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ركيزةفهيالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقفيكبيرادوراالصناعةتلعب•
.اقتصاديةتنميةأيعجلةلدفعاقتصادية

تحدةالماألممسطرتهاالتيالمستدامةالتنميةأهدافبينوطيدةعالقةهناك•
بقطاعاتهاالصناعةأنحيثالصناعية،والتنمية2030األلفيةأفقفي

.المستدامةالتنميةبأهدافوثيقبشكلترتبطالمختلفة

لهاالتيالظواهرتعالجبهاالمرتبطةوالغاياتالمستدامةالتنميةأهدافإن•
فيراطواإلفالمناخ،وتغيير،التلوثظاهرةمثلالصناعيةبالتنميةعالقة

...والمياهوالطاقة،الطبيعيةالموارداستغالل

ةالتنميأهدافتحقيقفيالصناعةمساهمةإبرازالورقةهذهفيسنحاول•
نوالتعديالصناعيةللتنميةالعربيةالمنظمةمساهمةخاللمنالمستدامة
مجاالتفيوأنشطتهاالمنظمةومبادراتاألهداف،هذهتعزيزفيودورها
.والتكنولوجياالعلوم

المقدمة
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المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين : أوال 

:الرؤية▪

هييي منظميية رائييدة تعمييل فييي نطييال جامعيية الييدول العربييية تحقييق 
:التالية التميز والتعاون والتنسيق بين الدول  العربية في المجاالت

المواصفات 
والمقاييس

التنمية 
الصناعية

البحوث 
والتطوير

الثروة 
المعدنية

المعلومات 
الصناعية 
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:الرسالة▪
سيتدامة  فيي تهيئة المتطلبات األساسية لدفع التنمية بجودة عالية وم•

المتالحقية ، لتساير التطوراتوالتقييسمجاالت الصناعة والتعدين 

قهيا فيي على المسيتو  العيالمي إلزالية العقبيات التيي تعتير  طري
. هذه المجاالت 

:األهداف▪
المساهمة في تطوير 
القطاع الصناعي 

العربي

تحقيق التنسيق 
والتكامل الصناعي 
بين الدول العربية 

االرتقاء بمستوى  
الجودة في الصناعات 

العربية 

ة تشجيع الصناعات العربي
المبنية على ، اإلبداع ، 
االبتكار والمعرفة 
والتكنولوجيا لتعزيز 
قدرتها التنافسية

اإلسهام في تطوير 
قطاع التعدين في 
الدول العربية
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:هناك أربعة لجان استشارية في المنظمة ومن مهامها ➢

