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:المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

منظمة عربية متخصصة في مجاالت الصناعة والتعدين والتقييس.

  تعمللف فللي   للار  اامعللة الللدوو العربيللة و عللتراتيجية العمللف اال تصللاد

.العربي المشترك التي تقرها مؤتمرات القمة العربية

 مركز التنمية الصناعية ” بالقاهرة تحت مسمى 1968أنشأت في مايو

.”العربية

 المنظملللة العربيلللة للتنميلللة "تحلللوو مسلللماها  للللى 1980فلللي علللبتمبر

.”الصناعية

 تللد دمجهللا مللظ المنظمللة العربيللة للنللروة المعدنيللة والمنظمللة العربيللة

وذلللب بمواللا  للرار المجلللس 1988/7/6للمواصللتات والمقللاييس فللي 

.1056اال تصاد  واالاتماعي ر د  
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إدارة عامة 

يرأسها 

المدير العام 

يمجلس تنفيذ جمعية عامة 

جهزة ألمنظمة
 
أ
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ي تتألف من  جمينا الندال العر ينة اءعفنا   ن

  المنظمننة االتمليننه  يهننا علننو ماننت   ا را
.الصناعة

الجمعية العم مية
(الـمجلس ال  اري)

  ايتألف م  خماة عشر عفن ا ينتبون م من

لينه ايكن م التم، ي  الندال العر ينة اءعفنا 
.علو مات   اكيه ا ارة أا م  يملله

الـمجلس التنفيذي
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تحقيق التنايق االتكامه الصناعي العر ي

 اإقامة المشراعات الصناعية دعم

حث تشجيا التعاام  ي  الدال العر ية ا ينها ا ي  الدال المتقدمة  ي مجاالت الو

االتط ير ااال داع

اإلسهام  ي تنمية اتط ير الصناعة  ي ال ط  العر ي

 صناعات عر ية مونية علو اإل داع ااال تكار االمعر ة االتكن ل جيا تشجيا

اءهداف الرئياية للمنظمة
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ة الصناعية إعداد دراسات الجدا  االوح ث االستلمارية االتا يقية االتطويقية المتعلقة  التنمي

.االتقييسااللراة المعدنية 

ر الدالية ر ا مات   ج دة اإلنتاج العر ي م  خالل ت حيد الم اصفات العر ية استنادا إلو المعايي

.ااالعتماد ي التقييس االمعايرة 

 االدراساتتلوية متطلوات الدال العر ية م  خالل ت  ير الويانات  االمعل مات.

 االستلمارالتعاام ما الماتلمري  ارجال اءعمال العرب اتاهيه تشبيص  رص.

 عقد المؤتمرات االنداات االدارات التدريوية ااالجتماعات الفنية.

اسائه تحقيق أهداف المنظمة
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الطاقات الجديدة االمتجددة

 ئط اإعداد البراالمنجميااالستغالل ااالستبراج المعدني االهتمام  االستكشاف

.الجي ل جية االمعدنية الرقمية  ي ال ط  العر ي 

 التركيز علو اإلنتاج اءنظف االتنمية الماتدامة.

البورة دعم التعاام الفني ما المنظمات الدالية االشركات العالمية الريادية ا ي ت

.المتبصصةالعالمية 

 تعزيز دار الصناعات الصغيرة االمت سطة  ي التنمية االقتصادية.

