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ها 

لدولي األهمية المتزايدة التي أصبح المجتمع اانطالقاً من  
ق التنمية يوليها لقضايا البيئة، ولدورها الحيوي في تحقي

ناعية المستدامة، وإيماناً من المنظمة العربية للتنمية الص
ة والتعدين بضرورة العمل على معالجة قضايا البيئ

 والتنمية المستدامة من أجل تطوير االنتاج ومكافحة
تها التلوث الصناعي، وجهت المنظمة منذ وقت مبكر عناي

لتنمية البيئي في برامجها المتعلقة بابالجانب واهتمامها 
ها وانعكس ذلك في استيراجيتوالتقييسالصناعية والتعدين 

وبرامج عملها علي كافة المستويات



نمية المساهمة في تحقيق الت
المستدامة في القطاع 

الصناعي

تشجيع الصناعات  
الصغيرة والمتوسطة 

وابراز دورها للحد من 
لعملالفقر وتوفير فرص ا

ة في تطوير القدرات العربي
مجاالت االستشعار عن 
بعد والمسج الجيولوجي

 اجراء الدراسات والبحوث
 واالدلة االسترشادية ذات

اعية العالقة بالتنمية الصن
امةفي ظل التنمية المستد

 توحيد ونشر المواصفات
تحتية القياسية ودعم البني ال

اس الخاصة بالمعايير والقي
واالختبار

نشر المعارف وتوفير 
المعلومات والبيانات 

واعداد ونشر االحصاءات 
الصناعية 

ير دعم نشاط البحث والتطو
واالبتكار وتشجيع 

تكنولوجيا النانو

االهتمام بالصناعات 
راعي الغذائية والتصنيع الز

ةوتعزيز السالمة الغذائي



انعكاس اهتمام المنظمة بموضوع التنمية : ثانياً 
خالل عامي  المستدامة  في انشطتها وبرامج عملها 

ظمة للمنتنفيذ  انشطة  المثالسبيل علي 2017-2018
يةوالندوات وورش العمل في المجاالت التالالملتقيات 

الندوة العربية الدولية حول معالجة وتدوير وترشيد

2016استهالك المياه في الصناعة  القاهرة  مايو

"  االطار االصطالحي والعملي للنوع االجتماعي" ورشة العمل  العربية حول 

بالتعاون مع منظمة اليونيدو و الوكالة السويدية . )2017سبتمبر: القاهرة ( 
للتنمية الدولية سيدا

تدامة من ورشة العمل العربية حول االقتصاد االخضر ودوره في تحقيق التنمية المس
2017مايو خالل كفاءة وترشيد استهالك الموارد طاقة مياه القاهرة 

ضمن برامج  2030متطلبات إدماج أهداف التنمية المستدامة "ورشة عمل حول 
2017سبتمبر   20-18الرباط " التنمية الصناعية في الدول العربية



دوات تنفيذ  انشطة للمنظمة والملتقيات والن: ثانياً 
وورش العمل في المجاالت التالية

حقيق ورشة العمل العربية الثانية حول االقتصاد االخضر ودوره في ت
مياه  التنمية المستدامة من خالل كفاءة وترشيد استهالك الموارد طاقة

2018مخلفات القاهرة اكتوبر 

طط للقيادات التنفيذية واعداد ختطوير االداء االدارى " ورشة العمل العربية حول 
ي ظل ومتابعة تنفيذها وتقييم مدي فعاليتها للشركات والمؤسسات الصناعية ف

   )2018مارس  28-25(بالقاهرة خالل الفترة " التنمية المستدامة 

"  دامةخطوات نحو التنمية االبتكارية المست" المؤتمر الصناعي العربي االول حول

)  2018مايو  8-6: القاهرة ( 



في مجال اصدار االدلةفي مجال اصدار االدلة

دليل تطبيقات اإلنتاج األنظف في الصناعات الغذائية

دليل تطبيقات االنتاج األنظف في  صناعة االسمنت ومواد البناء

اعداد خطة عمل للصناعات الخضراء



في مجال الثروة المعدنية تم تنظيم عدد من االنشطة 
علي سبيل المثال ال الحصر

  
 اعداد مشروع البوابة الجيولوجيه والمعدنية للدول العربية�
اعداد الخارطة الجيولوجية والمعدنية للمنطقة العربية�
اعداد دراسة حول الدور المتنامي للطاقات المتجددة لتحقيق �

نموذج المملكة  –االقتصاد االخضرمستدام عربي وعالمي 
المغربية

ة تنظيم ملتقي الفجيرة الدولي الخامس للصخور الصناعي�
2017ابريل  20-18والتعدين الفجيرة 

ة تنظيم ندوة حول المعادن االستيراتيجية في الدول العربي�
2017نوفمبر  23-21القاهرة 

دين      ملتقي الفجيرة الدولي السادس للصخور الصناعية والتع�
)2018فبراير  28-26الفجيرة ( 



في مجال المواصفات والمقاييس تم تنظيم عدد من االنشطة 
علي سبيل المثال ال الحصر

 

 
  

 
 

  
 واالدارة الجودة مجاالت في المواصفات من مجموعة اعتماد�

المهنية والسالمة االغذية وسالمة البيئية
2018 - 2014 لالعوام للتقييس العربية االستيراتيجية اعداد�
 المجتمع وخدمة المجتمعية الشراكة دعم حول العمل ورشة�

  فبراير 15-14 الرياض ( التقييس النشطة المستدامة والتنمية
2017

 المستدامة للتنمية االداري االداء تطوير حول عمل ورشة�
 للمؤسسات الشاملة الجودة مفاهيم وتطبيق اعداد وكيفية

2017 سبتمبر 27-24 القاهرة الصناعية



تنظيم عدد من االنشطة والتطوير تم في مجال البحوث 
علي سبيل المثال ال الحصر

                                                                

  
. تالقيةالم والتقنيات النانو وتقنيات علوم لتطويع العربية المبادرة اعداد�
 الكتل نبي الموائمة بهدف بالصناعة االكاديميا لربط العربي البرنامج اعداد�

 ) والخدمية االنتاجية القطاعات – العلمي البحث – التعليم ( الثالث
 ناعيالص واالبتكار والتكنولوجيا العلوم دور حول االقليمية العمل ورشة�

2017 فبراير 20-18 االبتكار طريق خارطة في
 يعل القائمة للمشاريع التصنيع جدوي دراسة مخرجات  حول عمل ورشة�

                                                                العربية الدول في الشمسية والطاقة المياه لتحلية النانو تقنيات
  2017 اكتوبر 4-3 عمان



في مجال المعلومات الصناعية تم تنظيم عدد من االنشطة 
علي سبيل المثال ال الحصر

            

  
 بياناتال قواعد وانشاء واالحصاءات الصناعية والمعلومات البيانات توفير�

.االحصائية
الصناعي االطلس مشروع اعداد�
 عارش تحت المعرفة اقتصاد نحو االنتقال في المعلومات دور حول ملتقي�

  ديسمبر 13-12 الرباط المستدامة التنمية خدمة في المعرفة اقتصاد
2017

            الصناعية التنمية في واهميتها المفتوحة البيانات  حول عمل ورشة�
2018 مايو 8-6 القاهرة (



:ناصرهللتنمية المستدامة ومن أهّم عفعّال إلطار مؤسسي إقليمي حاجة ال

المالي تعّزز التعاون االقتصادي وتمويل عربية استراتيجية وجود �

  .اإلقليمي

اد إقتصتدعم االنتقال إلى اإلقليمي التكنولوجي آلية للتعاونوجود �

.المعرفة



لحسن االستماع شكراً 
www.aidmo.org


