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ِ
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مول من
ت ّم تنسيق نشاطات برنامج "سويتش ميد" ( )SwitchMedال ُم ّ
قبل اإلتحاد األوروبي ،عبر تعاون منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيّة
( )UNIDOودائرة اإلقتصاد التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وخطة
عمل البحر األبيض المتوسط ال ُمرتبطة ببرنامج األمم المتحدة للبيئة
( )UN Environment/MAPومركز األنشطة اإلقليميّة حول
اإلستهالك واإلنتاج المستدامين ( .)SCP/RACلقد ت ّم إنتاج هذا المنشور
ي شكل من األشكال ،آراء
ي وال يمكنه أن يعكس ،بأ ّ
بدعم اإلتحاد األوروب ّ
ي.
اإلتحاد األوروب ّ
ّ
إن اآلراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة هي من مسؤوليّة المؤلف
وال ينبغي ّ
سا آلراء منظمة األمم المتحدة للتنمية
أن تُعتبر بالضرورة إنعكا ً
الصناعيّة أو تأييدًا لها.
على الرغم من الحرص الشديد الذي ت ّم اتخاذه من أجل الحفاظ على
دقّة المعلومات في هذا المنشور ،ال تتحمل منظمة األمم النتحدة للتنمية
الصناعيّة وال الدول األعضاء فيها أيّة مسؤوليّة يمكن أن تنتج عن استخدام
هذه الوثيقة .لقد ت ّم اعتماد تسميات مثل "متقدمة"" ،صناعيّة ،أو "نامية" من
باب تسهيل العمل اإلحصائي وهي ال تمثل بالضرورة حكما حول المرحلة
التي قد بلغها بلد معيّن أو منطقة معيّنة في عمليّة التنمية .ال يُعتبر ذكر
أسماء الشركات أو المنتجات التجاريّة تأييدًا من قبل منظمة األمم المتحدة
مستمرا يهدف إلى توليد التعليقات
للتنمية الصناعيّة .تمثل هذه الوثيقة عمال
ً
والنقاش .تعكس اآلراء الواردة في هذه الوثيقة آراء المؤلف فقط.

المؤلف
مشروع ميد تست  )MED TEST II( 2التابع لمنظمة األمم ال ُمتحدة للتنمية
الصناعيّة بالتنسيق مع معهد البحوث الصناعية
مفهوم
سويتش ميد وفولتش
اإلخراج الفني وتصميم الجرافيك
فولتش

يناير/كانون الثاني  2018إنتاج منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية.
تم إنتاج هذه الوثيقة بدون تحرير رسمي من األمم المتحدة.

Find us on
switchmed.eu

Implementing partners

Technical partner

الموارد
تُعطـــي هذه الوثيقة فكـــرة موجزة عن خارطة الطريق ِلتوســـيع نِطاق اعتمـــاد كفاءة
ِ
واإلنتـــاج األنظـــف ()Resource Efficient and Cleaner Production RECP
ســـبة من برنامج الـ "ميد تيســـت "2
في القطـــاع الصناعي في لبنان من خالل ال ُخبرات ال ُمكت َ َ
( )MED TEST IIالتابـــع لمنظمة األمم ال ُمتحدة للتنميـــة الصناعيّة ( -UNIDOيونيدو)
والـــذي ت ّم تنفيذه كجـــزء من برنامج "ســـويتش ميد" ( .1)SwitchMedتـــ َّم تطوير خارطة
الطريق بين حزيـــران /يونيو وتشـــرين الثاني/نوفمبر 2017بدعم من مشـــروع الـ "يونيدو
ميد تيســـت  (UNIDO MED TEST II Project) "2وبالتنســـيق مـــع مع َهد البحوث
عقد سلســـلة من المشـــاورات الثنائيّة مع األطـــراف المعنيّة وعبر
الصناعيّة ،وذلك من خالل َ
البناء على مشـــاركتها و ُمساهمتِ ُها الفعّالة .شملت المشـــاورات الثنائيّة ً
كل من وزارة الصناعة
ووزارة البيئـــة وجمعيّـــة الصناعييـــن اللبنانيين وغرفة التجـــارة والصناعـــة والزراعة في
بيروت وجبـــل لبنان.
تستند هذه الوثيقة إلى الخطة الوطنيّة لالستهالك واإلنتاج المستدامين المتعلقة بالقطاع
الصناعي في لبنان والتي ت ّم تطويرها من قبل الحكومة اللبنانيّة بدعم من برنامج األمم المتحدة
للبيئة في العام  2015ضمن إطار برنامج الـ "سويتش ميد".2