ت جهات المنظمة



وعال تها بالتنمية الصناعية2030أهداف التنمية المستدامة 
و طاعاتها المختلتة

ميةالتنأهدافبجميعوثيقةبصورةالمختلفةوقطاعاتهاالصناعةتتصل

نفيذهاتينعكسالتياألهدافبعضفهناك،بهـاالمرتبطةوالغاياتالمستدامة

وماتدامةالمسالتنميةأهدافمنالكثيرأنبحيثالصناعية،التنميةعلىإيجابا

صناعية،البالتنميةمباشرةعالقةلهاالتيالظواهرتعالجغاياتمنبهايتصل

عيةالطبيالموارداستغاللفيواإلفراطالمناخ،وتغيرالتلوثظاهرة:مثل

رتبطتوكما.المستديمينغيرواالستهالكاإلنتاجعنفضالوالمياه،والطاقة

االبتكارعوتشجيوالمستدامالشاملالتصنيعبتحقيقكبيرحدإلىأخرىأهداف

..المجالهذافيالصناعيةالتنميةبهتقومأنيمكنوبما



عتوضالتياال تصاديةالمجاالت حدىالصناعيالمجاوويشكف

رغيأومباشرةبطريقةعواءوغاياتهاأهدافهاضمنحيزاالخطةله

درة اتحتيةبنى  امة"بعنوانالتاعظالهدفوردحيث.مباشرة

"بتكاراالوتشجيظوالمستدامالشامفالتصنيظوتعزيزالصمودعلى

د اال تصاالنموتعزيز" لىعشروالنانيالنامنالهدفانوأشار

ة،والمنتجالكاملةوالعمالةوالمستدام،للجميظوالشامفالمطرد

 نتاجواعتهالكأنما واودضمان"و"للجميظالالئقالعمفوتوفير

ةالتنميأهدافمنالكنيرتحققأنللصناعةويمكن."مستدامة

تداموالمسالشامفالتصنيظتحتيزفيدورهاخالوملنالمستدامة،

الغذائياألمنوتعزيزالعمف،فرصوتلوفيراالبتكاروتشجيظللجميظ

افةكناأل فالصناعيةللعملياتيمكنوكما.المحسنةوالتغذية

دةالمتجد   غليرالموارداعتهالكمنتختضأنالكربونالعتخدام

.الحرار االحتباسغازاتانبعاثمنوتحد  والطا ةكالمياه



كغيرهاوالتعدينالصناعيةللتنميةالعربيةالمنظمةوتضطلظ

يزتحتفيادا  هامبدورالمشتركالعربيالعمفمؤعساتمن

ودعداالبتكاروتشجيظللجميظوالمستدامالشامفالتصنيظ

منوذلبالمستدامة،التنميةتحقيقأافمنالعربيةالجهود

لتةالمختعملهاميادينفيواألنشطةالبرامجمنالعديدخالو

البيئةتهيئالتيوالمبادراتالسياعاتمنعددواتخاذ

.ةالعربيللدووالو نيةالقدراتوتدعدللتنتيذالمالئمة

التنميةأهدافاعتعراضالور ةهذهفيوعنحاوو

 طاعاتهاوالصناعيةبالتنميةعال تهاوبيانوغاياتهاالمستدامة

فييةالصناعالتنميةأهميلةعللىالضلوءوتسليطالمختلتة،

اهودواعتعراض2030لعامالمستدامةالتنميلةخطة

العربيةبالمنطقةالمستدامةالتنميةأاندةتنتيذفيالمنظمة

.االبتكاروتشجيظللجميظوالمستدامالشامفالتصنيظوتحتيز



.وقطاعاتها المختلفةوعالقتها بالتنمية الصناعية2030أهداف التنمية المستدامة 

لمستدامةاالتنميةأهدافبجميعوثيقةبصورةالمختلفةوقطاعاتهاالصناعةتتصل
لىعإيجاباتنفيذهاينعكسالتياألهدافبعضفهناك،بهـاالمرتبطةوالغايات
منبهاليتصوماالمستدامةالتنميةأهدافمنالكثيرأنبحيثالصناعية،التنمية
ةظاهر:مثلالصناعية،بالتنميةمباشرةعالقةلهاالتيالظواهرتعالجغايات
فضالاه،والميوالطاقةالطبيعيةالموارداستغاللفيواإلفراطالمناخ،وتغيرالتلوث
يركبحدإلىأخرىأهدافترتبطوكما.المستديمينغيرواالستهالكاإلنتاجعن

بهقومتأنيمكنوبمااالبتكاروتشجيعوالمستدامالشاملالتصنيعبتحقيق
التنميةأهدافمنالكثيريتعلقذلك،وبجانب.المجالهذافيالصناعيةالتنمية

وضمانبالتوعيةواالهتماموالبشريةالمؤسسيةالقدراتببناءالمستدامة
مةحوكتحسينإلىتفضيتمكينيةبيئةالعواملهذهستوفرولذاالحقوق،
.الصناعيةالتنميةفيتؤثرالتيالعوامل



للجميعالشاملالتصنيعبأهمية2030المستدامةالتنميةخطةتعترف
عترافاالهذاجاءوقدالمستدامة،للتنميةرئيسامحركا ًبوصفهوالمستدام

علىقادرةتحتيـةُبنىإقامة"علىبنصالذي9الهدفخاللمنصريحا
.بتكاراالوتشجيعللجميع،الشاملالمستدامالتصنيعوتحفيـزالصمود،

مساهمة الصناعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة



يرتوففيلدورهاالصغروالمتناهيةوالمتوسطةالصغيرةبالصناعاتاالهتمام

فيةوخاصوالتهميش،اإلقصاءومحاربةالوظائفوخلقالمستدامةالعيشسبل

.اواقتصادياجتماعياالمتدنيةاألوضاعذاتوالفئاتوالنساءالشبابأوساط

رهاوتطويالحضاريالتراثذاتوالحرفيةالتقليديةالصناعاتعلىوالمحافظة

.بطالةوالالفقرمحاربةعواملمنوعامال ًللدخلمدرا ًاقتصاديا ًنشاطا ًلتصبح

القضاءًعلىًالفقرًبجميعًأشكالهًفيًكلًمكان: 1الهدفً



اتكنولوجينقلالزراعـة،علـىالمعتمدةوخاصةالغذائيةالصناعاتتطـوير

السـالمةوتعزيـزاألغذيةتجهيـزمهـاراتمسـتوىورفـعاألغذية،تجهيز

هتماماالالغذائية،الصناعاتفيالجيدالتصنيعممارساتتطبيقالغذائيـة؛

.المستدامةالزراعةتعززالتيالحيويةوالمخصباتاألسمدةبصناعة

القضاءًعلىًالجوعًوتوفيرًاألمنًالغذائيًوالتغذيةً: 2الهدفً
المّحسنةًوتعزيزًالزراعةًالمستدامة



االهتمام بصناعة األدوية والمستحضرات الطبية والصيدالنية، توفير مواصفات الصحة والسالمة 
المهنية ISO18000 وصحة وسالمة الغذاء ،ISO22000 دعم الجهود لتنمية صحة السكان من خالل

توفير الماء النظيف والغذاء المتوازن والصرف الصحي والتحكم في أخطار التلوث بكل أشكاله 
.والمواد الكيماوية

جميعضمانًتمتّعًالجميعًبأنماطًعيشًصحيةًًوبالرفاهيةًفيً: 3الهدفً
األعمار



االكايميافي الحرف أو المهن، االهتمام بالبحث والتطوير وربط سيماتوفير التدريب الصناعي ال 
.بالصناعة

