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ُيمول االحتاد األورويب برنامج SwitchMed، الذي يتم تنسيقه بالتعاون 
مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO(، والقسم 

االقتصادي لربنامج األمم املتحدة للبيئ�ة، وخطة عمل برنامج األمم املتحدة 
للبيئ�ة يف البحر املتوسط )UN Environment/MAP(، ومركز 
.)SCP/RAC( النشاط اإلقلييم لالستهالك واإلنت�اج املستدامني

تم إصدار هذا املنشور بمساعدة االحتاد األورويب وال يمكن تأويله يف أي حال 
من األحوال على أنه يعكس آراء االحتاد األورويب.

يتحمل املؤلف مسؤولية اآلراء واملعلومات املتضمنة هنا، وال تعترب بالضرورة 
انعكاًسا آلراء منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أو حتمل تأيي�د 

املنظمة.
بالرغم من احلرص الشديد على احلفاظ على دقة املعلومات الواردة هنا، 

إال أن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أو الدول األعضاء فيها 
ال يتحملون أي مسؤولية عن العواقب اليت قد تنشأ عن استخدام هذه 

الوثيقة. تستخدم تسميات مثل "البلدان املتقدمة" و "البلدان الصناعية" 
و"البلدان النامية" ألغراض املالءمة اإلحصائي�ة وال تعرب بالضرورة عن 

إصدار حكم بشأن املرحلة اليت بلغها بلد ما أو منطقة ما يف عملية التنمية. 
أي ذكر ألسماء شركات أو منتجات جتارية ال يقصد به دعم منظمة 

األمم املتحدة للتنمية الصناعية لهذه الشركات أو املنتجات. تستعرض 
هذه الوثيقة األعمال اجلارية بغرض إثارة التعليقات واملناقشة. إن اآلراء 

املطروحة هنا ختص املؤلف وحده.

كانون الثاين 2018 بواسطة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.
صدرت هذه الوثيقة بدون حترير رسيم من األمم املتحدة.
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 تعرض هذه الوثيقة وصًفا موجًزا خلارطة الطريق املستهدفة لرفع مستوى كفاءة استخدام 
املوارد واإلنت�اج األنظف )RECP( يف الصناعة األردني�ة بن�اًء على جتربة برنامج نقل 

 UNIDO MED TEST التكنولوجيا الرفيقة بالبيئ�ة واخلاص بدول البحر املتوسط
II الذي تم تطبيقه ضمن برنامج SwitchMed1. ُوضعت خارطة الطريق يف الفرتة بني 
تشرين الثاين 2016 وتشرين األول 2017 من خالل إقامة سلسلة من املشاورات الثن�ائي�ة 

حتت إدارة وحدة اإلنت�اج األنظف )CPU( يف اجلمعية العلمية امللكية )RSS(، واليت 
ِسست بن�اًء على املشاركة واملساهمة الفَعالة للجهات املعني�ة الرئيسة وهي: وزارة الصناعة 

ُ
أ

والتجارة والتموين، ووزارة البيئ�ة، ووزارة التخطيط والتعاون الدويل، وغرفة صناعة األردن، 
وغرفة صناعة عَمان، ومؤسسة املواصفات واملقاييس األردني�ة، ودائرة اإلحصاءات العامة، 

والصندوق األردين لتمويل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، والصندوق األردين حلماية البيئ�ة، 
والبنك املركزي األردين ومركز امللك عبدهللا الثاين للتمزي.

www.switchmed.eu :1ملزيد من املعلومات، قم بزيارة

غرفة صناعة عَمان  ACI
البنك املركزي  CB

وحدة اإلنت�اج األنظف  CPU
دائرة اإلحصاءات العامة  DoS

الربنامج التنموي التنفيذي  EDP
تقييم األثر البييئ  EIA

هيئ�ة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن  EMRC
جمعية البنوك يف األردن  JAB

غرفة صناعة األردن  JCI
الصندوق األردين حلماية البيئ�ة  JEF

JREEEF  الصندوق األردين لتمويل الطاقة املتجددة و كفاءة الطاقة
مؤسسة املواصفات واملقاييس األردني�ة  JSMO