IPPC
RECP
SCP
TEST
UNIDO

التلوث ومعالجته
المقاربة ال ُمتكامِ لة لتفادي ُّ
كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف
االستهالك واإلنتاج المستدامين
نقل التكنولوجيا السليمة بيئيًا
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

لبنان

 1للمزيد من المعلومات www.switchmed.eu
 2وزارة البيئة ،وزارة الصناعة ،برنامج األمم المتحدة للبيئة ،سويتش ميد ).2015 .(SwitchMed
الخطة الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين في القطاع الصناعي في لبنان:
https://www.switchmed.eu/en/news/news-1/full-report-sustainable-consumption-andproduction-action-plan-for-the-industrial-sector-in-lebanon
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 .1الوضع القائم قبل تطوير
خارطة الطريق

في العام  ،2016أجرى مع َهد البحوث الصناعيّة ،ضمن ّ
شق
السياسات البيئيّة لمشروع "سويتش ميد تيست "2
َطرق
( ،)SwitchMed MED TEST IIدراسة لتقييم مدى ت ّ
الموارد
التشريعات والسياسات القائِمة إلى مفهومي كفاءة استخدام
ِ
ي في لبنان.
واإلنتاج األنظف ومدى التقيُّد بهما في القطاع الصناع ّ
أظهرت الدراسة عددًا محدودًا من النصوص التشريعيّة
َ
التي تُشير بوضوح إلى استخدام كفاءة الموارد واإلنتاج
ي
األنظف كاستراتجيّة وقائيّة تعالج موضوع االلتزام البيئ ّ
في الصناعة وتتخطاه تماشيًا مع مفهوم المقاربة ال ُمتكامِ لة
التلوث ومعالجته
لمكافحة التلوث والتي تشمل تفادي ُّ
(Integrated Pollution Prevention and Control
 )IPPCوالتي تعتمِ دُها بلدان أُخرى ،بما فيها بُلدان االتحاد
األوروبي.
ً
أظهرت الدراسة عدم وجود مبادرات ماليّة
إضافة إلى ذلك،
َ
كالقروض ال ُميسّرة الخاصة بكفاءة الموارد واإلنتاج األنظف والتي
مول القروض
تد ُمج الحلول على صعيد المياه والمواد والطاقة .ت ُ ّ ِ
القائمة اليوم مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة ال ُمتج ّدِدة و/أو تقنيّات
التلوث بعد حدوثه ( )end of pipe solutionsالتزا ًما
معالجة ُّ
بالتشريعات البيئيّة.
في لبنان ،هناك العديد من المؤسسات التي تُعنى بوضع أ ُ ُ
طر
العمل في مجالَ ْي البيئة والطاقة للمؤسّسات الصناعيّة (وزارة البيئة،
ووزارة الصناعة ،والمركز اللبناني لإلنتاج األنظف ،والمركز
يطر ُح بعض التحديات على صعيد
اللبناني لحفظ الطاقة ،)...م ّما َ
تنسيق المبادرات المتعلقة بتعزيز كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف
وباعتمادهما على نطاق أشمل في القِطاع الصناعي.
مع ذلكّ ،
فإن لدى لبنان إمكانات كبيرة والقُدرة على اعتماد
مبادِئ خطة عمل االستهالك واإلنتاج ال ُمستدا َميْن ،كاستراتيجيّة
فوز مزدوج لرفع القُدرة التنافسيّة وتحسين األداء البيئي في القطاع
الصناعي كما تبيَّن من خالل نتائج مشروع الـ "ميد تيست "2
) (MED TEST IIوعمل المركز اللبناني لإلنتاج األنظف والفاعِل
منذ العام .2004
الموارد في القطاع الصناعي في لبنان
خارطة طريق لتوسيع نطاق اعتماد كفاءة
ِ