وتعزيزًفرصًالتعلّمضمانًالتعليمًالجيدًالمنصفًوالشاملًللجميعً: 4الهدفً
مدىًالحياةًللجميع



تعزيز دور المرأة وقدراتها لتنفيذ مشروعات إنتاجية مدرة للدخل ومؤدية لرفع 
وانشاء،تحسين مشاركة المرأة في تنظيم مستوى النساء في الريف والحضر 

المشاريع عن طريق الحاضنات الصناعية لضمان تكافؤ الفرص بين المـرأة 
األعمال في المشاريع الصناعية، ريادةوالرجـل، تعزيز دور المرأة في مجال 

.يةالعاملة النسائااليدياالهتمام بالقطاعات الصناعية التي تعتمد بكثافة  على 

تحقيقًالمساواةًبينًالجنسينًوتمكينًكلًالنساءًوالفتيات: 5الهدفً



يةدعم اإلدارة السليمة الستخدام الموارد المائية في األنشطة الصناع

ير المياه ماء البحر وإعادة تدوتحليةوترشيد استعمالها من خالل تقنيات 

دعم صناعة ياه، المستعملة وتشجيع تقنيات الري األكثر فعالية لترشيد الم
هادامإعادة استخلتنمية الموارد المائية، معدات ترشيد استهالك المياه، 

الصحيًللجميعًوإدارتهاًإدارةًضمانًتوافرًالمياهًوخدماتًالصرفً: 6الهدفً
مستدامة



معدات الترويج لسياسات وتكنولوجيات وإنتاج الطاقة ذات الكفاءة، دعم صناعة
لعمليات الطاقة الجديدة والمتجددة والكتلة الحيوية، وترشيد استهالك الطاقة في ا

تسهيل الحصول على الطاقة لسكان األرياف والمدن وتشجيع الصناعية،
ات الحديثة لرفع استعماالت الطاقات المتجددة والنظيفة صديقة البيئة وتوظيف التقني

.اإلنبعاثاتكفاءة استخدام الوقود والتقليل من 

ضمانًحصولًالجميعًبتكلفةًميسورةًعلىًخدماتًالطاقةً: 7الهدفً
والمستدامةقةوالموثالحديثةً



، تنويع االجماليتعزيز دور الصناعة في الناتج المحلي 

ي ، تهيئة مناخ االستثمار الصناعتنافسيتهاالصادرات وزيادة 
.لخلق فرص العمل

تعزيزًالنموًاالقتصاديًالمطردًوالشاملًللجميعًوالمستدام،ً: 8الهدفً
والعمالةًالكاملةًوالمنتجة،ًوتوفيرًالعملًالالئقًللجميع



المشتركيالعربالعملمؤسساتمنكغيرهاوالتعدينالصناعيةللتنميةالعربيةالمنظمةتضطلع
منبهعتتمتمابفضلالمستدامة،التنميةتحقيقأجلمنالعربيةالجهوددعمفيجدا  هامبدور
نوتتضم.والمواصفاتوالتعدينالصناعةمجاالتفيطويلةوخبرةالنطاق،واسعةقدرات

العالقةذاتاألهدافمنعدد2020-2017للسنواتالطريقوخارطةالمنظمةعملاستراتيجية
خطةوغاياتبأهدافعملهاوبرامجالمنظمةأهدافترتبطكما،2030المستدامةالتنميةبخطة
الشاملتصنيعالتعزيزفيتتمثلمحددةقضايالتعالجاألهدافهذهجميعوتلتقى.المستدامةالتنمية

صناعة،الفيالجودةبمستوىواالرتقاءالمعدنية،الثرواتاستدامةوتحقيقللجميعوالمستدام
والتكنولوجياوالمعرفةواالبتكاراإلبداععلىمبنيةعربيةصناعاتوتشجيع

.2030سبل دعم المنظمة العربية للتنمية الصناعية لخطة التنمية المستدامة 



رفيةوالحالتقليديةوالصناعاتوالمتوسطةالصغيرةبالصناعاتاالهتمام
اتاالضطرابوتهدئةالفقرحدةمنوالتخفيفالعملفرصتوفيرفيلدورها

عناقيدبالاالهتماموكذلك.والنائيةالريفيةالمناطقفيوخاصةاالجتماعية
البيئةلتهيئةفعالةوسائلباعتبارهاوالحاضناتالصناعية

نولوجياتكوتشجيعالمستقبليةوبالصناعاتوالتطويربالبحثاالهتمام
ينوبجهةمنواالكاديميةالبحثيةالمؤسساتبينالربطوتعزيز،النانو

االبتكارمنظومةودعمأخرى،جهةمنواإلنتاجيةالصناعيةالقطاعات
تالحاضناإلنشاءوالترويجاألعمالوريادةاإلبداعومهاراتثقافةوتنمية

.اإلبداعيالتميزومراكزوالتكنولوجيةالصناعية



علقًتعزيزًالقدراتًالمؤسسيةًوالبشريةًللدولًاألعضاءًفيماًيت
مساعدةًبالتنميةًالصناعيةًالشاملةًللجميعًوالمستدامة،ًوتقديمًال
كار،ًوذلكًالتقنيةًلتطويرًالمهاراتًالتقنيةًوتحسينًاإلنتاجيةًواالبت

منًخاللًإعدادًالدوراتًالتدريبيةًوورشًالعملًوتقديمًالخدماتً
االستشاراتًوالمعوناتًالفنيةًفيًمجاالتًالصناعةًوالتعدينً

