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 قسم القطاعات اإلنتاجية في سطور

يسعى قسم القطاعات اإلنتاجية في إدارة التنمية 

المستدامة واإلنتاجية في اإلسكوا إلى تحسين 

الكفاءة البيئية في القطاعات اإلنتاجية، وخاصة 

مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة، عبر نشر 

الممارسات المثلى وبناء القدرات والتشجيع على 

التشبيك والتجمع، وتطويع التكنولوجيات الخضراء 
يصدر القسم لهذا الغرض . واالبتكار التكنولوجي

دراسات تقنية ويعقد اجتماعات وورش عمل 

وطنية وإقليمية ويقدم المعونة الفنية للدول 

األعضاء كما يقوم بتنفيذ مشاريع ريادية على 

 . األرض

 

 2014-2012ويتركّز اهتمام القسم خالل الفترة 

 :على المواضيع التالية

 تنمية القطاعات اإلنتاجية الخضراء •

التحضيرات اإلقليمية ومتابعة تنفيذ مخرجات  •

مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

 )20+ريو(

 رصد التحول نحو اقتصاد أخضر في المنطقة •

 سالسل اإلنتاج الخضراء لتحسين سبل العيش •

 األمن الغذائي •

 مكاتب المساندة الخضراء

سيتم ضمن إطار المشروع إنشاء مكاتب ريادية خضراء  

لبنان، وعمان : للمساندة في ثالثة بلدان أعضاء هي

 .ومصر

 الهدف األساسي

توفير المعلومات والمشورة الفنية للمؤسسات الصغيرة 

أو سبل /والمتوسطة التي ترغب في تطوير منتجاتها و
اإلنتاج المتبعة لديها لتتالءم مع مبادئ وأهداف التنمية 

المستدامة، وتمكينها من االنخراط ضمن االقتصاد 

 .األخضر الناشئ

 الخدمات األساسية

 جمع ونشر المعلومات حول ⇐

 فرص األعمال الخضراء •

السياسات والبرامج والمؤسسات والقوانين الوطنية  •

 المتصلة باالقتصاد األخضر

 فرص التمويل األخضر •

برامج الدعم االقليمية والدولية المتاحة وأفضل  •

 الممارسات في مجال اإلنتاج األخضر

 التدريب ⇐

وورش عمل وطنية  تنظيم دورات لتدريب المدربين •

 تتناول مواضيع ذات صلة باالقتصاد األخضر

 التشبيك ⇐

لعب دور مرجع لشبكة من الخبراء والجهات الوطنية  •

 المتخصصة في تنمية قطاعات اإلنتاج 

 

 الجهات المستضيفة لمكاتب المساندة الخضراء

 )األردن(الجمعية العلمية الملكية 

 )تونس(وزارة التشغيل والبيئة 

 )عمان(وزارة التجارة والصناعة 

 )لبنان(جمعية الصناعيين اللبنانيين 

 )مصر(مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا 

2012 — 2013 
2014 — 2012 



 األنشطة األساسية

 

 تعزيز القدرات الوطنية في منطقة اإلسكوا على تطوير القطاعات اإلنتاجية الخضراء 

 الهدف الرئيسي 

صانعي يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى بناء قدرات 

والمجتمع المدني ومؤسسات مساندة األعمال القرار 

التجارية واالتحادات الصناعية في تطوير القطاعات 

اإلنتاجية الخضراء في البلدان األعضاء في اإلسكوا من 

 .خالل تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة

يتضمن المشروع تنفيذ مشاريع ريادية وطنية تبرهن 
على جدوى وفاعلية إنشاء مكاتب المساندة الخضراء 

 .وغيرها من برنامج بناء القدرات في منطقة اإلسكوا

 اإلستراتيجية

 الخلفية 

من ندرة شديدة في  ∗تعاني البلدان في منطقة اإلسكوا

باإلضافة إلى  .متعددة الموارد الطبيعية وضغوط بيئية

ذلك، تتأثر المنطقة بالتحديات العالمية الناشئة، وعلى 

 .رأسها األزمة المالية وأزمة الغذاء

مبادرة دعت المبادرات العالمية الحديثة، ومن ضمنها 

، إلى تكامل السياسات الحكومية االقتصاد األخضر

والبرامج الهادفة لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية 

ومن المقاربات التي من . االجتماعية والحفاظ على البيئة

شأنها تحفيز هذا النوع من التكامل، تنمية القطاعات 
اإلنتاجية الخضراء، أي القطاعات المالئمة بيئياً والتي 

تتمتّع بكفاءة عالية في استخدام الموارد، والقادرة على 

خلق فرص للعمل الالئق، وفي الوقت ذاته تكون مثمرة 

اقتصادياً وقادرة على التنافس في األسواق المحلية 

 . وأسواق التصدير

إال أن المنطقة تفتقر إلى السياسات والبرامج الداعمة 

يسعى المشروع ، وبالتالي، للقطاعات اإلنتاجية الخضراء

 .إلى سد هذه الثغرة

 
األردن : بلداً عربياً في منطقة غربي آسيا هي 14تضم اإلسكوا  ∗

واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والجمهورية العربية السورية 

والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والمملكة 

 .العربية السعودية واليمن والسودان

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا

 والمحيط الهادئ
 برنامج األمم المتحدة للبيئة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 :بالتعاون مع


