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 2022 – للتجديد تيكاد تونس 

 "إفريقيا في والتجديد األعمال ملتقى"

 2022 سبتمبر 02 و 01

 تونس – اليكو فندق

 

 

 العام السياق: 

 
المقرر عقدها يومي  TICAD 8 في إطار فعاليات القمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا

بعنوان حدًثا موازًيا (APII) والتجديدفي تونس، تنظم وكالة النهوض بالصناعة  2022أغسطس  28و  27

 2022 – للتجديد تونس تيكاد 

 في إفريقيا" لتجديدملتقى األعمال وا"حت شعار ت 

مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  وبالتعاونصناعة والمناجم والطاقة تحت إشراف وزارة ال وذلك

 الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلميو (INNORPI) والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية 

(ANPR) بدعم من ، Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH  تجارة والصناعات التقليديةوبالتنسيق مع االتحاد التونسي للصناعة وال (UTICA) غرفة و

الجمعية و Tunisian Startupsالجمعية التونسية للمؤسسات الناشئة واليابانية  التونسيةالتجارة والصناعة 

، وجمعية التكنولوجيين  (ACTIT) بتونسالصناعية  الفنيةجمعية المراكز و  (TAA)لسياراتالتونسية ل

واألمم المتحدة ، والمفوضية األوروبية ، ومنظمة إيفريست  (BAD)  للتنميةالتونسيين، والبنك األفريقي 

والجمعية التونسية للبحث  (ATLAS)  لتنمية الذاتية والتضامنوا التونسية للقيادة جمعيةوالالدولية لالختراع، 

 .(ATRSIPI) العلمي واالبتكار والملكية الفكرية

ولوجيا وتصنيع مخرجات البحوث واالختراعات ضرورة للتنمية أصبح البحث واالبتكار والعلوم ونقل التكن

في القرن الحادي والعشرين. هذه الضرورة مفروضة على حد سواء على البلدان الصناعية والمتقدمة والبلدان 

ا النامية في إفريقيا وحول العالم. ويمكن إقامة شراكة في إطار ندوة تيكاد للبحث واالبتكار والمعرفة والتكنولوجي

 لهذا الغرض.

إلى دعم تعافي الشركات الصغيرة  2022 -لتجديدتونس تيكاد ل ملتقىترمي فعاليات ، هذا السياقفي 

ذات القيمة المضافة  مجاالت االقتصادية، ال سيما في القطاعات وال19كوفيد  من مخلفات أزمةوالمتوسطة 
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تعزيز االستثمار لوالشركات الناشئة المبتكرة بشكل عام و والطائراتمكونات السيارات ، مثل صناعة العالية

إفريقيا من خالل التركيز على استغالل  دعم الصناعات فينقل التكنولوجيا ووواالبتكار وتطوير البحوث 

 البحث العلمي.ب والنهوضالشبكات العالمية المهتمة بالبعد التكنولوجي واالبتكار 

أهم تجمع للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة  إقامةإلى  كاد إنما تسعىتيملتقى من  إن هذه النسخة األولى

لبسط  على الصعيدين اإلفريقي والدوليوالشركات الناشئة والمخترعين والباحثين وصناع القرار والمستثمرين 

ال في مج والرشيدة، وفرص االستثمار، ونقل التكنولوجيا الخضراء العرض والطلب في المجال التكنولوجي

وإرساء منصة لربط العالقات التكنولوجيا إلى البلدان النامية،  تصّدروالمياه والموارد من البلدان التي  الطاقة

(matchmaking)  .عبر اإلنترنت ، إلخ 

 

 أهداف الفعالية : 
 

 " ملتقى تنظيم الوكالة األلمانية للتعاون الدولي( وبدعم من APII) التجديدوكالة النهوض بالصناعة و تتولى

سبتمبر  2و  1يومي وذلك " ملتقى األعمال واالبتكار في إفريقياشعار " تحت” 2022 -لتجديدتونس تيكاد ل

التنمية في  جهود في المساهمةالجهات الفاعلة  حشد كافةإلى  ملتقىيهدف هذا الوفي تونس العاصمة.  2022

الناشئة في مجال التكنولوجيا  وسطة والشركاتوالمتالصغيرة  والدولية والشركاتإفريقيا )المؤسسات الوطنية 

والباحثين والمخترعين والمستثمرين  العلميةواألوساط  التكنولوجيةوموردي الحلول  مؤسسات الصناعيةوال

(. سيستفيد المشاركون من الموائد المستديرة وغيرهااالبتكار والمنظومة اإلفريقية للبحث ووالجهات المانحة 

 المشاورات، باإلضافة إلى بإدارة أهل االختصاصعمل  ات( وورشالمداخالت الرئيسية) حاضراتوالم

 من جميع األحجام. للمؤسسات الموجهة والتوصيات وموارد الدعم

  2022 -ملتقى " تونس تيكاد للتجديدمكونات" 
 وتتضمن عدة عناصر:

 المسابقات الوطنية واإلفريقية والدولية.مراسم االفتتاح واالختتام مع حفل لتوزيع الجوائز على الفائزين في • 

 معرض تيكاد.• 

برنامج على مدى يومين يشمل عددا من المؤتمرات والموائد المستديرة وورش العمل واللقاءات الترويجية • 

(pitching.) 