 .والمواصفات

حًتطويرًالقدراتًالعربيةًفيًمجاالتًاالستشعارًعنًبعدًوالمس
مًالجيولوجيًواالستكشافًوالتحريًالمعدني،ًوإجراءًالبحوثًوتقدي
االستشاراتًوالدراساتًذاتًاالهتمامًالمشتركًوتبادلًاإلمكاناتً

تطويرًالبحثيةًوالفنيةًفيًقطاعًالتعدينًبينًالدولًالعربيةًبهدف
لوماتًالمهاراتًوالتدريبًوخلقًمراكزًمتميزةًفيًالتعدينًوتوفيرًالمع
نيعًالعلميةًوالجيولوجيةًالالزمةًلتطويرًعملياتًاالستخراجًوالتص

.  للمعادن



ًإعدادًونشرًاإلحصاءاتًونشرًالمعارفًوتوفيرًالمعلوماتًوالبيانات

ةًالبياناتًالصناعيةًالرئيسيةًالتيًتتـولىًتجميعهـاًوتوزيعهـاًفيًإطارًقاعد
ميةًالصناعية،ًوالنهوضًبالقاعدةًالمعرفيةًالتقنيةًلتحسينًفهمًالتن

.  الصـناعيةًالشـاملةًوالمستدامة

ًاصةًالتحتيةًالخالبنىتوحيدًونشرًالمواصفاتًالقياسية،ًودعم
تنافسية،ًاًالتهبالمعاييرًوالقياسًواالختبارًباعتبارهاًوسيلةًلزيادةًقدر

اييرًومساعدةًالدولًاألعضاءًفيًتحسينًجودةًاإلنتاجًًواالمتثالًللمع
.المطلوبةًفيًاألسواقًالدولية



ىًإجراءًالدراساتًوالبحوثًواألدلةًاالسترشاديةًبشأنًمساعدةًالدولًالعربيةًعل
عًصوغًالسياساتًالصناعيةًذاتًالعالقةًبالتنميةًالصناعيةًالشاملةًللجمي

.والمستدامة

لترويجًاالهتمامًبالصناعاتًالغذائيةًوالتصنيعًالزراعيًوتعزيزًالسالمةًالغذائيةًوا
(GMP)لممارساتًالتصنيعًالجيد

تكاراالبتشجيعخاللمنالصناعيةللمنتجاتالتنافسيةبالقدرةالنهوضدعم
اللخمنوالتجارةاإلنتاجوعولمةالتكنولوجيالتقدممنلالستفادةالفرصواتاحة

متطلباتوالدوليةللمعاييراالمتثالوضمانالحديثة،الصناعيةالسياساتاستخدام
.األسواق

يةاإلنمائالمؤسساتمعالشراكاتإقامةإلىوالسعيالصناعيالتعاونتعميق
اسبةالمنالتنفيذوسائللضمانالفاعلةوالجهاتواإلقليميةالدوليةوالمنظمات

الدولفياألولويةذاتالمشاريعتمويلوخصوصا ًالمستدامة،التنميةألهداف

.العربية



اتًالترويجًألنماطًاإلنتاجًالمستدامًفيًجميعًاألوساطًالصناعية،ًوتشجيعًالممارس
لىًاًعتهالتيًتقومًعلىًتحقيقًالكفاءةًفيًاستخدامًالموادًالخامًًوالطاقةًوالمياهًوإدار
النبعاثاتانحوًمستدام،ًوالترويجًللتكنولوجياتًالسليمةًبيئياًالتيًتساهمًفيًالحدًمنً

.  والتخلصًمنًالنفاياتًبطرقًسليمةًوآمنة

لصديقةًاالهتمامًبالصناعاتًالخضراءًواإلنتاجًاألنظفًوتعزيزًفرصًاالستثمارًفيًالصناعاتًا
اتًوتشجيعًإنشاءًالمدنًالخضراءًوالمناطقًالصناعيةًالمستدامةًواستخدامًتكنولوجي

.الكربونيةًالمنخفضةاالنبعاثاتالطاقةًذاتً

ةًفيًخلقًشراكاتًإستراتيجيةًمعًمجموعةًمنًالمؤسساتًالدوليةًواإلقليميةًالعامل
لىًمجاالتًالتنميةًالصناعيةًوالمواصفاتًوالمعلوماتًالصناعيةًوالبحثًوالتطوير،ًع

للتنمية،ًالمصرفًالعربيًاالسالميالبنكً,UNIDO, ESCWA:سبيلًالمثالًالًالحصر
(.  SIDA)الدولياالنمائيللتنميةًفيًأفريقيا،ًوالوكالةًالسويديةًللتعاونً
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  ي تحظو قفية تمكي  المرأة الريفية  اهتمام منظمات اءمم المتحدة اقد أخذت المرأة مكانة هامة

.  2030الجه د الموذالة لتحقيق أهداف التنمية الماتدامة 

ايا اقد حذت المنظمة نفس ت جه المؤساات الدالية ااإلقليمية  حيث  تاعو جاهدة إلدماج قف

.المرأة  ي أنشطتها المتعلقة  التنمية الصناعية 

تقلدت المرأة العر ية مناصب قيادية هامة كملال علو ذلك:

 محمد أحمد كرئياة للجها  العر ي لالعتمادأمينة تعيي  الايدةARAC .

 درغام كرئياة للجنة اءيزا لشؤام الدال الناميةنانةتعيي  الايدةDEVCO .