مؤشرات األداء األساسية  KPI
وزارة الطاقة والرثوة املعدني�ة  MEMR

وزارة البيئ�ة  MoEnv
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  MoICT

وزارة الصناعة والتجارة والتموين  MoIT
وزارة التخطيط والتعاون الدويل  MoPIC

مذكرة تفاهم  MoU
وزارة املياه والري  MWI

نواجت مهدرة  NPO
شراكة القطاعني العام واخلاص  PPP

كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف  RECP
اجلمعية العلمية امللكية  RSS

االستهالك واإلنت�اج املستدامني  SCP
مقدمو اخلدمات  SPs

الدعم الفين  TA
نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئ�ة   TEST

الشروط املرجعية   TORs
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  UNIDO
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خلفية .1

يف عام 2015 قدمت األردن إسهاماتها املحددة على الصعيد الوطين 
)NDCs( إىل األمانة العامة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية  للتغيري املناخ 

)UNFCCC(، وقد واجهتها مجموعة من التحديات عند تنفيذ االلزتامات 
املنصوص عليها يف وثيقة اإلسهامات املحددة على الصعيد الوطين اخلاصة 
بها حيث نصت وثيقة اإلسهامات املحددة على الصعيد الوطين على: تقليل 
االنبعاثات بنسبة %14 حبلول عام 2030، حبيث ُتمثل نسبة %1.5 منها 

إسهامات غري مشروطة يف توافر التمويل بتكلفة 0.5 مليار دوالر أمريكي، 
بينما تعتمد نسبة ٪12.5 منها على توفر تمويل يصل إىل 5.2 مليار دوالر 

أمريكي. وتم طرح سلسلة من التدابري بهذا الشأن، بما يف ذلك جمع األموال 
لتنفيذ 73 مشروًعا مدمًجا يف وثيقة اإلسهامات املحددة على الصعيد 

الوطين يف القطاعات اليت لها األولوية مثل قطاعات الطاقة والنقل وإدارة 
النفايات والصناعة واملياه والري.

ولتعزيز تنفيذ برنامج كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف يف مختلف 
القطاعات واملجاالت، أنشأت وزارة البيئ�ة وحدة االقتصاد األخضر وعملت 
على إدراج مفهوم االقتصاد األخضر يف اسرتاتيجية وزارة البيئ�ة. كما وافق 

مجلس الوزراء على إنشاء جلنة عالية املستوى لالقتصاد األخضر.
وبالتعاون مع املؤسسة العاملية للنمو األخضر )GGGI( واجلهات 

املعني�ة الوطني�ة، وبدعم من برنامج األمم املتحدة للبيئ�ة ودعم احلكومة 
األلماني�ة، واصلت وزارة البيئ�ة عملها على صياغة اسرتاتيجية وخطة عمل 
شاملة للنمو األخضر على الصعيد الوطين، وتشمل هذه االسرتاتيجية ستة 

قطاعات هم: الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، واملياه، والنقل، والنفايات، 
والغذاء/الزراعة، والسياحة املستدامة. وبتعاون وزارة البيئ�ة مع اجلهات 
املعني�ة الوطني�ة وبدعم برنامج األمم املتحدة للبيئ�ة، تمكنت الوزارة من 

إعداد خطة عمل لالستهالك واإلنت�اج املستدامني تستهدف ثالثة قطاعات 
هم: الغذاء/ الزراعة، والنفايات والنقل.

