
المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتعدين

    اجتماع اللجنة الفنية السادس لمركز اسكوا للتكنولوجيا اجتماع اللجنة الفنية السادس لمركز اسكوا للتكنولوجيا اجتماع اللجنة الفنية السادس لمركز اسكوا للتكنولوجيا اجتماع اللجنة الفنية السادس لمركز اسكوا للتكنولوجيا 

عياد جلولعياد جلولعياد جلولعياد جلول. . . . دددد
خبير بإدارة البحوث والتطويرخبير بإدارة البحوث والتطويرخبير بإدارة البحوث والتطويرخبير بإدارة البحوث والتطوير

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

اجتماع فريق الخبراء اجتماع فريق الخبراء اجتماع فريق الخبراء اجتماع فريق الخبراء 



ھ��ي إح��دى المنظم��ات العربي��ة المتخصص��ة العامل��ة ف��ي نط��اق 
المملك���ة –جامع���ة ال���دول العربي���ة ومقرھ���ا ال���دائم مدين���ة الرب���اط 

. المغربية

:وتعمل في  المجا%ت التالية 

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين : : : : أوال أوال أوال أوال 

ھ��ي إح��دى المنظم��ات العربي��ة المتخصص��ة العامل��ة ف��ي نط��اق 
المملك���ة –جامع���ة ال���دول العربي���ة ومقرھ���ا ال���دائم مدين���ة الرب���اط 

. المغربية

:وتعمل في  المجا%ت التالية 

1111

1

المواصفات 
والمقاييس

التنمية 
الصناعية

البحوث 
والتطوير

الثروة 
المعدنية

المعلومات 
الصناعية 



:اللجان ا�ستشارية �

.اللجنة ا�ستشارية للثروة المعدنية•

اللجنة ا�ستشارية للمواصفات والمقاييس•

اللجنة ا�ستشارية للمترولوجيا•

اللجنة ا�ستشارية للتنسيق بين الجھات المعني!ة ب!البحوث الص!ناعية •
.في الدول العربية

:تھدف المنظمة إلى مايلي�
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:تھدف المنظمة إلى مايلي�

المس!!اھمة ف!!ي تط!!وير القط!!اع الص!!ناعي لتلبي!!ة متطلب!!ات ال!!دول �
.العربية

.تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي في الدول العربية�

.ا�رتقاء بمستوى الجودة في الصناعات العربية�

.ا4سھام في تطوير قطاع التعدين في الدول العربية�

تش!!جيع ص!!ناعات عربي!!ة مبني!!ة عل!!ى ا4ب!!داع وا�بتك!!ار والمعرف!!ة �
2. والتكنولوجيا لتعزيز قدرتھا التنافسية



ھ��ي لجن��ة استش��ارية ت��م تأسيس��ھا بق��رار م��ن وزراء الص��ناعة 
وتعم�ل ض�من نط�اق المنظم�ة العربي�ة للتنمي�ة  1996العربي سنة 

الص����ناعية والتع����دين وتتك����ون م����ن الجھ����ات المعني����ة بالبح����ث 
).مراكز البحوث الصناعية( الصناعي في الدول العربية 

اللجنة ا�ستشارية للتنسيق بين الجھات المعنية بالبحوث 
.الصناعية في الدول العربية

1111

).مراكز البحوث الصناعية( الصناعي في الدول العربية 

:وتھدف اللجنة إلى

تحقي��ق التنس��يق والتع��اون ب��ين مراك��ز البح��وث الص��ناعية ف��ي 
ال����دول العربي����ة ودعم����ه ل9س����تفادة م����ن ا8مكاني����ات المتاح����ة 
والخدمات المتوفرة في المراكز المختلفة والعمل على الربط ب�ين 

.جھات ا8نتاج الصناعي ومراكز البحوث العلمية

3



:تتولى اللجنة المھام التالية  
العمل على تذليل معوقات نقل وتطوير التكنولوجيا لقطاع الص�ناعة ف�ي �

.الدول العربية
نش���ر ال���وعي بأھمي���ة البح���ث الص���ناعي ف���ي تحقي���ق ص���ناعة عربي���ة �

.متطورة
المس��اھمة ف��ي إيج��اد الس��بل والوس��ائل الكفيل��ة بتنش��يط البح��ث العلم��ي �

.التطبيقي وتنمية القدرات التكنولوجية على المستوى العربي
العم��ل عل��ى تقوي��ة ال��روابط وتش��جيع التفاع��ل ب��ين الب��احثين الع��رب ع��ن �

طريق تنظيم المؤتمرات والمحاض�رات وورش العم�ل وتنش�يط الجھ�ود 
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طريق تنظيم المؤتمرات والمحاض�رات وورش العم�ل وتنش�يط الجھ�ود 
وب��رامج الت��دريب ف��ي أنح��اء ال��وطن العرب��ي عل��ى أوس��ع نط��اق وك��ذلك 

.تشجيع إقامة الجمعيات العلمية العربية والربط بين ما ھو قائم منھا
التش���جيع عل���ى تك���وين ف���رق بح���وث مش���تركة ب���ين مراك���ز البح���وث �

.الصناعية في الدول العربية
تش��جيع الش��ركات الص��ناعية عل��ى طل��ب خ��دمات مراك��ز البح��وث العلمي��ة �

.وتبادل معلوماتھا
الس���عي ل���دى الجامع���ات ومراك���ز البح���وث ل9ھتم���ام ب���البحوث التطبيقي���ة �

.الخاصة بالصناعة



.المساھمة في رسم رؤية عربية للصناعات المستقبلية�
المساعدة فني�ا ف�ي تنفي�ذ ب�رامج عم�ل المنظم�ة ف�ي مج�ا%ت نق�ل �

.التكنولوجيا
مساعدة المنظم�ة ف�ي متابع�ة أعم�ال المراك�ز الدولي�ة ف�ي مج�ا%ت �

نق���ل وتط���وير التكنولوجي���ـا وتعظ���يم ا%س���تفادة م���ن خ���دمات ھ���ذه 
.المراكز

دعم بنك المعلومات التكنولوجية بالمنظمة وبناء قواعد المعلومات �
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دعم بنك المعلومات التكنولوجية بالمنظمة وبناء قواعد المعلومات �
.ذات الع9قة بالبحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا وا%بتكار

البرنامج التنفيذي للمبادرة العربية " ا%جتماع التنسيقي حول �
).  2011/ 1/ 13- 12: القاھرة" (لتطويع علوم وتقنيات النانو

ة لتقني���ات ــــــ���ـالتطبيق���ات الصناعي" ول حــــ���ـالمنت���دى العرب���ي �
).  2011/ 12/ 29- 27: القاھرة " ( و النانـــــ

دور القطـــ�ـاع الخ�اص ف�ي "المؤتمـــــر العرب�ي ال�دولي حـــ�ـول �
) .  2012/ 6/ 8–6: الربــــاط". (التكنولوجية التنمية



تتكون من قبل لجنة عليا 4دارة المبادرة العربية تم  تشكيل 
نخبة من العلماء والباحثين العرب في الداخل والخارج  

متخصصون في مجال النانو وتتولى اللجنة العليا 8دارة المبادرة 
: المھام التالية 

متابعة الخط!ة ا4س!تراتيجية لتطبي!ق عل!وم وتقني!ات الن!انو •
. في الدول العربية والبرنامج التنفيذي لھا

المتالقية المتالقية المتالقية المتالقية 
 

المبادرة العربيـة لتطويـع علـوم وتقنيـات النـانو والتقيـات       المبادرة العربيـة لتطويـع علـوم وتقنيـات النـانو والتقيـات       المبادرة العربيـة لتطويـع علـوم وتقنيـات النـانو والتقيـات       المبادرة العربيـة لتطويـع علـوم وتقنيـات النـانو والتقيـات       : : : : ثانياثانياثانياثانيا
المتالقية المتالقية المتالقية المتالقية 
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. في الدول العربية والبرنامج التنفيذي لھا
النظ!!ر ف!!ي ب!!رامج العم!!ل والتق!!ارير المرفوع!!ة م!!ن اللجن!!ة •

. العلمية واعتمادھا
فري�ق ( للجن!ة العلمي!ة الفني!ة عقدت المنظمة ا%جتم�اع اVول 

، )  2012نوفمبر  5–4(  للمبادرة بالقاھرة خ9ل الفترة ) الخبراء 
حيث تم عرض وثيقة خارطة الطريق لتطويع عل�وم وتقني�ات الن�انو 
في إطار التقنيات المت9قية ومناقشتھا وإجازتھ�ا بع�د أخ�ذ م9حظ�ات 
اللجنة العلمية حولھ�ا والموافق�ة عل�ى أولوي�ات المش�روعات المرفق�ة 