اقترح مشروع "سويتش ميد تيست "2
واستنادًا إلى ما َ
سبَقَ ،

) (SwitchMed MED TEST IIعددًا من أدوات سياسات
كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف لِتعميم اعتماد كفاءة الموارد واإلنتاج
األنظف في القطاع الصناعي اللبناني .ولقد ت َّم تصميم أدوات السياسة
هذه من قِبَل األطراف المعنيّة ولقد س ّهلت منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعيّة هذه العمليّة من أجل خلق بيئة مالئمة لكفاءة الموارد
واإلنتاج األنظف بغية تطوير الحوافِز ال ُمناسبة على الصعي َديْن
التنظيمي واالقتصادي وعلى صعيد تبادل المعلومات أو اإلعالم.

أظهرت الدراسة عدم وجود مبادرات
إضافةً إلى ذلك،
َ
ماليّة كالقروض ال ُميسّرة الخاصة بكفاءة الموارد واإلنتاج
األنظف والتي تد ُمج الحلول على صعيد المياه والمواد
مول القروض القائمة اليوم مشاريع كفاءة الطاقة
والطاقة .ت ُ ّ ِ
التلوث بعد حدوثه
والطاقة ال ُمتج ّدِدة و/أو تقنيّات معالجة ُّ
( )end of pipe solutionsالتزا ًما بالتشريعات
البيئيّة.
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 .2خارطة الطريق لتوسيع
نِطاق اعتماد كفاءة الموارد
واإلنتاج األنظف في القطاع
الصناعي
الموارد في القطاع
تُح ّدِد هذه الوثيقة االتجاه نحو تعميم مفهوم كفاءة
ِ
سبة من خالل مشروع
الصناعي في لبنان ،بنا ًء على الخبرة ال ُمكت َ َ
الـ"ميد تيست  ،)MED TEST II( "2كما تعرض مجموعة من
المشاريع ال ُممكِن تنفيذها من قِبَل مؤسسات وطنيّة على أصعِدة
مرورا بالمشاريع
ُمختلِفة بد ًءا من التزام اإلدارات العليا في الحكومة،
ً
تغييرا في طريقة التفكير (أي تغيير نظرة األشخاص
التي تُحدث
ً
إلى مفهوم كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف)  ،وصوالً إلى المشاريع
التي تُعنى بالسياسات وبالتطبيق العملي (إدخال مفهوم كفاءة الموارد
واإلنتاج األنظف في المؤسّسات الصناعيّة وعلى صعيد مق ّدِمي
الخدمات).
الصناعيّة
لقد ت َّم َوضع هذه المشاريع ال ُمقترحة ِلت َش ُمل المؤسّسات ِ
ومقدمي الخدمات واألطراف المعنيّة ،تماشيًا مع الوثيقة الخضراء
الموارد
" "Green Paperالهادفة إلى توسيع نِطاق اعتماد كفاءة
ِ
في القطاع الصناعي والصادرة عن برنامج "سويتش ميد".3
الرؤية واألهداف
من شأن اعتماد مفهوم كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف في لبنان
أن ي ِ ّ
ُعزز القُدرة التنافسيّة في القطاع الصناعي من خالل الدمج بين
األهداف البيئيّة واالقتصاديّة .إن الهدف من خارطة الطريق هذه،
هو وضع الخطوط العريضة للقدرات واإلجراءات المطلوبة على
المدى القصير والمتوسِط ( )2018-2020لتوسيع نِطاق اعتماد
كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف في القطاع الصناعي اللبناني .ترتكِز
خارطة الطريق على نتائِج األنشِطة السابِقة في مجال كفاءة الموارد
واإلنتاج األنظف ال سيما نتائِج مشروع "ميد تيست "2
( ،)MED TEST IIومن ال ُمتوقَّع أن تؤدي هذه الخارطة إلى زيادة
العرض والطلَب في السوق على خدمات اإلنتاج ال ُمستدام للصناعة
خالل الفترة .2018-2020

