي. في الممارســة 
العمليــة، يقــدم فقــط المعهــد األســتمارة األساســية للفحــص، مــن دون أي تحقيــق فــي موضــوع االبتــكار أو بــراءات االختــراع، كمــا أنــه ال يصــدر أي 

تقريــر بحثــي.

يمكن إدراج العوائق التالية أمام قيمة الملكية الفكرية كما يلي:

- عدم وجود نتائج بحثية عالية الجودة مناسبة لحماية البراءات.

- تدني الوعي لدى الباحثين ومؤسساتهم وإدارة الغرض من حماية الملكية الفكرية.

- ال يوجد موظفون متكيفون أو مدربون.

- ال يوجد إجراء مرجعي متماسك ورسمي.

- ال توجد إدارة لمحفظة الملكية الفكرية في العالقة مع المستفيد الصناعي.

- ال قاعدة بيانات عن التكنولوجيا وقطاع األعمال.

- ال توجد أدوات تمويل مكّيفة.

ــث  ــج للبح ــة لنتائ ــات التجاري ــد اإلمكان ــي وتحدي ــراء لتقص ــود خب ــدم وج ــع ع ــرات م ــل المختب ــن قب ــة م ــة الفكري ــم الملكي ــة لتقيي ــد ممارس - ال توج
والتطويــر وادارة المشــاريع القائمــة علــى التكنولوجيــات الجديــدة.

- ال توجد ميزانية إلدارة قيمة الملكية الفكرية.

وضع استراتيجية الملكية الفكرية داخل الشركات

هنــاك عــدد قليــل جــدا مــن الشــركات فــي تونــس التــي لديهــا اســتراتيجية للملكيــة الفكريــة مــع إدارة لحمايــة الملكيــة الفكريــة. وهنــاك عــدد أقــل 
مــن الشــركات التــي تحــّدد قدراتهــا التكنولوجيــة مــن أجــل تخطيــط اســتثماراتها. يأتــي وضــع اســتراتيجية للملكيــة الفكريــة فــي الشــركات بالفوائــد 

علــى مســتوى أداء الشــركات. كمــا يؤثــر علــى أداء نظــام االبتــكار الوطنــي.

الثغرات	الرئيسية	وأوجه	القصور

يعــد التنســيق بيــن جميــع الجهــات الفاعلــة فــي نظــام االبتــكار الوطنــي والروابــط المتعلقــة بالتكنولوجيــا والمعــارف المتدفقــة بينهمــا عامــال رئيســيا 
فــي أداء االبتــكار فــي البلــد. وإلتقــان أداء نظــام االبتــكار الوطنــي اســتنادا إلــى نهــج نظامــي، مــن الضــروري تعزيــز قدرتيــن.

ــة،  ــا، مــن خــالل: القــدرة المعرفي ــة نقــل التكنولوجي ــة للنقــص بعملي ــث تركــز اإلجــراءات علــى حــل األســباب الجذري ــة: حي ــة الداخلي - القــدرة الفعلي
ــة. ــة الفكري ــة حقــوق الملكي ــوازي مــع إجــراء حماي ــة بالت ــة الفكري ــات عــن الســوق وقطــاع األعمــال، وإعــداد إطــار لقيمــة الملكي وجمــع البيان

ــكار،  ــم سياســة االبت ــز صياغــة وتقيي ــؤدي إلــى تعزي ــة، وت ــة الحاضن ــن والبيئ ــة: حيــث تركــز اإلجــراءات علــى االســتراتيجية، والممثلي - القــدرة الخارجي
ــاريع  ــوث والمش ــن البح ــة ع ــركات المنبثق ــر الش ــا عب ــل تكنولوجي ــع« نق ــر، و«تصني ــث والتطوي ــي للبح ــام األيكولوج ــتيعاب النظ ــدل اس ــادة مع وزي

ــة. التعاوني

وفيمــا يتعلــق بالقــدرة الفعليــة الداخليــة، ترتبــط مؤشــرات األداء الرئيســية المعتــادة بإنتــاج البحــث والتطويــر )النفقــات، وعــدد العلمــاء، والمنشــورات، 
والبــراءات، ومــا إلــى ذلــك( فــي كل مــن المنظمــات العامــة والخاصــة. باالضافــة الــى أبعــاد أخــرى، مثــل جــردة الملكيــة الفكريــة )بــراءات االختــراع 

وعــدم البــراءات( وقيمتهــا، وقاعــدة بيانــات البحــث والتطويــر، وحافظــة الملكيــة الفكريــة، وتثمينهــا.

أمــا بالنســبة للقــدرة الخارجيــة، فإنهــا تغطــي أساســا قــدرة نظــام االبتــكار الوطنــي لخلــق بيئــة مواتيــة للتقــدم. وتحتــوي علــى أبعــاد نوعيــة وكميــة، 
ــة  ــب البيئ ــر مــن جان ــة، والقــدرة االســتيعابية للبحــوث والتطوي ــة العامــة لالســتراتيجية الوطني ــادئ التوجيهي ــل المواءمــة االســتراتيجية مــع المب مث
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الحاضنــة، وإجمالــي االســتثمار فــي نقــل التكنولوجيــا ... الــخ. ويفتــرض هــذا وجــود لبطاقــة النتائــج المتوازنــة الوطنيــة لنظــام االبتــكار الوطنــي.

تشــهد أنظمــة البحــث واالبتــكار فــي العالــم متغيــرات عميقــة، واألنظمــة األكثــر فعاليــة هــي التــي تنشــر عمليــات مشــتركة بيــن القطاعــات تديرهــا 
شــبكات المؤسســات والــوكاالت العامــة والقطــاع الخــاص. وفيمــا يلــي بعــض المبــادئ التــي ينبغــي النظــر فيهــا:

- اســتناد توجهــات السياســة العامــة الرئيســية لنمــوذج التنميــة المســتقبلي علــى االبتــكار، مــع التركيــز فــي االســتراتيجيات العامــة علــى القطاعــات 
الرئيســية والتكنولوجيــات / قطاعــات الســوق المصنفــة ذات أولويــة.

- توصيف نطاق تدخل الدولة، ومجاالت االهتمام العام باالبتكار، من أجل تحفيز أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة.

- تحديــد وتطويــر المصــادر األساســية للمعلومــات الســتخدامها فــي رصــد المشــاريع والبرامــج التــي تأتــي مــن التخطيــط االســتراتيجي ومــن التبصــر 
للعلــوم والتكنولوجيــا الســتباق االتجاهــات واالحتياجــات المســتقبلية.

- تقييم سياسة االبتکار من قبل کيان محدد مسؤول عن تخطيط التوجيه االستراتيجي من خالل نموذج حکومي شفاف وشامل.

- األخــذ فــي االعتبــار أدوات الحوافــز فــي مجــال البحــث والتطويــر، وبشــكل عــام تلــك التــي تؤثــر علــى قيمــة الملكيــة الفكريــة بجميــع أشــكاله )مــن 
ــا،  اكتســاب التراخيــص، والتخلــص منهــا، وأنشــاء الشــركات المنبثقــة عــن البحــوث(، ومســؤولية الدولــة فــي تعزيــز معاييــر صناعــة نقــل التكنولوجي

للحفــاظ علــى القــدرة التنافســية فــي األســواق المحليــة والدوليــة.

وأخيــرا، مــن الضــروري نشــر الخيــارات والدوافــع التــي أدت إلــى سياســة االبتــكار العامــة، والكشــف عــن معاييــر تقييمهــا، وضمــان اعتمــادات أصحــاب 
المصلحــة، وحشــدهم عنــد التنفيــذ. ومــن أجــل التحــول إلــى القــدرة التنافســية القائمــة علــى األبتــكار، تســاعد بعــض القــرارات، التــي يتــم تحديدهــا 

حــول األســتراتيجية / الجهــات الفاعلــة / البيئــة الحاضنــة، علــى ســد الثغــرات األولــى التــي تتــم مواجهتهــا.

بعض الحلول والتوصيات المقترحة

مــن الواضــح أن نظــام األبتــكار الوطنــي التونســي يحتــاج إلــى إعــادة هيكلــة عميقــة لهيكلــه وحوكمتــه ليضطلــع بــدور رئيســي فــي إرســاء اقتصــاد 
قائــم علــى المعرفــة بمــا يتفــق مــع التحديــات التــي يواجههــا البلــد فــي األنتقــال األقتصــادي واألجتماعــي الطويــل والحاســم بعــد عــام 2011 . 
وتحتــاج تونــس إلــى سياســة ابتــكار رســمية، واســتراتيجية بحــث وتطويــر أكثــر قابليــة للقــراءة، يمكــن أن تزيــد مــن القــدرة االســتيعابية التكنولوجيــة 
للبيئــة الحاضنــة لريــادة األعمــال، مــع إدارة لتنظيــم برامــج االبتــكار الوطنيــة، مــع وجــود إطــار قانونــي أكثــر مالءمــة لحــراك الباحثيــن، وتمويــل االبتــكار. 

ويمكــن تنفيــذ ذلــك مــن خــالل اإلطــار التالــي:

الحوكمة	مع	سياسة	االبتكار	الرسمية	

ينبغــي أن يكــون هنــاك هيــكل عــام للحوكمــة مســؤول عــن صياغــة السياســات بشــأن العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار، مــع وجــود نظريــة لإلجــراءات 
القائمــة علــى التأثيــر األربعــة التاليــة:

- التفاعالت بين المؤسسات، وال سيما أنشطة البحوث المشتركة وغيرها من أوجه التعاون التقني.

ــورات  ــتركة، والمنش ــراءات المش ــتركة، والب ــوث المش ــك البح ــي ذل ــا ف ــة، بم ــوث العام ــد البح ــات ومعاه ــات والجامع ــن المؤسس ــالت بي - التفاع
ــمية. ــر الرس ــط غي ــتركة، والرواب المش

- نشر معرفة وتكنولوجيا المؤسسات، بما في ذلك معدالت اعتماد الصناعة للتكنولوجيات الجديدة ونشرها من خالل اآلالت والمعدات.

- تنقل الموظفين، مع التركيز على حركة وتدريب الكوادر الفنية داخل القطاعين العام والخاص وفيما بينهما.

استراتيجية	العلوم	والتكنولوجيا	واالبتكار	قابلة	للقراءة

- توضيح سياسات الملكية الفكرية داخل الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير، مع وضع قواعد رسمية لملكية نتائج البحوث.

- تشجيع تسويق المعرفة، وال سيما من خالل الشركات المنبثقة عن البحوث.

- تطوير نظم حوافز للباحثين في الجامعات إلدراج أنشطة تسويق الملكية الفكرية.

- األطالع على مخرجات البحوث وتطوير صالت قوية مع الصناعة من خالل خبراء نقل التكنولوجيا.
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تكييف	اإلطار	التنظيمي	للحوكمة	األكثر	كفاءة	وفعالية

- مراجعة هياكل الحوكمة للقضاء على تجزؤ نظام األبتكار الوطني.

- دمج الملكية الفكرية كفئة من األصول تدار من قبل كل جامعة وتوحيدها داخل المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا.

- تقديم حوافز لتشجيع تنّقل الباحثين والشركات المنبثقة عن البحوث

وضع	قيمة	الملكية	الفكرية	في	أساس	عمل		نظام	االبتكار	الوطني

- إعداد مرجعية لعملية تدفق قيمة الملكية الفكرية.

- زيادة الوعي بالملكية الفكرية في البالد.

- تطوير الوسطاء التجاريين للتعامل مع خدمات حماية الملكية الفكرية.

رعاية	نقل	التكنولوجيا	كصناعة

- تطوير حوافز لتعزيز نقل التكنولوجيا باعتبارها صناعة ينبغي أن تنتج بيانات السوق والمعلومات العلمية والتكنولوجية.

- إدارة الملكية الفكرية كفئة من األصول ليتم تسويقها من خالل نظام المشاريع الفكرية )تكنولوجيا المعلومات والبيانات الكبيرة(.

- تخصيص جزء من ميزانية البحث والتطوير للبحوث التطبيقية.

تيسير	الوصول	إلى	البحوث	وصناديق	التنمية	وتمويل	االبتكار

- إنشاء طرق مؤسسية لتمويل نقل التكنولوجيا عن طريق الحاضنات، ومراكز االبتكار، والعناقيد و المجمعات التكنولوجية.

- تجميع األموال العامة في صندوق ابتكار وطني يتماشى مع قيمة الملكية الفكرية.

- تعزيز صناعة تمويل األسهم الخاصة والتمويل المالئكة التجارية.

األستنتاجات

إن مكونــات نظــام األبتــكار الوطنــي التونســي ليســت مترابطــة لصياغــة أو تنفيــذ سياســة األبتــكار علــى المســتوى الوطنــي. وعــالوة علــى ذلــك، فإن 
عمليــة تدفــق قيمــة الملكيــة الفكريــة ال تّتقــن، وبالتالــي فإنهــا ال تمّكــن مــن تثميــن البحــث والتطويــر ونقــل التكنولوجيــا.

وللتغلــب علــى هــذه العوائــق، هنــاك مجــال للوكالــة الوطنيــة لترويــج البحــث العلمــي، بوصفهــا المــروج للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار، ولالضطالع 
بصياغــة سياســة االبتــكار، وترجمتهــا إلــى اســتراتيجية رســمية وقابلــة للقــراءة لجميــع أصحــاب المصلحة.

أمــا فيمــا يتعلــق بنقــل التكنولوجيــا كصناعــة، هنــاك فرصــة واضحــة لتونــس لتعزيــز قدراتهــا فــي مجــال البحــث والتطويــر، وتطويــر خبــرة فــي نقــل 
التكنولوجيــا للمشــاريع الهندســية مــع الشــركاء المحلييــن والدولييــن. ويمكــن أن يتــم ذلــك مــع القطــاع الخــاص، ولكــن ينبغــي أن يعتمــد علــى نظــام 

إدارة أصــول الملكيــة الفكريــة المّتقــن.
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Chapter 2

Policies for Establishing an Effective System of 
Strategic Innovation and Technology Transfer in Tunisia

I- Introduction

The national innovation system (NIS) capacity will be enhanced through updating related policies and the establishment 
of Technology Transfer Offices (TTOs) linked to universities and research institutions to facilitate the partnership among 
the research community, the industrial sector and the relevant governmental and nongovernmental actors. This is 
considered as crucial for the development of a sustained and targeted national technology sector, and would help 
in reducing imported technologies in critical sectors thus reducing technological dependency; providing economic 
incentives to innovators; creating a new source of income for higher education and research institutions through 
proper licensing and intellectual property (IP) right structures; and establishing a productive R&D culture that goes 
beyond basic research and into industrial applications.

TTOs will help to integrate the capacities of innovators, researchers, investors, and entrepreneurs who are developing 
new technological solutions to the national challenges and strategic needs of a sustainable national economy. TTOs 
will also help to provide services such as scouting IP value in research through working closely with researchers, 
highlighting the potential economic values of their activities, and showing them ways to valorize these potentials. 

TTOs will assist in patent drafting and IP protection, in valuation and evaluation activities, along with other support 
activities related to technology commercialization and consulting. They will also contribute to linking and matching 
local capacity with multinational corporations seeking local partnerships with shared development and production 
values.

Moreover, the establishment of a National Technology Transfer Office (NTTO) will be able to provide policy advice to 
relevant government ministries and all stakeholders of the National Innovation System.

This chapter starts with a short description of the current innovation system in Tunisia and the national public entities 
dealing with Innovation and Technology Transfer (ITT), classified according to their primary objectives. This is followed 
by an analysis of strengths and weaknesses and leading to proposals of new policy directions to improve effectiveness 
and efficiencies. Finally some successful practices in ITT in other countries will be presented.

II- Public entities for technology transfer and innovation in Tunisia

The national Tunisian entities supporting ITT can be classified according to their primary objectives, as stated at the 
moment of their creation, into five classes as follows:
1. Increase R&D capabilities of enterprises;
2. Increase the economic impact of R&D activities of the research centers and higher education institutions;
3. Develop collaborative projects between the NIS actors;
4. Promote the creation of innovative companies;
5. Support the development of innovative projects within existing companies.

Using this classification, the main existing 20 entities are:



58

1- Increase R&D capabilities of enterprises

a. PIRD (Prime d’Investissement à la Recherche et Développement)

Please refer to Chapter 1.

b. MOBIDOC
MOBIDOC was created in 2012 and is managed by the National Agency for the Promotion of Scientific Research 
(ANPR Agence National de la Promotion de la Recherche Scientifique). 
This program enables the establishment of partnerships between economic companies and research centers to carry 
out research programs in the company which is the owner of the project idea; thus the project responds to the needs 
of the company. The program specifically allocates grants to young researchers. 

There are two types of programs that are offered to companies: the first, MOBIDOC-Postdoc, was recently launched 
and consists of short-term employment opportunities (12 months) for young PhD holders; and the second, MOBIDOC, 
is the medium-term (36 months) for doctoral students to complete their thesis. During the first two years of the 
program, the number of selected MOBIDOC theses under partnership reached 167 among more than 240 candidates.

This initial experience confirmed that when the needs of Tunisian enterprises are given adequate support, these 
companies engage in R&D and innovation partnership. This is a win-win situation that also benefit the national 
economy and the development of the country.

The perpetuation of this pilot program was discussed on the occasion of the establishment of the Economic and Social 
Development Plan of the country 2020-2016.

2- Increase the economic impact of R&D activities of the research centers and higher education 
institutions

a. VRR (Programme de Valorisation des Résultats de la Recherche)

Please refer to Chapter 1.

b. Supporting the costs of IP Patents in Tunisia and abroad
The Ministry of Higher Education and Scientific Research (MESRS Ministère de l›Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique) covers the IP protection fees at INNORPI (Institut National de la Normalisation et de la Propriété 

Industrielle)  in the case of an Industrial Property, or at OTDAV (Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits 

Voisins) in the case of Authors› Rights and Related Rights, and with the General Directorate of Protection and Control 
of the Quality of Agricultural Products (Ministry of Agriculture), if it is plant varieties.

The institution supervising the inventor has one year from the date of first filing of the patent application to request 
the extension of the protection abroad. 

Before starting any national or international cooperation with private or public institutions or companies, an 
agreement has to be drawn up to specify the owner(s) of the invention, the practical conditions for IP protection, and 
the management costs supported by MESRS, up to its share in the invention. The agreement is necessarily signed by 
the three parties, namely the concerned institution, the co-owner partner of the invention and MESRS.
c. BuTT (Bureau de transfert de technologie)

Please refer to Chapter 1.
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d. Training on IP and TT

In the frame of its activities to boost research and innovation in Tunisia, ANPR in collaboration with universities BuTTs, 
launches training sessions for researchers, project leaders and PhD students on topics related to domestic Technology 
Transfer and International cooperation. 

This essentially consists of:
- Technology Transfer: raise awareness of the actors about TTI techniques; i.e. including IP, search of anteriority, 
drafting patent applications, commercialization of research results, contracting and engineering of innovative projects.
- Developing research projects: in line with the H2020 program, to train actors in research and innovation to construct 
H2020 projects for their optimal integration into the European Research Area, and to benefit to the maximum of the 
status of Tunisia as an associated H2020 country.

3- Develop collaborative projects between the actors of the NIS

a. PRF (Programmes de Recherches Fédérés) Federative Research Programs
The establishment of PRF permitted to take an advanced step towards the organization of activities of the national 
R&D system, through the mobilization of expertise and the creation of synergies between structures for research 
and their public or private partners, which are concerned with the development of the sector of scientific research 
and technology. These programs are funded under multi-year agreements that define the supporting structure of 
the project and associated partners, the objectives and expected results, the human and material resources to be 
mobilized and the monitoring and evaluation procedures. This program addresses national priority themes defined in 
consultation with the various operators in the concerned economic sector,

b. PNRI (Programme National de la Recherche et de l’Innovation)

c. Digital Tunisia 2018
d. Technoparks
Please refer for all the above to Chapter 1.
  
4- Promote the creation of innovative companies

a. FOPRODI (Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle) Fund for Promotion and Decentralization for Industry
FOPRODI aims to create of a new generation of entrepreneurs, promote and develop SMEs in the different fields of 
industry and services for industry, and implement incentives for regional development.

b. IKDAM
c. SAGES Capital (Société d’Assistance et de Gestion des Fonds d’Essaimage)

Please refer for the above to Chapter 1.

d.  Accommodations in Public Startups Nurseries
Public Startups Nurseries are infrastructure spaces generally dependent to the public agency APII (Agence de promotion 

de l’industrie et de l’innovation) and equipped to host entrepreneurs when they start launching a promising business. 
They constitute now a network of 30 nurseries distributed throughout the territory. They are generally located in 
the Higher Institutes of Technological Studies (ISET Instituts Supérieurs des Études Technologiques), in the schools for 
engineers, research centers and in Technoparks. Incubation services are provided to incumbents who are the hosted 
entrepreneurs or newly created companies, in order to help them realize their innovative ideas and transform them 
into operational projects. Public Startups Nurseries host incumbents for a limited period of time, generally one or two 
years, and help them to relocate outside the nursery after the incubation period. With a capacity of 250 startups, this 
activity represents an important component of the NSI. 
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The national program for the establishment of Startups nurseries started in 2001. Since 2011, the ecosystem saw the 
establishment of private Business Nurseries with different business models.

e. Leave to start a business
The status of the civil service permits to an employee to benefit from a granted leave to start a business during one 
renewable year, while maintaining half of his salary during this period. In case of researchers and higher education 
teachers, they maintain their full salary.

5- Support the development of innovative companies

a. PMN
b. ITP
c. PCAM (Programme d’Appui à la Compétitivité des entreprises et à la facilitation de l’accès aux marchés)

d. IN’TECH
e. RIICTIC (Régime d’Incitation à l’Innovation et à la Créativité dans le domaine des Technologies de l’Information et de la 

Communication)

Please refer for all to Chapter 1.

All these 20 entities can be summarized in the following Table 1.

N° Main objective referred Entities

1 Increase R&D capabilities of enterprises a. PIRD
b. MOBIDOC

2 Increase the economic impact of R&D activities 
of the Research Centers and Higher Education 
institutions

a. VRR
b. Supporting the costs of IP Patents in Tunisia and abroad
c. BuTT
d. Training on IP and TT

3 Develop collaborative projects between the 
actors of NIS

a. PRF
b. PNRI
c. Digital Tunisia 2018
d. Technoparks

4 Promote the creation of innovative companies a. FOPRODI
b. IKDAM
c. SAGES
d. Accommodations in Public Startups Nurseries
e. Leave to start a business

5 Support the development of innovative 
companies

a. PMN
b. ITP
c. PCAM
d. IN’TECH
e. RIICTIC

Table 1: Main Entities for Technology Transfer and Innovation in Tunisia
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III- SWOT Analysis of the Tunisian NIS 

Despite efforts by the national community to promote scientific research and the considerable efforts made by the 
Tunisian scientists and engineers to join efficient and modern universities and Research Institutes and Technical 
centers, the results in the science and technology sector are relatively modest, since the direct or indirect impact 
of scientific research on the development of the economy and the Tunisian society remain without significant real 
substance.

It is well established that the progress of scientific research and its ultimate related applications, the development of 
successful technology and knowledge transfer and advanced techniques to the production sectors, play a key role in 
socio-economic development. Investing ever more in science, technology and the transfer of know-how seems to be 
a prerequisite for sustainable socio-economic and cultural development in Tunisia. But the question remains «How to 
invest with better effectiveness and more efficiency?»

Measuring efficiency allows knowing if the targeted results are reached, while effectiveness indicates the optimal 
costs mobilized to reach the targeted results.

Investing more in financial terms is certainly a necessary condition, even if efforts in this direction have been significant 
during the past two decades. The progress made by Tunisia in education and training capabilities and expertise is 
remarkable. But these conditions alone are not sufficient. Currently the bulk of the investment effort in the development 
and transfer of science and techniques must be oriented towards changing attitudes and behaviors. To accompany 
and support the future development efforts in Tunisia, scientific research and technological development have now 
to adopt a more professional attitude, with more rationality and more rigor and consistency, leading to more tangible 
results, better return on investment, and higher contributions to a sustainable economic and social development.

Two decades after the reform initiated under the Framework Act No. 6-96 dated on 31st January 1996 on Scientific 
Research and Technological Development, (Orientation Law of 1996), the inevitable conclusion is that there is an 
absolute necessity to intervene quickly, not only at the governmental institutions level, but also by associating private 
initiatives, in order to drive the needed change in the mentalities and especially by adopting new policies and strategies 
aiming to:
- Limit the lack of professionalism and the weak efficiency and effectiveness of scientific and technological development 
processes,
- Introduce new administrative and financial management rules that facilitate the development and commercialization 
of research results,
- Motivate engineers and scientists to successfully transfer advanced technology to the application sectors,
- Motivate companies to exploit research results and appropriation of technology transfer,
- Induce new international partnerships in technology development and transfer of know-how.
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From these observations and analysis of national and international contexts, the following SWOT analysis of the 
Tunisian NIS is presented in Table 2:

Strengths Weaknesses

- Mobilization of the national community for the 
promotion of knowledge society and considerable 
efforts made by Tunisian scientists and engineers to 
promote scientific research.
- Stronger performances on all the education indicators 
as per the World Bank Knowledge Economy Index 
2012 (with a rank at 145/80, improved since 2000 by 9 
positions).
- A national public structure of research centers and 
academic laboratories encouraging research activities.
- Strong performances in research production measured 
by scientific publications.
- Infrastructure: several structures (including research 
centers, laboratories and technical centers) that 
encourage research 
- Human Resources: Highly efficient and growing stock 
of researchers.
- Intellectual property is used as a tool for economic 
growth with a system of assessment.
- Strong research performance: the first African country 
for a number of publications per capita.
- Programs and grants to stimulate innovation

- Insufficient organic relations between scientific and 
economical communities.
- Tunisian scientific production not followed by 
industrial and commercial innovations.
- Lack of a clear strategy, resulting from lack of 
professionalism and of “return on investment 
approach” in scientific research and innovation.
- Lack of a forward-looking vision and a national project 
crystallizing a broad national adhesion to a model of 
national economic and social development.
- High unemployment rate, especially among graduates, 
threatening the social sustainability of the gains 
recorded in human development since the country›s 
independence.
- National priorities that have not been comprehensively 
defined for the country›s technological development 
and innovation areas.
- Lack of knowledge of markets that can invest research 
results and research unrelated to their needs.
- Weak return of scientific research and innovation
- Small number of registration of patents
- Structures: Multiple structures interested in research 
and transfer of technology have made the innovation 
strategy fragmented.
- Lack of coordination and communication between 
private sector stakeholders and educational and 
research institutions, and lack of networking between 
them.
- Human resources: Lack of experts in technology 
transfer.
- The complexity of procedures.
- Finance: Banks are reluctant to invest in IP-based 
projects and have difficulty obtaining loans.
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Opportunities Threats

- An open economy that is naturally led to constantly 
follow global technological developments enabling it to 
consolidate and develop its external markets.
- A community of competent Tunisian expats full 
of enthusiasm to contribute to the technological 
development of the country by building on its 
acknowledged strengths.
- A great geographic and cultural proximity to the EU, 
and a strong partnership with it.
- Possibility of adopting governance rules based on a 
participatory approach, ensuring wider engagement 
and support of stakeholders of a national strategy for 
technological development leading to economic and 
social development.
- Commitment and support from relevant actors 
to develop a national strategy for technological 
development.
- Intensive international support: PASRI, UN, WIPO, GTZ, 
World Bank.
- Higher education and research budget equivalent to 
%1.68 of GDP.

- Strong international competition in several foreign 
markets where Tunisia lost positions following the 
unrest and excessive claims that characterized the 
country during the last 5 years (phosphates and 
derivatives, textiles, leather and footwear, tourism, 
fisheries and aquaculture)
- Commercial aggressiveness of foreign companies on 
the local market, due to the free trade agreement for 
industrial products with the EU.
- Depletion of fossil energy resources and weakness of 
development of renewable resources.
- Climate changes which are likely to put Tunisia under 
the threat of water stress.
- Lack of interest in technology transfer by companies.
- Overlap of tasks and conflicts between institutions and 
structures in transfer of technology

Table 2: SWOT analysis of the Tunisian National Innovation System

IV-  Relevant policies for a renewed National Innovation System

In the consolidated report22 of the National Stakeholders Workshop organized by ESCWA Technology Center (ETC), 
in collaboration with ANPR, held in Tunis in December 2015, a detailed description of the present Tunisian National 
Innovation System (NIS) landscape is presented. The workshop gathered the main stakeholders and presented 
recommendations aiming to enhance NIS capacity.

The report focused on the following elements: review of the NIS various components; national industrial and 
commercial competitiveness needs from R&D; current national IP management process; and, available national 
capacity and gaps for commercialization of research outcomes.

The Workshop aimed at discussing and proposing how to update the related public policies for encouraging 
stakeholders (including civil society, private and public economic sector and academia) to effectively build or rebuild 
a NIS, and to permit them to benefit collectively and each for his own account from the renewed Tunisian NIS.

Following the Workshop report, proposals will be presented under the following headings:
1. A global governance with a formal Innovation Policy.
2. A readable STI strategy.
3. Adapting the regulatory framework for a more efficient and effective governance.
4. Placing the IP Value Stream in the core process of the NIS.
5. Nurturing Technology Transfer as an Industry.
6. Easing the access to R&D funds and innovation financing.

22  Mondher Khanfir, How to harness the NIS in Tunisia. To enable Technology Transfer and strengthen the Innovation capacity, 
ESCWA Technology Centre Report, December 2012, Beirut.
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1. Global governance with a formal Innovation Policy

There is a real need to clarify the innovation policy in order to break down barriers in the governance of the Tunisian 
NIS, and to distinguish the functions of policy orientation, programming and execution.

There are multiple structures for the national orientation and governance of research activities in Tunisia, but these 
are mostly not operational; some of them had not met for over 2 years. In addition the prerogatives of these structures 
intersect and are neither well defined nor well-coordinated. 

There are 6 committees and transversal councils that are entrusted to ensure the good governance of the Tunisian 
NIS. These are:

- High-level Committee for Science and Technology (Comité de Haut Niveau pour la Science et la Technologie), which is 
an advisory committee attached to the Head of the Government23;

- High Council for Scientific Research and Technological Innovation (Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et 

de l'innovation technologique, created by restructuring in 2010 the High Council for Scientific Research and Technology 
(Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie) created in 1997. It is an advisory council to the 
Head of the Government24, which the Ministry of Industry acting as its secretariat; 

- Strategic Council for the Digital Economy (Conseil Stratégique de l’Economie Numérique), which is an advisory council 
to the Head of the Government25 and the Ministry of Communication Technology and Digital Economy acting as its 
secretariat. Its role is to set up the pillars of the digital economy and lay the foundation for a true digital transformation 
of the national economy;

- National Advisory Council for Scientific Research and Technology (Conseil Consultatif National de la Recherche 

Scientifique et de la Technologie), which is a council attached to the Minister of Higher Education and Scientific Research26;

- National Committee for the Evaluation of Scientific Research (Comité National de l’Evaluation des Activités de Recherche 

Scientifique), which is a committee attached to the Minister of Higher Education and Scientific Research27;

- Technical Committee for Scientific Research and Technology (Comité Technique de la Recherche Scientifique et de 

la Technologie), which is a committee to prepare the activities of the former High Council of Scientific Research and 
Technology.

23  Tunisian Decree n° 2010-205 dated on 9th February 2010: Décret n° 2010-205 du 9 février 2010, portant création d’un comité 
haut niveau pour la science et la technologie et fixant sa composition et son fonctionnement.
Tunisian Decrees n° 2010-3080 dated on 1st December 2010 and n° 97-940 dated on 19th May 

24  Tunisian Decrees n° 2010-3080 dated on 1st December 2010 and n° 97-940 dated on 19th May 1997: Décret n° 2010-3080 du 
1er décembre 2010, portant création des conseils supérieurs consultatifs ; Décret n° 97-940 du 19 mai 1997, fixant la composition 
du conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie et les modalités de son fonctionnement

25  Tunisian Decree n° 2014-4151 dated on 3rd November 2014: Décret n° 2014-4151 du 3 novembre 2014, portant création du 
conseil stratégique de l’économie numérique et fixant ses attributions, sa composition et les modes de son fonctionnement.

26  Tunisian Decree n° 2002-96 dated on 21st January 2002: Décret n° 2002-96 du 21 janvier 2002, portant création d’un 
conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie et fixant sa composition et les modalités de son 
fonctionnement.

27  Tunisian Decrees n° 2005-2311 dated on 15th August 2005  and n° 97-941 dated on 19th May 1997 : Décret n° 2005-2311 du 
15 août 2005 ; Décret n° 97-941 du 17 mai 1997, fixant la composition et le fonctionnement du comité national d’évaluation des 
activités de la recherche scientifique.



65

It is proposed to merge the top four structures in an advisory committee to the Head of the Government with a 
secretariat insured by the Prime Ministry for the purpose of: improving the readability and effectiveness of this system 
of governance for the human development of the country, based on a Knowledge Society for All, essentially through a 
substantial stream of knowledge and technology transferred from the academic sector and the socio-economic sector, 
and technology transfer from abroad which have to be more rewarding for the national economy.
This new committee, which could be called the “Knowledge Based Economy Advisory Committee to the Head of the 
Government”, will cover the following missions:
- Follow the evolution of science and technology and the building of the Knowledge Society for all in the world, 
propose and give general guidelines of the national policy on scientific research and technological development as 
needed for the country;
- Propose measures for the promotion of scientific research and technological development, and the ownership of 
technology in different sectors, and propose strategies to promote science and develop technology to make Tunisia a 
modern technology platform;
- Promote training and research in the promising economic sectors and support innovative projects with high 
technological value, particularly in the areas of ICT, electronics, biotechnology, health, renewable energy, water, 
agriculture and food industry;
- Identify mechanisms to ensure coordination between different stakeholders in science and technology;
- Oversee the definition of the national strategy for digital economy, approve and monitor its implementation, validate 
proposals for its updating and improvement, and ensure assessment of its performances and its impacts on the basis 
of quantifiable Key Performance Indicators (KPI);
- Review public and private projects and initiatives to develop and promote the national strategy for the digital economy 
and provide useful support, guidelines and recommendations required to improve the methods of its successful 
implementation;
- Develop partnership in science and technology with the developed countries and the Maghreb, African, Arab and 
Euro-Mediterranean countries;
- Establish a mixed network of national skills resident in Tunisia and abroad to support the promotion of high value 
scientific and technological activities;
- Advise on all matters submitted to it by the Head of Government, especially in connection with the building of the 
knowledge society for all at the national level.

This new committee will be composed by academic members (3/1) and members representing the socio-economic 
sectors (3/2).

It is further proposed to: to transformed the 5th committee, the National Committee for the Evaluation of Scientific 
Research, into an independent institution (agency) with more human and material resources; and, to replace the 6th 
committee, the Technical Committee for Scientific Research and Technology, by the secretariat of the new Knowledge 
Based Economy Advisory Committee to the Head of the Government.

Moreover, each ministry could create an internal sectorial or specialized committee for innovation as needed after the 
approval of the Knowledge Based Economy Advisory Committee.

Furthermore, it is unfortunate that there are in many departments, managers who adopt a behavior that impedes 
innovation. To resolve this issue of governance, it is proposed: to identify, within the public administration, individuals 
with a successful track record in innovative activities, and prepare them to assume responsibility in research capabilities 
and innovation, particularly through training, and appropriate curriculum; and to create within ministries the positions 
of scientific directors (Chief Scientific Advisers), with appropriate hierarchical status to effectively contribute to define 
the strategic objectives of departments and, in particular, to participate in the development of regulations and budgets 
for R&D and innovation, as well as in interdepartmental coordination.
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With these new governance rules and since one of the important mission of the Knowledge Based Economy 
Advisory Committee is to “identify mechanisms to ensure coordination between different stakeholders in science and 
technology”, the future NTTO will be a worthy working tool permitting to the Committee to fulfill its assignments.

In this connection, NTTO can usefully be attached to an operational transverse structure in charge of the promotion 
of knowledge, science and technology and it is proposed for that purpose that ANPR will be the coordinator of the 
Tunisian NTTO.

Every stakeholder of the technology transfer process, who wishes so, may receive a label of NTTO-Partner, according 
to some precise criteria to be defined and announced, but necessarily after presenting to the Knowledge Based 
Economy Advisory Committee a multiannual strategy and an action program. This label will allow the access to 
certain financial and technical assistance and invaluable helps for the realization of technology transfer programs. The 
concerned stakeholder will keep the benefit of this label only if a new program is presented annually with the balance 
sheet of the previous year.

2. Readable STI strategy

With a better and more readable governance rules it becomes easier to define long term objectives assigned for the 
NIS, to examine different scenarios for the evolution of the national and international scientific and technological 
environment and to analyze and anticipate the market tendencies for a better positioning of the country, especially for 
the export of goods and services.

This permits the adoption of a national STI strategy which has to be clearly formulated and communicated to all 
stakeholders, by a similar approach to that adopted in South Korea allowing the country to draw up in 2002 the 
National Technology Roadmap (NTRM)28.

To drive this strategy, a scoreboard consisting of KPIs should be set up. It is therefore proposed to define a scoreboard 
inspired from the Innovation Scoreboard adopted by the EU, which is classified as fourth in the World, after the United 
States, Japan and South Korea, but with which Tunisia has more economic, scientific, technological and cultural 
exchanges.

The Innovation European Union Scoreboard29 distinguishes between 3 main types of indicators: Enablers, Firm 
activities and Outputs and 8 innovation dimensions, capturing in total 25 indicators as detailed in Figure 1 below. The 
Arab Innovation Scoreboard to be adopted by ETC and Arab countries could also be used.

The Tunisian dashboard should be adapted to the Tunisian context, taking into account the specificities of the Tunisian 
NIS and data that are available and/or calculable within a reasonable time.

28  http://www.nistep.go.jp/IC/ic030227/pdf/s5-1.pdf

29  http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf
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Figure 1: The 25 indicators of the Innovation European Union Scoreboard

3. Adapting the regulatory framework for a more efficient and effective governance

Adapting the regulatory framework is necessary if the new proposed rules are adopted, but this is a time consuming 
task. Moreover, and in order to be operational in the short-term, and for a more efficient and effective governance 
even within the current regulatory framework, some improvements can be introduced as mentioned below:
1- A higher education teacher/innovator who benefits from a granted leave to start a business has now the duty to 
ensure his teaching hours, and this does not leave him a clear mind and full availability to succeed in his plan to create 
his company. It is proposed to change this practice and exempt these teachers/innovators from the teaching loads.
2- A clear legal framework should be created for public and private incubators, for technology resource centers and 
platforms and for the TTOs within universities and research centers (BuTT, Bureau de Transfert de Technologie), so that 
these structures fulfill satisfactorily their mission.
3- Increase the financial amount of the Grant for Investment in R&D allocated by the Ministry of Industry (PIRD, Prime 

d’Investissement à la Recherche et Développement) and improve its functioning by easing its attributions. 
4- The rules for the creation of research laboratories and units are now the same as for universities and the higher 
institutes of technological studies, in terms of critical mass in human resources and scientific production; although the 
teachers in the above institutions are not governed by the same status and socio-economic missions. In this context 
it is urgent to create a new breed of laboratories and research units, which could be called Innovation Laboratories 
and Units, by adopting new criteria in which IP and Technology Transfer have more importance when assessing the 
proposal for creation or renewal of such innovation structures.
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5- The special status of university teachers (Decree No. 93-1825 dated on 6th September 1993) lists their mission 
as: first, training; and second, participation to scientific research and development activities and, as appropriate, 
finalization of results. To promote effective integration of relations with the economic sector in assessing public 
researchers and teachers, the valorization mission of research results must be explicitly mentioned in their statutes, 
and not be limited to the finalization which generally means publication of results in journals.
6- In the general status of the civil service, the highest degree enumerated in the rules of recruitment is the Master 
Degree or the National Engineer Degree. It is proposed to introduce at this level the PhD Degree in order to facilitate 
the recruitment of PhD’s in Public Administrations.

4. Placing the IP Value Stream in the core process of the NIS

A readable STI strategy passes through a policy for IP with more incentives to researchers to claim and valorize their 
ideas and discoveries, and more incentives to Business Angels to launch innovative startups. A new IP policy has to 
be more incentive and dynamic and go through:
1- Improving the level of general awareness of IP in Tunisia;
2- Establishing a reference system for the disposal process and IP acquisition;
3- Defining a legal framework for developing commercial intermediaries to ensure IP protection services;
4- Introducing a rule of substantive investigation on novelty, to be done by the INNORPI before agreeing a patent;
5- Granting financial incentives to authors of patents and/or plant varieties.

In this connection, and inspired by Innovate-UK, which is the British agency managing «Innovation Vouchers», it is 
proposed to put in place a system permitting to help Tunisian innovator startups to find and choose an expert from 
one of the following institutions: universities and further education institutions, research centers, technical centers, 
technology resource centers and platforms, and IP advisers.

These new technical and financial supports adapted to the Tunisian context could be managed by APII.

5. Nurturing Technology Transfer as an Industry

It is proposed to develop a greater use of compensation clauses in public contracts, which will constrain the contracting 
of foreign companies in certain markets, and to increase the rate of local integration by including more products 
and intermediary services made in Tunisia among the goods and services to be supplied. This should certainly take 
into consideration the international rules of competitiveness committed by Tunisia in bilateral and international 
agreements.

Similarly it is proposed to increase the use of technology transfer clauses, as to require the contracting company to 
associate a local team which will thus be trained to support the future expansion of the project or similar projects and 
the maintenance of equipment supplied or built.

It is further proposed to incorporate among the terms of reference of Public Calls for Tenders, depending on the 
nature of the markets, a clause of sub-contracting of R&D, through contracts with Tunisian research and/or innovation 
laboratories, by setting a minimum value for the financial envelope of such outsourced R&D activities as a percentage 
of the contracted market.

In addition it is proposed to develop the activity of economic intelligence and technology watch, and the National 
Observatory of Science and Technology, which is currently limited to a project manager attached to the Office of the 
Minister of Higher Education and Scientific Research. This Observatory should be expanded to a more important 
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structure publishing periodically KPIs and monitoring their development over time, in comparison with those of 
comparable countries and target countries.

6. Easing the access to R&D funds and innovation financing

The aim of the Investment Companies in Risk Capital (SICAR) is to facilitate access of startups to the necessary 
financing, even if the developers do not have sufficient assets to mortgage for access to traditional bank loans. But 
in reality things do not go in this direction and many promoters of innovative projects complain that they are often 
forced, from the beginning, to sign a pledge to buy the shares of SICAR in the corporate capital of the startups that 
they seek to launch. In fact SICARs do not play their role in risk-taking and they complain in their turn of the smallness 
of the stock market which makes the risk disproportionate to them. This fact calls for a thorough reform of the system 
of financial support to innovative companies and more generally to SMEs.

Moreover, Tunisian legislation does not recognize the status of Business Angel and leaves no room for the shareholder 
agreement. In France for example, Business Angels benefit from a tax reduction on the amount invested and on the 
income generated by the equity investments in SMEs. However, France which has around 4,000 business angels30, is 
far behind its neighbors, including Britain which counts 50,000 and behind the US which counts between 300,000 and 
400,000 business angels . This difference is partly explained by cultural factors, including a high trend of the French 
people to invest in real estate, rather than in productive activities. This behavior towards productive investment is 
a feature that is found in Tunisia; it might change notably by creating a legal status for equity investors in SMEs. It 
is therefore proposed to create a legal and tax environment dedicated to Business Angels to support their efforts 
towards innovative entrepreneurs.

Furthermore, public financial and technical assistance targeting SMEs are needed. It is hence proposed to establish a 
mechanism of «Innovation Vouchers», similar to the one managed by Innovate-UK. This will permit to Tunisian SMEs 
to consult a public research institution, to ask for advice on an innovative project and to pay these consultancies and 
advices by using the Tunisian Innovation Vouchers that can be managed by APII.

30   https://www.timeshighereducation.com/news/french-to-set-up-tax-breaks-to-boost-ramp/173779.article
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V- Conclusion

In this chapter, a diagnosis of the Tunisian NIS was presented, along the general recommendations to improve the NIS 
capacities based on the outcomes of the workshop organized by ETC and ANPR in December 2015 in Tunis. The main 
20 national public entities of assistance for Technology Transfer and Innovation were also introduced.

Proposals were made for a renovation of the Tunisian NIS, based on a SWOT analysis and the best practices in 
selected countries that achieved the best performances in the areas of innovation and technology transfer between 
academia and the economic production sector.

It is important to note that the adopted approach considered two necessary conditions for renovating the NIS in 
Tunisia: an overall consistency and an appropriateness to the national context.

The policies and guidelines proposed in this chapter will be presented at a workshop gathering stakeholders of the 
Tunisian NIS that will be organized in a near future by ETC and ANPR in Tunis, with the aim of encouraging stakeholders 
to effectively build or rebuild a NIS, including civil society, private and public economic sector and academia, and 
aiming to permit to them to benefit collectively and each for his own account from the renewed NIS. This workshop 
will be an opportunity to remobilize the actors involved and to adopt and add proposals by integrating the different 
points of view of the participants.

The exchanges that will take place on that occasion will validate the relevance of proposed new policies and the 
necessary coherence and adequacy of the renovated NIS, permitting to lead the country to expected results in 
Technology Transfer and Innovation and allowing to establish the Knowledge Economy for All and a more sustainable 
and inclusive development for regions and populations.
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سياسات إلنشاء نظام استراتيجي فّعال لالبتكار ونقل التكنولوجيا في تونس

ملخص
ــا  يبــدأ هــذا الفصــل بوصــف موجــز لنظــام االبتــكار الحالــي فــي تونــس والكيانــات العامــة الوطنيــة التــي تتعامــل مــع االبتــكار ونقــل التكنولوجي
مصنفــة وفقــا الهدافهــا الرئيســية. ويلــي ذلــك تحليــل لنقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات، ويــؤدي إلــى تقديــم مقترحــات لتوجيهــات 

جديــدة فــي مجــال السياســة العامــة مــن أجــل تحســين الفعاليــة والكفــاءة. 

تمهيد

ــا المرتبطــة بالجامعــات والمؤسســات  ــب نقــل التكنولوجي ــث السياســات وإنشــاء مكات ــكار الوطنــي مــن خــالل تحدي ــز قــدرات نظــام االبت ــم تعزي يت
البحثيــة لتســهيل الشــراكة بيــن مجتمــع البحــث والقطــاع الصناعــي والجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة. ويعتبــر ذلــك أمــرا حاســما لتطويــر 
ــة  ــل مــن التبعي ــة ممــا يقل ــات المســتوردة فــي القطاعــات الحيوي قطــاع تكنولوجــي وطنــي مســتدام وموجــه االهــداف، والحــد مــن التكنولوجي
التكنولوجيــة، وتوفيــر حوافــز اقتصاديــة للمبتكريــن؛ وخلــق مصــدر جديــد للدخــل لمؤسســات التعليــم العالــي والبحــث مــن خــالل الترخيــص المناســب 

وهيــاكل حقــوق الملكيــة الفكريــة؛ واقامــة ثقافــة بحثيــة وتنمويــة منتجــة تتجــاوز البحــوث األساســية داعمــة للتطبيقــات الصناعيــة.

تســاعد مكاتــب نقــل التكنولوجيــا علــى دمــج قــدرات المبتكريــن والباحثيــن والمســتثمرين ورجــال األعمــال الذيــن يطــورون حلــول تكنولوجيــة جديــدة 
لمواجهــة التحديــات الوطنيــة واالحتياجــات االســتراتيجية القتصــاد وطنــي مســتدام. وتســاعد مكاتــب نقــل التكنولوجيــا أيضــا فــي تقديــم خدمات مثل 
الكشــف عــن قيمــة الملكيــة الفكريــة فــي البحــوث مــن خــالل العمــل عــن كثــب مــع الباحثيــن، وتســليط الضــوء علــى القيــم االقتصاديــة المحتملــة 
ألنشــطتهم، وتبيــان طــرق لتثميــن هــذه اإلمكانــات. وتعمــل أيضــا هــذه المكاتــب فــي صياغــة البــراءات وحمايــة الملكيــة الفكريــة، وأنشــطة التخميــن 
والتقييــم، إلــى جانــب أنشــطة الدعــم األخــرى المتعلقــة بالتســويق واالستشــارات التكنولوجيــة. كمــا أنهــا تســاهم فــي ربــط ومواءمــة القــدرات 

المحليــة مــع الشــركات المتعــددة الجنســيات التــي تســعى إلــى إقامــة شــراكات مشــتركة لإلنتــاج.

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن إنشــاء مكتــب وطنــي لنقــل التكنولوجيــا ســيؤمن الكيــان المناســب لتقديــم المشــورة فــي مجــال السياســات إلــى الــوزارات 
المعنيــة وجميــع أصحــاب المصلحــة فــي نظــام االبتــكار الوطنــي.

الهيئات	والمؤسسات	العامة	لنقل	التكنولوجيا	واالبتكار	في	تونس

يمكــن تصنيــف الهيئــات والمؤسســات العامــة التونســية الداعمــة لالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا وفقــا ألهدافهــا الرئيســية إلــى خمــس فئــات علــى 
النحــو التالــي:

- زيادة قدرات البحث والتطوير للمؤسسات؛
- زيادة األثر االقتصادي ألنشطة البحث والتطوير لمراكز البحوث ومؤسسات التعليم العالي؛

- وضع مشاريع تعاونية بين الجهات الفاعلة في نظام االبتكار الوطني؛
- تشجيع إنشاء شركات مبتكرة؛

- دعم تطوير المشاريع المبتكرة داخل الشركات القائمة.

وطبقا لهذا التصنيف، نجد 20 هيئة ومؤسسة رئيسية، وهي:

ا. في اطار زيادة قدرات البحث والتطوير للمؤسسات
	DRIPوالتطوير	البحث	في	لالستثمار	منح	1.

يرجى الرجوع إلى الفصل األول.

CODIBOM	موبيدوك	برنامج	2.
ــة  ــن الشــركات االقتصادي ــز البحــث العلمــي إلقامــة شــراكات بي ــة لتعزي ــة الوطني ــدوك فــي عــام 2012 تحــت أدارة الوكال ــم إنشــاء برنامــج موبي ت
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ــذ برامــج البحــوث فــي الشــركات التــي تكــون صاحبــة فكــرة المشــروع وبالتالــي يســتجيب المشــروع الحتياجاتهــا. يخصــص  ومراكــز البحــوث وتنفي
ــن الشــباب. ــح للباحثي البرنامــج المن

هنــاك نوعــان مــن البرامــج التــي تقــدم إلــى الشــركات: األولــى، موبيدوك-بوســتدوك MOBIDOC-Postdoc ، تــم إطالقهــا مؤخــرا وتتكــون مــن فــرص 
ــوراه  ــوراه الشــباب. والثانــي، موبيــدوك، وهــو علــى المــدى المتوســط )36 شــهرا( لطــالب الدكت ــرة األجــل )12 شــهرا( لحاملــي الدكت عمــل قصي
الســتكمال أطروحتهــم. وخــالل العاميــن األوليــن مــن البرنامــج، بلــغ عــدد األطروحــات المختــارة مــن برنامــج موبيــدوك 167 مــن بيــن أكثــر مــن 240 
مرشــحا. وأكــدت هــذه التجربــة األوليــة أنــه عندمــا يتــم منــح احتياجــات الشــركات التونســية دعمــا كافيــا، فــإن هــذه الشــركات تشــارك فــي البحــث 

والتطويــر والشــراكة االبتكاريــة. وهــذا وضــع مربــح للجانبيــن يســتفيد منــه أيضــا االقتصــاد الوطنــي وتنميــة البلــد.
ونوقشت مسألة استمرار هذا البرنامج التجريبي بمناسبة وضع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد 2020-2016.

ب. في اطار زيادة األثر االقتصادي ألنشطة البحث والتطوير لمراكز البحوث ومؤسسات التعليم العالي
RRV	البحوث	نتائج	تقييم	برنامج	3.

يرجى الرجوع إلى الفصل األول.

4.	دعم	تكاليف	براءات	االختراع	براءات	االختراع	للملكية	الفكرية	في	تونس	والخارج
تغطــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي رســوم حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي المجلــس الوطنــي لالعتمــاد فــي حالــة الملكيــة الصناعيــة، 
وفــي المؤسســة التونســية لحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة فــي حالــة تلــك الحقــوق، ومــع المديريــة العامــة لحمايــة ومراقبــة جــودة المنتجات 

الفالحيــة )وزارة الفالحــة والبيئــة(، إذا كان مــن أصنــاف النباتــات.
وللهيئة التي تشرف على المخترع سنة واحدة من تاريخ اإليداع االولي لطلب البراءة من اجل طلب تمديد الحماية في الخارج.

5.	مكاتب	نقل	التكنولوجيا
يرجى الرجوع إلى الفصل األول.

6.	التدريب	على	الملكية	الفكرية	ونقل	التكنولوجيا
فــي إطــار أنشــطتها الراميــة إلــى تعزيــز البحــث واالبتــكار فــي تونــس، تقــوم الوكالــة الوطنيــة لتعزيــز البحــث العلمــي بالتعــاون مــع مكاتــب نقــل 
التكنولوجيــا بالجامعــات بإطــالق دورات تدريبيــة محليــا وعبــر التعــاون الدولــي للباحثيــن وقــادة المشــاريع وطــالب الدكتــوراه حــول مواضيــع تتعلــق 

بنقــل التكنولوجيــا. وتتكــون هــذه الــدورات المواضــع التاليــة:
- فــي نقــل التكنولوجيــا: زيــادة وعــي الجهــات الفاعلــة بتقنيــات نقــل التكنولوجيــا واالبتــكار، بمــا فــي ذلــك الملكيــة الفكريــة والبحــث عــن االقدميــة 

وصياغــة طلبــات البــراءات وتســويق نتائــج البحــوث والتعاقــد وهندســة المشــاريع االبتكاريــة.
 H2020 لتدريــب الجهــات الفاعلــة فــي مجــال البحــث واالبتــكار لبنــاء مشــاريع H2020 فــي تطويــر مشــاريع البحــوث: تماشــيا مــع البرنامــج االوروبــي -
.H2020 وتحقيــق اندماجهــا األمثــل فــي منطقــة البحــوث األوروبيــة، واالســتفادة إلــى أقصــى حــد مــن وضع تونــس كدولــة مرتبطــة بمجموعــة دول

ج. في اطار وضع مشاريع تعاونية بين الجهات الفاعلة في نظام االبتكار الوطني
7.	برنامج	البحث	الموحد

أتــاح إنشــاء برنامــج البحــث الموحــد لمرحلــة متقدمــة لتنظيــم أنشــطة النظــام الوطنــي للبحــث والتطويــر مــن خــالل تعبئــة الخبــرات وإقامــة أوجــه 
التــآزر بيــن هيــاكل البحــث وشــركائها مــن القطاعيــن العــام والخــاص التــي تعنــى بتطويــر قطــاع البحــث العلمــي والتكنولوجيــا. ويمــّول هــذه البرامــج 
بموجــب اتفاقــات متعــددة الســنوات تحــدد الهيــكل الداعــم للمشــروع والشــركاء المرتبطيــن بــه واألهــداف والنتائــج المتوقعــة والمــوارد البشــرية 
والماديــة الواجــب تعبئتهــا وإجــراءات الرصــد والتقييــم. ويتنــاول هــذا البرنامــج المواضيــع الوطنيــة ذات األولويــة بالتشــاور مــع مختلــف المشــغلين 

فــي القطــاع االقتصــادي المعنــي.

8	و	9	و	01.	تشمل:	المعهد	الوطني	للبحوث	واالبتكار	)IRNP(،	وتونس	الرقمية	8102،	و	الحدائق	التكنولوجية.
يرجى الرجوع إلى الفصل األول.

د. في اطار تشجيع إنشاء شركات مبتكرة 
IDORPOF	الصناعية	الالمركزية	تعزيز	صندوق	11.

ــة  ــاالت الصناع ــف مج ــي مختل ــطة ف ــرة والمتوس ــاريع الصغي ــر المش ــز وتطوي ــال، وتعزي ــال األعم ــن رج ــد م ــل جدي ــق جي ــى خل ــدوق إل ــدف الصن يه
ــة. ــة اإلقليمي ــز للتنمي ــذ الحواف ــة، وتنفي ــات للصناعي والخدم

21	و	31	و41.	برنامج	أقدام	وساجس	كابيتل	MADKI	و	SEGAS	latipaC	والحاضنات	العامة	للشركات	الناشئة
يرجى الرجوع إلى الفصل األول.
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51.	بدء	نشاط	تجاري
يســمح نظــام الخدمــة المدنيــة للموظــف باالســتفادة مــن إجــازة لبــدء نشــاط تجــاري خــالل ســنة قابلــة للتجديــد مــع الحفــاظ علــى نصــف راتبــه خــالل 

هــذه الفتــرة، ويحتفــظ الباحثــون واســاتذة التعليــم العالــي علــى راتبهــم بالكامــل.

ه. في اطار دعم تطوير المشاريع المبتكرة داخل الشركات القائمة
61	و	71	و	81و91	و02.	تشــمل:	برنامــج	تطويــر	القــدرات	الصناعيــة	NMP	واالســتثمارات	التكنولوجيــة	ذات	األولويــة	PTI	وبرنامــج	دعــم	

	CITCIIR	و	HCET’NI	و	MACP	األســواق	إلــى	الوصــول	وتســهيل	للمؤسســات	التنافســية	القــدرة
يرجى الرجوع إلى الفصل األول.

تحليل	نقاط	القوة	والضعف	والفرص	والتهديدات	لنظام	االبتكار	الوطني	التونسي

ــي يبذلهــا العلمــاء والمهندســون التونســيون فــي الجامعــات  ــرة الت ــز البحــث العلمــي والجهــود الكبي ــذل لتعزي ــي تب ــى الرغــم مــن الجهــود الت عل
والمعاهــد البحثيــة والمراكــز التقنيــة الحديثــة، تبقــى نتائــج قطــاع العلــوم والتكنولوجيــا متواضعــة نســبيا، ويبقــى أثــر البحــوث العلميــة علــى تنميــة 

االقتصــاد والمجتمــع التونســي دون مضمــون حقيقــي كبيــر.

وبعــد عقديــن مــن اإلصــالح الــذي بــدأ بموجــب القانــون اإلطــاري رقــم 96-6 المــؤرخ 31 كانــون الثانــي / ينايــر 1996 بشــأن البحــث العلمــي والتنميــة 
التكنولوجيــة )قانــون التوجيــه لعــام 1996(، يالحــظ أن هنــاك ضــرورة مطلقــة للتدخــل الســريع، ليــس فقــط علــى مســتوى المؤسســات الحكوميــة، 
ولكــن أيضــا مــن خــالل ربــط المبــادرات الخاصــة، مــن أجــل دفــع التغييــر المطلــوب فــي العقليــات وخاصــة مــن خــالل اعتمــاد سياســات واســتراتيجيات 

جديــدة تهــدف إلــى:
- الحد من االفتقار إلى االحتراف وضعف كفاءة وفعالية عمليات التنمية العلمية والتكنولوجية،

- إدخال قواعد إدارية ومالية جديدة تسهل تطوير نتائج البحوث وتسويقها،
- تحفيز المهندسين والعلماء لنقل التكنولوجيات المتقدمة بنجاح إلى قطاعات التطبيق،

- تحفيز الشركات على استغالل نتائج البحوث،
- إرساء شراكات دولية جديدة في مجال تطوير التكنولوجيا ونقل المعرفة الفنية.

مــن هــذه المالحظــات وتحليــل الســياقات الوطنيــة والدوليــة، ياتــي تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات لنظــام االبتــكار الوطنــي 
التونســي.

نقاط القوة
- تعبئة المجتمع الوطني لتعزيز مجتمع المعرفة والجهود الكبيرة التي يبذلها العلماء والمهندسون التونسيون لتعزيز البحث العلمي.

- أداء أقــوى فــي جميــع مؤشــرات التعليــم وفقــا لمؤشــر االقتصــاد المعرفــي للبنــك الدولــي لعــام 2012 )بالمرتبــة 80 مــن 145 دولــة، وتحســن 
منــذ عــام 2000 ب 9 نقــاط(.

- هيكل عام وطني لمراكز البحوث والمختبرات األكاديمية التي تشجع أنشطة البحث.
- أداء قوي في مجال إنتاج البحوث يقاس بالمنشورات العلمية.

- البنية التحتية: تشمل عدة هياكل تشجع البحث ومراكز البحوث والمخابر والمراكز فنية )للبعض منها أداء جيد(.
- الموارد البشرية: ذات كفاءة عالية ومخزون متزايد من الباحثين.

- الملكية الفكرية تستخدم كأداة لتحقيق النمو االقتصادي مع وجود نظام لتقييمها. 
- البرامج والمنح لتحفيز لالبتكار

نقاط الضعف
- ضعف العالقات العضوية بين القطاعات العلمية واالقتصادية.
- ال تتبع االبتكارات الصناعية والتجارية اإلنتاج العلمي التونسي.

return on investment  »عــدم وجــود اســتراتيجية واضحــة ناجمــة عــن االفتقــار إلــى االحتــراف و عــدم اعتمــاد »منطــق العائــد علــى االســتثمار -
فــي مجــال البحــث العلمــي واالبتــكار.

- عدم وجود رؤية تطلعية ومشروع وطني واسع لنموذج التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية.
ــذ اســتقالل  ــة البشــرية من ــة للمكاســب المســّجلة فــي التنمي ــن، ممــا يهــدد االســتدامة االجتماعي ــن الخريجي ــة، وخاصــة بي - ارتفــاع معــدالت البطال

البــالد.
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- أولويات وطنية لم تحدد بصفة شاملة للتطور التكنولوجي ومجاالت االبتكار للبالد.
- عدم معرفة األسواق التي يمكنها استثمار نتائج البحث والبحوث غير متصلة بحاجياتها.

- ضعف عائد البحث العلمي واالبتكار.
- الملكية الفكرية: نقص في الخبرات لصياغة البراءات والتراخيص وغيرها من االتفاقات.

- تسجيل قليل لبراءات االختراع 
- الهياكل: تعدد الهياكل المهتمة بالبحث وبنقل التكنولوجيا ما جعل استراتيجية االبتكار مجزأة.

- غياب التنسيق والتواصل بين أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والبحث وضعف في التشبيك بينها.
- الموارد البشرية: قلة الخبراء في مجال نقل التكنولوجيا.

- تعقيد اإلجراءات. 
- التمويل: البنوك تحجم عن االستثمار في المشاريع القائمة على أصول الفكرية وصعوبة في الحصول على القروض.

الفرص
- اقتصاد مفتوح يؤدي إلى متابعة التطورات التكنولوجية العالمية التي تمكنه من توطيد وتطوير أسواقه الخارجية.

- كفاءات المغتربين التونسيين المتحمسين للمساهمة في التطور التكنولوجي للبالد من خالل البناء على نقاط القوة المعترف بها.
- القرب الجغرافي والثقافي الكبير لتونس من االتحاد األوروبي والشراكة القوية معه.

- إمكانيــة اعتمــاد قواعــد حوكمــة تســتند إلــى نهــج قائــم علــى المشــاركة، وضمــان مشــاركة ودعــم أصحــاب المصلحــة علــى نطــاق أوســع فــي 
ــة. ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــى التنمي ــة تفضــي إل ــة التكنولوجي ــة للتنمي اســتراتيجية وطني

- اإلتزام والدعم من الجهات المتصلة لوضع استراتيجية وطنية للتنمية التكنولوجية .
- دعم دولي مكثف: PASRI،ESCWA,WIPO، GTZ، البنك الدولي(.

- ميزانية التعليم العالي والبحث تعادل 1.68٪ من الناتج المحلي الخام.

