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الختاميالبـیان

اســـــــتمرارا لعالقـــــــات التعـــــــاون المتمیـــــــزة والقائمـــــــة بـــــــین المنظمـــــــة العربیـــــــة للتنمیـــــــة الصـــــــناعیة 

فـــــــي تنفیـــــــذ عـــــــدد مـــــــن المشـــــــاریع ذات االهتمـــــــام ةة العربیـــــــة المتمثلـــــــأوالتعـــــــدین ومنظمـــــــة المـــــــر 

ـــــز قـــــدرات المـــــر المشـــــترك التـــــي تســـــاه ـــــة واالرتقـــــاء بمهاراتهـــــا وصـــــقل مواهبهـــــا أم فـــــي تعزی ة العربی

الصــــناعاتتطــــویرآلیــــة"حـــولعقـــدت المنظمتــــان ورشـــة عمــــل ،واإلنتــــاجفـــي مجــــاالت االبـــداع 

بمدینــــة مــــراكش بالمملكــــة المغربیــــة خــــالل الفتــــرة "تصــــدیریةصــــناعاتإلــــىوتحویلهــــاالتقلیدیــــة ــــــــك بالتعــــــــاون مــــــــع و . 28-30/4/2014 ــــــــة واالقتصــــــــاد االجتمــــــــاعي وذل زارة الصــــــــناعة التقلیدی

ـــــة والشـــــركة العامـــــة ـــــة بالمملكـــــة المغربی ـــــالمغربوالتضـــــامني وجامعـــــة غـــــرف الصـــــناعة التقلیدی . ب

مرفــــــق قائمــــــة (.دولــــــة عربیــــــة14وشــــــارك فــــــي الورشــــــة نخبــــــة مــــــن النســــــاء العربیــــــات یمــــــثلن 

)المشاركات

ـــــیم ـــــة الصـــــناعة التقلیدیـــــة بمأق ـــــاح بمقـــــر غرف ـــــي رحـــــب مـــــدیرها حفـــــل االفتت ـــــة مـــــراكش الت دین

نجیـــــب آیـــــت عبـــــد المالـــــك بالمشـــــاركات فـــــي الورشـــــة وقـــــدم لهـــــن شـــــرحا مـــــوجزا ســـــعادة األســـــتاذ

.ال دعم وتنمیة الصناعة التقلیدیةحول دور الغرفة في مج

ســـــتاذ عـــــادل الصـــــقر المـــــدیر العـــــام المســـــاعد للمنظمـــــة العربیــــــة ألاوافتـــــتح الورشـــــة ســـــعادة 

مـــــدیرها العـــــام ســـــعادة االســـــتاذ محمـــــد نیابـــــة عـــــنكلمـــــةن الـــــذي ألقـــــىللتنمیـــــة الصـــــناعیة والتعـــــدی

ـــــدیر  ـــــدیم أســـــمى آیـــــات الشـــــكر والتق ـــــن یوســـــف اســـــتهلها بتق ـــــانب ـــــة الملـــــك والعرف لصـــــاحب الجالل

علــــــى مـــــا یقــــــدم جاللتـــــه وحكومتــــــه الرشــــــیدة ملــــــك المملكـــــة المغربیــــــة محمـــــد الســــــادس نصـــــره اهللا 

ة العربیــــة علــــى تعاونهــــا  لجزیــــل لمنظمــــة المــــرأتقــــدم بالشــــكر اكمــــا .  للمنظمــــة مــــن عنایــــة ورعایــــة
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والــــى ،وتــــوفیر فــــرص نجاحهــــا،المثمــــر مــــع المنظمــــة فــــي تنظــــیم هــــذه الورشــــة والورشــــات الســــابقة

ممثلــــــة بســــــعادة األســــــتاذ عبــــــد وزارة الصــــــناعة التقلیدیــــــة واالقتصــــــاد االجتمــــــاعي والتضــــــامني