كما ُيعد الصندوق األردين حلماية البيئ�ة والصندوق األردين لتمويل 
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، يف وزارة الطاقة والرثوة املعدني�ة مبادرتني 
حكوميتني يمكن من خاللهما توفري الدعم المايل الالزم إلجناز مشروعات 

كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف الفعالة، باإلضافة إىل اإلعفاء 
الضرييب ملعدات مراقبة البيئ�ة وكفاءة الطاقة وتوافر املخططات المالية 

اخلضراء لتشجيع تنفيذ مشروعات كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج 
األنظف مثل ما تقدمه مبادرات البنك املركزي. يشمل الصندوق األردين 

لتمويل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة تمويل برنامج املشروعات الصغرية 
واملتوسطة يف القطاع الصناعي بالتعاون مع غرفة صناعة باألردن. خيصص 

البنك املركزي األموال لقروض البنوك التجارية، بينما يغطي الصندوق 
األردين لتمويل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة سعر الفائدة. أقىص حد 

لالقرتاض هو 350000 دين�ار أردين )417000 يورو( وتشارك شركات 
الضمان يف احلد من مخاطر االقرتاض. كما يقدم الصندوق األردين لتمويل 
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة الدعم الفين من خالل قائمة معتمدة من 

مقديم اخلدمات.
ُتظهر االسرتاتيجية والرؤية الوطني�ة األردني�ة 2025 بوضوح الوعي 

واالهتمام احلكويم بتحقيق التنمية املستدامة )االستهالك واإلنت�اج 
املستدامني، واالقتصاد األخضر( واحلفاظ على مبادئها ذات الصلة. كما 
ُتعزز اعتماد تدابري وأدوات مناسبة مثل استخدام املوارد الطبيعية بكفاءة 

وبشكل مستدام مع الرتكزي على قطاعي املياه والطاقة، وُتشجع على 
االستثمار يف الطاقة املتجددة ويف استخدام الطاقة الشمسية لتسخني املياه 

واستخدام األجهزة اليت تتوافق مع املواصفات اخلضراء. وتهدف أيًضا إىل 
زيادة الوعي بالفوائد المالية الناجتة عن تطبيق كفاءة الطاقة واحلماية 

البيئي�ة على املدى الطويل، مع تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص، وإنفاذ 
التشريعات، وتقديم احلوافز المالية لتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة 

والعمل على استدامتها، واختاذ تدابري التخلص اآلمن من النفايات وفرزها، 
وإعادة استخدام النفايات الصلبة وإعادة تدويرها، وحتسني نظم املعلومات 

اإللكرتوني�ة احلكومية ودعم االبتكار والتمزي، من بني أهداٍف أخرى.
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استن�ادًا إىل املسح املكتيب والعديد من اجتماعات التشاور اليت أجريت مع 
مختلف اجلهات املعني�ة، اتضح أنه من املمكن تبين املبادرات اخلضراء 

وتعميم االستهالك واإلنت�اج املستدامني يف القطاعات الصناعية إذا قدمت 
احلكومة حوافز وأدوات مالية مناسبة، إىل جانب إنشاء نظام معلومات 

فعال لقطاع الصناعة. تم اقرتاح مجموعة من أدوات السياسة ذات 
 MED TEST األولوية ضمن نطاق املكون الفرعي للسياسات يف مشروع

 SwitchMed وتم مناقشتها مع جهات االتصال الوطني�ة ملشروع ،II
وهما وزارة البيئ�ة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، واجلهات املعني�ة 

الرئيسة، مثل:

نظام املعلومات واالتصاالت لكفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف 	 
يف القطاع الصناعي

النموذج المايل لكفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف يف املشروعات 	 
الصغرية واملتوسطة

جائزة التمزي يف كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف وختصيص 	 
عالمة بيئي�ة للصناعات اخلضراء

" استن�ادًا إلى المسح المكتبي والعديد 
من اجتماعات التشاور التي أجريت مع 

مختلف الجهات المعني�ة، اتضح أنه من 
الممكن تبني المبادرات الخضراء وتعميم 

االستهالك واإلنت�اج المستدامين في 
القطاعات الصناعية إذا قدمت الحكومة 

حوافز وأدوات مالية مناسبة، إلى جانب 
إنشاء نظام معلومات فعال لقطاع 

الصناعة."
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خارطة طريق لرفع مستوى كفاءة 
استخدام املوارد

يعرض هذا القسم خارطة الطريق المستهدفة لرفع مستوى كفاءة 
استخدام الموارد في األردن بعد إعدادها والتصديق عليها من خالل التشاور 