التهديدات
- المنافســة الدوليــة القويــة فــي العديــد مــن األســواق الخارجيــة حيــث فقــدت تونــس مواقعهــا بعــد االضطرابــات الداخليــة، والمطالبــات المفرطــة 
ــد األســماك  ــة والســياحة ومصاي ــود واألحذي ــة )الفوســفات والمشــتقات والمنســوجات والجل ــالد خــالل الســنوات الخمــس الماضي ــزت الب التــي مي

وتربيــة األحيــاء المائيــة(
- العدوانية التجارية للشركات األجنبية في السوق المحلية، وذلك بسبب اتفاقية التجارة الحرة للمنتجات الصناعية مع االتحاد األوروبي.

- استنزاف موارد الطاقة الَحْفرّية وضعف تنمية الموارد المتجددة في تونس.
- التغيرات المناخية التي من المحتمل أن تضع تونس تحت تهديد اإلجهاد المائي.

- عدم اهتمام الشركات بنقل التكنولوجيا.
- وجود تداخل في المهام وصراعات بين المؤسسات والهياكل الفاعلة في نقل التكنولوجيا.

سياسات	تجديد	نظام	االبتكار	الوطني

قــدم وصــف للمشــهد الوطنــي التونســي لالبتــكار فــي تقريــر ورشــة العمــل الوطنيــة ألصحــاب المصلحــة التــي نظمهــا مركــز اإلســكوا للتكنولوجيــا 
بالتعــاون مــع الوكالــة الوطنيــة لتعزيــز البحــث العلمــي، والتــي عقــدت فــي تونــس فــي ديســمبر 2015. وركــز التقريــر علــى العناصــر التالية: اســتعراض 
المكونــات المختلفــة لنظــام االبتــكار الوطنــي؛ واالحتياجــات الصناعيــة والتجاريــة الوطنيــة التنافســية مــن البحــث والتطويــر؛ وعمليــة إدارة الملكيــة 

الفكريــة الوطنيــة الحاليــة؛ والقــدرات الوطنيــة المتاحــة والثغــرات فــي تســويق نتائــج البحــوث.

هدفــت ورشــة العمــل إلــى مناقشــة واقتــراح كيفيــة تحديــث السياســات العامــة ذات الصلــة لتشــجيع أصحــاب المصلحــة )بمــا فــي ذلــك المجتمــع 
المدنــي والقطــاع االقتصــادي الخــاص والعــام واألوســاط األكاديميــة( مــن اجــل بنــاء أو إعــادة بنــاء نظــام وطنــي لالبتــكار فّعــال، والســماح ألصحــاب 

المصلحــة باالســتفادة بشــكل جماعــي وفــردي مــن نظــام االبتــكار الوطنــي التونســي المجــّدد.

وقدمــت المقترحــات تحــت العناويــن التاليــة: الحوكمــة مــع سياســة االبتــكار الرســمية؛ واســتراتيجية العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار قابلــة للقــراءة؛ 
وتكييــف اإلطــار التنظيمــي للحوكمــة األكثــر كفــاءة وفعاليــة؛ ووضــع قيمــة الملكيــة الفكريــة فــي أســاس عمــل  نظــام االبتــكار الوطنــي؛ ورعايــة 

نقــل التكنولوجيــا كصناعــة؛ وتيســير الوصــول إلــى البحــوث وصناديــق التنميــة وتمويــل االبتــكار
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الحوكمة مع سياسة االبتكار الرسمية 
هنــاك حاجــة حقيقيــة لتوضيــح سياســة األبتــكار مــن أجــل كســر الحواجــز فــي إدارة نظــام األبتــكار الوطنــي التونســي، والتمييــز بيــن وظائــف توجيــه 
السياســات والبرمجــة والتنفيــذ. وهنــاك هيــاكل متعــددة للتوجــه الوطنــي والحوكمــة فــي األنشــطة البحثيــة فــي تونــس، ولكنهــا فــي الغالــب ال 

تعمــل؛ وبعضهــا لــم يجتمــع ألكثــر مــن ســنتين. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن صالحيــات هــذه الهيــاكل تتقاطــع وهــي غيرمحــددة أو منســقة جيــدا.

هناك ست لجان ومجالس عرضية مكلفة بضمان الحكم السليم لنظام االبتكار الوطني التونسي، وهي:
- اللجنة العليا للعلوم والتكنولوجيا، وهي لجنة استشارية تابعة لرئيس الحكومة؛

- المجلــس األعلــى للبحــوث العلميــة واالبتــكار التكنولوجــي، الــذي أنشــئ مــن خــالل إعــادة هيكلــة المجلــس األعلــى للبحــث العلمــي والتكنولوجيــا 
فــي عــام 2010، وهــو المجلــس االستشــاري لرئيــس الحكومــة الــذي تقــوم وزارة الصناعــة بــدور أمانــة الســر؛

- المجلــس االســتراتيجي لالقتصــاد الرقمــي، وهــو مجلــس استشــاري لرئيــس الحكومــة وتقــوم وزارة تكنولوجيــا االتصــاالت واالقتصــاد الرقمــي بــدور 
أمانــة الســر؛

- المجلس االستشاري الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا، وهو مجلس ملحق بوزير التعليم العالي والبحث العلمي؛
- اللجنة الوطنية لتقييم البحث العلمي، وهي لجنة متعلقة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي؛

- اللجنة الفنية للبحث العلمي والتكنولوجيا، وهي لجنة إلعداد أنشطة المجلس األعلى السابق للبحث العلمي والتكنولوجيا.

ــة  ــوزراء مــن أجــل: تحســين إمكاني ــس ال ــل رئي ــة ســر مــن قب ــس الحكومــة مــع أمان ــة استشــارية لرئي ــى فــي لجن ــع األول ــاكل األرب ــرح دمــج الهي يقت
ــر مــن المعرفــة  ــك مــن خــالل التدفــق الكبي ــع، وذل ــد، علــى أســاس مجتمــع المعرفــة للجمي ــة البشــرية للبل ــة نظــام الحوكمــة للتنمي قــراءة وفعالي
والتكنولوجيــا المنقولــة مــن القطــاع األكاديمــي الــى القطــاع االجتماعــي - االقتصــادي، ونقــل التكنولوجيــا مــن الخــارج والتــي يجــب أن تكــون 

ــي. ــر جــدوى لالقتصــاد الوطن أكث

وستشــمل مهملــت هــذه اللجنــة الجديــدة، التــي يمكــن أن تســمى »اللجنــة االستشــارية لالقتصــاد القائــم علــى المعرفــة لرئيــس الحكومــة »، مــا 
يلــي:

- متابعــة تطــور العلــوم والتكنولوجيــا وبنــاء مجتمــع المعرفــة للجميــع ، واقتــراح مبــادئ توجيهيــة عامــة للسياســة الوطنيــة بشــأن البحــث العلمــي 
والتطويــر التكنولوجــي حســب حاجــة البلــد؛

- اقتــراح تدابيــر لتعزيــز البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي، وتمّلــك التكنولوجيــا فــي مختلــف القطاعــات، واقتــراح اســتراتيجيات لتعزيــز العلــوم 
وتطويــر التكنولوجيــا لجعــل تونــس منصــة تكنولوجيــة حديثــة؛

- تعزيــز التدريــب والبحــث فــي القطاعــات االقتصاديــة الواعــدة ودعــم المشــاريع االبتكاريــة ذات القيمــة التكنولوجيــة العاليــة، وال ســيما فــي مجاالت 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وااللكترونيــات والتكنولوجيــا الحيويــة والصحــة والطاقــة المتجــددة والميــاه والفالحة وصناعــة األغذية؛ 

- تحديد آليات لضمان التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في ميادين العلوم والتكنولوجيا؛
- اإلشــراف علــى تعريــف االســتراتيجية الوطنيــة لالقتصــاد الرقمــي، والموافقــة علــى تنفيذهــا ورصدهــا، والتحقــق مــن صحــة المقترحــات المتعلقــة 

بتحديثهــا وتحســينها، وضمــان تقييــم أدائهــا وتأثيراتهــا علــى أســاس مؤشــرات األداء الرئيســية القابلــة للقيــاس؛
- اســتعراض المشــاريع والمبــادرات العامــة والخاصــة لتطويــر وتعزيــز االســتراتيجية الوطنيــة لالقتصــاد الرقمــي وتقديــم الدعــم والمبــادئ التوجيهيــة 

والتوصيــات المفيــدة والالزمــة لتحســين أســاليب تنفيذهــا بنجــاح؛
- إقامة شراكة في مجال العلوم والتكنولوجيا مع البلدان المتقدمة والبلدان المغاربية واألفريقية والعربية واألورومتوسطية؛

- إنشاء شبكة مختلطة من المهارات الوطنية المقيمة في تونس وخارجها لدعم تعزيز األنشطة العلمية والتكنولوجية ذات القيمة العالية؛
- تقديــم المشــورة بشــأن جميــع المســائل التــي يقدمهــا إليهــا رئيــس الحكومــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق ببنــاء مجتمــع المعرفــة للجميــع علــى الصعيــد 

الوطني.
يقترح أن تتألف هذه اللجنة الجديدة من أعضاء أكاديميين )الثلث( وأعضاء يمثلون القطاعات االجتماعية واالقتصادية )الثلثين(.

ويقتــرح أيضــا: تحويــل اللجنــة الخامســة، وهــي اللجنــة الوطنيــة لتقييــم البحــوث العلميــة، إلــى مؤسســة مســتقلة )وكالــة( ذات مــوارد بشــرية وماديــة 
أكبــر؛ واســتبدال اللجنــة السادســة، اللجنــة التقنيــة للبحــث العلمــي والتكنولوجيــا، بأمانــة ســر اللجنــة الجديــدة، اللجنــة االستشــارية لالقتصــاد القائــم 

علــى المعرفــة لرئيــس الحكومــة.

وعــالوة علــى ذلــك، يمكــن لــكل وزارة إنشــاء لجنــة قطاعيــة أو متخصصــة لالبتــكار حســب الحاجــة بعــد موافقــة اللجنــة االستشــارية لالقتصــاد القائــم 
علــى المعرفــة.

ــد مــن اإلدارات، يتبنــى بعــض المــدراء ســلوكا يعيــق االبتــكار. ولحــل هــذه المســألة المتعلقــة بالحوكمــة،  مــن جهــة أخــرى، يالحــظ أن فــي العدي
ــة داخــل اإلدارة العامــة، وإعدادهــم لتحمــل المســؤولية فــي  ــن لديهــم ســجل ناجــح فــي األنشــطة االبتكاري ــراد الذي ــد األف ــي: تحدي ــا يل ــرح م يقت
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القــدرات البحثيــة واالبتــكار، وال ســيما مــن خــالل التدريــب والمناهــج الدراســية المناســبة؛ وأنشــاء داخــل الــوزارات وظيفــة المديــر العلمــي )المستشــار 
العلمــي الرئيســي(، فــي المــكان المناســب فــي الهرميــة األداريــة للســماح لــه بالمســاهمة بفعاليــة فــي تحديــد األهــداف االســتراتيجية لــإلدارات، 

والمشــاركة فــي وضــع أنظمــة وميزانيــات البحــث والتطويــر واالبتــكار، والتنســيق فيمــا بيــن اإلدارات.

مــع هــذه القواعــد الجديــدة للحكــم وبمــا أن إحــدى المهــام المهمــة للجنــة االستشــارية المعنيــة باالقتصــاد القائــم علــى المعرفــة هــي »تحديــد 
آليــات لضمــان التنســيق بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا«، فــإن المكتــب الوطنــي لنقــل التكنولوجيــا ســيكون 

فــي المســتقبل أداة مهمــة تســمح للجنــة بالوفــاء بمهامهــا.
ــا الوطنــي بهيــكل عرضــي عملــي مســؤول عــن تعزيــز المعــارف  وفــي هــذا الصــدد، يمكــن أن يكــون مــن المفيــد إرفــاق مكتــب نقــل التكنولوجي
والعلــوم والتكنولوجيــا، ويقتــرح لهــذا الغــرض أن تقــوم الوكالــة الوطنيــة لتعزيــز البحــث العلمــي بــدور المنســق للمكتــب الوطنــي التونســي لنقــل 

ــا. التكنولوجي

ويقتــرح أيضــا أن يتمّكــن كل صاحــب مصلحــة فــي عمليــة نقــل التكنولوجيــا أن يحصــل علــى تســمية شــريك للمكتــب الوطنــي لنقــل التكنولوجيــا، وفقا 
لبعــض المعاييــر الدقيقــة التــي يتــم تحديدهــا واإلعــالن عنهــا، ومنهــا تقديمــه اســتراتيجية متعــددة الســنوات وبرنامــج عمــل إلــى اللجنــة االستشــارية 
المعنيــة باالقتصــاد القائــم علــى المعرفــة. سيســمح هــذا التصنيــف بتســهيل الوصــول إلــى بعــض المســاعدات الماليــة والتقنيــة والدعــم القيــم فــي 

تحقيــق برامــج نقــل التكنولوجيــا. 

استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار قابلة للقراءة
مــع قواعــد حوكمــة أفضــل وأكثــر قابليــة للقــراءة يصبــح مــن األســهل تحديد األهــداف الطويلــة األجل لنظــام االبتــكار الوطني، ودراســة ســيناريوهات 
مختلفــة لتطــور البيئــة العلميــة والتكنولوجيــة الوطنيــة والدوليــة، وتحليــل واســتباق اتجاهــات الســوق لتحســين وتحديــد الموقــع البلــد، خاصــة بالنســبة 
لتصديــر الســلع والخدمــات. يكــون هــذا بعــد اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار التــي يجــب أن تصــاغ بشــكل واضــح وتبّلــغ 

لجميــع أصحــاب المصلحــة. 

ولتحقيــق هــذه االســتراتيجية، ينبغــي وضــع لوحــة مؤشــرات األداء الرئيســية. ولذلــك يقتــرح تحديــد لوحــة مســتوحاة مــن لوحــة االبتــكار التــي اعتمدهــا 
االتحــاد األوروبــي. وتتميــز لوحــة االبتــكار االوروبــي بثالثــة أنــواع رئيســية مــن المؤشــرات: العوامــل التمكينيــة، واألنشــطة المؤسســية والمخرجــات، 
مــع ثمانيــة أبعــاد ابتكاريــة، تجمــع فــي 25 مؤشــرا. ويمكــن أيضــا اســتخدام جــدول األبتــكار العربــي الــذي ســيعتمده مركــز اإلســكوا للتكنولوجيــا 
وبعــض البلــدان العربيــة. وينبغــي تكييــف لوحــة المؤشــرات التونســية مــع الســياق التونســي، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــات نظــام االبتــكار 

الوطنــي التونســي والبيانــات المتاحــة و/أو التــي يمكــن حســابها فــي غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة.

تكييف اإلطار التنظيمي للحوكمة األكثر كفاءة وفعالية
إن تكييــف اإلطــار التنظيمــي ضــروري إذا تــم اعتمــاد القواعــد الجديــدة المقترحــة، ولكــن هــذه مهمــة تســتغرق وقتــا طويــال. وعلــى المــدى القصيــر، 

وبغيــة العمــل لتحقيــق إدارة أكثــر كفــاءة وفعاليــة حتــى داخــل اإلطــار التنظيمــي الحالــي، يمكــن إدخــال بعــض التحســينات ومنهــا:
1- فــي مــا خــص أســاتذة التعليــم العالــي: علــى اســتاذ التعليــم العالــي / المبتكــر الــذي يســتفيد مــن إجــازة ممنوحــة لبــدء عمــل تجــاري، واجــب 
ضمــان ســاعات تدريســه، وهــذا ال يتــرك لــه عقــال واضحــا ومتوفــرا تمامــا للنجــاح فــي خطتــه الراميــة إلــى إنشــاء شــركته. يقتــرح تغييــر هــذه الممارســة 

وإعفــاء هــؤالء االســاتذ / المبتكريــن مــن األحمــال التعليميــة.
2 - فــي مــا خــص الحاضنــات العامــة والخاصــة ومراكــز ومنصــات التكنولوجيــا ومكاتــب نقــل التكنولوجيــا داخــل الجامعــات ومراكــز البحــوث: ينبغــي 

وضــع إطــار قانونــي واضــح لهــذه الهيــاكل بحيــث تفــي بمهمتهــا علــى نحــو مــرض.
ــة وتحســين أدائهــا مــن خــالل  ــغ المالي ــادة المبال ــي تخصصهــا وزارة الصناعــة: يجــب زي ــر الت ــح االســتثمار فــي البحــث والتطوي 3- فــي مــا خــص من

ــروطها. ــف ش تخفي
4- فــي مــا خــص العامليــن فــي مختبــرات ووحــدات البحــث: إن قواعــد إنشــاء مختبــرات ووحــدات البحــث هــي اآلن نفــس القواعــد المتبعــة فــي 
الجامعــات والمعاهــد العليــا للدراســات التكنولوجيــة مــن حيــث الكتلــة الحرجــة فــي المــوارد البشــرية واإلنتــاج العلمــي. وعلــى الرغــم مــن ذاك فــأن 
المعلميــن فــي المؤسســات المذكــورة أعــاله ال يخضعــوا لنفــس المركــز والبعثــات االجتماعيــة واالقتصاديــة. وفــي هــذا الســياق، مــن الملــح إنشــاء 
مجموعــات جديــدة مــن المختبــرات والوحــدات البحثيــة، تســمى مختبــرات ووحــدات االبتــكار، وذلــك باعتمــاد معاييــر جديــدة تكــون للملكيــة الفكريــة 

ونقــل التكنولوجيــا أهميــة أكبــر عنــد تقييــم اقتــراح إنشــاء هــذه المختبــرات.
ــاتذة  ــاص ألس ــع الخ ــق بالوض ــبتمبر 1993 والمتعل ــول / س ــؤرخ 6 أيل ــم 93-1825 الم ــوم رق ــدد المرس ــات: يح ــاتذة الجامع ــص أس ــا خ ــي م 5 - ف
الجامعــات مهمتهــم علــى النحــو التالــي: أوال، التدريــب؛ وثانيــا، المشــاركة فــي أنشــطة البحــث والتطويــر العلمــي، وعنــد االقتضــاء، وضــع النتائــج 
فــي صيغتهــا النهائيــة. ولتعزيــز التكامــل الفعــال للعالقــات مــع القطــاع االقتصــادي فــي تقييــم الباحثيــن العاميــن واألســاتذة ، يجــب ذكــر مهمــة 
تقييــم نتائــج البحــوث صراحــة فــي نظمهــا األساســية، وال تقتصــر علــى »وضــع النتائــج فــي الصيغــة النهائيــة« التــي تعنــي عمومــا نشــر النتائــج فــي 

المجــالت.
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6- فــي مــا خــص حملــة الدكتــوراه: إن أعلــى درجــة فــي قواعــد التوظيــف فــي النظــام العــام للخدمــة المدنيــة هــي درجــة الماجســتير أو شــهادة 
المهنــدس الوطنــي. يقتــرح أن يضــاف علــى هــذا المســتوى درجــة الدكتــوراه مــن أجــل تســهيل توظيــف حملــة الدكتــوراه فــي اإلدارات العامــة.

وضع قيمة الملكية الفكرية في أساس عمل  نظام االبتكار الوطني
تمــر اســتراتيجية العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار القابلــة للقــراءة عبــر سياســة للملكيــة الفكريــة مــع تقديــم المزيــد مــن الحوافــز للباحثيــن للمطالبــة 
بتقييــم أفكارهــم واكتشــافاتهم وتثمينهــا والمزيــد مــن الحوافــز لمالكــي األعمــال إلطــالق الشــركات الناشــئة المبتكــرة. ويجــب أن تكــون السياســة 

الجديــدة للملكيــة الفكريــة محفــزة وذات ديناميكيــة أكبــر عبــر:
- تحسين مستوى الوعي العام بالملكية الفكرية.

- إنشاء نظام مرجعي لعملية حيازة والتخلص من الملكية الفكرية.
- تحديد إطار قانوني لتطوير الوسطاء التجاريين لضمان خدمات حماية الملكية الفكرية.

- تطبيق قاعدة التحقيق الموضوعي في الحداثة التي يقوم بها المجلس الوطني لالعتماد قبل الموافقة على براءة اختراع.
- منح حوافز مالية لمؤلفي البراءات و/أو األصناف النباتية.

وفــي هــذا الصــدد، وكمــا تعمــل الوكالــة البريطانيــة Innovate-UK فــي ادارة »قســائم االبتــكار«، يقتــرح وضــع نظــام مماثــل فــي تونــس يســمح 
بمســاعدة المبتدعيــن التونســيين المبتدئيــن إليجــاد واختيــار خبيــر مناســب مــن إحــدى المؤسســات التاليــة: الجامعــات ومؤسســات التعليــم األخــرى، 
ــوض  ــة النه ــر وكال ــن أن تدي ــة. ويمك ــة الفكري ــاري الملكي ــة، واستش ــوارد التكنولوجي ــات الم ــز ومنص ــة، ومراك ــز التقني ــوث، والمراك ــز البح ومراك

بالصناعــة والتجديــد هــذا الدعــم الفنــي والمالــي الجديــد الــذي يتكيــف مــع الســياق التونســي.

رعاية نقل التكنولوجيا كصناعة
ــدل  ــن مع ــد م ــواق، ويزي ــض األس ــي بع ــة ف ــركات األجنبي ــع الش ــد م ــن التعاق ــد م ــة ليح ــود العام ــي العق ــر ف ــة أكب ــروط تعويضي ــر ش ــرح تطوي يقت
االندمــاج المحلــي مــن خــالل إدراج المزيــد مــن المنتجــات والخدمــات التونســية بيــن الســلع والخدمــات المطلوبــة. ومثــاال علــى ذلــك، يقتــرح زيــادة 
ــه لدعــم  ــا يجــري تدريب ــط فريقــا محلي ــة المتعاقــدة أن ترب ــب مــن الشــركة األجنبي ــث يقتضــي االمــر، والطل ــا، حي اســتخدام شــروط نقــل التكنولوجي
التوســع المســتقبلي للمشــروع أو المشــاريع المماثلــة وصيانــة المعــدات المقدمــة أو المبنيــة. ويقتــرح أيضــا أن يــدرج ضمــن شــروط النــداءات العامــة 
ــرات  ــر، مــن خــالل العقــود المبرمــة مــع المختب للمناقصــات، وبحســب طبيعــة األســواق، شــرطا للتعاقــد مــن الباطــن فــي مجــال البحــث والتطوي

ــه. ــة المتعاقــد علي ــة والتطويري ــة مــن قيمــة األنشــطة البحثي التونســية للبحــوث و/أو االبتــكار، مــع نســبة مئوي

وباإلضافــة إلــى ذلــك، يقتــرح تطويــر نشــاط المعلومــات االقتصاديــة والتكنولوجيــة، وتطويــر المرصــد الوطنــي للعلــوم والتكنولوجيــا، الــذي يقتصــر 
حاليــا علــى مديــر للمشــروع ملحــق بمكتــب وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي. وینبغــي توســیع ھــذا المرصــد إلــی ھیــکل أکثــر أھمیــة یقــوم 

بنشــر مؤشــرات األداء الرئیســیة بشــکل دوري ورصــد تطورھــا بمــرور الوقــت، ومقارنتهــا بمؤشــرات البلــدان المقارنــة والبلــدان المســتھدفة.

تسيير الوصول إلى البحوث وصناديق التنمية وتمويل االبتكار
الهــدف مــن شــركات االســتثمار فــي رأس المــال المخاطــر هــو تســهيل وصــول الشــركات الناشــئة إلــى التمويــل الــالزم، حتــى لــو لــم يكــن لديهــا 
ــد مــن  ــة. ولكــن فــي الواقــع، ال تذهــب األمــور فــي هــذا االتجــاه والعدي ــة التقليدي ــى القــروض المصرفي ــة للرهــن والحصــول عل األصــول الكافي
المروجيــن للمشــاريع المبتكــرة يشــكون مــن أنهــم غالبــا مــا يضطــرون، منــذ البدايــة، للتوقيــع علــى تعهــد لشــراء أســهم شــركات االســتثمار فــي رأس 
المــال المخاطــر فــي رأس مــال الشــركات الناشــئة التــي تســعى لإلنطــالق. والواقــع أن شــركات االســتثمار فــي رأس المــال المخاطــر ال تلعــب دورهــا 
فــي المخاطــرة، وهــي تشــكو بدورهــا مــن صغــر ســوق األســهم ممــا يجعــل المخاطــر غيــر متناســبة معهــا. وتدعــو هــذه الحقيقــة إلــى إجــراء إصــالح 

شــامل لنظــام الدعــم المالــي المقــدم إلــى الشــركات االبتكاريــة، وبصــورة أعــم إلــى المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة.

خاتمة

وفــي هــذا الفصــل، تــم عــرض تشــخيص نظــام االبتــكار الوطنــي التونســي، علــى ضــوء التوصيــات العامــة لتحســين قــدرات نظــام االبتــكار الوطنــي 
اســتنادا إلــى نتائــج ورشــة العمــل التــي نظمهــا مركــز اإلســكوا للتكنولوجيــا والوكالــة الوطنيــة لتعزيــز البحــث العلمــي فــي ديســمبر 2015 فــي 
تونــس. كمــا تــم تقديــم الكيانــات العامــة الوطنيــة الرئيســية للمســاعدة فــي نقــل التكنولوجيــا واالبتــكار. وقدمــت مقترحــات لتجديــد نظــام االبتــكار 

الوطنــي التونســي اســتنادا إلــى تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات.

وســيتم عــرض السياســات والمبــادئ التوجيهيــة المقترحــة فــي هــذا الفصــل فــي ورشــة عمــل تجمــع أصحــاب المصلحــة فــي نظــام االبتــكار الوطنــي 
التونســي الــذي ســينظمه فــي المســتقبل القريــب مركــز اإلســكوا للتكنولوجيــا والوكالــة الوطنيــة لتعزيــز البحــث العلمــي بتونــس، بهــدف تشــجيع 
أصحــاب المصلحــة علــى بنــاء أو إعــادة بنــاء نظــام وطنــي لالبتــكار علــى نحــو فّعــال، بمــا فــي ذلــك المجتمــع المدنــي والقطــاع االقتصــادي الخــاص 
والعــام واألوســاط األكاديميــة، بهــدف تمكينهــم مــن االســتفادة جماعيــا وفرديــا مــن نظــام التجديــد الوطنــي الجديــد. وســتكون حلقــة العمــل هــذه 
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فرصــة إلعــادة تعبئــة العناصــر الفاعلــة المعنيــة واعتمــاد وإضافــة مقترحــات مــن خــالل دمــج وجهــات النظــر المختلفــة للمشــاركين.

ــكار  ــالزم ومالءمــة نظــام االبت ــدة المقترحــة والتماســك ال ــة السياســات الجدي ــك المناســبة أهمي ــي ســتجرى فــي تل ــادل الت ــات التب وســتثبت عملي
الوطنــي المجــدد، ممــا يســمح لقيــادة البلــد بالنتائــج المتوقعــة فــي مياديــن نقــل التكنولوجيــا واالبتــكار والســماح بإنشــاء واقتصــاد المعرفــة للجميــع، 

وتحقيــق تنميــة أكثــر اســتدامة وشــمولية للمناطــق والســكان.
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الفصل	الثالث
األطر القانونية لدمج أنشطة تحويل التكنولوجيا في التشريع التونسي

ا.	مـقـدمة

ــة  ــة الوطني ــط دورالوكال ــا فــي التشــريع التونســي وضب ــل التكنولوجي ــة لدمــج أنشــطة تحوي ــراح التشــريعات الضروري ــى إقت يهــدف هــذا الفصــل إل
للنهــوض بالبحــث فــي مجــال تطويــر أنشــطة تحويــل التكنولوجيــا بالمؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي والجامعــات. وبنــاء علــى ذلــك فــإّن هــذا 

الفصــل ســيتولى:
ــا فــي التشــريع التونســي  ــا حســب األحــكام المعمــول به ــل التكنولوجي ــج البحــث وتحوي ــن نتائ ــي تنظــم أنشــطة تثمي ــة الت ــل األطرالقانوني - تحلي

ــي؛ الحال
- وإقتــراح تصــور يهــدف إلــى تطويــر أنشــطة تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا مــع التأكيــد علــى دورالوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث 

العلمــي؛
- وإقتراح مشاريع  النصوص القانونية التي يمكن إعتمادها لتنظيم أنشطة تثمين نتائج البحث وتحويل التكنولوجيا ومزيد تطويرها.

ب.	أنشطة	تحويل	التكنولوجيا	من	خالل	أحكام	القانون	التونسي	الحالي

 تتمــت دراســة األحــكام المتعلقــة بأنشــطة تحويــل التكنولوجيــا مــن خــالل القانــون التوجيهــي للبحــث العلمــي وتطويــر التكنولوجيــا لســنة
 1996 31 ؛ والقانــون المتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي لســنة 2008 كمــا تــّم تنقيحــه ســنة 2010 32 ؛ والقانــون المتعلــق 

بالتعليــم العالــي لســنة 2008. 

1. القانون التوجيهي للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا

يمثــل القانــون التوجيهــي للبحــث العلمــي وتطويــر التكنولوجيــا لســنة 1996 الركيــزة األساســية لتنظيــم قطــاع البحــث العلمــي وتثميــن نتائجــه مــن 
خــالل نقــل التكنولوجيــا. كمــا يمثــل هــذا النــص المرجعيــة القانونيــة المعتمــدة لســّن النصــوص التشــريعية والترتيبيــة المتعلقــة بالقطــاع. وفــي هــذا 
ــّم التركيــز عليهــا منــذ ســنة 1996. ويتبــن مــن مقتضيــات  الصــدد تجــدر اإلشــارة  إلــى أّن تثميــن نتائــج البحــث يعتبــر مــن المحــاور األساســية التــي ت

القانــون المذكــور أّن:
- توظيف البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا لدفع نمو اإلقتصاد الوطني وضمان مواكبته للتحوالت العالمية؛ 

- نشر ثقافة البحث والحث على اإلبداع والتجديد في المجتمع والمساهمة في إثراء المعرفة في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية واألساسية؛
- وضع إطار مالئم للتجديد والتطوير في مختلف القطاعات والمؤسسات؛

- دفــع أنشــطة التعــاون والشــراكة بيــن المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث والمؤسســات اإلقتصاديــة 
وتشــجيعها علــى التفتــح علــى المحيــط اإلقتصــادي واإلجتماعــي والثقافــي؛

- إستغالل نتائج البحث وتطبيقها إستجابة للحاجيات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية طبقا لألولويات الوطنية
- دفع التعاون الدولي في ميادين البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ذات اإلهتمام المشترك خدمة لألولويات الوطنية؛ 

- تعّد من األهداف األساسية للسياسة الوطنية للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا33. 

ــون  ــة للقان ــال التحضري ــى األعم ــوع إل ــا«. بالرج ــل التكنولوجي ــح »تحوي ــن مصطل ــا ع ــث عوض ــج البح ــن نتائ ــح تثمي ــي مصطل ــرع التونس ــد المش إعتم
المذكــور وإلــى مــا تــّم اإلتفــاق عليــه خــالل مــداوالت مجلــس النــواب، يتجــه تأويــل هــذا المصطلــح تأويــال واســعا حيــث يقصــد بتثميــن نتائــج البحــث 
وتفتــح الجامعــة علــى محيطهــا التشــجيع علــى جميــع األنشــطة التــي مــن شــأنها نقــل نتائــج البحــث إلــى قطاعــات اإلنتــاج. وفــي نفــس الســياق فــإن 
القانــون التوجهــي يشــجع علــى ربــط عالقــات الشــراكة مــع المؤسســات البحثيــة األجنبيــة وغيرهــا مــن المؤسســات الجامعيــة واإلقتصاديــة لتحقيــق 

التحويــل التكنولوجــي بمفهومــه الواســع أي أّن سياســة الدولــة تشــجع علــى نقــل التكنولوجيــا ونقــل المعــارف والخبــرات بمختلــف أشــكالها.

٣1   أنظر الملحق عدد 1. 

٣2  أنظر الملحق عدد2.                                               

٣٣  الفصل الثاني من القانون التوجيهي للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا لسنة 1٩٩٦ المؤرخ في ٣1 جانفي 1٩٩٦. 
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ــى  ــي تعن ــاكل الت ــى إحــداث الهي ــك عل ــّص كذل ــل ن ــج البحــث ب ــن نتائ ــان السياســة واألهــداف العامــة لتثمي ــون التوجيهــي ببي ــم يكتفــي القان ول
بهــذه األنشــطة صلــب المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي. حيــث أقــّر إحــداث وحــدات مختصــة مكلفــة بالعالقــات مــع الهيئــات اإلقتصاديــة 
ــي والبحــث والمؤسســات  ــم العال ــة مــع مؤسســات التعلي ــة وتكنولوجي ــج البحــث وتأســيس شــراكة علمي ــة وبإســتغالل نتائ ــة والثقافي واإلجتماعي

ــة34.  اإلقتصادي

ــج المنبثقــة عــن المشــاريع  ــة بالنتائ ــة المتصل ــة الفكري ــق بحقــوق الملكي ــة فــي مــا يتعل ــون التوجيهــي سياســة الدول ــن القان ومــن جهــة أخــرى بي
الممولــة مــن قبــل الدولــة. وفــي هــذا المجــال فــإّن المؤسســة أو المنشــأة العموميــة وحدهــا المؤهلــة لتقديــم مطلــب ترســيم بــراءة االكتشــاف 
أو االختــراع الــذي يقــوم بــه العــون العمومـــي الباحــــث أثنــاء مباشــرة وظائفــه، ويذكــر علــى بــراءة االختــراع أو االكتشــاف وجوبــا إســم المختــرع 
ــي  ــا ف ــن حقه ــا ع ــة وجوب ــأة العمومي ــة أو المنش ــازل المؤسس ــات تتن ــاز اإلختراع ــى إنج ــن عل ــز الباحثي ــم. ولتحفي ــورة تعّدده ــي ص ــن ف أوالمخترعي
اســتغالل االختــراع أو االكتشــاف مــع االحتفــاظ بحقهــا فــي العائــدات إذا طلــب العــون أو األعــوان العموميــون المعنيــون باألمــر اســتغالل االختــراع 
أو االكتشــاف بأنفســهم إلنجــاز مشــروع اقتصــادي.35  وفــي ســنة 2001 صــدر أمــر تــّم بمقتضــاه ضبــط مقاييــس تقاســم العائــدات الراجعــة للمؤسســة 
ــراع، وذلــك ســواء تــم االســتغالل مــن قبــل العــون العمومــي أو  ــار جهــود الباحــث وتكلفــة االخت أو المنشــأة العموميــة وللعــون العمومــي باعتب

المؤسســة أو المنشــأة العموميــة مباشــرة أو عــن طريــق الغيــر. 36

وبنــاءا علــى مــا ســبق ذكــره، يمكــن القــول أّن القانــون التوجيهــي للبحــث العلمــي وتطويــر النكنولوجيــا نجــح فــي وضــع المالمــح العامــة لسياســه 
الدولــة فــي مجــال تثميــن نتائــج البحــوث وتحويــل التكنولوجيــا. وصــدرت النصــوص التطبيقيــة المتعلقــة بتركيــز الهيــاكل المعنيــة بهــذه األنشــطة 
ــة المرجــوة.  ــم تتمكــن مــن االضطــالع بمهامهــا بالكيفي ــت أّن هــذه الوحــدات ل ــة أثبت ــة للبحــث العلمــي إال أّن التجرب ــب المؤسســات العمومي صل

وعلــى هــذا األســاس تــّم إحــداث الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي.

2. القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

الميــزة األساســية لقانــون ســنة 2008 تتمثــل فــي إحــداث أّول مؤسســة عموميــة ذات صبغــة علميــة وتكنولوجيــة تتوفــر فيهــا الخاصيــات الضروريــة 
لتنفيــذ البرامــج المتعلقــة بتثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا. وفــي هــذا اإلطــار بيــن القانــون المذكــور المهــام األساســية للوكالــة التــي 
ــد وفــي حــل إشــكالياتها وذلــك مــن خــالل  ــة ودعمهــا فــي تشــخيص إحتياجاتهــا فــي مجــال التجدي ــل فــي اإلحاطــة بالمؤسســات االقتصادي تتمث

إحــداث شــبكات الشــراكة للتجديــد التكنولوجــي وتنشــيطها المتكونــة مــن هيــاكل البحــث والمؤسســات االقتصاديــة وهيــاكل المســاندة.

وألول مــرة تذكــر عبــارة تحويــل التكنولوجيــا فــي نــص قانونــي تونســي حيــث أشــار القانــون إلــى أّن الوكالــة تبــدي الــرأي فــي التمويــالت المســندة 
لهيــاكل البحــث لحمايــة نتائــج أبحاثهــا وتثمينهــا ونقــل التكنولوجيــا، وكذلــك لتنفيــذ مشــاريع البحــث والتطويــر فــي إطــار الشــراكة مــع المؤسســات 
االقتصاديــة. تقــوم الوكالــة بمســاعدة الهيــاكل العموميــة للبحــث فــي مجــاالت الملكيــة الفكريــة وتثميــن نتائــج البحــث ونقــل التكنولوجيــا عــالوة 
علــى نشــر برامــج وآليــات مرتبطــة بالتجديــد وبتثميــن نتائــج البحــث وبنقــل التكنولوجيــا، وكذلــك النهــوض بثقافــة التجديــد و)االبتــكار( التكنولوجــي. 
وفــي نفــس الســياق أكــد القانــون علــى دور الوكالــة فــي تقديــم خدمــات الوســاطة بيــن هيــاكل البحــث والمؤسســات االقتصاديــة أو شــركاء أجانــب 

فــي إطــار التعــاون الدولــي، وكذلــك إســداء خدمــات فــي مجــاالت اختصاصاتهــا كاالختبــار وتقييــم المشــاريع المجــددة.

رغــم الطابــع المجــدد للقانــون المشــار إليــه أعــاله، فــإّن المصطلحــات المعتمــدة لــم تتصــف بالوضــوح المطلــوب حيــث أنهــا لــم تبيــن بالقــدر الكافــي 
مهــام الوكالــة بالدرجــة األولــى. تحديــدا تبــدي الوكالــة آراء وتســاعد علــى تثميــن نتائــج البحــوث ونقــل التكنولوجيــا. تقــدم الدعــم التقنــي وتوفــر 
الخبــرات فحســب. لــم يبيــن القانــون الــدور المركــزي للوكالــة فــي تنفيــذ هــذه البرامــج والــذي مــن أجلــه تــّم إحداثهــا. ونتيجــة لهــذا التذبــذب فــي 
ســّن مهــام الوكالــة، فــإن صالحيــات تثميــن نتائــج البحــث ونقــل التكنولوجيــا بقيــت مشــتتة بيــن أطــراف متعــددة مــن بينهــا وكالــة النهــوض بالصناعــة 

والتجديــد والمعهــد الوطنــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة واإلدارة العامــة لتثميــن نتائــج البحــوث بــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

تنقيــح ســنة 2010 لــم يأتــي بالتوضيــح المطلــوب حيــث أن العبــارات المســتعملة تمثلــت فــي »المســاهمة« و«المســاعدة« دون تحديــد الجهــة التــى 
تعــود إليهــا مســؤولية التنفيــذ. وفــي هــذا اإلطــار يذكــر القانــون أن الوكالــة تســاعد علــى إحــداث مكاتــب تثميــن ونقــل التكنولوجيــا ومتابعتهــا. كمــا 
تســاعد الهيــاكل العموميــة للبحــث فــي مجــاالت الملكيــة الفكريــة وتثميــن نتائــج البحــث ونقــل التكنولوجيــا. كمــا تتولــى عــرض خدمــات الوســاطة 

بيــن هيــاكل البحــث والمؤسســات االقتصاديــة والشــركاء األجانــب وتقــوم بنشــرالبرامج واآليــات مرتبطــة بتثميــن نتائــج البحــث وبنقــل التكنولوجيــا.37 

٣٤ الفصل الثاني عشر من القانون التوجيهي للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا لسنة 1٩٩٦ المؤرخ في ٣1 جانفي 1٩٩٦

٣٥  قانــون عــدد ٦٨ لســنة 2٠٠٠ مــؤرخ فــي 1٧ جويليــة 2٠٠٠ يتعلــق بتنقيــح بعــض أحــكام القانــون التوجيهــي عــدد ٦ لســنة 1٩٩٦ المــؤرخ فــــي ٣1 جانفــي 1٩٩٦ والمتعلــق بالبحــث 

العلمــي وتطويــر التكنولوجيــا.

ــراع أو اإلكتشــاف الراجعــة إلــى المؤسســة  ــراءات اإلخت ــر 2٠٠1  يتعلــق بضبــط مقاييــس وطــرق تقاســم عائــدات إســتغالل ب ٣٦ أمــر عــدد 2٧٥٠ لســنة 2٠٠1  مــؤرخ فــي  2٦  نوفنب

ــافا.  ــا أو إكتش ــز إختراع ــذي ينج ــي ال ــون العموم ــى الع ــة وإل ــأة العمومي أوالمنش

٣٧  القانــون عــدد ٤2 لســنة 2٠1٠ المــؤرخ فــي 2٦ جويليــة 2٠1٠ والمتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد ٦٠ لســنة 2٠٠٨ المــؤرخ فــي ٤ اوت 2٠٠٨ والمتعلــق باحــداث الوكالــة الوطنيــة للنهــوض 

ــث والتجديد. بالبح
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رغــم أّن هــذا التنقيــح لــم يبيــن بالوضــوح المطلــوب دورالوكالــة فــي تنفيــذ أنشــطة تثميــن نتائــج البحــث العلمــي وتحويــل التكنولوجيــا، فــإّن المشــرع 
التونســي يســتعمل ألّول مــرة عبــارة »مكاتــب تثميــن ونقــل التكنولوجيــا« وبذلــك فــإن قانــون ســنة 2010 مّكــن مــن دمــج تحويــل التكنولوجيــا فــي 

التشــريع التونســي إال أن هــذا التطــور لــم يكــن مرفوقــا بالتفاصيــل التــي تمكــن مــن التحقيــق الفعلــي ألنشــطة تحويــل التكنولوجيــا.

3. القانون المتعلق بالتعليم العالي

ــون  ــوازي مــع القان ــى محيطهــا. وبالت ــح الجامعــة عل ــج البحــث وتفت ــن نتائ ــى ضــرورة تثمي ــّص عل ــي لســنة 2008 ن ــم العال ــون المنظــم للتعلي القان
ــل  ــطة تحوي ــمل أنش ــعة لتش ــة موس ــا بطريق ــه تأويله ــث« يتج ــج البح ــن نتائ ــارة »تثمي ــإن عب ــا، ف ــر التكنولوجي ــي وتطوي ــث العلم ــي للبح التوجيه

ــة. 38 ــة اإلقتصادي ــى المؤسس ــة إل ــن الجامع ــا م التكنولوجي
رغــم ذلــك، فــإنّ هــذا القانــون وأمــره التطبيقــي عــدد 2716 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 4 أوت 2008 المتعلــق بتنظيــم الجامعــات ومؤسســات التعليم 
العالــي والبحــث وقواعــد ســيرها لــم يخصــا هــذه المهــام بهيــكل مختــص فــي الغــرض وهــو مــا لــم يســاعد علــى تحقيــق األهــداف التــي تــّم إقرارهــا 

فــي القانــون المتعلــق بالتعليــم العالــي. 

ج.	تصور	لتطويرأنشطة	تحويل	التكنولوجيا

تطويرأنشــطة تحويــل التكنولوجيــا يعتبــر مــن األولويــات الوطنيــة فــي مجــال البحــث العلمــي. إدمــاج هــذا التوجــه فــي التشــريع التونســي يتطلــب 
مراجعــة األطــر القانونيــة المتعلقــة بالهيــاكل التاليــة:

1. المستوى الحكومي

يتبيــن مــن خــالل األمــر المحــدث للجنــة الرفيعــة المســتوى للعلــوم والتكنولوجيــا أّن الهــدف مــن عمــل اللجنــة هــو إبــداء الــرأي فــي اإلســتراتجيات 
الكفيلــة بالنهــوض بالعلــوم وتطويــر التكنولوجيــا وذلــك لغايــة جعــل تونــس قاعــدة تكنولوجيــة متقدمــة. ويبيــن نفــس األمــرأّن توطيــن التكنولوجيــا 

فــي مختلــف القطاعــات هــو مــن بيــن مجــاالت تدخــل اللجنــة. 39

ــا«. هــذا  وعلــى هــذا األســاس، فــإّن األمــر المذكــور مّكــن مــن دمــج مصطلــح جديــد فــي التشــريع التونســي وهــو مصطلــح »توطيــن التكنولوجي
المصطلــح يتضمــن تحويــل التكنولوجيــا بيــن البلــدان بمــا فــي ذلــك تحويــل التكنولوجيــا مــن الجامعــة إلــى المؤسســة اإلقتصاديــة. بالرغــم مــن أّن 
منطــق هــذا األمــر يمّكــن مــن القــول بــأّن تحويــل التكنولوجيــا مــن أوليــات الحكومــة التونســية إال أّن الصالحيــات الموكولــة إلــى اللجنــة تبقــى فــي 
مســتوى إبــداء الــرأي. وعليــه، فــإّن تدعيــم هــذه األنشــطة يتطلــب مراجعــة مقتضيــات األمــر المذكــور فــي إتجــاه التأكيــد علــى أّن تحويــل التكنولوجيا 
واإلســتغالل التجــاري لنتائــج البحــث مــن أولويــات أعمــال اللجنــة والنــص علــى أّن الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث هــي الجهــة المكلفــة بإقتــراح 
البرامــج واألنشــطة فــي هــذا المجــال وعرضهــا علــى أنظــار اللجنــة، وهــي الجهــة المكلفــة بالتنســيق بيــن كافــة المتدخليــن فــي تنفيــذ هــذه البرامــج. 

2. المستوى المؤسساتي

ــي  ــا الرئيس ــى دوره ــد عل ــا للتأكي ــم لمهامه ــون المنظ ــة القان ــب مراجع ــا يتطل ــل التكنولوجي ــة بتحوي ــج المتعلق ــذ البرام ــن تنفي ــة م ــن الوكال تمكي
ــى : ــادرة عل ــح ق ــى تصب ــا بالجامعــات حت ــل التكنولوجي ــب تحوي ــة قــدرات مكات ــى تنمي ــة إل والتنســيقي فــي هــذا المجــال. يهــدف عمــل الوكال
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٣٨ القانون عدد 1٩ لسنة 2٠٠٨ المؤرخ في 2٥ فيفيري 2٠٠٨ المتعلق بالتعليم العالي.    

٣٩  األمر عدد 2٠٥ لسنة 2٠1٠ المؤرخ في ٩ فيفري 2٠1٠ والمتعلق بإحداث لجنة رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا وضبط تركبتها وسير أعمالها.  
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i. تنفيذ المهام المتعلقة بإستغالل األصول غير الملموسة؛
ii. تســويق أصــول الملكيــة الفكريــة عــن طريــق ترجمــة االبتــكارات األكاديميــة إلــى منتجــات تجاريــة وشــركات ناشــئة. والمقصــود بتســويق الملكيــة 
الفكريــة جنــي المــال مــن اإلختراعــات. فــال قيمــة لإلختــراع فــي حــد ذاتــه إلــى أن يحّولــه صاحبــه إلــى مــادة ملموســة وإلــى أن تثبــت فائدتــه، بحيــث 

يدفــع اآلخــرون المــال الســتغالله صناعيــا؛
iii. اإلستغالل التجاري للتكنولوجيا.

ــا تنفيــذ سلســلة مترابطــة مــن األنشــطة واإلجــراءات التــي تكفــل حمايــة اإلختراعــات وإدارتهــا وتقييمهــا وتطويرهــا   وُيقصــد بتحويــل التكنولوجي
ومنحهــا قيمــة مضافــة إلســتغاللها مــن قبــل مؤسســات اإلنتــاج. وتــؤدي النماذج األوليــة والعمليــات المطّبقــة إلى تمكيــن رواد األعمال والشــركات 

الناشــئة والشــركات القائمــة مــن تطويــر منتجــات وخدمــات توّلــد منافــع إقتصاديــة وإجتماعيــة.
 

ــذ أن وجــدت  ــج البحــوث المنبثقــة عــن المؤسســات األكاديميــة مصــدر االختراعــات والمنتجــات والشــركات من ــا مــن نتائ ويمثــل تحويــل التكنولوجي
البحــوث الجامعيــة ورواد األعمــال. ويتطلــب تحويــل التكنولوجيــا إلــى منتجــات ووجــود شــركات تســّوق هــذه المنتجــات بنــاًء علــى حقــوق الملكيــة 
الفكريــة، سلســلة مترابطــة مــن األنشــطة لصقــل هــذه االختراعــات وإثبــات نجاعتهــا وتحســينها. وُصممــت هــذه المجموعــة مــن المعلومات ودراســات 
ــج البحــوث ولإلرشــاد إلــى الطريــق الســليم للحصــول علــى ترخيــص أو تأســيس شــركة ناشــئة أو شــركة  ــر نتائ ــه تطوي ــة للمســاعدة فــي توجي الحال

منبثقــة. 

ومــن الضــروري اســتحداث الهيــكل الــالزم إلنشــاء كتلــة كبيــرة مــن الشــركات لتســريع معــدل التســويق، إلــى جانــب االهتمــام بالقضايــا التــي تتعلــق 
ببعــد مــن أبعــاد تكنولوجيــا مــا وحقــوق المالكيــة الفكريــة المرتبطــة بهــا.

3. المستوى العملي
 .1

التنفيــذ العملــي لبرامــج وأنشــطة تحويــل التكنولوجيــا يتطلــب تركيــز هيــاكل فــي صلــب الجامعــات تكــون همــزة الوصــل بيــن المؤسســات الجامعيــة 
والوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي. تطويــر أنشــطة تحويــل التكنولوجيــا يتطلــب الدعــم المالــي والمــادي والتقنــي للدولــة لذلــك فــإّن 
ــي يمكــن  ــم الحكومــي مــن خــالل اإلعتمــادات الت ــة يتجســم الدع ــاكل يتجــه أن يكــون فــي إطــار مؤسســاتي. فــي هــذه الحال ــز هــذه الهي تركي
ترســيمها بميزانيــة الوكالــة وميزانيــة المؤسســة التــي يعــود إليهــا الهيــكل بالنظــر وهــي الجامعــة أو المؤسســة العموميــة للبحــث العلمــي. فــي 

مرحلــة ثانيــة يمكــن أن تتطــور هــذه الهيــاكل إلــى مؤسســات عموميــة أو خاصــة مســتقلة بذاتهــا.

تتولــى هــذه الهيــاكل تقييــم الملكيــة الفكريــة المســجلة وغيــر المســجلة، بمــا فــي ذلــك البــراءات، والعالمــات التجاريــة، وحقــوق المؤلــف، والنمــاذج 
الصناعيــة، والدرايــة، واألســرار التجاريــة، كمــا يتضمــن األصــول غيــر الملموســة غيــر المســجلة مثــل المــوارد البشــرية الماهــرة، والعلميــات المبتِكــرة، 

وتنظيــم اإلدارة. تحديــدا تقــوم هــذه الهيــاكل بمــا يلــي:
i. تحديد أصولها غير الملموسة القّيمة؛

ii. ترتيب هذه األصول غير الملموسة باستخدام مناهج تقييم نوعية وكمية؛
iii. إدارة هذه األصول غير الملموسة، التي تم تصنيفها كأصول قيمة، لتحقيق التعاون ودخول األسواق على نحو استراتيجي؛

iv. واستغالل األصول غير الملموسة التي تحمل قيمة سوقية محتملة، على نحو تجاري.

د.	مشاريع	النصوص	القانونية	المقترحة	لدمج	أنشطة	تحويل	التكنولوجيا	في	التشريع	التونسي

ــدد 60 لســنة 2008  ــون ع ــح القان ــق بتنقي ــة 2010 المتعل ــدد 42 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 26 جويلي ــون ع ــح القان ــق بتنقي ــون يتعل 1. مشــروع قان
ــباب .40 ــرح األس ــة ش ــا بوثيق ــد مصحوب ــث والتجدي ــوض بالبح ــة للنه ــة الوطني ــداث الوكال ــق باح ــي 4 اوت 2008 المتعل ــؤرخ ف الم

ــي  ــم اإلداري والمال ــط التنظي ــق بضب ــح األمــر عــدد 416 لســنة 2008 مــؤرخ فــي 11 فيفــري 2008 والمتعل ــق بتنقي 2. مشــروع أمرحكومــي يتعل
ــييرها. ــرق تس ــي وط ــث العلم ــة للبح ــات العمومي ــي للمؤسس والعلم

٤٠ القانون عدد ٦٠ لسنة 2٠٠٨ المؤرخ في ٤ اوت 2٠٠٨ والمتعلق باحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد. 

القانون عدد ٤2 لسنة 2٠1٠ المؤرخ في 2٦ جويلية 2٠1٠ والمتعلق بتنقيح القانون عدد ٦٠ لسنة 2٠٠٨ المؤرخ في ٤ اوت 2٠٠٨ والمتعلق باحداث الوكالة الوطنية للنهوض 
بالبحث والتجديد.

 مداوالت مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 2٠ جويلية 2٠1٠ .
 مداوالت مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2٠1٠ .
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3. مشــروع أمرحكومــي يتعلــق بتنقيــح األمــر عــدد 2716 لســنة 2008 مــؤرخ فــي 4 أوت 2008 والمتعلــق بتنظيــم الجامعــات ومؤسســات التعليــم 
العالــي والبحــث وقواعــد ســيرها.

1. مشــرع قانــون يتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد 42 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 26 جويليــة 2010 المتعلــق بتنقيــح القانون 
عــدد 60 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 4 اوت 2008 المتعلــق باحــداث الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث والتجديد

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب، 

يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نّصه:

الفصل األول : يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون مايلي :
- نتائــج البحــث: يشــمل مصطلــح نتائــج البحــث أي منتــوج فكــري مهــا كانــت صبغتــه بمــا فــي ذلــك المعــارف والخبــرات العلميــة والتقنيــة. ويخــص 
بالذكــر النتائــج المنبثقــة عــن البرامــج والمشــاريع التــي تنفذهــا الهيــاكل العموميــة للبحــث العلمــي إمــّا بتمويــل عمومــي أو بتمويــل مشــترك بيــن 

القطــاع العــام والقطــاع الخــاص أو مصــادر أجنبيــة أخــرى. 
- تثميــن نتائــج البحــث: جعــل نتائــج البحــث قابلــة لإلســتغالل العلمــي عــن طريــق النشــر و/أو اإلســغالل مــن قبــل قطاعــات االنتــاج والخدمــات بــأي 

شــكل مــن األشــكال بمــا يعــود بالمنفعــة علــى أصحابهــا وعلــى مســتعمليها.
ــن مؤسســات  ــة بي ــة والتكنولوجي ــة العملي ــن مــن نقــل المهــارات والمعرفــة واألفــكار والدراي ــر التــي تمّك - النقــل التكنولوجــي: مجموعــة التدابي

ــاج واألفــراد. ــاكل قطاعــات اإلنت ــة للبحــث وهي ــي والبحــث والمؤسســات العمومي ــم العال التعلي
- الملكيــة الفكريــة: تشــمل الملكيــة الفكريــة إبداعــات العقــل مــن اختراعــات ومصنفــات أدبيــة وفنيــة وتصاميــم وعالمــات تجاريــة وصــور وتصميميــات 
ــة المتعلقــة  ــه التشــريع التونســي والمعاهــدات الدولي صناعيــة ومســتنبطات نباتيــة والتــي يمكــن حمايتهــا وضمــان حقوقهــا حســب مــا ينــص علي

بحقــوق الملكيــة الفكريــة.

الفصــل الثانــي : تلغــى أحــكام الفصــل 2 مــن القانــون القانــون عــدد 42 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 26 جويليــة 2010 والمتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد 
60 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 4 اوت 2008 والمتعلــق باحــداث الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث والتجديــد وتعــوض بمــا يلــي :

الفصل 2 )جديد(  تتمثل مهام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي خاصة في:
- تحديد األنشطة والبرامج المتعلقة بتثمين نتائج البحث بما في ذلك أنشطة نقل التكنولوجيا وتنفيذها 

- التنســيق مــع الهيــاكل المعنيــة بأنشــطة تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا إلحــداث وتركيــز هيــاكل فــي الغــرض وذلــك طبقــا للنصــوص 
التشــريعية والترتيبيــة المحدثــة لهــا وتمكينهــا مــن التنفيــذ الفعلــي للمهــام الموكولــة لهــا

- التنســيق مــع الهيــاكل المعنيــة بأنشــطة تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا لوضــع برامــج عمــل الهيــاكل التــي تعنــى بأنشــطة تثميــن نتائــج 
البحــث وتحويــل التكنولوجيــا والمصادقــة عليهــا

- تحديد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتكوين في المجاالت المتعلقة بالملكية الفكرية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية 
- إقتــراح مشــاريع القوانيــن والنصــوص الترتيبيــة المتعلقــة بتنظيــم المهــن المتصلــة بتثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولجيــا وذلــك بالتنســيق مــع 

الجهــات المعنيــة 
- وضــع األطــر القانونيــة لتشــبيك الخدمــات القانونيــة والتكنولوجيــة المــزدات مــن قبــل الوكالــة والهيــاكل التــي تعنــى بتثميــن نتائــج البحــث وتحويــل 

التكنولوجيــا بمــا فــي ذلــك الخدمــات المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة
- وضــع برامــج وآليــات الربــط بيــن المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث مــن جهــة  ومؤسســات قطاعــات 

اإلنتــاج مــن جهــة أخــرى لغــرض تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا
- تحديد البرامج المتعلقة بالبحث العلمي ذات األولوية الوطنية والتصرف فيها

- احداث مجمعات البحث والتصرف فيها

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وثيقة	شرح	األسباب

يهــدف مشــروع هــذا القانــون إلــى تنقيــح مقتضيــات القانــون عــدد 42 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 26 جويليــة 2010 المتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد 
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وينــدرج هــذا التنقيــح فــي إطــار زيــادة تعزيــز دورالوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي وتمكينهــا مــن اإلضطــالع بمهامهــا بأكثــر نجاعــة. منــذ 
إحداثهــا ســنة 2008 قامــت الوكالــة بتنفيــذ عــّدة برامــج للنهــوض بالبحــث العلمــي والمســاهمة فــي تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا. ومــن 
أهــّم هــذه البرامــج تركيــز مكاتــب تحويــل التكنولوجيــا بالجامعــات. تــّم تقييــم هــذه التجربــة فــي عــدة مناســبات وتبيــن أنــه يتعيــن زيــادة تعزيــز دور 

الوكالــة فــي مجــاالت تثميــن نتائــج البحــث وتحويلهــا إلــى قطاعــات االنتــاج الســتغاللها صناعيــا.41
وفــي هــذا الصــدد نــّص القانــون المحــدث للوكالــة المــؤرخ فــي 4 أوت 2008 علــى إحــداث مؤسســة عموميــة ذات صبغــة علميــة وتكنولوجيــة 
تتمتــع بالشــخصية المعنويــة وباإلســتقالل المالــي وهــي خاضعــة إلــى التشــريع التجــاري. كمــا نــّص نفــس القانــون أّن أعــوان المؤسســة يخضعــون 
إلــى النظــام األساســي العــام ألعــوان الدولــة والجمعيــات المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة.42  ويتبيــن ممــا ســبق ذكــره أّن 
خضــوع الوكالــة بصفتهــا مؤسســة عموميــة ذات صبغــة علميــة وتكنولوجيــة إلــى أحــكام المجلــة التجاريــة43 يمّكنهــا مــن مرونــة التصــرف وهــو أمــر 

ضــرروي لإلضطــالع بمهــام تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا.44

فــي نفــس الســياق تــّم تحويــل الصبغــة القانونيــة للمؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي مــن مؤسســات عموميــة ذات صبغــة إدارية إلى مؤسســات 
عموميــة ذات صبغــة علميــة وتكنولوجيــة. ويجــري العمــل علــى إضفــاء صيغــة المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة العلميــة والتكنولوجيــة علــى 
ــيط  ــى أّن تبس ــارة إل ــدر اإلش ــه تج ــا. إال أن ــل التكنولوجي ــث وتحوي ــج البح ــن نتائ ــطة تثمي ــذ أنش ــرعملية تنفي ــأنه أن ييس ــن ش ــا م ــو م ــات وه الجامع
إجــراءات صــرف اإلعتمــادات المخصصــة لتثميــن نتائــج البحــث بمــا فــي ذلــك تحويــل التكنولوجيــا قــد ال يكفــي لتمكيــن الوكالــة مــن القيــام بالمهــام 

الموكولــة لهــا بالنجاعــة المرجــوة. 

يتطلــب القيــام بأنشــطة تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا تدخــل عــّدة إختصاصــات وخبــرات فــي مجــاالت مختلفــة تتعلــق باألســاس بمجــاالت 
الملكيــة الفكريــة وتســويق األصــول غيــر الملموســة وإحــداث الشــركات ذات القيمــة التكنولوجيــة المضافــة والخبــرات القانونيــة فــي مجــال تحريــر 
عقــود تحويــل التكنولوجيــا إلــى جانــب الخبــرات فــي مجــال تمويــل المشــاريع المجــّددة. مختلــف هــذه الخبــرات قــد ال تتوفــر فــي القطــاع العــام 

وعليــه، فــإّن تنفيــذ المهــام الموكولــة للوكالــة يتطلــب بالدرجــة األولــى القــدرة علــى توفيــر هــذه الخبــرات والتعاقــد معهــا.

يتضمــن مشــروع القانــون تعريفــا للمصطلحــات ذات العالقــة بالمهــام المزمــع تنفيذهــا مــن قبــل الوكالــة. إدراج هــذه التعريفــات أمــر ضــروري حيــث 
أن القانــون التونســي لــم يحــدد تعريفــا دقيقــا لمثــل هــذه المصطلحــات التقنيــة التــي يتــم تداولهــا بــدون مرجعيــة قانونيــة واضحــة وبالتالــي فــإن 

مشــروع القانــون المعــروض يهــدف إلــى ســٌد هــذا الفــراغ التشــريعي.

باإلضافــة إلــى ذلــك يضبــط مشــروع القانــون طــرق التعــاون بيــن الوكالــة مــن جهــة والجامعــات والمؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي والمراكــز 
الفنيــة مــن جهــة أخــرى فــي مجــاالت تثميــن نتائــج البحــث بمــا فــي ذلــك أنشــطة تحويــل التكنولوجيــا. فــي هــذا الصــدد نــّص القانــون التوجيهــي 
ــات  ــع الهيئ ــات م ــة بالعالق ــي مكلف ــث العلم ــة للبح ــات عمومي ــة بالمؤسس ــدات مختص ــداث وح ــى إح ــا عل ــر التكنولوجي ــي وتطوي ــث العلم للبح
ــث  ــي والبح ــم العال ــات التعلي ــع مؤسس ــة م ــة وتكنولوجي ــراكة علمي ــيس ش ــث وتأس ــج البح ــتغالل نتائ ــة وبإس ــة والثقافي ــة واإلجتماعي اإلقتصادي
والمؤسســات اإلقتصاديــة.45 وعليــه فــإن هــذه الوحــدات التــي تــّم إحداثهــا منــذ ســنة 1996 هــي الهيــاكل التــي خصهــا التشــريع التونســي بمهــام 
ــة  ــخصية القانوني ــاب الش ــي غي ــه ف ــت  أن ــة بين ــي. إال أّن التجرب ــث العلم ــة للبح ــات العمومي ــا بالمؤسس ــل التكنولوجي ــث وتحوي ــج البح ــن نتائ تثمي
ــز  ــى تعزي ــروض إل ــون المع ــروع القان ــدف مش ــو. ويه ــكل المرج ــا بالش ــام بمهامه ــن القي ــن م ــم تتمك ــدات ل ــذه الوح ــإن ه ــي ف ــتقالل المال واالس

المــوارد البشــرية والماليــة لهــذه الوحــدات بضبــط طــرق عملهــا مــع الوكالــة التــي يقتــرح أن تأطــر نشــاطها وبرامــج عملهــا. 