.  بھا



م��ن الخب��راء ) مفتوح��ة العض��وية ( ت��م تش��كيل لج��ان قطاعي��ة 
والعلم���اء ف���ي ال���دول العربي���ة والمنظم���ات العربي���ة المتخصص���ة 
اVعض��اء ف��ي اللجن��ة العلمي��ة للمب��ادرة لتحدي��د أولوي��ات المش��اريع 

: البحثية وتحديد الفرص ا%ستثمارية للتطبيقات وكما يلي 

   .

.  لجنة قطاع الزراعة والغذاء :  ثالثاً 

.  لجنة قطاع المياه والبيئة :  ثانياً 

.  لجنة قطاع الطاقة : أو�
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7 لجنة قطاع الموارد والبنية التحتية : ثامنا 

لجنة ا4عCم والثقافة العلمية  والتوعية : سابعا  

لجنة قطاع التعليم والتدريب : سادسا 

. لجنة قطاع التصنيع وا�لكترونيات والمواد النانوية : خامساً 

.  لجنة قطاع الصحة والطب النانوى : رابعاً 

.  لجنة قطاع الزراعة والغذاء :  ثالثاً 



وقامت اللجان القطاعية بتحديد ق�وائم المش�روعات ذات اVولوي�ة 
وجارى العمل في إعداد وثائق المشاريع كفرص استثمارية للترويج 

وق��د ت��م تحدي��د مش��روع رئيس��ي . لھ��ا ل��دى القط��اع الخ��اص العرب��ي 
المش��روع العرب��ي %س��تخدامات تقني��ات الن��انو ف��ي تحلي��ة " للمب��ادرة 

" .المياه وتوليد الكھرباء باستخدام الطاقة الشمسية 
عقدت المنظمة بالتعاون م�ع مرك�ز ا%س�كوا للتكنولوجي�ا  ورش�ة 
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العم���ل العربي���ة ح���ول عل���وم وتقني���ات الن���اتو التطبيق���ات الص���ناعية 
. اVردن / ، عم���ان )واع��دةف��رص اس��تثمارية (لتقنيــــــ��ـات الن��اتو 

16-17 /12 /2015 .
تمت خ9ل ھذه الورش�ة  مناقش�ة  مخرج�ات  دراس�ة التطبيق�ات 
الص��ناعية لتقني��ات الن��انو والتقني��ات المت9قي��ة  الت��ي قام��ت  اي��دمو 
وا%سكوا ف�ي التع�اون 8ع�دادھا م�ن خ�9ل تكلي�ف خبي�ر متخص�ص 

.في النانو تكنولوجي 



وطرحت ھذه الدراسة  حل�و% كثي�رة وم9ئم�ة لمختل�ف المش�اكل 
العالقة في شتى المج�ا%ت الطاق�ة والمي�اه والبيئ�ة والط�ب والزراع�ة 
والص���حة وال���نفط والغ���از واVغذي���ة وأيض���ا الص���ناعات الخض���راء 

.لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة 

 (AIDMO-ALECSO-ESCWA/ETC)عق!د اجتم!اع تنس!يقي ب!ين 

، تم مناقش!ة )2015/ 12/ 17اGردن ( على ھامش ورشة العمل 
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، تم مناقش!ة )2015/ 12/ 17اGردن ( على ھامش ورشة العمل 
البرنامج العربي لتطويع علوم وتقني!ات الن!انو والتقني!ات المتCقي!ة 

: وتعھدت ھذه الجھات  من ضمن ما تعھدت فيه
oق!!!وم مرك!!!ز ا�س!!!كوا للتكنولوجي!!!ا بإع!!!داد دراس!!!ة الج!!!دوى ي 

للمش!!!روعات القائم!!!ة عل!!!ى اس!!!تخدامات تقني!!!ات التص!!!نيعية 
،   الن!!!!انو ف!!!!ي مج!!!!ال تحلي!!!!ة المي!!!!اه والطاق!!!!ة الشمس!!!!ية 

توقي!ع م!ذكرة تف!اھم بالمنظم!ة قام!ت ( م!ع أي!دمو بالتنسيـق 
مع مركز ا�سكوا للتكنولوجيا ومجموعة أب!و غزال!ة 4ع!داد  