مع الجهات المعني�ة.
ساهم حدثان مهمان في إعداد خارطة الطريق. خالل مؤتمر 

SwitchMed Connect الذي انعقد عام 2015 في برشلونة، 
ُعقدت جلسة يوم 30 تشرين األول 2015 لجمع الفرق الُقطرية مًعا 
لبدء العمل على تطوير مفهوم مشترك لمسألة "مسارات رفع المستوى 

ونقاط القوة الالزمة لتحقيق تصنيع مستدام" واستمر العمل الجماعي على 
دراسة رفع المستوى في مؤتمر SwitchMed Connect لعام 2016 

ببرشلونة في الفترة من 19 حتى 20 تشرين األول 2016.
تتمثل رؤية خارطة الطريق في رفع مستوى تطبيق كفاءة استخدام 

الموارد واإلنت�اج األنظف في األردن من أجل تأسيس والحفاظ على نموذج 
واسلوب استهالك وإنت�اج صناعي مستدام في األردن.

.2

تتن�اول خارطة الطريق المستويات األربعة لمنظور رفع المستوى على النحو 
المبين في الوثيقة الخضراء لرفع مستوى مشروع Med TEST II )وهي: 

االتجاهات والسياسات والمعلومات والتشغيل(، مع إدراج أنشطة الدعم 
المؤسسي والمسؤوليات والجدول الزمني ومؤشرات األداء األساسية في 
كل منظور على حدة. ُتدمج خارطة الطريق هذه في النتيجة النهائي�ة في 

شكل جدول ُيلخص عملية التشاور ونت�ائجها ألغراض النشر والترويج على 
نطاق واسع.
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اجلدول 1 خارطة طريق لرفع مستوى كفاءة استخدام املوارد يف القطاع الصناعي يف األردن

تاسيس تقييم كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف كإجراء متبع يف األردنالهدف األول

وضع إطار سيايس فَعال يدعم كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف.	 األهداف املرحلية / النت�اجئ املرجوة
 أن تصبح الصناعات على بين�ة من فوائد التطبيق املنهيج لتقييم لكفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف	 

 واألخذ بها عند تصميم االستثمارات اجلديدة.
أن يتطور العرض والطلب على كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف يف قطاع الصناعة.	 
توفر مقديم خدمات مؤهلني لتنفيذ كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف	 

مؤشرات األداء األساسيةاجلدول الزميناملسؤوليات النشاط

تطوير إطار سيايس داعم من خالل إدراج كفاءة 1-1
استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف يف السياسات 

املعني�ة

احلكومة، وزارة البيئ�ة، وزارة الطاقة والرثوة 
املعدني�ة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 

وزارة املياه والري، مؤسسة املواصفات 
واملقاييس األردني�ة

متوسط األجل )عامان- 5 أعوام( إىل طويل 
األجل )< 5 أعوام(

اعتماد أدوات سياسة كفاءة استخدام املوارد 
واإلنت�اج األنظف، إدراج كفاءة استخدام املوارد 
واإلنت�اج األنظف يف الربنامج التنموي التنفيذي

زيادة وعي الصناعة ونشر دراسات تطبيق كفاءة 1-2
استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة البيئ�ة،  
غرف الصناعة، مركز امللك عبدهللا الثاين للتمزي، 

املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص مثل 
وحدة اإلنت�اج األنظف يف اجلمعية العلمية 

امللكية، اجلمعيات الصناعية

عدد: حمالت زيادة التوعية، الصناعات  متوسط األجل
املشاركة يف الفعاليات، املواد الرتويجية، نشر 
دراسات الدعم الفين لكفاءة استخدام املوارد 
واإلنت�اج األنظف، التطبيقات اجلديدة لكفاءة 

استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف

حتريك وتفعيل الدعم المايل من أجل الدعم 1-3
الفين

الصناديق املحلية )الصندوق األردين لتمويل 
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، الصندوق 