النشاطات
تتماشى أنشِطة خارطة الطريق مع أولويات السياسات الوطنيّة كما
عبَّرت عنها أغلبيّة األطراف المعنيّة التي ت َّمت استشارتها ،وهي في
لخارطة الطريق.
ضمن اإلطار الزمني
الوقت نفسِه قابِلة للتنفيذ ِ
ِ
يتض ّمن الجدول  2أدناه النشاطات ذات األولويّة في خارطة
الطريق إضافة إلى األطراف التي سوف تُعنى بعمليّة التنفيذ
والموازنة التقديريّة بحسب كل نشاط :
حرز نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق
قياس التقدُّم ال ُم َ
حرز في تحقيق أهداف خارطة الطريق من
سيتِ ُّم قياس التقدُّم ال ُم َ
خالل استخدام المؤ ّ
شِرات التالية:
شاركة في األنشِطة؛
•عدد المؤسّسات الصناعية ال ُم ِ
•عدد مق ّدِمي الخدمات الذين ت َّم إعدادهم/أو الناشطين في مجال
تقديم الدعم التقني للمؤسّسات الصناعيّة؛
•عدد/حجم القروض ال ُميسّرة التي ت َّم تقديمها لالستثمار في
مجال كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف؛
التلوث الذي ت َّم تجنُّبه بفضل أنشِطة ُمحدّدة مرتبطة بكفاءة
• َّ
الموارد واإلنتاج األنظف؛
•التوفير على الصعيد االقتصادي من خِ الل تطبيق تدابير كفاءة
الموارد واإلنتاج األنظف؛
•تعديل قرار وزارة البيئة رقم  189-1/2016المتعلق بالتدقيق
البيئي.

خارطة الطريق
عملية تطوير ِ
تطلَّب تطوير خارطة الطريق الهادفة إلى توسيع نِطاق اعتماد
كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف في القِطاع الصناعي اللبناني،
ً
فضل عن ُمناقشات مع
عقد ُمشاورات عدّة مع األطراف المعنيّة،
المانِحين ال ُمستقبليين ،كما هو ُمبيَّن في الجدول  1أدناه:

 3مشروع "سويتش ميد"  ،2016وثيقة " "Green paperحول توسيع نطاق أنشطة مشروع "ميد تيست "2
( )MED TEST IIال ُمتوفِّر على الموقِع اإللكتروني التالي:
https://www.switchmed.eu/en/e-library/green-paper-on-scaling-up-of-med-test-ii-activities

لبنان
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خارطة الطريق لتوسيع نطاق
الجدول  1الخطوات األساسيّة ِلتطوير ِ
َ
الموارد في القطاع الصناعي في لبنان
اعتماد كفاءة استخدام
ِ

الرقم

الخطوات

اإلطار الزمني ()2017

1

إرسال نسخة عن خارطة الطريق وعن تقرير مو َجز حول النتائِج الرئيسيّة لمشروع
"ميد تيست  )MED TEST II( "2إلى األطراف المعنيّة إلبداء الرأي

 3تموز/يوليو

2

عقد اجتماعات ثُنائيّة مع األطراف المعنيّة لمناقشَة وجهة نظرها بشأن خارطة الطريق

 12-13تموز/يوليو

3

تعديل خارطة الطريق على أساس مالحظات األطراف المعنيّة

 14تموز 15-تموز/يوليو

4

إرسال نسخة من خارطة الطريق ال ُمعدَّلة (النسخة الثانية) إلى األطراف المعنيّة

 20تموز/يوليو

5

تنظيم ورشة عمل ل ُمناقشة خارطة الطريق مع األطراف المعنيّة

 27تموز/يوليو

6

الجهات المانِحة (االتحاد األوروبي ،إيطاليا،
مناقشة فُ َرص التمويل ال ُممكِنة لخارطة الطريق مع ِ
مِ رفَق البيئة العالمي عبر وزارة البيئة)...،

ابتدا ًء من آب/أُغسطس 2017

7

نسخة ُمصدَّقة عن خارطة الطريق جاهزة للنَشر

تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الموارد في القطاع الصناعي في لبنان
خارطة طريق لتوسيع نطاق اعتماد كفاءة
ِ
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الجدول  2اإلجراءات ذات األولويّة في خارطة طريق توسيع نطاق اعتماد كفاءة الموارد واإلنتاج
َ
األنظف في القطاع الصناعي في لبنان ،واألطراف المعنيّة في عمليّة التنفيذ الموازنة
التقديريّة بحسب كل نشاط