). ھذه الدراسة



وفع!!!C ت!!!م انج!!!از ھ!!!ذه الدراس!!!ة الھام!!!ة وعق!!!د الملتق!!!ى العرب!!!ي 
، بالتع!!اون ب!!ين  2017/ 10/ 4-3لتطبيق!!ات عل!!وم وتقني!!ات الن!!انو 

 والكس!!وغزال!!ة  اب!!وومجموع!!ة  واي!!دموللتكنولوجي!!ا  ا�س!!كومرك!!ز 
وحض!!ره القط!!اع الخ!!اص العرب!!ي وت!!م عق!!د ا�جتم!!اع الث!!اني للجن!!ة 
العلمي!!ة الفني!!ة للمب!!ادرة العربي!!ة لعل!!وم وتقني!!ات الن!!انو والتقني!!ات 

.المتCقية 
ونح!!!ن بص!!!دد التحض!!!ير لCجتم!!!اع الثال!!!ث للجن!!!ة العلمي!!!ة ف!!!ي 
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ونح!!!ن بص!!!دد التحض!!!ير لCجتم!!!اع الثال!!!ث للجن!!!ة العلمي!!!ة ف!!!ي 
ومرك!!!!ز ا�س!!!!كوا   2018/ 10/ 24-22الخرط!!!!وم خ!!!!Cل الفت!!!!رة 

للتكنولوجيا سيكون شريكا أساسيا في التنظيم وحاضرا بشكل فاع!ل 
 حوكم!!ة“ ف!!ي ھ!!ذا ا�جتم!!اع ب!!التزامن م!!ع عق!!د ورش!!ة عم!!ل ح!!ول 

.” مجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجية



    البرنامج العربي لربط األكاديميا بالصناعةالبرنامج العربي لربط األكاديميا بالصناعةالبرنامج العربي لربط األكاديميا بالصناعةالبرنامج العربي لربط األكاديميا بالصناعة: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 
 

:مبررات البرنامج 
البحث  –التعليم ( حاجة الدول العربية للموائمة بين الكتل الث9ث 

م��ن خ��9ل رب��ط مخرج��ات ) القطاع��ات ا8نتاجي��ة والخدمي��ة –العلم��ي
التعل���يم والبح���وث والتط���وير ب���نظم ا8نت���اج للوح���دات الص���ناعية ، 
وإقامة ع9قة تكاملية بين مراكز البح�ث العلم�ي وا%بتك�ار وا8ب�داع 

. التكنولوجي مع المؤسسات ا8نتاجية
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. التكنولوجي مع المؤسسات ا8نتاجية
 الدول في الصناعية البحوث لمراكز التنسيق لجنة  اجتماعات  توصيات•

. العربيــة
 العلمي البحث مؤسسات ربط حول العربية العمل ورشة توصيات•

 الفــــــترة خ9ل اVردن /عمـــــان في عقـــدت التي الصناعي بالقطاع
 ا%كاديميا لربط عربي برنامج بلورة نحو ... 2016/ 10/ 4-6

  . بالصناعة
 والتنمية العلمي للبحث العربي للمنتدى الرابعة الدورة توصيات•

. ) 2016 / 12 / 18 – 16: القاھرة( المستدامـــة



ا%س���تفادة م���ن خب���رات اVك���اديميين ف���ي بن���اء ق���درات الش���ركات •
الصناعية في الدول العربية وتطوير المكون التكنولوجي لدى ھذه 
الشركات بھدف تعزيز ق�دراتھا التنافس�ية عل�ى المس�تويين العرب�ي 

. والدولي
تذليل معوقات نقل وتطويع التكنولوجيا لقطاع الصناعة في ال�دول •

. العربية
تشجيع الشركات الصناعية في الدول العربي�ة عل�ى طل�ب خ�دمات •

. مراكز البحوث العلمية
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. مراكز البحوث العلمية
تطوير مراكز البحث العلمي في الجامع�ات واVكاديمي�ات  بال�دول •

.العربية وتحفيز ربطھا لخدمة القطاع الصناعي 
ورشة العمل العربي!ة ح!ول رب!ط مؤسس!ات البح!ث العلم!ي بقط!اع •

للجن!ة التنس!يق ف!ي اي!دمو )  16(الصناعة بالتزامن مع ا�جتماع 
 6-4عم!ان ( واجتماع اللجنة الفني!ة لمرك!ز ا�س!كوا للتكنولوجي!ا 