:اللجان االستشارية▪

المنظمةومساعدةدعم•

برامجتنفيذفيفنيا

فيوأنشطتهاعملها

المعدنيةالثروةقطاع

تحقيقققققق التنسقققققيق بقققققين•

األجهقققققزة العاملقققققة فقققققي 

القطققققققاع المعققققققدني فققققققي 

.الدول العربية

واقتقققققققراس السياسققققققققات •

بققققرامج العمققققل الخاصققققة 

التقيقققققققققققيسبأنشقققققققققققطة 

المختلفة

ت تشكيل لجقان المواصقفا•

اوالقياسققققققققية العربيققققققققة 

الغائهقققققققققققااودمجهقققققققققققا 

واعتمقققاد بقققرامج عملهقققا 

.ومتابعة انجازاتها

دراسقققققققققققققة مشقققققققققققققاريع •

المواصققققققفات القياسققققققية 

العربية الموحدة 

تنسقققققققققققققققيق أعمقققققققققققققققال •

فقققي القققدول المترولوجيقققا

العربية

التنسقققققيق مقققققع المنظمقققققات •

اإلقليميقققققة والعربيقققققة فقققققي 

.المترولوجيامجال 

عاون تحقيق التنسيق والت•

بققققققين مراكققققققز البحققققققوث 

الصقققققناعية فقققققي القققققدول 

العربية 

تققققققذليل معوقققققققات نقققققققل •

وتطقققققققوير التكنولوجيقققققققا 

لقطقققققاع الصقققققناعة فقققققي 

.الدول العربية

تنشققققيط البحققققث العلمققققي •

درات التطبيقي وتنمية القق

التكنولوجيقققققققققققة علقققققققققققى 
.المستوى العربي

ع تقويققة الققروابط وتشققجي•

التعققققاون بققققين البققققاحثين

.العرب

اللجنة االستشارية 
للثروة المعدنية 

اللجنة االستشارية 

للمواصفات 
والمقاييس 

اللجنة االستشارية 
للمترولوجيا

يق اللجنة االستشارية للتنس

بين الجهات المعنية 

بمراكز البحوث الصناعية 

في الدول العربية 

تبققققققققققققققادل الخبققققققققققققققرات •

ين والمعلومات بين المعني

بقطقققاع الثقققروة المعدنيقققة

.في الدول العربية 

تحقيققققق االنسقققققجام بقققققين •

نشققققققاط المنظمققققققة فققققققي 

القطقققققققققققققاع المعقققققققققققققدني 

واألنشقققققققققطة القطريقققققققققة 

.واإلقليمية

اقتققققراس السياسققققات الخاصققققة •

بمسققققققاعدة الققققققدول العربيققققققة 

ر األعضاء على إنشاء وتطقوي

.فيهاالتقييسأجهزة 

مسقققققاعدة القققققدول العربيقققققة •

اتعلققققققى تطققققققوير نشققققققاط

وتأهيققققققققققل المترولوجيققققققققققا

.المختبرات لديها

ين تسهيل تبقادل الخبقرات بق•

لقق الدول العربية في ما يتع

.المترولوجيابأنشطة 

االسقققققققققتئناس بقققققققققالخبرات •

رة العربيققة والدوليققة المتققوف

.المترولوجيافي مجال 
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:وسائل تحقيق أهداف المنظمة ▪

إعقققققداد دراسقققققات 
الجقققققققققققققققققققققققققدوى 
والبحققققققققققققققققققققققوث 
االسقققققققققققققققتثمارية 
والتسققققققققققققققققويقية 

ميققة المتعلقققة بالتن
التكنولوجيققققققققققققققة 
والصقققققققققققققققققققناعة 
ة والثققروة المعدنيقق

.والتقييس

رفقققققققع مسقققققققتوى 
جققققققودة اإلنتققققققا  
العربي مقن خق ل 
توحيقققققققققققققققققققققققققققققد 
المواصققققققققققققققققفات 
ية العربيققة القياسقق

.

توفير البيانات 
والمعلومات 

والدراسات للدول 
.العربية 

التعاون مع 
القطاع الخاص 
والمستثمرين 
.ورجال األعمال
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:توجهات المنظمة ▪

تعزيز دور 
الصناعات 
الصغيرة 

والمتوسطة في 
التنمية 
االقتصادية 

دعققم التعققاون 
الفنققققققي مققققققع 
المنظمققققققققققات 
الدوليقققققققققققققققققة 
والشقققققققققركات 
العالميقققققققققققققققة 
الرياديقققققققققققققققة 
وبيقققققققققققققققققوت 
الخبققققققققققققققققققرة 
العالميقققققققققققققققة 
المتخصصة

رفققع مسققتوى
جودة اإلنتقا 
العربققققي مققققن 
خققق ل توحيقققد 
المواصققققققفات 
العربيققققققققققققققققة 

القياسية 

االهتمام 
باالستكشاف 
المعدني 
واالستغ ل 
واالستخرا  
ألمنجمي 
وإعداد 
الخرائط 

الجيولوجية 
والمعدنية 
الرقمية في 
الوطن العربي 

.

الطاقات 
الجديدة 
والمتجددة 
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6

:2030األهداف العالمية للتنمية المستدامة في أفق ▪

ي تنفيقذ مسقاهمة المنظمقة العربيقة للتنميقة الصقناعية والتعقدين فق: ثانيا
أجندة أهداف التنمية المستدامة
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:نجد أن 17باالط ع على أهداف التنمية المستدامة ال

ادرة ى التحتيققة القققبُنققيركققز علققى الصققناعة واالبتكققار وال( 9)الهققدف ❖

.على الصمود وتعزيز التصنيع  الشامل والمستدام 

بقين إن االبتكار في سياق التنمية المستدامة يهقدف إلقى التقوازن•

ة نمو االقتصاد األخضر والعدالقة االجتماعيقة والمسقاواة والحمايق

. البيئية بطريقة جديدة ومبتكرة بيئيا 

ة واالبتكققار بمفهومققش الشققامل يعنققي مواجهققة الفقققر ونقققص الطاققق•

ومعالجققة أنظمققة الصققرف الصققحي والرعايققة الصققحية والتعلققيم 

وخلققق المزيققد مققن الفققرص والثققروة فققي االقتصققاد واالسققتخدام 

.الفعال للموارد
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وحيقاة كذلك فإن االبتكار االجتماعي الذي يعني تغييقر أسقلوب ال•