٤1 قامــت المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة بتمويــل دراســة حــول  تركيــز هيــاكل لتحويــل التكنولوجيــا فــي عــّدة دول عربيــة مــن بينهــا تونــس. وقــد بينــت هــذه الدراســة 

محدوديــة التجربــة التونســية فــي مجــال تركيــز مكاتــب تحويــل التكنولوجيــا بالجامعــات.

٤2  مداوالت مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2٩ جولية 2٠٠٨ .

 ٤٣ Pilot Project on Establishing Technology Transfer Offices (TTOs) in Arab Region (Algeria, Egypt, Jordan, Morocco and 
Tunisia) – National Project in Tunisia. Fact Finding Mission Report – Current Situation and Assessment of Needs. Expert 
mandated by WIPO: Jean-Marie Le Goff / CERN.

٤٤  نــص القانــون المتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون التوجيهــي عــدد ٦ لســنة 1٩٩٦ المــؤرخ فــي ٣1 جانفــي 1٩٩٦ المتعلــق بالبحــث العلمــي وتطويــر التكنولجيــا فــي فصلــه ٧ 

ــخصية  ــات بالش ــذه المؤسس ــع ه ــة. تتمت ــة وتكنولوجي ــة علمي ــة أو ذات صبغ ــة إداري ــات ذات صبغ ــون مؤسس ــي تك ــث العلم ــة للبح ــات العمومي ــى أّن المؤسس ــد عل جدي
القانونيــة واإلســتقالل المالــي. يتمثــل النشــاط األساســي للمؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي فــي البحــث والتطويــر والتجيجيــد وتثميــن نتائــج البحــث.  نــص الفصــل ٧ 
مــن نفــس القانــون أن المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة العلميــة والتكنولوجيــة تخضــع إلــى التشــريع التجــاري. ويخضــع أعوانهــا إلــى النظــام األساســي العــام ألعــوان 
الدولــة والجمعــات المحايــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة. تغضــع صفقــات المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة العلميــة والتكنولوجيــة  إلــى النصــوص 

التشــريعية والترتيبيــة المنطبقــة علــى المؤسســات العموميــة التــي ال تكتســي صبغــة إداريــة. 

٤٥  الفصل 12 من القانون التوجيهي  عدد٦ لسنة 1٩٩٦ مؤرخ في ٣1 جانفي 1٩٩٦ يتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.   
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وفــي نفــس الســياق نــّص القانــون المتعلــق بالتعليــم العالــي علــى أن القيــام بالبحــث العلمــي وتطويــره وتنظيمــه ودعــم جودتــه والمســاهمة فــي 
التجديــد التكنولوجــي والعمــل علــى توظيــف نتائــج البحــوث فــي مجــاالت التكويــن والتنميــة والعمــل علــى التحكــم فــي التكنولوجيــات الحديثــة 
والمســاهمة فــي توظيــف المعــارف العلميــة والمهــارات التكنولوجيــة هــي مــن بيــن المهــام األساســية للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي 

تونــس. 46

ــاج  ــط واإلدم ــع المحي ــات م ــى بالعالق ــة تعن ــداث مصلح ــى إح ــر عل ــث إقتص ــي والبح ــم العال ــات التعلي ــات ومؤسس ــم للجامع ــر المنظ إال أّن األم
المهنــي للقيــام بالمهــام المذكــورة تحــت إشــراف رئيــس الجامعــة ونائــب الرئيــس المكلــف بالبحــث العلمــي وبالتطويــر التكنولوجــي والشــراكة مــع 

المحيــط. 47

لمعالجــة هــذه الوضعيــة أحدثــت الوكالــة مكاتــب تحويــل التكنوجيــا فــي 13 جامعــة. لكــن لــم تتمكــن هــذه الهيــاكل مــن القيــام بمهامهــا ويعــود 
ذلــك باألســاس إلــى ضعــف أوإنعــدام المــوارد المخصصــة لهــا.48 مــن الناحيــة القانونيــة تــّم هــذا اإلحــداث بمقتضــى إتفاقيــات أبرمــت بيــن الوكالــة 
ــاكل  ــون حســب التشــريع التونســي. إال أّن قواعــد التســيير والتصــرف فــي الهي ــة القان ــر بمثاب ــة أو العقــد يعتب ــا اإلتفاقي ــة. قانون واألطــراف المعني
العموميــة تســتوجب توفيــر المرجعيــة القانونيــة والمــوارد البشــرية والماليــة حتــى يتســنى الحديــث عــن هيــاكل فاعلــة وقــادرة علــى اإلنجــاز وهــو مــا 

لــم يتوفــر فــي الهيــاكل التــي تــّم تركيزهــا بالجامعــات. 49

وبنــاًء علــى مــا ســبق، فــإّن مشــروع القانــون يهــدف إلــى تعزيــز دور الوكالــة فــي تحديــد وتنفيــذ أنشــطة تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا 
بجعلهــا الهيــكل األساســي المشــرف علــى هــذه البرامــج باعتبارهــا هــي الهيــكل الوحيــد الــذي تتوفــر فيــه المواصفــات القانونيــة والتقنيــة لتنفيــذ 
مثــل هــذه األنشــطة . وفــي نفــس الســياق يقتــرح القانــون المعــروض تنفيــذ هــذه األنشــطة بالتعــاون مــع الهيــاكل المعنيــة علــى أن تتوفــر فيهــا 
الحــد األدنــى مــن المواصفــات التــي تمكنهــا مــن القــدرة علــى اإلنجــاز. وفــي مــا يخــص الهيــاكل المعنيــة بأنشــطة تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل 
التكنولوجيــا فــي الجامعــات، فإنــه يقتــرح أن تتعامــل الوكالــة مــع الهيــاكل المحدثــة بمقتضــى األمــر عــدد 2716 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 4 أوت 
2008 والمتعلــق بتنظيــم الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث وقواعــد ســيرها. رغــم أّن هــذه الهيــاكل ال تتمتــع باإلســتقالل المالــي 
وبالشــخصية القانونيــة فهــي غيــر مســتقلة بذاتهــا ولكنهــا تابعــة لمؤسســات جامعيــة ويمكنهــا أن تنتفــع بالمــوارد المخصصــة لهــذه الهيــاكل لتنفيــذ 
ــى اإلنجــاز  ــر قــادرة عل ــة فهــذا يجعلهــا غي ــة مــع المؤسســات الجامعي ــة قانوني ــة صل ــاكل ليســت لهــا أي ــة مــع هي مهامهــا. أمــا أن تتعامــل الوكال

وبالتالــي، فإنــه ال يمكــن إدراجهــا ضمــن الهيــاكل المعنيــة بتنفيــذ أنشــطة تحويــل التكنولوجيــا علــى معنــى مشــروع القانــون المعــروض.

ــة األخــرى، فــإّن جــل ّهــذه المراكــز  ــة الصناعيــة وغيرهــا مــن المراكــز الفني ــة مــع المراكــز الفني ــة أخــرى وفــي مــا يتعلــق بتعامــل الوكال مــن ناحي
تضطلــع بمهــام تتعلــق بمســاهمتها مــع الجامعــات والمؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي التونســية واألجنبيــة فــي تنميــة القطاعــات التقنيــة 
الصناعيــة وفــي العمــل علــى وضــع مكاســب البحــث العلمــي حيــز التنفيــذ.50 تمثــل المراكــز الفنيــة شــريكا اســتراتجيا لتنفيــذ برامــج تحويــل التكنوجيــا 
حيــث إنهــا تعمــل باتصــال مباشــر مــع قطاعــات االنتــاج وهــو مــا مــن شـــأنه أن ييســر تثميــن نتائــج البحــوث. تتمتــع المراكــز التقنيــة بالشــخصية القانونية 

واإلســتقالل المالــي إضافــة إلــى خضوعهــا إلــى أحــكام المجلــة التجاريــة وهــو مــا يجعــل منهــا طرفــا جوهريــا وشــريكا حتميــا للوكالــة.

ــن مشــروع  ــا، يبي ــل التكنولوجي ــج البحــث وتحوي ــن نتائ ــذ برامــج تثمي ــط وتنفي ــى موقعهــا الجوهــري فــي ضب ــد عل ــة والتأكي ــد دور الوكال بعــد تحدي
القانــون مهــام الوكالــة التــي تتمحــور باألســاس فــي تعزيــز دورهــا كطــرف فاعــل فــي مجــاالت تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا وليــس 
مجــرد طرفــا يســاهم فــي اإلنجــاز كمــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون ســنة 2010. وعليــه فإنــه يقتــرح أن تتولــى الوكالــة تنفيــذ المهــام التاليــة:

- تحديد االنشطة والبرامج المتعلقة بتثمين نتائج البحث بما في ذلك أنشطة نقل التكنولوجيا وتنفيذها. 
- التنســيق مــع الجامعــات والمؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي والمراكــز الفنيــة بجميــع أصنافهــا لغــرض إحــداث وتركيزالهيــاكل التــي تعنــى 
بأنشــطة تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا وذلــك طبقــا للنصــوص التشــريعية والترتيبيــة المحدثــة لهــا وتمكينهــا مــن التنفيــذ الفعلــي للمهــام 

الموكولــة لهــا.
- التنســيق مــع الجامعــات والمؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي والمراكــز الفنيــة لوضــع برامــج عمــل الهيــاكل التــي تعنــى بأنشــطة تثميــن نتائــج 

البحــث وتحويــل التكنولوجيــا والمصادقــة عليهــا.
- تحديد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتكوين في المجاالت المتعلقة بالملكية الفكرية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

٤٦  الفصل الثانى من القانون عدد 1٩ لسنة 2٠٠٨ المؤرخ في 2٥ فيفيري 2٠٠٨ المتعلق بالتعليم العالي.

٤٧  الفصل 1٨ من األمر عدد 2٧1٦ لسنة 2٠٠٨ المؤرخ في ٤ أوت 2٠٠٨ المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها.

٤٨  الدراسة التي قام بها السيد منذر خنفير. الدراسة التي قام بها األستاذ الطيب الخذري.

  ٤٩PASRI study: Diagnostic du système national de recherche et d’innovation en Tunisie. Emmanuel Hassan, 2015. PASRI 
Study : Restitution sur le réseaux des Butts, Philippe Geffroy et Peter Linkwest 2015. 

٥٠  الفصل السابع من القانون عدد 12٣ لسنة 1٩٩٤ المؤرخ في 2٨ نوفنبر 1٩٩٤ المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية. 
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- إقتــراح مشــاريع القوانيــن والنصــوص الترتيبيــة المتعلقــة بتنظيــم المهــن المتصلــة بتثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولجيــا وذلــك بالتنســيق مــع 
الجهــات المعنيــة. 

ــج البحــث  ــن نتائ ــاكل التــي تعنــى بتثمي ــة والهي ــل الوكال ــة التــي تقــوم بهــا قب ــة والتكنولوجي ــة لتشــبيك الخدمــات القانوني - وضــع األطــر القانوني
ــة. ــة الفكري ــك الخدمــات المتعلقــة بالملكي ــا بمــا فــي ذل وتحويــل التكنولوجي

- وضــع برامــج وآليــات الربــط بيــن المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث مــن جهــة ومؤسســات قطاعــات 
اإلنتــاج مــن جهــة أخــرى لغــرض تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا.

باإلضافــة إلــى المهــام المذكــورة أعــاله يقتــرح أن تتولــى الوكالــة تحديــد البرامــج المتعلقــة بالبحــث العلمــي ذات األولويــة الوطنيــة والتصــرف فيهــا 
وإحــداث مجمعــات البحــث والتصــرف فيهــا. تلــك هــي أهــّم مالمــح مشــروع القانــون المقتــرح.

2. مشــروع أمرحكومــي يتعلــق بتنقيــح األمــر عــدد 416 لســنة 2008 مــؤرخ فــي 11 فيفــري 2008 والمتعلــق بضبــط 
التنظيــم اإلداري والمالــي والعلمــي للمؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي وطــرق تســييرها

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 

ــة  ــوان الدول ــط النظــام األساســي العــام ألع ــق بضب ــدد 112 لســنة 1983 المــؤرخ فــي 12 ديســمبر 1983 المتعل ــون ع ــى القان بعــد اإلطــالع عل
والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه او تممتــه وخاصــة القانــون عــدد 20 لســنة 

2003 المــؤرخ فــي 17 مــارس 2003؛
ــات  ــن والمؤسس ــوان الدواوي ــام ألع ــي الع ــام االساس ــط النظ ــق بضب ــي 5 اوت 1985 والمتعل ــؤرخ ف ــنة 1985 الم ــدد 78 لس ــون ع ــى القان وعل
ــا  العموميــة ذات الصبغــة الصناعيــة والتجاريــة والشــركات التــي تمتلــك الدولــة او الجماعــات العموميــة المحليــة رأس مالهــا بصفــة مباشــرة وكلي

ــون عــدد 69 لســنة 2007 المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 2007؛ ــه وخاصــة القان ــه او تممت ــي نقحت ــع النصــوص الت ــى جمي وعل
وعلــى القانــون عــدد 9 لســنة 1989 المــؤرخ فــي 01 فيفــري 1989 والمتعلــق بالمســاهمات والمنشــات والمؤسســات العموميــة وعلــى جميــع 

النصــوص التــي نقحتــه او تممتــه وخاصــة القانــون عــدد 36 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 9 نوفمبــر 2006؛
ــع  ــا وعلــى جمي ــر التكنولوجي وعلــى القانــون التوجيهــي عــدد 6 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 31 جانفــي 1996 والمتعلــق بالبحــث العلمــي وتطوي

ــر 2006؛ ــون عــدد 73 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 9 نوفمب ــه وخاصــة القان ــه او تممت النصــوص التــي نقحت
وعلــى القانــون عــدد 19 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 25 فيفــري 2008 والمتعلــق بالتعليــم العالــي كمــا تــم تنقيحــه بالمرســوم عــدد 31 لســنة 2011 

المــؤرخ فــي 26 أفريــل 2011؛
وعلــى القانــون عــدد 60 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 4 اوت 2008 والمتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي والتجديــد كمــا تــم 

تنقيحــه بالقانــون عــدد 42 لســنة 2010 المــؤرخ فــي 26 جويليــة 2010؛
وعلى القانون التأسيسى عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية؛

ــة لكاتــب عــام ولكاتــب اول  وعلــى األمــر عــدد 517 لســنة 1991 المــؤرخ فــي 10 أفريــل 1991 المتعلــق بضبــط شــروط إســناد الخطــط الوظيفي
ــه  ــه او تممت ــي نقحت ــوص الت ــع النص ــى جمي ــط وعل ــذه الخط ــن ه ــاء م ــروط اإلعف ــث وش ــي والبح ــم العال ــات التعلي ــات ومؤسس ــب الجامع ولكات

وخاصــة األمــر عــدد 24 لســنة 2002 المــؤرخ فــي8 جانفــي 2002؛
وعلــى األمــر عــدد 552 لســنة 1997 المــؤرخ فــي 31 مــارس 1997 والمتعلــق بضبــط مشــموالت المديريــن العاميــن ومهــام مجلــس المؤسســة 

للمؤسســات العموميــة التــي ال تكتســي صبغــة إداريــة؛
ــم انشــطة  ــة لتقيي ــأة الوطني ــة وطــرق ســير عمــل الهي ــط تركيب ــق بضب وعلــى األمــر عــدد 941 لســنة 1997 المــؤرخ فــي 19 مــاي 1997 والمتعل

ــم تنقيحــه باألمــر عــدد 2311 لســنة 2005 المــؤرخ فــي 15 اوت 2005؛ البحــث العلمــي كمــا ت
ــي  ــة الت ــات العمومي ــى المؤسس ــراف عل ــة األش ــة ممارس ــق بكيفي ــر 2002 والمتعل ــي 7 اكتوب ــؤرخ ف ــنة 2002 الم ــدد 2198 لس ــر ع ــى األم وعل
ــات  ــد اإللتزام ــة وتحدي ــس المؤسس ــاء مجل ــن أعض ــروط تعيي ــرق وش ــا وط ــرف فيه ــال التص ــى أعم ــة عل ــغ المصادق ــة وصي ــة إداري ــي صبغ ال تكتس

ــا؛ ــى كاهله ــة عل الموضوع
وعلى األمرعدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 افريل 2006 والمتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة المركزية واإلعفاء منها؛

وعلــى األمــر عــدد 416 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 11 فيفــري 2008 والمتعلــق بضبــط التنظيــم اإلداري والمالــي والعلمــي للمؤسســات العموميــة 
للبحــث العلمــي وطــرق تســييرها؛ 

وعلى األمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة؛
وعلى األمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى رأي وزير المالية
وعلى رأي المحكمة اإلدارية
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يصدر األمر االتي نصه:

الفصل األول: تلغى أحكام الفصل 18 وتعوض بما يلي:

الفصل 18 )جديد(:
تشــتمل المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي علــى وحــدات مختصــة مكلفــة بتثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا. تعمــل بالشــراكة مــع 
الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي التــي تضبــط برامــج عملهــا وتصــادق عليهــا وذلــك فــي إطــار إتفاقيــات تبــرم فــي الغــرض حســب حجــم 

ومياديــن نشــاط المؤسســة الراجعــة لهــا بالنظــر. 
الفصــل 2: وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزيــر الماليــة مكلفــان، كل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا األمــر الحكومــي الــذي ينشــر بالرائــد الرســمي 

للجمهورية التونســية.

3. مشــروع أمرحكومــي يتعلــق بتنقيــح األمــر عــدد 2716 لســنة 2008 مــؤرخ فــي 4 أوت  2008 والمتعلــق بتنظيــم 
الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث وقواعــد ســيرها

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ــة  ــوان الدول ــط النظــام األساســي العــام ألع ــق بضب ــدد 112 لســنة 1983 المــؤرخ فــي 12 ديســمبر 1983 المتعل ــون ع ــى القان بعــد اإلطــالع عل
والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه او تممتــه وخاصــة القانــون عــدد 69 لســنة 

2007 المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 2007؛
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي؛

وعلــى األمــر عــدد 516 لســنة 1973 المــؤرخ فــي 30 أكتوبــر 1973 المتعلــق بتنظيــم الحيــاة الجامعيــة، وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه وتممتــه 
وخاصــة األمــر عــدد 2013 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 4 ســبتمبر 2002؛

ــة لكاتــب عــام ولكاتــب اول  وعلــى األمــر عــدد 517 لســنة 1991 المــؤرخ فــي 10 أفريــل 1991 المتعلــق بضبــط شــروط إســناد الخطــط الوظيفي
ــه  ــه او تممت ــي نقحت ــوص الت ــع النص ــى جمي ــط وعل ــذه الخط ــن ه ــاء م ــروط اإلعف ــث وش ــي والبح ــم العال ــات التعلي ــات ومؤسس ــب الجامع ولكات

وخاصــة األمــر عــدد 24 لســنة 2002 المــؤرخ فــي8 جانفــي 2002؛
ــط  ــض الخط ــن ببع ــندة للمكلفي ــازات المس ــح واإلمتي ــط المن ــق بضب ــري 1993 المتعل ــي 18 فيف ــؤرخ ف ــنة 1993 الم ــدد 466 لس ــر ع ــى األم وعل

ــي؛ ــث العلم ــي والبح ــم العال ــات التعلي ــات ومؤسس ــة بالجامع الوظيفي
وعلــى األمــر عــدد 1825 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 6 ســبتمبر 1993 المتعلــق بضبــط النظــام األساســى الخــاص بســلك المدرســين الباحثيــن التابعيــن 

للجامعــات، وعلــى جميــع النصــوص التــي نقحتــه أو تممتــه وخاصــة األمــر عــدد  2583  لســنة 2000 المــؤرخ فــي 11 نوفنمبــر2000؛ 
وعلى األمر عدد  112 لسنة 2002  المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بإحداث جامعة؛ 

وعلى األمرعدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 افريل 2006 والمتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة المركزية واإلعفاء منها؛
وعلى األمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى رأي وزير المالية
وعلى رأي المحكمة اإلدارية

يصدر األمر اآلتي:

الفصل األول: تضاف األحكام التالية إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 17 هذا نصها:
الفصل 17 )الفقرة الثاني(:

اإلدارة الفرعية لتثمين نتائج البحث وتحويل الكنولوجيا.
 تعمــل بالشــراكة مــع الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي التــي تضبــط برامــج عملهــا وتصــادق عليهــا وذلــك فــي إطــار إتفاقيــات تبــرم فــي 

الغــرض حســب حجــم ومياديــن نشــاط مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث الراجعــة لهــا بالنظــر.

الفصــل 2: وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزيــر الماليــة مكلفــان، كل فيمــا يخصــه، بتنفيــذ هــذا األمــر الحكومــي الــذي ينشــر بالرائــد الرســمي 
للجمهورية التونســية.
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التوصيات	الختامية

1. تتمتع الوكالة بالمرونة الالزمة لتنفيذ المهام المتعلقة بأنشطة تحويل التكنولوجيا من حيث أنها:
i. مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية واإلستقالل المالي؛ 

ii. تظبط ميزانيتها وتّرسم اإلعتمادات الضرورية لتنفيذ مهامها؛
iii. تخضــع اإلعتمــادات المرســمة بميزانيــة الوكالــة إلــى الرقابــة البعديــة وهومــا يمكنهــا مــن توفيــر الخدمــات التكنولوجيــة وتلــك المتعلقــة بالملكية 

الفكريــة فــي أحســن الظــروف؛ 
iv. تخضع اإلعتمادات المرسمة بميزانية الوكالة إلى أحكام المجلة التجارية وهو ما يمكنها من المرونة الالزمة لتنفيذ مهامها؛

v. يمكن للوكالة فتح حسابات بنكية بالخارج لتنفيذ األنشطة المتعلقة بتحويل التكنولوجيا.
ــذ البرامــج المتعلقــة  ــن البحــث وتنفي ــام بنشــاطات تثمي ــة للنهــوض بالبحــث العلمــي يؤهلهــا للقي ــة الوطني ــي للوكال ــه، فــإّن النظــام القانون وعلي
بتحويــل التكنولوجيــا وخاصــة تلــك المتعلقــة بتقييــم المنتــوج الفكــري ألنشــطة البحــث العلمــي. هــذه المرونــة ال تتوفــر بالضــرورة فــي المصالــح 

ــة. ــة ذات الصبغــة اإلداري ــوزارات وغيرهــا مــن المؤسســات العمومي ــة بال المركزي
2. تنقيــح القانــون المتعلــق بإحــداث الوكالــة وزيــادة توضيــح مهامهــا والتركيــز علــى دورهــا فــي ضبط وتنفيــذ البرامــج المتعلقــة بتحويــل التكنولوجيا، 

يعــّد أمــرا ضروريــا وهــو األســاس والمرجعيــة القانونيــة لــكل نــص ترتيبــي يتعلــق بالوكالة.

ــى  ــراره عل ــيتّم إق ــا س ــار م ــن اإلعتب ــذا بعي ــب أن يأخ ــة يج ــي للوكال ــي والمال ــم اإلداري والعلم ــط التنظي ــق بظب ــي المتعل ــر الحكوم ــدار األم 3. إص
ــة. ــام الوكال ــط مه ــق بضب ــون المتعل ــتوى القان مس

4. بالتــوازي مــع إصــدار النصــوص المتعلقــة بمراجعــة مهــام الوكالــة وضبــط نظامهــا اإلداري والعلمــي والمالــي يتجــه الشــروع فــي تنقيــح األمر عدد 
416 لســنة 2008 الخــاص بظبــط النظــام المتعلــق بالمؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي وكذلــك األمــر المتعلــق بتنظيــم الجامعــات ومؤسســات 
التعليــم العالــي والبحــث وقواعــد ســيرها. الهــدف مــن هــذه المراجعــة هــو تحديــد الهيــاكل المكلفــة بأنشــطة تحويــل التكنولوجيــا فــي صلــب هــذه 
ــي  ــي تنتمــي إليهــا واإلشــراف العلمــي والتقن ــع بهــذه المهــام تحــت اإلشــراف اإلداري للمؤسســة الت ــى أّنهــا تضطل ــص عل المؤسســات والتنصي

للوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي. 
خضــوع هــذه الهيــاكل إلــى اإلشــراف المــزدوج ســيمكنها فــي مرحلــة أولــى مــن اإلنتفــاع مــن التأطيــر المــادي والتقنــي للهيــاكل المشــرفة عليهــا 

ثــّم فــي مرحلــة الحقــة يمكنهــا أن تتطــور إلــى مؤسســات مســتقلة بذاتهــا إذا مــا توفــرت الشــروط المالئمــة لذلــك.

5. تطويــر أنشــطة تحويــل التكنولوجيــا مــن الجامعــة إلــى مؤسســات اإلنتــاج يتطلــب توفيــر اإلختصاصــات التقنيــة والقانونيــة خاصــة فــي مجــاالت 
الملكيــة الفكريــة وتســويق األصــول الالماديــة وإحــداث المؤسســات وتحريــر مطالــب بــراءات اإلختــراع وتقييمهــا. فــي مرحلــة أولــى قــد يتطلــب 
ذلــك التعاقــد مــع خبــرات أجنبيــة فــي اإلختصاصــات التقنيــة غيــر المتوفــرة وطنيــا إال أنــه يتجــه تكويــن هــذه الخبــرات ووضــع األطــر القانونيــة الالزمــة 

مــن أجــل تنظيــم المهــن المجــددة والتــي بدونهــا ال يمكــن تطويــر أنشــطة تحويــل التكنولوجيــا. 

قائمة	المالحق

الملحق	األول: القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.
القانــون عــدد 68 لســنة 2000 مــؤرخ فــي 17 جويليــة 2000 يتعلــق بتنقيــح بعــض أحــكام القانــون التوجيهــي عــدد 6 لســنة 1996 المــؤرخ فــــي 31 

جانفــي 1996 والمتعلــق بالبحــث العلمــي وتطويــر التكنولوجيــا.

الملحق	الثاني: قانون عدد 60 لسنة 2008 مؤرخ في 4 أوت 2008 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد. 
القــانــــون عــدد 42 لســنة 2010 مــؤرخ فــي 26 جويليــة 2010 يتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد 60 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 4 أوت 2008 والمتعلــق 

بإحــداث الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث والتجديــد.
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الملحق األول

القانون	التوجيهي	عدد	6	لسنة	6991	مؤرخ	في	13	جانفي	6991	يتعلق	بالبحث	العلمي	وتطوير	التكنولوجيا.		
  

الباب األول: في األهداف والمبادئ
الفصــل 1: يمثــل البحــث العلمــي وتطويــر التكنولوجيــا اختيــارا إســتراتيجيا أساســيا للتنميــة الشــاملة ورهانــا حضاريــا وتســهر الدولــة علــى تعبئــة كل 
الطاقــات البشــرية العلميــة والتقنيــة والمــوارد الماديــة الضروريــة للبحــث العلمــي وتطويــر التكنولوجيــا ضمــن األولويــات الوطنيــة الكبــرى للبــالد 
ــر  ــات البحــث العلمــي وتطوي ــة والخاصــة فــي عملي ــة اإلطــار الضــروري لمســاهمة األفــراد والمؤسســات والمنشــآت العمومي وكذلــك علــى تهيئ

ــا والتشــجيع عليهــا. التكنولوجي
  

الفصل 2: تهدف السياسة الوطنية للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا أساسا إلى :
- توظيف البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا لدفع نمو اإلقتصاد الوطني وضمان مواكبته للتحوالت العالمية.

- نشر ثقافة البحث والحث على اإلبداع والتجديد في المجتمع والمساهمة في إثراء المعرفة في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية واألساسية.
- دعم تكوين الباحثين في جميع ميادين المعرفة بمؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي.

- وضع إطار مالئم للتجديد والتطوير في مختلف القطاعات والمؤسسات.
- دفــع أنشــطة التعــاون والشــراكة بيــن المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث والمؤسســات اإلقتصاديــة 

وتشــجيعها علــى التفتــح علــى المحيــط اإلقتصــادي واإلجتماعــي والثقافــي.
- استغالل نتائج البحث وتطبيقها استجابة للحاجيات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية طبقا لألولويات الوطنية.

- السهر على الربط بين رهان تطوير المعرفة العلمية والحفاظ على األخالقيات والقيم اإلنسانية.
- دفع التعاون الدولي في ميادين البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ذات اإلهتمام المشترك خدمة لألولويات الوطنية. 

الباب الثاني: في التنسيق والمتابعة والتقييم
الفصــل 3: تحــدد سياســة البحــث العلمــي وتطويــر التكنولوجيــا فــي إطــار اإلختيــارات الكبــرى للبــالد وحســب الحاجيــات الوطنيــة ويتــم الســهر علــى 

متابعــة تنفيذهــا وتقييــم أنشــطة البحــث والتنســيق بيــن البرامــج العموميــة للبحــث وتطويــر التكنولوجيــا.
ويعتمد تنسيق نشاطات البحث ومتابعتها وتقييمها مبدأ شمولية التصور والتكامل في اإلنجاز.

  
الفصل 4: يحدث لدى الوزير األول مجلس أعلى للبحث والتكنولوجيا مكلف خاصة بما يلي:

- متابعــة تطــور القطــاع وإبــداء الــرأي حــول التوجهــات العامــة للسياســة الوطنيــة فــي مجــال البحــث العلمــي وتطويــر التكنولوجيــا وفقــا لحاجيــات 
البالد.

- تقديم اإلقتراحات الرامية إلى النهوض بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.
- تضبط تركيبة المجلس األعلى للبحث والتكنولوجيا وطرق تسييره بأمر.

  
ــات  ــم المؤسس ــى تقيي ــا تتول ــج. كم ــاريع ونتائ ــج ومش ــن برام ــي م ــث العلم ــطة البح ــم أنش ــى تقيي ــم تتول ــة للتقيي ــة وطني ــدث هيئ ــل 5: تح الفص
ــة لتشــجيعها علــى البحــث العلمــي  ــازات وتســهيالت مــن الدول ــة للبحــث وكذلــك برامــج البحــث بالمؤسســات الخاصــة التــي تنتفــع بإمتي العمومي

ــن لجــان خاصــة للغــرض. ــم القطاعــي تكوي ــة فــي إطــار التقيي ــة الوطني ــى هــذه الهيئ ــا. وتتول ــر التكنولوجي وتطوي
تلحق الهيئة الوطنية لتقييم نشاط البحث بالوزارة المكلفة بالبحث العلمي والتكنولوجيا وتضبط تركيبتها وطرق سير عملها بأمر.

 
الباب الثالث: في مؤسسات البحث وإطار البحث

الفصــل 6: تتولــى القيــام بالبحــث العلمــي وتطويــر التكنولوجيــا المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي إلــى جانــب مؤسســات التعليــم العالــي 
والبحــث المشــار إليهــا بالقانــون عــــدد 70 لســنة 1989 المــؤرخ فــي 28 جويليــة 1989 المتعلــق بالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

وتشــجع الدولــة المؤسســات والمنشــآت العموميــة والخاصــة والجمعيــات العلميــة واألفــراد علــى اإلســهام فــي البحــث العلمــي وتطويــر 
التكنولوجيــا. 

 
الفصــل7: تكــون المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي مؤسســات عموميــة ذات صبغــة إداريــة تتمتــع بالشــخصية المدنيــة وباإلســتقالل المالــي 
وتكــون ميزانياتهــا ملحقــة ترتيبيــا بميزانيــة الدولــة كمــا يمكــن أن تكــون مؤسســات عموميــة ذات صبغــة صناعيــة وتجاريــة خاضعــة للتشــريع التجــاري 

بإســتثناء األحــكام الــواردة بقوانيــن إحداثهــا.
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يمــارس إشــراف الدولــة علــى المؤسســات العموميــة المشــار إليهــا بالفقــرة الســابقة مــن هــذا الفصــل طبقــا لقوانيــن إحداثهــا وللتشــريع الجــاري بــه 
لعمل. ا

يضبط التنظيم العلمي واإلداري والمالي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي بأمر.  

الفصل 8: ينظم نشاط البحث العلمي ضمن مخابر بحث ووحدات بحث يضبط تنظيمها وطرق تسييرها بأمر. 
 

الفصــل 9: تشــتمل المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي ذات الصبغــة اإلداريــة علــى مجلــس إدارة يضــم خاصــة ممثليــن عــن الــوزارات المعنيــة 
وعــن الباحثيــن وعــن الهيئــات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة المعنيــة باألمــر وكذلــك علــى مجلــس علمــي يضــم خاصــة رؤســاء المخابــر وممثليــن 

عــن الباحثيــن وخبــراء.
  

الفصــل 10: يتولــى القيــام بأنشــطة البحــث داخــل المؤسســات العموميــة للبحــث إطــارات البحــث القــارون والمتعاقــدون والملحقــون الخاضعــون 
للتشــريع الجــاري بــه العمــل وتعمــل تلــك المؤسســات علــى تشــجيع عمليــات اإلنتــداب عــن طريــق التعاقــد واإللحــاق فــي إطــار مشــاريع البحــث التــي 

تتولــى إنجازهــا.
تحــدد بعقــود اإلنتــداب مــدة العمــل وشــروطه وتأجيــر الباحثيــن وتعــرض العقــود علــى وزارة اإلشــراف للمصادقــة وتصبــح نافــذة المفعــول بمجــرد 

المصادقــة عليهــا وتتــم عمليــة اإللحــاق طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل.
 

الفصــل11: توضــع التجهيــزات الكبــرى للبحــث علــى ذمــة كافــة الباحثيــن حســب شــروط تضبــط بمقتضــى اتفاقيــات تبــرم للغــرض مــع المؤسســة 
المعنيــة وتعــرض علــى ســلطة اإلشــراف للمصادقــة.

الباب الرابع: في نتائج البحث
الفصــل 12: تحــدث بالمؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي وحــدات مختصــة مكلفــة بالعالقــات مــع الهيئــات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة 
ــة. يضبــط بأمــر  ــم العالــي والبحــث والمؤسســات اإلقتصادي ــة مــع مؤسســات التعلي ــة وتكنولوجي ــج البحــث وتأســيس شــراكة علمي وبإســتغالل نتائ

تنظيــم وطــرق تســيير هــذه الوحــدات.
  

الفصــل 13: تحــدث بالمؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي وحــدات لإلعــالم والتوثيــق العلمــي تعنــى بنشــر اإلعــالم العلمــي والتقنــي وتنظيــم 
التوثيــق ويحــدد تنظيــم الوحــدات ضمــن األمــر المشــار إليــه بالفصــل 7 مــن هــذا القانــون. 

 
ــي  ــة ف ــة ممثل ــى الدول ــه إل ــه بوظائف ــاء قيام ــث أثن ــي الباح ــون العموم ــه الع ــوم ب ــذي يق ــاف ال ــراع أو اإلكتش ــة اإلخت ــع ملكي ــل 14: ترج الفص

ــراءة. ــى الب ــرع عل ــم المخت ــر إس ــر. ويذك ــا بالنظ ــع إليه ــي يرج ــة الت ــأة العمومي ــة أو المنش المؤسس
وتكون المؤسسة أو المنشأة العمومية وحدها المؤهلة لتقديم طلب ترسيم براءة هذا اإلختراع أو اإلكتشاف.

  
الفصــل 15: فــي صــورة قيــام الدولــة بتمويــل بحــوث مشــتركة مــع مؤسســة عموميــة أو خاصــة تونســية أو أجنبيــة أو مــع منظمــات وطنيــة أو دوليــة 
أو لفائدتهــا فــإن طــرق إســناد ملكيــة اإلختــراع والفوائــد المنجــرة عــن إســتغالل هــذا اإلختــراع يتــم تحديدهــا مســبقا حســب اتفاقيــة طبقــا للمبــادئ 

المنصــوص عليهــا بالفصــل 14 مــن هــذا القانــون.
  

الباب الخامس: في الحوافز والتشجيعات
الفصل 16: للدولة أن تسند تشجيعات مالية إلى المؤسسات والمنشآت العمومية 

والخاصة والجمعيات العلمية التي تتولى انجاز مشاريع البحث وتطوير التكنولوجيا حسب شروط تضبط بأمر.
ــآت  ــات والمنش ــى المؤسس ــتثمارات عل ــى اإلس ــجيع عل ــة التش ــق بمجل ــنة 1993 المتعل ــدد 120 لس ــون ع ــن القان ــل 42 م ــكام الفص ــحب أح تنس

ــة.  ــرة المتقدم ــا بالفق ــار إليه ــات المش والجمعي
الفصل 17: للدولة إسداء تشجيعات مالية للمؤلفين والمبدعين في ميدان البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا حسب شروط تضبط بأمر.

  
الفصــل 18: تتولــى الدولــة أو المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي أو المؤسســات العموميــة للتعليــم العالــي والبحــث إســداء امتيــازات إلــى 

إطــارات البحــث تحمــل علــى عائــدات اإلســتغالل الصناعــي والتجــاري إلختراعاتهــم حســب شــروط تضبــط بأمــر.
يمكــن للباحــث اســتغالل إختراعــه أو إكتشــافه لحســابه الخــاص عنــد تنــازل الدولــة عــن حقهــا فــي اإلختــراع أو اإلكتشــاف ويتــم التصريــح بالتنــازل بقــرار 

معلــل مــن الوزيــر المعنــي باألمــر والوزيــر المكلــف بالماليــة.
  

ــد  ــازات عن ــارج إمتي ــن بالخ ــيين المقيمي ــن التونس ــع الباحثي ــون م ــذا القان ــن ه ــل 10 م ــا للفص ــة طبق ــود المبرم ــن العق ــن أن تتضم ــل 19: يمك الفص
ــة. ــات الوطني ــن األولولي ــدرج ضم ــي تن ــث الت ــاريع البح ــي مش ــاهمة ف ــوث أو المس ــر البح ــام بتأطي ــم للقي دعوته
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الباب السادس: في التعاون الدولي
الفصــل 20: تعمــل المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث المشــار إليهــا بالفصــل 6 مــن هــذا القانــون علــى 
دعــم عالقتهــا العلميــة مــع مؤسســات البحــث بالبلــدان األجنبيــة والمنظمــات الدوليــة واإلســتفادة المشــتركة مــن نتائــج البحــوث العلميــة وتشــجع 
ــر التونســيين وكذلــك علــى إيفــاد الباحثيــن التونســيين الــى الخــارج قصــد وضــع  علــى دعــوة الباحثيــن التونســيين العامليــن بالخــارج أو الباحثيــن غي

وإنجــاز برامــج بحــث مشــتركة.
  

الفصــل 21: تعمــل المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث المشــار إليهــا بالفصــل 6 مــن هــذا القانــون علــى 
المشــاركة فــي برامــج البحــث الدوليــة وخاصــة منهــا تلــك التــي تنــدرج ضمــن األولويــات الوطنيــة الكبــرى للبحــث. 

 
الباب السابع: أحكام نهائية

الفصــل 22: يلغــى البــاب الثانــي مــن العنــوان الثالــث مــن القانــون عــدد 70 لســنة 1989 المــؤرخ فــي 28 جويليــة 1989 المتعلــق بالتعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي.

قانــون	عــدد	86	لســنة	0002	مــؤرخ	فــي	71	جويليــة	0002	يتعلــق	بتنقيــح	بعــض	أحــكام	القانــون	التوجيهــي	عــدد	6	لســنة	6991	المــؤرخ	
فــــي	13	جانفــي	6991	والمتعلــق	بالبحــث	العلمــي	وتطويــر	التكنولوجيــا	

اسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه :

الفصــل األول: تلغــى أحــكام الفصــل 14 مــن القانــون التوجيهــي عــدد 6 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 31 جانفــي 1996 والمتعلــق بالبحــث العلمــي 
وتطويــر التكنولوجيــا وتعــوض بمــا يلــي :

الفصــل 14 )جديــد(: تكــون المؤسســة أو المنشــأة العموميــة وحدهــا المؤهلــة لتقديــم مطلــب ترســيم بــراءة االكتشــاف أو االختــراع الــذي يقــوم 
بــه العــون العمومــــي الباحــــث أثنــاء مباشــرة وظائفــه، ويذكــر علــى بــراءة االختــراع أو االكتشــاف وجوبــا اســم المختــرع أو المخترعيــن فــي صــورة 

تعّددهــم.
تتنــازل المؤسســة أو المنشــأة العموميــة وجوبــا عــن حقهــا فــي اســتغالل االختــراع أو االكتشــاف مــع االحتفــاظ بحقهــا فــي العائــدات إذا طلــب 

العــون أو األعــوان العموميــون المعنيــون باألمــر اســتغالل االختــراع أو االكتشــاف بأنفســهم إلنجــاز مشــروع اقتصــادي.
ــل  ــون المشــروع فــي أجــل ســنة قاب ــم ينجــز العــون أو األعــوان العمومي ــة حقهــا فــي االســتغالل إذا ل وتســترجع المؤسســة أو المنشــأة العمومي
للتجديــد مــرة واحــدة بدايــة مــن تاريــخ إعــالم العــون أو األعــوان المعنييــن بقــرار التنــازل. ويتــم التنــازل أو االســترجاع بقــرار معلــل مــن الوزيــر المعنــي 

باألمــر.
وتضبــط بأمــر مقاييــس تقاســم العائــدات الراجعــة للمؤسســة أو المنشــأة العموميــة وللعــون العمومــي باعتبــار جهــود الباحــث وتكلفــة االختــراع، 
وذلــك ســواء تــم االســتغالل مــن قبــل العــون العمومــي أو تــم مــن قبــل المؤسســة أو المنشــأة العموميــة مباشــرة أو عــن طريــق الغيــر. ويحــّرر فــي 

كل الحــاالت اتفــاق بيــن الطرفيــن.

الفصــل الثانــي: تلغــى أحــكام الفصــل 18 مــن القانــون التوجيهــي عــدد 6 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 31 جانفــي 1996 والمتعلــق بالبحــث العلمــي 
وتطويــر التكنولوجيــا.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
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الملحق الثاني

قانون	عدد	06	لسنة	8002	مؤرخ	في	4	أوت	8002	يتعلق	بإحداث	الوكالة	الوطنية	للنهوض	بالبحث	والتجديد	

باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين

يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه:
 

ــق عليهــا اســم  ــي أطل ــة وباالســتقالل المال ــع بالشــخصية المعنوي ــة تتمت ــة وتكنولوجي ــة ذات صبغــة علمي ــت مؤسســة عمومي الفصــل األول: أحدث
ــة للنهــوض بالبحــث والتجديــد«. وتخضــع هــذه المؤسســة إلــى التشــريع التجــاري مــا لــم تتعــارض أحكامــه مــع هــذا القانــون. ــة الوطني »الوكال

يخضع أعوانها إلى النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.
يســير المؤسســة مديــر عــام يتــم تعيينــه بأمــر باقتــراح مــن الوزيــر المكلــف بالبحــث العلمــي طبقــا للشــروط المنصــوص عليهــا بالتراتيــب الجــاري بهــا 

العمــل والمتعلقــة بضبــط نظــام إســناد الخطــط الوظيفيــة بــاإلدارة المركزيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األعمال	التحضيرية	

مداولة مجلس النـواب وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 19 جويلية 2008  
مداولة مجلس المستشارين وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 جويلية 2008

تخضع صفقات المؤسسة إلى النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية
وال يمكن إجراء عقلة على األموال الراجعة لهذه المؤسسة وممتلكاتها

وتخضع الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد إلشراف الوزير المكلف بالبحث العلمي ويكون مقرها بتونس العاصمة

الفصل 2: تتمثل مهام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد خاصة في:
ـ اإلحاطــة بالمؤسســات االقتصاديــة ودعمهــا فــي تشــخيص احتياجاتهــا فــي مجــال التجديــد وفــي حــل إشــكالياتها، وذلــك مــن خــالل إحــداث شــبكات 

الشــراكة للتجديــد التكنولوجــي وتنشــيطها المتكونــة مــن هيــاكل البحــث والمؤسســات االقتصاديــة وهياكل المســاندة،
ـ إبــداء الــرأي فــي التمويــالت المســندة لهيــاكل البحــث لحمايــة نتائــج أبحاثهــا وتثمينهــا ونقــل التكنولوجيــا، وكذلــك لتنفيــذ مشــاريع البحــث والتطويــر 

فــي إطــار الشــراكة مــع المؤسســات االقتصاديــة
ـ مساعدة الهياكل العمومية للبحث في مجاالت الملكية الفكرية وتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا

ـ إبداء الرأي في اقتناء التجهيزات العلمية الكبرى وصيانتها واستغاللها 
ـ إبــداء الــرأي فــي مطالــب االنتفــاع بالحوافــز الماليــة المقدمــة مــن قبــل حاملــي مشــاريع إحــداث مؤسســات مجــددة قبــل عرضهــا علــى اللجنــة 

المختصــة فــي إســناد هــذه الحوافــز
ـ نشر برامج وآليات مرتبطة بالتجديد وبتثمين نتائج البحث وبنقل التكنولوجيا، وكذلك النهوض بثقافة التجديد التكنولوجي

ـ المساهمة في اليقظة التنافسية وفي استغالل نتائج الرصد التكنولوجي
ـ عــرض خدمــات وســاطة بيــن هيــاكل البحــث والمؤسســات االقتصاديــة أو شــركاء أجانــب فــي إطــار التعــاون الدولــي، وكذلــك إســداء خدمــات فــي 

مجــاالت اختصاصاتهــا كاالختبــار وتقييــم المشــاريع المجــددة

ــر المكلــف بالبحــث  ــراح مــن الوزي ــد بأمــر باقت الفصــل 3: يضبــط التنظيــم اإلداري والمالــي وطــرق ســير الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث والتجدي
العلمــي

الفصل 4: في صورة حل الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد ترجع مكاسبها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

قــانــــون	عــدد	24	لســنة	0102	مــؤرخ	فــي	62	جويليــة	0102	يتعلــق	بتنقيــح	القانــون	عــدد	06	لســنة	8002	المــؤرخ	فــي	4	أوت	8002	
ــد ــة	للنهــوض	بالبحــث	والتجدي ــة	الوطني والمتعلــق	بإحــداث	الوكال

باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين

يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه
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الفصـــل األول: تعــّوض تســمية »الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث والتجديــد« الــواردة بالقانــون عــدد 60 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 4 أوت 2008 
والمتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث والتجديــد بـــ »الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي

الفصــل 2: تلغــى أحــكام الفصــل 2 مــن القانــون عــدد 60 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 4 أوت 2008 والمتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنيــة للنهــوض 
بالبحــث والتجديــد وتعــوض بمــا يلــي

الفصل 2 )جديد(: تتمّثل مهام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي خاّصة في
- المساهمة في إنجاز البرامج الوطنية للبحث

- المساعدة على إحداث مكاتب تثمين ونقل التكنولوجيا ومتابعتها
- مساعدة الهياكل العمومية للبحث في مجاالت الملكية الفكرية وتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا 

- المساهمة في إحداث وتنشيط مجّمعات البحث
- المساعدة على تنفيذ التصرف المالي للمشاريع المرتبطة بنشاطات البحث التعاقدي

- عــرض خدمــات وســاطة، تدخــل فــي مجــال اختصــاص الوكالــة، بيــن هيــاكل البحــث والمؤسســات االقتصاديــة والشــركاء األجانــب فــي إطــار التعــاون 
الدولي 

-نشر برامج وآليات مرتبطة بتثمين نتائج البحث وبنقل التكنولوجيا وكذلك النهوض بثقافة التجديد التكنولوجي 
-المساهمة في استغالل نتائج اليقظة العلمية والتكنولوجية 

-إبداء الرأي في اقتناء التجهيزات العلمية الكبرى وصيانتها واستغاللها 

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينّفذ كقانون من قوانين الدولة.
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Legal frameworks for integrating technology transfer activities into  
Tunisian legislation

Summary

This chapter aims at proposing the necessary legislation to integrate technology transfer activities into Tunisian 
legislation and to highlight the role of the National Agency for Scientific Research Promotion in the development of 
technology transfer activities in public research institutions and universities. Accordingly, this chapter will:
- Analyze the legal framework that governs the activities of the valuation of the research results and the transfer of 
technology according to the provisions of the current Tunisian legislation;
- Proposing a vision aiming at developing the activities of the valuation of the research results and the transfer of 
technology with emphasis on the role of the National Agency for Scientific Research Promotion;
- Proposing draft legal texts that can be adopted to regulate the activities of the valuation of the research results and 
the transfer of technology to further develop them. 

Technology transfer activities through the provisions of current Tunisian law
The provisions relating to technology transfer activities were studied through the 1996 Guiding Law for Scientific 
Research and Technology Development; the 2008 Law on the Establishment of the National Agency for Scientific 
Research Promotion, as revised in 2010; and the Higher Education Law of 2008.

1. Guiding Law for Scientific Research and Technology Development

The Guiding Law for scientific research and technology development for 1996 is the basic pillar for regulating the 
scientific research sector and valuing its results through the transfer of technology. This text also represents the legal 
reference adopted for the enactment of legislative and regulatory texts relating to the sector. In this regard, it should 
be noted that the valuation of the research results of is one of the main axes that have been emphasized since 1996. 
The provisions of the said Guiding Law stipulate that:
- To employ scientific research and technology development to promote the growth of the national economy and 
ensure its conformity with global transformations;
- To spread the research culture and encourage creativity and innovation in society and contribute to enriching the 
knowledge in the human, social and basic sciences;
- To develop an appropriate framework for innovation and development in various sectors and institutions;
- To promote the cooperation and partnership activities between the public institutions for scientific research, the 
institutions of higher education and research, and economic institutions and encourage them to open up to the 
economic, social and cultural environment;
- To exploit and apply the research results in response to economic, social and cultural needs according to the national 
priorities;
- To promote international cooperation of common interests in the fields of scientific research and the development of 
technology in the service of the national priorities;
- It is one of the main objectives of the national policy for scientific research and technology development.

The Tunisian legislator adopted the term «valuing the results of research» rather than «technology transfer». With 
reference to the preparatory work of the said law and to what has been agreed during the deliberations of the 
Assembly of People›s Representatives, the interpretation of this term is widely interpreted as the purpose of valuing 
the research results and opening up of the university to its surroundings encouraging all activities that transfer the 
research results to the production sectors. In the same context, the Guiding Law encourages partnership linkages with 
foreign research institutions and other academic and economic institutions to achieve technological transformation 
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in its broader sense, which means that the State policy encourages the transfer of technology and the transfer of 
knowledge and experiences in their various forms.

The Guiding Law did not merely state the general policy and objectives to value research results, but it also provided 
for the establishment within the public institutions of scientific research the structures that are concerned with these 
activities. It approved the establishment of specialized units in charge of the relationship with economic, social 
and cultural bodies and the exploitation of research results and the establishment of scientific and technological 
partnership with institutions of higher education, research and economic institutions.

On the other hand, the State›s policy on intellectual property rights related to the results of State-funded projects 
is reflected in the Guiding Law. In this regard, only the public institution or establishment is entitled to submit an 
application of the registration of a patent resulting from research work undertaken by a public researcher during the 
course of his functions, and the name of the inventor or the inventor shall be mentioned in the application. 

Moreover, in order to motivate researchers to complete their inventions, the public institution or establishment shall 
waive its right to exploit the invention or discovery while retaining its right to the proceeds if the public researcher seeks 
to exploit the invention or discover for himself in an economic project. In 2001, an order was issued to regulate the 
criteria for sharing the returns of the institution or public institution and public researchers, taking into consideration 
the efforts of the researcher and the cost of the invention, and this in case the exploitation is by the public researcher 
or the institution or the public establishment directly or through others.

Based on the above, it can be said that the Guiding Law on Scientific Research and Technology Development 
succeeded in developing the general features of the State policy in the field of valuing the research results and 
technology transfer. The applied texts concerning the establishment of the structures concerned with these activities 
were issued to the public institutions of scientific research, but the experience proved that these units were not able 
to carry out their tasks in the desired manner. On this basis, the National Agency for Scientific Research Promotion 
was established.

2. Law on the Establishment of the National Agency for Scientific
Research Promotion

The main feature of the 2008 Law is the creation of the first public institution of a scientific and technological nature 
with the necessary characteristics for the implementation of programs related to the valuation of the research results 
and the transfer of technology. Within this framework, the Agency›s main tasks are to inform economic institutions 
and support them in diagnosing their needs for innovation, and in solving their problems through the establishment of 
networks of partnerships for technological innovation and their revitalization through research structures, economic 
institutions and support structures.

For the first time, the term “conversion of technology” was mentioned in a Tunisian legal text, where the Law indicated 
that the Agency expresses its opinion on the allocated funds to research structures to protect and valuate their 
research results and technology transfer, as well as to carry out research and development projects in partnership 
with economic institutions. The Agency assists the public research structures in the areas of intellectual property, 
valuation of research results and transfer of technology as well as the dissemination of programs and mechanisms 
related to innovation and valuation of research results and transfer of technology, as well as the promotion of a 
culture of innovation and technological innovation. In the same context, the Law emphasized the role of the Agency 
in providing mediation services between research structures and economic institutions or foreign partners in the 
framework of international cooperation, as well as providing services in its areas of competence such as testing and 
evaluation of renewed projects.
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Despite the renewed nature of the above-mentioned law, the terminology adopted was not clear enough since it did 
not adequately describe the Agency›s functions. Specifically, the Agency presents views and helps to value research 
results and transfer of technology, and provides technical support and expertise only. The Law did not specify the 
central role of the Agency in implementing these programs, for which it was created. As a result of this fluctuation 
in specifying the Agency›s tasks, the responsibilities of valuing research results and transfer of technology remained 
dispersed among various parties, including the Agency for the Promotion of Industry and Innovation, the National 
Institute of Standardization and Industrial Property, and the Public Administration for Evaluation of Research Results 
at the Ministry of Higher Education and Scientific Research.

The 2010 revision did not provide the required clarification since the terms used were «contribution» and «assistance» 
without specifying who was responsible for implementation. In this context, the Law states that the Agency assists in 
the establishment and follow-up of valuations and technology transfer offices. It also assists public research structures 
in the areas of intellectual property, valuation of research results and transfer of technology. However, the Tunisian 
legislator used in this revision and for the first time the term «offices of valuation and transfer of technology». Thus, 
the law of 2010 enabled the integration of technology transfer into Tunisian legislation. Nevertheless, this was not 
accompanied by the details that enable the effective realization of technology transfer.

3. Law on Higher Education

The 2008 law governing higher education stipulates that the research results should be valued and the university 
should be open up to its surroundings. In parallel to the Guiding Law on Scientific Research and Technology 
Development, the phrase «Valuation of Research Findings» is widely interpreted to include technology transfer 
activities from the university to the economic institution. However, this Law and its Application Order No. 2716 of 4 
August 2008 concerning the organization of universities and institutions of higher education and research and its rules 
of procedure did not address these tasks with a specialized structure for the purpose, which did not help to achieve 
the objectives that were established in the Law on Higher Education.

 C. Vision for the development of technology conversion activities
The development of technology transfer activities is a national priority in the field of scientific research. The 
incorporation of this approach into Tunisian legislation requires a review of the legal frameworks relating to the 
following structures:

1. Government level
It is clear through the updated Order of the High-level Committee on Science and Technology that the aim of the 
Committee›s work is to express an opinion on strategies to promote science and technology development so as to 
make Tunisia an advanced technological base. The same Order states that the localization of technology in various 
sectors is among the intervention areas of the Commission.

On this basis, the matter has enabled the incorporation of a new term in Tunisian legislation, the term «technology 
localization». This term includes the transfer of technology between countries, including the transfer of technology 
from the university to the economic institution. Although it is said that the transfer of technology is one of the priorities 
of the Tunisian government, the powers entrusted to the Committee remain at the level of giving its opinion. Therefore, 
the strengthening of these activities requires a review of the requirements of this Order in the direction of emphasizing 
that the technology transfer and the commercial exploitation of the research results are of the priorities of the work 
of the Commission and of specifying that the National Agency for Scientific Research Promotion is responsible for 
proposing programs and activities in this area and presenting them to the Committee; and the Agency is responsible 
for the coordination between all those involved in the implementation of these programs.
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2. Institutional level
Enabling the Agency to implement programs related to technology transfer requires a review of the law governing 
its functions to emphasize its central and coordinating role in this area. The Agency›s work aims at developing the 
capacity of technology transfer offices in universities so that they can:
i. Implement tasks related to the exploitation of intangible assets;
ii. Market intellectual property assets by translating academic innovations into commercial products and emerging 
companies; 
iii. Commercial exploitation of technology.

Technology transfer is intended to implement a coherent chain of activities and procedures that ensure the protection, 
management, evaluation, development and value-added of inventions for use by production institutions. The 
prototypes and processes applied enable entrepreneurs, startups and existing companies to develop products and 
services that generate economic and social benefits.

It is necessary to create the structure necessary for the creation of a large mass of companies to accelerate the rate 
of marketing, as well as to address issues related to technology and the intellectual property rights associated with it.

3. Practical level
The practical implementation of technology transfer programs and activities requires the establishment of university 
structures that serve as the interface between university institutions and the National Agency for Scientific Research 
Promotion. The development of technology transfer activities requires financial, material and technical support of 
the State, so the status of these structures tends to be institutionalized. In this case, government support is reflected 
through funding that can be determined in the budget of the Agency and the budget of the institution to which the 
structure belongs, namely the university or the public institution for scientific research. In a second phase, these 
structures can evolve into independent public or private institutions.

These structures assess registered and unregistered intellectual property, including patents, trademarks, copyrights, 
industrial designs, know-how and trade secrets, as well as unregistered intangible assets such as skilled human 
resources, innovative sciences, and management organization. Specifically, these structures undertake the following:
i. Identifying their valuable intangible assets;
ii. Arranging these intangible assets using quantitative and qualitative assessment approaches;
iii. Managing these intangible assets, which have been classified as valuable assets, to achieve strategic cooperation 
and market entry;
iv. Exploiting commercially the intangible assets with potential market value.

D. Draft proposed legal texts to integrate technology transfer activities into Tunisian 
legislation
Three drafts texts are proposed in this chapter.
1. A Draft Law on the revision of Law No. 42 of 2010 dated 26 July 2010, on the revision of Law No. 60 of 2008 of 
4 August 2008 on the establishment of the National Agency for Scientific Research Promotion, accompanied by a 
document explaining its reasons.
2. A Draft of a Governmental Order concerning the revision of Order No. 416 of 2008, dated 11 February 2008, 
concerning the amendment of administrative, financial and scientific organization of public institutions for scientific 
research and their rules of conduct.
3. A Draft of the Governmental Order project concerning the revision of Order No. 2716 of 2008 dated 4 August 
2008 concerning the organization of universities and institutions of higher education and research and their rules of 
conduct.
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The main text lists in details the above proposed draft legislation. 

The explanations supporting the proposed first draft law, i.e. Draft Law on the revision of Law No. 42 of 2010 dated 
26 July 2010 on the revision of Law No. 60 of 2008 of 4 August 2008 on the establishment of the National Agency 
for Scientific Research Promotion are also presented. They conclude with proposed tasks that the Agency should 
undertake:
- Identify activities and programs related to the valuation of research results, including technology transfer activities 
and their implementation.
- Coordinate with universities and public institutions for scientific research and technical centers of all kinds for the 
purpose of creating and concentrating structures that are concerned with the activities of valuing research results and 
technology transfer in accordance with the legislative and regulations updating them and enabling them to effectively 
carry out the tasks entrusted to them.
- Coordinate with universities and public institutions for scientific research and technical centers to develop the work 
programs of the structures that are concerned with the activities of valuing research results and the transfer and 
ratification of technology.
- Identify and implement programs related to training in intellectual property related areas in coordination with the 
concerned authorities.
- Propose draft laws and ordinances relating to the organization of professions related to the valuation of research 
results and transfer of technology in coordination with the concerned authorities.
- Develop legal frameworks for the networking of legal and technological services carried out by the Agency and the 
structures concerned with the valuation of research results and technology transfer, including intellectual property 
services.
- Establish programs and mechanisms for linking public institutions of scientific research, institutions of higher 
education and research on the one hand, and production sector institutions on the other, for the purpose of valuing 
research results and technology transfer.

In addition to the above-mentioned tasks, it is proposed that the Agency identify and act on programs related to 
scientific research of national priority and to establish and manage research complexes. Those are the most important 
features of the proposed law.

Final Recommendations

1. The Agency has the flexibility to carry out tasks related to technology transfer activities since:
i. It is a public institution with legal personality and financial independence;
ii. It adjusts its budget and draws the necessary funds to carry out its tasks;
iii. Its budget allocations are subject to a posteriori control which enables it to provide technological and intellectual 
property services in the best of circumstances;
iv. Its budget allocations are subject to the provisions of the Commercial Journal, which enables it to perform its 
functions with flexibility.
v. The Agency can open bank accounts abroad to carry out activities related to technology transfer. Therefore, the 
legal system of the National Agency for Scientific Research Promotion qualifies it to carry out activities to valuate 
research and implement programs related to technology transfer, especially those related to the valuation of the 
intellectual product of scientific research activities. This flexibility is not necessarily available in ministries and other 
public institutions of administrative nature.

2. The revision of the Law on the Establishment of the Agency clarifies further its functions and focuses on its role 
in the control and implementation of technology transfer programs and is the basis and legal reference for each 
regulatory text related to the Agency.
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3. The issuance of the Governmental Order relating to the administrative, scientific and financial regulation of the 
Agency shall take into account what will be adopted by the Law relating to the control of the functions of the Agency.

4. In parallel with the issuance of texts relating to the review of the functions of the Agency and the control of its 
administrative, scientific and financial system, the revision of Decree No. 416 of 2008 concerns the regulation of public 
institutions for scientific research, as well as the regulation of universities and institutions of higher education and 
research and its rules of conduct, The aim of this review is to identify the structures entrusted with technology transfer 
activities at the core of these institutions and to specify that they undertake these functions under the administrative 
supervision of the institution to which they belong and the scientific and technical supervision of the National Agency 
for Scientific Research Promotion.

The subordination of these structures to dual supervision will enable them to take advantage of the physical and 
technical framing of their supervising structures and, at a later stage, can develop into independent institutions, if 
appropriate.

5. The development of technology transfer activities from the university to the production institutions requires the 
provision of technical and legal expertise, especially in the areas of intellectual property, marketing of intangible 
assets, creating institutions, and editing and evaluating patent demands. In the first stage, this may require the 
contracting of foreign expertise in technical specialties that are not available nationally. However, these expertise are 
being developed and the necessary legal frameworks are put in place to organize the new professions without which 
technology transfer activities cannot be developed.

List of Annexes

Annex I: Guiding Law No. 6 of 1996 of 31 January 1996 on scientific research and technology development.
Law No. 68 of 2000 dated 17 July 2000 concerning the revision of some provisions of Guiding Law No. 6 of 1996 of 31 
January 1996 concerning scientific research and technology development.