مستوى التد ُّخل

النشاط

األطراف المعنيّة

 .1على الصعيد العملي

 1.1مبادرات لبناء القُدُرات تستهدِف مقدمي الخدمات الوطنيّين والمؤسسات الصناعيّة من خالل
نشاطات تطبيقيّة للتعريف داخل المصانع ) ،(demonstration activitiesوتشمل اإلدارات
العامة المعنيّة (وزارة البيئة ،وزارة الصناعة )... ،وتلحظ أدوات تمويليّة لتحفيز االستثمارات في
مجال كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف

وزارة الصناعة
وزارة البيئة
معهد البحوث الصناعيّة
جمعيّة الصناعيين اللبنانيين

1,200,000

 1.2تشجيع اعتماد نِظام معلومات ) (information systemفي المصانع حول استخدام
الموارد
الموارد :تقديم الدعم للمصانع من أجل تركيب معدات لقياس مستوى استخدام
الموارد وكفاءة
ِ
ِ
الموارد
ومن أجل تحديث أنظمة المحاسبة لديها لتحديد تكلِفة الخسائِر أو الهدر في
ِ

وزارة الصناعة
معهد البحوث الصناعية
وزارة البيئة

550,000

 1.3وضع برنامج لتأهيل مق ّدِمي الخدمات (الشركات االستشاريّة؛ الهدف 10 :مق ّدِمي خدمات):
تقديم التدريبات النظريّة والميدانيّة مع إمكانيّة دمجها مع مبادرات التعريف التطبيقيّة في المصانع
والملحوظة في المبادرة  1.1أعاله (بناء القُدرات) .يشكل هذا البرنامج خطوة أولى نحو وضع نظام
وطني إلصدار شهادات االعتماد ) (certification schemeل ُمق ّدِمي الخدمات

معهد البحوث الصناعية
وزارة الصناعة
وزارة البيئة

270,000

 .2على الصعيد اإلداري

 .3على صعيد السياسات

وإدراجها في القرارات وزارة الصناعة
الموارد
 2.1وضع المبادئ والدالئل التوجيهيّة والمعايير لقياس كفاءة استخدام
ِ
ِ
وزارة البيئة
الوزاريّة ( 10قطاعات) على غرار قرارات وزارة البيئة حول ُمختلَف القِطاعات لتعزيز أنظِ مة
معهد البحوث الصناعيّة
التصريح والتدقيق البيئي ،أو قرارات وزارة الصناعة فيما يتعلَّق ب ُمتطلِّبات تراخيص المؤسّسات
الصناعيّة

75,000

 2.2دعم استثمارات كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف في القطاع الصناعي :إنشاء قروض ُميسّرة
للمؤسّسات الصناعية تُعنى بكفاءة الموارد واإلنتاج األنظف بالتنسيق مع الجهات المعنيّة ،إضافة إلى
وضع آلية للمؤسّسات الصناعيّة السترداد األموال النقديّة بعد نجاحِ ها في تطبيق ُمتطلِّبات قروض
كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف.

معهد البحوث الصناعيّة
جمعيّة الصناعيين اللبنانيين

300,000

والمدارس المِ هنيّة:
 2.3إدراجِ مفهوم كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف في المناهِج الدراسيّة للجامعات
ِ
تصميم المقرّ رات التعليميّة بنسخات ُمختلِفة لبرامِ ج/كليات الهندسة والبيئة وكذلك األمر بالنسبة
مكونات في المجالَيْن
لبرامج/كليات المحاسبة/إدارة األعمال وتضمين كل المُقرّ رات التعليميّة ّ ِ
النظري والعملي (التطبيقي).

معهد البحوث الصناعيّة-المركز
اللبناني لإلنتاج األنظف
على الصعيد األكاديمي:
الجامعة اللبنانيّة/كليّة الزراعة،
جامعة القدّيس يوسف/كليّة
العلوم ،جامعات ومعاهد أخرى.