ي وضققع اسققتراتيجيات وأفكققار وأنظمققة وأسققاليب تكمققن قيمتهققا فقق

يققر تلبيققة االحتياجققات االجتماعيققة فققي المؤسسققات الحكوميققة و 

ة الحكومية وإيجاد حلول مستدامة لتطقوير كقل القطاعقات الحيويق

شققر حتققى نصققل إلققى ترسققي  مفققاهيم اجتماعيققة جديققدة لقبققول الب

سواسققققية دون تمييققققز فققققي العققققرق والققققدين واألصققققل أو الحالققققة 

اواة االقتصادية، كل ذلقك يقؤدي إلقى تمتقع البشقر بالحريقة والمسق

للتنميقققة 17واإلدمقققا  واألمقققان كمقققا هقققو مبقققين فقققي األهقققداف 

.المستدامة
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أهداف و ايات المنظمة  أهداف و ايات التنمية المستدامة رقم الهدف

ة االهتماااب لالاااناعاص الاااايرت سالمتولاانة سالمتناهياا

الاار سمحارلة اإلقااء سالتهميش

القضاء على الفقر 1

تنااااولر الاااااناعاص الاااةيااااة سةاعااااة المعتماااادت علااااى 

الزراعة

القضاء التاب على الجوع  2

ياا  توفير مواعفاص الاحة سالسالمة سلالمة الااااء سم

نظيفة سمحارلة التلوث 

سالرفا الاحة الجيدت  3

اعة لالاناألكادلمياسالتنولر سرلط االهتماب لالبحث الجيدالتعليم 4

مال األعرلادتفي مجال المرأت ستكولن قدراتها تعزلز دسر  المساسات لين الجنسين  5

سترشيد التهالك الميا  الميا  تحلية الميا  النظيفة سالنظافة الاحية  6

دعاام عااناعاص معااداص الناقااة الجدلاادت ستلااجي  الحاااول

على الناقة لسكان األرلاف

طاقة نظيفة سلألعار معقولة  7

ادراص تعزلز دسر الاناعة في الناتج المحلي ،ستنول  الا

ي سزلادت تنافسيتها ستهيئة مناخ االلتثمار الاناع

العمل الالةق سنمو االقتااد  8

لال  إلاى ا تلجي  االلتكاراص سالبحوث التنبيقياة لتحوللها

سةدماص للورت لرنامج رلط االكادلميا لالاناعة 

ة األلاليالاناعة سااللتكار سالهياكل  9
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يمكن استخدامش على باقي أهداف التنمية المستدامة 9إن الهدف رقم ❑
:فمث 

لمرتبناة االلتكار االجتماعي لعني ألضا تايير ألالو  الحياات أس أنمااط االلاتهالك ا
إلنتااا  لااللتكااار البيئااي ستنبيقااا علااى المنتجاااص سالياادماص سالاااا قااد لاا دا إلااى ا

.األةضر سترشيد االلتهالك

لتاوفير من ةالل االلتكار  ننلئ مدن مستدامة مدعومة لالبنية التحتياة الضارسرلة
ا طاقااة نظيفااة سميااا  سسلاااةل نقاال سسلاااةل تواعاال سمسااا اص ةضااراء للترفياا

.سالتعليم سأنظمة الارف الاحي سلضمان  يات عحية أفضل 

ياا  لاا دا االلتكااار االجتماااعي إلااى تحقيااق مفاااهيم اجتماعيااة جدلاادت لقبااول أن جم
لحالاة البلر لوالية دس تمييز في النوع أس العرق أس الادلن أس األعال اإلعاقاة أس ا

ت االقتااااادلة ساالجتماعياااة ، لجاااع أن لتمتااا  جميااا  البلااار لالحرلاااة سالمسااااسا
.ساإلدما  ساألمان كما هو مبين في األهداف السبعة علر للتنمية المستدامة 

افااة ميااا  تساااهم االلتكاااراص البيئيااة فااي تيفياام تايياار المناااخ سالتااأقلم معااا لنظ
لمساتداب المحيناص ساألنظمة البيئية البحرلة س مالتها سالحفاظ عليها سااللتيداب ا

فاي لها، عالست علاى للاق قاد لسااعد كال مان االلتكاار سالتكنولوجياا للاكل ألالاي
يئيااة  مالااة التنااوع الحيااوا سالااتعادتا ستعزلااز االلااتيداب المسااتداب ل نظمااة الب