.الن عدار المنظمة  ي الترايج لقفايا المرأة العر ية اتمكينها امقار ة 
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ة إلو تعزيز دار المرأة اقدراتها  ي إقامة مشراعات إنتاجية مدرة للدخه  اعتوارها شريكة أساسي

.جانب الرجه  ي التنمية الماتدامة

دعم منظ مة اال تكار اتنمية ثقا ة اإل داع امهارات اريادة اءعمال لد  المرأة

م  حدة االهتمام  الصناعات الصغيرة االمت سطة لدارها الوار   ي ت  ير  رص العمه االتبفيف

.الفقر امحار ة التهميش خاصة  ي المناطق الريفية االنائية

دار المرأة الريفية  ي ت  ير اءم  الغذائي.

يا تط ير الصناعات الغذائية اخاصة المعتمدة علو الزراعة م  خالل تعزيز دار المرأة  ي تصن

.اتبزي  اتا يق المنتجات الغذائية المحلية

  ت  ير التدريب الصناعي اال سيما  ي الحرف أا المه.

أهداف التنمية الماتدامة 

العمه الالئق القفا  علو الج ع القفا  علو الفقر المااااة  ي  الجناي  
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ملتقيات

 تعاام ادعم م  الي نيدا2018-العر ي اللام  للصناعات الصغيرة االمت سطة الر اط الملتقو •

العناقيد الصناعية االمشراعات الصغيرة االمت سطة: ارشات عمه  منها4•

 العربيةمنظمة المرأة (الدورات التدريبية(

إقامة المشاريا اإلنتاجية الصناعية ع  طريق الحاضنات لصالح الايدات م  الدال العر ية •

2012اءعفا   ي منظمة المرأة ت نس 

2013إقامة المشاريا الصغيرة االمت سطة ع  طريق الحاضنات ت نس •

2014-آلية تط ير الصناعات التقليدية اتح يلها إلو صناعات تصديرية مراكش•

2016-الر اطدارة تدريوية ح ل دار حاضنات اءعمال  ي تنمية مشاريا المرأة العر ية اتا يقها•

مظ اهات خاص بالتعاون بعض التعاليات التي حظيت فيها المرأة باهتمام 
عربية معنية بشؤون المرأة



 ورش العمف

2017-ارشة عمه ح ل اإلطار اإلصالحي االعملي للن ع االجتماعي القاهرة•

SIDAا تم يه م   UNIDO التعاام ما  
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ة ألعربية نشاط ألمنظمة في مجال 
 
مشاريع ألمرأ

دورة  تدريبية 
:حوو

تعزيز دور 
الحاضنات 
الصناعية 
والتكنولواية
في تنمية 
الصناعات 
التقليدية 
”  والحرفية
2018بيروت 

ورشة عمف 

أهمية الملكية 
الصناعية 
وبراءات 

االختراع في 
تنمية الصناعات 
التقليدية 
والحرفية

القنيطرة-2018

دورة تدريبية 
لصالح مؤعسة 
التراث الخيرية 
بالمملكة 
العربية 
السعودية 
بمجموعة من 
المدن المغربية 

2016

و دورة تدريبية حو
دور حاضنات 
األعماو في 
تنمية مشاريظ 
المرأة العربية

2016-الربا 

دورة تدريبية 
حوو اعتغالو 
الخامات المحلية 
في تنمية 
الصناعات 
التقليدية 

والحرفية في 
-الدوو العربية
الدار البيضاء 

2016.

ورشةًالتكاملً
والتناسقًبينً

منتجاتًالصناعاتً
التقليديةً
والحرفيةً

فيًالدولًالعربية

2016-ألرباط 

ورشة دور 
التجارة 

االلكترونية في 
تطوير وتسويق 
منتجات 
الصناعات 
التقليدية 
والحرفية 

2015

ندوة تنمية -
الصناعات 

التقليدية في 
-الدوو العربية

2000-القاهرة

ندوة تنمية -
الصناعات 

التقليدية في 
الدوو العربية

2003-فاس 

ندوة أهمية -
ة الملكية التكري
في الصناعات 
-هرةالتقليدية القا

2008

ندوة تنمية -
الصناعات 
-دمشقالتقليدية

2009



تقليديددة الصددناعات الصددغيرة والمتوسددطة والصددناعات البالمتعلقددة واالنشددطةوقددد اهتمددم المنظمددة بتنفيددذ عدددد مددن البددرامج 

سددبيل ، ندذكر منهددا علدىوالصدناعات الغذائيدة والعناقيددد الصدناعية والحاضددنات والصدناعات الخضددراء وغيرهدا مدن المجدداالت

:المثال

(1/2016/ 21-19الرباط ، " ) دور حاضنات األعمال في تنمية مشاريع المرأة العربية وتسويقها"دورة تدريبية •

) "الحرفيدةاسدتخدام الخامدات التقليديدة فدي تدرميم المبداني التراثيدة وتنميدة الصدناعات التقليديدة و" دورة تدريبيدة حدول•

(.2016يوليو 30-23الرباط، 

20- 2016/12/22) "الدار البيضاء، )الملكية الصناعية واتفاقيات عقود التصنيع المستدامة " ندوة حول •

" ضددمن بددرامج التنميددة الصددناعية فددي الدددول العربيددة2030متطلبددات إدمدداج أهددداف التنميددة المسددتدامة " ورشددة عمددل حددول •

(.  2017/ 20/9-18الرباط )

