
سلطة جودة البيئة وزارة االقتصاد الوطني

ينفذ مرشوع ميد تيست MED TEST III 3 يف فلسطني بالتعاون مع:

ملحة عامة

يُعتــر تطويــر الصناعــات التــي ميكنهــا إنتــاج مــوارد أكــر كفــاءة يف اإلســتخدام، وأعــى مــن 

حيــث التكلفــة، وأفضــل يف األداء البيئــي أمــراً أساســياً مــن أجــل تنميــة اقتصاديــة مســتدامة 

ــاء  ــة ذات االكتف ــاه والطاق ــات املي ــى خدم ــول ع ــص يف الحص ــتمر النق ــطني. ويس يف فلس

الــذايت يف رفــع تكاليــف اإلنتــاج وخفــض امليــزة التنافســية للــركات املحليــة.

فــا بــني األعــوام 2015-2017، أظهــرت منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة 

)اليونيــدو( يف فلســطني، يف إطــار مــروع شــويتش ميــد /ميــد تيســت 3، الفوائــد 

االقتصاديــة إلســتخدام املــوارد الكــفء يف قطــاع األغذيــة واملروبــات. وباســتخدام منهجيــة 

ــركات العــر  ــن لل ــدو تيســت«، ميك ــاً »يوني ــا الســليمة بيئي ــل التكنولوجي ــدو لنق اليوني

ــاه  ــة توفــر املي ــد تدابــر كفــاءة اســتخدام املــوارد مــع إمكاني املشــاركة يف املــروع تحدي

ــنوية. ــاج الس ــف اإلنت ــورو يف تكالي ــون ي ــة 2.4 ملي ــام بقيم ــواد الخ ــة وامل والطاق

ويف أعقــاب هــذه النتائــج الواعــدة وبالتعــاون الوثيــق مــع أصحــاب املصلحــة املؤسســاتيني 

املحليــني، متــت صياغــة خارطــة طريــق وطنيــة لزيــادة كفــاءة اســتخدام املــوارد يف القطــاع 

ــث  ــد تيســت MED TEST II 2« يف فلســطني. حي ــة مــروع »مي ــول نهاي الصناعــي بحل

ــي ذات  ــد مجــاالت العمــل الوطن ــق هــذه هــو تحدي ــي لخارطــة الطري أن الهــدف الرئي

ــؤدي يف  ــر، وت ــة أك ــاريع تجاري ــرص مش ــق ف ــز خل ــتقبلية لتحفي ــج املس ــة والرام األولوي

ــة القامئــة يف فلســطني. ــر البيئــي لألنشــطة االقتصادي ــه إىل تخفيــض األث الوقــت ذات

ميد تيست MED TEST III 3 يف فلسطني   

متاشـــياً مع خارطـــة الطريـــق الوطنية لكفاءة اســـتخدام املـــوارد، تم إطـــاق مروع 

ســـويتش ميد/ميد تيســـت 3  عام 2020 تحت قيـــادة اليونيدو. وســـيواصل مروع ميد 

تيســـت 3 عى امتداد الســـنوات الثـــاث املقبلة، وبدعم مـــن وزارة االقتصـــاد الوطني 

وســـلطة جودة البيئـــة واتحاد الصناعـــات الفلســـطيني العمل عى زيـــادة التقدم الذي 

تم تحقيقـــه يف املرحلة األوىل. ســـتُظِهر البيانات االيضاحية الصناعيـــة، إىل جانب تدريب 

مـــزودي الخدمـــات املحليني، حالة األعـــال التجارية لإلنتـــاج ذو الكفاءة يف اســـتخدام 

املـــوارد يف قطاعات صناعيـــة وتجارية إضافية. وهذا ما ســـيدعم خلق إطـــار عمل قادر 

عى متكـــني الصناعات يف فلســـطني من تضمني مارســـات كفـــاءة اســـتخدام املوارد يف 

. جها نتا إ

سوف تدعم كفاءة استخدام املوارد الرشكات يف فلسطني لـــِ:

ــف  ــض التكالي ــي وخف ــر البيئ ــل األث ــة، وتقلي ــة األولي ــر يف التكلف ــني التوف تحس

املرتبطــة مبعالجــة النفايــات، مــا يحســن مــن القــدرة التنافســية للمنتجــات 

الفلســطينية يف األســواق املحليــة واألســواق التــي يتــم التصديــر اليهــا؛

ــادة عمــر املــوارد االفــرايض وتقليــل تبعيــات مــواد املخــزون البكــر املحــدودة  زي

والحفــاظ عــى قيمــة يف االقتصــاد املحــي؛

تطويــر عمليــات وإجــراءات املشــاريع الصغــرة واملتوســطة املحليــة عــى امتــداد 

ــادة قــدرة للنظــام البيئــي التنافســية مــن أجــل  ــد التــي ميكنهــا زي سلســلة التوري

ــات الســوق املســتقبلية؛ ــة متطلب تلبي

تقليل تكلفة االمتثال وتخفيف املخاطر البيئية يف العمليات اليومية.