.األرضية سمكافحة التاحر ستدهور األراضي سمن  فقدان التنوع الحيوا
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:من خ ل ما تم ذكره ن حظ

إن  أهداف المنظمة ورؤيتها ورسالتها ومهامها وتوجهاتها -

تتقاطع بشكل مباشر و ير مباشر مع أهداف التنمية المستدامة 

.التي نسعى إلى تعزيزها وتحقيقها

فالصناعة بقطاعاتها المختلفة ترتبط بشكل وثيق بجميع أهداف -

التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها، بحيث أن الكثير من 

أهداف التنمية المستدامة وما يتصل بها من  ايات تعالج 

.الظواهر التي لها ع قة  مباشرة بالتنمية الصناعية 
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إن اهتماماااااص المنظمااااة العرليااااة للتنميااااة الاااااناعية سالتعاااادلن 

اص األعمال سمجمعااص العلاوب التكنولوجياة سالحاضانرلادتلموضوع  

اعية فااي الاااناعية لااأتي اننالقااا ماان تنلعاتهااا لتفعياال التنميااة الااان

الدسل العرلية، سمن قناعتها  لادسرها المحاورا فاي تحقياق األهاداف

لاادت االقتااادلة ساالجتماعيااة للاادسل العرليااة كونهااا  ا ااد الحلااول الجد

لمواجهاااة التحااادلاص االقتااااادلة سعلياااا فاااان مسااااهمة الحاضاااناص 

كاون مان التكنولوجية سمجمعاص العلوب في تعزلز التنمية المستدامة ت

:                                                                                                                            ةالل 

ق التكنولوجيققا لتحقيققوالمنظمققة وأنشققطتها فققي مجققال العلققوم مبققادرات : ثالثققا

أهداف التنمية المستدامة
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مساعدت  األفراد ساللركاص  على االلتكار 

.  ةسإنتا  المعرفة سرف  القدراص التنافسي

دعم اللراكاص ستعزلز التعاسن 

. سالبحث العلمي 

.رف  القدراص التنافسية ستلجي  االلتكار

التعاسن لين مجتم  البحث العلمي سالاناعة

.

ةلق فرص عمل مستدامة من ةالل 

م لساص سمراكز تكنولوجية  اضنة قادرت 

على تحولل األفكار  اإللداعية سميرجاص 

.البحوث العلمية إلى ثرست معرفية

. نقل ستوطين التكنولوجيا-

.تنول  ماادر دةل الدسلة -
تنول  القاعدت اإلنتاجية سزلادت معدالص النمو 

االقتاادا من ةالل تحولل االلتكاراص إلى 

.منتجاص  جدلدت

.فةتعزلز االقتااد القاةم على المعر
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االهتمقام ال فقت بقدور مجمعقات العلقومتتضمن ةنط المنظماة سلرامجهاا 

ة والحاضققنات الصققناعية وريققادة األعمققال واالهتمققام بالصققناعات الصققغير

. والمتوسطة وأساليب إقامتها

اعاص سفي إطار مواكبة ةنط سلرامج الدسل العرلية الياعة لتناولر الاان

ا  فاان الاايرت سالمتولنة ستلجي  رلادلي األعمال مان المقااسلين اللاب

2020-2017إلاااتراتيجية عمااال المنظماااة سةارطاااة النرلاااق للسااانواص 

تضاامنه هااا  الينااط 2022-2020سةننهااا سلرامجهااا الياعااة  لعااامي 

:سالبرامج  يث  نفاص المنظمة مجموعة من األنلنة ناكر منها 

الينط س البرامج
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2017

ضاامن لاارامج التنميااة 2030سرشااة عماال  ااول متنلباااص إدمااا  أهاادف التنميااة المسااتدامة •

(.2017لبتمبر 20-18الرلاط )الاناعية في الدسل العرلية 

.تدامةدسر الاناعاص الاايرت سلمتولنة سالاناعاص الاااةية في تحقيق أهداف التنمية المس•

.آلياص تحفيز التاني  اللامل سالمستداب للجمي  ستلجي  االلتكار•

2017

ارطة سرشة عمل إقليمية  ول دسر العلوب سالتكنولوجيا سااللتكار الاناعي في رلم ة•
(2017دلسمبر 20-18عمان ) طرلق لاللتكار 

.اإللداع سااللتكار سالتنافسية لتحقيق عناعة عرلية متنورت•

.لالاناعة سالقناع الياص في الدسل العرلية األعضاء األكادلميارلط •

االلتثمار في مجال البحث سالتنولر ساإللداع•

2017

نمياة ملتقى  ول دسر المناطق الاناعية سالمناطق الحرت فاي جاا  االلاتثمار الااناعي ست•
(.2017أكتولر 25-23طنجة) الاادراص 