Annex II: Law No. 60 of 2008 dated 4 August 2008 related to the establishment of the National Agency for Scientific 
Research Promotion.
Law No. 42 of 2010 dated 26 July 2010 related to the revision of Law No. 60 of 2008 of 4 August 2008 concerning the 
establishment of the National Agency for Scientific Research Promotion.
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الفصل	الرابع
دور المؤسسات من أجل منظومة وطنية متماسكة في مجال نقل التكنولوجيا 

يهــدف هــذا الفصــل إلــى اقتــراح مقاربــة تمكــن مــن تحســين أداء الهيــاكل الوزاريــة والمؤسســات الوطنيــة والجامعــات فــي مجــال نقــل وتحويــل 
التكنولوجيــا. وبنــاء علــى ذلــك ســيعرض:

ــث  ــز البح ــات ومراك ــع الجامع ــع واق ــة م ــا الحالي ــل التكنولوجي ــة ونق ــة الفكري ــات الملكي ــة سياس ــف ومواءم ــى تكيي ــاعد عل ــة تس ــراح مقارب - اقت
ــي. ــر التكنولوج ــي والتطوي ــث العلم ــال البح ــي مج ــة ف ــات الدول ــة وسياس العمومي

- المســاهمة فــي وضــع الشــروط المرجعيــة وفــي تحديــد العالقــة بيــن ضبــاط االتصــال ومكاتــب نقــل التكنولوجيــا بمــا يناســب واقــع الجامعــات 
ومراكــز البحــث العموميــة.

- جمع المشاريع الواعدة القائمة والمرشحة تبرز التعاون بين الجامعات والمجال الصناعي.

I.	المنظومة	المؤسساتية	لنقل	التكنولوجيا	في	تونس

أصبحــت التحالفــات اإلســتراتيجية فــي ميــدان البحــوث بيــن الجامعــات ومراكــز البحــث والمؤسســات االقتصاديــة مــن أهــم طــرق نقــل التكنولوجيــا 
فــي الســنوات األخيــرة. ومــن األســباب التــي تحــث الشــركات للبحــث عــن شــركاء هــو أن التطــور التكنولوجــي كثيــرا مــا يكــون معقــدا وتكلفتــه 
مرتفعــة، زيــادة علــى الضغوطــات التنافســية المتعلقــة بالمنتجــات الجديــدة، الشــيء الــذي يجعلهــا أكثــر اســتعدادا الســتخدام التقنيــات والخبــرات 
ــا االتصــال الــذي يســهل التعــاون ويخفــض مــن التكلفــة. مــع العلــم أن رقعــة التحالفــات اإلســتراتيجية بــدأت  الخارجيــة واســتغالل تطــور تكنولوجي

تتســع فــي الســنوات األخيــرة لتشــمل اإلنتــاج والتســويق والتوزيــع.

ــادي  ــع االقتص ــا. فالوض ــر به ــب التذكي ــي وج ــرى الت ــل األخ ــن العوام ــد م ــك العدي ــكار، هنال ــز االبت ــي تحفي ــا ف ــل التكنولوجي ــدة نق ــن فائ ــال ع فض
والتنمــوي غالبــا مــا يحــدد أهميــة نقــل التكنولوجيــا إذ أن ضعــف األســواق الوطنيــة يعنــي أن الفــرص التجاريــة ضئيلــة. كمــا أن التخصــص االقتصــادي 
ــوق  ــن حق ــريعات تقن ــد تش ــا وتواج ــل التكنولوجي ــة نق ــة وكثاف ــى طبيع ــات عل ــه انعكاس ــة( ل ــوارد الطبيعي ــي أو الم ــي أو خدمات ــي أو صناع )زراع

ــة ودور مراكــز البحــوث والجامعــات. ــة الفكري الملكي

ويشــهد التعــاون البحثــي بيــن الجامعــة والصناعــة نمــوا ســريعا فــي أغلــب الــدول المتقدمــة حيــث نجــد أن معظــم التمويــالت الموجهــة مــن القطــاع 
الصناعــي نحــو البحــث والتطويــر األكاديمــي هــي مــن نــوع البحــث المتبنــى )sponsored research(. وفــي هــذا اإلطــار تتمتــع المؤسســة ببعــض 

أو جميــع الحقــوق المتأتيــة مــن نتائــج البحــوث. 

I.1 ـ أهم المؤسسات العمومية المتدخلة في نقل التكنولوجيا في تونس

يتــم النقــل التكنولوجــي فــي تونــس عبــر العديــد مــن القنــوات منهــا مؤسســات عموميــة وأخــرى خاصــة، وآليــات وتشــجيعات مباشــرة وغيــر مباشــرة، 
فــي إطــار قوانيــن ولوائــح توضــح مهــام كل متدخــل وحتــى تنظيمــه الداخلــي فــي بعــض األحيــان. وفيمــا يلــي جــدول فيــه مســح ألهــم المؤسســات 
ــة: وزارة اإلشــراف، اإلدارة أو المؤسســة التابعــة لهــا،  ــوي علــى المعلومــات التالي ــا فــي تونــس، ويحت ــة فــي نقــل التكنولوجي ــة المتدخل العمومي

والمهــام المتعلقــة بالنقــل التكنولوجــي كمــا وردت فــي النصــوص القانونيــة.
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المهام اإلدارة	أو	المؤسسة الوزارة

ـ المساهمة في إنجاز البرامج الوطنية للبحث 
ـ المساعدة على إحداث مكاتب تثمين ونقل التكنولوجي

ـ نشر برامج وآليات مرتبطة بتثمين نتائج البحث بما في ذلك أنشطة نقل التكنولوجيا وتنفيذها
ـ التتسيق مع الهياكل المعنية بتثمين نتائج البحث وتحويل التكنولوجيا وكذلك النهوض 

بثقافة التجديد التكنولوجي
ـ عرض خدمات وساطة٬ تدخل في مجال اختصاص الوكالة، بين هياكل البحث والمؤسسات 

االقتصادية والشركاء األجانب في إطار التعاون الدولي

الوكالة الوطنية للنهوض 
بالبحث والتجديد

وزارة التعليم 
العالي والبحث 

العلمي

ـ تثمين نتائج البحث العلمي وحمايتها ونقلها إلى هياكل اإلنتاج
ـ اقتراح برامج وآليات دعم تثمين نتائج البحث العلمي 

ـ متابعة هياكل تثمين نتائج البحث العلمي 
ـ تطوير الشراكة مع المحيط اإلقتصادي واإلجتماعي 

ـ متابعة إنجاز األقطاب التكنولوجية وأنشطتها

اإلدارة العامة لتثمين 
البحث

ـ توجيه أنشطة البحث العلمي نحو األولويات الوطنية
ـ التنسيق بين مؤسسات البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي وبين األطراف 

اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي 

اإلدارة العامة للبحث 
العلمي

ـ متابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال التجديد والتطويرالتكنولوجي
ـ إعداد ومتابعة تنفيذ برامج النهوض بالتجديد التكنولوجي وذلك بالتعاون مع الهياكل 

المعنية
ـ المشاركة بالتعاون مع الوزارات المعنية في إعداد برامج التكوين في ميدان التكنولوجيا 

والتصرف في التجديد
ـ المشاركة في إعداد الدراسات حول تطوير ونقل التكنولوجيا

ـ اإلشراف على مؤسسات األقطاب التكنولوجية والمراكز الفنية القطاعية
ـ دراسة الملفات المتعلقة بمطالب الحصول على المنح المسندة بعنوان االستثمارات 

المنجزة في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي

اإلدارة العامة للتجديد 
وتطوير التكنولوجيا

وزارة الصناعة

ـ المساهمة مع المعاهد والجامعات التونسية واألجنبية لتنمية القطاع والعمل على وضع 
مكاسب البحث العلمي حيز التطبيق. المراكز الفنية

ـ تأطير المؤسسات االقتصادية ومساعدتها على تحديد احتياجاتها في مجال التجديد 
التكنولوجي

ـ نشر ثقافة التجديد التكنولوجي عبر التعريف بالبرامج واآلليات المرتبطة بالتجديد وبتثمين 
نتائج البحث ونقل التكنولوجيا

ـ المساهمة في تنمية القدرة التنافسية وتحسين االنتاجية والنهوض بأنشطة جديدة 
ومؤسسات مجددة

وكالة النهوض بالصناعة 
والتجديد

ـ تقديم المساعدة الفنية وخدمات التكوين أو أي نشاط يدخل في مجاالت اختصاصه في 
إطار تطبيق المواصفات والتراتيب الفنية الوطنية المتعلقة بالمنتجات والخدمات واألشخاص

ـ قبول وفحص ونشر المطالب المتعلقة بعناصر الملكية الصناعية وبصفة عامة التكفل 
بجميع األعمال المناطة بعهدته بصفته الهيكل المكلف بالملكية الصناعية بمقتضى القوانين 

الجاري بها العمل في هذا المجال

المعهد الوطني 
للمواصفات والملكية 

الصناعية

ـ رصد وتقييم األنشطة البحثية وتثمين استخدام منتجاتها إدارة البحث العلمي وزارة الصحة
ـ السهر على النهوض بالبحث الفالجي في إطار السياسة العامة للدولة في هذا المجال 

وذلك بربط الصلة بين مؤسسات البحث والتعليم الفالحي من جهة واإلرشاد الفالحي 
والمنتجين من جهة أخرى 

ـ الحرص على جعل مؤسسات البحث والتعليم العالي الفالحي في خدمة اإلنتاج الفالحي 
والتنمية

مؤسسة البحث والتعليم 
العالي الفالحي وزارة الفالحة
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$

ويظهــر هــذا الجــرد أن المهــام المناطــة لهــذه المؤسســات متقاربــة جــدا وفــي بعــض األحيــان تظهــر وكأنهــا نفــس المهــام. وفــي مــا يلــي مثــال 
لذلــك.

ــا. كمــا أن مــن مهــام اإلدارة العامــة  ــد المســاعدة علــى إحــداث مكاتــب لنقــل التكنولوجي مــن مهــام الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث والتجدي
للبحــث العلمــي ”التنســيق بيــن مؤسســات البحــث العلمــي ومؤسســات التعليــم العالــي وبيــن األطــراف اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة لتنفيــذ 
السياســة الوطنيــة فــي مجــال البحــث العلمــي“ وهــو مــا فهــم علــى أنــه اإلشــراف علــى وحــدات التثميــن ونقــل التكنولوجيــا الموجــودة حاليــا فــي 
مؤسســات البحــث. كمــا أن للمعهــد الوطنــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة امكانيــة التدخــل فــي مكاتــب النقــل التكنولوجيــا بمــا أن مهامــه 
ــات  ــق المواصف ــار تطبي ــي إط ــه ف ــاالت اختصاص ــي مج ــل ف ــاط يدخ ــن أو أي نش ــات التكوي ــة وخدم ــاعدة الفني ــم المس ــة ”تقدي ــر دقيق ــاءت غي ج
والتراتيــب الفنيــة الوطنيــة المتعلقــة بالمنتجــات والخدمــات واألشــخاص“. كمــا أن القانــون اإلطــاري للتعليــم العالــي لســنة 2008 يطلــب مــن اإلدارة 

العامــة لتثميــن البحــث ”متابعــة هيــاكل تثميــن نتائــج البحــث العلمــي“ بــدون أن يحــدد نوعيــة هــذه المتابعــة. 

نجــم عــن ذلــك أن ثالثــة مــن بيــن هــذه الهيــاكل لهــا اليــوم برنامــج يخــص مكاتــب أو وحــدات لنقــل التكنولوجيــا. يســتدعي ذلــك إعــادة النظــر فــي 
هــذا الوضــع القائــم واعتبــار النقــل التكنولوجــي منظومــة واحــدة تســييرها مؤسســات لهــا مهــام متكاملــة وأهــداف واضحــة.

I.2 ـ الهيكلة التنظيمية للمؤسسات العمومية المتدخلة في نقل التكنولوجيا

أهــم مــا يالحــظ فيمــا تقــدم هــو تعــدد المؤسســات التــي مــن بيــن مهامهــا األساســية مســألة نقــل وتحويــل التكنولوجيــا. فيمــا يلــي نــدرس الطريقــة 
التــي تعاملــت بهــا هــذه اإلدارات والمؤسســات مــن الناحيــة التنظيميــة والهيكليــة قبــل دراســة تعاملهــا مــن الناحيــة الفعليــة بالنظــر إلــى اآلليــات 

والحوافــز التــي وضعتهــا للنجــاح فــي مهامهــا.

في	وزارة	التعليم	العالي	والبحث	العلمي:

1.	الوكالة	الوطنية	للنهوض	بالبحث	والتجديد
أحدثــت الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي ســنة 2008 لتكــون حلقــة وصــل بيــن الباحثيــن والمؤسســات االقتصاديــة. إلــى حــد اليــوم 
ليــس للوكالــة تنظيــم هيكلــي بالمعنــى اإلداري للكلمــة )أي موافــق عليــه مــن طــرف رئاســة الحكومــة ومنشــور في الرائــد الرســمي للجمهورية 
التونســية(، علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن التنظيــم المعتمــد حاليــا يتميــز بالعصريــة وبمواءمــة المهــام الموكولــة لهــا، إذ أن لــكل مهــام فريــق عمــل 

مكلــف بــه. وللتذكيــر تتمثــل مهــام الوكالــة فــي:
- المساهمة في إنجاز البرامج الوطنية للبحث

- المساعدة على إحداث مكاتب تثمين ونقل التكنولوجيا ومتابعتها
- مساعدة الهياكل العمومية للبحث في مجاالت الملكية الفكرية البحث ونقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا،

- المساهمة في إحداث وتنشيط مجمعات البحث
- المساعدة على تنفيذ التصرف المالي للمشاريع المرتبطة بنشاطات البحث التعاقدي

- عرض خدمات وساطة بين هياكل البحث والمؤسسات االقتصادية والشركاء األجانب في إطار التعاون الدولي
- نشر برامج البحث وآليات مرتبطة بتثمين نتائج البحث وبنقل التكنولوجيا وكذلك النهوض بثقافة التجديد التكنولوجي

- المساهمة في استغالل نتائج اليقظة العلمية والتكنولوجية

2.	اإلدارة	العامة	لتثمين	البحث	
هــي مــن أهــم الهيــاكل التــي تعنــى بتثميــن ونقــل التكنولوجيــا. وتنقســم اإلدارة العامــة إلــى إدارتيــن فرعييتيــن وهــي إدارة برامــج تثميــن البحث 

وهياكلــه وإدارة األقطــاب التكنولوجيــة. ويالحــظ أن فــي هــذه اإلدارة مصلحــة مخصصــة لهيــاكل تثميــن البحث. 
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2$Æلبحà$ïلعامة$لتثم�à$™Äàåإلà$.$

äي$مà$zäã$ïل¶�اكà$Ñلتي$تعنى$بتثم�ê$ïنقà$Ñلتكنêلêج�ا.$êتنقسà$zإلà$™Äàåلعامة$Øلى$ÄàåØت�ï$فÄع��ت�äê$ïي$
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$

$àإلà$™Äàåلعامة$للبحà$Æلعلمي$.3$
(öسساßمê$ Äمخابê$öàåحê)$ Æلبحà$ Ñاك�äê$ $بàÄمج $باألساù$على $àلعلمي Æللبح$ $àلعامة ™Äàåإلà$~Äتش$

êÆن�ة$للبحèêلà$مجàÄلبà$™ÄàåØ.$$

$

3.	اإلدارة	العامة	للبحث	العلمي	
تشرف اإلدارة العامة للبحث العلمي باألساس على برامج وهياكل البحث )وحدات ومخابر ومؤسسات( وإدارة البرامج الوطنية للبحث. 

 

أمــا مؤسســات البحــث، التابعــة إداريــا لــإلدارة العامــة للبحــث العلمــي وفــي بعــض االختصاصــات يصبــح االشــراف ثنائــي كالصحــة والفالحــة، فــإن 
تنظيمهــا اإلداري يركــز بصفــة جليــة علــى اســتغالل نتائــج البحــوث وتثمينهــا. ورغــم ذلــك فــإن عــددا منهــا لــم يفعــل هــذه التركيبــة اإلداريــة وذلــك 

لصعوبــة ايجــاد العنصــر البشــري المتمــرس والقــادر علــى النجــاح فــي هــذه المهمــة. 
 

في	وزارة	الصناعة	والتكنولوجيا	:

1	ـ	اإلدارة	العامة	للتجديد	وتطوير	التكنولوجيا
منــذ ســنة 2010 وبالظبــط منــذ التحويــر الــوزاري الــذي أصبحــت بموجبــه التكنولوجيــا مــن مهــام وزارة الصناعــة بعــد أن كانــت قبــل ذلــك مــن 
مهــام وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، صــارت هــذه اإلدارة نظريــا المــكان األمثــل لوضــع االســتراتيجيات والسياســات للتطــور التكنولوجي 
واســتحثاث االبتــكار فــي البــالد )كمــا يظهــر فــي الصــورة التاليــة المأخــوذة مــن النــص القانونــي المحــدد لمهــام هــذه اإلدارة لســنة 2010(. لكــن 

هــذا األمــر لــم يحــدث. إذ أنــه ومنــذ ســنة 2011 لــم تتــم تســمية مديــر عــام يديــر هــذه اإلدارة كمــا أنهــا أقــل إدارة مــن ناحيــة عــدد العامليــن.

$
 

 
 

ã$~àÄالشà$صبح�$öالختصاصاà$πفي$بعê$لعلميà$Æلعامة$للبحà$™Äàåا$لإل�ÄàåØ$لتابعةà$´Æلبحà$öسساßما$م
$àلبحê$Æêتثم�ن¶ا $نتائج Ñستغالà$ $على $جل�ة $بصفة $�Äك£ √Äàåإلà$ $تن|�م¶ا ïفإ$ $àêلفالحة´ $كالصحة $.ثنائي

ä$Ñفع�$ zل$ $من¶ا àååع$ïل≤$فإâ$ zغÄêâ$ åجا�à$ $âêل≤$لصعêبة $àإل�Äàåة $àلتÄك�بة ∫$ùÄلمتمà$√Äلبشà$ Äلعنصà
ä$لنجا¬$فيà$على$Äåلقاàêâ$.لم¶مةà$∫$

$

$في$à$™Äà£êلصناعة$àêلتكنêلêج�ا$:
$
$ـ$àإلà$™Äàåلعامة$للتجê$å�åتà$Ä�êèلتكنêلêج�ا1$

êبال|بè$منà$âلتحà$Ä�êلà$√Äà£êلã$√âصبحö$بمêجبà$òلتكنêلêج�ا$مï$م¶اà$™Äà£ê$zلصناعة$$2010منâ$سنة$
$ïã$كانö$قبâ$Ñل≤$مï$م¶ åبع$ ™Äàåإلà$ ∫âä$öÄصا$ $àلعالي$àêلبحà$Æلعلمي´ zلتعل�à$ ™Äà£ê$ zاا�Ä|ن$$ïلمكاà

$�|¶Ä$في$ àألمثÑ$لêضع$àالستàÄت�ج�اàê$öلس�اساö$للتà$Äêèلتكنêلêجي$àêستحثاà$ÆالبتكاÄ$في$àلبالå$(كما
$ $لسنة ™Äàåإلà$ ∫âä$ zلم¶ا$ ååلمحà$ $àلنà$æلقانêني ïم$ ™âêلمأخà$ $àلتال�ة ™Äêلصà2010$ Äألمà$ àâä$ ïلك$ .($zل

مÄ�å$عاà$∫âä$Ä�å�$zإلÄàå™$كما$ãن¶ا$ãقÄàåØ$Ñ™$مï$ناح�ة$عåå$$تسم�ة$تتzz$ل$�2011حã$âØ$.Æåنê$òمنâ$سنة$
ïلعامل�à.$$

$
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2	ـ	وكالة	النهوض	بالصناعة	والتجديد
هــي عبــارة عــن هيــكل مســاند للمؤسســات والباعثيــن، توفــر خدمــات عــن طريــق مراكزهــا الخمــس وإداراتهــا الجهويــة )الـــ 24(، واحــدة فــي كل 
واليــة مــن واليــات الجمهوريــة. أمــا التنظيــم الهيكلــي للوكالــة فهــو يضــم: مركــز تبســيط االجــراءات والتصــرف فــي االمتيــازات، مركــز التوثيــق 
ــاكل  ــالث هي ــن ث ــر م ــذا األخي ــون ه ــي. ويتك ــر التكنولوج ــد والتطوي ــات، ومركزالتجدي ــث المؤسس ــاندة لبع ــز المس ــة، مرك ــة الصناعي والمعلوم
ــكار، وفرقــة عمــل لمســاعدة  ــز ونشــر ثقافــة االبت ــكل لتعزي ــة، هي ــة التكنولوجي ــكل الشــراكة والتنمي ــة( مــن: هي ــادة علــى الشــبكة األوروبي )زي

الشــركات فــي مجــال االبتــكار.

$
 

 
 

2$å�åلتجàê$بالصناعة$πê¶لنà$كالةê$ـ$
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Äالبتكاà$Ñفي$مجا$öكاÄلشà$™åلمساع.$

$

$ـ$àلمع¶à$åلèêني$للمàêصفاàê$öلملك�ة$àلصناع�ة3$
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$
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$مكت¥$لåعz$نقà$Ñلتكêلêج�ا.$ح�Æ$�علà$ïلمع¶à$åفتتا¬
$

$

$
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$

3	ـ	المعهد	الوطني	للمواصفات	والملكية	الصناعية
ــم، يقــوم المعهــد التونســي بمهامــه األساســية التــي هــي: القيــس واإلشــهاد  ــة فــي العال ــة الصناعي ككل مؤسســات للمواصفــات والملكي

ــرز فــي تنظيمــه الهيكلــي الحالــي. ــة. وهــو مــا يب بالمطابقــة والملكيــة الفكري

لكــن وبالرجــوع إلــى برامجــه ومشــاركاته اإلقليميــة والدوليــة بــدأت تظهــر اهتمامــات جديــدة لهــا عالقــة مباشــرة بالنقــل التكنولوجــي. وفــي مــا 
يلــي صــورة مــن البوابــة الرســمية للمعهــد علــى االنترنــات توضــح هــذا التوجــه الجديــد. حيــث يعلــن المعهــد افتتــاح مكتــب لدعــم نقــل التكولوجيــا.
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4	ـ	المراكز	الفنية
تضطلع المراكز الفنية الى جانب مهامها الخصوصية المضبوطة بمقتضى انظمتها األساسية بالمهام التالية:

- جمــع وبــث المعلومــات الفنيــة او الصناعيــة او التجاريــة وكذلــك القيــام بــكل االحصائيــات وإعــداد الدراســات الفنيــة واالقتصاديــة المتعلقــة 
باألنشــطة الصناعيــة.

- حصر كل الثروات الوطنية للمواد االولية وذلك بالتعاون مع المعاهد الوطنية للبحوث ودراسة خاصياتها الستغاللها.
- مد الصناعيين بالمساعدات لتعصير طرق العمل وتحسين الفنيات والتحكم في الجودة.

- المساهمة في اعداد المواصفات وإعانة الصناعيين في العمل بها.
- المساهمة مع المعاهد والجامعات التونسية واألجنبية لتنمية القطاع والعمل على وضع مكاسب البحث العلمي حيز التطبيق.

- التنسيق مع المراكز المختصة في عمليات التكوين المهني حسب حاجيات االنشطة الصناعية.
- اعداد كل دراسة او بحث لتنمية وتطوير الصادرات.

- تطويــر اســتعمال تقنيــات راشــدة ايكولوجيــا تحمــي البيئــة وتحافــظ علــى ديمومــة المــوارد وتحــد مــن االفــرازات الملوثــة والنفايــات وتســمح 
برســملة اكثــر نســبة مــن المنتجــات والنفايــات وبمعالجــة مقبولــة للنفايــات الباقيــة.

- القيــام بــكل اختبــار او تحليــل منــاط بعهدتهــا ســواء مــن طــرف المهنييــن او المحاكــم والقيــام بــكل مهمــة تحــت اشــرافها لحســم الخالفــات 
بالحســنى

- مســاعدة المؤسســات علــى تحســين اســتعمال امكانيــات االنتــاج مــن الناحيــة التقنيــة والبشــرية وذلــك بتوجيههــا الــى تطويــر المنتوجــات وإقــرار 
برامــج اســتثمار مالئمة

- وبصورة عامة انجاز كـل االعمــال االخرى التـي يقع ضبطها بالنسبة لكل مركز ضمـن نظامــه االســـاســي.

ــى وضــع  ــة القطــاع والعمــل عل ــة لتنمي ــى ”المســاهمة مــع المعاهــد والجامعــات التونســية واألجنبي ــص عل ــى الرغــم مــن أن مهامهــا تن وعل
مكاســب البحــث العلمــي حيــز التطبيــق« فــإن التنظيمــات الهيكليــة لهــذه المراكــز ال تعطــي مجــاال واضحــا لهــذه المهمــة التــي تظهــر وكأنهــا 

مغيبــة.

كحصيلــة لمــا ســبق يبــرز التقييــم الهيكلــي لــإلدارات والمؤسســات ذات العالقــة بالنقــل التكنولوجــي علــى أن العديــد منهــا ال تســتجيب للمهــام 
المناطــة بعهدتهــا فــي مجــال النقــل التكنولوجــي وحتــى وإن اســتجابت فــي بعــض األحيــان فــإن ذلــك يكــون بصفــة جزئيــة. كمــا يالحــظ أن أربــع 
مؤسســات علــى األقــل بإمكانهــا )بحســب المهــام و كذلــك هيكلتهــا التنظيميــة( أن تحــدث )أو تكــون مســؤولة عــن( مكاتــب لنقــل التكنولوجيــا. 
ــي  ــد الوطن ــي، والمعه ــث العلم ــة للبح ــن، اإلدارة العام ــة للتثمي ــث، اإلدارة العام ــة للبح ــة الوطني ــي: الوكال ــات أو اإلدارات ه ــذه المؤسس ه

للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة.

ــوض  ــة للنه ــات عملي ــا أو مقترح ــل التكنولوجي ــة النق ــتراتيجيات لمنظوم ــع اس ــي وض ــهام ف ــى االس ــادرة عل ــاكل ق ــذه الهي ــل أن ه ــن، ه ولك
ــه؟ ــات لدعم ــاع أو سياس بالقط

II.	نحو	بلورة	سياسات	الملكية	الفكرية	ونقل	التكنولوجيا	في	الجامعات	ومراكز	البحث

يرجــع اهتمــام الدولــة التونســية بمســألة توطيــن ونقــل التكنولوجيــا إلــى أواخــر الســتينات مــن القــرن الماضــي لمــا بــدأت الجامعــة التونســية تتطــور 
ــة التســعينات مــن القــرن  ــم يأخــذ منحــى السياســات إال فــي بداي ــات األولــى للبحــث العلمــي تظهــر شــيئا فشــيء. لكــن هــذا اإلهتمــام ل والنوات
الماضــي حيــن أحدثــت وألول مــرة كتابــة دولــة للبحــث العلمــي. وكانــت مــن أول القــرارات التــي اتخــذت أنــذاك إحــداث أليــة تثميــن نتائــج البحــوث 
)التــي هــي جــار بهــا العمــل إلــى حــد اآلن(. وفــي ســنة 1996 صــدر القانــون المؤسســة لمنضومــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا الــذي وباإلعتمــاد 

علــى مــا جــاء فيــه وضعــت قوانيــن وتراتيــب عديــدة أخــرى فــي مجالــي الملكيــة الفكريــة ونقــل التكنولوجيــا. 51

ترتكــز سياســات الدولــة التونســية فــي مجالــي الملكيــة الفكريــة والنقــل التكنولوجــي، زيــادة علــى  القوانيــن والتراتيــب المنظمــة لهذيــن الميدانيــن، 
علــى عنصريــن متكامليــن )علــى األقــل مــن الناحيــة النظريــة( وهــي: إحــداث آليــات وحوافــز وإحــداث برامــج وطنيــة ذات محتــوى تكنولوجــي عــال.

II.1 ـ آليات تدخل الهياكل العمومية في نقل التكنولوجيا

فيمــا يلــي جــدول فيــه مســح ألهــم اآلليــات والبرامــج والتضاهــرات التــي تتعلــق بنقــل التكنولوجيــا، يحتــوي على المعلومــات التاليــة: وزارة اإلشــراف، 
اإلدارة أو المؤسســة التابعــة لهــا، واألليــات المقترحــة لدعــم النقــل التكنولوجــي بتســمياتها كمــا وردت فــي النصــوص القانونيــة أو فــي المنشــورات 

اإلعالمية
٥1 الرجوع للغرض إلى الفصل الثالث من هذا التقرير.
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اآللية	أو	البرنامج	أو	التضاهرة اإلدارة	أو	المؤسسة الوزارة

)BUTT( مكاتب نقل التكنولوجيا بالجامعات -
)Mobidoc( برنامج -

الوكالة الوطنية للنهوض 
بالبحث والتجديد

وزارة التعليم 
العالي والبحث 

العلمي

) Junior( بنوعيه القديم والجينيور )VRR( برنامج تثمين نتائج البحوث -
- برنامج األقطاب التكنولوجية

- آلية تنقل وتفرغ الباحثين

اإلدارة العامة لتثمين 
البحث

)PRF( برنامج البحوث االئتالفية -
- برنامج وحدات نقل التكنولوجيا بمراكز البحث

اإلدارة العامة للبحث 
العلمي

)PIRD( منحة االستثمار في البحث والتطوير - مكتب التأهيل الصناعي

وزارة الصناعة

)PNRI( البرنامج الوطني للبحث والتجديد - اإلدارة العامة للتجديد 
وتطوير التكنولوجيا

)PNRI( المساهمة في البرنامج الوطني للبحث والتجديد - المراكز الفنية
- حاضنات المؤسسات

- اليوم الوطني لنقل التكنولوجيا
وكالة النهوض بالصناعة 

والتجديد
- التصاميم الصناعية وبراءات اإلختراع

  مكتب لدعم نقل التكنولوجيا
المعهد الوطني 

للمواصفات والملكية 
الصناعية

للبحوث في مجال الصحة عالقة مباشرة بالمرضى واألمراض مما يجعل النقل المعرفي 
والتكنولوجي أقل عوائق بالمقارنة مع باقي القطاعات إدارة البحث العلمي وزارة الصحة

للبحوث في مجال الفالحة عالقة مباشرة باألرض والزراعات مما يجعل النقل المعرفي 
والتكنولوجي أقل عوائق بالمقارنة مع باقي القطاعات

مؤسسة البحث والتعليم 
العالي الفالحي وزارة الفالحة

التفاعــل بيــن سياســات مثلــث المعرفــة عبــر التجاســر بيــن الجامعــات ومؤسســات البحــث والميــدان االقتصــادي هــي واحــدة مــن األولويــات التــي 
ــع  ــه طاب ــى أربعــة محــاور: األول ل ــن القطاعــات عل ــة للســنوات 2007-2016. واعتمــدت اســتراتيجية التعــاون بي ــي للتنمي حددهــا المخطــط الوطن
ــا  ــا، ومنه ــل التكنولوجي ــة ونق ــث والصناع ــات البح ــات ومؤسس ــن الجامع ــل بي ــة التواص ــهل عملي ــات تس ــاء مؤسس ــي انش ــص ف ــاتي يتلخ مؤسس
 )Top-Down(“ المؤسســات الوســيطة واألقطــاب التكنولوجيــة وحاضنــات المؤسســات. المحــور الثانــي وهــو مــن النــوع “مــن األعلــى إلــى أســفل
ــى “ ــى األعل ــفل إل ــن األس ــوع “م ــن الن ــو م ــث وه ــور الثال ــة. المح ــة وطني ــع ذات أولوي ــي مواضي ــددة ف ــة مح ــاريع بحثي ــل مش ــم تموي ــث يت  حي

ــن مراكــز  ــج البحــوث أوالتعــاون بي ــن نتائ ــل فــي تثمي ــز المحــور االســتراتيجي الــذي يتمث ــج البحــوث وتعزي ــه عالقــة باســتغالل نتائ )Bottom-Up( ول
البحــث والمؤسســات االقتصاديــة. والمحــور األخيــر يتمثــل فــي تقديــم اآلليــات الداعمــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار فــي الصناعــة مــن خــالل برنامــج 

.)PIRD( منحــة االســتثمار فــي البحــث والتطويــر

وفــي مــا يلــي تقديــم ســريع ومبســط لهــذه اآلليــات والحوافــز، ثــم تقييــم أولــي احصائــي، ثــم ثانــي يرتكــز علــى دراســات حديثــة أجريــت عليهــا فــي 
إطــار التعــاون الدولــي.

 52)PIRD(	والتطوير	البحث	في	االستثمار	منحة	1ـ
ــل  ــة مــن قب ــن البحــوث التنموي ــة تشــجيع االســتثمارات منحــة لالســتثمارات المنجــزة فــي ميادي ــذ ســنة 1994 مــن خــالل مجل ــة من وضعــت الدول
ــل  ــي تموي ــاهمة ف ــة المس ــل الصناع ــب تأهي ــق مكت ــن طري ــا ع ــة والتكنولوجي ــى وزارة الصناع ــة. وتتول ــة والخاص ــة العمومي ــآت االقتصادي المنش
مشــاريع البحــث والتطويــر التكنولوجــي المقترحــة مــن قبــل المؤسســات االقتصاديــة. وتتعلــق االســتثمارات فــي هــذا المجــال بالعمليــات التاليــة :

- الدراسات األولية لتطوير منتوجات أو نماذج إنتاج جديدة
- إنجاز النماذج والتجارب التقنية المتعلقة بها وكذلك التجارب الميدانية

- اقتناء التجهيزات العلمية الضرورية إلنجاز مشاريع البحوث التنموية
- تضبط منحة االستثمار في البحث التنموي كما يلي :

- 50٪ من الكلفة الجملية للدراسات على أن ال تفوق هذه المنحة 25000 دينارا،
- 50٪ من كلفة إنجاز النماذج والتجارب التقنية والتجارب الميدانية واقتناء التجهيزات العلمية على أن ال تفوق هذه المنحة 100000 دينارا.

٥2 http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=22&mrub=180&msrub=250#3 
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تعــرض المشــاريع المقترحــة للتقييــم علــى خبــراء تعينهــم الــوزارة ثــم علــى لجنــة مختصــة. وتــم منــذ بدايــة ســنة 1995 تطبيــق هــذه اآلليــة لتمويــل 
مــا يقــارب المائــة مشــروعا. مــع اإلشــارة إلــى أن عــدد المؤسســات االقتصاديــة المنتفعــة بهــذه المنحــة مــازال دون المأمــول ويمكــن تفســير ذلــك بـــ :

- عدم وجود هيكل للتصرف و إدارة التجديد التكنولوجي في المؤسسات االقتصادية التونسية.
- نقص في اإلحاطة بالمؤسسات االقتصادية في مجاالت البحث التنموي والتجديد.

- ضعف نسبة تدخل المنحة في تمويل المشاريع. 

  53)PNRI(	واالبتكار	للبحث	الوطني	البرنامج	2ـ
هــو برنامــج موجــه للنهــوض بالبحــث التنمــوي ودعــم التعــاون بيــن القطــاع الصناعــي وقطــاع البحــث. انطلــق تنفيــذه ســنة 2003 لبعــث مشــاريع 

بحــث وتجديــد تكنولوجــي تنجــز بالشــراكة بيــن هيــاكل البحــث )وحــدات ومخابــر البحــث( والمؤسســات الصناعيــة والمراكــز الفنيــة القطاعيــة.

تتدخــل مؤسســة صناعيــة واحــدة علــى األقــل فــي تحديــد المشــروع وإنجــازه مــع وجــوب مشــاركة هيــكل بحــث ومركــز فنــي. وتكــون مســاهمة 
األطــراف الصناعيــة فــي كلفــة المشــروع بحــد أدنــى ال يقــل عــن 20٪، بينمــا ال تتجــاوز مــدة إنجــاز المشــروع الســنتين. ويجــب التوصــل عنــد نهايــة إنجــاز 
المشــروع إلــى نتائــج يمكــن اســتغاللها صناعيــا مــن طــرف الشــركاء الصناعييــن وذلــك إلحــداث أنشــطة صناعيــة مجــددة بالمؤسســات المســتهدفة 

أو إحــداث مؤسســات جديــدة.

تساهم المراكز الفنية في هذا البرنامج حيث يتمثل دورها في :
- جرد حاجيات المؤسسات الصناعية في مجال البحث التنموي حسب القطاعات.

- الربط بين هياكل البحث والمؤسسات الصناعية لبعث هذه المشاريع.
- إمكانية المشاركة في هذه المشاريع كطرف بحث وذلك بالشراكة مع هياكل البحث.

- اإلشراف على إنجاز المشاريع والتصرف في االعتمادات المرصودة للغرض باعتبارها هياكل حاملة للمشروع.

54)VRR(	البحوث	نتائج	تثمين	برنامج	3ـ
يســاهم برنامــج تثميــن نتائــج البحــوث فــي إعطــاء قيمــة مضافــة للمنتــوج المــادي أو الالمــادي للبحــث العلمــي ويســاهم عنــد نقلــه للمؤسســات 
االقتصاديــة فــي إحــداث المشــاريع المجــددة وتطويــر قدراتهــا التنافســية  وتنميــة االقتصــاد .فــي هــذا اإلطــار وضعــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي والتكنولوجيــا منــذ ســنة1992  برنامجــا خاصــا لتشــجيع تثميــن نتائــج البحــث وذلــك بتمويــل المشــاريع المجــددة والمقترحــة مــن قبــل هيــاكل 
البحــث )مركــز بحــث- مخبــر بحــث- وحــدة بحــث( حســب أهميــة المشــروع ومكانتــه فــي ســلم األولويــات الوطنيــة للبحــث علــى امتــداد ثــالث ســنوات 

اعتمــادا علــى اتفاقيــة بيــن الــوزارة ورئيــس المشــروع تضبــط طــرق وشــروط إســناد التمويــالت.

ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تثميــن نتائــج البحــث واســتغالل ذلــك فــي منظومــة اإلنتــاج. ويمكــن لهيــكل البحــث تشــريك مؤسســة اقتصاديــة علــى أن 
تســاهم هــذه األخيــرة فــي تمويــل المشــروع بنســبة ال تقــل عــن 10٪ وذلــك فــي صيغــة مــواد أوليــة وتجهيــزات ومــوارد بشــرية. كمــا يهــدف هــذا 
البرنامــج إلــى إنجــاز وتطويــر النمــاذج التكنولوجيــة للمنظومــات التــي يقــع تصورهــا وصياغتهــا فــي هيــاكل البحــث والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى 

حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي شــكل بــراءات اختــراع وااللتحــاق بحاضنــات المؤسســات فــي إطــار برنامــج تنقــل الباحثيــن.

ــم برمجةاالعتمــادات  ــار ويت ــة تقــدر بتســعة مليــون دين ــرة بيــن 1992 و2016 بقيمــة أجمالي ــة 97 مشــروعا خــالل الفت ــغ عــدد المشــاريع الممول وبل
الماليــة ســنويا. ويالحــظ أن عــدد مشــاريع تثميــن نتائــج البحــث المقترحــة مــن قبــل هيــاكل البحــث ال يــزال دون المطلــوب. ويمكــن تفســير ذلــك بمــا 

يلــي:
- النقص في التعريف بهذه اآللية.

- النقص في إلمام الباحثين بثقافة التثمين. 
- النقص في األفكار التي يمكن تجسيمها بمشاريع تثمين نتائج البحث التنموي من قبل مراكز وهياكل البحث.

- غياب التواصل بين هياكل البحث والمؤسسات االقتصادية. 
- افتقار هياكل البحث إلى الموارد البشرية الضرورية ألنشطة التثمين كالمهندسين المختصين في ذلك.

- عدم اهتمام المدرس الباحث بتثمين نتائج بحوثه نظرا ألن هذه األنشطة ال تؤخذ بعين االعتبار في لجان التدرج في الرتب.

ولتجاوز هذه اإلشكاليات ولتفعيل هذه اآللية وتحقيق نتائج أفضل تقترح اإلدارة العامة للتثمين: 
- ضرورة توجيه برامج ومشاريع البحث نحو حاجيات االقتصاد الوطني وهذا من شأنه أن يوفر عدد أكبر من نتائج البحث القابلة للتثمين.

٥٣ http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=22&mrub=180&msrub=282
  

٥٤   http://www.mesrst.tn/francais/recherche/2010/valorisation_resultat_recherche/presentation.pdf
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- اتبــاع منهجيــة تعتمــد علــى اتصــال هيــاكل البحــث بالمؤسســات االقتصاديــة قصــد التعريــف بأنشــطتها وهــو مــا مــن شــأنه أن يفــرز أفــكار مشــاريع 
تثميــن نتائــج بحــث.

- إلزاميــة إدمــاج عنصــر التثميــن فــي مشــاريع البحــث المقدمــة مــن قبــل مخابــر البحــث وخاصــة التابعــة منهــا لمراكــز البحــث واعتمــاد هــذا التــم ّشــي 
مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لتقييــم أنشــطة البحــث طبقــا لإلجــراءات الجديــدة لتحســين مــردود ّيــة المنظومــة الوطنيــة للبحــث العلمــي والتكنولوجيــا.

- إدراج إلزاميــة قيــام مراكــز البحــث بتثميــن نتائــج بحوثهــا ضمــن عقــود البرامــج التــي ســيتم اعتمادهــا فــي إطــار التوجهــات الجديــدة للــوزارة المتعلقــة 
بتفعيــل منظومــة البحــث العلمــي والتجديــد التكنولوجي.

55)PRF	Programmes	de	Recherches	Fédérés(	االئتالفية	البحوث	برامج	4ـ
تتمثــل فــي مجموعــة مــن المشــاريع تهــدف إلــى إيجــاد الحلــول العمليــة القابلــة لالســتغالل والتثميــن فــي مجــاالت ذات أولويــة وطنيــة تــم ضبطهــا 
ــاء علــى استشــارات وطنيــة شــملت مختلــف األطــراف المعنيــة. وفيمــا يلــي جــدوال يحوصــل المجــاالت وعــدد المشــاريع وفــرق البحــث وباقــي  بن
المشــاركين مــن مؤسســات اقتصاديــة واجتماعيــة وجمعيــات. ورغــم تعــدد اآلليــات وتنوعهــا حيــث تظهــر وكأنهــا تســتجيب ألغلــب مطالــب الباحثيــن 
والمؤسســات االقتصاديــة فــإن العــدد األجمالــي للمشــاريع بقــي ضعيفــا مــن ســنة إلــى أخــرى. كمــا أن الدولــة لــم تقيمهــا تقييمــا علميــا لمعرفــة 

مــدى تأثيرهــا علــى اقتصــاد البــالد )تشــغيل وتنافســية وتنميــة(.

ومــن بيــن المآخــذ العديــدة علــى هــذه اآلليــات اظهــرت نتائــج المســوحات الموجهــة للمؤسســات االقتصاديــة عــدم علــم هــذه األخيــرة بوجــود كل 
هــذه اآلليــات )15٪ إلــى 25٪ فقــط حســب اآلليــة( وعبــرت عــن اســتعدادها للمشــاركة بمعــدل فــاق الـــ ٪40.

5.	تنقل	وتفرغ	الباحثين	
ــغ الترخيــص لألعــوان  ــق بضبــط شــروط وصي ــة 2002 والمتعل ــات األمــر عــدد 1573 لســنة 2002 المــؤرخ فــي أول جويلي فــي إطــار تطبيــق مقتضي

عدد	المشاريع اآللية

97 مشروع منذ سنة 1992 أي بمعدل 4 مشاريع في السنة )بمساهمة أقل من 1 ٪من هياكل البحث( برنامج تثمين نتائج البحوث

بمعدل 5 مشاريع في السنة منذ سنة 1995 )بمساهمة قرابة 100 مؤسسة اقتصادية( منحة االستثمار في البحث والتنمية

بمعدل 3 مشاريع في السنة منذ سنة 2003 )بمساهمة 50٪ من المراكز الفنية( البرنامج الوطني للبحث واالبتكار

بمعدل مشروع كل سنة منذ سنة 2003 بمساهمة مئات من المشاركين برنامج البحوث االئتالفية

العمومييــن، الذيــن يباشــرون مهّمــة بحــث أو تطويــر تكنولوجــي بمقتضــى النظــام األساســي الــذي ينتمــون إليــه، فــي التنقــل إلــى المؤسســات 
ــا قصــد بعــث مشــاريع مجــددة فــي  ــا أو جزئي ــرغ كلي ــك التف ــى إحــداث مشــاريع مجــددة، وكذل ــة أو الخاصــة ومســاعدتها عل والمنشــآت العمومي
ــه  ــة للغــرض )بالفصــل 19 مــن األمــر المشــار إلي ــة المحدث ــات المؤسســات أو المســاهمة فــي إنجازهــا، تنظــر اللجن ــة وحاضن األقطــاب التكنولوجي

أعــاله( كلمــا اقتضــى األمــر وحســب ورود المطالــب فــي الملفــات. 

6.	برنامج	لتمويل	أطروحات	الدكتورا	في	المؤسسات	االقتصادية	56  
وفقــا التفــاق مالــي بيــن الحكومــة التونســية واالتحــاد األوروبــي تــّم احــداث برنامــج لدعــم البحــوث واالبتــكار)PASRI(، الــذي يهتــم بنشــاطات عديــدة 
لهــا عالقــة بمجــال االبتــكار والبحــث وتســتفيد منــه األطــراف التــي تعمــل فــي المجــاالت األكاديميــة واالقتصاديــة. ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى 
تحســين تأثيــر البحــث واالبتــكار علــى التنميــة االقتصاديــة وخلــق فــرص عمــل فــي تونــس. وبالرغــم مــن الوضــع االســتثنائي للبــالد، هنــاك جهــود لجلــب 
الباحثيــن الشــبان للمشــراكة فــي مشــاريع مبتكــرة لدعــم هــذا المحــرك الحقيقــي للقيمــة المضافــة العاليــة وبالتالــي للقــدرة التنافســية. فــي هــذا 
الســياق وضعــت PASRI مــن خــالل الوكالــة الوطنيــة للبحــث العلمــي برنامجــا لتمويــل تنقــل الباحثيــن الشــبان إلــى المؤسســات االقتصاديــة. هــذا 
البرنامــج المســمى بـــ Mobidoc يمكــن مــن بنــاء شــراكات بيــن المؤسســات االقتصاديــة والمراكــز البحثيــة لتنفيــذ برامــج بحــث فــي المؤسســة نفســها 

صاحبــة فكــرة المشــروع وبذلــك يكــون المشــروع صادرعــن احتياجــات هــذه الشــركة.

ــورا الشــباب  ــر )12 شــهرا( ألصحــاب الدكت ــى المــدى القصي ــة: األول فــرص عمــل عل ــي تقــدم للشــركات االقتصادي ــن مــن البرامــج الت ــك نوعي هنال
)Mobidoctors(، والثانــي عمــل علــى المــدى المتوســط )36 شــهرا( لطلبــة الدكتــورا ليتممــوا أطروحاتهــم )Mobidoc(. فــي كلتــا الحالتيــن يخصــص 

البرنامــج منــح للباحثيــن الشــباب. ويتــم التركيــز علــى مشــروع الشــراكة بيــن مختبــر البحــث األكاديمــي والمؤسســة االقتصاديــة.
فــي ســنة 2012 تــم تمكيــن 67 طالبــا فــي الدكتــوراه مــن منحــة Mobidoc وذلــك فــي 53 مؤسســة اقتصاديــة. أمــا طلــب العــروض فــي طبعتــه 
ــزم كل  ــع التخصصــات. وتلت ــب العــروض لـــ Mobidoctors 130 فــي جمي ــق طل ــاك 80 منحــة. وقــد أطل ــة للعــام الدراســي 2013-2014 فهن الثاني

٥٥ http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=22&mrub=180&msrub=250#1
  

٥٦   http://www.pasri.tn/node/662  http://www.pasri.tn/node/661
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مؤسســة مشــاركة بدفــع 20٪ مــن المنحــة علــى األقــل. وعنــد قيامهــا بذلــك فإنهــا تنخــرط وبطريقــة غيــر مباشــرة وعلــى المــدى المتوســط فــي 
ــن. ويســتند Mobidoc فــي الواقــع علــى  ــة و تقــل مخاوفهــا مــن مخاطــر هــذه المشــاريع وتتعــود علــى الشــراكة مــع األكاديميي مشــاريع ابتكاري
عالقــة رابح-رابــح التــي تؤخــذ مصالــح جميــع األطــراف بعيــن االعتبــار: األعمــال التجاريــة ، مختبــر، باحــث شــاب وهــي الطريقــة األجــدى لضمــان تحقيــق 
ــل منحــة  ــل األخــرى مث ــات التموي ــة التكامــل مــع آلي ــل فــي محاول ــي لبرنامــج Mobidoc فيتمث ــي. أمــا النجــاح الثان ــكار الوطن أهــداف نظــام االبت
االســتثمار فــي البحــث والتطويــر PIRD والبرنامــج الوطنــي للبحــث والتجديــد PNRI. وســيكون ذلــك فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للتأهيــل الصناعــي 
ألنهــا يمكــن أن تســتخدم برنامــج Mobidoc لتعزيــز عملهــا. ثــم يتــم اســتخدام هــذه األمــوال لدعــم التداعيــات الماليــة المترتبــة علــى تنفيــذ بحــوث الـــ

.Mobidoc

وبعــد المرحلــة التجريبيــة، قامــت الوكالــة برصــد ودعــم وتحليــل واقتــراح التعديــالت الالزمــة مــن أجــل تثبيــت طريقــة عمــل قابلــة للتطبيــق وفعالــة، من 
شــأنها أن تســاهم فــي الحــد مــن الحواجــز بيــن البحــث والطلــب االجتماعــي واالقتصــادي وتلتــزم بضمــان اســتدامة هــذا التكامــل بيــن األكاديميــن 

.PASRI والمؤسســات االقتصاديــة لهــذا البرنامــج بعــد انتهــاء ال

II.2 ـ برامج وطنية ذات محتوى تكنولوجي عال

ـ	برنامج	األقطاب	التكنولوجية	57
يعــّرف القطــب التكنولوجــي عــادة بالفضــاء أو مجموعــة الفضــاءات المندمجــة المعــدة الحتضــان أنشــطة فــي مجــال التكويــن والبحــث العلمــي 
والتكنولوجــي مــن جهــة، ومجــال إنتــاج التكنولوجيــا وتطويرهــا مــن جهــة أخــرى، فــي اختصــاص معيــن أو مجموعــة اختصاصــات، قصــد الرفــع مــن 
القــدرة التنافســية لالقتصــاد وتطويــر مقوماتــه التكنولوجيــة، وذلــك يحفــز التجديــد التكنولوجــي ودعــم التكامــل واالندمــاج بيــن هــذه األنشــطة فــي 

إطــار األولويــات الوطنيــة.

ومــن أهــداف القطــب التكنولوجــي، تفعيــل الشــراكة بيــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص، ودفــع البحــث العلمــي ضمــن األولويــات الوطنيــة، 
ــرية ذات  ــوارد البش ــة الم ــي، وتنمي ــد التكنولوج ــوض بالتجدي ــة، والنه ــة االقتصادي ــة التنمي ــخيرها لخدم ــوث وتس ــج البح ــن نتائ ــى تثمي ــرص عل والح
الكفــاءات العاليــة الضروريــة للتجديــد التكنولوجــي والنهــوض باألنشــطة المجــددة ذات القيمــة المضافــة العاليــة، واســتقطاب مؤسســات اقتصاديــة 
ــتقطاب  ــث واس ــج البح ــن نتائ ــالل تثمي ــن خ ــددة م ــات مج ــث مؤسس ــي، وبع ــد التكنولوج ــر والتجدي ــث والتطوي ــى البح ــطتها عل ــي انش ــد ف تعتم

االســتثمار الخارجــي المباشــر، وخلــق مواطــن شــغل خاصــة لحاملــي شــهادات التعليــم العالــي.

ــذ االســتقالل. يهــدف هــذا  ــر طموحــا من ــدون شــك المشــروع الصناعي-العلمــي األكث ــة فــي تونــس هــو ب برنامــج إنشــاء عشــر أقطــاب تكنولوجي
ــى نظــام  ــالت عل ــت بعــض التعدي ــة. وقــد أدخل ــة ونشــر المعرفــة التكنولوجي ــى الصناع ــج البحــوث إل ــة مالئمــة لنقــل نتائ ــاد بيئ ــى إيج البرنامــج إل
ــذ )2003ـ2006(.  ــن التنفي ــى م ــالث األول ــنوات الث ــي الس ــا ف ــي واجهته ــات الت ــى الصعوب ــب عل ــل التغل ــن أج ــاب م ــذه األقط ــي ه ــة ف الحوكم
ــا  ــرى مم ــة الكب ــة الحكومي ــوك وبعــض المؤسســات االقتصادي ــا القطــاع الخــاص والبن ــك مــن خــالل إنشــاء شــركات تصــرف يشــارك فيه وكان ذل
مكــن مــن التعــرف علــى فــرص أعمــال جديــدة وزيــادة وعــي المســتثمرين. وتلعــب هــذه الشــركات دور مكتــب اتصــال لتزويــد الشــركات التــي هــي 
علــى اســتعداد لالنتصــاب فــي األقطــاب التكنولوجيــة بالخدمــات الالزمــة. ويعمــل كل قطــب تكنولوجــي علــى دفــع التنميــة الجهويــة واالقتصــاد 
ــة والبشــرية مــع  ــة لــكل جهــة وإمكانياتهــا الطبيعي ــات االقتصادي ــار تخصــص كل قطــب تكنولوجــي بصفــة تتــالءم مــع الحاجي ــم اختي الوطنــي، وت

ــار األولويــات الوطنيــة مــن حيــث:  األخــذ بعيــن االعتب
- تعزيز القطاعات الصناعية اإلستراتيجية )النسيج والصناعات الغذائية والميكانيك واإللكترونيك(،

- تطوير قطاعات الخدمات )تكنولوجيات المعلومات واالتصال(،
- دعم التنمية المستديمة )الماء، الطاقة، البيئة(،

- النهوض بالقطاعات ذات العالقة بالزراعة والصحة.

لكــن وبالرغــم مــن تعــدد االصالحــات وارتفــاع نســبة االســتثمارات العموميــة، يبقــى هــذا البرنامــج الوطنــي دون المســتويات المؤمولــة )باســتثناء 
قطــب الغزالــة( خاصــة مــن ناحيــة بعــث المؤسســات المجــددة والرفــع مــن القيمــة المضافــة وتشــغيل الشــباب ذوي المؤهــالت العلميــة العاليــة.

ـ		حاضنات	المؤسسات	58
تمثــل حاضنــات المؤسســات حســب القانــون عــدد 69 لســنة 2007 المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 2007 والمتعلــق بحفــز المبــادرة االقتصاديــة »فضــاءات 
ــورة أفكارهــم وتحويلهــا إلــى مشــاريع جاهــزة لإلنجــاز وإيــواء  ــن فــي القطاعــات المجــددة واألنشــطة الواعــدة علــى بل مجهــزة لمســاعدة الباعثي

٥٧ http://www.tunisieindustrie.nat.tn/ar/doc.asp?mcat=16&mrub=157
  

٥٨   http://www.tunisieindustrie.nat.tn/ar/doc.asp?mcat=16&mrub=138
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هــذه المشــاريع لمــدة زمنيــة محــددة وإعانتهــا علــى االنتصــاب بخــارج الحاضنــة بعــد فتــرة الحضــن«. وحــدد نفــس القانــون الخدمــات التــي تســديها 
الحاضنــة والمتمثلــة أساســا في«تكويــن الباعثيــن الجــدد فــي مجــال بعــث المشــاريع واإلحاطــة بهــم عنــد إعــداد المشــروع وإيــواء المشــاريع المجددة 
ومرافقتهــا خــالل الســنوات األولــى مــن انطالقهــا وذلــك عبــر توفيــر الخدمــات اللوجســتية األساســية وتقديــم الخبــرات الالزمــة لدعــم المؤسســات 

فــي التســيير والتعريــف بمنتوجهــا وضبــط إســتراتيجيتها المســتقبلية«.

شــهد برنامــج حاضنــات المؤسســات تقدمــا هامــا علــى المســتوى النوعــي مــن خــالل تطــور شــبكة الحاضنــات والبرمجــة المتواصلــة لمشــاريع جديــدة. 
كمــا عرفــت شــبكة حاضنــات المؤسســات تطــورا هامــا علــى مســتوى عــدد الحاضنــات المنجــزة منــذ ســنة 2001 تاريــخ إحــداث أول حاضنــة كمــا يبيــن 

ذلــك الجــدول التالــي:

جدول: تطور مؤشرات حاضنات المؤسسات
توزيع حاضنات المؤسسات الـ 44 في سنة 2016 

ومــع أن برنامــج منظومــة حاضنــات المؤسســات تميــز بتحقيــق تطــور عــددي منــذ إطالقــه إال أن الواقــع أفــرز بعــض الصعوبــات التــي تســتدعي إيجــاد 
حلــول لتجاوزهــا حتــى يتســنى ضمــان مردوديــة أعلــى. وتتمثــل هــذه اإلشــكاليات خاصــة فــي غيــاب اإلطــار الترتيبــي المنظــم لحاضنــات المؤسســات، 

2016 2011 2009 2007 2005 2001

44 36 25 17 12 2 العدد

إذ نجــد أن النــص التشــريعي الوحيــد الــذي تطــرق لهــا والمتمثــل فــي القانــون عــدد 69 لســنة 2007 والمتعلــق بحفــز المبــادرة االقتصاديــة، اقتصــر 

العدد حسب النوعية

في إطار تعاقدي مع وكالة  النهوض بالصناعة والتجديد 27

4 في األقطاب التكنولوجية

3 في مؤسسات البحث

9 في إطار تعاقدي مع وكالة  النهوض باالستثمار الفالحي

1 حاضنة للتجارة االلكترونية

44 المجموع

فــي الفصــل  36منــه علــى التعريــف بالحاضنــات وضبــط أصنــاف الخدمــات التــي تســديها، دون التوجــه نحــو تمتيعهــا بشــخصية قانونيــة مســتقلة 
ــي تســديها مــن ســرعة فــي التصــرف  ــة الخدمــات الت ــه خصوصي ــق أهدافهــا خاصــة مــع مــا تتطلب ــة فــي التصــرف، قصــد تحقي تمكنهــا مــن مرون
والتســيير. وتطــرح هــذه اإلشــكالية خاصــة علــى مســتوى التصــرف المالــي حيــث يحــول ارتبــاط التســيير اليومــي للحاضنــات بالهيــاكل المشــرفة عليهــا 
دون اســتجابتها علــى الوجــه المرجــو لمتطلبــات باعثــي المشــاريع. وقــد أكــدت هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة علــى هــذه المالحظــة مــن 

خــالل عمليــات تقييمهــا لشــبكة حاضنــات المؤسســات.

ويفتقــر البرنامــج الوطنــي للحاضنــات إلــى حــد اآلن إلــى إســتراتيجيا واضحــة علــى مســتوى بلــورة وظائفــه وأهدافــه نتيجــة غيــاب إطــار ترتيبــي واضــح. 
ويتــم ذلــك اعتمــادا علــى عــدد مــن العناصــر المرجعيــة، خاصــة منهــا شــروط االحتضــان ومدتــه القصــوى ومواصفــات المشــاريع المحتضنــة والتفريــق 
بيــن حاضنــة مؤسســات وحاضنــة مشــاريع، إلــى جانــب ضبــط الوســائل الماديــة والبشــرية الواجــب تخصيصهــا. ونقــص أو غيــاب فــي الخبــراء الضرورييــن 
لإلحاطــة اإلداريــة والماليــة والتقنيــة لباعثــي المشــاريع، حيــث يعتمــد توفيــر اإلحاطــة فــي أغلبــه علــى خبــرات فــي التســيير اإلداري مــن بيــن إطــارات 
وكالــة النهــوض بالصناعــة. ومحدوديــة المرافقــة المشــخصة لباعثــي المشــاريع والناتــج عــن النقــص المســجل فــي الخبــراء المؤهليــن والمختصيــن 

فــي مختلــف جوانــب اإلحاطــة.
عنــد حوصلــة كل المعلومــات التــي ســبقت فإننــا نجــد منظومــة نقــل وتحويــل التكنولوجيــا معقــدة وصعبــة االســتغالل مــن طــرف الباحثيــن فــي 

تونــس. وفيمــا يلــي صــورة حينيــة لهــذه المنظومــة مــع التذكيــر أنهــا تخــص المؤسســات العموميــة فقــط.
 



111

$
 

 
 

$

$ïمê$àâØ$.مجàÄلبàê$öآلل�اà$öعêتنê$öååتع$Æح�$öسساßلمà$ïم$zåلمقà$πÄلعà$ءàÄث$Ñêåلجà$Ä¶|�$لناح�ةà
.$�êبقى$للباحà$Æلتêنسي$àلعå�å$مà$ïالخت�اà$öàÄلممكنة$عنà$åقàåمò$على$مشêÄ±$لنقà$Ñلتكنêلêج�ا$àلن|�Äة´

ä$èسê$∫åÄبمف$òق�Äè$لقى�$ïã$òك�~$بإمكان$:$Ñêح$zäألà$Ñßلتساàâ$قة�Äèلà$يä$ماê$لمتشعبة؟à$öحاÄلمقتà$∫
z¶نتائج$ïعلى$تثم�$ï�Äخ◊$ïتشج�ع$باحث�$öقêلà$ùفي$نفê$òم¶مت$Ñ�¶لمثلى$لتسà؟$

$
III$جيkلkلتكنt$لنق�t$في$مجا�$ö{عtkلtk$لقائمةt$عuoلمشاt$.$
$

$àلنام� ïàåلبلà$ Ñج$ Ñع$مث�Äلمشاà$ ååع$ ïفإ$ $àلتكنêلêج�ا Ñنق$ êنح$ $àلمêج¶ة $àêلبàÄمج öآلل�اà$ ååتع$ zغÄê$ ة
$àلقائمة$àêلàêعå™$ل�سö$بالكث�ê$.™Äف�ما$�لي$تقz�å$ألà$zäلمشا�Äع$بحس¥$àلبàÄمج$àêآلب�اà$öلمعêÄفة.àلتêنس�ة$

$
1)$Äالبتكاàê$Æني$للبحèêلà$نامجÄلبà$ـPNRI($

àلقèاع�ة$àêلمßسساà$öلصناع�ة$على$Øنجا£$àÄåساö$حà$Ñêلحاج�اö$$�تà$zلعمÑ$بالشàÄكة$مع$àلمàÄك£$àلفن�ة
à$∫âäلàÄåساØ$öلى$Øعèاء$àألêل�êة$$ىàلقèاع�ة$في$مجاà$Ñلبحà$Æلتنمàê$√êلتجà$å�åلتكنêلêجي.$àêنت¶êã$öل

.Äêلبلà$ê$~£لخàê$لبناءà$åàêمê$باءÄ¶لكàê$≥لم�كان�àê$Æألثاàê$¥لخشàê$~للàê$لتعبئةà$:لتال�ةà$öاعاèما$للقã$
$في$àلسنà$öàêألخ�Ä™$ف|¶öÄ$قèاعاö$جà$™å�åستأثöÄ$بالتم�êالö$مثà$:Ñلنقàê$Ñلب�ئة$àêلصحة$àêالعالم�ة.

$
2)$Æêلبحà$نتائج$ïنامج$تثم�Äـ$بVRR($

ãê$zäã$êäقzå$بÄنامج$في$مجاÑ$نقà$Ñلتكنêلêج�ا$في$تêنêäê$.ù$كâل≤$àلبÄنامج$àألقÑ$تق��ê$zتع�Ä~.$كÑ$ما$
$à$öلتي$نجحö$في$àلفê£$بتم�êالö$محêصÑ$في$àلجà$Ñêåلتالي:�عÄ~$عنò$مï$ناح�ة$àالختصاصا

$
$tلنسبة$tلمئukة Åالختصاt$

24.6$ √Äلبحà$åلص�àê$لفالحةà$
20.4$ $àلصناعة$àêلèاقة
16.6$ $àلب�êتكنêلêج�ا
16.5$ öماåلخà$ê$öماêلمعلà$ج�اêلêتكن$
12.9$ $àلب�ئة$àêلماء

يظهــر الجــدول ثــراء العــرض المقــدم مــن المؤسســات حيــث تعــددت وتنوعــت اآلليــات والبرامــج. إذا ومــن الناحيــة النظريــة، للباحــث التونســي العديــد 
مــن االختيــارات الممكنــة عنــد اقدامــه علــى مشــروع لنقــل التكنولوجيــا. ويبقــى التســاؤل األهــم حــول : كيــف بإمكانــه أن يلقــى طريقــه بمفــرده 
وســط هــذه المقترحــات المتشــعبة؟ ومــا هــي الطريقــة المثلــى لتســهيل مهمتــه وفــي نفــس الوقــت تشــجيع باحثيــن آخريــن علــى تثميــن نتائجهــم؟

III	.	المشاريع	القائمة	والواعدة	في	مجال	النقل	التكنولوجي

مثــل جــل البلــدان الناميــة ورغــم تعــدد اآلليــات والبرامــج الموجهــة نحــو نقــل التكنولوجيــا فــإن عــدد المشــاريع التونســية القائمــة والواعــدة ليســت 
بالكثيــرة. وفيمــا يلــي تقديــم ألهــم المشــاريع بحســب البرامــج واآلبيــات المعروفــة.

