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انصُائغ، شازع جستيُياٌ، تُايح غسفح انتجازج 

 وانصُاػح وانززاػح، انطاتق انخايس، 

 تيسوخ، نثُاٌ
 : بالتعاون مع     

األمم المتحدة اللجىة االقتصادية واإلجتماعية 
 ( اإلسكوا)لغربي آسيا 

 مكتب مساودة
 اإلوتاج األخضر

إٌ يكتتتة يستاَتدج اإلَتتتار ا   تس              

انري تأسس في جًتؼتيتح انصتُتاػتيتيتٍ           

انهثُاَييٍ هى يشسوع يًىل يتٍ قتثتم      

قسى انقطتاػتاخ اإلَتتتاجتيتح فتي إ ازج              

انتًُتيتح انتًتستتتدايتح واإلَتتتاجتيتح فتي                   

 . اإلسكىا

يُفر اإلسكىا هرا انًشسوع كجزء يتٍ  

 3802و   3803تسَايج ػًهه نهسُتيٍ   

 في الوطىية القدرات تعسيسل"انساػي 

 تننن نننوينننر  عنننلننن   اإلسنننكنننوا  منننىننن نننقنننة

يتٍ  "  النضنضنرا      اإلوتاجنينة    الق اعات

تتتيتتستتيتتٍ إَتتتتتاجتتيتتح وتتتُتتافستتيتتح           تت ل

انتتقتتطتتاػتتاخ اإلَتتتتتاجتتيتتح، و تتا تتح              

يتتتاستتتستتتاخ ا ػتتتًتتتال انصتتت تتتيتتتسج           

 : وانًتىسطح، ػثس

              َشس انًًتازستاخ انتًتوتهتء وتتُتاء

 انقدزاخ،

 ،انتشجيغ ػهء انتشثيك وانتجًغ 

                تطىيغ انتتتكتُتىنتىجتيتا وا تتتتكتاز

  .انتكُىنىجي

 خلفية المشروع

 ج م عننيننة   ا لنصنىنا عنينينه   ا ل لن نىنا ونينينه 



منكنتنب   منسنا وند ة   ا إل وننتننا ج   “ 

 ”ا أل خنضنر 

أَشئ في جًؼيح انصُاػييٍ انهثُاَيتيتٍ   

تانتؼاوٌ يتغ ا يتى انتًتتتيتدج انتهتجتُتح                 

ا قتصا يح واإلجتًاػيح ن تستتي يستيتا       

 3803فتتي تشتتسيتتٍ ا ول          اإلستتكتتىا

 .وهى حانيا في يسحهح انتش يم انكايم

يتتهتتدا هتترا انتتًتتكتتتتتة إنتتء تتتىفتتيتتس                 

انتتًتتؼتتهتتىيتتاخ وانتتًتتشتتىزج انتتفتتُتتيتتح                  

نهًاسساخ انص يسج وانًتىسطح انتتتي   

أو ستثتم   5 تسغة في تطىيس يُتجاتها و

اإلَتار انًتثؼح نديها نتت ءو يغ يثا ئ 

وأهداا انتًُيح انًستدايح، وتًتكتيتُتهتا      

يتتٍ ا َتتختتساا قتتًتتٍ ا قتتتتتصتتا                  

 . ا   س انُاشئ

إٌ جًؼيح انصُاػييٍ انهثُاَييٍ ت ًٍ 

إستتتتتدايتتح يتتكتتتتتة يستتاَتتدج اإلَتتتتتار               

 . ا   س في يقسها

 الق اع الصىاعيتضضير تعسيس القدرات في ل ىان عل  

ا لنضند منا ت   ا أل سنانسني ة   لنمنكنتنب   

 : منسنا وند ة   ا إل ونتنا ج   ا أل خ ضنر 
 

 جمع ووشر المعلومات حول 

 فسص ا ػًال انخ ساء 

  انسياساخ وانثسايج وانًاسساخ
وانقىاَيٍ انىطُيح انًتصهح تا قتصا  

 ا   س

 فسص انتًىيم ا   س 

  تسايج اندػى ا قهيًيح واندونيح انًتاحح
وأف م انًًازساخ في يجال اإلَتار 

 ا   س
 

 التدريب 

  تُظيى  وزاخ نتدزية انًدزتيٍ ووزش

ػًم وطُيح تتُاول يىاقيغ ذاخ  هح 

 تا قتصا  ا   س

 

التش يك 

  نؼة  وز يسجغ نشثكح يٍ انخثساء

وانجهاخ انىطُيح انًتخصصح في تًُيح 

   قطاػاخ اإلَتار

 ا لنفند   
 

تانسياساخ وانثتسايتج   تىمية المعرفة √  

انتي تهدا انء انُهىض تانقطتاػتاخ   

ووشر التجنار   اإلَتاجيح انخ ساء، 

الننعننالننمننيننة واإلقننلننيننمننيننة والننمننحننلننيننة       

 في هرا انًجال الىاجحة 

زيادة فرص وصول صاوعي القنرار  √  

انتًتتتؼتهتقتح تتفتسص           ال  المعلومنات    

و يتازاخ اإلَتتتار ا   تس ػتهتء             

 انًستىييٍ انىطُي وانًيهي

نصتيتاغتح    ت وير المفارات الفنىنينة      √  

سياساخ وطُيتح ويتيتهتيتح وتتسايتج            

نتيفيز وتًُيح انقطاػاخ اإلَتتتاجتيتح     

 انخ ساء 