دسر لتضامن هااا المحاور) األدسار التنمولة سالبيئية لمجمعاص العلاوب سالمنااطق الااناعية سالحارت •
(.ها  المناطق في تحقيق التنمية المستدامة سعرض التجار  العرلية سالدسلية الناجحة

2017
(2017نوفمبر 16-14ليرسص ) ملتقى  ول لبل تحسين اللراكة م  الاناعة •

.دسر اللبا  في تعزلز االلتكار ستقليص الفجوت لين القناعين العاب سالياص•

.اللراكة لين البحث العلمي سالاناعة •
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2018

(2018لوليو 27-25الرلاط ) الملتقى الثامن للاناعاص الاايرت سالمتولنة •
.زلادت الملرسعاص الرلادلة الاايرت سالمتولنة في عملية التنمية المستدامة•

.المعوقاص التي تواجا الملرسعاص الرلادلة الاايرت سالمتولنة •

ي لتضامن هااا المحاور دسر هاا  المنااطق فا) األدسار التنمولة سالبيئياة لمجمعااص العلاوب سالمنااطق الااناعية سالحارت  •

.(تحقيق التنمية المستدامة سعرض التجار  العرلية سالدسلية الناجحة

2018

(2018مالو 8-6القاهرت ) الم تمر الاناعي العرلي الدسلي سالمعرض الماا ع •
.لالاناعةاألكادلميارلط •

اشئة أمثلة عن قاص نجاح في تفعيل الدرالاص سالبحوث العلمية إلى ملارل  عناعية سشركاص ن•
.منتجة في مجال التكنولوجية الحيولة 

2018

لااناعاص دسرت تدرلبية  ل تعزلز دسر الحاضناص الاناعية سالتكنولوجية فاي تنمياة ا•
(.2018لونيو 28-26ليرسص ) التقليدلة سالحرفية 

.دسر الحاضناص الاناعية سالتكنولوجية في تعزلز النمو االقتاادا المستداب•

.البحث العلمي ستثمين نتاةجا في مجال الاناعة التقليدلة•

.دسر الحاضناص الاناعية سالتكنولوجية في تمكين المرأت الحرفية•

2018 (2018اكتولر4-1الاردقة ) الملتقى العرلي لإللداع سااللتكار سالتنافسية •

2018

-22اليرطااوب ) مجمعاااص العلااوب سالحاضااناص التكنولوجيااة  وكمااةسرشااة عماال  ااول •
24/10/2018)

.دور مجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجية في تنمية اإلبداع واالبتكار•

.األعمال وتشغيل الشبابريادةحاضنات األعمال ودورها في تطوير •
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2019

رت سرشااة عماال  ااول تعزلااز دسر الماارأت الرلفيااة الحرفيااة فااي إنلاااء سإدارت الملااارل  الااااي•

(2019مارس 28-26تونس ) سالمتولنة 

الحاضاااناص الااااناعية سدسرهاااا فاااي تمكاااين المااارأت الرلفياااة الحرفياااة مااان إدارت سمتالعاااة •

.ملرسعها لنجاح

آليااااص ضااامن دلموماااة الملاااارل  الياعاااة لاااالمرأت الرلفاااي الحرفياااة ستحوللهاااا لملاااارل •

.تادلرلة منافسة

2019

نااادست الااااكاء االعااانناعي سااللتلاااراف التكنولاااوجي العرلاااي فاااي ضاااوء الثاااورت •
(.2019لوليو 2-1ليرسص ) الاناعية الرالعة 

.االلتثمار في الاكاء االعنناعي سالتكنولوجياص النليعية المتنورت•

.دسر التعليم في الثورت الاناعية الرالعة •

2019 ي الدسل الم تمر السنوا التال  علر  ول متنلباص توطين البنية المتحدت الاكية ف•
(2019اكتولر18-17مراكش ) العرلية 

اركت باإلضافة إلى العديد من الندوات التي عقدتها المنظمة والتي ش➢

فيهققا العديققد مققن الجهققات المهتمققة مققن مختلققف الققدول العربيققة والتققي

ركزت علقى دور الحاضقنات ومجمعقات العلقوم وريقادة األعمقال مقدى 

يقة أهميتها للصقناعات الصقغيرة والمتوسقطة وأسقاليب إقامتهقا ونوع

.المشروعات المحتضنة
20
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