MED TEST II

نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في منطقة
جنوب المتوسط

Transfert des Technologies
Écologiquement Rationnelles dans
la rive sud de la Méditerranée

تونس

) ُممَول منSwitchMed( برنامج
اال ِّتحاد األوروبي

برنامج ( )SwitchMedمُمول من اال ِّتحاد األوروبي و ُتنفذه منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع خطة عمل
البحر األبيض المتوسط ( )MAPالتابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومركز األنشطة اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج المُستدامين
( )SCP/RACوقسم اقتصاد البيئة التابع لألمم المتحدة.
تم إنتاج هذا النشر بدعم من اال ِّتحاد األوروبي.
إن مضمون هذا النشر هو مسؤولية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وحدها وال يمكن بأي شكل من األشكال أن يعبر عن
آراء االتحاد األوروبي.
إن ال ّتسميات المُستخدمة والمواد المعروضة في هذا النشر ال تعبر عن أي رأي من جانب األمانة حول الوضع القانوني ألي دولة
أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو أي من سلطاتها أو بشأن القيود المفروضة على معابرها وحدودها.
استخدمت العبارات مثل "مُتقدمة" و"ًصناعية" و"نامية" أستخدمت ألغراض إحصائية بحتة وال تعبر بالضرورة عن حكم حول
مستوى التنمية التي وصلت له دولة معينة.
لمزيد من المعلومات حول أنشطة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ضمن مبادرة ( ،)SwitchMedيرجى االتصال بنا
على العنوان التالي:
c.gonzalez-mueller@unido.org

التحول إلى االستهالك واإلنتاج المستدامين

يُعنى

برنامج ( )SwitchMedالممول من االتحاد
األوروبي بتغيير طريقة إنتاج واستهالك السلع والخدمات
بحيث يتم فصل التنمية البشرية عن التدهور البيئي .يسعى
برنامج ( )SwitchMedإلى مساعدة منطقة جنوب المتوسط
على التحول إلى أنماط أكثر استدامة لإلنتاج واالستهالك
لتمكين الجهات العاملة في هذه المنطقة من تحقيق كامل
إمكانياتها وطاقاتها االقتصادية.
يدعم البرنامج الصناعات و المشاريع الخضراء الناشئة
ومقدمي الخدمات والمجتمع المدني وصانعي السياسات من
خالل تنفيذ نشاطات تطبيقية وتطوير السياسات ودعم التواصل
بين حاضنات أعمال اإلبتكار البيئي  ،من أجل تحفيز التقدم
نحو مجتمعات تتكيف مع المناخ وتتميّز بمستوات متدنية من
إنبعاثات الكربون ومما يُنتِج فرص اقتصادية جديدة.

تحويل

التحديات إلى فرص يقع في صميم
مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة (MED TEST
 )IIوهو جزء فريد ومُبتكر من برنامج (.)SwitchMed
منهجية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لنقل
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ( )TESTتعالج ارتفاع
أسعارالطاقة والمواد األولية من خالل عرض كيف
أفضل الممارسات في اإلنتاج الفعال و النظيف للموارد
( )ERPPالمقترنة بمردود جيد لالستثمار ،يمكن
دمجها في العمليات التجارية الحالية.

إن

تعزيز اإلنتاجية المبني على دمج الممارسات
والتكنولوجيات التي تؤدي إلى زيادة الكفاءة في استخدام
الموارد الطبيعية ،وإلى تخفيض استهالك النفايات والطاقة،
وفرص االبتكار وخلق القيمة ،أمر أساسي لنهج منظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية لنقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة

ال يؤدي

اعتماد إنتاج أكثر كفاءة وفعالية في
استخدام الموارد إلى أداء بيئي أفضل للصناعة فحسب ،بل
أيضا ً يُم ِّكن قطاع األعمال من العمل القدرة التنافسية أكبر
مع توفير المال في نفس الوقت مما يتيح لألعمال التجارية
االستثمار والنمو على نحو مستدام ..كفاءة اإلنتاج ُتساهم
أيضا ً في توفير الموارد القيّمة من أجل االقتصاد الوطني
مثلطاقة ومياه.
الفوائد االقتصادية من اإلنتاج الفعال و النظيف للموارد
( )ERPPتمتد إلى ما هو أبعد بكثير من خفض تكاليف
اإلنتاج بالنسبة للشركات ،حيث تساهم أيضا في تحقيق نمو
إضافي ،وخلق فرص عمل مستدامة ،وتدعم قدرة تونس على
الصمود في توفير الموارد على المدى الطويل.
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نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة (:)MED TEST II

الشراكة من أجل صناعة تنافسية في تونس

وعلى

الرغم من المشاكل األمنية واالقتصادية
الناجمة من الثورة التونسية ،فإن الدولة مصممة أن تحشد
جميع الجهود لتسريع تنميتها و زيادة الناتج المحلي اإلجمالي.
ومع ذلك ،ال تزال الصناعة التونسية تواجه تحديات
اقتصادية ،حيث ما زالت البالد البالد تعتمج على الوقود
األحفوري باهظ التكلفة وعالي انبعاثات الكربون ،وازدياد
شح المياه وارتفاع أسعارالمواد االولية .ولذلك ،فإن االقتصاد
في الموارد للصناعة لن يؤدي إلى تحسين الحالة االقتصادية
لهذه ا فحسب ،بل سيساعد أيضا على ضمان توافر الموارد
لقطاعات اقتصادية أخرى .