)PNRI(	واالبتكار	للبحث	الوطني	البرنامج	1ـ
ــة القطاعيــة والمؤسســات الصناعيــة علــى إنجــاز دراســات حــول الحاجيــات القطاعيــة فــي مجــال البحــث  يتــم العمــل بالشــراكة مــع المراكــز الفني
ــاث  ــب واألث ــف والخش ــة والل ــة: التعبئ ــات التالي ــة للقطاع ــاء األولوي ــى إعط ــات إل ــذه الدراس ــى ه ــت أول ــي. وانته ــد التكنولوج ــوي والتجدي التنم
ــاء ومــواد البنــاء والخــزف و البلــور. أمــا فــي الســنوات األخيــرة فظهــرت قطاعــات جديــدة اســتأثرت بالتمويــالت مثــل: النقــل  والميكانيــك والكهرب

ــة. ــة والصحــة واالعالمي والبيئ

)VRR(	البحوث	نتائج	تثمين	برنامج	2ـ
هــو أهــم وأقــدم برنامــج فــي مجــال نقــل التكنولوجيــا فــي تونــس. وهــو كذلــك البرنامــج األقــل تقييــم وتعريــف. كل مــا يعــرف عنــه مــن ناحيــة 

االختصاصــات التــي نجحــت فــي الفــوز بتمويــالت محوصــل فــي الجــدول التالــي:

النسبة	المئويةاالختصاص
24.6الفالحة والصيد البحري

20.4الصناعة والطاقة
16.6البيوتكنولوجيا

16.5تكنولوجيا المعلومات و الخدمات
12.9البيئة والماء

12.5الصحة والصيدلة
0.5االنسان والمجتمع

)PRF(	االئتالفية	البحوث	برامج	3ـ
ــب مباشــر مــن  ــة يقــع بطل ــر خصوصي ــع األكث ــم المواضي ــد المجــاالت العامــة للبحــوث ث ــة للبحــث إذ أن تحدي ــات الوطني هــو أقــرب برنامــج لألولوي
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الســلطات. وفيمــا يلــي جــرد لــكل البحــوث التــي مولــت مــن طــرف وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي منــذ بدايــة البرنامــج إلــى أواخــر ســنة 
.2016

مواضيع	البحوثالمجال	العام	للبحث

الطاقة المتجددة

تطوير أساليب مجددة للتبريد الشمسي 
التكييف الفردي باستعمال الغاز الطبيعي

تطوير نماذج لنظام الطاقة الهوائية
الهيدروجين حامل للطاقة 

تصميم وتطوير بطارية محروقات

المياه
تحسين مردود األنظمة الحالية لمعالجة المياه 

تطوير محطات صغيرة لمعالجة المياه 
التحكم في التقنيات الشمسية لتحلية المياه

جرد الغابات بواسطة االستشعار عن بعدالبيئة

الزراعة
مرض تكسر سعف النخيل بالواحات التونسية

تطوير أساليب مجددة لإلحاطة  بذوي اإلعاقات المتعددة

الصحة 
اضطرابات التعلم والتشخيص البيني لذوي اإلعاقات الذهنية 

تطوير منظومة مؤمنة لإلدارة االتصالية 
تصميم أجهزة وبرمجيات األنظمة اآلمنةالسالمة المعلوماتية

القوارص
فيروسات الحمضيات

المكافحة البيولوجية للفطريات المتواجدة في بساتين القوارص
استراتيجية األعمال في االبتكار وتطوير التكنولوجيا اقتصاد التجديد

4ـ	تنقل	وتفرغ	الباحثين	
كمــا ورد ســابقا، يشــكو هــذا البرنامــج مــن قلــة عــدد الطلــب عليــه مــن طــرف الباحثيــن. ونذكــر فيمــا يلــي بعــض المشــاريع التــي وافقــت عليهــا اإلدارة 

العامــة للتثميــن فــي الســنوات األخيرة. 

المكانالمشروع
محضنة المؤسسات »صفاقس اإلبداع«إنتاج وصيانة المعدات اإللكترونية والبرمجيات اإلعالمية

محضنة المؤسسات »صفاقس اإلبداع«تحضير وتسويق مواد تنظيف جديدة
محضنة المؤسسات »صفاقس اإلبداع«دراسة وتطوير المعدات الصناعية بإدخال تكنولوجيا حديثة

الشركة الفالحية الجيوحراريةإنجاز مشروع  مجدد
محضنة المؤسسات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربةإنتاج موزعات للري جديدة  

5.	شبكات	الشراكة	للتجديد	
تــم إحــداث شــبكات شــراكة للتجديــد فــي بعــض القطاعــات. وترتكــز فكــرة الشــبكات علــى الشــراكة بيــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص فــي 
اختصاصــات معينــة تنصهــر ضمــن األولويــات الوطنيــة كالميــاه والطاقــة والبيوتكنولوجيــا والنســيج والصناعــات الغذائيــة واإللكترونيــك والميكانيــك 
ــة  ــات اقتصادي ــث ومؤسس ــاكل بح ــال وهي ــم ع ــات تعلي ــات مؤسس ــب االختصاص ــد حس ــراكة للتجدي ــبكات الش ــع ش ــال .وتجم ــات االتص وتكنولوجي
وهيــاكل مســاندة كالمراكــز الفنيــة القطاعيــة والغــرف التجاريــة والصناعيــة والمنظمــات المهنيــة. وتــم خــالل منتصــف العشــرية األولــى مــن هــذا 

القــرن االنطــالق فــي تركيــز شــبكات شــراكة للتجديــد فــي اختصاصــات النســيج والصناعــات الغذائيــة.

شبكة	الشراكة	للتجديد	في	ميدان	النسيج:
ــي  ــك األوروب ــل البن ــن قب ــول م ــة المم ــاندة الفني ــج المس ــار برنام ــي إط ــراء ف ــاعدة خب ــتير/الفجة بمس ــوي بالمنس ــب التنم ــركة القط ــت ش قام
لالســتثمار بإحــداث شــبكة شــراكة فــي ميــدان النســيج تهــدف إلــى دعــم وتعزيــز التفاعــل والتعــاون بيــن الشــركاء المنتميــن للشــبكة فــي مياديــن 
ــادرة و المشــاريع المجــددة والبرامــج المشــتركة واســتغالل  ــز المب ــر إنجــاز مشــاريع بحــث و تطويــر مشــتركة، تحّف ــاج عب البحــث والتكويــن واإلنت

طاقــات البحــث والتجديــد المتوفــرة.
انطلقــت الشــبكة فعليــا فــي النشــاط ســنة 2005 وتــم وضــع هيكلــة أوليــة لهــا وضبــط محــاور ومجــاالت أنشــطتها وذلــك حســب خصوصيــات 
ــد محــاور نشــاط الشــبكة  ــة تســيير لتحدي ــم إحــداث لجن ــدى الشــركاء فــي الشــبكة. كمــا ت ــس والكفــاءات المتوفــرة ل قطــاع النســيج والمالب
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ــط و الطاقــة  ــة النســيج )المحي ــي، تكمل ــة في:النســيج التقن ــى والمتمثل ــالث األول ــت مجموعــات عمــل حــول المحــاور الث ــم تكون والمتابعــة ث
والمــاء(، والموضــة والتصميــم. وتضــم الشــبكة حاليــا شــركاء فــي مياديــن البحــث والتكويــن واإلنتــاج وهيــاكل دعــم علــى المســتوى الجهــوي 

والوطنــي والدولــي.

شبكة	شراكة	للتجديد	في	قطاع	الصناعات	الغذائية
قامــت شــركة القطــب التنمــوي ببنــزرت علــى غــرار القطــب التنمــوي بالمنســتير/الفجة بإحــداث شــبكة شــراكة فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة 
تضــم إلــى حــد اآلن 20 شــريكا علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي تتمثــل فــي مراكــز بحــوث ومؤسســات تعليــم عــال وهيــاكل تكويــن وهيــاكل 

مهنيــة وأقطــاب تكنولوجيــة وتنمويــة وهــي:
- مؤسســات تعليــم عــال وبحــث ومؤسســات تكويــن: مؤسســة البحــث والتعليــم العالــي الفالحــي والمعهــد العالــي للدراســات التكنولوجيــة 
ببنــزرت والمعهــد العالــي للتجــارة والمحاســبة ببنــزرت وكليــة العلــوم ببنــزرت والمعهــد العالــي للصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء المائيــة ببنــزرت 
والمعهــد الوطنــي للعلــوم الفالحيــة بتونــس والمدرســة العليــا للصناعــات الغذائيــة بتونــس والمركــز القطاعــي للتكويــن المهنــي فــي الصناعــات 

الغذائيــة بحــي الخضــراء.
- هيــاكل مســاندة ومنظمــات مهنيــة: المركــز الفنــي للصناعــات الغذائيــة والمركــز الفنــي للتعبئــة والتغليــف والمركــز الفنــي للبطاطــا ومجمــع 

صناعــات المصبــرات الغذائيــة والجامعــة الوطنيــة للصناعــات الغذائيــة.
- أقطــاب تكنولوجيــة وأقطــاب تنمويــة وطنيــة ودوليــة: القطــب التنمــوي بالمنســتير/الفجة والقطــب التكنولوجــي بســيدي ثابــت والقطــب 
التكنولوجــي بسوســة والقطــب التنمــوي بمونبوليــي )فرنســا( والقطــب التكنولوجــي أقروبــارك بآفينيــون )فرنســا( والقطــب التنمــوي فيتاقــورا 

بديجــون )فرنســا(.

ورغم البداية الموفقة لهذه الشبكتين فإن البرنامج لم يستمر طويال ولم يعد له أثر بعد أحد التغييرات الوزارية.

IV.	مكاتب	تحويل	ونقل	التكنولوجيا

التطــرق إلــى مســألة النقــل التكنولوجــي كمنظومــة متكاملــة يســتوجب فــي البدايــة الرجــوع إلــى مفهــوم الكلمــة. إذ يهــدف النقــل إلــى ردم 
الهــوة بيــن الجامعــات وهيــاكل البحــث والقطاعــات اإلقتصاديــة. ويكــون ذلــك إمــا ببــادرة مــن الطــرف األول )أي الباحــث( أو الطــرف الثانــي )أي 
 Science or Technology( أمــا إذا أتــت المبــادرة مــن الطــرف األول، فمعنــى ذلــك أن الدفــع هــو تكنولوجــي أو علمــي .)المؤسســة اإلقتصاديــة

 .)Demand pull( وأمــا إذا كانــت مــن الطــرف الثانــي، فمعنــى ذلــك أن الدفــع آت مــن طلــب الســوق )push
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$
åلمتà$ zäã$ ïم$ àâØ$åتساع$ öسساßم$ $äêي $àلتكنêلêج�ا. Ñنق$ $مكات¥ Äكâن$ $àلتكنêلêج�ا Ñنق$ öعمل�ا$ $في ïخل�

$حما�ة$ $âل≤ $في $بما $àلفك�Äة Ñêألصà$ ™ÄàåØê$ å�åتح$ $على $àلعمêم�ة Æلبحà$ $àلجامعاê$öمàÄك£ $في ïلباحث�à
êمي$قà$åلملك�ة$àلفك�Äة$êنقà$êã$ÑلتÄخ�æ$باستعماÑ$حقà$•êألà$~àÄèألخà$.øÄلجامعة$êã$مÄك£$àلبحà$Æلعم

$òل$ïêك�$åقê$(√£كÄم)$åحàê$ àلمكات¥$àلمÄتبèة$بò$(على$سب�Ñ$مï$عà$å�åل�كïê$لò$مكت¥$نقà$Ñلتكنêلêج�ا
àلمثاÑ$بالنسبة$للمà$êã$ùÄàåإلà$öàÄàåلمختلفة)$كما$ãنò$قå$�ستع�ï$بمصاÄå$خاÄج�ة$كمكات¥$نقà$Ñلتكنêلêج�ا$

ومــن تداعيــات هــذه المقاربــة علــى مســألة الحوكمــة أن الطــرف األقــرب فــي التحكــم فــي مقــود النقــل التكنولوجــي إمــا أن يكــون قريبــا مــن 
الميــدان الصناعــي إذا اتفــق أصحــاب القــرار علــى أســبقية الدفــع مــن طلــب الســوق أو العكــس  إذا رأوا أن الدفــع التكنولوجــي أهــم.

فــي أغلــب الــدول فــي طــور النمــو، الدفعــان ضعيفــان. هــذا الضعــف يصعــب مســألة اإلختيــار. لكــن أغلــب الــدول اختــارت الجامعــات لتركيــز هــذه 
المكاتــب. وهــذا االختيــار يجــب اإلعــداد لــه بتحســين فعاليــة األداء فــي الجامعــة لكــي تتوافــق بشــكل أفضــل مــع المطالــب االجتماعيــة، والســيما 
مــن خــالل نقــل نتائــج البحــوث والتراخيــص مــن التقنيــات والمعرفــة. ومــن المهــم أن األشــارة إلــى أن نجــاح أنشــطة نقــل التكنولوجيــا فــي الجامعــات 
ومراكــز البحــث العموميــة يعتمــد باألســاس علــى الطريقــة التــي يتــم إدراجهــا فــي الســياق التنظيمــي، فمــن الضــروري أن تقــوم اإلدارة بــأداء دور 

قيــادي علــى المســتوى االســتراتيجي وكذلــك العملــي والفعلــي مــن أجــل ضمــان المــوارد التنظيميــة والماديــة الالزمــة للتنفيــذ.
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إذا مــن أهــم المتدخليــن فــي عمليــات نقــل التكنولوجيــا نذكــر مكاتــب نقــل التكنولوجيــا. وهــي مؤسســات تســاعد الباحثيــن فــي الجامعــات ومراكــز 
ــة ونقــل أو الترخيــص باســتعمال حقــوق األطــراف  ــة الفكري ــة الملكي ــة بمــا فــي ذلــك حماي ــد وإدارة األصــول الفكري ــة علــى تحدي البحــث العمومي
ــب  ــن المكات ــد م ــه العدي ــون ل ــد يك ــزي( وق ــد )مرك ــا واح ــل التكنولوجي ــب نق ــه مكت ــون ل ــد يك ــي ق ــث العموم ــز البح ــة أو مرك ــرى. الجامع األخ
ــا  ــب نقــل التكنولوجي ــة كمكات ــه قــد يســتعين بمصــادر خارجي ــال بالنســبة للمــدارس أو اإلدارات المختلفــة( كمــا أن ــى ســبيل المث ــه )عل المرتبطــة ب
الخاصــة. وتشــمل مهــام مكاتــب نقــل التكنولوجيــا عــادة )وهــي ال تقتصــر علــى ذلــك( علــى جــرد لالختراعــات واالبتــكارات المنجــزة، والتصــرف فــي 
ــات  ــراع، والتعامــل مــع إجــراءات التســجيل، والبحــث عــن التراخيــص المحتملــة، وإجــراء مفاوضــات فــي هــذا الشــأن، وتقييــم اإلمكاني ــراءات االخت ب
التجاريــة لالختــراع، وتحديــد إمكانيــة تســويق التكنولوجيــا، وتقييــم إمكانيــة تكويــن مؤسســة، والحصــول علــى الحمايــة المناســبة لبــراءة االختــراع، 

وتحديــد موقــع مناســب للشــركاء فــي التنميــة التجاريــة، والتفــاوض والتصــرف فــي التراخيــص.

ــل  ــب لنق ــاء مكات ــو إنش ــات ه ــي الجامع ــة ف ــة الفكري ــن الملكي ــع م ــية للرف ــددات الرئيس ــى أن المح ــة إل ــات الميداني ــن الدراس ــد م ــير العدي وتش
التكنولوجيــا. إذ بهــذه الطريقــة يمكــن لمكاتــب نقــل التكنولوجيــا أن تســاعد الجامعــات للحصــول علــى مكافــآت البتكاراتهــا وأن تحفزهــا بذلــك علــى 
انجــاز مشــاريع مســتقبلية فــي االبتــكار. عــالوة علــى ذلــك لمكاتــب نقــل التكنولوجيــا دور فــي تســهيل نقــل التكنولوجيــا نحوالســوق واالســتغالل 
التجــاري للمعــارف واالبتــكارات. هنالــك مهمــة أخــرى لمكاتــب نقــل التكنولوجيــا تتمثــل فــي المســاهمة فــي تغذيــة حاضنــات المؤسســات بأفــكار 

ومشــاريع جديــدة.

وحتــى تكــون مســاهمتها مجديــة، مكاتــب نقــل التكنولوجيــا فــي حاجــة إلــى معرفــة جيــدة ســواء بمؤسســات البحــث والتكنولوجيــا أو بالســوق. 
ويتطلــب هــذا علــى وجــه التحديــد ضــرورة جلــب موظفيــن مــن ذوي المهــارات العاليــة فــي مجــال األعمــال والخبــرة القانونيــة والعلميــة. وال يمكــن 
لمكاتــب نقــل التكنولوجيــا أن تعمــل بمــوارد محــدودة ألن ذلــك يحــد بشــكل كبيــر فــي دعــم االبتــكار. التعامــل الفاعــل مــع أســواق المعرفــة بواســطة 
مكاتــب نقــل التكنولوجيــا يتطلــب معــارف جيــدة بميــدان االختراعــات )زيــادة علــى االتصــال الوثيــق مــع الباحثيــن( والقــدرة علــى العمــل فــي ســياق 
منفتــح وتنافســي )الــذي يمّييــز أســواق المعرفــة(. ففــي حيــن تتطلــب النوعيــة األولــى جــذور أو تأصــل محلــي فالثانيــة تتطلــب أفــق أوســع يشــمل 
التطــورات الحاصلــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. كمــا أنهــا تتطلــب درجــة عاليــة مــن الكفــاءة عنــد الفــرق العاملــة. هــذه المتطلبــات المختلفــة ليــس 

مــن الســهل جمعهــا فــي مــكان واحــد.

التجربــة التونســية فــي مجــال مكاتــب نقــل التكنولوجيــا59 بــدأت  حديثــا فــي التنفيــذ ســنة 2009 مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة للبحــث والتجديــد وذلــك 
عبــر احــداث مكاتــب فــي أربــع جامعــات متفرقــة فــي البــالد علــى ســبيل التجربــة النموذجيــة. وارتفــع عــدد المكاتــب حاليــا إلــى 13 مكتبــا موزعــا بيــن 
بعــض الجامعــات ومراكــز البحــوث. ومكاتــب نقــل التكنولوجيــا هــي واجهــات تقــدم خدمــات بمــا فــي ذلــك عبــر وســائل االتصــال الحديثــة مــن أجــل 
االســتفادة مــن العــروض التكنولوجيــا لــكل جامعــة أو مركــز بحــث وطلبــات القطاعــات االقتصاديــة، وتنفيــذ مشــاريع بحثيــة مشــتركة ونشــر ثقافــة 

االبتــكار. وقدمــت وقتهــا علــى أنهــا ســتقوم بالخدمــات التاليــة  فــي مجــال التثميــن :
- تناوب المعلومات بين الموارد التكنولوجية للجامعات والمؤسسات البحثية والوسط االقتصادي.

- دعم االتصال والتشارك في مجال األبحاث.
- تسويق نتائج األبحاث.

- صياغة عقود شراكة لدعم حماية الملكية الفكرية.
- تسويق أصول الملكية الفكرية وإنشاء األعمال التجارية والشراكة.

- إحداث عالقات وشبكات.

وتتمثــل الفكــرة األساســية وراء احــداث هــذه المكاتــب فــي تســهيل عمليــة نقــل التكنولوجيــا بيــن الباحثيــن والشــركات لتكــون همــزة وصــل بيــن 
اإلثنيــن.  

$
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 كيف يكون تنظيم العمل داخل المكتب؟
فــي أغلــب التجــارب الناجحــة يضــم المكتــب عــدد غيــر مرتفــع مــن الموظفيــن )مــن عشــرة إلــى عشــرين( منهــم خمســة ذوي مؤهــالت علميــة وأربعــة 
ذوي تكويــن قانونــي واقتصــادي. يقــوم المكتــب علــى تنظيــم أفقــي بحيــث يقــع اســناد كل مشــروع إلــى أحــد المتخصصيــن العلمييــن. وهــو أول 
مــن يربــط االتصــال بالمخترعيــن ويســدي المشــورة إلــى مؤسســة البحــث بشــأن عمليــة تســجيل البــراءات، ويختــار وكيــل البــراءات المناســب، وينظــم 
لقــاءات مــع المخترعيــن والــوكالء. وعليــه أيضــا أن ينصــح بالمــكان الــذي ينبغــي أن تــودع فيــه طلبــات البــراءات ألغــراض الحمايــة الدوليــة. ويتولــى 

مســؤولية وضــع اســتراتيجية الترخيــص وال ســيما مهمــة االتصــال بالشــركات للحصــول علــى معلومــات حــول أيــة فــرص تجاريــة جديــدة.

وفــي حــال أرادت الشــركة الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات المفصلــة، يتولــى نفــس الشــخص تنظيــم لقــاءات مــع المخترعيــن فــي مؤسســة 
البحــث. وتســند إليــه أيضــا مســؤولية التفــاوض حــول شــروط الترخيــص بحضــور أحــد الموضفيــن القانونييــن الــذي يتولــى فــي مــا بعــد وضــع االتفــاق 

فــي إطــار قانونــي.

وبعــد التوقيــع علــى العقــود مــع الشــركة، يتولــى المســؤول عــن الترخيــص مهمــة متابعــة العقــد ويظــل علــى اتصــال بالمرخــص لــه والمختــرع أيضــا. 
وفــي حــال حصــل تغييــر مــع مــرور الزمــن فــي الشــروط التــي تــم فــي ظلهــا التفــاوض بشــأن عقــد الترخيــص، فــال بــد مــن تكييــف تلــك الشــروط 

حســب الظــروف الجديــدة. ومــن المفيــد جــدا فــي تلــك الحالــة االســتعانة بالشــخص ذاتــه الــذي أجــرى المفاوضــات بشــأن العقــد األصلــي.

تنظيم	االتصاالت	مع	مؤسسات	البحث
ــت اطــالع  ــات تحسيســية بغي ــم ملتقي ــك إمــا لتنظي ــة االتصــال بمؤسســات البحــث التابعــة لهــا. ويكــون ذل ــب وبصفــة دوري ــى موظفــو المكت يتول
الباحثيــن وخاصــة منهــم الشــباب علــى المســائل المتعلقــة بالبــراءات والتراخيــص، أو لمناقشــة وتبــادل المعلومــات غيــر الرســمية عــن األفــكار الجديــدة 
والمشــاريع الممكنــة. وفيمــا بعــد يقــع إعــداد وثيقــة للكشــف عــن االختــراع ثــم اختيــار وكيــل البــراءة المناســب وتنظيــم لقــاء مــع المخترعيــن فــي 
الوقــت المالئــم. ومــن العناصــر الضروريــة لنجــاح عمليــة نقــل التكنولوجيــا الحفــاظ علــى اتصــال وثيــق مــع المخترعيــن حتــى فــي المراحــل األخيــرة 

مــن المفاوضــات مــع الشــركات.

تنظيم	االتصاالت	مع		الشركات
أهــم عنصــر فــي عمليــة الترخيــص إقامــة اتصــاالت جيــدة مــع الشــركات. كمــا يتفــق الجميــع علــى أن إجــراءات نقــل التكنواوجيــا تتــم علــى أحســن 
وجــه وبســرعة عــن طريــق االتصــاالت المباشــرة ويحافــظ عليهــا مــع األشــخاص المعنييــن فــي الشــركات. والمعــارض التجاريــة والنــدوات المتخصصــة 
كلهــا فــرص جيــدة لإللتقــاء باألشــخاص المالئميــن الذيــن يمكــن اإلعتمــاد عليهــم إليصــال المعلومــات إلــى الشــركات. والمخترعــون هــم أيضــا مصــدر 
جيــد للتعــرف علــى األشــخاص المناســبين. فهــم غالبــا مــا يعرفــون زمــالء قــد يرغبــون فــي الحصــول علــى تقنيــات المخترعيــن. كمــا يمكــن أن تقــام 

اتصــاالت بواســطة نشــر التقنيــات الجديــدة فــي قواعــد البيانــات عبــر االنترنــات.

ــالث  ــى ث ــي ســبقت وأن يعتمــد فــي تنظيمــه عل ــات الت ــار التوصي ــن االعتب ــب بعي ــي للمكات ــم الهيكل ــرح أن يأخــذ التنظي ــى هــذا األســاس يقت وعل
ــكل منهــا مهــام محــددة وهــي:  وحــدات عمــل ل
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الموارد األساسية إلنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا

المقر
الموقــع الجغرافــي للمكتــب لــه دور ال يســتهان فــي نجاحــه فــي القيــام بالمهــام المنوطــة بعهدتــه. إذ مــن البديهــي أن يكــون المكتــب فــي مــكان 
قريــب جــدا )إن لــم يكــن فــي نفــس المقــر( مــن الجامعــة أو مركــز البحــث. هــذا القــرب الجغرافــي تقــره كل الدراســات االقتصاديــة التــي تأكــد أنــه 
مــن أحــد أســباب نجــاح مكاتــب نقــل التكنولوجيــا. وعليــه فــإن علــى الجامعــات ومراكــز البحــث أن تأخــذ باإلعتبــار هــذا المعطــى عنــد أخــذ القرار بإنشــاء 
مكتــب نقــل التكنولوجيــا وذلــك إمــا بتخصيــص مســاحة موجــودة أو ببرمجــة إصالحــات أو تغييــرات أو إضافــات فــي البنايــات الموجــودة حتــى تتــالءم 

مــع متطلبــات المكتــب الجديــد.

الموارد	البشرية
ــة. كمــا أن عوامــل النجــاح تتطلــب صفــات  ــة والتجاري ــة، القانوني ــواع مــن المعــارف: التقني ــا ثــالث أن يتطلــب العمــل فــي مكاتــب نقــل التكنولوجي

محــددة أهمهــا:
ـ عنصر الثقة بين الموظفين بالمكتب والباحثين.

ـ المبادرة في اإللتقاء بالباحثين والمبتكرين.
ـ اإللمام بالقدرات العلمية وبنتائج البحوث في الجامعة أو مركز البحث.

ـ معرفة جيدة بالقطاع اإلقتصادي والصناعي في المنطقة.
ـ تكامل وانسجام الموضفين في المكتب.

أما من الناحية العددية فإن متطلبات المكتب تختلف حسب مراحل تطوره. فيما يلي مقترح عملي يأخذ باإلعتبار هذا الجانب:

المهامالعنصر	البشريالمرحلة	

األولى )مرحلة 
تأسيسية تدوم بين 

3 و 4 سنوات(

اختصاصي نقل تكنولوجيا

ـ استكشاف نتائج البحوث
ـ التعريف باإلمكانيات البحثية

ـ تقديم المساندة للباحثين في تقييم عنصر التجديد
ـ االتصال بالمرخصين المحتملين
ـ التفاوض مع القطاع الصناعي

ـ تسويق االصول الفكرية
ـ تنظيم ملتقيات وورش عمل تخصصية

اختصاصي ملكية فكرية

ـ استالم طلبات االفصاح لالبتكارات والملكية الفكرية
ـ ايداع طلبات الملكية الفكرية

ـ دراسة االتفاقيات والعقود قبل اإلمضاء
ـ تقديم المشورة القانونية

ـ إدارة قاعدة بيانات أصول الملكية الفكرية
ـ  تنظيم ملتقيات وورش عمل في االختصاص
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الثانية )مرحلة 
المنظومة 
المتكاملة(

نفــس المهــام التــي ذكــرت ســابقا مــع امكانيــة تنــوع االختصاصــات وكذلــك بحســب 4 اختصاصيين نقل تكنولوجيا
حجــم الجامعــة أو مركــز البحــث.

نفــس المهــام التــي ذكــرت ســابقا مــع امكانيــة الزيــادة فــي العــدد وكذلــك بحســب 1 أو2 اختصاصي ملكية فكرية
حجــم الجامعــة أو مركــز البحــث.

1 أو2 اختصاصي تتجير
ـ القيام بدراسات الجدوى االقتصادية للبراءات

ـ خلق روابط مع الجهات الداعمة للحاضنات واألقطاب التكنولوجية
ـ تنظيم ملتقيات وورش عمل في مجال ريادة األعمال

اختصاصي مساندة تقنية
ـ تقديم المساندة التقنية لألنظمة االلكترونية والحاسب اآللي

ـ تصميم االعالنات والكتيبات والنشريات الخاصة بالمكتب واالشراف على نشرها
ـ إدارة صفحة المكتب على االنترنات وباقي الصفحات على المواقع االجتماعية 

اختصاصي في التصرف المالي

ـ تنظيم الحسابات المالية للمكتب
ـ استالم العوائد

ـ تنظيم عملية توزيع العوائد
ـ القيام بعملية الكشف السنوي لاليرادات والمصاريف

الموارد	المالية
تســتوجب عمليــة نقــل التكنولوجيــا مــوارد ماليــة تــوازي قيمــة العمــل الــذي ســيقوم بــه األعــوان والمــردود االقتصــادي المنتظــر للعمليــات التجاريــة 
ــه مــن انجــاز المهــام  ــب تمكن ــكل مكت ــة خاصــة ل ــن ميزاني ــي يجــب تأمي ــل الذات ــة التموي ــى مرحل ــل الوصــول إل ــب. وقب المنجــزة مــن طــرف المكت
المناطــة بعهدتــه فــي المرحلــة األولــى مــن اإلنشــاء فــي انتظــار المداخيــل. وهــذا لــن يأتــي إال بعــد ثــالث أو أربعــة ســنوات فــي أحســن الحــاالت. 
ويمكــن للدولــة عبــر إحــدى مؤسســاتها أن تبرمــج ميزانيــة لهــذا الغــرض علــى أن تأخــذ بعيــن اإلعتبــار العــدد المتزايــد لطلبــات اإلنشــاء ومــدة التمويــل.

V.	التوصيات	الختامية

رغم شح المعلومات حول مردودية منظومة نقل وتحويل التكنولوجيا في تونس فإن الرأي السائد حاليا يؤكد على:
ـ ضعف العالقة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والنسيج االقتصادي واالجتماعي.

ـ قلة عدد البحوث المنجزة التي تستجيب لمقومات التطبيق الفعلي.
ـ عدم تفاعل المؤسسات مع األليات والتشجيعات الموجودة.

ـ غياب الثقة بين الفاعلين األساسيين وتبادل التهم باالستغالل.

ــن عالمــي البحــث واالقتصــاد تعــددت  ــردم الهــوة بي ــذ عشــرين ســنة ل ــة من ــة يائســة مــن الحكومــات المتعاقب فــي نفــس الوقــت، وفــي محاول
المقترحــات الفرديــة منهــا والقطاعيــة، التــي أدت فــي األخيــر إلــى الوضــع الحالــي الــذي كثــرت فيــه اإلدارات والمؤسســات الحكوميــة التــي لهــا 
ــات والتشــجيعات  ــراح اآللي ــان ’تصادمــت’ فــي اقت ــي تســابقت وفــي بعــض األحي ــا، والت ــل التكنولوجي ــر مباشــرة بنقــل وتحوي عالقــة مباشــرة أوغي

ــة علــى حــد الســواء. ــن والمؤسســات االقتصادي للنهــوض بهــذا المجــال. تشــجيعات القــت صــدى ضعيفــا لــدى الباحثي

وأظهــرت التجــارب المقارنــة أن أغلــب الــدول اختــارت مقاربــة إحــداث مكاتــب تحويــل ونقــل التكنولوجيــا إلنجــاح برامجهــا وسياســاتها فــي ردم الهــوة 
بيــن عالــم البحــث والعالــم االقتصــادي والصناعــي. أغلــب الــدول الصناعيــة والعديــد مــن الــدول الصاعــدة اختــارت هــذا المنهــج رغــم النجــاح المتفاوت.

ومن أهم التوصيات فيما يخص التجربة التونسية في هذا المجال:
- تعميم فكرة إحداث مكاتب تحويل ونقل التكنولوجيا في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي التونسية.

- ال يمنــع هــذا المقتــرح أن تحــدث كل مؤسســة تعليــم عــال )كليــة أم مدرســة( أو مؤسســة بحــث علمــي، مكتبــا لتحويــل ونقــل التكنولوجيــا خاصــا 
بهــا إذا ارتــأت ذلــك. مــع العلــم أنــه هنالــك قرابــة الـــ 250 مؤسســة تعليــم عالــي وبحــث علمــي فــي تونــس.

- مكاتــب تحويــل ونقــل التكنولوجيــا ال يجــب أن تكــون جــزرا منعزلــة فــي محيطــات الجامعــات ومراكــز البحــوث بــل البــد أن تســتمد مــن تموقعهــا 
داخلهــا العديــد مــن نقــاط القــوة.

- إحــداث مكتــب تحويــل ونقــل التكنولوجيــا مــن عدمــه هــو قــرار داخلــي يهــم الجامعــات أو مؤسســات البحــث وذلــك حســب التشــريعات الحاليــة 
بــدون موجــب تغييرهــا. حيــث أن القانــون األساســي للتعليــم العالــي ينــص علــى انفتــاح الجامعــة علــى محيطهــا االقتصــادي واالجتماعــي ويشــجعها 
علــى تنويــع مداخيلهــا الماليــة بمــا فــي ذلــك عبــر عقــد شــراكات مــع المؤسســات االقتصاديــة. كمــا أن النصــوص المنظمــة لمؤسســات البحــث تنــص 

بصريــح العبــارة علــى إحــداث وحــدات تعنــى بالنقــل والتثميــن.
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- إحــداث مكتــب تحويــل ونقــل التكنولوجيــا هــو قــرار طوعــي مــن طــرف المســؤولين علــى الجامعــة أو مركــز البحــث. يؤخــذ فيــه باالعتبــار القــدرات 
البشــرية والماليــة وكذلــك العمــق االقتصــادي واالجتماعــي للمنطقــة الجغرافيــة للجامعــة أو هيــكل البحــث. هــذا التمشــي يزيــد فــي نســبة النجــاح 

بمــا أن تملــك المشــروع مــن طــرف منفذيــه يصبــح مــن تحصيــل الحاصــل.
- حــل اإلشــكال الحالــي حــول ضبــاط النقــل بمــا أنهــم ســيصبحون، حســب هــذا المقتــرح، أعوانــا عمومييــن تابعيــن لمصالــح الجامعــات أومؤسســات 

البحــث.
- يجــب القيــام بدراســة اقتصاديــة لتحديــد الحصــة المئويــة التــي تناســب الخدمــات المســدات. وهــي طريقــة مــن بيــن العديــد مــن الطــرق التــي ترفــع 

مــن مداخيــل المكتــب وتعطيــه نوعــا مــن االســتقاللية الماليــة مــن الممكــن اســتغاللها الســتجالب الكفــاءات.
- يمكن النظر في امكانية تحفيز العاملين في هذه المكاتب حسب قيمة العقود الموقعة وذلك باستخدام اآلليات الجبائية المتاحة حاليا.

ــا  ــبيا )لكنه ــة نس ــالت هام ــر تموي ــب توفي ــي تتطل ــى( الت ــنوات األول ــى 4 س ــب )3 إل ــاء المكات ــية النش ــة التأسيس ــة المرحل ــاه ألهمي ــب االنتب - يج
ــة. ــي ( مــن طــرف الدول ســتكون بنســق تنازل

- مكتــب تحويــل ونقــل التكنولوجيــا هــو بمثابــة الشــباك الموحــد لــكل الخدمــات المتعلقــة بنقــل التكنولوجيــا ممــا يحّفــز الباحثيــن والمؤسســات علــى 
اســتعمال هــذه الخدمــات لســهولة التحصــل عليها.

- السهر على تكوين الكوادر وعلى ضمان استمراريتهم في المكتب.
- يقتــرح أن يكــون لمكاتــب تحويــل ونقــل التكنولوجيــا اســم موحــد تعــرف بــه وذلــك أينمــا كان موضعهــا الجغرافــي أو الهيــكل التنظيمــي الــذي 

تنتمــي إليــه )جامعــة أو مؤسســة بحــث(. 
- الوكالــة الوطنيــة للبحــث العلمــي هــي المرفــق العمومــي المحــوري فــي مجــال تحويــل ونقــل التكنولوجيــا. وعليهــا أن تقــوم بالمهــام األساســية 

التالية:
1. مساعدة الجامعات ومؤسسات البحث على إحداث مكاتب نقل التكنولوجيا.

2. القيام بمهمة المساهمة في التمويل الحكومي في المرحلة التأسيسية.
3. تشبيك المكاتب وطنيا ثم دوليا.

4. تنظيم ورشات تحسيسية.
5. تنظيم حلقات تدريب دورية لضباط نقل التكنولوجيا وباقي العاملين في المكاتب.

6. ويمكن للوكالة أن تضطلع بمهمة إصدار شهادات اإلعتماد للموظفين في هذا المجال. 
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ملحق
مراكز البحث العلمي في تونس

وزارة	اإلشرافتاريخ	اإلنشاءاسم	المركز	أو	المعهد
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي1962مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية

1983مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
1978المركز الوطني للتوثيق العلمي والتقني

1993المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية
1995المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي
2005مركز بحوث وتكنولوجيات الماء )1983 إعادة تنظيم(

2005مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة )1983 إعادة تنظيم(
2005مركز البيوتكنولوجيا )1983 إعادة تنظيم(
2006المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

2005مركز البحوث والدراسات حول حوار الحضارات واألديان المقارنة
1989المعهد األعلى لتاريخ الحركة الوطنية

1990مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان
وزارة الفالحة  1914المعهد الوطني للبحث الفالحي
1970المعهد الوطني للعلوم البيطرية

1981معهد الزيتونة
1996المعهد الوطني للبحث في الهندسة الريفية والمياه والغابات

1924المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار
2006المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية

2007المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفالحة البيولوجية
2009المركز الجهوي للبحوث الفالحية بسيدي بوزيد

2007المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة
1976معهد المناطق القاحلة

وزارة الصحة1893معهد باستور
1969المعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية

1969معهد صالح عزّيز
1974المعهد الوطني لألعصاب

1982المعهد الوطني للوقاية من  األشعة
وزارة تكنولوجيا االتصال1988مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت

وزارة المرأة1990مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة
وزارة الدفاع الوطني1988المركز الوطني لالستشعار عن بعد

2016مركز البحوث العسكرية
وزارة العدل1993مركز الدراسات القانونية والقضائية

وزارة الثقافة1957المعهد الوطني للتراث
وزارة الشؤون االجتماعية1991معهد الصحة والسالمة المهنية

1996مركز البحوث والدراسات  للضمان االجتماعي
وزارة البيئة والتنمية المستدامة1996المركز الدولي لتكنولوجيات البيئة بتونس  
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Role of Institutions for a coherent National Technology Transfer System

Summary
This chapter aims at proposing an approach that will improve the performance of the technology transfer activities 
at ministries structures, national institutions and universities. This chapter will begin with a section describing the 
institutional system for technology transfer in Tunisia, divided into two parts: the most important public institutions 
involved in technology transfer, and the organizational structure of public institutions involved in technology transfer, 
especially at the Ministry of Higher Education and Scientific Research and the Ministry of Industry and Technology.

This is followed by a section on the development of intellectual property (IP) and technology transfer policies in 
universities and research centers, with one part dealing with the mechanisms of intervention of public structures in 
technology transfer and second part with the national programs with high technological content.

The third section briefly describes the existing and promising projects in the field of technological transfer, and the 
fourth the transfer of technology offices (TTO). Final Recommendations are presented at the end of the Chapter.

Institutional System for Technology Transfer in Tunisia

Strategic alliances in the field of research between universities, research centers and economic institutions have 
become the most important methods of technology transfer in recent years. Companies are normally looking for 
partners due to the complexity and costs of technological development, and the competitive pressures of new 
products; this makes them more willing to use external technologies and expertise, and to exploit communication 
technology that facilitates collaboration and reduces cost. Strategic alliances have expanded in recent years to include 
production, marketing and distribution.

The weakness of some national markets, as in Tunisia, means that business opportunities are small, and require 
economic and developmental policies that include technology transfer. Moreover, economic specialization (agricultural, 
industrial, service or natural resources) has implications on the nature and intensity of technology transfer, the 
updating of legislation that regulates IP rights and the roles of research centers and universities.

Furthermore, research cooperation between the university and industry is growing rapidly in most developed countries, 
and most of the funding of the industrial sector in academic research and development is sponsored research. In this 
context, the company enjoys some or all of the rights derived from the research results.

Most important public institutions involved in technology transfer in Tunisia
Technology transfer in Tunisia is carried out through a number of channels, including public and private institutions, 
and direct and indirect mechanisms and incentives, within a framework of laws and regulations that define the 
functions of each organization. 

The most important Tunisian public institutions involved in technology transfer include: in the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research (through the National Agency for Scientific Research Promotion, the General 
Directorate of Research Valorization, and the General Directorate of Scientific Research); in the Ministry of Industry and 
Trade (through the General Directorate for Innovation and Technology Development, and the Technical  Centers, and 
the Agency for the Promotion of Industry and Innovation), and the National Institute of Standardization and Industrial 
Property); in the Ministry of Public Health (Directorate of Scientific Research); and in the Ministry of Agriculture, Water 
Resources and Fisheries (Institute of Agricultural Research and Higher Education).

When analyzing the tasks of each of the above institutions, it becomes clear that some of them are very close and 
sometimes appear to be the same. Here›s an example. The functions of the National Agency for Scientific Research 
Promotion include assisting in the establishment of TTOs. It is also the responsibility of the General Directorate of 
Scientific Research to coordinate between scientific research and higher education institutions and economic, social 
and cultural parties to implement the national scientific research policy, which is understood as supervising the units 
of valuation and technology transfer currently established in research institutions. Moreover, the National Institute 
of Standardization and Industrial Property has also the possibility of intervening in TTOs as its functions include 
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«providing technical assistance and training services or any activity within its areas of competence in the application 
of national technical specifications and regulations relating to products, services and persons.» Furthermore, the 
Higher Education Act of 2008 also requires the General Directorate of Research Valorization to «follow the structures 
of valuing the results of scientific research» without specifying the specific tasks implied.

Hence, three of these structures have now a program for technology transfer offices or units. This calls for a 
reconsideration of this situation and for considering technology transfer as a single system run by institutions with 
integrated tasks and clear objectives.

Organizational structure of public institutions involved in the technology transfer 
There is a multiplicity of institutions whose core functions include transfer of technology. These include:

In the Ministry of Higher Education and Scientific Research (MHESR)
1. National Agency for Scientific Research 
The National Agency for Scientific Research was created in 2008 as a link between researchers and economic 
institutions. To date, the Agency does not have an organizational structure in the administrative sense (i.e. approved 
by the Prime Minister and published in the Official Journal of the Republic of Tunisia). However, its current organization 
is characterized by modernity and harmonization of its entrusted tasks, since each task has its assigned task force. The 
Agency›s functions include:
- Contribute to the achievement of national research programs.
- Assist in the establishment and follow-up of valuation and TTOs.
- Assist public research structures in the areas of IP, research and transfer of technology, and valuation of research 
results.
- Contribute to the creation and activation of research clusters.
- Offer mediation services between research structures, economic institutions and foreign partners in the framework 
of international cooperation.
- Disseminate information about research programs and mechanisms of valuing research results and transfer of 
technology as well as the promotion of the culture of technological innovation.

2. General Directorate of Research Valorization
This is one of the most important structures dealing with valuation and transfer of technology. It is divided into two 
directorates: the directorate of research valuation programs and structures, and the directorate of technological poles. 

3. General Directorate of Scientific Research
The General Directorate of Scientific Research oversees MHESR research programs and structures (units, laboratories 
and institutions) and manages national research programs. In some cases, especially in the fields of health and 
agriculture, it is noticed that the same research institutions have in some jurisdictions a dual supervision in case their 
administrative organization clearly focuses on the exploitation and valuation of research results. However, a number 
of these institutions did not activate this administrative structure because of the difficulty to find experienced staff 
able to succeed in this complex task.

In the Ministry of Industry 
1. General Directorate of Technology Development and Innovation 
Since 2010, and especially since the ministerial reshuffle, technology has become one of the tasks of the Ministry of 
Industry after it was previously the task of the Ministry of Higher Education and Scientific Research. In theory, the 
General Directorate of Technology Development and Innovation has become the perfect place to develop strategies 
and policies for technological development and stimulate innovation in the country. But this did not happen; and no 
general manager was appointed since 2011 to manage this Directorate which lacks many employees. 

2. Agency for the Promotion of Industry and Innovation
It is a support structure for enterprises, providing services through its five centers and 24 regional administrations. 
The Agency›s structure includes the Center for Simplification of Procedures and Privileges, the Documentation 
and Industrial Information Center, the Enterprise Support Center, and the Center for Innovation and Technological 
Development. The latter consists of three structures (apart from the European Network): a structure for partnership 
structure and technological development, a structure for the promotion and dissemination of the innovation culture, 
a task force to assist innovative companies.
3. National Institute of Standards and Industrial Property
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As all the standards and industrial property institutions in the world, the Tunisian Institute carries out its basic functions: 
measurements, certification and IP; and this is reflected in its organization. But due to its regional and international 
programs and partnerships, new interests in technology transfer are emerging; it led to the opening of an office to 
support the technology transfer.

4. Technical Centers
Technical centers undertake, in addition to their specific functions under their statutes. The following are some of their 
main tasks:
- Collect and broadcast technical, industrial or commercial information as well as preparing statistical and technical 
and economic studies related to industrial activities.
- Prepare an inventory of all national wealth of raw materials in cooperation with the national research institutes and 
study their properties for their exploitation.
- Assist industrialists to optimize working methods, and improve technical and quality control.
- Contribute in the preparation of specifications and support industrialists in applying them.
- Contribute with Tunisian and foreign institutes and universities to develop the specified sector and work to put the 
results of scientific research into practice.
- Coordinate with the competent centers in the vocational training according to the needs of industrial activities.
- Preparation of studies or research to develop exports.
- Develop the use of ecologically friendly techniques that protect the environment, preserve the sustainability of 
resources, reduce polluting discharges and wastes, and allow for an increased valorization of products and wastes 
and acceptable treatment of the remaining waste.

Although one of its tasks is to «contribute with Tunisian and foreign institutes and universities to the development of 
the sector and work to put the benefits of scientific research into practice,» the structural regulations of these centers 
are not clear to this task, and appear to be absent.

As a result of the above, the structural assessment of the departments and institutions involved in technology transfer 
shows that many of them do not respond to the tasks entrusted to their mandate in the area of technology transfer, 
and even if they do respond in some cases, this is done partially. 

It is also noted that at least four institutions (depending on functions and organizational structure) can (or are 
responsible for) TTOs. These institutions or departments are: the National Agency for Scientific Research, the General 
Directorate of Research Valorization, the General Directorate of Scientific Research, and the National Institute of 
Standards and Industrial Property.

Towards developing IP policies and technology transfer in universities 
and research centers

The IP and technology transfer in Tunisia, in addition to the laws and regulation related to these two fields, are based 
on two complementary elements (at least in theory): the creation of mechanisms and incentives, and the creation of 
national programs with high technological content.

1. Mechanisms of intervention of public structures in technology transfer
Chapters 1 and 2 have introduced institutional structures found in the ministries of Higher Education and Scientific 
Research, of Industry, of Health, and of Agriculture.

The National Development Plan for the years 2016-2007 has set as one of its priorities the interaction between the 
policies of knowledge through the creation of bridges between universities, research institutions and the economic 
sector. The strategy of cooperation between sectors is based on four axes: the first axis is institutional and consist in 
the establishment of institutions that facilitate the communication between universities, research institutions, industry 
and the transfer of technology, including intermediate institutions, technology poles and incubators; the second axis 
is a «top-down» approach where specific national priority research projects are funded; the third axis is a bottom-
up type, and is related to the exploitation of research results and the promotion of the strategic focus of valuing 
research results or cooperation between research centers and economic institutions; and the final axis is to provide 
mechanisms supporting R&D and innovation in industry through the Grant for investment in research and innovation.
The technology transfer mechanisms and incentives by the public sector include:
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1. Grant for Investment in Research and Development (PIRD)
The Ministry of Industry contributes to financing research and technological development projects proposed 
by economic institutions. Investments in this area relate to the following operations: preliminary studies for the 
development of new products or production models; completion of models and technical experiments related to them 
as well as field experiments; and acquisition of scientific equipment necessary for the completion of development 
research projects. Since the beginning of 1995, this mechanism has been implemented to finance approximately 100 
projects, representing a low number of economic institutions benefiting from this grant. This can be explained by: 
a lack of a structure for the management of technological innovation in the Tunisian economic institutions; a lack of 
awareness of economic institutions in the fields of research development and innovation; and the low rate of the grant 
intervention in project financing.

2. National Research and Innovation Program (PNRI)
It is a program aimed at promoting development research and supporting cooperation between the industrial and 
the research sectors. It was launched in 2003 to launch research and technological innovation projects carried out in 
partnership between research structures (research units and laboratories), industrial institutions and sectoral technical 
centers. The procedures to benefit from the program require that at least one industrial institution intervene in the 
identification and completion of the project, with the participation of a research structure and a technical center. The 
contribution of the industrial parties to the cost of the project should be at least %20, and the project should completed 
with maximum 2 years. The results by the project must be exploited industrially by the industrial partners to initiate 
further industrial activities within the targeted institutions or create new institutions.

3. Research Results Valorization Program (VRR)
The Ministry of Higher Education, Scientific Research has established this special program by funding new projects 
proposed by the research structures (research center, research laboratory, research unit) according to the importance 
of the project and its place within the national research priorities. This program aims at valuing the results of the 
research and exploiting them in the production system. The research structure can involve an economic institution, 
with the latter contributing at least %10 to the financing of the project in the form of raw materials, equipment and 
human resources. The program also aims at developing technological models of systems that are conceptualized and 
formulated in the research structures that could lead to IP protection in the form of patents. Enrollment in incubators 
in the framework of the research program is part of this initiative.

With 97 financed projects during the period between 1992 and 2016, and a total value estimated at nine million dinars, 
the achievements of this program are below the expected levels. To activate this mechanism and achieve better 
results, the Directorate General of Valorization proposes:
- Directing research programs and projects to the needs of the national economy; this would provide a greater number 
of search results to be valued.
- Adopting a methodology that encourages the connection of the research institutions with the economic institutions, 
which could produce project ideas that value research results.
- Integrating the valuation component into the research projects submitted by the research laboratories, especially 
those affiliated to the research centers, and the adoption of this work by the National Committee for the Evaluation of 
Research Activities in accordance with new procedures for improving the efficiency of the national system of scientific 
research and technology.
- Including the valuation of research results as a mandatory condition within the contracts of programs that will be 
submitted by research institutions and adopted in the framework of the new directions of the Ministry related to the 
activation of scientific research and technological innovation.

4. Federative Research Programs (PRF)
This is a set of projects aimed at finding practical solutions that can be exploited and valued in areas of national 
priority that have been set up on the basis of national consultations involving various stakeholders. Despite the 
multiplicity of mechanisms and their diversity, which appear to respond to most of the demands of researchers and 
economic institutions, the total number of projects remained weak from year to year; the State did not evaluated them 
to see how they affect the country›s economy (employment, competitiveness and development). Surveys directed 
at economic institutions showed that they were not aware of the existence of all these mechanisms (%15 to %25 
according to the mechanism) and expressed their willingness to participate at an average of more than %40.
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5. Transfer and discharge of researchers
It is possible for public service researchers/innovators/engineers to move to public and private institutions and 
enterprises and assist them in the development of new projects, as well as to work on full or part-time basis in order 
to contribute to the completion of new projects in technological poles and incubators. This is allowed in accordance 
with the provisions of Order No. 1573 of 2002 of July 2002 ,1, which regulates the terms and conditions of licensing 
public servants. 

6. Program for financing doctoral dissertations in economic institutions
In accordance with a financial agreement between the Tunisian government and the European Union, a research 
and innovation support program (PASRI) was established. The program aims to improve the impact of research and 
innovation on economic development and job creation in Tunisia. Despite the exceptional situation of the country, 
efforts are being made to bring young researchers to partner in innovative projects. In this context, PASRI has 
developed through the National Agency for Scientific Research a program (MOBIDOC) to finance the transfer of young 
PhD researchers to economic institutions. This program enables the building of partnerships between the economic 
institutions and the research centers to carry out research programs in the institution itself that generated the idea 
ofthe project; thus the project is derived from the needs of this company.

National programs with high technological content
- Program of technological poles
The aim of the technological pole is to activate the partnership between the public sector and the private sector, to 
promote scientific research within national priorities, to ensure that research results are valued and harnessed to 
serve economic development, to promote technological innovation, to develop the highly qualified human resources 
necessary for technological innovation and to promote renewed activities of high added value. Ten technological poles 
were established in Tunisia. This program aims at creating an environment conducive to the transfer of research results 
to industry and the dissemination of technological knowledge. Some changes have been made to the governance 
system in these poles to overcome the difficulties encountered in the first three years of implementation (2006-2003). 
This was achieved through the creation of private sector companies, banks and some major government economic 
institutions, which enabled the identification of new business opportunities and increased investor awareness. Each 
technological pole works to promote regional development. 

However, despite the multiplicity of reforms and the high level of public investments, this national program remains 
below expectations (with the exception of El-Ghazal pole), particularly in terms of establishing start-ups, increasing 
value added and employing highly qualified youth.

- Incubators of companies
The incubators of companies are established in accordance to Law No. 69 of 2007 of 27 December 2007 on stimulating 
the economic initiative. The Incubators Program has witnessed important progress at the qualitative level through the 
development of new incubators and the continuous programming of new projects. The incubators network has also 
witnessed an important development in the number of incubators carried out since 2001, the date of the establishment 
of the first incubator.

Although the program of institutional incubators has been characterized by numerical development since its launch, 
the reality has created some difficulties that require solutions to be overcome in order to ensure higher profitability. The 
problem is that in the absence of the organized regulatory framework for institutional incubators, the only legislative 
provision referred to in Law No. 69 of 2007 concerning the promotion of economic initiative is confined to defining 
incubators and regulating the types of services they provide, without going to be equipped with an independent legal 
personality to enable them to be flexible in order to achieve their objectives, especially with the requirements of the 
privacy of the services they provide from the speed of conduct and management. This problem arises especially at 
the level of financial behavior, as the link between the day-to-day management of the incubators and the supervising 
structures does not respond to the requirements of the project promoters. This observation was confirmed by the 
Public Control Authority of Public Services through its evaluation of the incubators network.

The National Incubators Program has so far lacked a clear strategy at the level of the crystallization of its functions and 
objectives as a result of the absence of a clear regulatory framework. 
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Existing and promising projects in the field of technology transfer

Like most developing countries and despite the multiplicity of mechanisms and programs geared towards the transfer 
of technology, the number of existing and promising Tunisian enterprises is not many. The following is a list of the 
most important projects according to the known programs.

1. National Research and Innovation Program (PNRI)
This program works in partnership with the sectoral technical centers and industrial institutions to carry out research 
development and technological innovation studies in the sectors. The first of these studies ended with giving the 
priority to the following sectors: packing, rolling, wood, furniture, mechanics, electricity, building materials, ceramics 
and crystal. In recent years, new sectors have emerged that have attracted funding such as transport, environment, 
health and informatics.

2. Research Results Valuation Program (VRR)
It is the most important and oldest program in the field of technology transfer in Tunisia. It is also the least evaluated 
and defined program. 

3. Federative Research Programs (PRF)
It is the closest program to national research priorities since the identification of the general areas of research and the 
most specific topics are directly requested by the authorities. 

4. Mobility and emptying of researchers
As mentioned above, this program complains of the low number of applications by researchers. 

5. Partnership networks for innovation
Partnerships for innovation have been established in some sectors. The concept of networks is based on partnership 
between the public and private sectors in specific disciplines that are integrated into the national priorities such as 
water, energy, biotechnology, textiles, food, electronics, mechanics and communication technologies. The partnership 
networks for innovation group according to specializations higher education institutions, research structures, economic 
institutions and supporting structures such as sectoral technical centers, chambers of commerce and industry and 
professional organizations. In the middle of the first decade of this century, the partnership networks for innovation in 
textile and food industries were launched.

A Partnership Network for Innovation in Textile 
The development company Monastir / Al-Fajeh has assisted experts in the framework of the technical support program 
funded by the European Investment Bank to establish a partnership network in the field of textiles to support and 
enhance the interaction and cooperation between the partners of the network in the fields of research, training and 
production through the completion of joint research and development projects, that stimulates the initiative of new 
projects, joint programs and the utilization of available research and innovation capacities. The network was launched 
in 2005, and an initial structure was set up to control the axes and areas of its activities according to the specificities 
of the textile and clothing sector and the competencies available to the partners in the network. Work groups were 
formed around three axes: technical fabric, fabric supplements, and fashion and design. The network currently includes 
partners in research, training, production and support structures at the regional, national and international levels.

A partnership network for innovation in the food industry
Bizerte Development Company, along the lines of the development model of Monastir / Al-Fajeh, has established 
a partnership network in the food industry, which includes 20 partners at the national and international levels, 
namely research centers, higher education institutions, vocational structures. Three French partners also joined the 
partnership.

Despite the successful start of these networks, the program did not last long and had no effect after one of the 
ministerial reshuffle.
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Technology transfer offices 

One of the most important players in technology transfers is the technology transfer office. The TTO assists researchers 
at universities and public research centers to identify and manage IP, including IP protection, and the transfer or 
licensing to a third party. The university or the public research center may have one (central) TTO and may have 
several offices associated with it (for example, for different schools or departments) and may outsource a private TTO. 
The functions of TTOs usually include (but are not limited to) an inventory of completed inventions and innovations, 
disposition of patents, handling of registration procedures, search for potential licenses, negotiations, assessment 
of the commercial potential of the invention, assessment of the possibility of establishing a company, obtaining the 
appropriate patent protection, locate suitable partners for commercial development, negotiate and act on licenses.

For their contribution to be meaningful, TTOs need a good knowledge of both research and technology institutions 
and the market. This requires specifically the need to bring in highly skilled professionals with business, legal and 
scientific expertise. TTOs cannot operate with limited resources because this greatly limits its support for innovation. 
Effective dealing with knowledge markets through TTOs requires good knowledge of the field of inventions (in addition 
to close contact with researchers) and the ability to operate in an open and competitive context (which distinguishes 
knowledge markets). These different requirements are not easy to collect in one place.

The Tunisian experience in the field of TTOs was recently launched in 2009 by the National Agency for Scientific 
Research through the establishment of TTOs in four different universities in the country as a pilot experiment. The 
number of TTOs currently stands at 13, distributed among some universities and research centers. 

The basic idea behind the establishment of TTOs is to facilitate the transfer of technology between researchers and 
companies as a link between the two.

How is work organized within the TTO?
In most successful trials, the TTO has a very low number of staff (ten to twenty), five of them with academic qualifications 
and four with legal and economic qualifications. The TTO is organized horizontally so that each project is assigned to 
a scientific specialist. It is the first to connect with inventors, advise the research institution on the patent registration 
process, select the appropriate patent agent, and organize meetings with inventors and agents. He/she should also 
advise where patent applications should be filed for international protection purposes. He/she is also responsible 
for developing the licensing strategy, particularly the corporate liaison function, to obtain information on any new 
business opportunities. He/she also has the responsibility to negotiate the terms of the license in the presence of one 
of the legal persons who will draw up the agreement in a legal framework.

After signing the contracts with the company, the license officer is responsible for following up the contract and 
remains in contact with the licensee and the inventor. If there is a change over time in the conditions under which the 
license contract was negotiated, these conditions must be adapted to the new circumstances. In that case, it would be 
very useful to use the same person who had negotiated the original contract.

Basic resources for the establishment of TTOs
TTOs as any administrative structure need a physical place to establish its offices, and human and financial resources 
to allow the implementation of its activities. Proposals were made in the main text covering these three basic resources. 
Briefly, the offices would be located within the premises of the main institution they belong to; staff, which should 
be knowledgeable as a team in technical, legal and commercial matters would be recruited in the numbers required 
for the smooth operations of the TTO during the start-up phase and the full development phase; and the full public 
financial support by the institution would be required till a self-financing phase is reached. 

Final Recommendations

Despite the scarcity of information on the cost-effectiveness of the technology transfer system in Tunisia, the current 
prevailing views emphasizes:
- The weak relationship between higher education institutions, scientific research and economic and social sectors.
- Fewer completed research that responds to effective applications.
- Lack of interaction of institutions with existing mechanisms and incentives.
- Lack of confidence among key actors and exchange of charges of abuse.
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Among the most important conclusions regarding the Tunisian experience the following are mentioned:
1. Dissemination of the idea of establishing TTOs in Tunisian universities and scientific research institutions.
2. This proposal does not preclude any higher education institution (college or school) or scientific research institution 
from making its own TTO if it so chooses. (There are currently around 250 higher education institutions and scientific 
research in Tunisia.)
3. The TTO should not be isolated islands in the universities and research centers, but it must derive many strengths 
from its presence inside the institutions.
4. The decision to establish or not a TTO is an internal decision that concerns universities or research institutions 
according to their current regulations. In this regard, the Law on Higher Education states for the University to open 
up to its economic and social environment and encourages it to diversify its financial revenues, including through 
partnerships with economic institutions; and the texts related to research institutions state expressly for the 
establishment of transfer and valuation units.
5. The establishment of the TTO is a voluntary decision taken by the officials of the university or the research center. 
It takes into account the human and financial capabilities as well as the economic and social involvement of the 
university with its geographical area and its research structure. 
6. To solve the current problem around the transfer officers, as they will become, according to this proposal, public 
employees belonging to administrative structures within the universities or research institutions.
7. An economic study should be carried out to determine the percentage share that is suitable for the rendered 
services. This is one of many ways to raise the TTO›s income and give it some kind of financial independence that can 
be exploited to attract talent.
8. The possibility of stimulating the employees of the TTOs according to the value of signed contracts can be considered 
using the existing tax mechanisms. 
9. Attention should be paid to the importance of the initial phase of the establishment of the TTOs (3 to 4 years), which 
requires the provision of relatively significant (but descending) funding by the State.
10. The TTO is the unified gateway for all services related to technology transfer, which encourages researchers and 
institutions to use these services for easy access.
11. Ensure the training of employees and their continuity in the TTO.
12. It is proposed to have a uniform name for TTOs, regardless of their geographical location or the organizational 
structure where they belong (university or research institution).
13. The National Agency for Scientific Research Promotion is the central public facility for technology transfer. The 
Agency must perform the following basic tasks:
- Assisting universities and research institutions in establishing TTOs.
- Contributing to government funding in the initial phase.
- Networking TTOs nationally then internationally.
- Organizing awareness workshops.
- Organizing regular training workshops for TTO officers and other office workers.
- Certifying staff. 
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الفصل	الخامس
دراسة اإلطار التشغيلي وآلية عمل نظام وطني لنقل التكنولوجيا في تونس

1.	شرح	الوضع	الحالي	لنقل	التكنولوجيا	في	تونس

ــا  ــر فيه ــة تتوف ــة وتكنولوجي ــة علمي ــة ذات صبغ ــة عمومي ــي أول مؤسس ــنة 2008، وه ــي س ــث العلم ــوض بالبح ــة للنه ــة الوطني ــئت الوكال انش
الخاصيــات الضروريــة لتنفيــذ البرامــج المتعلقــة بتثميــن نتائــج البحــث العلمــي وتحويــل التكنولوجيــا. ولكــن القانــون لــم يوضــح بالقــدر الكافــي مهــام 

الوكالــة وبقيــت أنشــطة تثميــن نتائــج البحــث ونقــل التكنولوجيــا مشــتتة بيــن أطــراف متعــددة.