، يجمع بين طالب الجامعات والشركات الناشئة بمشاركة إفريقية Automotive Africa Hackهاكاثون • 

يع تطوير التطبيقات حول موضوع التقنيات الجديدة والذكاء االصطناعي في قطاع مكونات السيارات لمشار

 ساعة(؛ 48)
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 )يومان(. B2Rو  B2Bفضاء لتنظيم اجتماعات • 

 المفصلة أدناه:

  TICAD EXPO/ افتتاح معرض  1

 للفائزين: ةالنهائي تصفياتمعرض أفضل االختراعات والبحوث المشاركة في ال -

 الثة للمسابقة الوطنية لالختراعالنسخة الث في •

 البطولة العالمية لالختراع والبحث العلميفي • 

الواعدة القائمة على المعرفة وذات القيمة المضافة  والمجاالتأفضل الشركات الناشئة المبتكرة في القطاعات  -

 ؛ائراتالعالية، ال سيما تلك المتعلقة بقطاعي السيارات ومكونات الط

 الشركات الناشئةوتقديم كتالوج  والتنميةالهياكل الداعمة لالبتكار والبحث  -

 الهدف الرئيسي من هذا العنصر هو:

 تعزيز دور تونس في إفريقيا في مجال التقدم العلمي أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. -

ثمار واالبتكار وتطوير التكنولوجيا، عرض قدرات المؤسسات الصناعية األفريقية في مجال الشراكة واالست -

، وخاصة مجال مكونات ةمعرفية والقيمة المضافة العاليال سيما في القطاعات والمجاالت الواعدة ذات الكثافة ال

 السيارات؛

 تنفيذ مشاريع استثمارية في مجال التكنولوجيا واالبتكار في إطار شراكة عالمية. -

 واإلبداعية والمبتكرة. تبادل الخبرات والمعارف العلمية -

 عرض وترويج اختراعات المشاركين. -

 فتح الفرص الدولية واالستثمارية للباحثين والمخترعين. -

 إثراء البحث العلمي واالختراعات في أهم الموضوعات العلمية. -

 توزيع الجوائز للفائزين في المسابقات الوطنية والدولية: حفل/  2

 المسابقة الوطنية لالختراعات.النسخة الثالثة من  -

 البطولة العالمية األولى لالختراع والبحث العلمي. -
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- IA Tunisia Hack اتبحضور مؤسس Rockefeller  وGoogle  وApple  وMicrosoft .إلخ ، 

- Automotive Africa Hack  الوكالة األلمانية للتعاون الدوليبالشراكة مع (GIZ) ؛ 

هو تنظيم البطولة الدولية األولى لالختراع والبحث  2022- للتجديد تظاهرة تونس تيكادمن أهم ما يميز 

العلمي، والجوائز واأللقاب الدولية، مثل: جائزة تونس وجائزة أفريقيا وجائزة أوروبا وجائزة األمم المتحدة 

لية برئاسة االتحاد وما إلى ذلك، والتي سيتم منحها ألفضل االختراعات والبحوث من قبل لجنة تحكيم دو

 " وتتكون من خبراء دوليين يمثلون مؤسسات دولية ووطنية.IFIAالدولي لرابطات المخترعين "

 // www.worldcuphttp-التسجيل والمشاركة عبر اإلنترنت على صفحة الويب التالية: 

invention.com 

 

 رات:فضاء المؤتم /3

/ التمويل التشاركي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة: ديناميكية استثمار جديدة  أ

 في إفريقيا في العصر الرقمي:

التحديات التي تواجه  رفع والتمكين منالبتكار ل واتيةسياسات التنمية وآليات التمويل والدعم إلنشاء بيئة م

البحثي والصناعي بين القطاعين الالزمة للبحث والحوار  الجيدةوال سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية ، أفريقيا

 تكنولوجيا.والإلى المعلومات  نفاذاالبتكار والالمشجعة على و

ب / قطاع مكونات السيارات والطائرات: تونس الشريك االستراتيجي في إفريقيا: آفاق صناعة مكونات 

 ئرات في إفريقيا والمهارات والموارد البشرية.السيارات والطا

ج / االستثمار في المعرفة واالبتكار من أجل إفريقيا الجديدة: جلسات وورش عمل متعددة التخصصات 

 :متتالية مع عرض قصص النجاح

 ان: سياسة واستراتيجية نقل التكنولوجيا  واألقطاب التكنولوجية والشراكة بين إفريقيا والياب1الجلسة  -

 ، المياه ، الزراعة، البيئة، التنوع واالستدامةMSS: الطاقة، 2الجلسة  -

 والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبيولوجيا، والصحة  علوم األحياء: 3الجلسة  -

النانو: االستثمار في الذكاء  هندسةوالهندسة الوراثية و نشخصم: العالقات اإلبداعية بين الطب ال4الجلسة  -

 االصطناعي، المستقبل وتحديات الشركات الناشئة والمؤسسات على المدى القصير والطويل

 B2Rو  B2Bاجتماع  1000 تحقيق فيالهدف يتمثل .شراكة ال فضاء د/

http://www.worldcup-invention.com/
http://www.worldcup-invention.com/
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 شركة ناشئة تونسية وأفريقية وجًها لوجه وعبر اإلنترنت( 100: اعرض مشروعك )العرض فضاء -ه

فريقية إيجمع طالب الجامعات والشركات الناشئة بمشاركة  :Automotive Africa Hackو/ هاكاثون 

 في قطاع المكونات. تقنيات الجديدةلمشاريع تطوير التطبيقات في موضوع ال