األردين حلماية البيئ�ة، إلخ( والصناديق الدولية 
اليت تساهم فيها اجلهات الماحنة من خالل 

وزارة التخطيط والتعاون الدويل )الربنامج 
التنموي التنفيذي(

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، غرف 
الصناعة

عدد دراسات الدعم الفين املكتملةمتوسط األجل

استمرار بن�اء القدرات داخل اجلهات املعني�ة، 1-4
بما يف ذلك بن�اء قدرات مقديم اخلدمات ودمج 

أدوات تقييم كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج 
األنظف

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة 
الطاقة والرثوة املعدني�ة، وزارة البيئ�ة، مؤسسة 
املواصفات واملقاييس األردني�ة، غرف الصناعة

 املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص 
مثل وحدة اإلنت�اج األنظف يف اجلمعية العلمية 

امللكية، إدامة )EDAMA(، املجلس األردين 
لالبني�ة اخلضراء

عدد ورش العمل التدريبي�ة واملنظمات املشاركة، متوسط األجل/ مستمر
قيمة خدمات كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج 
األنظف اليت يقدمها مقدمو خدمات مدربون 

إىل الصناعة.

اعتماد مقديم خدمات مؤهلني لتنفيذ كفاءة 1-5
استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف )استشاريني(.

وزارة البيئ�ة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
وزارة الطاقة والرثوة املعدني�ة، مؤسسة 

املواصفات واملقاييس األردني�ة، غرف الصناعة، 
 )EDAMA( املنظمات غري احلكومية مثل إدامة

واملجلس األردين لألبني�ة اخلضراء.

قاعدة بي�انات ملقديم اخلدمات املؤهلني، عدد طويل األجل
مقديم اخلدمات املؤهلني

دمج تصميم كفاءة استخدام املوارد )مع الرتكزي 1-6
على الطاقة واملياه( ليصبح جزًءا من نظام تقييم 

)EIA( األثر البييئ

وزارة البيئ�ة، هيئ�ة تنظيم قطاع الطاقة 
واملعادن، واالستشاريني، والُمالك

إصدار اللواحئ القانوني�ة، دراسات تقييم األثر قصري األجل )> عامان(
البييئ اليت تم تنفيذها واليت تتضمن تدابري 

كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف 
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تعزيز تنفيذ تدابري كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف يف الصناعةالهدف الثاين

تمويل فَعال من احلكومة والبنوك التجارية واجلهات الماحنة الستثمارات كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف.	 األهداف املرحلية / النت�اجئ املرجوة
احلفاظ بشكل فَعال على املوارد الطبيعية واملياه والطاقة.	 
فتح أسواق جديدة على الصعيدين اإلقلييم والدويل للصناعات اخلضراء )اليت حتمل العالمة البيئي�ة(.	 
زيادة الصناعات اخلضراء والوظائف واخلدمات اخلضراء اليت ُترثي االقتصاد األخضر داخل البلد.	 
حتسني اإلطار القانوين لتحفزي اإلجراءات واالستثمارات اخلضراء.	 

مؤشرات األداء األساسيةاجلدول الزميناملسؤوليات النشاط

بن�اء قدرات املؤسسات المالية، بما يف ذلك 2-1
البنك املركزي والبنوك التجارية بشأن توفري 

فرص استثمارية لتنفيذ كفاءة استخدام املوارد 
واإلنت�اج األنظف

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة البيئ�ة 
)صندوق حماية البيئ�ة(، وزارة الطاقة والرثوة 

املعدني�ة )الصندوق األردين لتمويل الطاقة 
املتجددة وكفاءة الطاقة(

جمعية البنوك يف األردن، املنظمات غري 
احلكومية والقطاع اخلاص مثل وحدة اإلنت�اج 
األنظف  يف اجلمعية العلمية امللكية وإدامة، 

إلخ.