قبــل تقديــم المقتــرح لإلطــار التشــغيلي وآليــة عمــل نظــام وطنــي لنقــل التكنولوجيــا فــي تونــس ســتعرض: مرتبــة تونــس لســنة 2016 حســب مؤشــر 
ــا واالبتــكار فــي تونــس؛ وتأســيس مكاتــب نقــل  االبتــكار العالمــي؛ ونقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص والتهديــدات لنظــام نقــل التكنولوجي

التكنولوجيــا فــي تونــس؛ ومعطيــات حــول البحــث والتعليــم العالــي فــي تونــس.

1.1 مرتبة تونس لسنة 2016 حسب مؤشر االبتكار العالمي 

لقــد نشــر أول تقريــر لمؤشــر االبتــكار العالمــي ســنة 2005 مــن ٍقبــل المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة وعلــى مــدى الســنوات التســع الماضيــة 
ــز:  ــا فــي ســبع ركائ ــم وضعه ــي ت ــى سلســلة مــن المؤشــرات والت ــكار ويعتمــد هــذا المؤشــر عل ــال االبت ــدا فــي مج ــا رائ ــر مرجع ــر هــذا التقري اعتب
المؤسســات؛ رأس المــال البشــري والبحــث؛ البنيــة التحتيــة؛ تعقيــد الســوق؛ تعقيــد األعمــال وتقــوم ركيزتــان باإلمســاك بالدليــل الحقيقــي لإلبــداع؛ 

ــة.  ــات الخاًلق ــا؛ والمخرج ــة والتكنولوجي ــات المعرف مخرج

ولفهــم أصــول نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف فــي نظــام االبتــكار فــي تونــس أنجزنــا عــدة رســوم بيانيــة ويمثــل الرســم فــي الشــكل 1 تقييــم تونــس 
لســنة 2016 ويشــمل الركائــز الســبعة ويتبيــن لنــا مــن هــذا الرســم أن تونــس تحتــل: المرتبــة 45 مــن 160 بالنســبة لمؤشــر رأس المــال البشــري والبحــث، 
والمرتبــة 70 بالنســبة لمؤشــر البنيــة التحتيــة.  تعــد هــذه المراتــب جيــدة نســبيًا. وهــذا يمكــن تفســيره كنتيجــة سياســة تونــس لعقــود متتاليــة فــي 

مجــال التعليــم وإنشــاء الجامعــات ومراكــز البحــوث وأقطــاب التكنولوجيــا فــي كامــل أنحــاء الجمهوريــة.  

وهذا يفسر وجود تونس في المرتبة الثالثة في العالم بالنسبة لعدد الخريجين في مجال العلوم والهندسة كما يتبين في الشكل 2.

 وفــي نفــس الوقــت أن هــذا االســتثمار فــي المــوارد البشــرية والبنيــة التحتيــة لــم يــأت بنتائــج جيــدة فــي مخرجــات المعرفــة والتكنولوجيــا واإلبــداع، 
اذ تحتــل تونــس مرتبــة تفــوق ال 80.

ــج  ــس تفــوق 100. هــذا الضعــف نات ــة تون ــد األعمــال ضعيفــة ورتب ــد الســوق وتعقي ــا فــي مجــال تعقي كمــا ان مقــدرة منظومــة نقــل التكنولوجي
ــاب التشــبيك والبحــث المشــترك )شــكل 3(. ــة المجمعــات وغي ــة وقل ــة الفكري ــة والحماي ــراءات العلمي ــاج فــي مجــال الب ــة اإلنت ــن قل باألســاس ع

شكل 1مؤشر االبتكار العالمي سنة 2016 60
 

٦٠ المصدر لألشكال 1و2و٣ :تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول مؤشر االبتكار العالمي سنة 2٠1٦
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شكل  2 المؤشرات التي تحتل تونس فيها مرتبة أقل من 40

شكل 3 المؤشرات التي تحتل تونس فيها مرتبة تفوق 100

يتبيــن مــن الرســم البيانــي شــكل 3 ان الخدمــات اللوجســتية وان التعــاون بيــن الصناعــة والبحــث تشــكو مــن نقــص واضــح بالمقارنــة للبلــدان األخــرى 
اذ ان تونــس رتبتهــا 103 و105 مــن 127 دولــة.

1.2 نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات لنظام نقل التكنولوجيا واالبتكار في تونس 

لقد أجري تحليل لنقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات لنظام نقل التكنولوجيا واالبتكار، ملّخص في الجدول االتي. 

نقاط	الضعفنقاط	القوة
- البنية التحتية: تشمل عدة هياكل تشجع البحث ومراكز البحوث والمخابر 

والمراكز فنية )للبعض منها أداء جيد(.
- الموارد البشرية: ذات كفاءة عالية ومخزون متزايد من الباحثين.

- مؤشر االقتصاد المعرفي للبنك الدولي: تحسن من 145/80 في 2000 
الى 145/71 في 2012.

- أداء قوي في مجال البحث: أول دولة أفريقية لعدد المنشورات للفرد 
الواحد.

- المنظومة التشريعية حديثة.
- الملكية الفكرية تستخدم كأداة لتحقيق النمو االقتصادي مع وجود 

نظام لتقييمها. 
- البرامج والمنح لتحفيز لالبتكار.

- رؤية استشرافية واستراتيجية غير واضحة.
- أولويات وطنية لم تحدد بصفة شاملة للتطور التكنولوجي 

ومجاالت االبتكار للبالد.
- عدم معرفة األسواق التي يمكنها استثمار نتائج البحث والبحوث 

غير متصلة بحاجياتها.
- ضعف عائد البحث العلمي واالبتكار.

- الملكية الفكرية: نقص في الخبرات لصياغة البراءات والتراخيص 
وغيرها من االتفاقات.

- تسجيل قليل لبراءات االختراع 
- الهياكل: تعدد الهياكل المهتمة بالبحث وبنقل التكنولوجيا ما جعل 

استراتيجية االبتكار مجزأة.
- غياب التنسيق والتواصل بين أصحاب المصلحة من القطاع الخاص 

ومؤسسات التعليم والبحث وضعف في التشبيك بينها.
- الموارد البشرية: قلة الخبراء في مجال نقل التكنولوجيا.

- نقص في المعلومات حول من يفعل ماذا؟
- تعقيد اإلجراءات. 

- التمويل: البنوك تحجم عن االستثمار في المشاريع القائمة على 
أصول الفكرية وصعوبة في الحصول على القروض.

المشاركة اإللكترونية  الناتج المحلي اإلجمالي لكل    المنشورات العلمية     اإلنفاق على التعليم    صادرات السلع اإلبداعية   خريجي العلوم
              وحدة من استخدام الطاقة            والتقنية         والهندسة
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الفرصالتهديدات
- منافسة قوية في األسواق الخارجية 

- استنزاف موارد الطاقة الجوفية وضعف تنمية الطاقة المتجددة.
- التغيرات المناخية تهدد باإلجهاد المائي.
- عدم اهتمام الشركات بنقل التكنولوجيا.

- وجود تداخل في المهام وصراعات بين المؤسسات والهياكل الفاعلة 
في مجال النقل.

- اقتصاد مفتوح 
- كفاءات تونسية بالخارج متحمسة لتطور التكنولوجيا بالبالد. 

- موقع جغرافي وثقافي قريب من أوروبا يمثل فرصة للشراكة. 
- اإلتزام والدعم من الجهات المتصلة لوضع استراتيجية وطنية 

للتنمية التكنولوجية .
- دعم دولي مكثف: PASRI،ESCWA,WIPO، GTZ، البنك الدولي(.
- ميزانية التعليم العالي والبحث تعادل 1.68٪ من الناتج المحلي 

الخام.

1.3 تأسيس مكاتب نقل التكنولوجيا في تونس

)ANPR(	العلمي	بالبحث	للنهوض	الوطنية	الوكالة	قبل	من	التكنولوجيا	نقل	مكاتب	تأسيس

اقترحــت الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي منــذ ســنة 2012 تكويــن شــبكة مكاتــب نقــل التكنولوجيــا فــي الجامعــات ومراكــز البحــث 
ومراكــز البحــث وتقــوم وحــدة مركزيــة داخــل الوكالــة بالتنســيق ودعــم هــذه الشــبكة، وقــد تمــت دعــوة الجامعــات ومراكــز البحــث ومراكــز البحــث 
ــا. هــذا وٌوًقعــت إلــى اآلن 17 اتفاقيــة منهــا 11 فــي كل مــن جامعــة تونــس  لعقــد اتفاقيــة شــراكة لتصبــح عضــوة فــي شــبكة نقــل التكنولوجي
ــة، وقفصــة، وقابــس، وصفاقــس، وسوســة، وقرطــاج. أيضــا فــي معهــد باســتور، ومركــز  ــروان، وجندوب ــة، والمنســتير، والقي ــار، وتونــس، ومنوب المن
البحــث وتكنولوجيــات الطاقــة، والمركــز الدولــي لتكنولوجيــا البيئــة فــي تونــس، ومؤسســة البحــث والتعليــم العالــي الفالحــي، والمعهــد الوطنــي 

للبحــث والتحليــل الفيزيائــي الكيميائــي واإلدارة العامــة للدراســات التكنولوجيــة.

تنــص هــذه االتفاقيــة علــى عمــل المكتــب جنبــا إلــى جنــب مــع الخليــة المركزيــة للوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي لالســتفادة مــن الخبرات 
وفــرص التعــاون مــع الوكالــة وتنــص أيضــا علــى أن الوكالــة ســتقوم بتقديــم المســاعدة التقنيــة والقانونيــة وتوفيــر المــوارد الالزمــة إلنشــاء خليــة 

متكاملــة لنقــل التكنولوجيــا.

تعتبــر هــذه المبــادرة خطــوة جريئــة إذ تنــص علــى أن للمكتــب مهمــات تقنيــة فــي نقــل التكنولوجيــا علمــًا أن هــذه المهــام تتطلــب خبــرات متعــددة 
ال يتقنهــا عــادة شــخص واحــد، حيــث أن الوكالــة نفســها ليــس لهــا مــوارد كافيــة لتكــون قــادرة علــى ضمــان المســاعدة لجميــع الشــركاء. ومــن مزايــا 

هــذه المبــادرة أنهــا بينــت رغبــة الجامعــات فــي االهتمــام بنقــل التكنولوجيــا. ولعبــت هــذه المكاتــب دورًا فــي التوعيــة بأهميــة نقــل التكنولوجيــا.

ــة لهــم. فمــن المالحــظ أنهــم يخصصــون مــا يقــارب 20٪ فقــط مــن  ــام بالمهــام الموكل ــادرة قــدرة المســؤولين بالقي أمــا مــن نقــاط ضعــف المب
ــا رغــم مشــاركتهم فــي دورات  ــى لعــب دور محــوري فــي نقــل التكنولوجي ــن عل ــر قادري ــا، ويشــعرون أنهــم غي الوقــت ألنشــطة  نقــل التكنولوجي
ــب  ــع االســتثمار فــي التدري ــة يضي ــس الجامعــة وفــي هــذه الحال ــي مهــام أخــرى مــن طــرف رئي ــة )لمــدة 15 يومــا فقــط(، وقــد يدعــون ال تدريبي
ــد. هــذا يؤكــد مــا ورد فــي الفصــول الســابقة أن  ــة مــع المســؤول الجدي ــادة نفــس المراحــل التأهيلي ــة وهــذا يســتدعي إع والعالقــة مــع الوكال

ــة والمــوارد البشــرية المتخصصــة.  ــة القانوني ــر المرجعي ــام بمهمتهــا لعــدم توف ــم تتمكــن مــن القي ــب ل المكات

	)INNORPI(	الصناعيًة	والملكية	للمواصفات	الوطني	المعهد	قبل	من	التكنولوجيا	نقل	مكاتب	تأسيس
قــام المعهــد الوطنــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة مــن جهتــه فــي ســنة 2016 وفــي نطــاق مشــروع شــراكة مــع المنظمــة العالميــة للملكيــة 
ــة  ــة، والقطــب التكنولوجــي ســيدي ثابــت، والمركــز الفنــي للتعبئ ــا بالقطــب التكنولوجــي الغزال ــز أربعــة مكاتــب لنقــل التكنولوجي ــة بتركي الفكري
ــدة ولكنهــا  ــر رائ ــة تعتب ــكل النظامــي للمؤسســات األربعــة. هــذه التجرب ــب فــي الهي ــت هــذه المكات ــاء. وأدخل ــي للكيمي ــف والمركــز الفن والتغلي

الزالــت حديثــة وال نســتطيع تقييمهــا بعــد.

شــكلت كل هــذه المبــادرات خطــوة مهمــة ألنهــا أبــرزت أن نقــل التكنولوجيــا يســتوجب إطــارًا قانونيــًا واضحــًا مــن جهــة، كمــا يحتــاج إلــى مــوارد 
بشــرية وكفــاءات مختصــة فــي مجــال نقــل التكنولوجيــا مــن جهــة أخــرى. لهــذا ركــز هــذا الفصــل علــى تحديــد المهــام والوظائــف الالزمــة إلنجــاح 

نظــام نقــل التكنولوجيــا فــي تونــس قبــل التفكيــر فــي الجهــة والهيــاكل التــي تنفــذ هــذه المهــام.
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1.4 معطيات حول البحث والتعليم العالي في تونس

لفهــم الوضــع الحالــي لإلبتكــرار ونقــل التكنولوجيــا اعتمــدت المعطيــات علــى التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والتــي صــدرت فــي تقريــر وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي61 لكــن ورســمت مختلــف الرســوم البيانيــة األتيــة )أشــكال 8 ،5،7 و4(. 

الوحدةالقيمةالمعطيات
أستاذًا3312األساتذة صنف ا

أستاذًا7576األساتذة صنف ب
دكتورًا1150شهادة دكتوراه

متخرجًا58748متخرج صاحب شهادة عليا في 2015
نشرًة6228عدد نشرات بالنسبة للساكن )االولى في افريقيا( في 2015

براءًة56براءة اختراع في 2015
مليون دينار1401.339ميزانية وزارة التعليم العالي في 2016

مليون دينار84378.4الناتج الوطني الخام في 2016
٪1.66٪ميزانية وزارة التعليم العالي بالنسبة للناتج الوطني الخام في 2016

جدول 1 معطيات حول البحث العلمي في تونس    
 

الخطــط السياســية فــي تونــس أرادت أن تكــون مســألة التنميــة الجهويــة مــن األولويــات فٌترجــم ذلــك بإنشــاء 13 جامعــة وجملــة مــن مؤسســات 
للتعليــم ومؤسســات للبحــث واقطــاب التكنولوجيــا فــي كامــل الجمهوريــة. غيــر أن هــذا االنتشــار يشــكل نقطــة ضعــف تتمثــل فــي إختــالل توزيــع 
ــس  ــار وصفاق ــس المن ــي تون ــي( ف ــم عال ــتاذ تعلي ــر وأس ــتاذ محاض ــف )أ( )أس ــن صن ــين م ــد المدرس ــة تواج ــرى كثاف ــرية إذ ن ــة والبش ــوارد المالي الم
وقرطــاج )شــكل 4(. هــذا الخلــل فــي توزيــع المدرســين يوًلــد اختــالال فــي توزيــع هيــاكل البحــث )وحــدات ومخابــر( كمــا يبًيــن الرســم البيانــي )شــكل 
5(. ويمكــن لهــذا التشــتت التاثيــر علــى تأطيــر وتطويــر أســاليب التدريــس والبحــث وبالتالــي علــى جــودة التعليــم. وهــذا مــا يتجلــى وفــق المعهــد 

الوطنــي لإلحصــاء أنــه فــي ســنة 2015 نســبة البطالــة لخريجــي الجامعــة تتــراوح بيــن 30٪ و70٪ )شــكل 6(. 

شكل 4 توزيع األساتذة الباحثين حسب الجامعة والرتبة

شكل 5 توزيع مخابر ووحدات البحث حسب الجامعات والمؤسسات
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فتÄٌجâ$zل≤$بإنشاء$ $öا�êلêألà$ ïم
$öسساßم$ ïم جامعة$êجملة13$$
$àêقèا¥$ Æللبح $öسساßمê$ zللتعل�

$àلج Ñة.$كام�Äê¶م $في$ àلتكنêلêج�ا
$Ñشك�$ Äالنتشاà $àâä$ ïã$ Äغ�
$ÑختالØ$ $في Ñتتمث $ضع~$ نقèة
$zتعل�$âستاãê$Äمحاض$âستاã)$(ã)$~صن$ïم$ïس�Äåلمà$åجàêكثافة$ت$øÄن$âØ$ة�Äلبشàê$لمال�ةà$åÄàêلمà$ع�£êت

$Ñا¡$(شكèÄقê$ùصفاقê$Äلمناà$ùنêع$4عالي)$في$ت�£êختالال$في$تà$åًلê�$ïس�Äåلمà$ع�£êفي$ت$Ñلخلà$àâä$.(
à$Ñاك�ä$Ñلب�اني$(شكà$zسÄلà$ïًب��$ $àلتشت�ê$.$öمكï$ل)5لبحÆ$(êحê$öàåمخابÄ)$كما àâ¶لتاàث�$Ä�èعلى$تأ$Ä

zلتعل�à$™åêبالتالي$على$جê$Æلبحàê$ù�Äåلتà$¥سال�ã$Ä�êèتê.$$ني$لإلحصاءèêلà$å¶لمعà$•فê$ما$�تجلى$àâäê
$.$)6(شكê70%$$Ñ$%30نسبة$àلبèالة$لخ�Äجي$àلجامعة$تتêàÄ¬$ب�ã2015$$ïنò$في$سنة$

$

$
$Ñتبة$4شكÄلàê$لجامعةà$¥حس$ïلباحث�à$™âألساتà$ع�£êت$

$

$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Äلمخابà$ååع öàåحêلà$ååع

ö{حkلt$ $tلقuمة âاuÜلمعt$
$ًàâستاã$ 3312$ à$~صن$™âألساتà$
$ًàâستاã$ 7576$ $àألساتâ™$صن~$¥
$ًàÄêكتå$ 1150$ ∫àÄêكتå$™åش¶ا$
$ً $متخÄجا 58748$ $2015متخÄ¡$صاح¥$ش¶اå™$عل�ا$في$

$شÄ™ً$ن 6228$ $2015عåå$نشöàÄ$بالنسبة$للساكï$(àالêلى$في$àف�Äق�ا)$في$
$بàÄء™ً$ 56$ $2015بàÄء™$àختàÄ±$في$
$ïêمل�
Äنا�å$ 1401.339$ $2016م�£àن�ة$à$™Äà£êلتعل�à$zلعالي$في$

$ïêمل�
Äنا�å$ 84378.4$ à2016$لناتج$àلèêني$àلخاz$في$

%$ 1.66%$ àلèêني$àلخاz$في$م�£àن�ة$à$™Äà£êلتعل�à$zلعالي$بالنسبة$للناتج$
2016$

٦1 تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم العالي والبحث العلمي في أرقام 2٠1٥-2٠1٦.
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شكل 6 توزيع العاطلين من بين حاملي شهادات التعليم العالي حسب نوع الشهادة 62

ــن  ــم الرســمين البياني ــا، فقــد صّم ــة وأقطــاب التكنولوجي ــا والمراكــز الفني ــى المــدارس العلي ــا يعتمــدان أيضــا عل وبمــا أن البحــث ونقــل التكنولوجي
ــة. ــات 23 للجمهوري ــى الوالي ــا عل ــة فــي البحــث ونقــل التكنولوجي ــاكل المتداخل ــع كل الهي ــراز توزي )شــكل7 و8( إلب

شكل 7  توزيع هياكل البحث في تونس الكبرى والجنوب والساحل

شكل 8 توزيع هياكل البحث بالوسط والشمال الغربي والوسط الغربي والشمال الشرقي

هــاذان الرســمان )شــكل 7 و8( يلخصــان التعــدد والتشــتت الــذي يجعــل نقــل التكنولوجيــا فــي تونــس أمــرا معقــدًا. وهــذا مــا قــد أثــار أيضــا مشــكلة 
ــج عــن التشــتت يضــر بوضــع  ــد النات ــا المعلومــات واالتصــاالت والزراعــة. كل هــذا التعقي ــة وتكنولوجي ــة والعلــوم اللين ــن العلــوم الصلب االنقســام بي
اســتراتيجية ابتــكار شــاملة للبــالد.  فكيــف يمكننــا اآلن التعامــل مــع هــذا التشــتت واالنقســام لوضــع نظــام ناجــح لنقــل التكنولوجيــا فــي تونــس مــع 

تعزيــز التنميــة الجهويــة؟

 قبــل تقديــم المقتــرح المناســب لتونــس نذكرفــي الفقــرة التاليــة أمثلــة عمليــة وأفضــل الممارســات واالســتراتيجيات التــي أســفرت علــى نتائــج جيــدة 
فــي مجــال االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا بالبلــدان المتقدمــة. 
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٦2 المعهد الوطني لإلحصاء
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$àلتي$ãسفöÄ$على$نتائج$ج�å™$في$مجاà$Ñالبتكاê$Äنقà$Ñلتكنêلêج�ا$بالبلà$ïàåلمتقåمة.$
$
$tلتكنkلkجuا$نق�$في$ناجحة$}kلuة$مماoساçâمثلة$على$.2$
$

$ $àلتكنêلêج�ا Ñنق$ Ñفي$مجا$ $àلمßسساà$öلمختصة ïã$في$Æبح$ Ñفي$مجا$ $متخصصة ïêتك$ $àلمتقåمة ïàåلبلà
ååمتع$êà$ïلمع�Ø$ن¶ا$تخضعã$كما$.öإلختصاصاà$™ا±$$ىèلقà$√ã$مةêلحكà$ع�ة$مختلفة$من¶ا�Äتشê$ن�ةêقان$Äèã

àلعاà$êã$zلقèا±$خاêã$æ$ب�à$ïلقèاع�à$ïلعاàê$zلخـاà$∫âäê$.æلمßسساö$تكïê$تابعة$للجامعاêà$ö$منفصلة$
öمن|ما$êã$بح�ةÄ$Äصبغة$غ�$öàâ$öجمع�ا$öنêتك$ïàåلبلà$ïم$å�åفي$ع$òنà$ناåجêê$.عن¶ا$)Fondation$(

$êã$öسساßعة$مêمجم$êà$ما$تابعة$لجامعةà$ïêتكê$´öمجاال$™åع$êà$ååمح$Ñج�ا$في$مجاêلêلتكنà$Ñبنق$zلت¶ت
مàÄك£$بحê$´Æقå$تàêج�à$öåضا$من|ماö$متعà$™ååلجنس�اê$öغالبا$ما$تكïê$متخصصة.$لتحà$å�åلبلà$ïàåلتي$

êã$´Ä$متقاÄ¥$مع$عåå$�اï$صغêåلة$öàâ$عåå$سكã$´ö$21$خbenchmark(â"$(مßشÄ"$�مكà$ïعتباäÄا
$Ñلشكà$ òب�ن�$ $ثÄ$zتب9سكاï$تêنù$كما ´ö$لعالميà$Äشßلمà$في$ïàåلبلà$ ∫âä$$Ñلب�اني$شكà$ zسÄلà$ òب�ن�$√âلà

10.$
$

$
$Ñ9$شك$$ïسكا$ååنة$عÄ20مقا$ùنêت$ïسكا$ååلة$بعêå63$

$

$
Ñت�¥$$10$شكÄلعلمي$سنة$$21تà$Äالبتكاà$Äشßلة$حس¥$مêå201764$

$

$
$Ñلكث$11شكà$نةÄلسكان�ة$في$مقاà$لافةà$Äمتêلك�لàبعÄم$Ñ21$لةêå65$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63!habitantZparZwww.populationdata.net/palmares/pib/pib$
$2017!*لعالمي *البتكاI مؤشر حو[ *لفكر@ة للملك:ة *لعالم:ة *لمنظمة تقر@ر!64
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2.	أمثلة	على	ممارسات	دولية	ناجحة	في	نقل	التكنولوجيا

أن المؤسســات المختصــة فــي مجــال نقــل التكنولوجيــا فــي البلــدان المتقدمــة تكــون متخصصــة فــي مجــال بحــث معيــن او متعــددة اإلختصاصــات. 
كمــا أنهــا تخضــع إلــى أطــر قانونيــة وتشــريعية مختلفــة منهــا الحكومــة أي القطــاع العــام أو القطــاع خــاص أو بيــن القطاعيــن العــام والخـــاص. وهذه 
المؤسســات تكــون تابعــة للجامعــات او منفصلــة عنهــا. ووجدنــا انــه فــي عديــد مــن البلــدان تكونــت جمعيــات ذات صبغــة غيــر ربحيــة أو منظمــات 
)Fondation( لتهتــم بنقــل التكنولوجيــا فــي مجــال محــدد او عــدة مجــاالت، وتكــون امــا تابعــة لجامعــة او مجموعــة مؤسســات أو مراكــز بحــث، وقــد 
تواجــدت ايضــا منظمــات متعــددة الجنســيات وغالبــا مــا تكــون متخصصــة. لتحديــد البلــدان التــي يمكــن اعتبارهــا »مؤشــر« )benchmark(، أخــذت 21 
دولــة ذات عــدد ســكان صغيــر، أو متقــارب مــع عــدد ســكان تونــس كمــا يبينــه الشــكل 9، ثــم رتبــت هــذه البلــدان فــي المؤشــر العالمــي الــذي يبينــه 

الرســم البيانــي شــكل 10.

شكل  9 مقارنة عدد سكان 20 دولة بعدد سكان تونس63

شكل 10 ترتيب 21 دولة حسب مؤشر االبتكار العلمي سنة 2017 64

شكل 11 مقارنة الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع ل21 دولة65

ولوحــظ مــا يلــي: تمتــاز ســنغافوره بعــدد ســكان يعــادل نصــف عــدد ســكان تونــس وكثافــة ســكنية )شــكل 11( عاليــة جــدا وتحصلــت علــى المرتبــة 7 
فــي المؤشــر العالمــي فلهــذا إعتبــرت نموذجــا يمكــن أن يلهــم تطويــر نظــام نقــل التكنولوجيــا فــي تونــس. واختيــرت أيضــا اســتونيا المتحصلــة علــى 

المرتبــة 25 كمثــال لعــرض ركائــز النجــاح فــي اإلبــداع ونقــل التكنولوجيــا رغــم انــه بلــد صغيــرا جــدا.
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$$$تقà$Ä�Äلسفاà$™ÄلفÄنس�ة$بسنغافà"$∫ÄêالبتكاÄ$في$سنغافà$:∫Äêلêضع$àêلتêج¶اö"$سنة662013$

2.1 تجربة سنغافوره

أسســت جمهوريــة ســنغافوره عــام 1965 علــى مســاحة حوالــي 700 كيلومتــر مربــع فقــط ويبلــغ عــدد ســكانها 5،31 مليــون نســمة وهــي اآلن مركز 
تجــاري رئيســي وواحــدة مــن البلــدان األكثــر جاذبيــة فــي العالــم لالبتكار.

تعــي ســنغافوره أهميــة الملكيــة الفكريــة بالنســبة لالقتصــاد وذلــك كمــورد وطنــي حاســم وكعامــل جاذبيــة لالســتثمار األجنبــي، وقــد اتخــذت تدابير 
اســتباقية للملكيــة الفكريــة لجعلهــا ميــزة اســتراتيجية وتنافســية. فلديهــا مكتــب مــن بيــن المكاتــب األربعــة للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
ــر  ــم هــذا عب ــون دوالر ســنغافوري. ويت ــر اســتثمار 65 ملي ــراءات عب ــح الب ــى توســيع وتحســين خدمــة فحــص ومن ــم، يعمــل عل الموجــودة فــي العال
احتــراف الفــرق العاملــة حيــث تضاعــف عددهــا الــى 2000 شــخص فــي عــام 2013، وذلــك فــي مجــاالت وخبــرات متنوعــة لتكــون الخدمــات أكثــر 
فعاليــة فــي عمليــة فحــص الملكيــة الفكريــة مــع ضمــان تقليــل الوقــت وتوســيع أكثــر حقــوق بــراءات االختــراع وذلــك أيضــا عبــر اتفاقيــات مــع دول 

أخــرى مثــل الصيــن علــى وجــه الخصــوص.

شكل  12  الخطط الوطنية التكنولوجية الخمسة بسنغافوره 66

ــدة 5  ــند لم ــي تس ــي الت ــر التجريب ــث والتطوي ــة البح ــن ان ميزاني ــكل 12( يتبي ــنغافوره )ش ــي س ــة ف ــة الخمس ــة التكنولوجي ــط الوطني ــب الخط حس
ســنوات تزايــدت بنســبة 8 مــرات خــالل 25 عامــا إنطالقــا مــن عــام 1991. فميزانيــة البحــث 2010-2015 هــي 16.1 مليــار دوالر ســنغافوري )مقابــل 
13.5 مليــار دوالر ســنغافوري للبرنامــج الســابق( وهــذا مــا ســيجعل الجهــد فــي البحــث والتطويــر يصــل الــى ٪35 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
عــام 2015. هــذا يــدل علــى األهميــة التــي يضحــي بهــا لإلبــداع والتكنولوجيــا فــي ســنغافوره. وإذا تمعــن فــي هيكلــة حكومــة ســنغافوره )شــكل 
13( يلفــت االنتبــاه وجــود وزارة مخصصــة للعلــم أو االبتــكار فــي ســنغافوره، مــع أتصــال مباشــر لرئيــس الــوزراء فــي صياغــة الخطــة االســتراتيجية 

للبحــث واإلبتــكار.

ــاور  ــالث مح ــص ث ــت تخ ــداع وكان ــث واألب ــة والبح ــى للمؤسس ــس األعل ــرف المجل ــن ط ــث م ــة للبح ــاالت األولي ــد المج ــنغافوره تحدي ــي س ــع ف يق
كاآلتــي: تقنيــات الميــاه والبيئــة )»ميــاه نظيفــة« و«طاقــة نظيفــة«(، العلــوم الســريرية والطبيــة، واإلعــالم الرقمــي التفاعلــي. هــذا التركيــز علــى 
ثالثــة مجــاالت فقــط جعــل الجهــود تتضافــر والنتائــج تكــون علــى مســتوى عالــي وهــذا مــا ســاهم فــي ان تحتــل ســنغافوره المرتبــة الســابعة حســب 
المؤشــر العالمــي لإلبــداع. ويعــود أيضــا هــذا النجــاح الــى أنشــاء مؤسســات لدعــم تمويــل االبتــكار وتســهيل انشــاء المؤسســات المبتكــرة مــع منــح 

مزايــا فــي القوانيــن الماليــة والضريبيــة ونذكــر منهــا:
- تشــجيع االســتثمار فــي البحــث والتطويــر مــن خــالل برامــج الضرائــب المختلفــة عبــر توفيــر المعــدات الجديــدة وتدريــب الموظفيــن مــن أجــل زيــادة 

اإلنتاجيــة، ويمكــن للشــركات الحصــول علــى التخفيضــات الضريبيــة تصــل إلــى حــدود 150٪ لألنشــطة البحــث والتطويــر فــي ســنغافوره.
ــز االبتــكار مــن خــالل االســتثمار المباشــر مــن قبــل الشــركات فــي مجــال البحــث  ــة الدخــل لمــدة أقصاهــا 15 عامــا وذلــك لتحفي - إعفــاء مــن ضريب

ــر والتطوي
ــدود 150.000 دوالر  ــى ح ــنويا ال ــف س ــترجاع مصاري ــة اس ــة امكاني ــح الحكوم ــر تمن ــث والتطوي ــى البح ــدرات عل ــم ق ــات ودع ــجيع المؤسس - لتش

ســنغافوري.
- ٪400 خصم من ضريبة ألول 400.000 دوالر سنغافوري في نفقات البحث والتطوير في سنغافوره أو خارجها.

- تنفيذ 150٪ خصم الضرائب على النفقات المتبقية للبحث والتطوير في سنغافوره.

٦٦  تقرير السفارة الفرنسية بسنغافوره »االبتكار في سنغافوره: الوضع والتوجهات« سنة 2٠1٣
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2.2 تجربة استونيا

كانــت البدايــة فــي أســتونيا فــي عــام 1990 وكانــت تركــة االتحــاد الســوفيتي تتمثــل فــي: عــدم وجــود نهــج منتظــم فــي مجــال االبتــكار، نقــص 
سياســات البحــوث والتنميــة واإلبتــكار، عــدم وجــود التمويــل، وعــدم وجــود الخلفيــة المؤسســية. ومــا يجــذب االنتبــاه فــي تجربــة اســتونيا هــو ان 
ــدوق  ــز علــى خلــق إطــار قانونــي، وإنشــاء نظــام مالــي ببعــث صن ــم التركي ــة قــد إدمجــت مــع الجامعــات. كمــا ت ــة الوطني معظــم المراكــز العلمي
العلــوم اإلســتونية وصنــدوق االبتــكار اإلســتونية. كمــا وقــع إنشــئت المؤسســات والنظــام السياســي وتأّســس عــام 1992 مكتــب بــراءات االختــراع 

ــراءات. ومركــز المعلومــات المتعلقــة بالب

نظام نقل التكنولوجيا في استونيا على هياكل مختلفة68:
- مجلــس البحــوث والتنميــة يرأســه رئيــس الــوزراء ومهمتــه تقديــم المشــورة إلــى الحكومــة فــي المســائل المتصلــة باســتراتيجية البحــث والتطويــر، 

ممــا يوجــه النمــو المنهجــي للنظــام الوطنــي فــي البحــث والتطويــر واالبتــكار.
- لجنتــان دائمتــان االبتــكار برئاســة وزيــر التعليــم والبحــث ووزيــر الشــؤون االقتصاديــة واالتصــاالت مــن مهامهــا: التركيــز علــى سياســة البحــث والتطويــر 
وسياســة، وتقديــم تقريــر مــرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل عــن نتائــج عمــل اللجــان فضــال عــن جــداول أعمالهــا للفتــرة المقبلــة. أمــا تيســير العمــل 

اليومــي للجــان الدائمــة يقــع علــى عاتــق مستشــاري السياســات فــي الــوزارات المعنيــة.
- اللجان المتخصصة والتي يمكن أن تتكًون لتفصيل مهام محددة.

- 12 عضــوا لمــدة تصــل إلــى 3 ســنوات: أربعــة مــن رئاســة الــوزراء ووزارة التعليــم والبحــوث ووزراة الشــؤون االقتصاديــة واالتصــاالت وعضــو واحــد 
مــن الحكومــة يعًينــه رئيــس الــوزراء وثمانيــة أعضــاء تعينهــم الحكومــة. 

أما مهام مجلس البحث والتطوير فهي:
- إسداء المشورة إلى الحكومة بشأن المسائل المتصلة باستراتيجية البحث والتطوير.

- عرض رأيها على الحكومة بشأن البرامج الوطنية للبحوث والتنمية التي تقدمها الوزارات.
- تقديم تقرير عن البحث والتطوير في إستونيا وأهداف سياسة البحث والتطوير للفترة المقبلة. 
- تقديم المشورة إلى الحكومة بشأن إعداد مشروع ميزانية الدولة فيما يتعلق البحث والتطوير.

- إسداء المشورة إلى الحكومة بشأن إنشاء مؤسسات البحث والتطوير وإعادة تنظيمها وإنهاء أنشطتها.
- إسداء المشورة إلى الحكومة بشأن وضع الشروط واإلجراءات الالزمة لتقييم البحث والتطوير.

يتجلــى مــن هــذه التجربتيــن انــه إلــى جانــب مختلــف الهيــاكل والمؤسســات المتدخلــة فــي نقــل التكنولوجيــا، يوجــد مجلســًا أعلــى للبحــوث واإلبتــكار 
ــف  ــر وهــو متكــون مــن مختل ــة باســتراتيجية البحــث والتطوي ــس متصل ــوزراء )شــكل13 و14( ومهمــة هــذا المجل ــس ال مباشــرة تحــت إشــراف رئي

المتدخليــن و يســعى هــذا المجلــس علــى توجيــه النمــو المنهجــي للنظــام الوطنــي فــي البحــث والتطويــر واالبتــكار.
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شكل14  هيكلة نظام البحث والتطوير لحكومة أستونية لسنة 2000

3	.	اإلطار	التشغيلي	للمكتب	الوطني	لنقل	التكنولوجيا	ودور	أصحاب	المصلحة	

3.1 التحليل الوظيفي لنظام وطني لنقل التكنولوجيا في تونس

أن أداء نظــام نقــل التكنولوجيــا  فــي تونــس ضعيــف، أكــده مؤشــر االبتــكار العالمــي وبينتــه الفصــول الســابقة، وذلــك رغــم تعــدد اآلليــات والهيــاكل 
مــع وجــود بنيــة تحتيــة مهيــأة ومــوارد بشــرية ذات كفــاءة علميــة عاليــة. ويعتبــر هــذا التعــدد نقطــة قــوة و نقطــة ضعــف فــي نفــس الوقــت، إذ أنــه 

أنتــج التشــتت فــي المســؤوليات وخلــق تضاربــا فــي المصالــح فــي غيــاب التنســيق علــى المســتوى الوطنــي.

لــذا ســيركز أوال فــي هــذا الجــزء علــى تحديــد المهــام والوظائــف الالزمــة إلنجــاح نظــام نقــل التكنولوجيــا باالعتمــاد علــى طريقــة التحليــل الوظيفــي 
دون اســناد هــذه المهــام لجهــة أو أخــرى. ثــم انطالقــا مــن ذلــك ســيبحث عــن البدائــل المحتملــة والتــي تمًكــن مــن توزيــع المهــام والوظائــف إلرســاء 

نظــام ناجــع يســمح بالوصــول الــى األهــداف والنتائــج المرجــوة.

يعتمــد نظــام نقــل التكنولوجيــا علــى مجموعــة كبيــرة مــن الهيــاكل والمؤسســات التــي تهتــم بالبحــث بشــكل عــام علــى النحــو التالــي: 13 جامعــة 
و 38 مركــز بحــوث و 9 اقطــاب التكنولوجيــا و 15 مركــز فنيــة قطاعيــة.  كل هــذه الهيــاكل تتفاعــل مــع العالــم االقتصــادي واالجتماعــي الــذي 
يتكــون مــن مؤسســات اقتصاديــة ومنظمــات أصحــاب األعمــال والمنظمــات الدوليــة والجمعيــات العلميــة ووســائل اإلعــالم وهيــاكل دعــم إلنشــاء 

المؤسســات وبرامــج ماليــة.  لــذا يجــب علــى نظــام النقــل أن يأخــذ بعيــن االعتبــار جميــع المعنييــن وتلبيــة إحتياجاتهــم.

اعتمــد لتحديــد اإلحتياجــات التــي مــن أجلهــا يجــب إرســاء نظــام وطنــي لنقــل التكنولوجيــا والتحليــل الوظيفــي باســتخدام طريقــة التحليــل للمحيــط. 
ولذلــك وضــع المكتــب داخــل شــبكة األطــراف المتداخلــة فــي مجــال البحــث ونقــل التكنولوجيــا فــي تونــس والخــارج كمــا يبينــه الرســم البيانــي 

فــي الشــكل 15.

$
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شكل  15 محيط مكتب نقل التكنولوجيا

3.2 مهام ووظائف النظام وطني لنقل التكنولوجيا في تونس

بعــد التحليــل الوظيفــي الــذي أجــري بطريقــة تفاعليــة وتشــاركية خــالل ورشــات عمــل، حــددت ســت مهــام كاآلتــي: تحديــد االســتراتيجية لتثميــن نتائــج 
البحــوث ونقــل التكنولوجيــا، تثميــن البحــث واالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا، تطويــر الكفــاءات المحليــة فــي مجــال نقــل التكنولوجيــا، دفــع التعــاون 

والشــراكة بيــن هيــاكل البحــث والمؤسســات االقتصاديــة، تشــبيك محلــي ودفــع التعــاون الدولــي، والتواصــل وإبــراز نقــل التكنولوجيــا.
حددت جملة من المهام لكل من هذه الوظائف )شكل 16(. فيما يلي ستشرح كل مهمة والوظائف المرتبطة بها.

شكل 16 وظائف مكتب نقل التكنولوجيا

$
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دفع التعاون والشراكة بين هياكل البحث والمؤسسات  الكفاءات المحلية في مجال نقل التكنولوجيا،
 .التواصل وإبراز نقل التكنولوجياو تشبيك محلي ودفع التعاون الدولي، االقتصادية،

شرح كل مهمة والوظائف المرتبطة ستيما يلي (. ف16حددت جملة من المهام لكل من هذه الوظائف )شكل 
 بها.

 

 
 وظائف مكتب نقل التكنولوجيا 16 شكل

 
 تحديد االستراتيجية لتثمين نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا 3.2.1.1

 
ضبط استراتيجية نقل التكنولوجيا على تحليل سلسلة القيمة للقطاعات االقتصادية المهمة في تونس من  تمديع

طرف المجلس األعلى للبحث ونقل التكنولوجيا. انطالقا من هذه االستراتيجية يقع تحديد االحتياجات في 
برنامج سنوي ألنشطة  وضعوهكذا يمكن  مجال التجديد وفرص االبتكار المحتملة في المجاالت المختلفة.

نقل التكنولوجيا ووضع أهداف محددة لتنفيذ االستراتيجية. وذلك باعتماد منهج تشاركي مع كل األطراف 
 المتداخلة من باحثين ومؤسسات اقتصادية.

 

الوظائف املهام

 إدارة قاعدة بيانات حول نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا

وضع أهداف محددة لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية

متابعة استفادة االقتصاد الوطني من نقل التكنولوجيا

التواصل مع املؤسسات واملنظمات املتداخلة في تونس

التنسيق والتشبيك بين هياكل البحث

التواصل مع مكاتب نقل التكنولوجيا بالخارج

التعريف باإلمكانيات والخبرات البحثية لهياكل البحث

تأطير إلنشاء الشركات الناشئة من االبتكارات العلمية

دعم الباحثين على البحوث التعاونية

ادارة نظام لحماية البحوث و نقل التكنولوجيا

تصميم عملية تسويق املنتجات البحثية

ادارة العوائد الناتجة عن تراخيص امللكية الفكرية

   تقييم امكانية حصول االبتكار على براءة اختراع

توعية املجتمع بقيمة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا
تحديد وتنفيذ برامج التكوين )امللكية الفكرية وتثمين نتائج البحث 

ونقل التكنولوجيا(
التكوين في بعث املؤسسات و إدارة املشاريع

التواصل مع وسائل اإلعالم لنشر ثقافة تثمين البحث ونقل 

التكنولوجيا
إدارة حسابات مواقع التواصل االجتماعي

إدارة موقع مركز على األنترنت

التواصل وإبراز نقل التكنولوجيا

تحديد االستراتيجية لتثمين نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا

تثمين البحث، االبتكار و نقل التكنولوجيا

تشبيك محلي و دفع التعاون الدولي 

دفع التعاون والشراكة   بين هياكل البحث و املؤسسات 

االقتصادية

تطوير الكفاءات املحلية في مجال نقل التكنولوجيا
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3.2.1.1	تحديد	االستراتيجية	لتثمين	نتائج	البحوث	ونقل	التكنولوجيا

يعتمــد ضبــط اســتراتيجية نقــل التكنولوجيــا علــى تحليــل سلســلة القيمــة للقطاعــات االقتصاديــة المهمــة فــي تونــس مــن طــرف المجلــس األعلــى 
للبحــث ونقــل التكنولوجيــا. انطالقــا مــن هــذه االســتراتيجية يقــع تحديــد االحتياجــات فــي مجــال التجديــد وفــرص االبتــكار المحتملــة فــي المجــاالت 
ــك باعتمــاد منهــج  ــذ االســتراتيجية. وذل ــا ووضــع أهــداف محــددة لتنفي المختلفــة. وهكــذا يمكــن وضــع برنامــج ســنوي ألنشــطة نقــل التكنولوجي

تشــاركي مــع كل األطــراف المتداخلــة مــن باحثيــن ومؤسســات اقتصاديــة.

تمًكــن كل مــن دراســة نتائــج البحــوث العلميــة، ومتطلبــات المحيــط االقتصــادي المباشــر، وضبــط فــرص التطويــر التــي تعتمــد علــى كفــاءات وخبــرات 
هيــاكل البحــث المختلفــة فــي تونــس، مــن تحديــد االهــداف. هــذا المنهــج التشــاركي يدعــم الربــط بيــن الباحثيــن مــن ناحيــة والمؤسســات االقتصاديــة 

بالكفــاءات واالمكانيــات البحثيــة مــن ناحيــة اخــرى، ويبــرز فــرص تطبيقيــة للباحثيــن ويســًهل خلــق المشــاريع التشــاركية المجــددة. 

ان إدارة قاعــدة بيانــات تجمــع المعلومــات حــول نقــل التكنولوجيــا ونتائــج البحــوث هــي مــن ركائــز نظــام نقــل التكنولوجيــا ألنها تســًهل أخــذ القرارات 
فــي هــذا المجــال. هــذه القــرارات تصبــح أكثــر نجاعــة ألنهــا تعتمــد التنســيق بيــن االحتياجــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والكفــاءات المتوفــرة. وهكــذا 
ــي  ــاد الوطن ــتفادة االقتص ــة اس ــتراتيجيات ومتابع ــذ االس ــر لتنفي ــددة والمعايي ــداف المح ــل االه ــة تعدي ــهل عملي ــات تس ــى المعطي ــاد عل وباالعتم
ــاه  ــر يمكــن تصميــم لوحــة معلومــات تســتعمل لمتابعــة األنشــطة والنتائــج وممارســة االنتب ــا. وباالعتمــاد علــى هــذه المعايي مــن نقــل التكنولوجي

التنافســي.

3.2.1.2	التشبيك	المحلي	ودفع	التعاون	الدولي

ان التواصــل والتشــبيك همــا ركيــزة نجــاح نظــام نقــل التكنولوجيــا الــذي هــو همــزة الوصــل بيــن عالــم البحــث واالقتصــاد. لذلــك فمــن اهــم وظائــف 
نظــام نقــل التكنولوجيــا هــو تطويــر التواصــل مــع المؤسســات والمنظمــات المتداخلــة فــي تونــس والتنســيق والتشــبيك بيــن هيــاكل البحــث. ويجــب 
ــاكل البحــث. كمــا يّحــث ويســهل التواصــل مــع مكاتــب نقــل  ان يحتــوي النظــام علــى وســائل وطــرق تســهل وتدعــم التنســيق والتشــبيك بيــن هي
ــز تشــريك الكفــاءات التونســية المقيمــة بالخــارج فــي مشــاريع  ــا علــى تحفي ــا فــي الخــارج. ويستحســن ان يعمــل نظــام نقــل التكنولوجي التكنولوجي
متجــددة وذات قيمــة مضافــة عاليــة. ولذلــك يجــدر التأكيــد علــى أهميــة وضــرورة تنســيق مشــاركة الكفــاءات التونســية فــي المؤتمــرات والــدورات 

التدريبيــة فــي الخــارج لتوطيــد عالقــة الشــراكة بيــن تونــس واألمــم المتقدمــة فــي مجــال البحــث ونقــل التكنولوجيــا.

3.2.1.3	دفع	التعاون	والشراكة	بين	هياكل	البحث	والمؤسسات	االقتصادية

لدفــع التعــاون والشــراكة بيــن الهيــاكل البــد ان يقــوم نظــام نقــل التكنولوجيــا بمهمــة توعيــة المؤسســات لالســتفادة مــن قيمــة الملكيــة الفكريــة 
وحــث الباحثيــن لتوجيــه جهــود البحــث نحــو متطلبــات القطــاع الصناعــي باعتمــاد منهــج تشــاركي. وهــذا يوفــر فــرص الشــراكة ويدعــم ممارســات 
اتفاقيــات الترخيــص حــول نتائــج البحــوث، ممــا يســتوجب أجهــزة وبرامــج تعزيــز التفاعــل بيــن البحــوث والعالــم االقتصــادي لتحديــد فــرص االبتــكار ونقــل 
التكنولوجيــا المحتملــة. ومــن أن اعتمــاد هــذه البرامــج يســًهل التنســيق فــي خلــق المؤسســات والتشــجيع علــى البحــوث التعاونيــة وفــي دفــع نســق 

التعــاون والشــراكة بيــن الهيــاكل والمؤسســة.

ــة  ــزات العلمي ــاء التجهي ــرارات القتن ــذ الق ــل اخ ــة تجع ــا آلي ــل التكنولوجي ــام نق ــب نظ ــي صل ــر ف ــب أن تتوف ــوارد يج ــل للم ــتخدام األمث ــق االس لتحقي
الكبــرى تشــاركيا وحســب األولويــات واألهــداف المحــددة. كمــا انــه يجــب إعطــاء أهميــة كبــرى للصيانــة مــع قــرار االقتنــاء وذلــك لضمــان االســتخدام 

األمثــل لهــذه المعــدات.

 كمــا يجــب أن يوفــر النظــام ويطــور االليــات والتدابيــر لدعــم الباحثيــن وتحفيزهــم علــى المبــادرة فــي مجــال نقــل التكنولوجيــا ومــن بينهــا: التوعيــة 
ــم التجــارب الناجحــة،  ــة مــن خــالل تقدي ــا المحتمل ــكار ونقــل التكنولوجي ــد فــرص االبت ــة، تحدي ــة الفكري ــف بقيمــة الملكي ــا والتعري بنقــل التكنولوجي
التعريــف بمختلــف أنــواع البحــوث )التعاونيــة والتعاقديــة( وبآليــات تمويــل البحــث العلمــي، اإلستشــارة حــول تحريــر العقــود، اختبــار ودراســة الجــدوى 
االقتصاديــة لالبتــكارات، تقديــم خدمــات الوســاطة إلنشــاء مجمعــات، عقــد اتفاقيــات شــراكة مــع البنــوك لدعــم المشــاريع المبتكــرة، والمســاعدة 

فــي خلــق المشــاريع بدعــم تأســيس شــركات ناشــئة مبتكــرة وتســهيل ربطهــا مــع الجهــات الداعمــة وصناديــق التمويــل.

3.2.1.4	تثمين	البحث	واالبتكار	ونقل	التكنولوجيا

يلعــب نظــام نقــل التكنولوجيــا دورا هامــا فــي اقتــراح وتطويــر القوانيــن الخاصــة بالملكيــة الفكريــة وتســويق نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا. 
ــراءة  ــة، ويســاعده فــي الحصــول علــى ب ــة الفكري ــه يلعــب دورًا هامــًا فــي مجــال التعريــف بقيمــة الملكي ــات تجعل ويعتمــد هــذا النظــام علــى آلي
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ــات  ــى هــذا النظــام أن يوفــر االلي ــن. كمــا يجــب أيضــا عل ــة حســب القواني ــة الفكري ــة الملكي ــى وضــع سياســة واســس لحماي ــراع، باإلضافــة إل اخت
ــراع. ــراءات اخت ــة فــي شــكل عقــود تشــاركية أو ب ــكارات وامكانياتهــا التجاري ــم االبت ــن فــي تقيي واألنشــطة لتكــون ســندًا للباحثي

لنجــاح منظومــة تثميــن البحــث والتكنولوجيــا، يجــب إنشــاء قاعــدة بيانــات لمختلــف بــراءات االختــراع وألصــول الملكيــة الفكريــة التــي تحصلــت عليهــا 
هيــاكل البحــث. وهكــذا يمّكــن البحــث عــن المؤسســات ذات المــوارد واالمكانيــات الالزمــة لجلــب مختلــف النتائــج والتكنولوجيــا إلــى الســوق.

3.2.1.5	تطوير	الكفاءات	المحلية	في	مجال	نقل	التكنولوجيا

يحتــاج نقــل التكنولوجيــا الــى مهــارات متخصصــة ولذلــك فــإن مــن المهــام األساســية لنظــام نقــل التكنولوجيــا الوطنــي تطويــر كفــاءات المتدخليــن 
فــي هــذا المجــال. ويتــم هــذا عبــر تحديــد وتنفيــذ برامــج التدريــب فــي الملكيــة الفكريــة وتثميــن نتائــج البحــث ونقــل التكنولوجيــا. ولمواكبــة التطــور 
ــا يجــب التواصــل مــع المنظمــات والمكاتــب الدوليــة للمشــاركة فــي المؤتمــرات والــدورات التدريبيــة فــي  فــي أســاليب وطــرق نقــل التكنولوجي

الخــارج للكفــاءات التونســية. 

وإلنجــاح نقــل التكنولوجيــا وتثميــن نتائــج البحــث يجــب دعــم ومتابعــة برامــج وأنشــطة تســاهم فــي نشــر ثقافــة البحــث واالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا 
لتوعيــة كل األطــراف المتداخلــة مــن هيــاكل البحــث والمؤسســات االقتصاديــة والمجتمــع المدنــي.  كمــا أن التدريــب هــو ركيــزة أساســية ليصبــح نقــل 
التكنولوجيــا عمليــة طبيعيــة وميًســرة. هــذا التدريــب يجــب أن يشــمل موظفــي المركــز والباحثيــن فــي مجــال الملكيــة الفكريــة، وفــى مجــال تثميــن 
البحــث واالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا. كمــا أن التدريــب فــي أنشــاء المؤسســات والتدريــب فــي إدارة المشــاريع يصبــح مهمــًا جــدًا لتشــجيع الباحثيــن 

إلقامــة مؤسســات تســتثمر نتائــج بحثهــم. 

3.2.1.6	التواصل	وإبراز	نقل	التكنولوجيا

يجــب تكثيــف التواصــل مــع وســائل اإلعــالم لنشــر ثقافــة تثميــن البحــث ونقــل التكنولوجيــا إلبــراز أهميتهــا والتركيــز علــى عديــد األنشــطة مثــل: وضــع 
خطــة اتصــال محكمــة مــع وســائل اإلعــالم المناســبة، وتصميــم اإلعالنــات والنشــرات والكتيبــات والمطويــات الخاصــة، وإدارة موقــع المكتــب علــى 

األنترنــت وإدارة حســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي. 

ــاث  ــرية األبح ــان س ــك لضم ــاليب، وذل ــات واألس ــة التقني ــن ناحي ــالم م ــال االع ــي مج ــل ف ــة التواص ــى مهم ــؤولين عل ــب المس ــذا تدري ــي ه و يقتض
ــة.  ــات الحساس ــرية للمعلوم ــة الس ــث وحماي ــور البح ــي ط ــزال ف ــي ال ت ــج الت والنتائ

بناء على هذا التحليل الوظيفي سوف تناقش البدائل المحتملة والمتاحة إلرساء الهيكلة الوطنية المناسبة لتونس.

3.3 تصنيف وتوزيع الباحثين وهياكل البحث في تونس

باالعتمــاد علــى المعطيــات التــي نشــرتها وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ســنة 2016 يأتــي تصنيــف وتوزيــع الباحثيــن وهيــاكل البحــث علــى 
الشــكل التالــي.

تعتمــد وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي خمســة مجــاالت علميــة لتصنيــف الباحثيــن واألســاتذة )صنــف أ وصنــف ب( وهــي العلــوم اإلنســانية 
واالجتماعيــة، العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة، علــوم والتقنيــات المهنــدس، العلــوم الصحيحــة وعلــوم الحيــاة والبيوتكنولوجيــا. هــذا التصنيــف أدى 
ــف ال يعطــي صــورة  ــي )شــكل17(. ولكــن هــذا التصني ــرزه الرســم البيان ــذي أب ــرز تشــتت أقــل مــن ال ــذي يب ــي )شــكل 18 )  وال ــى الرســم البيان إل
واضحــة عــن مجــاالت البحــث التــي ينخــرط فيهــا الباحثيــن واألســاتذة، فمثــال الباحثيــن المختصيــن فــي مجــال علــوم الحيــاة والبيوتكنولوجيــا يمكنهــم 
أن ينخرطــوا فــي مشــاريع بحــث فــي عديــد مجــاالت مثــل الفالحــة أو الصناعــات الغذائيــة أو البيئــة أو علــوم البحــار، كمــا هــو الحــال لعلــوم وتقنيــات 
ــع  ــة أو الطاقــة أو الفالحــة وغيرهــا. وهــذا ينطبــق علــى جمي ــن فيهــا االنخــراط فــي مجــاالت بحــث مختلفــة كالبيئ الهندســة التــي يمكــن للباحثي

العلــوم الصلبــة واإلنســانية واالجتماعيــة والقانونيــة وتكنولوجيــا االتصــاالت.
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شكل  17 توزيع الباحثين واألساتذة )صنف ا وصنف ب( حسب الجامعة 69

شكل 18 توزيع الباحثين واألساتذة )صنف ا وصنف ب( حسب المجاالت العلمية )تصنيف وزارة تعليم العالي( 70

ــن مــن تســميتها  ــر البحــث حســب مــا تبي ــن البحــث، وزعــت وحــدات ومخاب ــن حســب ميادي ــاكل البحــث والباحثي ــع هي ومــن جــل تكــون صــورة لتوزي
للتوصــل إلــى 11 مجــال للبحــث وهــي: المــاء والمحيــط والطاقــة، والبيوتكنولوجيــا، والصحــة، والفالحــة، والبيئــة، والمــواد والمــوارد، والميكاترونيك، 
والثقافــة والتــراث، وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وأدارة التســويق، والخدمــات اللوجســتية. مــع العلــم انــه مجــاالت الزراعــة والغابــات والصيد 

البحــري والتصنيــع الغذائــي قــد جمعــت فــي مجــال واحــد وهــو مجــال الفالحــة )شــكل 19(.

شكل  19 توزيع مختبرات ووحدات البحث حسب مجاالت البحث

يجــدر توضيــح هنــا ان فــي الشــكل 19 عــدد الوحــدات والمخابــر الــذي توصــل اليــه بعــد مبــادرة التوزيــع هــو تقريبــي ألن فــي هيــكل البحــث الواحــد 
توجــد فــرق عمــل تقــوم ببحــوث فــي مجــاالت مختلفــة وفــي نفــس الوقــت بًيــن هــذا التصنيــف أن فرقــا مختلفــة هــي بصــدد انجــاز بحــوث فــي 
المجــاالت التــي ٌصًنفــت حســب اإلدارة العامــة لتثميــن البحــث هامــة لتونــس. هــذا جيــدا، ولكــن العمــل التشــاركي وتقاســم فــي المــواد أو المعــدات 

أو تبــادل فــي الخبــرات كان ضعيفــا جــدا.
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3.4 اإلطار التشغيلي

3.4.1	المكتب	الوطني	المتعدد	اإلختصاصات	)الوكالة	الوطنية	للنهوض	بالبحث	العلمي(

ــت ان  ــي بين ــات، الت ــل الممارس ــة وأفض ــة العملي ــة األمثل ــالل دراس ــن خ ــن م ــا تبي ــة وم ــدان المتقدم ــي البل ــري ف ــا يج ــى م ــراف عل ــد اإلستش بع
مكاتــب نقــل التكنولوجيــا يمكــن ان تكــون متخصصــة او متعــددة اإلختصاصــات، وبعــد نقاشــات مــع األطــراف المتداخلــة فــي مجــال البحــث ونقــل 
التكنولوجيــا، نقتــرح تنظيــم نقــل التكنولوجيــا فــي تونــس علــى المســتوى الوطنــي حســب المجــاالت الثمانيــة )المذكــورة أســفله( خــالل الخمــس 
ســنوات المقبلــة وذلــك بإعتبــار ان هنالــك بحوثــا جاريــة ونتائــج فــي كل هــذه المجــاالت وهــذا مــا تبيــن عنــد توزيــع هيــاكل البحــث. يجــب حاليــا تثميــن 
هــذا اإلســتثمار ويمكــن خــالل هــذه الســنوات الخمــس المقبلــة إعــادة هيكلــة مجــال البحــث واإلبتــكار حــول ثــالث او أربــع مجــاالت علــي غــرار البلــدان 

الناجحــة.

أن المجــاالت الثمانيــة هــي كاألتــي )مــع العلــم انــه قــد اختصــر 11 مجــاال الــذي توصــل إليــه فــي الشــكل 19، إذ تــم جمــع المــاء والمحيــط والطاقــة 
ــري  ــد البح ــات والصي ــة والغاب ــة )الزراع ــة، الفالح ــا والصح ــة، البيوتكنولوجي ــط والطاق ــاء والمحي ــا(: الم ــة مع ــا والصح ــع البيوتكنولوجي ــا وتجمي مع

والتصنيــع الغذائــي(، المــواد والمــوارد، الميــكا ترونيــك، الثقافــة والتــراث، تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والخدمــات اللوجســتية.

ويجــب هنــا التأكــد ان مجــال الخدمــات اللوجســتية هــو حيويــا لتونــس. بالرغــم مــن قلــة الباحثيــن المهتميــن بهــذا المجــال، فاعتبــاره مــن مجــاالت ذات 
أولويــة لنقــل التكنولوجيــا مــن شــأنه أن يحفــز الباحثيــن لالنخــراط فــي مشــاريع تهــم النقــل البــري والبحــري والخدمــات اللوجســتية عامــة، علمــًا بــأن 

تطويــر هــذا القطــاع يعــزز كل االقتصــاد. 

3.4.2	المجلس	األعلى	للتجديد	واالبتكار	ونقل	التكنولوجيا

علــى غــرار التجــارب الناجحــة التــي تــم عرضهــا يقتــرح ارســاء المجلــس األعلــى للتجديــد واالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا ويقتــرح ان يتكــون مــن األعضــاء 
اآلتــي ذكرهــم: ممثليــن برتبــة مديــر عــام عــن كل مــن رئاســة الحكومــة  والــوزارة المكلفــة بالبحــث العلمــي والــوزارة المكلفــة بالماليــة والــوزارة 
ــة النهــوض  ــكل مــن وكال ــن ل ــز، المــدراء العامي ــوزارة المكلفــة بالتجهي ــي وال ــن المهن ــوزارة المكلفــة بالتشــغيل والتكوي المكلفــة باالســتثمار وال
بالصناعــة والتجديــد ووكالــة النهــوض بالبحــث ووكالــة النهــوض باالســتثمارات الفالحيــة والديــوان الوطنــي التونســي للســياحة ووكالــة النهــوض 
 SNCFT, STEG, SONEDE, TUNISIE TELECOM, TUNIS AIR, GROUPE(( ــرى ــة الكب ــر عــام مــن المؤسســات العمومي باالســتثمار الخارجــي، ومدي

CHIMIQUE, STB, وخبيــران فــي مجــال البحــث ونقــل التكنلوجيــا و ممثــل مــن كل مــن المنظمــات األعــراف واتحــاد العــام للشــغل.
 

يســتوجب هــذا اصــدار امــر حكومــي مثلمــا قــد انجــز فــي مجــال االســتثمار ببعــث المجلــس األعلــى لإلســتثمار بمقتضــى أمــر حكومــي عــدد 388 
مــؤرخ فــي 9 مــارس لســنة 2017.