حي!!!ث  ت!!!م تش!!!كيل فري!!!ق العم!!!ل العرب!!!ي ل!!!ربط )  2016/ 10/
. اGكاديميا بالصناعة



وعقد ا�جتماع اGول التأسيسي لھ!ذا الفري!ق ف!ي مدين!ة الرب!اط 
). 2017/ 04/ 25-24(المملكة المغربية –

:يشرف ھذا الفريق حاليا على إعداد 
”خارطة الطريق ل]بداع وا�بتكار في الدول العربية”

ف��ي إط��ار تنفي��ذ برامجھم��ا واھتماماتھ��ا بأھ��داف اVم��م المتح��دة 
للتنمي��ة المس��تدامة ف��ي مج��ال ا8ب��داع وا%بتك��ار، تتع��اون المنظم��ة 
العربي�ة للتنمي�ة الص��ناعية والتع�دين م�ع مرك��ز ا%س�كوا للتكنولوجي��ا 
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ومنظمات عربية أخرى في تنفيذ العديد من اVنشطة الداعمة لتثم�ين 
. نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتعزيز ا%بتكار

قام��ت المنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة الص��ناعية والتع��دين بتكلي��ف •
خبي���ر بإع���داد تص���ور لخارط���ة طري���ق ل9بتك���ار ف���ي ال���دول 
العربي���ة وت���م عرض���ھا ب���الملتقى العرب���ي ل^ب���داع وا%بتك���ار 

وش����ارك مرك����ز ) 2016/ 5/ 25-24الق����اھرة (والتنافس����ية 
.ا%سكوا فيه 



ت��م ع��رض خارط��ة الطري��ق ومناقش��تھا با%جتم��اع اVول لفري��ق •
العم��ل العرب��ي ل��ربط ا%كاديمي��ا بالص��ناعة وتعزي��ز ا%بتك��ار ف��ي 

حيث شارك في ھذا )25/04/2017-24الرباط (الدول العربية  
ا%جتماع عدد من المنظم�ات العربي�ة وا8قليمي�ة والدولي�ة ومرك�ز 

.ا%سكوا للتكنولوجيا 
تم ا%تفاق على التعاون لتطوير خارطة طريق ل9بتكار في ال�دول •

العربية ، وتمت مراجعة وتطوير خارطة الطريق وإع�داد الخط�ة 
).2023-2019(التنفيذية لھا  ل_عوام 
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).2023-2019(التنفيذية لھا  ل_عوام 
وقد جرى عرض مراجعة الخارط�ة والخط�ة التنفيذي�ة ف�ي ورش�ة •

العم����ل العربي����ة ح����ول دور العل����وم والتكنولوجي����ا ف����ي التط����وير 
المملك��ة –ف��ي عم��ان ) رس��م خارط��ة طري��ق ل9بتك��ار(الص��ناعي 

، وت��م  2017/ 12/ 20- 18اVردني��ة الھاش��مية خ��9ل الفت��رة  
التوص��ية بتنق��يح الص��يغة النھائي��ة لخارط��ة الطري��ق ل9بتك��ار ف��ي 

.الدول العربية 
     



.وتم تشكيل فريق مصغر ومركز ا%سكوا عضو فيه 

الھ���دف ال���رئيس للفري���ق تحقي���ق التوج���ه نح���و رب���ط اVكاديمي���ا •
بالص��ناعة وتعزي��ز ا%بتك��ار ف��ي ال��دول العربي��ة م��ن أج��ل تنمي��ة 

.صناعية عربية متطورة ومستدامة

:تكوين الفريق �
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يتكون الفريق العربي لربط اVكاديميا بالصناعة وتعزيز ا%بتك�ار •
من أك�اديميين وخب�راء واختصاص�يين يمثل�ون القطاع�ات المعني�ة 

البح���ث -التعل���يم (ب���ربط اVكاديمي���ا بالص���ناعة وتعزي���ز ا%بتك���ار 
ف����ي ال����دول العربي����ة وك����ذلك خب����راء م����ن ) الص����ناعة -العلم����ي

المنظم��ات العربي��ة وا8قليمي��ة والدولي��ة ذات الع9ق��ة، ويعم��ل ف��ي 
). أيدمو(نطاق المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 