التقلیدیــــــة والشــــــركة العامــــــة وجامعــــــة غــــــرف الصـــــناعة العزیـــــز الرغیــــــوي المــــــدیر الجهـــــوي للــــــوزارة 

دعمهم المتواصــــــــل لفعالیــــــــات المنظمــــــــة فــــــــي المجــــــــاالت ذات االهتمــــــــام لــــــــبالمملكــــــــة المغربیــــــــة

ــــى  ــــدول العربیــــة مــــن مشــــاركات ومحاضــــرین عل ــــي ال المشــــترك، كمــــا تقــــدم بالشــــكر والتقــــدیر لممثل

.الورشةلحضور أعمال تلبیتهم الدعوة 

لمنظمـــــة المـــــرأة ةالعامـــــةالمـــــدیر یـــــد نائـــــبة عـــــال أبـــــو ز لـــــدكتور بعـــــد ذلـــــك تقـــــدمت ســـــعادة اثـــــم 

رة العامـــــة الـــــدكتورة شـــــیخة ســـــیف الشامســـــي المـــــدیســـــعادة العربیـــــة بكلمـــــة اســـــتهلتها بنقـــــل تحیـــــات 

ــــــة ــــــة للتنمیــــــة الصــــــناعیة . لمنظمــــــة المــــــرأة العربی كمــــــا توجهــــــت بالشــــــكر الجزیــــــل للمنظمــــــة العربی

علــــى التــــوالي فــــي تنظــــیم ورش ة العربیــــة للعــــام الثالــــث تعــــدین علــــى تعاونهــــا مــــع منظمــــة المــــرأوال

أكـــــدت علـــــى عمیـــــق و أة والمشـــــروعات الصـــــغیرة والمتوســـــطة، عمـــــل تـــــدور حـــــول موضـــــوع  المـــــر 

بعـــــرض التجربـــــة المغربیـــــة ربیـــــة الشـــــریكة التـــــي ســـــتثري أعمـــــال الورشـــــة مؤسســـــات المغالتقـــــدیر لل

تعبــــر وأشــــارت إلــــى القیمــــة الثقافیــــة الكبــــرى للصــــناعات الوطنیــــة كونهــــا.الرائــــدة فــــي هــــذا المجــــال

وٕالــــــى دور المــــــرأة الحرفیــــــة فــــــي الحفــــــاظ علــــــى هـــــــذا ،عــــــن تــــــراث الــــــوطن وشخصــــــیته القومیــــــة

. التراث

محمـــــد بولحســـــن رئـــــیس جامعـــــة غـــــرف الصـــــناعة التقلیدیـــــة بـــــالمغرب ســـــعادة األســـــتاذ أكـــــد و 

كمــــا تقــــدم ســــعادته بجزیــــل الشــــكر للجهــــات المنظمــــة ،فــــي كلمتــــه علــــى ترحیبــــه بــــالوفود المشــــاركة
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هــــــذه الورشــــــة فــــــي تنمیــــــة ودعــــــم الصــــــناعات التقلیدیــــــة فــــــي المنطقــــــة دور للورشــــــة مؤكــــــدا علــــــى 

.العربیة

بكلمــــــة ترحیبیــــــة العامـــــة للمغــــــربالشــــــركةســـــعید الیــــــاقوتي ممثــــــل ســــــعادة األســــــتاذم تقــــــدم ثـــــ

لمؤسســـــات الصـــــناعات التقلیدیـــــة ة مـــــن دعـــــم وتمویـــــل أشـــــار فیهـــــا الـــــى مـــــا تقدمـــــه الشـــــركة العامـــــ

.في المغرب

بفنـــــدق فـــــرح كنـــــزي بمدینـــــة لورشـــــة العمـــــلالعلمـــــيمجالبرنـــــاانطلـــــقاالفتتـــــاحوبعـــــد جلســـــة 

ــــــمحیــــــث،مــــــراكش ــــــالث خبــــــراء 7تقــــــدیمت فــــــي مجــــــال متخصصــــــین محاضــــــرات مــــــن طــــــرف ث