45,000

 3.1صياغة نسخة معدَّلة من قرار وزارة البيئة رقم
 189-1/2016ال ُمتعلِّق بااللتزام البيئي إلدراج عناصر كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف من ضمنه*

وزارة البيئة

معهد البحوث الصناعيّة
 3.2تنظيم دورات تدريبية لوزارة البيئة ولشركات االستشارات البيئيّة (مقدّمي الخدمات) لمراجعة
أوجُه كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف في عمليّات التدقيق البيئي ال ُمتعلِّقة بالنسخة ال ُمعدَّلة لقرار وزارة المركز اللبناني لإلنتاج األنظف
البيئة رقم .189-1/2016

 .4على صعيد طريقة التفكير

الموازنة التقديريّة
بحسب ُكل نشاط
(باليورو)

75,000

 3.3إصدار قرار وزاري لتطبيق مرسوم وزارة البيئة رقم  ،167/2017بطريقة تسمح بتخفيض
الموارد
الضرائِب المفروضة على المؤسّسات الصناعيّة التي تعتمِ د تكنولوجيات وتطبيقات كفاءة
ِ
واإلنتاج األنظف **

وزارة البيئة

 4.1تنظيم حدث سنوي ( ُمنتدى ً
مثل) حول الصناعة ال ُمستدامة أو االقتصاد الدائري مع التركيز على
الموارد واإلنتاج األنظف.
كفاءة
ِ

جمعيّة الصناعيين اللبنانيين
معهد البحوث الصناعيّة/المركز
اللبناني لإلنتاج األنظف

300,000

الموارد واإلنتاج األنظف (إعالنات
 4.2أنشِطة توعية تُسلِّط الضوء على فوائِد/قصص نجاح كفاءة
ِ
على شاشات التلفزيون ،أو لوحات إعالنيّة في ال ُ
ط ُرقات ،أو أفالم وثائقيّة ،أو ندوات للتوعية.)...

جمعيّة الصناعيين اللبنانيين
معهد البحوث الصناعيّة/المركز
اللبناني لإلنتاج األنظف

100,000

2,915,000

* مساهمة عينيّة من مشروع "ميد تيست  )MED TEST II( "2ووزارة البيئة.
** مساهمة عينيّة من وزارة البيئة

لبنان
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تُشكل خارطة طريق توسيع نِطاق وتعميم كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف في القطاع
الصناعي اللبناني إحدى ُمخرجات مشروع "ميد تيست  ، )MED TEST II( "2وال سيّما
الموارد،
ُمك ِون السياسة العامة في المشروع .يتطلَّب االعتماد الواسع النطاق لكفاءة استخدام
ِ
ً
كامل من خالل
التزام القطاع الصناعي ومق ّدِمي الخدمات والمؤسسات المعنيّة التزا ًما
بالكامل
مجموعة من اإلجراءات ال ُمخت ِلفة التي يمكن أن تؤدي ،إذا ت َّم تنفيذها ،إلى تغيير النظام
ِ
خالل الفترة القصيرة والمتوسطة (.(2018-2020
تتض َّمن اإلجراءات ذات األولويّة ،وبحسب األطراف المعنيّة ،بناء القُدرات وزيادة
ووسطاء األعمال و ُمق ّدِمي الخدمات والهيئات األكاديميّة
الوعي لدى المؤ ّ
سسات الصناعيّة ُ
للموارد في إجراءات إلزاميّة متعلقة
والمؤسساتيّة كما تشمل دمج االستخدام الفعَّال أو الرشيد
ِ
بالتدقيق البيئي وبإعطاء التصاريح في وزارتي البيئة والصناعة ووضع المبادئ التوجيهيّة
الموارد في مجال الصناعة واعتمادِها إضافة إلى وضع الحوا ِفز
ومعايير استخدام كفاءة
ِ
الماديّة واالقتصاديّة ال ُمنا ِسبة الستثمارات كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف وللنظام المعلوماتي
ذات الصلة.
خارطة
وتُعتَبَر ِ
الملكيّة الوطنيّة ( )national ownershipل ُك ِّل إجراء ُمقت َ َرح في ِ
ي يستخدِم الموارد
الطريق هذه ،عن ُ
ي لبناني دائر ّ
ص ًرا حا ِس ًما وحجر األساس لقطاعٍ صناع ّ
بكفاءة.

switchmed.eu