الطل�ب م�ن وزارات الص�ناعة ووزارات ) اي�دمو(تتولى المنظمة •
التعل��يم الع��الي والبح��ث العلم��ي ف��ي ال��دول العربي��ة تس��مية الجھ��ة 

الوطنية المعنية بربط البح�ث العلم�ي بالص�ناعة وتعزي�ز ا%بتك�ار  
وتعتب�ر ھ�ذه الجھ�ات نق�اط . ومن يمثلھا في عضوية ھ�ذا الفري�ق 

ارتباط وطنية للفريق ولنقاط ا%رتباط ا%س�تعانة بم�ن ت�رى ل�زوم 
) ص���ناعيون، أك���اديميون(م���ن الخب���راء والعلم���اء  ب���ها%س���تعانة 

. للمشاركة في ا%جتماعات الدورية للفريق
يش��ارك ف��ي عض��وية ھ��ذا الفري��ق خب��راء م��ن المنظم��ات العربي��ة •
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يش��ارك ف��ي عض��وية ھ��ذا الفري��ق خب��راء م��ن المنظم��ات العربي��ة •
. وا8قليمية والدولية ذات الع9قة يتم تسميتھم من قبل منظماتھم

يك��ون فري��ق العم��ل العرب��ي ل��ربط اVكاديمي��ا بالص��ناعة وتعزي��ز •
ا%بتك���ار مفت���وح العض���وية أم���ام القط���اعين الع���ام والخ���اص ف���ي 
قطاعات التعل�يم والبح�ث العلم�ي والص�ناعة، للمش�اركة ف�ي تنفي�ذ 

.به المناطةالمھام 



:مھام الفريق �
تعزي���ز التفاع���ل والتنس���يق والتع���اون ب���ين مؤسس���ات البح���ث •

العلمي في الدول العربية مع أصحاب المصلحة م�ن القط�اعين 
. الخاص والعام

المس��اھمة ف��ي رس��م رؤي��ة عربي��ة تس��اعد عل��ى إيج��اد اbلي��ات •
. الم9ئمة لربط اVكاديميا بالصناعة

تجمي��ع وتبوي��ب وتحلي��ل المب��ادرات وا%س��تراتيجيات الوطني��ة •
للتنمي���ة الص���ناعية ، التعل���يم والبح���ث العلم���ي والتكنول���وجي 
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للتنمي���ة الص���ناعية ، التعل���يم والبح���ث العلم���ي والتكنول���وجي 
. وا%بتكار بھدف تطوير ا%ستراتيجيات العربية القائمة

العم������ل عل������ى إع������داد دراس������ات ا%ستش������راف الص������ناعي •
. والتكنولوجي في المنطقة العربية

إع��داد المس��وحات والدراس��ات ا%ستقص��ائية للتج��ارب الناجح��ة •
. في مجال ربط اVكاديميا بالصناعة في الدول العربية



تتض��من قاع��دة تفاعلي��ة تض��م ) بواب��ة(إقام��ة منص��ة معلوم��ات •
الجھ���ات ذات الع9ق���ة ب���الربط ب���ين اVكاديمي���ا والص���ناعة ف���ي 
الدول العربية من أجل تعزيز ا%بتكار ل9س�تفادة منھ�ا وتزوي�د 

. المستفيدين بالمعلومات والبيانات ال9زمة
تشجيع المبدعين العرب من الجامع�ات والص�ناعة ومس�اعدتھم •

لتطبيق أبحاثھم ووضع اbليات المناسبة لحماية حق�وق الملكي�ة 
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لتطبيق أبحاثھم ووضع اbليات المناسبة لحماية حق�وق الملكي�ة 
الفكرية لھ�ؤ%ء المب�دعين، والت�رويج لمخرج�ات ھ�ذه اVبح�اث 

. ووضعھا حيز التنفيذ في الصناعة
الس��عي ل��دى الجامع��ات ومراك��ز البح��وث ل9ھتم��ام ب��البحوث  •

. التطبيقية الخاصة بالصناعة
المساھمة في إقام�ة ش�راكات حقيقي�ة ب�ين الجامع�ة والص�ناعة  •

). القطاع الخاص(



دراس���ة تج���ارب دولي���ة ناجح���ة ح���ول ال���ربط ب���ين اVكاديمي���ا •
. والصناعة