3.4.3	الهيكل	التنظيمي	للمكتب	الوطني	لنقل	التكنولوجيا	)الوكالة	الوطنية	للنهوض	بالبحث	العلمي(

بمــا ان الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي تتميــز بمرونــة فــي اإلدارة وخصوصــا الماليــة منهــا. يدفــع  هــذا الــى األقتــراح أن تقــوم الوكالــة 
بــدور المكتــب الوطنــي لنقــل التكنولوجيــا. وعليــه يقتــرح تعزيــز الهيــكل التنظيمــي للوكالــة لكــي تلعــب دورهــا المحــوري واألساســي فــي نقــل 
التكنولوجيــا، وذلــك بإنشــاء ثمــان إدارات لتطويــر نقــل التكنولوجيــا فــي كل مــن المجــاالت الثمانيــة الســابقة الذكــر. تتكــون إدارات التطويــر الثمانيــة 
مــن عضويــن )مديــر ونائــب مديــر( وتكــون بمثابــة القســم العلمــي للوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي،  ويكــون دورهــا علميــًا وتقنيــًا يدعــم 

التشــبيك وخلــق المجمعــات والمشــاريع، فيصبــح الهيــكل التنظيمــي للوكالــة كاالتــي )شــكل 20(.
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شكل  20 الهيكل التنظيمي المقترح للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

3.4.4	المجلس	العلمي

ــة. ينســق  ــر العــام للوكال ــة للنهــوض بالبحــث العلمــي ال13  ويترأســه المدي ــة الوطني ــرح أيضــا تشــكيل مجلــس علمــي يضــم كل مــدراء الوكال يقت
هــذا المجلــس أنشــطة نقــل التكنولوجيــا علــى المســتوى الوطنــي ويكــون أليــة فعالــة لدفــع التواصــل بيــن مختلــف مياديــن البحــث والتشــبيك بيــن 

الهيــاكل. وهــذا مــن شــأنه أن يدعــم بعــث التجمعــات والمشــاريع ذات القــدرة التنافســية والقــدرة التشــغيلية العاليــة.

يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه مــرة كل ثالثــة أشــهر، وكلمــا دعــت الحاجــة، للنظــر فــي المســائل التــي تهــم نقــل التكنولوجيــا ودعــم وتطويــر 
ألياتــه ومتابعــة تنفيــذ وبرنامــج العمــل الــذي حــدد وفــق االســتراتيجية الوطنيــة. ويمكــن لرئيــس المجلــس العلمــي أن يســتدعي أي شــخص مــن ذوي 
الكفــاءة فــي مجــال البحــث او االســتثمار أو فــي مجــاالت أخــرى لحضــور اجتمــاع المجلــس إلبــداء الــرأي فــي إحــدى المســائل المدرجــة بجــدول 

األعمــال.

3.4.5	مهام	إدارات	تطوير	نقل	التكنولوجيا	)القسم	العلمي	للوكالة	الوطنية	للنهوض	بالبحث	العلمي(

تركــز كل إدارة تطويــر جهودهــا علــى مجــال تخصصهــا وتكــون مهامهــا كالتــي: تشــخيص كل مــا يجــري فــي المجــال المحــدد، وإحصــاء جميــع فــرق 
البحــث المهتمــة والفاعلــة فــي مجــال اإلدارة والتعــرف علــى نتائجهــا وابتكاراتهــا، ودراســة الجــدوى االقتصاديــة لهــذه النتائــج واالبتــكارات، وإيــداع 
بــراءة اختــراع علــى المســتوى الوطنــي أو الدولــي، وإحصــاء المؤسســات االقتصاديــة التــي يمكــن أن تكــون معنيــة بمجــال بحــث اإلدارة، وتقديــم 
خدمــات الوســاطة إلنشــاء مجمعــات، والمســاعدة فــي خلــق المشــاريع بدعــم تأســيس شــركات ناشــئة مبتكــرة، وتســهيل الربــط مــع الجهــات الداعمــة 
وصناديــق التمويــل، ودعــم إنشــاء مكاتــب فرعيــة لتثميــن ونقــل التكنولوجيــا فــي بعــض الهيــاكل التــي تكــون فيهــا أنشــطة البحــث كثيفــة وثريــة، 
والتواصــل والتعــاون مــع كل مكاتــب النقــل الموجــودة والناشــطة حاليــا. وهــذا بالتنســيق واإلعتمــاد علــى الدعــم اإلداري واللوجســتي مــن إدارات 

الوكالــة الخمــس األخــرى.

ــاء  ــرارات إقتن ــذه الق ــمل ه ــة، و تش ــر نجاع ــب وأكث ــرارات األنس ــذ الق ــهل اخ ــا تس ــي بدوره ــات الت ــع كل المعطي ــن تجمي ــطة م ــذه األنش ــن ه تمًك
التجهيــزات العلميــة الكبــرى حســب األولويــات واألهــداف المحــددة مــع إعطــاء أهميــة كبــرى للصيانــة منــذ قــرار االقتنــاء وذلــك لضمــان االســتخدام 
ــة للنهــوض بالبحــث العلمــي فــي انســجام كامــل مــع االســتراتيجية  ــة الوطني ــل لهــذه المعــدات. يســًهل كل هــذا تعديــل اســتراتيجية الوكال األمث

ــا، وهكــذا يمكــن وضــع برنامــج ســنوي ألنشــطة الوكالــة ووضــع أهــداف محــددة. الوطنيــة لنقــل التكنولوجي

3.5 التشبيك والشراكة بين االطراف الفاعلة في مجال نقل التكنولوجيا

لدفــع التعــاون والشــراكة بيــن الهيــاكل وتــدارك نقطــة ضعــف النظــام الحالــي، يقتــرح ان تقــوم كل مــن إدارات الطويــر الثمانيــة بجملــة مــن األنشــطة 
لتوعيــة المؤسســات والتشــبيك بيــن المتدخليــن الفاعليــن فــي المجــال المحــدد، ومــن بينهــا: تنظيــم تكويــن فريــق العمــل )Team building( للكــوادر 
ــن هــم فــي صــدد انجــاز  ــن الذي ــن الباحثي ــر يجمــع بي ــاكل البحــث التابعــة إلدارة التطوي ــكل مــن هي ــالث أشــهر فــي هي ــم لقــاء كل ث ــا، وتنظي العلي
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ــن ورؤســاء  ــن الباحثي ــاكل البحــث تجمــع بي ــة فــي هي ــات دوري ــد اجتماع ــرات وأفضــل الممارســات، وعق ــادل الخب ــة المختلفــة لتب المشــارع التعاوني
المؤسســات االقتصاديــة، وتنظيــم يــوم ســنوي لنقــل التكنولوجيــا لعــرض النتائــج واســناد جوائــز للفــرق التــي نجحــت فــي ارســاء مشــاريع متجــددة، 

وتنظيــم يــوم مفتــوح فــي المــدارس والمؤسســات الجامعيــة لتوعيــة الطلبــة خصوصــا الطلبــة فــي المرحلــة األخيــرة.

4.	الموارد	البشرية	للمكتب	الوطني	لنقل	التكنولوجيا	)الوكالة	الوطنية	للنهوض	بالبحث	العلمي(

ــتية  ــطة اللوجس ــي اإلدارة واألنش ــرة ف ــبت خب ــي اكتس ــرية الت ــوارد البش ــداب الم ــم انت ــي ّت ــث العلم ــوض بالبح ــة للنه ــة الوطني ــاء الوكال ــذ أنش من
الالزمــة فــي مجــال نقــل التكنولوجيــا. يعتبــر هــذا رصيــدا مهمــا ويجــب تثمينــه ولذلــك يقتــرح تعييــن هــذه الكفــاءات فــي صلــب اإلدارات الخمســة 

ــر والمتابعــة وإدارة التســويق. ــة وإدارة التطوي ــة الفكري ــص والملكي ــر المــوارد البشــرية وإدارة الترخي ــة وإدارة تطوي وهــي: إدارة الشــؤون المالي

ــة فــي إدارة مشــاريع البحــث علــى الصعيديــن الوطنــي  ــة فــي مجــال البحــث المعنــي بالنقــل وتجرب ــرة عالي ــا يتطلــب خب وبمــا ان نقــل التكنولوجي
ــة  ــة أســاتذة وثماني ــك إلحــاق ثماني ــب ذل ــر مهندســًا، ويتّطل ــب المدي ــي وأن يكــون نائ ــم عال ــر أســتاذا تعلي ــرح أن يشــغل مركــز المدي ــي، يقت والدول
مهندســين هــم حاليــا فــي اإلدارة أو فــي الجامعــات أو فــي هيــاكل البحــث )مركــز أو قطــب أو معهــد(. ولضمــان الشــفافية وتحقيــق أفضــل خيــار 
يقتــرح فتــح بــاب الترشــحات النتــداب هــذه الكفــاءات وذلــك تحــت اشــراف اإلدارة العامــة لتثميــن البحــث بــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

ــا. بالتعــاون مــع الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث والمجلــس األعلــى للتجديــد واالبتــكار ونقــل التكنولوجي

4.1 الوصف الوظيفي ومعايير الخبرة لكوادر العليا للمكتب الوطني لنقل التكنولوجيا

 يقتــرح الوصــف الوظيفــي التالــي لمــدراء اإلدارات الخاصــة واألساســية لمجــال نقــل التكنولوجيــا وهــي إدارة الترخيــص والملكيــة الفكريــة وإدارة 
التطويــر والمتابعــة وإدارة التســويق؛ ولمديــر إدارة تطويــر نقــل التكنولوجيــا ونائبــه وذلــك بالنســبة لــإلدارات الثمــان المقتــرح إنشــاءها.

إدارة	الترخيص	والملكية	الفكرية

الشهادة	العلميةالمركز
تعيين كفاءة من اإلدارة حسب ما ذكر سابقامدير 

المهام	واالنشطة
- تطوير وتتبع محفظة براءات االختراع التابعة للمكتب الوطني لنقل التكنولوجيا.

- صياغة مختلف أنواع العقود لتحديد مسؤوليات كل األطراف المتداخلة في المشاريع التشاركية.
- تقديم المشورة بشأن استراتيجيات البراءات المناسبة لتحسين قيمة الملكية الفكرية وتسهيل جهود التسويق.

- مناقشة االختراعات التبعة للمركز. 
- صياغة وصف شامل لإلبداعات وفق المصطلحات القانونية الصحيحة ومتابعة تقارير فاحصي البراءات.
- تأمين حقوق براءات االختراع بالمركز الوطني لنقل التكنولوجيا والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالبراءات

- ضمان تنفيذ جميع اإلجراءات الالزمة للتعاقد.
- متابعة التطورات القانونية في مجال قانون الملكية الفكرية بالدخل والخارج.

 جدول 2 مؤهالت ومهام الترخيص والملكية الفكرية
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إدارة	التطوير	والمتابعة	

الشهادة	العلميةالمركز
مهندس أو خريج كلية إدارة األعمالمدير

المهام	واالنشطة
- تجميع وتحديد فرص االبتكار ونقل التكنولوجيا المحتملة في مجال البيوتكنولوجيا ومختلف فروعها.

- التواصــل مــع المؤسســات والمنظمــات المتداخلــة فــي تونــس للتعريــف باإلمكانيــات والخبــرات البحثية لهيــاكل البحث فــي مجــال البيوتكنولوجيا 
ومختلــف فروعها.

- اختبار وتقييم المشاريع المجددة.
- تقديم المشورة في بعث المشاريع.

- تحديد التكنولوجيات الجديدة.
- دراسة وتحليل الوثائق العلمية والتقنية لتحديد أصالة االختراع.

- تقييم االبتكار إلمكاناته التجارية وإمكانية الحصول على براءة اختراع.
- تقييم ومتابعة أنشطة المركز ومتابعة استفادة االقتصاد الوطني من نتائج نقل تكنولوجيا.

- التنسيق والتشبيك بين هياكل البحث.

جدول 3 مؤهالت ومهام مدير التطوير والمتابعة
إدارة	التسويق

الشهادة	العلميةالمركز
مهندس أو متحصل على ماجستير من كلية علوم تجارية او اقتصاديةمدير

المهام	واالنشطة
- مســاعدة هيــاكل البحــث فــي تحديــد اســتراتيجية تســويق التكنولوجيــا الجديــدة والعثــور علــى الشــركاء المعنييــن بالنتائــج واالبتــكارات فــي تونــس 

والخارج.
- ادارة اتفاقات البحث التشاركي بين هياكل البحث والمؤسسات.

- تطوير استراتيجية التسويق واإلشراف على تنفيذها.
- إجراء تحليل مستمر للبيئة التنافسية واالتجاهات االستهالك.

جدول 4 مؤهالت مدير التسويق

القسم	العلمي	للوكالة	الوطنية	للنهوض	بالبحث	العلمي

الشهادة	العلميةالمركز
أستاذ أو أستاذ محاضر متخصص في مجال اإلدارةمدير إدارة التطوير في مجال من المجالت الثمانية المقترحة

المهام	واالنشطة
- إدارة االستراتيجية وتسويق التقنيات والملكية الفكرية الناشئة عن هياكل البحث والجامعات بتونس.

- االشراف على التواصل مع الصناعة وحماية الملكية الفكرية وتطوير األعمال ونقل التكنولوجيا. 
- مساعدة تشكيل الشركات الناشئة والمشاريع المجددة حول البرامج والمشاريع التكنولوجية.

ــراع فــي  ــراءات االخت ــى تســجيل ب ــه يســهر عل ــة كمــا أن ــة مــع المؤسســات االقتصادي ــة التفــاوض والتعــاون والتحالفــات البحثي - إحــداث وهيكل
تونــس والخــارج.

- وضع أهداف محددة لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية في مجال البيوتكنولوجيا.
- التواصل والتنسيق مع الهيآت والمنظمات الدولية.

- التواصل مع مكاتب وهياكل نقل التكنولوجيا في تونس والخارج.

جدول 5 مؤهالت ومهام مدير إدارة التطوير في مجال من المجالت الثمانية المقترحة
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الشهادة	العلميةالمركز
مهندس متخصص في مجال بحث اإلدارةنائب مدير 

المهام	واالنشطة
- تطوير وتتبع محفظة براءات االختراع التابعة لمجال بحث اإلدارة .

ــة فــي المشــاريع  ــد مســؤوليات كل األطــراف المتداخل ــواع العقــود لتحدي ــة لصياغــة مختلــف أن ــة الفكري - التنســيق مــع إدارة الترخيــص والملكي
ــة.  ــر المعني التشــاركية التــي تهــم إدارة التطوي

- تجميع وتحديد فرص االبتكار ونقل التكنولوجيا المحتملة في مجال بحث اإلدارة.
- التواصل مع المؤسسات االقتصادية للتعريف باإلمكانيات والخبرات البحثية لهياكل البحث في مجال بحث اإلدارة. 

ــد التكنولوجيــات  ــار وتقييــم المشــاريع المجــددة، وتقديــم المشــورة فــي بعــث المشــاريع، وتحدي - التنســيق مــع إدارة التطويــر والمتابعــة:  إلختب
الجديــدة، وتقييــم ومتابعــة أنشــطة المركــز ومتابعــة اســتفادة االقتصــاد الوطنــي مــن نتائــج نقــل تكنولوجيــا، والتنســيق والتشــبيك بيــن هيــاكل 

البحــث الفاعلــة فــي مجــال بحــث اإلدارة. 

جدول 6 مؤهالت ومهام رئيس ومهام نائب مدير »إدارة التطوير في مجال من المجالت الثمانية المقترحة«

ــن  ــة« يمك ــة المقترح ــاالت الثماني ــن المج ــال م ــي مج ــر ف ــر »إدارة التطوي ــب مدي ــر ونائ ــن مدي ــكل م ــرة ل ــر الخب ــة معايي ــرض قائم ــي تع ــا يل فيم
اســتخدامها كمثــال النتــداب الكفــاءات المناســبة لضمــان نجــاح نقــل التكنولوجيــا.

العدد	األقصىالمعيارالنقطمعايير	الخبرة	لمدير	إدارة	التطوير	في	مجال	من	المجالت	الثمانية	المقترحة
منشورات علمية في مجال البيوتكنولوجيا في مجالت مؤثرة خالل السنوات العشر 

االخيرة
10لكل منشور0,5

1براءة االختراع مستوى وطني
10لكل براءة اختراع

2براءة االختراع مستوى عالمي
5لكل سنة0,5تجربة إدارية

5لكل ادارة مشروع1,25إدارة مشاريع بشراكة المؤسسات االقتصادية
5لكل ادارة مشروع1,25إدارة مشاريع تعاون وشراكة مع هياكل البحث والمؤسسات في الخارج
5لكل نشاط0,5أنشطة مع العالم االقتصادي كتنظيم ورش عمل ومحاضرات ومؤتمرات

10لكل تجربة نقل5خبرة في نقل التكنولوجيا
5لكل سنة1,25رئاسة وحدة أو مخبر بحث

5لكل تجربة زيارة1,25أستاذ زائر في جامعة بالخارج أللقاء درس او تقديم استشارة في البحث أو التثمين
5لكل عضوية1,25عضو في شبكة علمية أو مهنية
5لكل عضوية1,25عضو في نادي علمي أو ثقافي

5لكل تأسيس5عضو مؤسس لجمعية علمية

جدول 7 معايير انتداب مدير إدارة التطوير في مجال من المجالت الثمانية المقترحة



146

العدد	األقصىالمعيارالنقطمعايير	الخبرة	لنائب	مدير	»إدارة	التطوير	في	مجال	من	المجالت	الثمانية	المقترحة«
5لكل سنة0,5تجربة إدارية

لكل ادارة 1,25إدارة مشاريع بشراكة المؤسسات االقتصادية
مشروع

5

لكل ادارة 1,25إدارة مشاريع تعاون وشراكة مع هياكل البحث والمؤسسات في الخارج
مشروع

5

5لكل نشاط0,5أنشطة مع العالم االقتصادي كتنظيم ورش عمل، محاضرات، مؤتمرات
10لكل تجربة نقل5خبره في نقل التكنولوجيا

5لكل تجربة زيارة1,25اللغة اإلنجليزية التجارية والفنية
5لكل عضوية1,25عضو في شبكة علمية أو مهنية
5لكل عضوية1,25عضو في نادي علمي أو ثقافي

5لكل تأسيس5عضو مؤسس لجمعية علمية

جدول 8 معايير انتداب لنائب مدير »إدارة التطوير في مجال من المجالت الثمانية المقترحة«

4.2 برنامج التدريب للكوادر والكفاءات )مدربين وخبراء( في مجال نقل التكنولوجيا 

لقــد تبيــن مــن التحليــل الوظيفــي للنظــام الوطنــي لنقــل التكنولوجيــا أن مــن بيــن مهامــه الســتة مهمــة تطويــر الكفــاءات المحليــة فــي مجــال نقــل 
التكنولوجيــا، وهــي ركيــزة أساســية باعتبــار أن تثميــن نتائــج البحــث وتحويــل التكنولوجيــا يعتمــد علــى اختصاصــات وخبــرات فــي مجــاالت مختلفــة، 
تتعلــق فــي االســاس بمجــاالت الملكيــة الفكريــة وتســويق األصــول غيــر الملموســة وإنشــاء الشــركات المجــددة، وهــو يتطلــب خبــرات قانونيــة فــي 
مجــال تحريــر عقــود تحويــل التكنولوجيــا وتقييــم الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع المجــددة ودعــم تمويلهــا. وهــذه الخبــرات المختلفــة قــد ال تتوفــر 

عامــة فــي القطــاع العــام وهــي نــادرة أيضــا فــي القطــاع الخــاص.

ــق بالمســتفيدين  ــة تتعل ــذ برنامــج تدريبــي حســب خطــة متكامل ــر تنفي ــر الكفــاءات عب ــا بتطوي إذن يجــب االهتمــام لنجــاح مشــروع نقــل التكنولوجي
ــا لمتابعــة جدواهــا.  ــم نظــام نقــل التكنولوجي ــع واألســاليب ومــدة التدريــب. كمــا يجــب ربــط هــذه الخطــة بمؤشــرات تقيي والمواضي

ــا مــن صانعــي القــرار ومــن فريــق القســم العلمــي   تعــرض فيمــا يلــي الخطــة التــي تشــمل كل المتداخليــن فــي مجــال البحــث ونقــل التكنولوجي
ــن. ــراء وباحثي ــة للنهــوض بالبحــث العلمــي ومــن مدربيــن ومــن خب ــة الوطني للوكال

	4.2.1		برنامج	تدريب	للكوادر	العليا	
 

نظــرًا لتنــوع وتعــدد الهيــاكل المتداخلــة فــي نظــام نقــل التكنولوجيــا وضعــف التشــبيك والعمــل المشــترك يقتــرح تنفيــذ برنامــج تدريبــي علــى شــكل 
ورشــات عمــل لفائــدة جميــع المســؤولين عــن هــذه المنظمــات الشــريكة فــي عمليــة نقــل التكنولوجيــا.  

ــة  ــة الوطني ــوراه و13 شــخص فــي فريــق القســم العلمــي للوكال ــاك 75 هيــكال ومؤسســة متداخلــة فــي مجــال البحــث مــع 37 مدرســة دكت هن
للنهــوض بالبحــث العلمــي أي 125 مســؤوال يشــارك فــي نقــل التكنولوجيــا وتأســيس المؤسســات الناشــئة والمتجــددة. وهــذا التعــدد جعــل التشــبيك 

والعمــل المشــترك صعبــًا ولــذا يقتــرح االســتفادة مــن البرنامــج التدريبــي لبــدء التواصــل والعمــل التعاونــي بيــن هــذه الهيــاكل المختلفــة.

يقتــرح تكويــن خمــس مجموعــات للتدريــب ويجــب تغييــر المشــاركين فــي كل ورشــة عمــل لدعــم فكــرة التشــبيك. وفــى هــذه الورشــات يتــم: تقديــم 
ــن  ــرار بي ــل والتك ــات والتداخ ــاكل والمؤسس ــذه الهي ــطة كل ه ــات أنش ــى خصوصي ــوء عل ــليط الض ــة، وتس ــل الناجح ــة النق ــية لعملي ــر الرئيس العناص
ــاكل الموجــودة فــي حقــل نقــل  ــوع الهي ــراء وتن ــم مــع اإلســتفادة مــن ث ــراح التعديــالت والتحســينات علــى النظــام القائ مهامهــا وأشــطتها، واقت

ــا لخلــق الثــروة وفــرص العمــل. الجــدول الالحــق يبيــن مقترحــًا ألهــداف برنامــج تدريــب المســتهدفين. التكنولوجي
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الكفاءات	المقصودةالمستفيدين
صانعــي القــرار: رؤســاء الجامعــات ومــدراء المراكــز الفنيــة ومــدراء 
ــي  ــا ف ــل التكنولوجي ــن بنق ــن المعنيي ــة والمديري ــاب التكنولوجي األقط
مختلــف الــوزارات ومديــر عــام الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث 
العلمــي وموظفــي إدارة تثميــن البحــث فــي وزارة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي

- دعــم حمايــة التكنولوجيــا مــن خــالل بــراءات االختــراع وحقــوق التأليــف 
والنشر.

- دفع التعاون والشراكة بين هياكل البحث والمؤسسة
- مساعدة هياكل البحث على تسويق نتائج بحوثها واختراعاتها.

- تحسين األداء العام لنقل التكنولوجيا. 

مدير التسويق

- مســاعدة هيــاكل البحــث فــي تحديــد اســتراتيجية تســويق التكنولوجيــا 
الجديــدة. 

- البحــث مــع الشــركاء المعنييــن بالنتائــج واالبتــكارات فــي تونــس 
التعاقــد معهــم.  والخــارج وتســهيل 

ــر فــي المجــالت  ــواب مــدراء إدارة التطوي ــر والمتابعــة ون ــر التطوي مدي
ــة المقترحــة الثماني

- اختبار وتقييم المشاريع المجددة.
- استشارة في خلق المشاريع.

- تحديد التكنولوجيات الجديدة.
- دراسة وتحليل الوثائق العلمية والتقنية لتحديد أصالة االختراع.

- تقييــم االبتــكار إلمكاناتــه التجاريــة وإمكانيــة الحصــول علــى بــراءة 
ــراع. اخت

مدير الترخيص والملكية الفكرية

- صياغــة أنــواع مختلفــة مــن العقــود لتحديــد مســؤوليات كل االطــراف 
المتداخلــة فــي المشــاريع التشــاركية.

- تحرير براءات االختراع لحماية نتائج البحث.
- تسهيل عملية التسويق بتحرير العقود التي تضبط توزيع العوائد

- تطوير ممارسات التسويق لبراءات االختراع من نتائج البحث.

جدول 9 أهداف برنامج تدريب الكوادر

عدد	المستهدفين
المشاركين

الملكية	
الفكرية

تثمين	البحث	
واالبتكار	

نقل	
التكنولوجيا

التوصل	التسويق
والقيادة

بعث	
المؤسسات

إدارة	
المشاريع

اإلدارة	
بالقيمة	

1301113صانعي القرار
ونواب مدراء إدارة 

التطوير في المجالت 
الثمانية المقترحة ومدراء 

ANPR الوكالة

132263233

جدول 10 عدد األيام لمختلف برامج تدريب الكوادر

4.2.2	برنامج	تدريب	لمراقبي	التصرف	

الهــدف مــن تدريــب مســؤولي مراقبــي التصــرف هــو تســهيل عمليــة النقــل وذلــك فــي مجــال صــرف العائــدات مــن  نقــل التكنولوجيــا ويتــم هــذا 
التدريــب وفــق البرنامــج التالــي:

اإلدارة	بالقيمة	نقل	التكنولوجياالمستهدفين
33مراقبي التصرف

جدول 11 عدد ايام تدريب مراقبي التصرف
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4.2.3	برنامج	تكوين	فريق	العمل	)Team building(	للكوادر	العليا

يقتــرح تنظيــم بنــاء الفريــق مــع 125 صانــع قــرار وذلــك مباشــرة بعــد انتهــاء برنامــج التدريبــي للكــوادر العليــا وهــذا مــن شــانه ان يطــًور عالقــات صداقــة 
بيــن العائلــة الموســعة لنقــل التكنولوجيــا ويعــزز التشــبيك والتواصــل والتعــاون لنجــاح نظــام نقــل التكنولوجيا.

 
4.2.4	برنامج	تدريب	المدربين	والخبراء	)شهادة	معتمدة	اوروبية(

ــن  ــى: مدربي ــة إل ــس بحاج ــك فتون ــا ولذل ــل التكنولوجي ــام نق ــتمادة نظ ــان اس ــز وضم ــتمرة لتعزي ــة مس ــي مهم ــة ه ــاءات المحلي ــر الكف إن تطوي
متخصصيــن فــي مجــال نقــل التكنولوجيــا بــكل مكوناتهــا مــن حمايــة وتســويق بمــا فــي ذلــك صياغــة العقــود وبــراءات االختــراع، وخبــراء فــي إدارة 
ــة، وأن يكــون التدريــب  ــرا ســنويًا خــالل الثــالث ســنوات المقبل ــًا واثنــي عشــر خبي ــرح تدريــب اثنــي عشــر مدرب المشــاريع واإلدارة بالقيمــة. لذلــك يقت
ــراء العمــل كمرجــع  ــة لضمــان النجاعــة المنتظــرة مــن هــذا البرنامــج وأذ مــن المتوقــع بالنســبة للمدربيــن والخب مشــفوعًا بشــهادة معتمــدة أوروبي

ــا ومتابعــة تنفيذهــا. ــكار ونقــل التكنولوجي ــذ اســتراتيجية االبت لتنفي
 EuropeanStandards in Value Management )EN( ــرح إعتمــاد المنهــج التدريبــي ــراء فــي إدارة المشــاريع واإلدارة بالقمــة يقت أمــا بالنســبة للخب

and EN 1325 12973( علمــا ان هنالــك مكاتــب تدريــب مؤهلــة فــي هــذا المجــال فــي تونــس وفــي أوروبــا. 

ــا وحتــى فــي  ــم إنشــاءها فــي أوروب ــد مــن المؤسســات ت ــاك العدي ــة فهن ــة الفكري ــا والملكي ــن فــي مجــال نقــل التكنولوجي امــا بالنســبة للمدربي
ــا. )الجــدول 12(.  ــح شــهادة معتمــدة فــي أوروب ــي تمن المغــرب الت

الكفاءات	المقصودةالخطة	الوظيفيةالمستفيدين
المدربين في مجال نقل 

التكنولوجيا والملكية الفكرية
أستاذ جامعي )صنف أ او صنف ب( أو 

مهندس او مستشار أو خبير في االقتصاد أو 
في إدارة المؤسسات

- إلقاء محاضرات في نطاق تعميم التحسيس ألهمية نقل 
التكنولوجيا.

- تدريب الباحثين واألطراف المتداخلة في نقل التكنولوجيا.
- انشاء برامج تدريس داخل مدارس الدكتوراه.

خبراء في إدارة المشاريع واإلدارة 
بالقمة )شهادة معتمدة اوروبية(

أستاذ جامعي )صنف أ او صنف ب( أو 
مهندس او مستشار أو خبير في االقتصاد أو 

في إدارة المؤسسات

- تصميم وقيادة دراسات ومشاريع مجددة بإعتبار التحليل 
الوظائفي وتحليل القيمة قيمة وذلك في محيط اعمال 

معقد وتنافسي.
- تطبيق هذه القدرات والخبرة العالية القضايا ذات 

المستويات العالية من التعقيد عبر قطاعات األعمال 
المختلفة.

جدول 12 أهداف برامج تدريب المدربين

يتطلــب هــذا البرنامــج التدريبــي ذو القيمــة التقنيــة والعلميــة العاليــة والــذي يمنــح شــهادات معتمــدة إلتزامــًا مــن المرشــحين، ولذلــك يقتــرح اعتمــاد 
طريقــة فتــح بــاب الترشــحات لبرنامــج تدريــب المدربيــن وذلــك لتعزيــز نســبة نجاحــه وطــرح مناقصــة الختيــار األنســب مــن هــذه المكاتــب والمؤسســات. 

وإلنجــاز هــذا البرنامــج علــى امتــداد ثــالث ســنوات يجــب االعتمــاد علــى طريقــة “مركــز التقييــم” الختيــار المشــاركين.
وللتأكيــد مــن إلــزام المترشــحين وتطابــق مؤهالتهــم مــع برنامــج التدريــب، يقتــرح اختيــار 40 مرشــحا مــن جملــة المترشــحين بالنســبة للمدربيــن فــي 
مجــال نقــل التكنولوجيــا والملكيــة الفكريــة ونفــس العــدد للخبــراء فــي إدارة المشــاريع واإلدارة بالقيمــة وذلــك حســب المعاييــر فــي الجــدول التالــي 

عــدد 13.

 يتــم دعــوة كل مــن الفريقيــن )40 مرشــحا( كل علــي ســواء إلــى ورشــة عمــل “مركــز التقييــم” لمــدة يوميــن وفــي نهايــة اليــوم الثانــي يمكــن تقييــم 
مؤهــالت واســتعداد المترشــحين مــن الخبــراء المســؤولين علــى التدريــب ويقــع اختيــار 12 مشــاركًا مــن كل مجموعــة لكــي يتابعــوا البرنامــج التدريبــي 
ــف  ــب مختل ــون بتدري ــذا يقوم ــة وهك ــاريع واإلدارة بالقيم ــي إدارة المش ــراء ف ــة او خب ــة الفكري ــل والملكي ــال النق ــي مج ــن ف ــا مدربي ــوا ام ليصبح
المتداخليــن خــالل البرنامــج الوطنــي لنقــل التكنولوجيــا و اإلشــارات االزمــة والتــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي نجــاح كل المســيرة لنقــل التكنولوجيــا 

و يضمــن اإلســتدامة.
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العدد	األقصىالمعيارالنقطمعايير	الخبرة
10لكل براءة اختراع2المشاركة في تحرير براءة االختراع خالل الخمسة السابقة

 5 خــالل  االقتصاديــة  المؤسســات  بشــراكة  مشــاريع  إدارة 
األخيــرة ســنوات 

5لكل ادارة مشروع1,25

إدارة مشــاريع تعــاون وشــراكة مــع هيــاكل البحث والمؤسســات 
فــي الخارج

5لكل ادارة مشروع1,25

أنشــطة مــع العالــم االقتصــادي كتنظــم ورش عمــل، محاضــرات، 
مؤتمرات

5لكل نشاط1,25

10لكل تجربة نقل2,5خبره في نقل التكنولوجيا خالل الخمس سنوات السابقة
10لكل سنة2خبرة وتجربة في التدريب 

5لكل عضوية2,5عضو في شبكة علمية أو مهنية

جدول 13 معايير اختيار المترشحين لبرنامج تدريب المدربين والخبراء )شهادة معتمدة اوروبية(

4.2.5	برنامج	تدريب	الباحثين	وتحفيزهم	على	خلق	المشاريع	والمؤسسات	الناشئة

يحتــاج إنجــاح مســار نقــل التكنولوجيــا إلــى تجــارب ناجحــة تكــون بمثابــة المخبــر التجريبــي تمًكــن المتداخليــن مــن القيــام بالتعديــالت الالزمــة علــى 
األســاليب واآلليــات التــي ٌوضعــت فــي إطــار المنظومــة المتكاملــة. هــذه التجــارب ســتكون أيضــا قصــص نجــاح تعــرض فــي مختلــف المؤتمــرات 
والنــدوات والشــبكات االجتماعيــة والمواقــع اإللكترونيــة كمثــال لإلبــداع واالبتــكار تلهــم الشــباب والباحثيــن والمجتمــع. لهــذا يقتــرح التركيــز علــى 
مجموعــات مــن المتخرجيــن مــن الجامعــات بشــهادة الهندســة أو ماجســتير أو دكتــوراه فيكــون لهــؤالء مخــزون مــن النتائــج العلميــة التــي يمكــن 
ــب ومرافقــة لهــذه  ــرح وضــع برنامــج تدري ــذا يقت ــر إنشــاء شــركات ومشــاريع مجــددة. ول ــراءات أو عب ــر الب ــا عب ــًا لنقــل التكنولوجي أن تكــون موضوع
المجموعــات خــالل الســنوات الثالثــة القادمــة، وعلــى التوالــي يقــع اختيــار ميــدان اقتصــادي محــددة ويقــع تحفيــز الشــباب للتفكيــر فــي مشــاريع 
متجــددة مرتبطــة بذلــك الميــدان. فهــذا مــن شــأنه ان يســاهم فــي التشــبيك بيــن هيــاكل البحــث وتجميــع المجهــودات والمــوارد ويســهل التركيــز 

علــى المياديــن الواعــدة ويســاهم فــي تقليــص التشــتت. 

لــذا يجــب فتــح بــاب الترشــحات حســب معاييــر تؤكــد أن اختيــار المترشــحين ســيكون أساســا حســب فكــرة المشــروع مــع التركيــز علــى معيــار المشــاريع 
المتكاملــة والتــي يقــع طرحهــا مــن مجموعــة شــباب مــن تخصصــات مختلفــة كمــا يبينــه الجــدول التالــي:

المشروع	وفريق	المشروعالعدد	األقصى
المشروع يتعلق بمنتج أو خدمة جديدة في المنطقة10
المشروع يضيف قيمة إلى منتج أو خدمة موجودين10
المشروع يتعلق بنتائج بحوث أولية قابلة للتطوير10
المشروع فريد من نوعه )توليد نتائج بحثية فريدة / تكنولوجيا(10
المشروع يتمًيز بقدرة تنافسية متميزة10
المشروع له فوائد واضحة ويمكن تحديدها كًميًا10
المشروع يخلق فرصا للعمل10
المشروع يجذب العمالة إلى المناطق الداخلية10
المشروع مقترح من فريق متعدد االختصاصات يعمل بانسجام10
المشروع يتضمن فريقا لديه اتصاالت مع الصناعة المتميزة10

جدول 14 معايير اختيار الباحثين المترشحين للتدريب لبعث المشاريع
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مــن شــأن هــذا التشــبيك بيــن الشــباب كمعيــار أساســي فــي اختيــار المترشــحين قبــل التدريــب أن يحًفــز العمــل المشــترك وانشــاء مؤسســات تعتمــد 
علــى تعــدد الكفــاءات واالختصاصــات ويوفــر حظوظــًا أكثــر للنجــاح ويمًكــن مــن خلــق فرصــا للعمــل فــي اختصاصــات مختلفــة. كمــا أنــه مهــم جــدا 
ــا مــا تتواجــد فــي  ــرة العاليــة وغالب ــار المشــاريع أن يتــم التشــبيك بيــن فــرق البحــث ذات االقدميــة والتــي لهــا رصيــد مــن الكفــاءة والخب فــي اختي

العاصمــة والمــدن الســاحلية.

كمــا مــن المهــم ممارســة التمييــز اإليجابــي للمشــاريع التــي تطــرح تطويــر االعمــال انطالقــا مــن إمكانيــات وثــروات المناطــق الداخليــة. ويســهل 
هــذا التشــبيك حــول مشــاريع حيويــة ومســتدامة تبــادل الخبــرات ويشــجع الشــباب علــى االســتقرار فــي المناطــق الداخليــة كمــا يســاهم تدريجيــا عبــر 
الســنوات فــي تعديــل التشــتت فــي توزيــع اإلمكانيــات. يجــب دعــم هــذا البرنامــج وتوعيــة البنــوك العامــة والخاصــة والتفكيــر فــي آليــات وبرامــج 

تدعــم هــذه المشــاريع.

ــات  ــد والغاب ــة )الصي ــه الثالث ــى القطــاع الفالحــي بمكونات ــى عل ــز خــالل الســنة األول ــج ملموســة التركي ــق نتائ ــة ولتحقي ــذ هــذه التجرب ــرح لتنفي يقت
ــرة المتاحــة لتونــس حســب عــدة دراســات. ــر الكبي ــات التطوي ــي نظــرًا إلمكاني ــع الغذائ والزراعــة( مــع قطــاع التصني

 
هــذا التدريــب موًجــه لحاملــي شــهادة الماجســتير أو الدكتــوراه أو الهندســة فــي ميــدان الفالحــة بمكوناتهــا الثالثــة مــع التصنيــع الفالحــي 
ومجموعــات مــن تخصصــات اخــرى كالبيوتكنولوجيــا، وتكنولوجيــا المعلومــات والعلــوم الصلبــة وعــدة مياديــن متصلــة بمجــاالت البحــث الثمانيــة 

ــة. ــة المضاف ــن القيم ــع م ــرى ترف ــدد أخ ــات متع ــتخدام اختصاص ــع اس ــاريع وم ــي للمش ــور األساس ــة المح ــل الفالح ــا يجع ــرى مم األخ

ــا والتدريــب علــى أســاليب وأدوات إلنشــاء وإدارة المشــاريع وكذلــك التواصــل  ــة ونقــل التكنولوجي ــة الفكري يشــمل هــذا البرنامــج مفاهيــم الملكي
والقيــادة كمــا يبنــه الجــدول التالــي:

تثمين البحث عدد المشاركينالمجال
واالبتكار ونقل 

التكنولوجيا

التوصل 
والقيادة

اإلدارة بالقيمةإدارة المشاريعبعث المؤسسات

الفالحة )الصيد البحري، 
الغابات والزراعات الكبرى( 

والصناعة الغذائية
130

3 ايام3 ايام3 ايام3 ايام3 ايام
الما، والمحيط والطاقة،

بيوتكنولوجيا، الصحة، 
الموارد 

والمواد،اللوجستيك، 
الثقافة والتراث، 

الميكاترونيك.

30 من كل 
اختصاص

     
جدول 15 عدد ايام حسب محاور تدريب الباحثين لبعث المشاريع

5.	استراتيجية	التنمية	المستدامة	الفعالة	

لتقييــم وضمــان اســتدامة نظــام نقــل التكنولوجيــا الوطنــي الــذي أقتــرح تصميمــه فــي هــذا الفصــل يعــرض فمــا يلــي: الخدمــات المختلفــة التــي 
يمكــن للوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي أن تتطورهــا فــي شــراكة مربحــة لــكل المتدخليــن؛ ولوحــة التقييــم لنظــام نقــل التكنولوجيــا؛ 
وتعييــن مديــر للمشــروع مســؤول عــن التنســيق ومتابعــة األنشــطة خــالل الســنوات الثــالث المقبلــة؛ وخطــة عمــل للســنة األولــى للمشــروع التــي قــد 

تنفذهــا الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي مــع شــركاءها.

5.1 اإلستشارات وبعث المؤسسات وتسويق نتائج البحث والبراءات

بعــد تدريــب الخبــراء، يمكــن للوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي االعتمــاد عليهــم للقيــام بمهمــات دراســة الجــدوى االقتصاديــة لالبتــكارات 
ونتائــج البحــث، وهــي مهــام تكــون مصــدرا ماليــا يســاعد الوكالــة علــى تطويــر أدائهــا وتغطيــة بعــض المصاريــف. كمــا يمكــن للوكالــة ان تســتعين 

بالخبــراء فــي مجــال كتابــة البــراءات وتحريــر العقــود للمشــاريع المشــتركة بيــن المؤسســات وهيــاكل البحــث والتدريــب.
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ومــن جملــة الخدمــات اإلستشــارية المقدمــة مــن الوكالــة نذكــر: إرشــادات بشــأن حمايــة الملكيــة الفكريــة من خالل بــراءات االختــراع وحقــوق التأليف 
والنشــر؛ تحديــد واختيــار الشــركات لترخيــص الملكيــة الفكريــة؛ التفــاوض علــى اتفاقيــات مــع قطــاع األعمــال والصناعــة )مثــل التراخيــص واتفاقيــات 

نقــل التكنولوجيــا أو عــدم اإلفصــاح والتوجيــه والدعــم فــي بــدء شــركة ناشــئة(؛ والمســاعدة فــي المبيعــات المباشــرة للمنتجــات والخدمــات.

5.2 التدريب في مجال نقل التكنولوجيا تحت إشراف الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

ــا ويمّكــن الوكالــة  علــى اإلعتمــاد علــى المدربيــن  خــالل الســنوات الثــالث ســيؤدي برنامــج التدريــب علــى خلــق دينامكيــة حــول نقــل التكنولوجي
الــذي تــّم انتدابهــم وتدريبهــم ليصبحــون شــركاء لهــا فــي تصميــم البرامــج التدريبيــة لــكل مــن الجامعــات وهيــاكل البحــث والمؤسســات االقتصاديــة، 
ممــا مــن شــأنه ان يخلــق مجــاال تنافســيا بيــن هــؤالء المدربيــن الذيــن ســيجعل نظــام نقــل التكنولوجيــا يدخــل فــي حلقــة اإلســتدامة. وهكــذا تصبــح 
هــذه الخدمــة مســتمرة وتكــون مــوردا ماليــا يمًكــن الوكالــة مواصلــة وتطويــر برامــج التدريــب واإلســتثمار فــي الكفــاءات التونســية لتدخــل فــي 

بلــدان مجــاورة مثــل الجزائــر وليبيــا وغيرهــا.

5.3 توزيع اإليرادات

يمكن للوكالة ان تستفيد من تجارب نقل التكنولوجيا في العالم. يقّدم في ما يلي مثلين: األول من إستونيا والثاني من سويسرا. 

 فحســب جامعــة تاليــن  )TUT Tallinn University of Technology( فــي أســتونيا تكــون اإليــرادات مــن نقــل التكنولوجيــا مســاوية للعوائــد ناقصــا 
ــإدارة الملكيــة الفكريــة بمــا فــي ذلــك تكاليــف طلــب الحمايــة القانونيــة ومنحهــا واســتمرارها والمصاريــف المتعلقــة بمنــح  أي تكاليــف تتعلــق ب
اســتخدامها والطلبــات إلــى أطــراف ثالثــة، مــع العلــم ان اإليــرادات المخصصــة للمؤلــف والمــوزع تشــمل جميــع الضرائــب المتعلقــة بالدفــع والحجــز 
ــرادات علــى أســاس المبــادئ التاليــة: فــي حالــة التصــرف فــي حــق المؤلــف والحقــوق المتعلقــة بحــق  وااللتزامــات الماليــة األخــرى. وتــوزع اإلي
المؤلــف، يحصــل صاحــب الحقــوق علــى كل اإليــرادات مــا لــم يتفــق علــى خــالف ذلــك؛ وفــي حالــة التصــرف فــي الملكيــة الصناعيــة، تــوزع اإليــرادات 

علــى النحــو التالــي: 40٪ مــن العائــدات للمؤلفيــن و20٪ إلــى TUT و40٪ إلــى المــوزع.

 وحســب مكتــب نقــل التكنولوجيــا فــي سويســراEPFL Technology Transfer  فــي حالــة الترخيــص، يدفــع المرخــص لــه إلــى EPFL مكافــأة يمكــن 
أن تتخــذ أشــكاال مختلفــة:  عائــدات علــى المنتجــات أو الخدمــات المباعــة، و/أو عائــدات علــى التراخيــص الفرعيــة، و/أو دفوعــات مقدمــا أو مدفوعــات 
ســنوية، و/أو أســهم فــي شــركة مبتدئــة. هــذه المبالــغ هــي نتيجــة التفــاوض بيــن EPFL والمرخــص لــه، وتقســم هــذه العائــدات إلــى ثالثــة أجــزاء 

.EPFL متســاوية بعــد خصــم بــراءات االختــراع الخارجيــة وتكاليــف التطويــر: 3/1 للمخترعيــن، 3/1 إلــى المختبــر الــذي تــم فيــه االختــراع و3/1 إلــى

5.4 اقتراح تغيير الصيغة القانونية للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي لشراكة بين القطاعين العام والخاص

يقتــرح دعــم منظومــة نقــل التكنولوجيــا لمــدة خمــس ســنوات بتطويــر الكفــاءات ووضــع اآلليــات المناســبة حتــى يصبــح العمــل التشــاركي ســهال 
وتلقائيــا وهــذا ممكنــا ألن اإلســتراتيجية التــي اعتمــدت ركــزت علــى: أعــادة تنظيــم الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالبحــث العلمــي بإدمــاج اإلدارات 
الثمانيــة والمخصصــة حســب مجــاالت البحــث ذات األوليــة لتونــس؛ وتكويــن شــركاء مختصيــن فــي التدريــب واإلستشــارة في مجــال نقــل التكنولوجيا؛ 
والشــراكة والتشــبيك بيــن هيــاكل البحــث مــن جهــة والشــراكة والتشــبيك بيــن الباحثيــن والمؤسســات اإلقتصاديــة مــن جهــة أخــرى وذلــك مــن خــالل 

األنشــطة والمشــاريع المختلفــة التــي تدعمهــا الوكالــة. 

ستســمح هــذه الســنوات الخمــس بـــ: هيكلــة الوكالــة وهيكلــة نقــل التكنولوجيــا حــول المياديــن التــي ســتظهرها التجــارب الناجحــة وتفرزهــا الحركيــة 
والعائــدات المميــزة؛ ونضــج الخدمــات التــي تعرضهــا الوكالــة فــي شــراكة ربح-ربــح مــع المدربيــن والخبــراء. 

بعــد هــذا الدعــم األولــي لخمــس ســنوات مــن الدولــة والشــراكات مــع المنظمــات العالميــة، يمكــن حينئــذا تغييــر الصيغــة القانونيــة للوكالــة لتصبــح 
شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وهــو مــا سيكســبها مرونــة فــي إدارة المــوارد الماليــة والبشــرية وفعاليــة أكثــر نجاعــة فــي التشــبيك وطنيــًا 

ودوليــًا وبذلــك يضمــن اإلســتدامة لنظــام وطنــي لنقــل التكنولوجيــا فــي تونــس.
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5.5 لوحة التقييم لنظام نقل التكنولوجيا

في ما يلي أقتراحات لمؤشرات التقييم لبعض الفاعلين )من أشخاص و منظمات و أدوات( في نظام نقل التكنولوجيا في تونس.

الوحدةمؤشرات
عدد المدرسينالمدرسين الباحثين )صنف أو صنف ب( التابعين لهياكل البحث )مخابر ووحدات(

عدد اإلطاراتإطار التدريس كامل الوقت )جميع األصناف(
عدد الباحثينالباحثين الذين يزورون المختبر

عدد المخابرمخابر البحث
عدد الوحداتوحدات البحث

عدد الطلبةالطلبة المسجلين في التعليم العلي العمومي
عدد الخريجينخريجي التعليم العالي 

نسبة ٪البطالة لخريجي الجامعة
عدد العاطلينخرجي التعليم العلي العاطلين على العمل 

عدد الطلبةالطلبة الباحثين )دكتورا ومجستار(
عدد الطلبةشهادة دكتوراه

عدد الطلبةعاطلين عن العمل بشهادة دكتوراه
عدد حاملي شهادة حاملي شهادة هندسة ودكتوراه

٪ميزانية وزارة التعليم العالي بالنسبة للناتج الوطني الخام 
كمية األموال بالديناررواتب الموظفين المسؤولين على البث 

عدد النشرات النشرات 
عدد النشرات النشرات بالنسبة للساكن 

عدد البراءاتبراءة اختراع
عدد االشخاص التشغيل الناتج عن الشركات الناشئة واالتفاقيات الترخيص )عقود عمل طويلة المدي(

عدد الشركاتالشركات الناشئة
عدد العقودالعقود البحث والتطوير مع الشركات العاملة

عدد الشركاتعقود البحث مع الشركات
عدد البراءاتإيرادات الترخيص من التكنولوجيات الجديدة في المختبر

كمية األموال بالدينارعائدات إلنشاء الشركات الناشئة وصفقات الترخيص
كمية األموال بالدينارعائدات التراخيص إلى المخترعين

 جدول 16 لوحة التقييم لنظام نقل التكنولوجيا

5.6 مدير للمشروع للسنوات الثالث المقبلة
ــا بتونــس وذلــك  ــرة فــي الجــدول 17( إلنجــاح مشــروع ارســاء النظــام الوطنــي لنقــل التكنولوجي ــر الخب مــن الضــروري تعييــن مديــر مشــروع )معايي

ــذ وتقييــم األنشــطة المقترحــة والتــي يجــب تنفيذهــا خــالل الســنة األولــى )جــدول 18(.  لضمــان تنفي
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العدد	األقصىالمعيارالنقطمعايير	الخبرة	لمدير	المشروع
5لكل سنة0,5تجربة إدارية

5لكل ادارة مشروع1,25إدارة مشاريع تعاون مع منظمات دولية
5لكل نشاط0,5أنشطة مع العالم االقتصادي كتنظيم ورش عمل ومحاضرات مؤتمرات

 BuTT10لكل تجربة نقل5خبره في تأسيس ومتابعة مكاتب نقل التكنولوجيا
10لكل شهادة5متحصل على شهادة معتمدة في الملكية الفكرية 

5لكل عضوية1,25تجربة في التدريب في مجال نقل التكنواوجيا والملكية الفكرية

جدول 17 معايير انتداب مدير المشروع

5.7 خطة عمل السنة األولى للمشروع
في الجدول أدناه نقترح خطة عمل للسنة األولى، وتشمل األنشطة والمسؤولين عنها. 

المسؤوليةالنشاط
تعيين مدير للمشروع مسؤول عن التنسيق ومتابعة األنشطة للتعزيزهيكلة الوكالة كمكتب وطني نقل 

التكنولوجيا

الوكالة + إدارة تثمين البحث

الوكالة + إدارة تثمين البحثالمصادقة على اختيار الثمانية مجاالت لهيكلت نقل التكنولوجيا بتونس
الوكالة + إدارة تثمين البحثتحديد األهداف لتنفيذ االستراتيجية 

الوكالة + إدارة تثمين البحثفتح الترشحات النتداب رؤساء المراكز ونواب الرؤساء ورؤساء مصالح اإلدارة واإلتصال
الوكالة + إدارة تثمين البحثااحاق مدير التطوير والمتابعة ونواب مدراء إدارة التطوير في المجالت الثمانية المقترحة

فتح طرح مناقصة الختيار المدربين لبرنامج تدريب الكوادر العلي ومدرب لتنشيط ورشة العمل »بناء الفريق« 

 )Team building(

الوكالة + إدارة تثمين البحث

الوكالةتنفيذ البرنامج تتدربي الكوادر العلي 
الوكالةتنظيم بناء فريق )Team building( للكوادر العليا

الوكالةتنفيذ البرنامج تكوين الكوادر العلي
ادارات التطويرإحصاء لجميع فرق البحث والباحثين في مجال الثمانية

ادارات التطويرتحديد المهارات االساسية لمجال بحث إدارة الطوير
ادارات التطويرالبحث على الكفاءات الذين لديها هذه المهارات

ادارات التطويرإحصاء لكل نتائج البحوث العلمية واالبتكارات المتعلقة بمجال بحث إدارة الطوير
ادارات التطويراختبار ودراسة الجدوى االقتصادية لنتائج البحوث العلمية واالبتكارات

ادارات التطويراختيار من هذه النتائج االتي تستحق ايداع براءة اختراع على المستوى الوطني أو الدولي
ادارات التطويراختبار ودراسة الجدوى االقتصادية لالبتكارات والنتائج لبعث مؤسسات اقتصادية

الوكالة + إدارة تثمين البحثبعث مناقصة الختيار أنسب المكاتب إلنجاز برنامج التدريب الباحثين على امتداد ثالث سنوات
الوكالة + إدارة تثمين البحثفتح الترشحات للباحثين لبرنامج تكوين المدربين والخبراء

مراكز النقلتقييم االبتكارات واإلمكانيات التجارية التي يمكن الحصول عليها من خالل عقود تشاركية أو براءات اختراع.
ادارات التطوير والنقلالبحث عن المؤسسات ذات الموارد واالمكانيات الالزمة لجلب مختلف النتائج والتكنولوجيا إلى السوق.

تكوين المسئولين على مهمة لتواصل في مجال االعالم من ناحية التقنيات واألساليب. ذلك لضمان سرية 

األبحاث والنتائج التي ال تزال في طور إنجاز البحث وحماية السرية للمعلومات الحساسة.

الوكالة

الوكالةورشة عمل لتوعية اإلعالميين
تنظيم لقاء كل شهر في هيكل من هياكل البحث يجمع بين الباحثين الذين هم في صدد انجاز المشارع 

التعاونية المختلفة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات

االدارات التطوير

االدارات التطويرعقد اجتماعات دورية في هياكل البحث تجمع بين الباحثين ورؤساء المؤسسات االقتصادية
الوكالة + إدارة تثمين البحثتنظيم يوما سنويا لنقل التكنولوجيا لعرض النتائج واسناد جوائز للفرق التي نجحت في ارساء مشاريع متجددة.

الوكالة + الجامعاتيوم مفتوح في المدارس والمؤسسات الجامعية لتوعية الطلبة خصوصا الطلبة في المرحلة االخيرة

جدول 18 خطة عمل للمشروع للسنة األولى
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7.	التوصيات

اعتماد معايير نقل التكنولوجيا: انتداب األساتذة الباحثين

المعادل نشراتمعايير المتعلقة بمجال نقل التكنولوجيا
1براءة االختراع مستوي وطني
2براءة االختراع مستوي عالمي

1المساهمة في بعث مشروع او مؤسسة اقتصادية مجددة
2 بعث مشروع او مؤسسة اقتصادية مجددة

تمويل المشاريع المجددة
• خفظ الضريبة للمؤسسات التي تستثمر في مجال نقل التنولوجيا والبحث والتطوير على غرار تجربة سنغافوره.

• عقد اتفاقيات شراكة مع البنوك لدعم المشاريع المبتكرة.
• توعية البنوك العامة والخاصة والتفكير في آليات وبرامج تدعم هذه المشاريع .

تراتيب ادارية
• صياغة أمر لضبط اإلجراءات النتداب رؤساء المكاتب نقل التكنولوجيا ونوابهم. 

تسويق التكنولوجيا ونتائج البحوث في الخارج 
• توقيــع اتفاقيــات دوليــة تضمــن حقــوق الطلبــة الدراســين فــي الخــارج والمبعوثيــن بمنــح دراســية مســندة مــن الدولــة التونســية لضمــان حقــوق 

ــة. )عــدد المنــح المســندة 1968 فــي ســنة 2016 ). الملكيــة الفكري
• ضمان الحقوق الفكرية ألي باحث او مؤسسة اقتصاديه تونسية تقوم بنقل التكنولوجيا بالخارج. 

• إقامة دورة تأهيلية للمالحق الثقافية بالسفارات التونسية بالخارج خاصة بحقوق الملكية الفكرية.
• إشراك الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.
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Operational Framework and Mechanism for the Functioning of a National 

Technology Transfer System in Tunisia

Summary
This chapter begins with a presentation of the current status of technology transfer in Tunisia, and covers the subjects 
of: the ranking of Tunisia in the 2016 Global Innovation Index; a SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and 
threats) analysis of the Tunisian technology and innovation transfer system; the establishment of technology transfer 
offices (TTOs); and brief information on research and higher education in Tunisia. It concludes with examples of some 
successful international practices in technology transfer, particularly in Singapore and Estonia.

The functional framework of the National Office for Technology Transfer (NTTO) in Tunisia and the role of stakeholders 
is the subject of the following part, which includes: a functional analysis of a national technology transfer system 
(NTTS); a classification and distribution of researchers and research institutions; an operational framework; and 
networking and partnership among technology transfer actors. The NTTO human resources are discussed next and 
cover job description and standards of expertise of the senior personnel, and the training programs and required 
competencies in technology transfer.
   
Within the framework of an effective sustainable development strategy, the following are introduced: the establishment 
of enterprises and the commercialization of research results and patents; the training in technology transfer under the 
auspices of the National Agency for Scientific Research Promotion; the distribution of revenue; the proposed changes 
in the legal structure of the National Agency for Scientific Research Promotion to become a Public-Private Partnership; 
the technology transfer system evaluation matrix; the project manager for the next three years; and the first-year work 
plan for the project. The chapter concludes with a set of recommendations.

Current status of technology transfer in Tunisia

The National Agency for Scientific Research Promotion, established in 2008, is the first public institution of a scientific 
and technological nature with the necessary characteristics to implement programs related to the valorisation of 
scientific research results and transfer of technology. However, the law establishing it did not adequately explain 
the functions of the Agency; hence the activities of valorisation of research results and transfer of technology which 
remain dispersed among several public institutions.

Before proposing an operational framework and mechanisms for the functioning of a NTTS in Tunisia, the following 
background information is presented: Tunisia›s ranking in the 2016 Global Innovation Index; a SWOT analysis of the 
technology transfer and innovation system in Tunisia; a note about the establishment of TTOs in Tunisia; and a brief 
note about research and higher education in the country.

1. Tunisia ranking in the 2016 Global Innovation Index
The Global Innovation Index (GII) is published since 2005 by the World Intellectual Property Organization (WIPO). Over 
the past years, this report was recognized as a leading key indicator of innovation in a country. GII is based on a series 
of indicators developed in seven pillars: institutions; human capital and research; complexity of the market; business 
complexity; outputs of knowledge and technology; and creative outputs.

In order to understand the strengths and weaknesses of the innovation system in Tunisia, several graphs were 
compiled. They represent Tunisia›s GII 2016 assessment, and show that Tunisia occupied the 45th rank out of 160 
countries for the human capital and research index, and the 70th rank for the infrastructure index. These are considered 
as relatively good rankings, and can be related to Tunisia›s long term education policy and to the establishment of 
universities, research centers and technology poles throughout the country. This explains also why Tunisia ranks 3rd 
in the world for the number of graduates in science and engineering.

At the same time, this investment in human resources and infrastructure has not produced good results in the outputs 
of knowledge, technology and creativity since Tunisia ranks above 80. Furthermore, the capacity of NTTS in the areas 
of market and business complexity is weak and Tunisia’ ranks above 100. This weakness is mainly due to the limited 
production of scientific patents, intellectual protection (IP), and lack of networking and joint research. Finally, logistics 



156

services and cooperation between industry and research in Tunisia are clearly lacking behind other countries, with 
ranks respectively 103 and 105 out of 127 countries.

2. SWOT of technology transfer and innovation system in Tunisia
An analysis of the strengths, weaknesses, opportunities and threats of technology transfer and innovation system was 
presented in Chapter 2. (Please refer to it for more details)

3. Technology transfer offices in Tunisia
Establishment of TTOs by the National Agency for Scientific Research Promotion 
The Agency established in 2012 a network of TTOs in universities and research centers, with a central unit within the 
Agency coordinating and supporting this network. To date, there are 17 TTOs in this network71. 

This initiative is a bold step as it states that the TTO has technical duties in the transfer of technology. These tasks 
require multiple expertise that is not usually available to one person, since the Agency itself does not have sufficient 
resources to be able to ensure assistance to all partners. One of the advantages of this initiative is that it showed 
the willingness of universities to pay attention to technology transfer. In this regard, TTOs played a role in raising 
awareness about the importance of technology transfer at universities.

One of the weaknesses of the initiative is the inability of TTO staff to carry out the tasks entrusted to them. It is noted 
that most of them allocate only about %20 of their time for technology transfer activities, and feel that they are 
unable to play a pivotal role in technology transfer despite their participation in limited training courses (for only 15 
days). Moreover, these TTO staff may be shifted to other assignments by the University authorities. In this case, the 
investments in training them and the relationship developed with the Agency are lost, and should be repeated with 
the new appointed staff. This confirms the statements made in previous chapters that TTOs have not been able to 
carry out their tasks because of the lack of legal reference and specialized human resources.

Establishment of TTOs by the National Institute of Standards and Industrial Property (INNORPI)
The National Institute of Standardization and Industrial Property, in partnership with WIPO, established in 2016 four 
TTOs, in Ghazala Technological Park, Sidi Thabit Technological Park, Technical Center for Packaging and Technical 
Center for Chemistry. These TTOs were incorporated into the structure of the four institutions. This is a pioneering 
experience, but is still new and cannot yet be evaluated.

All these initiatives emphasized that technology transfer requires a clear legal framework on the one hand, and human 
resources and competencies in technology transfer on the other. 

4. Research and Higher Education in Tunisia
There are 13 public universities and a range of pubic educational and research institutions and technological parks 
throughout Tunisia. However, this dispersion resulted in a weakness in the distribution of financial and human 
resources among these educational and research institutions. For example, many of the class “A” teachers (lecturer 
and professor of higher education) are in Tunis, Manar, Sfax and Carthage. This imbalance in the distribution of 
teachers generates an imbalance in the distribution of research institutions (units and laboratories). This dispersion 
influences the development of teaching and research methods and thus the quality of education. This was reflected in 
the 2015 National Institute of Statistics report which indicate an unemployment rate for university graduates ranging 
between %30 and %70.

Since research and technology transfer also depend on higher schools (Écoles Supérieures), technical centers and 
technological parks, these were shown to highlight the distribution of all interlocking institutions in research and 
technology transfer in the 23 wilayats in Tunisia.

71  These are established in the universities of Tunis Al Manar, Tunis, Monouba, Monastir, Kairouan, Jendouba, Jafda, Gabes, 
Sfax, Sousse and Cartag; in addition to Pasteur Institute, Center for Research and Energy Technologies, International Center for 
Environmental Technology in Tunisia, Agricultural Research and Higher Education Foundation, National Institute for Physical and 
Chemical Research and Analysis, and General Directorate of Technological Studies.
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Examples of successful international practices in technology transfer

To identify countries that can be considered as a «benchmark» for Tunisia, 21 countries with a small population or 
close to the population of Tunisia were listed with their GII ranking. After an analysis, two countries were chosen: (i) 
Singapore, with a population of half the population of Tunisia and a very high housing density, and ranking 7th in the 
GII, is considered a model that could inspire the development of the NTTS in Tunisia; and (ii) Estonia ranking 25th is 
considered as a good example of success in the pillars of innovation and technology transfer, although it is a very 
small country.

Experience of Singapore
Singapore recognizes the importance of IP in its economy as a crucial national resource and as an attractive factor for 
foreign investment; and hence took proactive IP measures to make it a strategic and competitive advantage.

Singapore has one of the four WIPO offices in the world, which works on expanding and improving the patent 
examination and awarding service by investing S65$ million. 