:المواضیع التالیةتناولت المحاضراتوقد .الصناعات التقلیدیة

مدینــــــــة(المســــــــتقبلیةوآفاقهــــــــاالتقلیدیــــــــةالصــــــــناعاتتنمیــــــــةمجــــــــالفــــــــيالمغربیــــــــةالتجربــــــــة.1

)كنموذجمراكش

.الریفیةالعربیةللمرأةالتقلیدیةللصناعاتواالجتماعياالقتصاديالتمكین.2

قامــــــةإ و الریــــــادةثقافــــــةنشــــــرفــــــيودورهــــــاالتقلیدیــــــةالصــــــناعاتحاضــــــناتإلقامــــــةالتــــــرویج.3

.المشاریع

ــــــــةحمایــــــــة.4 ــــــــةالملكی ــــــــةالصــــــــناعةجــــــــاتلمنتو الفكری وســــــــهولةالســــــــتمراریتهاضــــــــمانالتقلیدی

.تصدیرها

ــــــزالتقلیدیــــــةالصــــــناعةلخدمــــــةالحدیثــــــةالتكنولوجیــــــاتطویــــــع.5 ــــــاالتنافســــــیةقــــــدرتهاوتعزی محلی

.ودولیا

.التقلیدیةالصناعاتقطاعمشاریعتنمیةفياألصغرالتمویلدور.6

.ودولیامحلیاالتقلیدیةاعةالصنمنتوجاتوتسویقتسهیلفيااللكترونیةالتجارةدور.7
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ذات والمجمعـــــاتكمـــــا تضـــــمن برنـــــامج الورشـــــة ترتیـــــب زیـــــارات میدانیـــــة لـــــبعض المؤسســـــات

بمــــــااتالمشــــــاركتأوصــــــوفــــــي نهایــــــة الورشـــــة .العالقـــــة بالصــــــناعة التقلیدیــــــة بمدینــــــة مــــــراكش

:یلي

.من خالل ربطه بقطاع البحث العلميالتقلیدیةاالهتمام بتطویر قطاع الحرف .1 .تمام بتوثیق وتصنیف الصناعات التقلیدیة في البلدان العربیة وحمایتها فكریاااله.2 جمع خطط تنمیة قطاع الصناعات التقلیدیة والتشریعات واللوائح التنظیمیة ذات الصلة في .3
.الدول العربیة في مصدر واحد وٕاتاحته إلكترونیا لتعریف بتاریخ كل حرفة إصدار كتیبات عن الحرف التقلیدیة في كل دولة عربیة تتضمن ا.4

.وتطورها وأهمیتها االقتصادیة والثقافیة وأماكن بیع المنتج لصاحبات حث اآللیات الوطنیة للمرأة في الدول العربیة على إنشاء مواقع تسویق إلكتروني.5
.الحرف التقلیدیة السعي لوضع مقاییس جودة موحدة للمنتجات الحرفیة العربیة واعتماد مقاربة النوع .6

.كأحد معاییر إعطاء عالمات الجودةجتماعي اال .في مجال الصناعات التقلیدیةتشجیع التوسع في إنشاء الحاضنات المتخصصة.7 التأكید على أهمیة إنشاء مؤسسات خاصة بالصناعات التقلیدیة في الدول العربیة التي ال .8
.یوجد بها هذه المؤسسات دریب الحرفي بغرض المنافسة في األسواق هتمام الوزارات والجهات ذات الصلة بتطویر التا.9

.للسیدات الحرفیات في أنشطة التكوین والتسویق%30العالمیة واعتماد نسبة ال تقل عن تشجیع جهات التمویل المحلیة والدولیة على االهتمام بقطاع الصناعات التقلیدیة وحثها .10
یة التي تكون على تخصیص حصة من خدماتهم البنكیة لمشروعات الصناعات التقلید

.صاحبتها  امرأة
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تشجیع التوأمة بین المؤسسات العربیة ذات الصلة بالصناعات التقلیدیة من أجل التكوین .11
.والتدریب وتبادل الخبرات