تعزي���ز ا%تص���ال المباش���ر ب���ين رج���ال اVعم���ال وأص���حاب   •
المصانع والمؤسسات ا%قتص�ادية ومراك�ز البح�ث العلم�ي ف�ي 

بھدف تمكين الباحثين وط9ب الجامع�ات والمعاھ�د . الجامعات
والمراك��ز العلمي��ة م��ن التم��رس ب��الواقع وتوجي��ه البح��وث لح��ل 

. مشاكل الصناعة
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دع���وة المؤسس���ات والجھ���ات ذات الع9ق���ة ب���ربط اVكاديمي���ا •
بالص�����ناعة إب������راز تجاربھ������ا ح������ول ال������ربط عل������ى جمي������ع 

عل��ى مس��توى الدول��ة وعل��ى مس��توى المؤسس��ات، (المس��تويات
الثن��ائي ب��ين جامع��ة ومص��نع أو جامع��ة وع��دة مص��انع أو ب��ين 

).مصنع وعدة جامعات



 
 

هيكلية الفريق هيكلية الفريق هيكلية الفريق هيكلية الفريق 
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:آلية عمل الفريق  �
يعقد الفريق اجتماعا واحدا على : االجتماعات الدورية �

.األقل كل عام
انتخاب رئيس للفريق لكل اجتماع من اجتماعاتـه مـن   �

.بين ممثلي نقاط االرتباط في الدول العربية
) أيـدمو (تتولى إدارة البحـوث والتطـوير فـي المنظمـة     �

إعداد (أعمال المقرر في االجتماعات والمنسق للفريق 
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إعداد (أعمال المقرر في االجتماعات والمنسق للفريق 
جــدول أعمــال الفريــق والــدعوة لالجتماعــات، متابعــة  

...).تنفيذ التوصيات
تشــكيل فــرق فرعيــة متخصصــة مــن بــين أعضــائه   �

واالستعانة بمن تـرى ضـرورة االسـتعانة بهـم إلنجـاز      
.الفريق بهاالمهام التي يكلفها 
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رفع نتـائج اجتماعـات فريـق العمـل إلـى لجنـة التنسـيق        �
لجنــة ( لمراكــز البحــوث الصــناعية فــي الــدول العربيــة   

).أيدمو–استشارية تعمل في نطاق المنظمة 

تتــولى المنظمــة إنشــاء بوابــة خاصــة بأنشــطة الفريــق  �
وبناء قاعدة تفاعلية ، يتم التواصـل مـن خاللهـا وتبـادل     
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وبناء قاعدة تفاعلية ، يتم التواصـل مـن خاللهـا وتبـادل     
اآلراء واألفكار والبيانات ، كما يتم نشر تقرير وتوصـيات  
اجتماعــــات فريــــق العمــــل وأوراق العمــــل والعــــروض 

.والدراسات وغيرها



تتع!!اون المنظم!!ة العربي!!ة للتنمي!!ة الص!!ناعية والتع!!دين م!!ع ا�س!!كوا بجمي!!ع �
الميادين ذات العCقة ومنھا بالتأكيد مجال الصناعات الخضراء 

ال!!دول العربي!!ة إل!!ى العم!!ل  2011حي!!ث دع!!ت المنظم!!ة وا�س!!كوا ف!!ي ع!!ام �
على تبني مفھوم الصناعة الخضراء كأحد الخيارات المتاحة لتع!ديل مس!ار 
التنمي!!!!ة الص!!!!ناعية وتعزي!!!!ز اس!!!!تدامتھا وذل!!!!ك للخ!!!!روج م!!!!ن اGزم!!!!ات 

..ا�قتصادية والحد من تزايد استھCك الموارد وتزايد انبعاثات الكربون 
وطرح!!ت المنظم!!ة م!!ع ا�س!!كوا وثيق!!ة أولي!!ة لخط!!ة عم!!ل عربي!!ة لتنمي!!ة �

الصناعات الخضراء 
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وطرح!!ت المنظم!!ة م!!ع ا�س!!كوا وثيق!!ة أولي!!ة لخط!!ة عم!!ل عربي!!ة لتنمي!!ة �
الص!!ناعات الخض!!راء وتم!!ت مناقش!!تھا خ!!Cل ن!!دوة الص!!ناعات الخض!!راء 
ودورھا في تعزيز التنمية ا�قتص!ادية وا�جتماعي!ة ف!ي ال!دول العربي!ة ف!ي 