طاقة، " دورشة عمل حول االقتصاد األخضر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة من خالل كفاءة وترشيد استهالك الموار•

(.17/5/2017-14القاهرة) مياه، مخلفات والتوجه نحو اإلنتاج األنظف

 18-2017/9/20)القاهرة، ) اإلطار االصطالحي والعملي للنوع االجتماعي "ورشة عمل حول •

يتها للشركات تطوير األداء اإلداري للقيادات التنفيذية وإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى فعال" ورشة عمل حول •

 25-2018/3/28)القاهرة، ) والمؤسسات الصناعية في ظل التنمية المستدامة

.إعداد المبادرة العربية للصناعات الخضراء•

.األنظف في الصناعات الغذائية وفي صناعة االسمنت ومواد البناءاالنتاجإعداد دليلين لتطبيقات •



يم مدددى تطددوير األداء اإلداري للقيددادات التنفيذيددة وإعددداد الخطددط ومتابعددة تنفيددذها وتقيدد"ورشددة حددول •

.)28/3/2018-25القاهرة، " )فعاليتها للشركات والمؤسسات الصناعية في ظل التنمية المستدامة

مدايو 8-6القداهرة " )ورشة عمل حول تشجيع االستثمار فدي الصدناعات الخضدراء فدي الدوطن العربدي •

2018)

"  دامةالمسددتاإلبتكاريددةخطددوات نحددو التنميددة " المددؤتمر الصددناعي العربددي الدددولي األول تحددم شددعار•

(2018مايو 8-6القاهرة )

التقليديددة تعزيددز دور الحاضددنات الصددناعية والتكنولوجيددة فددي تنميددة الصددناعات" دورة تدريبيددة حددول •

(.28/6/2018-26بيروت، " )والحرفية

بيددق االقتصدداد األخضددر ودوره فددي تحقيددق التنميددة المسددتدامة مددن خددالل تط"ورشددة عمددل عربيددة حددول •

القداهرة ) "يةأحدث الطرق في إعادة تدوير المخلفات الصلبة وترشيد استخدام الطاقة للمؤسسات الصناع

(2018اكتوبر28-31



.إعداد مشروع البوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية•

.للمنطقة العربيةأعداد الخارطة الجيولوجية والمعدنية •

(2016أبريل 07-04-الرباط )واإلساسيةوالتنقيب عن المعادن النفيسة اإلستكشافدورة تدريبية حول •

تضددمن الملتقددى ( 20/4/2017-18الفجيددرة،)ملتقددى الفجيددرة الدددولي الخددام  للصددخور الصددناعية والتعدددين •

.طنيمحور حول االستغالل األمثل للصخور الصناعية ودورها في التنمية المستدامة ودعم االقتصاد الو

محدورا النددورةتضدمنم ( 23/11/2017-21القداهرة، ) فدي الددول العربيدة االستراتيجيةندوة حول المعادن •

.االستراتيجيةحول التنمية المستدامة في مجال استغالل المعادن 

" ربيدةطاقدة مسدتدامة فدي الددول الع... الوقدود الحيدوي" ندوة حول الوقود الحيوي كبدديل للطاقدة تحدم شدعار •

(. 7/12/2017-5الرباط، )

http://www.aidmo.org/aidmo-mining-events/174-mining-events-2016-ar/260-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html


.  مغربيةنموذج  المملكة ال-حول الدور المتنامي للطاقات المتجددة لتحقيق اقتصاد أخضر، مستدام عربيا وعالميا دراسة •

تضددمن الملتقددى محددور حددول  -2018/2/28)26الفجيددرة )ملتقددى الفجيددرة الدددولي السدداد  للصددخور الصددناعية والتعدددين •

.االبتكار في قطاع التعدين والمحافظة على الموارد الطبيعية، والمسؤولية االجتماعية لشركات التعدين

يتضدمن (     ) 28/11/2018-28القداهرة )المؤتمر العربي الدولي الخام  عشدر للثدروة المعدنيدة والمعدرم المصداحب لده•

(.  محورا حول التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية

تتضدمن محدورا )(26/12/2018-24مديندة العدين ) ورشة عمل حول أنظمة كفاءة الطاقة في المنشات الصناعية والتعدينيدة •

(.حول دور نظم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الربداط ) "لمعددنيورشة عمل حول تطبيق تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيدة فدي االستكشداف والتنقيدب ا•

(2018ديسمبر 10-14

2019أبريل  17-15،التعدينيةمسقطورشة عمل حول معالجة وتدوير المخلفات الناجمة عن األنشطة •

http://www.aidmo.org/aidmo-mining-events/174-mining-events-2016-ar/262-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%84%D9%87.html


مؤسسددات وتطبيددق مفدداهيم الجددودة الشدداملة للاعدددادورشددة العمددل حددول تطددوير األداء اإلداري للتنميددة المسددتدامة وكيفيددة •

(.27/9/2017-24القاهرة ) الصناعية

تدم خاللهدا التركيدز علدى المواصدفة "أداة للتقييم والمساهمة فدي التنميدة المسدتدامة : البصمة المائية "دورة تدريبية حول •

الصدناعية التي تحدد المبادئ والخطوط العريضة التدي تسداعد علدى تقيديم مددى تدأثير األنشدطة” 14046إيزو“القياسية 

. على المياه

الدذي يقدام فدي ي للتقيدانسجاما  مع التوجه الدولي نحو تحقيدق أهدداف التنميدة المسدتدامة، تحتفدل المنظمدة بداليوم العربدي •