According to the five national technological plans in Singapore, the R&D budget for 5 years has increased 8 times in 
25 years. The research budget for 2015-2010 is S16.1$ billion (compared to S13.5$ billion for the previous program) 
which made the R&D effort reach %35 of GDP in 2015. This highlights the importance of innovation and technology 
in Singapore. A look at the structure the Singaporean government reveals the presence of a Ministry of Science or 
Innovation, which is directly in contact with the Prime Minister for the formulation of strategic plans for research and 
innovation.

Furthermore, the primary areas of research in Singapore are identified by the Research, Innovation and Enterprise 
Council, and are concentrated on three areas: water and environment technologies, clinical and medical sciences, 
and interactive digital media. This focus on three areas only enhances the efforts and produce high level results, 
which contributed to the prominent ranking of Singapore in the GII. This success is also due to the establishment of 
financial support institutions for innovation and the support of the establishment of innovative enterprises with many 
advantages in the financial and taxation regulations. These include:
- Encouraging the investment in research and innovation through various tax programs for providing new equipment 
and training staff in order to increase productivity. Companies can get tax cuts up to %150 for R&D activities in 
Singapore.
- Exemption from income tax for up to 15 years to stimulate innovation through direct investment in R&D by companies. 
- Encouraging companies and supporting their R&D capabilities, by allowing them to recover up to S150,000$ from 
annual expenses.
- Giving tax deductions of %400 for the first S400,000$ spent in R&D in or outside Singapore; and %150 on the 
remaining R&D expenditure in Singapore.

Experience of Estonia
Estonia declared its independence from the Soviet Union in 1991. The legacy of the Soviet Union represented: a lack 
of a systematic approach to innovation; a lack of research, development and innovation policies; a lack of funding; and 
lack of institutional framework. What draws attention to the Estonia›s experience is that most of the national scientific 
centers are merged with universities. Furthermore, an emphasis was placed on the creation of a legal framework and 
the establishment of a financial system with the creation of the Estonian Science Fund and the Estonian Innovation 
Fund. Moreover, the Patent Office and the Patent Information Center were established in 1992.

Technology transfer system in Estonia has different structures:
- A Research and Development Council chaired by the Prime Minister with the task to advise the Government on issues 
related to R&D strategy, leading to the systematic development of the national system in research, development and 
innovation.
- Two Permanent Committees for Innovation: one chaired by the Minister of Education and Research and the other one 
by the Minister of Economic Affairs and Communications. Their functions are to focus on R&D policy.
- Specialized Committees which can be composed to detail specific tasks. 

The functions of the Research and Development Council include:
- Advise the Government on issues related to R&D strategy.
- Advise the Government on national R&D programs provided by ministries.
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- Report on the status of R&D in Estonia and on R&D policy objectives for the coming period.
- Advise the Government on the preparation of a draft R&D State budget.
- Advise the Government on the establishment and reorganization of R&D institutions and the termination of their 
activities.
- Advise the Government on the conditions and procedures for the evaluation of R&D

Moreover, Estonia established a Higher Council for Research and Innovation under the supervision of the Prime 
Minister. The task of this Council, which is composed of various stakeholders, is related to R&D strategy. The Council 
seeks to guide the systematic growth of the national system in R&D and innovation.

Operational framework of the NTTO and the role of stakeholders

Functional analysis of a NTTS in Tunisia
The performance of Tunisia›s NTTS is weak, as evidenced by the GII rankings, despite multiple mechanisms and 
structures with well-equipped infrastructure and qualified human resources. This multiplicity is at the same time a 
strength and a weakness, as it has resulted in the fragmentation of responsibilities and the creation of conflicts of 
interest in the absence of a coordination at the national level.

In this section, the focus is on identifying the tasks and functions necessary for the success of the NTTS, based on a 
functional analysis, without assigning these tasks to any organisation. It will then look for possible alternatives that 
will enable the distribution of tasks and functions to establish an effective system that will allow access to the desired 
objectives and outcomes.

The Tunisian NTTS relies on a wide range of institutions that are interested in general in research: 13 universities, 38 
research centers, 9 technological parks and 15 sectoral technical centers. All these institutions interact with economic 
and social sectors, which include economic institutions, employers› organizations, scientific societies, media, support 
institutions for the creation of companies, financial programs, and international organization. The NTTS system must 
take into account all concerned and satisfy their needs.

A needs analysis allowed to identify the needs for which a NTTS should be established, and an ecosystem analysis 
determined the functional system to be put in place. The NTTO was placed within the network of overlapping research 
and technology transfer entities in Tunisia and abroad.

Functions and tasks of the NTTS in Tunisia
Following the functional analysis, which was conducted in an interactive and participatory manner during workshops, 
six tasks were identified: identification of a strategy for valorisation of research results and technology transfer; local 
networking and promotion of international cooperation; cooperation and partnership between research institutions 
and economic institutions; valorisation of research, innovation and transfer of technology; development of local 
competencies in technology transfer; and communication highlighting technology transfer. 

1. Identification of a strategy for valorisation of research results and technology transfer 
The Higher Council for Scientific Research and Technology puts the technology transfer strategy based on the analysis 
of the value chain of the important economic sectors in Tunisia. Based on this strategy, the needs for innovation and 
potential innovation opportunities are identified in the different areas. Thus, an annual program of technology transfer 
activities can be developed, with specific targets set for the implementation of the strategy. This methodology should 
adopt a participatory approach with all concerned parties of researchers and economic institutions.

Objectives can be determined based on the study of scientific research results, the requirements of the direct economic 
environment, and the control of development opportunities based on the competencies and expertise of the various 
research institutions in Tunisia. 

The management of a database on technology transfer and research results in Tunisia is one of the pillars of the 
NTTS because it facilitates decision-making. Relying on data facilitates the process of modifying specific objectives 
and criteria for the implementation of strategies and monitoring the use of transfer of technology by the national 
economy. Based on these criteria, a dashboard can be designed to track activities and results.
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2. Local networking and promotion of international cooperation
Communication and networking are the cornerstones of the success of the NTTS. It is an important function of the 
NTTS to communicate with the institutions and organizations involved in Tunisia, and to coordinate and link research 
institutions. The NTTS must contain means and methods that facilitate and support the coordination and networking 
between research institutions. It also encourages and facilitates communication with TTOs abroad.

It is recommended that the NTTS encourages the participation of Tunisian expatriates in innovative and high value 
added projects. It is also important to emphasize the necessity of coordinating the participation of competent 
Tunisians in conferences and training courses abroad in order to consolidate the partnership in research and transfer 
of technology between Tunisia and the advanced nations.

3. Cooperation and partnership between research institutions and economic institutions
To promote cooperation and partnership between research institutions, awareness campaigns should be launched by 
the NTTS to explain to enterprises the benefits of the valorisation of IP and encourage researchers to direct research 
efforts towards the requirements of the industrial sector by adopting a participatory approach. This will provide 
opportunities for partnerships and support the licensing of research results. The adoption of such programs will also 
facilitate the coordination in the creation of innovative enterprises, the promotion of collaborative research and the 
promotion of the coordination and partnership between research institutions and enterprises.

4. Valorisation of research, innovation and transfer of technology
The NTTO plays an important role in proposing and developing IP laws, the commercialisation of research results 
and the transfer of technology. The NTTO is based on mechanisms that play an important role in the definition of the 
value of IP, in assisting in obtaining a patent, and establishing a policy and basis for the protection of IP according to 
the laws. The NTTO also provides mechanisms and activities to support researchers in valuing innovations and their 
commercial potential in the form of participatory contracts or patents.

For the success of the research and technology valorisation system, a database must be created for the various 
patents and IP assets acquired by the research institutions. This will allow the enterprises to find the resources and 
the possibilities to market the different results and technologies.

5. Development of local competencies in technology transfer
Transfer of technology requires specialized skills, and it is one of the main tasks of the NTTO to develop the 
competencies of stakeholders in this field. This is done through the identification and implementation of IP training 
programs and the valorisation of research results and technology transfer. To keep abreast of the development of 
methods and methods of technology transfer, the NTTO must communicate with international organizations and 
offices and support the participation of competent Tunisian in conferences and training courses abroad.

To ensure the success of technology transfer and the valorisation of research results, programs and activities that 
contribute to the dissemination of the culture of research, innovation and transfer of technology must be supported 
and followed up in order to sensitize all parties involved in research institutions, economic institutions and civil society. 
Training is also a key pillar to develop an accessible technology transfer process. This training in IP and valorisation of 
research, and innovation and transfer of technology should include the staff of the NTTO and researchers. Furthermore, 
training in the creation of enterprises and in project management are very important to encourage researchers to 
establish enterprises that invest in their research results.

6. Communication highlighting technology transfer 
Media communication should be intensified to highlight the importance of technology transfer and focused on a variety 
of activities such as: developing a coherent communication plan with appropriate media, designing advertisements, 
brochures, pamphlets and brochures, managing the TTO›s website and managing social networking accounts. 

Based on this functional analysis, possible alternatives will be discussed and available to establish the appropriate 
NTTS for Tunisia.

Classification and distribution of researchers and research institutions in Tunisia
The Ministry of Higher Education and Scientific Research adopts five scientific fields to classify researchers and 
professors (Class A and Class B), namely human and social sciences, legal and economic sciences, engineering 
sciences and technology, basic sciences, and life sciences and biotechnology. However, this classification does not give 
a clear picture of the areas of research involving researchers and professors. For example, researchers in life science 
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and biotechnology may engage in research projects in many fields such as agriculture, food industry, environment 
or marine sciences. Also researchers in engineering sciences and technology can engage in environment, energy, 
agriculture and others. This applies to other fields.

In order to provide a picture of the distribution of the research institutions and researchers according to their fields 
of research, the research units and laboratories were regrouped according to their names into 11 fields: water, ocean, 
energy; biotechnology; health; agriculture; environment; materials and resources; mechatronics; culture and heritage; 
ICT, marketing management; and logistics. The areas of agriculture, forestry, fisheries and food processing have been 
grouped into one area: agriculture.

Operational framework
1. National Multidisciplinary Office (National Agency for Scientific Research Promotion)
It is proposed to organize in the next five years the transfer of technology in Tunisia at the national level according 
to the eight fields mentioned below, considering that there are ongoing research and results in all these fields. This 
investment should now be valued and, after five years, research and innovation can be restructured in three or four 
areas, similar to successful international practices. The eight fields are the following (knowing that the areas of water, 
ocean and energy were combined together, as well as for the areas of biotechnology and health): Water, ocean and 
energy, biotechnology and health, agriculture (agriculture, forestry, fishing, food processing), materials and resources, 
mechatronic, culture and heritage, information and communication technology and logistics.

As for the logistics field, it is considered as a vital field for Tunisia since the development of this sector strengthens the 
whole economy. Despite the lack of researchers interested in this field, it is considered a priority area for the transfer 
of technology that could stimulate researchers to engage in projects in land transport, marine and logistics in general. 
There are certainly researchers and institutions interested in this field.

2. Higher Council for Innovation and Technology Transfer
It is proposed to establish the Higher Council for Innovation and Technology Transfer with: Representatives of the 
Prime Minister, the ministries of Scientific Research, Finance, Investment, Employment and Vocational Training 
and Public Procurement, and the heads of the Agency for the Promotion of Industry and Innovation, the National 
Agency for Scientific Research Promotion, the Agency for the Promotion of Agricultural Investments, the Tunisian 
National Tourism Bureau and the Agency for the Promotion of Foreign Investment, a representative of one of the 
following companies (SNCFT, STEG, SONEDE, TUNISIE TELECOM, TUNIS AIR, GROUPE CHIMIQUE, STB), research 
and technology transfer experts and a representative from both the Customs authorities and the General Federation 
of Labor. If this proposal is accepted, the issuance of a Government Order in this regard will be needed, similar to the 
one issued regarding investment, by creating the Higher Investment Council pursuant to a governmental order No. 
388 dated March 2017 ,9.

3. Organizational structure of the National Technology Transfer Office (National Agency for Scientific Research 
Promotion)
As the National Agency for Scientific Research Promotion is characterized by its flexibility in management in general 
and financial management in particular, it is proposed that the Agency acts as the NTTO. In this case, it is proposed to 
strengthen the Agency›s organizational structure in order to play its central and essential role in technology transfer 
by establishing eight departments for the development of technology transfer in each of the eight areas mentioned 
above. Each of the eight departments consists of two members (director and deputy director) and serves as the 
scientific section of the National Agency for Scientific Research Promotion.  

4. Scientific Council
It is also proposed to form a Scientific Council comprising all directors of the National Agency for Scientific Research 
Promotion chaired by the Director General of the Agency. This Council coordinates technology transfer activities at the 
national level and is an effective mechanism for promoting communication between different fields of research and 
networking between institutions. This will support the resurgence of clusters and projects with high competitiveness 
and operational.

5. Functions of Technology Transfer Development Departments (Scientific Section of the National Agency for 
Scientific Research Promotion)
Each technology transfer development department focuses its efforts on its field of specialization. Its functions include: 
diagnosis of activities of the specific field of specialisation; identifying all interested research teams, their results and 
innovations; studying the feasibility of these results and innovations; filing of patents at national or international level; 
assisting in the creation of enterprises by supporting the creation of innovative startups; facilitating linkages with the 
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supporting bodies and funding funds; supporting the establishment of TTOs in some of the institutions in which there 
are intensive and rich research activities; and communicating and cooperating with all existing and active TTOs. This is 
done in coordination and reliance on the administrative and logistical support from the other five Agency directorates.

Networking and partnership among technology transfer actors
To promote cooperation and partnership between the institutions and to address the weak point of the current system, 
it is proposed for each of the eight departments to raise the awareness of enterprises and to network between the 
active actors in their specific area, including the organisation of: team building activities for senior staff; a meeting 
every 3 months in one of its affiliated research institutions to bring together researchers who are in the process 
of accomplishing various cooperative projects and share experiences and best practices; periodic meetings in the 
research institutions to network researchers with heads of economic institutions; an annual transfer of technology day 
to present the results and award prizes to the teams that succeeded in establishing innovative projects; and an open 
day in schools and university institutions to educate students, especially those in the final stage.

Human resources of the NTTO (National Agency for Scientific Research 
Promotion)

Since transfer of technology requires a high experience in the transfer of research and an experience in managing 
research projects at the national and international levels, it is proposed that the Director›s position of each of the eight 
departments be filled by a higher education professor and that the Deputy Director be an engineer. This requires the 
assignment of eight professors and eight engineers currently working in management or universities or in research 
institutions (center, pole or institute). In order to ensure transparency and to achieve the best results, it is proposed 
to open the door for nominations to these assignments under the supervision of the General Directorate of Research 
Valorisation of at the Ministry of Higher Education and Scientific Research, in cooperation with the National Agency 
for Research Promotion and the Higher Council for Innovation and Technology Transfer.

Job descriptions and experience standards for senior staff of the NTTO 
Functional descriptions are proposed for the managers of the departments concerned with technology transfer: 
department of licensing and IP, department of development and follow-up, department of marketing; along with the 
director and deputy of the technology transfer development department for the proposed eight departments.

Training program and competencies for NTTO senior staff 
The functional analysis of the NTTS has shown that among its six tasks is the development of local competencies 
in technology transfer, including intellectual property, commercialization of intangible assets and establishment of 
innovative companies, drafting of technology transfer contracts, assessment of the economic viability of innovative 
projects, and supporting them financially. These different competencies may not be available in the public sector 
and are also scarce in the private sector. Therefore, the success of the technology transfer initiatives depends on the 
development of these competencies through the implementation of a training program according to an integrated 
training plan covering beneficiaries, topics, methods and duration of training sessions. This plan should be also linked 
with the assessment indicators of the technology transfer system to pursue monitor its viability.

1. Training program for senior staff
Given the diversity and multiplicity of overlapping institutions in the NTTS, the weak networking and joint actions, it 
is proposed to implement a training program in the form of workshops for all those responsible for the technology 
transfer organizations.

There are 75 structures and institutions in the field of research, with 37 PhD schools, and 13 people in the scientific 
department team of the National Agency for Scientific Research Promotion, i.e. 125 officials involved in technology 
transfer and the establishment of emerging and innovative enterprises. This diversity makes networking and joint 
work difficult and therefore it is suggested to take advantage of the training program to start the communication and 
collaborative work between these different institutions.

Five training groups are proposed and participants in each workshop should be frequently changed to support the idea 
of networking. The workshops will cover the main elements of a successful technology transfer process, highlighting 
the specific activities of all the technology transfer institutions and institutions the overlap and repetition between 
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their tasks and activities, and proposing modifications and improvements to the existing system to benefit from the 
richness and diversity of existing technology transfer institutions and create wealth and employment opportunities. 
2. Training program for supervisors
The objective of training the supervisors is to facilitate the technology transfer process and the disbursement of its 
revenues. 

3. Team building program for senior staff
It is proposed to organize team building sessions with the 125 decision makers immediately after the end of the 
training program for senior staff, which will develop friendly relations between the technology transfer operators and 
promote networking and communication and cooperation for the success of NTTS.

4. Training of Trainers and Experts Program (European Certified Certificate)
There is a need in Tunisia for trainers specializing in technology transfer with all its components of IP protection and 
marketing, including drafting of contracts and patents, and for experts in project management and value management. 
It is therefore proposed to annually train 12 trainers and 12 experts over the next three years. This training should 
be leading to a European certificate to ensure the expected efficiency of the program. It is expected that trainers and 
experts will serve as technical reference for the implementation of the strategy of innovation and technology transfer 
and to follow up its implementation.

5. Program to train researchers and motivate them to create projects and emerging enterprises
The technology transfer process needs successful pilot experiments to enable the introduction of necessary 
adjustments to the methods and mechanisms developed within the integrated system. These experiments will also be 
success stories presented at various conferences, seminars, social networks and websites as an example of creativity 
and innovation that inspire young people, researchers and society at large. It is therefore proposed to focus on groups 
of university graduates with engineering, master›s or doctorate degrees, to build a stock of scientific results that can 
be the subject of technology transfer through patents or through the establishment of start-ups and projects. It is also 
proposed to develop a training program for these groups over the next three years, and to select a specific economic 
field and to motivate young people to reflect on related innovative projects. This will contribute to the networking 
between the research institutions, and to the pooling of efforts and resources and will facilitate focusing on promising 
sectors and will contribute in reducing dispersion.

It is proposed to implement this experiment and achieve tangible results during the first year in the agricultural sector 
- with its three components (fisheries, forestry and agriculture) - and the food processing sector due to their available 
great development potentials in Tunisia.

Effective sustainable development strategy

To assess and ensure the sustainability of the NTTS, this section presents: the various services that the National 
Agency for Scientific Research Promotion can develop in a profitable partnership for all stakeholders; an evaluation 
scoreboard for the NTTS; and a work plan for the first year of the project, which may be implemented by the National 
Agency for Scientific Research Promotion and its partners.

Consulting, dispatch of institutions, marketing of search results and patents
The National Agency for Scientific Research Promotion can rely on the trained experts to carry out economic feasibility 
studies of innovations and research results. This will be a financial source that would help the Agency to develop its 
performance and cover some expenses. The Agency can also use experts in patent writing and drafting of agreements 
for inter-institutional projects between enterprises and research and training institutions.

Among the advisory services that could be provided by the Agency are: guidelines on IP protection through patents 
and copyrights; identification and selection of companies for IP licensing; negotiation of agreements with businesses 
and industrial entities (e.g. licenses, technology transfer agreements or non-disclosure agreements, guidance and 
support in the creation of start-ups); and assistance in the direct sales of products and services.
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Training in the field of technology transfer under the supervision of the National Agency for 
Scientific Research Promotion
During the first three years, the training program will create a dynamic technology transfer process, and the Agency will 
be able to rely on trainers to design training programs for universities, research institutions and economic institutions. 
This will create a competitive environment among these trainers, and place technology transfer in a sustainability 
cycle. This service will become continuous, providing a financial resource enabling the Agency to continue training 
and investing in competent Tunisian, and to intervene in neighboring countries such as Algeria, Libya and others.

Distribution of revenues
The Agency can benefit from the technology transfer experiences in the world. Two examples were presented: one 
from Estonia and the second from Switzerland.

Proposed changes in the legal form of the National Agency for Scientific Research Promotion 
It is proposed that the National Agency for Scientific Research Promotion supports the NTTO for a period of five 
years by developing competencies and appropriate mechanisms so that participatory work becomes easy and 
automatic. This is possible because the adopted strategy focuses on: reorganization of the National Agency for 
Scientific Research Promotion and the integration of eight specialized departments according to the key research 
areas in Tunisia; establishment of specialized capacities in technology transfer training and consultation; partnership 
and networking between research institutions on the one hand and partnership and networking among researchers 
and economic institutions on the other, supported by the Agency. These five years will allow: structuring the Agency 
activities and the structuring of technology transfer around the fields that will emerge from successful experiences, 
and the generation of revenue streams; and maturity of services offered by the Agency in a win-win partnership with 
trainers and experts.

After this initial support of five years by the State and partnerships with international organizations, the Agency›s 
legal status could be changed to become a public-private partnership, which would allow more flexibility in the 
management of financial and human resources and more effective national and international networking, thus 
ensuring the sustainability of the NTTS in Tunisia. 

Evaluation Scoreboard for NTTS
Evaluation indicators for some actors (people, organizations and tools) in Tunisia›s NTTS are proposed.

Appointment of Project Manager for three years
It is necessary to appoint a project manager to ensure the success of the project to establish the NTTS in Tunisia, to 
ensure the implementation and evaluation of the proposed activities, which must be implemented during the first 
three years.

Action Plan for the first year of the project
A work plan for the first year, including the different activities and those responsible for their implementation was 
proposed.

Recommendations

Adoption of technology transfer criteria: assignment of research professors
These criteria include the number of national patents, of international patents, of contributions in the creation of a new 
economic project or institution, and of the creation of a new economic project or institution.

Financing of new projects
- Retaining the taxes for companies that invest in technology transfer and R&D, similar to the Singaporean experience.
- Partnering with banks to support innovative projects.
- Raising the awareness of public and private banks and developing mechanisms and programs that support these 
projects.
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Administrative arrangements
- Formulating an Order to control the procedures for the assignment of TTO heads and deputies.

Marketing technology and research results abroad
- Signing international agreements guaranteeing the IP rights of students and grant holders studying abroad at the 
expense of the Tunisian State. (Number of grants was 1968 in 2016).
- Guaranteeing the intellectual rights of any Tunisian researcher or economic institution that transfers technology 
abroad.
- Establishment of a training course for cultural attachés in Tunisian embassies abroad, in particular on IP rights.
- Involvement of competent Tunisian expatriates.
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Chapter 6

Conclusion 

This report is meant to deliver key messages targeting the leadership and decision-makers in academia, government 
and the productive sectors in Tunisia.

It offers an overview of the current status of the national scientific research and technological innovation system in 
Tunisia, covering an analysis of the science, technology and innovation landscape, policies for the establishment of 
an efficient system of innovation and technology transfer, its legislative and operational frameworks, and the role of 
Institutions for a coherent national technology transfer system. 

This report is intended to be an assistive reference for channeling and directing the interests of decision-makers in 
harnessing the capabilities of the Tunisian scientific research and technological innovation. It aims to lead to a more 
competitive industry, more connected and relevant academia, more knowledgeable and evidence supported decision-
makers, and, consequently, a more effective and efficient national economy. 

The implications of establishing a national system for scientific research and technological innovation are multi-
faceted. Among them are: increasing the flow of Foreign Direct Investment to the country; expanding the potentials of 
the productive sector; increasing the efficiency of the public administrative procedures; employing high value-added 
personnel and widening the potentials of the national labour market, hence fighting unemployment and consequently 
reducing poverty; putting the foundations of high-impact scientific and technological outputs into traditional and new 
markets, especially in the Arab countries; and, cementing linkages with the widely spread Tunisian expatriates.

The recognized high quality of the Tunisian university-educated human resources, coupled with the current initiatives 
in technological innovations, are good building blocks for the success of national system for scientific research and 
technological innovation.

This report carries a number of important messages and facts, as below:

Innovation system in Tunisia
 
The Tunisian innovation and technology transfer scenery is characterized by a multitude of prominent non-interrelated 
institutions and initiatives. 

The capacity and landscape of the Tunisian innovation and technology transfer are shown below:

Strengths

The Tunisian landscape has many strengths. It is organized through a number of public, private and NGOs entities, at 
different levels of decision-making and implementation levels. These include: 
1- Governance structures: Higher Council for Scientific Research and Technology; National Advisory Council for 
Scientific Research and Technology 
2- Policy making
• Ministerial level policies: Ministry of Higher Education and Scientific Research, Ministry of Industry, Energy and 
Mines; Ministry of Public Health; Ministry of Agriculture, Water Resources and Fisheries; 
• National coordination, integration and priority setting: Higher Council for Scientific Research and Technology 
• National policy setting and formulation: Ministry of Higher Education and Scientific Research 
3- Strategies, roadmaps & foresight
• Science, Technology and Innovation strategy setting: Ministry of Higher Education and Scientific Research 
• Industry innovation strategy setting: Agency for the Promotion of Industry and Innovation; Confederation of Tunisian 
Citizen Enterprises (CONECT)
• ICT: National Federation of Technologies of Information and Communication (INFOTICA)
4- Organizational bodies
• High-level Committee for Science and Technology; Technical Committee for Scientific Research and Technology; 
Strategic Council of the Digital Economy 



166

5- Evaluation and monitoring bodies
• National Committee for the Evaluation of Scientific Research Activities (CNEARS)
6- Interface Agencies
• National Agency for Scientific Research Promotion (ANPR); Agency for the Promotion of Industry and Innovation 
(APII); Agency for Agricultural Investment Promotion (APIA); Industrial Capacity Upgrade Office (BMN); Technology 
Transfer Offices (BuTT)72

7- Academia and R&D Institutions
• 13 Public Universities and a network of ISETs; 40 Private Universities; 38 Research Centers and 18,000 researchers 
(full time equivalent); 15 Sectorial Technical Centers 
• Certification and Calibration Bodies: National Board of Accreditation (TUNAC); National Digital Certification Agency 
(ANCE) 
8- Technology enablers 
• Incubators and Accelerators: Business Incubators and accelerators73; Business Centers
• Public and Private Venture Capitalists; 
• Technoparks: 18 
• Other Innovation Enablers:  Business Clusters; Public Startups nurseries; Scientists Society74

9- IP protection institutions 
• National Institute of Standardization and Industrial Property (INNORPI); Tunisian Agency of Copyrights and Related 
Rights (OTDAV); General Directorate of Protection and Control of the Quality of Agricultural Products
10- Funding agencies 
• Institutional Funding: Universities and Research Institutions
• Contract Funding: National Authorities
• Financial measures and equity funds: Incentive Tool for Creativity and Innovation in Information Technologies and 
Communication (RIICTIC); Funds for Industrial Promotion and Decentralization (FOPRODI); IN’TECH Investment Grant; 
IKDAM Public Seed Funds
• Other funding agencies: Deposits and Consignments Fund (CDC); SAGES Capital Asset management of spin-off 
funds; public and private venture capital

Programs and schemes to support research, technology development, innovation, linkages between research and 
business enterprises, and linkages between Tunisian researchers and international partners, are rapidly increasing. 
Many initiatives were taken during the last decade. These include, among others:
• National Development Plan (Tunisia 2020) for the years 2020-2016 
• Ministry of Higher Education and Scientific Research initiatives: Program of the Valorization of Research Results 
(VRR); Federative Research Programs (PRF); Transfer and discharge of researchers; Support Project for Research and 
Innovation System (PASRI) by ANPR; Associative Network and knowledge transfer (TATRAC) by ANPR; Program for 
Financing Doctoral Dissertations in Economic Institutions (MOBIDOC) by ANPR
• Ministry of Industry, Energy and Mines initiatives: National Research and Innovation Program (PNRI); Industrial 
Capacity Upgrading Program (PMN); Priority Technological Investment (ITP); Grant for Investment in Research and 
Innovation (PIRD); Program to Support the Competitiveness of Enterprises and Facilitate Access to Markets (PCAM); 
Partnership networks for innovation75

• Ministry of Technology and Digital Economy initiatives: National Strategic Program of Digital Economy (Digital 
Tunisia 2018) 

Although the above lists of institutions, NGOs and initiatives are not equally involved in science, technology and 
innovation, these show that there are high capacities in the Tunisian demand, supply and intermediation levels, 
offering administrative, technical and financial services to a growing sector. 

72  Currently there are 17 BuTTs established by ANPR and 4 BuTTs by INNORPI 

73  Including: Wiki Start Up, Start Up Factory/IntilaQ for Growth, ESPRIT Incubator, Yunus Social Business accelerator

74  Including: Tunisian Association for the Advancement of Science in Technology and Innovation (TAASTI); Association of 
Development, Research and Innovation (ADRI); Tunisian Association of Biotechnology (AT Biotech)

75  Including: Partnership Network for Innovation in Textile; Partnership Network for Innovation in the Food Industry
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Weaknesses and challenges

The STI landscape looks like a number of separate islands, rarely interconnected in their mission, policies and 
objectives. Especially noticeable is the gap among governmental policies, research centers and higher education 
institutions and the private sector enterprises; and in between the entities in each group.  
Many barriers and challenges exist in the STI ecosystem in Tunisia. This report has identified a number of challenges, 
especially those related to: technology transfer, Intellectual Property Rights, innovation enablers, and others.

The example of Technology Transfer is taken here to highlight the types of existing barriers:
- Innovation policy not clear/readable for all stakeholders.
- Sectorial dichotomy and separation between Hard Science, Soft Science, ICT and Agriculture which are detrimental 
to the formulation of a comprehensive innovation strategy.
- Weak governance and overlapping scopes of work by some entities in the NIS.
- BuTTs launched in parallel by ANPR and INNORPI; but did not produce yet the expected outcomes and the boost to 
technology transfer.
- Difficulties when importing technology for R&D.
- Low capacity and lack of resources for applied research.
- Under use and poor maintenance of heavy scientific equipment in public research laboratories.
- STI observatory and market intelligence still in a rudimentary stage with fragmented R&D databases.
- Dominance of compliance over efficiency to adhere to government innovation support programs with red tape in 
the processing of files.
- Lack of accounting for R&D costs and investment grants thereunder by companies.
- Difficulties for university labs to capitalize on IP value, and to transfer it as equity in Research Based Spin-Offs. 
- Patenting processes and IP rights protection process not mastered.

In short, the challenges facing technology transfer include: institutional support; stability in BuTTs appointments; 
availability of skilled personnel; adequacy of resources; faculty and student engagement; industry connection; slow 
buildup of experiences; Key Performance Indicators; and, financial sustainability. All of these should be addressed in 
the national science, technology and innovation system. 

It is important to keep in mind that Tunisia suffers from several weaknesses, similar to many other developing 
economies, such as: difficult political environment, limited expenditures on education and on R&D, weak collaboration 
between universities and industries, inefficient infrastructure, and, almost inexistent royalty fees receipts. 

It is suggested that the strong political will expressed through many initiatives, a clear strategic framework supporting 
innovative activities, and updating the related legislation could alleviate most of the current weaknesses and challenges 
of the Tunisian National System for Scientific Research and Technological Innovation.

Opportunities 

Opportunities for Science, technology and innovation in Tunisia are many. They are mainly related to the driving 
forces: political will; availability and efficient utilization of funds; socio-economic situation; research institution-
industry relationship; legal framework; global competition; national security; society awareness; human resources; 
major science and technology developments and their societal impacts; and the market. 

This report attempted to touch many of the above under several titles and sections. It discussed, among others, the 
subjects of: 
• Scientific research: increase practical research activities related to domestic and international demand by markets 
and societal needs.
• Technology transfer: implementation of a road map for a national technology transfer program; specifying the 
internal university IP and transfer of technology policy where it is still missing; and others
• Innovation: creation of a national technology transfer office; foster a culture of innovation; drive university-industry 
collaboration; institutional and public sector innovation; networking; initiation of export innovation clusters; leveraging 
Tunisian expats; improve physical and ICT infrastructure; build trust and raise awareness; social innovation; and 
others.
• Competitiveness: ALECA agreement with EU placing Tunisia as 14th associated country to H2020 European R&D 
program, and 1st African country; potentials in several sectors: olive oil, biotechnologies (bio pesticides, fertilizers,), 
genomic, ICT, etc.; opportunities offered through Tunisie Digitale 2018 comprising over sixty projects, mainly in PPP 
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mode, for a total budget of US5$ billion
• Education and human capital: reforming university education system; support human resources; and others.
• Policies and legal framework: revisions of the Guiding Law for Scientific Research and Technology Development, the 
Law on the Establishment of the National Agency for Scientific Research Promotion, and the Law on Higher Education
• Funding issues and increase Foreign Direct Investment.

For each of the above topics, there are several opportunities available to the public sector, the private sector, NGOs 
and the international community to pitch in and contribute to elevate the Tunisian STI to new levels, hence to reach 
Tunisia’s Vision 2020. 

In short, the opportunities for government relate, in general, to: 
• support institution-industry R&D partnerships; 
• invest, support and nurture organizations working in entrepreneurial support; 
• empower investment of the private sector in technology-based businesses and new technologies; 
• eliminate legal hurdles for institution-industry technology transfer;
• champion the role of the institutions in economic development; and
• focus on human capitals and ways to enhance quality of life. 

It is important to keep in focus in this regard on the goal of Tunisia 2020 plan to “enable the country to achieve an 
annual growth rate of over %4 by 2020”. 

Threats

The Tunisian ecosystem is huge, hence full of actual and potential threats. Many of these were covered in this report. 

The main threats to the scientific research and technological innovation in Tunisia relate to legislation and insecurity. 

This report has analyzed the legislative scenery in relation to three main laws: the Guiding Law for Scientific Research 
and Technology Development; the Law on the Establishment of the National Agency for Scientific Research Promotion; 
and the Law on Higher Education. This calls for an update of the current legislative framework, although many attempts 
are under way. 

To give some examples of existing threats, the following are listed:
• STI system is a vertical centralised hierarchy with higher domination of public sector. 
• There are four ministries developing policies and programs for innovation: ministries of Higher Education and 
Scientific Research, of Industry and Trade, of Public Health, of Agriculture, Water Resources and Fisheries. Little 
coordination is noted.
• Currently, there is limited coordination between foreign technology transfer networks and domestic technology 
transfer centers (BuTTs).
• Funding for research and innovation should go beyond the amounts of funding available, and more towards the 
quality of such funding.
• Continued funding essential to invest in protecting IP, providing legal support for high-stakes IP transactions, and 
retaining experienced staff with valuable networks and relationships.

Further threats relate to the current gaps in the innovation landscape. It was shown in this report that there is a lack 
of a strategic framework that integrates the transfer of knowledge and technology into a productive chain or cycle 
to have the desired effects. It is short of proper levels of funding (by government, private sector, universities and 
research entities, and international bodies); and, suffers from a relaxation of the implementation of the intellectual 
property laws and regulations.

Technology Transfer Offices (BuTTs)

It is proposed in this report the establishment of technology transfer offices (BuTTs) at all universities and research 
centers and a National Technology Transfer Office (NTTO). 

It is shown that the NTTO operational framework, with enabling systems and policies, will strengthen the relationships 
between the scientific research institutions and programs, the public and private institutions supporting innovation 
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(such as incubators, technology parks etc.), the research and development financing institutions, and investment in 
technology. It is the missing link and facilitator in the Tunisian landscape of innovation.

It is important to note that the creation of the NTTO has received the endorsement of senior public sector officials, 
private sector stakeholders, and academia.

Policy measures should be developed to address all issues related to the establishment the NTTO (as suggested in 
the report). 

The activities of the NTTO should be supported by measures taken at several levels, such as:
- Government through the development of legal and regulatory frameworks that allow scientists to cooperate with 
industry and transfer the knowledge gained in public or university-funded projects;
- Universities, by creating institutional incentives for researchers to collaborate with private companies;
- Public sector entities;
- Funding opportunities; and,
- Private sector entities, through opening their innovation prospects to local scientific research and technological 
innovation bodies. 

Furthermore, and at the levels of universities and research centers, the BuTTs will be tasked with setting up the 
internal intellectual property policies, promoting technology transfer to their staff and interfacing with evaluation and 
promotion procedures for faculty members. 

Final notes

A number of suggestions are made in this report to address these issues. In short, the creation of National Innovation 
and Technology Transfer Office and a network of BuTTs will form a promising starting point for setting up a strategic 
framework; an increase confidence in the newly re-engineered system will encourage the funding of innovation 
activities; and, a series of aggressive legislative instruments will secure the playground for innovation providers and 
users.

There is no doubt that there are many benefits to the country if the proposals are implemented, with short and 
medium terms positive impact on the national economy. These include, among others: an increase in value-added 
production activities; an increase in exports of innovative products and services to traditional Arab, EU and new 
markets; the creation of employment opportunities for technically-educated youth; an increase in FDI and in investment 
opportunities by Tunisian entrepreneurs; and, the reversal of the brain drain of talented Tunisians. 

A note of caution is due here. If decision-makers in government, universities and research centers and the private 
productive sector do not act upon the recommendations of this report, the disordered state of affairs will probably 
continue as is. This means, a lot of inter-related efforts, leading to a small impact on individual entities, and a 
discouragement of innovation actors in the short term. Unfortunately, Tunisia will then miss the boat of the global 
drive of innovation, and its potential competitive advantages in its traditional markets and promising outlook. 

It is believed, as presented in this report, that Tunisia can and should invest all efforts to position the country high 
among the regional and global nations in the field of scientific research and technological innovation. Keeping in 
mind, that most scientific discoveries and technological innovations have double edge impact in society and on the 
environment difficult to predict at the design stage in an acceleration age. Hence, professional ethics and research 
governance become essential at the individual and institutional levels.
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الخاتمة
يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقديــم رســائل واضحــة، تســتهدف المســؤولين وصنــاع القــرار فــي األوســاط األكاديميــة والحكوميــة والقطاعــات اإلنتاجيــة 

فــي تونــس.

يقــدم هــذا التقريــر لمحــة عامــة عــن الوضــع الحالــي للبحــث العلمــي واالبتــكار التكنولوجي فــي تونس، ويشــمل تحليــال لخارطــة العلــوم والتكنولوجيا 
واالبتــكار، وسياســات ألنشــاء نظــام فعــال لالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا، واألطــر التشــريعية والتشــغيلية، ودور المؤسســات مــن أجــل منظومــة وطنيــة 

متماســكة فــي مجــال نقــل التكنولوجيا. 

يهــدف هــذا التقريــر الــى ان يكــون مرجعــًا لتوجيــه صانعــي القــرار نحــو تســخير قــدرات البحــث العلمــي واالبتــكار التونســية مــع نظــام أكاديمــي أكثــر 
ارتباطــَا مــع متطلبــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ليــؤدي الــى صناعــة أكثــر تنافســية واقتصــاد وطنــي أكثــر فعاليــة وكفــاءة.

ان إنشــاء نظــام وطنــي للبحــث العلمــي واالبتــكار التكنولوجــي لــه اثــار متعــددة الجوانــب ومــن بينهــا: زيــادة تدفــق االســتثمار األجنبــي المباشــر 
إلــى البلــد؛ ودعــم القطــاع اإلنتاجــي؛ وزيــادة كفــاءة اإلجــراءات اإلداريــة العامــة؛ وإيجــاد فــرص لــذوي القيمــة المضافــة العاليــة وتوســيع إمكانــات 
ســوق العمــل الوطنيــة ومــن ثــم محاربــة البطالــة والحــد مــن الفقــر؛ وربــط النواتــج العلميــة والتكنولوجيــة الفاعلــة التأثيــر فــي األســواق التقليديــة 

والجديــدة؛ وتدعيــم الروابــط مــع الشــتات التونســي.

تشــكل جــودة المــوارد البشــرية الجامعيــة المتاحــة فــي تونــس، إلــى جانــب المبــادرات الحاليــة فــي االبتــكارات التكنولوجيــة، أســس صلبــة لنجــاح 
النظــام الوطنــي للبحــث العلمــي واالبتــكار التكنولوجــي.

ويتضمن هذا التقرير عددا من الرسائل والحقائق الهامة، على النحو التالي:

نظام	االبتكار	في	تونس

يتميــز المشــهد التونســي لالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا بعــدد كبيــر مــن المؤسســات والمبــادرات البــارزة غيــر المترابطــة. وفيمــا يلــي قــدرات ومشــاهد 
االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا التونســي:

نقاط القوة

ــى  ــة، عل ــر الحكومي ــات العامــة والخاصــة والمنظمــات غي ــد مــن نقــاط القــوة. وهــو منظــم مــن خــالل عــدد مــن الكيان للمشــهد التونســي العدي
ــذ. وتشــمل هــذه: ــرار والتنفي ــة الق مســتويات مختلفــة فــي صناع

ــاري  ــس االستش ــي؛ المجل ــكار التكنولوج ــة واالبت ــوث العلمي ــى للبح ــس األعل ــتوى:	المجل ــة	المس ــة	الرفيع ــارية	الوطني ــس	االستش 1-	المجال
ــا،  ــي والتكنولوجي ــث العلم ــي للبح الوطن

2-	وضع	السياسات
• السياســات علــى المســتوى الــوزاري: وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ ووزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــم؛ ووزارة الصحــة؛ ووزارة الفالحــة 

والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري.
• التنسيق الوطني والتكامل وتحديد األولويات: المجلس األعلى للبحوث العلمية واالبتكار التكنولوجي

• وضع وصياغة السياسات الوطنية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
3	-	االستراتيجيات	وخرائط	الطريق	والنظرة	المستقبلية:

• وضع استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
• وضع استراتيجية صناعية لالبتكار: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد؛ كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.

• وضع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واألتصاالت: االتحاد الوطني لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 
4-	هيئات	التنظيمية

• اللجنة العليا للعلوم والتكنولوجيا; اللجنة الفنية للبحث العلمي والتكنولوجيا المجلس االستراتيجي لالقتصاد الرقمي
5-	هيئات	التقييم	والرصد

• اللجنة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي
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6-	وكاالت	الربط
ــدرات  ــر الق ــب تطوي ــة؛ مكت ــتثمارات الفالحي ــوض باالس ــة النه ــد؛ وكال ــة والتجدي ــوض بالصناع ــة النه ــث؛ وكال ــوض بالبح ــة للنه ــة الوطني • الوكال

ــا ــل التكنولوجي ــب نق ــة؛ مكات الصناعي
7-	المؤسسات	األكاديمية	ومؤسسات	البحث	والتطوير

• 13 جامعــة عامــة وشــبكة مــن المعاهــد العليــا للدراســات التكنولوجيــة؛ 40 جامعــة خاصــة؛ 38 مركــز بحــوث و18000 باحــث )بمــا يعــادل دوام 
كامــل(؛ 15 مركــز تقنــي قطاعــي

• هيئات إصدار الشهادات والمعايرة: مجلس االعتماد الوطني؛ الوكالة الوطنية للمصادقة االلكترونية
8-	المؤسسات	التمكينية	للتكنولوجيا

• حاضنــات ومســرعات األعمــال ومراكــز األعمــال واألقطــاب التكنولوجيــة )18( وعناقيــد األعمــال والحاضنــات العامــة  للشــركات الناشــئة وجمعيــات 
العلماء

9-	مؤسسات	حماية	الملكية	الفكرية
• المعهــد الوطنــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة؛ المؤسســة التونســية لحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة؛ المديريــة العامــة لحمايــة ومراقبــة 

جــودة المنتجــات الزراعيــة
01-	مؤسسات	التمويل

• التمويل المؤسسي: الجامعات ومؤسسات البحوث
• تمويل العقود: الساطات الوطنية

• التدابيــر الماليــة وصناديــق األســهم: أداة تحفيزيــة لإلبــداع واالبتــكار فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت؛ صنــدوق الترويــج الصناعــي 
والالمركزيــة؛ منحــة االســتثمار  IN'TECH؛ الصناديــق العامــة لتمويــل للبــذور )اقــدام(

ــمالية  ــركات الرأس ــة؛ الش ــركات المنبثق ــوال الش ــول ألم ــال إلدارة األص ــاجيس كابيت ــات؛ س ــع واإليداع ــدوق الودائ ــرى: صن ــل األخ • وكاالت التموي
العامــة والخاصــة

هــذا وتــزداد البرامــج والخطــط الراميــة إلــى دعــم البحــوث، وتطويــر التكنولوجيــا، واالبتــكار، والروابــط بيــن مؤسســات البحــوث واألعمــال التجاريــة، 
والروابــط بيــن الباحثيــن التونســيين والشــركاء الدولييــن. وقــد اتخــذت العديــد مــن المبــادرات خــالل العقــد الماضــي. ومنهــا:

• الخطة التنمية الوطنية )تونس 2020( ل2020-2016
• مبادرلــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي: برنامــج تثميــن نتائــج البحــوث؛ برنامــج البحــوث االئتالفيــة؛ نقــل وتفريــغ الباحثيــن؛ مشــروع دعــم 

نظــام البحــث واالبتــكار؛ الشــبكة التعاونيــة ونقــل المعرفــة؛ برنامــج تمويــل رســائل الدكتــوراه فــي المؤسســات االقتصاديــة.
• مبادرلــت وزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــم: البرنامــج الوطنــي للبحــث والتجديــد؛ برنامــج تحســين القــدرات الصناعيــة؛ االســتثمار التكنولوجــي ذات 
األولويــة؛ منحــة االســتثمار فــي البحــث والتطويــر؛ برنامــج دعــم القــدرة التنافســية للمؤسســات وتســهيل الوصــول إلــى األســواق؛ شــبكات الشــراكة 

مــن أجــل االبتــكار
• مبادرلت وزارة تكنولوجبا االتصال واالقتصاد الرقمي: البرنلمج االستراتيجي الوطني لالقتصاد الرقمي  )تونس الرقمي 2018( 

وعلــى الرغــم مــن أن قوائــم المؤسســات والمبــادرات المذكــورة أعــاله ال تشــارك علــى قــدم المســاواة فــي العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار، إال 
أن هنــاك مؤشــرات تظهــر وجــود قــدرات متزايــدة فــي مســتويات الطلــب والعــرض التونســية ، وتقــدم الخدمــات اإلداريــة والتقنيــة والماليــة لقطــاع 

متنــام.

نقاط الضعف و التحديات

يبــدو المشــهد فــي خارطــة العلــوم و التكنولوجيــا واالبتــكار وكأنــه عــدد مــن الجــزر المنفصلــة، ونــادرا مــا تكــون مترابطــة فــي مهمتهــا وسياســاتها 
ــم العالــي ومؤسســات القطــاع  ــة ومراكــز البحــوث ومؤسســات التعلي ــن السياســات الحكومي وأهدافهــا. ومــن المالحــظ بوجــه خــاص الفجــوة بي

الخــاص؛ وبيــن الكيانــات فــي كل مجموعــة.

ــا واألبتــكار فــي تونــس. وقــد حــدد هــذا التقريــر عــددا مــن  توجــد العديــد مــن العوائــق والتحديــات فــي النظــام األيكولوجــي للعلــم والتكنولوجي
ــكار وغيرهــا. ــن االبت ــة، ومنظمــات تمكي ــة الفكري ــا، وحقــوق الملكي ــك المتعلقــة بنقــل التكنولوجي ــات، ال ســيما تل التحدي

وتشمل هذه، من بين أمور أخرى:
- سياسة االبتكار غير واضحة / قابلة للقراءة لجميع أصحاب المصلحة.

- االنفصــال القطاعــي والفصــل بيــن العلــوم الصلبــة والعلــوم الناعمــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والزراعــة التــي تضــر بصياغــة اســتراتيجية 
شــاملة لالبتــكار.
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- ضعف في الحوكمة وتداخل مجاالت العمل من قبل بعض الكيانات في نظام االبتكار الوطني.
- اطلقــت مكاتــب نقــل التكنولوجيــا بالتــوازي مــن قبــل وكالــة النهــوض بالصناعــة والتجديــد و المعهــد الوطنــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة؛ 

ولكنهــا لــم تظهــر بعــد النتائــج المتوقعــة لدفــع نقــل التكنولوجيــا.
- الصعوبات عند استيراد التكنولوجيا للبحث والتطوير.

- ضعف القدرات ونقص الموارد الالزمة للبحوث التطبيقية.
- قلة استخدام وسوء صيانة المعدات العلمية الثقيلة في مختبرات البحوث العامة.

- ال يزال مرصد العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واستعالمات السوق في مرحلة أولية مع قواعد بيانات مجزأة للبحث والتطوير.
- هيمنة االمتثال على الكفاءة عند االلتزام ببرامج الدعم الحكومية لالبتكار مع الروتين في تجهيز الملفات.

- عدم المحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير والمنح االستثمارية المقدمة من قبل الشركات.
- صعوبات استفادة المعامل الجامعية من قيمة الملكية الفكرية، ونقلها كحقوق ملكية في الشركات المنبثة القائمة على البحوث.

- عدم اتقان عمليات البراءات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

تشــمل التحديــات التــي تواجــه نقــل التكنولوجيــا، باختصــار: الدعــم المؤسســي؛ واالســتقرار فــي تعيينــات مكاتب نقــل التكنولوجيــا ؛ وتوّفــر الموظفين 
المهــرة؛ وقلــة المــوارد؛ ومشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة؛ والتواصــل مــع الصناعــة؛ والتراكــم البطــيء للخبــرات؛ ومؤشــرات األداء الرئيســية؛ 

وعــدم االســتدامة الماليــة. وينبغــي معالجــة كل هــذه األمــور فــي النظــام الوطنــي للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار.

ــار أن تونــس يعانــي مــن عــدة نقــاط ضعــف، علــى غــرار العديــد مــن االقتصــادات الناميــة األخــرى، مثــل: النفقــات  ومــن المهــم األخــذ فــي األعتب
ــة، وعــدم وجــود  ــة التحتي ــة البني ــن الجامعــات والقطــاع الصناعــي، وعــدم كفاي ــر، وضعــف التعــاون بي ــم والبحــث والتطوي ــى التعلي المحــدودة عل

ــة. ــة الفكري ــرادات مــن رســوم ترخيــص الملكي إي

ــة إلــى  ــة واإلطــار االســتراتيجي الواضــح الــذي يدعــم األنشــطة المبتكــرة وتحديــث التشــريعات ذات الصل يؤمــل أن تــؤدي اإلرادة السياســية القوي
تخفيــف اثــر معظــم نقــاط الضعــف الحاليــة فــي النظــام الوطنــي التونســي للبحــث العلمــي واالبتــكار التكنولوجــي.

الفرص

يتوفــر حاليــا العديــد مــن فــرص العلــوم و التكنولوجبــا األبتــكار فــي تونــس. وتشــمل القــوى الدافعــة لذلــك: اإلرادة السياســية؛ وأمكانيــات وطــرق 
اســتخدام التمويــل بكفــاءة؛ واألوضــاع الحاليــة االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ والعالقــة بيــن مؤسســات البحــوث والصناعــة؛ واإلطارالقانونــي؛ واألمــن 
القومــي؛ والمنافســة العالميــة؛ والوعــي المجتمعــي؛ والمــوارد البشــرية؛ والتطــورات الرئيســية فــي مجالــي العلــوم والتكنولوجيــا وآثارهــا 

ــواق. ــة؛ واالس االجتماعي

تطرق هذا التقرير الى العديد من الفرص المذكورة أعاله، ونذكرمنها:
• في البحث العلمي: زيادة أنشطة البحوث العملية المتعلقة بطلب األسواق المحلية والدولية واالحتياجات. 

ــل  ــة ونق ــة الفكري ــة للملكي ــة الداخلي ــة الجامع ــد سياس ــا ؛ تحدي ــل التكنولوجي ــي لنق ــج وطن ــق لبرنام ــة طري ــذ خارط ــا: تنفي ــل التكنولوجي ــي نق • ف
ــة. ــور ذات الصل ــن األم ــا م ــودة ؛ وغيره ــزال مفق ــث ال ت ــا حي التكنولوجي

• فــي األبتــكار: إنشــاء مجلــس وطنــي لالبتــكار؛ وتعزيــز ثقافــة االبتــكار؛ ودفــع التعــاون بيــن الجامعــات والصناعــة؛ واالبتــكار المؤسســي والعــام؛ 
وتشــجيع الربــط الشــبكي؛ المبــادرة فــي عناقيــد االبتــكار للتصديــر؛ والتواصــل واالســتفادة مــن قــدرات المغتربيــن التونســيين؛ وتحســين البنيــة التحتيــة 

لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت؛ وبنــاء الثقــة وزيــادة الوعــي؛ واالبتــكار االجتماعــي؛ وغيرهــا مــن األمــور ذات الصلــة. 
• فــي التنافســية: مشــروع اتفــاق التبــادل الحــر الشــامل والمعمــق مــع االتحــاد االوروبــي الــذي يضــع تونــس فــي المرتبــة 14 بيــن الــدول المشــاركة 
ــة  ــات الحيوي ــون، التكنولوجي ــت الزيت ــات: زي ــدة قطاع ــي ع ــات ف ــى؛ إمكان ــة االول ــة االفريقي ــر H2020والدول ــث والتطوي ــي للبح ــج االوروب بالبرنام
)المبيــدات الحيويــة، األســمدة(، الجينوميــة، تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، ومــا إلــى ذلــك؛ الفــرص المتاحــة مــن خــالل تونــس الرقميــة 2018 

تضــم أكثــر مــن ســتين مشــروعا، عبــر الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، بميزانيــة إجماليــة وقدرهــا 5 مليــار دوالر أمريكــي.
• في التعليم و الموارد البشرية: إصالح نظام التعليم الجامعي؛ ودعم الموارد البشرية؛ وغيرها من األمور ذات الصلة.

ــز  ــة لتعزي ــة الوطني ــون إنشــاء الوكال ــا، وقان ــر التكنولوجي ــون التوجيهــي للبحــث العلمــي وتطوي ــح القان ــي: تنقي • فــي السياســات واإلطــار القانون
ــم العالــي.  ــون التعلي البحــث العلمــي، وقان

• في قضايا التمويل: زيادة االستثمار األجنبي المباشر.

ــة  ــر الحكومي ــع المذكــورة أعــاله، وعلــى القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والمنظمــات غي ــكل مــن المواضي ــد مــن الفــرص المتاحــة ل ــاك العدي هن
والمجتمــع الدولــي المســاهمة فــي رفــع مســتوى العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي تونــس إلــى مســتويات جديــدة، وبالتالــي للوصــول إلــى 

ــة تونــس 2020.  رؤي
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وباختصار، فإن الفرص المتاحة للقطاع الحكومي تتصل بوجه عام بما يلي:
• دعم الشراكات بين الجامعة و الصناعة في مجال البحث والتطوير؛

• االستثمار ودعم ورعاية المنظمات العاملة في مجال دعم األعمال الحرة؛
• تمکین استثمار القطاع الخاص في األعمال القائمة علی التکنولوجیا والتکنولوجیات الجدیدة؛

• إزالة العقبات القانونية التي تحول دون نقل التكنولوجيا الى المؤسسات الصناعية؛
• تأييد دور المؤسسات في التنمية االقتصادية؛ 

• التركيز على رأس المال البشري وسبل تحسين نوعية الحياة.
ومــن المهــم أن نركــز فــي هــذا الصــدد علــى األهــداف الرئيســية لخطــة تونــس 2020 وهــي زيــادة معــدل النمــو الســنوي الــى اكثــر مــن 4٪ فــي 

عــام 2020

التهديدات

البيئة الحاضنة في تونس كبيرة، وهي معرضة للتهديدات الفعلية والمحتملة. وقد تم تناول التقرير العديد منها.

تتعلق التهديدات الرئيسية للبحث العلمي واالبتكار التكنولوجي في تونس بالتشريعات والتمويل.

ــون  ــا؛ والقان ــر التكنولوجي ــون التوجيهــي للبحــث العلمــي وتطوي ــن رئيســية: القان ــة قواني ــق بثالث ــر المشــهد التشــريعي فيمــا يتعل ــل هــذا التقري حل
المتعلــق بإنشــاء الوكالــة الوطنيــة لتعزيــز البحــث العلمــي؛ وقانــون التعليــم العالــي. يتطلــب هــذا تحديثــا لإلطــار التشــريعي الحالــي بالرغــم أن العديــد 

مــن المحــاوالت جاريــة.

وإلعطاء بعض األمثلة على التهديدات القائمة، يذكر ما يلي:
• أن نظام العلوم والتكنولوجيا واألبتكار نظام هرمي مركزي مع هيمنة كبيرة للقطاع العام عليه.

• هنــاك اربــع وزارات تضــع سياســات وبرامــج لالبتــكار: وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــم ووزارة الصحــة 
ووزارة الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري، ومســتوى التنســيق فيمــا بينهــا ضئيــل.
• التنسيق المحدود بين شبكات نقل التكنولوجيا األجنبية ومراكز نقل التكنولوجيا المحلية.

• ينبغي أن يتجاوز تمويل البحث واالبتكار مبالغ التمويل المتاحة، وأكثر من ذلك نحو نوعية هذا التمويل.
ــة العاليــة المخاطــر،  ــر الدعــم القانونــي لمعامــالت الملكيــة الفكري ــة، وتوفي ــة الملكيــة الفكري • اســتمرار التمويــل الضــروري لالســتثمار فــي حماي

ــرة مــع الشــبكات والعالقــات القيمــة. ــن ذوي الخب واالحتفــاظ بالموظفي

وتتعلــق التهديــدات األخــرى بالفجــوات الحاليــة فــي مشــهد االبتــكار. وقــد تبيــن فــي هــذا التقريــر أن هنــاك حاجــة إلــى إطــار اســتراتيجي يدمــج نقــل 
المعرفــة والتكنولوجيــا فــي سلســلة إنتاجيــة أو دورة إنتاجيــة لتحقيــق التأثيــرات المرجــوة. وهــو يفتقــر إلــى المســتويات المناســبة للتمويــل )مــن 
جانــب الحكومــة والقطــاع الخــاص والجامعــات والكيانــات البحثيــة والهيئــات الدوليــة(؛ و يعانــي، كمــا ذكــر آنفــا، مــن عــدم انفــاذ قوانيــن الملكيــة 

الفكريــة.

مكاتب االبتكار ونقل التكنولوجيا

يقتــرح فــي هــذا التقريــر إنشــاء وحدات/مكاتــب لالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا فــي كل الجامعــات ومراكــز البحــوث ومكتــب وطنــي لالبتــكار ونقــل 
التكنولوجيــا. ويقتــرح أنشــاء المكتــب الوطنــي لالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا.

يتبيــن بــأن اإلطــار التشــغيلي للمكتــب الوطنــي لالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا، مــع وجــود النظــم والسياســات المواتيــة والداعمــة، ســيعزز الربــط بيــن 
مؤسســات البحــث العلمــي وبرامجهــا والمؤسســات العامــة والخاصــة التــي تدعــم االبتــكار )مثــل الحاضنــات ومجمعــات التكنولوجيــا الــخ( والبحــوث 

ومؤسســات التمويــل اإلنمائــي، ويدعــم االســتثمار فــي التكنولوجيــا. وهــو الحلقــة المفقــودة فــي المشــهد التونســي لالبتــكار.

 ومــن الجديــر ذكــره أن إنشــاء المكتــب الوطنــي لالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا قــد قوبــل بالدعــم مــن كبــار المســؤولين فــي القطــاع العــام واألوســاط 
األكاديمية.

ــرح فــي  ــى النحــو المقت ــا )عل ــكار ونقــل التكنولوجي ــي لالبت ــب الوطن ــة بإنشــاء المكت ــع المســائل المتصل وينبغــي وضــع السياســات لمعالجــة جمي
ــر(. التقري
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وينبغي دعم أنشطة المكتب الوطني لالبتكار ونقل التكنولوجيا بتدابير تتخذ على عدة مستويات، ومنها:
- الحكومــي: مــن خــالل وضــع األطــر القانونيــة والتنظيميــة التــي تســمح للعلمــاء بالتعــاون مــع الصناعــة ونقــل المعرفــة المكتســبة فــي المشــاريع 

الممولــة مــن القطــاع العــام أو الجامعــي؛
- الجامعات: من خالل خلق حوافز مؤسسية للباحثين للتعاون مع الشركات الخاصة؛

- كيانات القطاع العام؛ 
- فرص التمويل؛ 

- كيانات القطاع الخاص، من خالل فتح آفاقها االبتكارية للبحوث العلمية المحلية وهيئات االبتكار التكنولوجي.

وعــالوة علــى ذلــك، ســتكلف مكاتــب نقــل التكنولوجيــا فــي الجامعــات ومراكــز البحــوث بوضــع السياســات الداخليــة للملكيــة الفكريــة، وتعزيــز نقــل 
التكنولوجيــا الــى الباحثيــن، والربــط مــع إجــراءات التقييــم والترقيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس. 

المالحظات	النهائية

قــدم فــي هــذا التقريــر عــدد مــن االقتراحــات لمعالجــة هــذه التحديــات. وباختصــار، سيشــكل إنشــاء المكتــب الوطنــي لالبتــكار ونقــل التكنولوجيــا 
ــا  ــادة الثقــة فــي منظومــة العلــوم والتكنولوجي ــا نقطــة انطــالق واعــدة لوضــع إطــار اســتراتيجي؛ وستشــجع زي وشــبكة مكاتــب نقــل التكنولوجي
واالبتــكار علــى تمويــل أنشــطة االبتــكار؛ وســوف تؤمــن سلســلة مــن الصكــوك التشــريعية المتقدمــة األرض الخصبــة لمقدمــي ومســتخدمي األبتــكار.

ومــا مــن شــك فــي أن هنــاك العديــد مــن الفوائــد التــي تعــود علــى البلــد إذا تــم تنفيــذ المقترحــات، مــع تأثيــر إيجابــي قصيــر ومتوســط علــى االقتصــاد 
الوطنــي. وتشــمل هــذه األنشــطة، مــن بيــن أمــور أخــرى: زيــادة أنشــطة اإلنتــاج ذات القيمــة المضافــة؛ وزيــادة الصــادرات مــن المنتجــات والخدمــات 
المبتكــرة إلــى األســواق التقليديــة العربيــة واالوروبيــة والجديــدة؛ وإيجــاد فــرص عمــل للشــباب المتعلــم تقنيــا؛ وزيــادة االســتثمار األجنبــي المباشــر 

وفــرص االســتثمار أمــام رأس المــال األســتثماري التونســي؛ وعكــس هجــرة األدمغــة مــن التونســيين الموهوبيــن.

وينبغــي هنــا الحــذر. إذا لــم يتصــرف صانعــو القــرار فــي الحكومــة والجامعــات ومراكــز البحــوث والقطــاع اإلنتاجــي الخــاص بنــاء علــى توصيــات هــذا 
ــر علــى  ــر صغي ــؤدي إلــى تأثي ــر المترابطــة، ت ــر مــن الجهــود غي ــة كمــا هــي. ويعنــي هــذا  الكثي ــة المضطرب ــر، فمــن المحتمــل أن تســتمر الحال التقري
كيانــات فرديــة، ويــأس وإحبــاط عنــد الجهــات االبتكاريــة الفاعلــة فــي المــدى القصيــر. عندئــذ ولســوء الحــظ، ســوف تفــوت تونــس الفرصــة للمشــاركة 

فــي المنــاخ االبتــكاري العالمــي، وتفقــد بذلــك مزاياهــا التنافســية المحتملــة فــي أســواقها التقليديــة والتوقعــات الواعــدة.

يمكــن لتونــس، كمــا هــو معتقــد ومبيــن فــي هــذا التقريــر، أن تســتثمر كل الجهــود مــن أجــل وضــع البلــد بيــن الــدول اإلقليميــة والعالميــة فــي مجــال 
البحــث العلمــي واالبتــكار التكنولوجــي. مــع األخــذ فــي االعتبــار، أن معظــم االكتشــافات العلميــة واالبتــكارات التكنولوجيــة لهــا تأثيــر ذو حديــن 

فــي المجتمــع وعلــى البيئــة. ومــن ثــم، فــإن إدارة األخالقيــات المهنيــة والحوكمــة تصبــح أساســية علــى المســتويين الفــردي والمؤسســي.