عدد املوظفني املدربني يف البنك املركزي قصري األجل
والبنوك التجارية، املنتجات المالية اجلديدة 

اليت خصصتها البنوك لالستثمار يف مشروعات 
كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف

تطوير نموذج مايل مستدام لتنفيذ كفاءة  2-2
استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف يف املشروعات 

الصغرية واملتوسطة، بما يف ذلك توفري الدعم 
الفين للصناعات للوصول إىل اآلليات المالية 

القائمة

منظمات التمويل، الوزارات املعني�ة، املنظمات 
غري احلكومية، غرف الصناعة، اجلمعيات 

الصناعية

تطبيق مخطط مايل جديد، عدد الصناعات متوسط األجل
املشاركة يف حمالت زيادة الوعي، عدد 

الصناعات احلاصلة على التمويل.

توفري الدعم الفين الالزم للمؤسسات المالية 2-3
)وخاصة البنوك التجارية( لتقديم القروض 

اخلضراء

جمعية البنوك يف األردن، وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين، وزارة البيئ�ة )صندوق حماية 
البيئ�ة(، وزارة الطاقة والرثوة املعدني�ة )صندوق 
تمويل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة(، البنك 

املركزي، املنظمات غري احلكومية والقطاع 
اخلاص

عدد البنوك املشاركة، عدد الصناعات املتقدمة طويل األجل
للحصول على للتمويل.

إعداد جائزة التمزي يف كفاءة استخدام املوارد 2-4
واإلنت�اج األنظف بن�اًء على "جائزة امللك عبدهللا 

الثاين للتمزي )االستدامة البيئي�ة("

جائزة امللك عبدهللا الثاين للتمزي، وزارة البيئ�ة، 
وزارة الطاقة والرثوة املعدني�ة، وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين، املنظمات غري احلكومية مثل 
مجلس األبني�ة اخلضراء.

جائزة كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف، متوسط األجل
عدد الصناعات املشاركة سنوًيا يف املسابقة

إعداد مخطط لوضع عالمة بيئي�ة خاصة بكفاءة 2-5
استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف

مؤسسة املواصفات واملقاييس األردني�ة، وزارة 
البيئ�ة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 

جائزة امللك عبدهللا الثاين للتمزي، املنظمات غري 
احلكومية مثل مجلس األبني�ة اخلضراء.

تنفيذ العالمة البيئي�ة لكفاءة استخدام املوارد متوسط األجل
واإلنت�اج األنظف، عدد الصناعات املتقدمة 

للحصول على العالمة البيئي�ة سنوًيا

حتسني اإلطار القانوين لتفعيل احلوافز المالية 2-6
اخلاصة بكفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف.

مجلس الوزراء لتطبيق اإلعفاءات الضريبي�ة، 
وزارة البيئ�ة، وزارة الطاقة والرثوة املعدني�ة، وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين، وزارة املياه والري، 

مؤسسة املواصفات واملقاييس األردني�ة

إطار قانوين جديد، احلوافز اجلديدة واملعايري طويل األجل
ذات الصلة، عدد الصناعات اليت تتوىل 

استثمارات لكفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج 
األنظف

اجلدول 1 خارطة طريق لرفع مستوى كفاءة استخدام املوارد يف القطاع الصناعي يف األردن
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اجلدول 1 خارطة طريق لرفع مستوى كفاءة استخدام املوارد يف القطاع الصناعي يف األردن

نقل املعلومات اخلاصة بكفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف واخلربة واملعرفة املتعلقة بهاالهدف الثالث

إعداد نموذج تواصل خاص بكفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف متطور  وقابل للتطبيق بني القطاع الصناعي واجلهات املعني�ة العامة 	 األهداف املرحلية / النت�اجئ املرجوة
واخلاصة.

توفري اخلربة وأفضل األساليب املتاحة لكفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف للقطاع الصناعي .	 
توفري قاعدة بي�انات للمعايري الوطني�ة لكفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف للقطاع الصناعي.	 
زيادة مستوى إدراك الصناعات لتكاليف النواجت املهدرة يف عملياتها املختلفة.	 
رفع مستوى تنفيذ مشروعات كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف )مثل مشروع MED TEST II( لتطبيقها يف املزيد من الشركات 	 

والقطاعات.
حتقيق شراكة فَعالة بني القطاعني اخلاص والعام يف مجال كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف.	 