ال بهدذا حيدث تدم  االحتفد. التنميدة المسدتدامةاهددافالخام  والعشرين من شهر مار  في كل عام، تحم شعارات تسجد 

الم اصنفات " ، تحدم شدعار 2018، وخالل عام  "اسيلة للتنمية الماتدامةالتقييس"تحم شعار 2016اليوم في العام

"الم اصفات القياسية االل رة الصناعية الرا عة: "تحم شعار2019، وخالل عام "تجعه المدم أكلر استدامة

 لمتطلبددات نظددام إدارة وترشدديد اسددتخدامات الطاقددة فددي العددالم العربددي وفقددا  "ورشددة العمددل العربيددة حددول لعقددد التحضددير •

(2019يوليو 4-1القاهرة،)"ISO50001:2018المواصفة القياسية الدولية

ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في T.Q.Mنظام إدارة الجودة الشاملة"ورشة العمل العربية حول لعقد التحضير •

(2019نوفمبر 27-24القاهرة، )"المشروعات الصناعية بالعالم العربي

اق التحضير لعقد ورشة عمل حول استخدامات الطاقات المتجددة في المجال الصناعي ومزايا االنخراط في نط•

(2019خالل الربع الرابع ) 50001ايزوالطاقياالدارة



.والتقنيات المتالقيةالنانوإعداد المبادرة العربية لتطويع علوم وتقنيات •

-18) دور العلدددـوم والتكنولوجيدددـا واالبتكدددار الصندددـاعي فدددي رسدددم خارطدددـة طريدددق لالبتكدددـار"ورشدددـة عمدددل إقليميدددـة حدددول •

20/2/2017 )

سدية فدي الددول الميداه والطاقدـة الشملتحليدةالندانوورشة عمل حول مخرجات دراسة جدوى التصنيع للمشاريع القائمة على تقنية •

(.4/10/2017-3عمان )العربية 

4-3مدان ع)فدي الدوطن العربدي الندانوورشة عمل حول مخرجات دراسة تشخيصية لمسح اإلمكانيات في مجدال علدوم وتقنيدات •

/10/2017 )

) مسية في الدول العربية  المياه وتوليد الكهرباء بالطاقة الشلتحليةالنانودراسة الجدوى التصنيعية للمشاريع القائمة على تقنيات •

(.ومجموعة طالل أبو غزالةاالسكواتم إعدادها بالتعاون مع 

القطاعددات –يالبحددث العلمدد–التعلدديم ) بالصددناعة بهدددف الموائمددة بددين الكتددل الددثالث االكاديميدداالبرنددامج العربددي لددربط اعددداد•

.من خالل ربط مخرجات التعليم والبحوث والتطوير بنظم اإلنتاج للوحدات الصناعية( اإلنتاجية والخدمية

(.2018اكتوبر4-1الغردقة ) الملتقى العربي لإلبداع واالبتكار والتنافسية •

(.2018اكتوبر24-22الخرطوم )"مجمعات العلوم وحاضنات األعمال التكنولوجيةحوكمة"ورشة عمل دولية حول •

يوليدو 2-1بيدروت، )"الدذكاء االصدطناعي واالستشدراف التكنولدوجي العربدي فدي ضدوء الثدورة الصدناعية الرابعدة"ندوة حول •

2019.)



. ائيةوإنشاء قواعد البيانات اإلحصواالحصاءاتتوفير البيانات والمعلومات الصناعية •

الصناعياالطل إعداد مشروع •

لمعرفة فدي ملتقى حول دور المعلومات في االنتقال نحو اقتصاد المعرفة، تحم شعار اقتصاد ا•

(2017/ 13/12-12الرباط )خدمة التنمية المستدامة 

(.2018/ 8/5-6القاهرة ) ورشة عمل حول البيانات المفتوحة وأهميتها في التنمية الصناعية•

(2018نوفمبر 9-8، الرباط "تقنيات البيانات الضخمة"ورشة عمل حول •

(2019يونيو  13-12الرباط، )التحضير لعقد دورة تدريبية حول الحوسبة الخضراء •



الدولتتخذهاالتيالعامةالسياساتمنعددعلىالمستدامةالتنميةأهدافتنفيذيعتمد
مننفيذللتالمالئمةالبيئةوتهيئةدعمفيتساهمالتيوالوطنيةواإلقليميةالدوليةوالمنظمات

واعتمادهاوالبرامجوالسياساتاستراتيجياتضمناألهدافهذهوإدماجالوطنيةالقدراتدعمخالل
وكما.افيهالتنميةومستوياتالبلدانقدراتاختالفمراعاةمعالقطاعات،مختلففيجوهريكعنصر

جهاتالمختلفبينوالشراكاتالتعاونوتعزيزالماليةالمواردتوافريتطلباألهدافهذهتحقيقأن
االقتصاديةالنواحيتشملمتكاملةتنفيذيةخططوضعإلىالعربيةالدولوتحتاج.الفاعلة

لتنفيذ،لزمنيتسلسلفيالمشاريعأولوياتوضعمعالمستدامة،للتنميةوالبيئيةواالجتماعية
.ونوعيتهاومصادرهاالمطلوبةالمواردفيهابماالتنفيذ،آلياتوتحديد

ية،الصناعالسياساتصياغةإلعادةفرصةالمستدامةالتنميةأهدافتتيحالصناعيالمجالوفي
الةالتدابيرواتخاذ اإلنتاجيـةاتالقـدروتعزيزوالمـستدامة،الشاملةالصناعيةالتنميةلتحقيـقالفعَّ