دع!!!وة اي!!!دمو وا�س!!!كوا " وص!!!درت توص!!!ية آن!!!ذاك ح!!!ول 2011بي!!!روت 
واGمانة العامة لجامع!ة ال!دول العربي!ة إل!ى ع!رض خط!ة العم!ل الت!ي تم!ت 

لي!!!تم ) 20( لري!!ومناقش!!تھا وبع!!د تع!!ديلھا عل!!!ى ا�جتماع!!ات التحض!!يرية 
تبنيھا كوثيقة عربية بعد تصديقھا م!ن قب!ل الجھ!ات الحكومي!ة المعني!ة ف!ي 

لك!!ن ل!!م تخ!!رج إل!!ى حي!!ز الوج!!ود بس!!بب معوق!!ات تمويلي!!ة . ال!!دول العربي!!ة 
.وإدارية بيروقراطية 



ودائم!!ا ف!!ي إط!!ار التع!!اون م!!ع ا�س!!كوا وخاص!!ة مرك!!ز ا�س!!كوا �
للتكنولوجيا عقدت المنظمة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث 
في جمھورية مصر العربي!ة  الم!ؤتمر الص!ناعي العرب!ي ال!دولي 
تحت شعار خطوات نحو التنمي!ة ا�بتكاري!ة المس!تدامة ، وھ!دف 
ھ!!ذا الم!!ؤتمر إل!!ى تس!!ليط الض!!وء عل!!ى واق!!ع القط!!اع الص!!ناعي 
العرب!!!!!ي واستش!!!!!راف دوره ف!!!!!ي تحقي!!!!!ق اGھ!!!!!داف ا4نمائي!!!!!ة 

ونوقش!!ت مح!!اور ھام!!ة منھ!!ا  2030المس!!تدامة ف!!ي أف!!ق ع!!ام 
.  الصناعات الخضراء
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.  الصناعات الخضراء
/    7/ 27-25وأيض!!!!!!!ا قام!!!!!!!ت المنظم!!!!!!!ة م!!!!!!!ؤخرا بالرب!!!!!!!اط �

بالتع!!!!اون م!!!!ع اليوني!!!!دو والوكال!!!!ة الس!!!!ويدية للتع!!!!اون 2018
بعق!!!!د الملتق!!!!ى العرب!!!!ي الث!!!!امن للص!!!!ناعات )  س!!!!يدا(ا4نم!!!!ائي 

الص!!!غيرة والمتوس!!!طة تح!!!ت ش!!!عار دور الص!!!ناعات الص!!!غيرة 
:والمتوسطة في تحقيق التنمية الشاملة ونوقشت محاور حول

الصناعات الخضراء  •
.الواقع الحالي وفرص التعاون  •



:وتم تقديم عدد من المشاريع منھا 
o تقل!!!يص البص!!!مة المائي!!!ة والكربوني!!!ة ف!!!ي الص!!!ناعات

.الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة العربية 
إل!ى وصدر بي!ان خت!امي ع!ن ھ!ذا الملتق!ى دع!ا في!ه ال!دول العربي!ة �

تبني مفھوم الصناعة الخضراء واعتباره اح!د الخي!ارات اGساس!ية 
المتاحة لتعديل مسار التنمية الصناعية وتعزيز استخداماتھا ودمج 
قضايا الصناعات الخضراء وا4نت!اج اGنظ!ف ف!ي ص!لب السياس!ات 

.الصناعية وتھيئة ا�ستثمار في ھذا المجال 
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.الصناعية وتھيئة ا�ستثمار في ھذا المجال 
والمنظمة تعمل أ�ن على تھيئة المناخ المCئ!م لل!دخول ف!ي الث!ورة �

الص!!ناعية الرابع!!ة وا�ھتم!!ام بدراس!!ات ا�ستش!!راف التكنول!!وجي 
والذكاء الصناعي وتعزيز ف!رص ا�بتك!ار وا4نت!اج المعرف!ي ودع!م 
البرنامج العربي لتطويع علوم وتقني!ات الن!انو والتقني!ات المتCقي!ة 

... المي!!!!!اه، الطاق!!!!!ة، والغ!!!!!ذاء (ف!!!!!ي المج!!!!!ا�ت ذات اGولوي!!!!!ة 
.والصناعات الخضراء أيضا



شكرا على حسن المتابعة شكرا على حسن المتابعة 
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