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تعد الصناعة اخلضراء تلك الصناعة اليت تعمل على تلبية االحتياجات االنسانية 
والتنمية االجتماعية واالقتصادية دون االضرار ابلبيئة واملوارد الطبيعية، من خالل 

عادة إمثل للموارد املتجددة واحلد من املخلفات إبعادة االستخدام واالستثمار األ
 للتقليل من التأثري السليب على الصحة والبيئة وحتسني كفاءة الطاقة.التدوير 

ولقد دعت كل من املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وكذا اللجنة 
آسيا والدول العربية اىل العمل على  مم املتحدة لغربتماعية هليئة األاالقتصادية واالج

 ار التنمية الصناعيةت املتاحة لتعديل مسكأحد اخليارا تبين مفهوم الصناعة اخلضراء
املنظمتني يف هذا السياق وثيقة أولية خلطة عمل وتعزيز استدامتها، وقد طرحت ذات 

 .2014-2012ة الصناعة اخلضراء بني عربية لتنمي

هذا الكتاب اجلماعي اىل تقييم واقع الصناعة اخلضراء حمتوى  سعىيذلك استنادا ل
حدايت اليت تواجه الدول العربية واقرتاح االليات ف عند التيف الوطن العريب والوقو

 املالئمة من أجل تنمية الصناعة اخلضراء.



 

 

 

 
 سس.واألفاهيم ...املواالقتصاد الدائري خضراالقتصاد األ ✓
 األخضر وسبل التحقيق.مؤشرات النمو   ✓
 االستثمار األخضر ...املفهوم واألمهية واالسرتاتيجية ✓
 التنمية املستدامة.يف حتقيق الصناعة اخلضراء  دور ✓

 
 واقع االستثمار األخضر يف الوطن العريب ✓
 العريب.خضر يف الوطن  ليات متويل االستثمار األآ ✓
   خضر يف الوطن العريب.حتدايت االستثمار األ ✓

 
 .ومتطلبات التطوير  يف الوطن العريب  الصناعات اخلضراءواقع   ✓
 .بني فرص النجاح ومؤشرات الفشل  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قطاع الصناعات اخلضراء ابلوطن العريب ✓
 الصناعات اخلضراء ابلوطن العريب.أمهية ودور املؤسسات املالية يف دعم  ✓

 
 .جتارب رائدة عربية ✓
 جتارب رائدة أجنبية. ✓
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