الئـقةملعفرصإيجادوعلىاالقتصاديالنموعلىوتشّجعلالقتصادالهيكليالتحوّلتدعمبطريقـة
وتدفعالتكنولوجي؛كارواالبتالتحتيةالـُبنىوتعز ّزواستيعابها،ونقلهاالتكنولوجياوتطويراإلنتاجيةوتعز ّز
لصغر،اوالمتناهيةوالمتوسطةالصغيرةالصناعاتقطاعفيوخصوصا ًُقدما ًوالتنميةالتجارةمسار

أنـشطةوتـدعممـستدام؛نحوعلىوحمايتهاإدارتهاالطبيعيةالموارداسـتخدامعلىوتــشج ّع
.العالقةذاتالمجاالتفيوالتطويرالبحث



المبادرة العربية لسالمة األغذية وتسهيل التجارة

TBT41التطورات الفنية واإلجرائية بخصوص ملف -إيدمو 

يفودورهاوالزراعيةالغذائيةوالمنتجاتللسلعالخاصةلألهميةالمنظمةمنإدراكا

لقياسيةاالمواصفاتتوحيدإلىيهدفبمشروعتقدمتالعربي،الغذائياألمنتحقيق

اء،الغذلسالمةعربيةإقليميةمنظومةوإعدادوالزراعيةالغذائيةللسلعالعربية

جهاتعدةمعالمنظمةتعاونتالمشروعهذاوإنجاحتنفيذفيالمنظمةمنوسعيا

.ودوليةإقليمية

2019القاهرة، يوليو 



في المبادرة العربية في الدستور الغذائي االيدموعضوية 

2019القاهرة، يوليو TBTالتطورات الفنية واإلجرائية بخصوص ملف -إيدمو  42

أحد المبادرات الخمس التي أقرها الفريق العربي المتخصص لسالمة الغذاء

دعمإلىمجملهافيالتجارةوتسهيلالغذاءلسالمةالعربيةالمبادرةتهدف

لىعالفعالوالتنسيقوالمواءمةالتكاملتحقيقإلىالراميةاإلقليميةالجهود

القواعدمعىيتماشبماالغذاءسالمةومعاييربتدابيريتعلقفيمااإلقليميالصعيد

داخلالتجارةتيسيرأجلمنالدوليةالتجارةمجالفيبهاالمعمولواللوائح

.GAFTA"جافتا"الكبرىالعربيةالحرةالتجارةمنطقة



مشاريع أخرى تعمل عليها المنظمة لتعزيز الجودة والسالمة

للحاللالعربيالبرنامج

عةالرابالدورةخاللالمتحدةالعربيةاإلماراتبدولةدبيإمارةفيللحاللالعربيالبرنامجإطالقتم•

.18/2/2019الموافقاالثنينيومللحاللالعالميةللمنصة

تاإلمارادولةفيبالحاللالمعنيةالجهةباعتبارهاوالمقاييس،للمواصفاتاإلماراتهيئةانضمت•

نامجالبرإلىالموريتانيةبالجمهوريةالجودةوترقيةالتقييسإدارةانضمتكماالمتحدة،العربية

.للحاللالعربي

2019القاهرة، يوليو 



المواصفات القياسية العربية الموحدة

2019القاهرة، يوليو TBT44التطورات الفنية واإلجرائية بخصوص ملف -إيدمو 

10338

7882

مواصفة

2456

مواصفة

213

10

مواصفة

مواصفة

أدلة

العدد الكلي للمواصفات 

ةالقياسية العربية الموحد

المواصفات 

المعتمدة باللغة 

العربية

المواصفات 

المتبناة

بلغتها

االصلية

المواصفات القياسية

العربية

مجال فيالموحدة

الغذاء

وسالمة المنتجات 

الغذائية

ةاألدلة االسترشادي



لسعة في اةرصغیدة لمتجدت الطاقات اإلقلیمیة لتعزیز تطبیقاادرة لمباا"روع مش

 (REGEND)"بالمنطقة العربية لریفیةاق طلمناا



ورشة عمل حول 

الصناعيالمجالفيالمتجددةالطاقاتاستخدامات

50001االيزوالطاقياالدارةنظامفياالنخراطومزايا

2019ديسمبر 6-4: المملكة المغربية –طنجة 

واالستثمارالصناعةوزارة

الرقميواالقتصادوالتجارة

المغربيةبالمملكة

المركز االسالمي 

لتنمية التجارة

المنظمة العربية للتنمية

الصناعية والتعدين
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 دور المنا ق الصناعية والمنا ق الحرة في اذب ” الملتقى الناني حوو

ديسمبر 6-4،  نجة موفنبيقبتندق االعتنمار الصناعي  وتنمية الصادرات 

2019.

 ورشة عمف حوو اعتخدامات الطا ات المتجددة في المجاو الصناعي ومزايا

.2019ديسمبر 6-500014االيزوالطا ياالدارةاالنخرا  في نظام 

 (.2020)الدولي المؤتمر الصناعي العربي

ناعات دورة تدريبية حوو  آليات تحويف الصناعات التقليدية والحرفية  لى ص

(2020)تصديرية 

 ورشة عمف حوو دور الحاضنات الصناعية ومسرعات األعماو في خلق فرص

(.2020)العمف وتحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة 



استماعكم شكراً لحسن 