MED TEST III  
دفع الصناعات ذات الكفاءة يف استخدام املوارد والقدرة عىل املنافسة يف فلسطني ُقُدماً
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إبراز وبناء الخربات املحلية من أجل اإلنتاج الكفء يف 
استخدام املوارد يف فلسطني

ــات  ــاد مارس ــيتطلب اعت ــت 2، س ــد تيس ــج مي ــا برنام ــي حققه ــج الت ــى النتائ ــاًء ع بن

ــة  ــات التوضيحي ــن البيان ــًدا م ــطينية مزي ــات الفلس ــوارد يف الصناع ــفء للم ــتخدام ك اس

التــي ميكنهــا أن تدعــم أيًضــا خلــق الخــرة املحليــة يف الخدمــات ذات االســتخدام الكــفء 

للمــوارد. وســيعمل ميــد تيســت 3 يف فلســطني عــى اإلضطــاع بتقديــم بيانــات توضيحيــة 

إضافيــة للصناعــة والتــي ميكنهــا اإلضافــة إىل مجموعــة أفضــل مارســات كفــاءة اســتخدام 

املــوارد وتســاعد عــى زيــادة الوعــي واالســتمرار يف بنــاء دراســة جــدوى كفــاءة اســتخدام 

ــوارد يف فلســطني امل

ويف الوقــت ذاتــه، ســتوفر البيانــات التوضيحيــة فرصــة كجــزء مــن التدريــب أثنــاء العمــل 

ملــزودي الخدمــات وموظفــي الــركات، مبــا يف ذلــك تحديــد وتنفيــذ مارســات وتقنيــات 

ــن  ــة م ــات املطلوب ــني االحتياج ــة وتأم ــرات املحلي ــوة الخ ــر فج ــتدام، لَج ــاج املس اإلنت

ــات يف هــذا املجــال. الصناع

تعزيز أطر السياسات التي مبقدورها متكني اعتامد كفاءة 
استخدام املوارد يف الصناعة الوطنية 

ــي  ــة الت ــات التوضيحي ــج البيان ــأن نتائ ــة بش ــطة توعوي ــذ أنش ــدو بتنفي ــتضطلع اليوني س

توصــل اليهــا برنامــج ميــد تيســت 3 لتعزيــز القــدرات املؤسســاتية ودمــج كفــاءة اســتخدام 

ــي. وسيشــمل هــذا  ــش البيئ ــة والتفتي ــة بالرقاب ــة ذات الصل ــوارد يف التريعــات الوطني امل

النشــاط تدريــب املســؤولني الحكوميــني عــى مبــادئ اإلنتــاج الكــفء يف اســتخدام املــوارد 

وتقديــم توصيــات إضافيــة لتنفيــذ أدوات السياســة ضمــن خارطــة الطريــق الوطنيــة مــن 

أجــل كفــاءة اســتخدام املــوارد.

تسهيل الوصول اىل متويل االستخدام الكفء للموارد 

يكمــن أحــد العوائــق الرئيســية التــي تحــول دون اعتــاد أســاليب إنتــاج االســتخدام 

الكــفء للمــوارد يف الصناعــات يف الحصــول عــى التمويــل. وبالتعــاون مــع النظــام املــريف 

الوطنــي، ستستكشــف اليونيــدو إمكانيــات إنشــاء مخطــط مــايل تجريبــي اســتناداً إىل خــرة 

رشكات  ميــد تيســت 2، وتعمــل عــى ترويجهــا لــركات أخــرى. عــاوة عــى ذلــك، ســيتم 

استكشــاف التعــاون مــع الرامــج القامئــة، التــي تقدمهــا مؤسســات التمويــل الدوليــة، لدعــم 

نــر وتنفيــذ اإلنتــاج ذو االســتخدام الكــفء للمــوارد يف الصناعــة.

إدخال اإلنتاج الكفء يف استخدام املوارد يف املناهج 
األكادميية

ــاءة اســتخدام املــوارد للمؤسســات  أخــرًا، ســيتم وضــع مناهــج ومــواد دراســية حــول كف

األكادمييــة. سيســتهدف هــذا النشــاط يف املقــام األول أعضــاء الهيئــات التدريســية ويدعمهم 

ــوارد )RECP( يف  ــاج األفضــل والكــفء يف اســتخدام امل ــات اإلنت يف إدخــال أدوات ومنهجي

نظــام التعليــم الوطنــي مــا يخلــق مهــارات وفرًصــا جديــدة للســوق املحــي.
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