مؤشرات األداء األساسيةاجلدول الزميناملسؤوليات النشاط

تطوير نظام وطين للمعلومات واالتصاالت 3-1
خاص بكفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف 

يف القطاع الصناعي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، دائرة 

اإلحصاءات العامة، غرف الصناعة، الصناعات، 
املنظمات غري احلكومية مثل اجلمعية العلمية 

امللكية وإدامة، إلخ.

إنشاء منصة للمعلومات واالتصاالت اخلاصة طويل األجل
بكفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف، 

عدد الصناعات اليت وقعت للوصول إىل نظام 
املعلومات.

االستفادة من نت�اجئ الربامج احلالية اليت تدعم 3-2
كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف إلعداد 
مذكرات مفاهيمية جديدة وتقديمها للجهات 

الماحنة

وزارة التخطيط والتعاون الدويل )برنامج التطوير 
التنفيذي(، وزارة البيئ�ة، وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين، وزارة الطاقة والرثوة املعدني�ة، غرف 
الصناعة، املنظمات غري احلكومية، الروابط، 

الصناعات، دائرة اإلحصاءات العامة

املقرتحات واملذكرات املفاهيمية اجلديدة متوسط األجل
الُمقدمة للجهات الماحنة، عدد املذكرات 

املفاهيمية املقبولة، املزياني�ة املتاحة

تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من 3-3
خالل تشكيل جلنة فني�ة جديدة للرتويج ملفهوم 

كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف داخل 
قطاع الصناعة

مجلس الوزراء، وزارة البيئ�ة، وزارة الطاقة 
والرثوة املعدني�ة، وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين، مؤسسة املواصفات واملقاييس 
األردني�ة، غرف الصناعة، املنظمات غري 

احلكومية، وحدة الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص يف وزارة المالية، اجلهات املعني�ة

تبين هذه اللجنة مثال من قبل وزارة الصناعة متوسط األجل/ مستمر
والتجارة والتموين ، 

عدد املشاريع اليت تم تنفيذها يف إطار الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، عدد اجلهات 

املعني�ة املتضمنة يف هذه اللجنة
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تعد خارطة الطريق هذهذات توجه عملي وتركز على املجاالت اليت تستطيع اجلهات 
املعني�ة املشاركة يف اختاذ اإلجراءات املتعلقة بها. حتتاج معظم األنشطة املقرتحة إىل تلقي 

توجيهات ودعم صانعي القرار رفيعي املستوى لتيسري تنفيذها وإلقامة تنسيق وتعاون فّعال 
بني اجلهات املعني�ة.

تتمثل أكرب التحديات اليت تواجه رفع مستوى كفاءة استخدام املوارد واإلنت�اج األنظف، 
واليت حتظى بأعلى أولوية ملنع حتقيق التطورات املنشودة، يف نقص الوعي وقلة التمويل. 

ووفًقا لذلك، فإن األنشطة املقرتحة بهذا الشأن حتظى بأولوية التنفيذ يف أقرب وقت ممكن.
لقد أبدت اجلهات املعني�ة الزتامها بالتعاون واملشاركة الفّعالة يف تنفيذ األنشطة املقرتحة 

يف خارطة الطريق هذه، ومع ذلك فهي حتتاج إىل دعم اإلدارة العليا من املؤسسات التابعة 
لها إلدراج هذه األهداف واألنشطة يف اسرتاتيجياتها ويف خطط العمل اخلاصة بها خالل 
السنوات القادمة حىت تتمكن تلك اجلهات من ختصيص املوارد الالزمة وحتديد الوقت 

املناسب لتنفيذ اإلجراءات املخطط لها. عالوة على ذلك يتضح وجود حاجة قوية إىل القيادة 
احلكومية، خاصة من خالل وزارة البيئ�ة أو وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لتنسيق 

اجلهود الوطني�ة بهذا الصدد.
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