تحت

رعاية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ،تم تنفيذ مشروع
نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ( )MED TEST IIفي
تونس من قبل مجموعة مكونة من  5مراكز تقنيةCNCC, :
 CTC, CETTEX, CETIMEو .CTAA
ويجمع برنامج ميد تيست  11منظمات ومؤسسات مؤثرة من
أجل تطبيق اإلنتاج المستدام وتوسيع نطاق برنامج اإلنتاج
الفعال و النظيف للموارد ( )ERPPفي تونس.

يعالج

برنامج نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة
( ،)MED TEST IIالمُن َّفذ في تونس من عام 2015م إلى
عام 2017م ،التحديات والمُعيقات التي تواجه الصناعات
الوطنية لتصبح أكثر فعالية في استخدام الموارد والطاقة
والحد من التلوث وزيادة السالمة ،ويدعم إنتاج السلع التي
تدار بطريقة مسؤولة طوال دورة حياتها مع زيادة اإلنتاجية
والحفاظ على الوصول إلى األسواق الدولية من خالل منتجات
عالية الجودة تستوفي المعايير الدولية.
شركاء منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ( )MED TEST IIفي تونس

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷرﯾﻛﺔ

وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
وزارة اﻟﺷؤون اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾط
اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺗوﻧس
ﻣﻌﮭد اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻣﻛﺗب ﺗﺄھﯾل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺟﻠود واﻷﺣذﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ واﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻛﯾﻣﯾﺎء

ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻏرف اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ

ﺻﻧدوق ﻧﻘل اﻟطﺎﻗﺔ
ﺻﻧدوق ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث
ﺻﻧدوق ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ

اﻟﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺻرف اﻟﺻﺣﻲ )أوﻧﺎس(
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اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻣﻧﻔذﯾن ﻟﻠﻣﺷروع

منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة بتونس

تستهدف

منهجية منظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية لنقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ( )TESTعلى
الجمع بين أدوات اإلنتاج المستدام ،مثل :وتقییم تکلفة تدفق
المواد (  ،)MFCAونظام إدارة البیئة  ،ونظام إدارة الطاقة
(.)SME/SMEn
ونتیجة لذلك ،فإن األدوات ومكوناتها المصممة خصيصا
تسمح.

الشراكة بين مقدمي الخدمات والخبراء في قطاعات اإلنتاج
المستدام والتي تشمل جميع مستويات إدارة المؤسسة وتشرك
أشخاصا ً من خلفيات مهنية ومسؤوليات تشغيلية مختلفة
لتعزيز استدامة االستخدام الفعَّال لمدخالت اإلنتاج واألداء
البيئي؛ وبهذا ُتشجع ثقافة األعمال على المشاريع المُبتكرة
بيئيا ً واقتصاديا ً.

يتطلب

باعتماد ممارسات جیدة ومھارات
جدیدة وثقافة إداریة جدیدة ،ومساعدة الشرکات علی التقدم
نحو إنتاج مستدام .ويتطلب منهج منظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية (تيست) عمال جماعيا متعدد التخصصات وال يمكن
تحقيقه باالعتماد على قدرات شخص واحد بمفرده.
ونتيجة لذلك ،استطاع هذا النهج أن يعزز في تونس فرص

تحديد جميع إمكانيات األعمال في مجال
كفاءة استخدام الموارد إجراء تقييم منهجي إلنتاج الشركة
وإنشاء نظام إدارة المعلومات لرصد استخدام الموارد في
اإلنتاج من أجل تحسين أداء األعمال باستمرار .توقع مشروع
نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ( )MED TEST IIفي تونس
غياب المعايير اإلدارية ومعدات الرصد من خالل توجيه
الشركات المشاركة نحو الخطوات الالزمة إلدخال أنظمة
المراقبة المناسبة ولكي يستعدوا لنيل شهادات األيزو (.)ISO

وعلى وجه التحديد ،ان تطبيق منهج تكاليف
تدفق المواد ( )MFCAمكن من ابراز
أهمية الطاقة كتدفق ذي أولوية مع 40٪
من المخرجات التي لم يتم إنتاجها وأهمية
ترشيدها.

ربط تقييم اإلنتاج الفعال و النظيف للموارد ()ERPP
مع المعايير الحالية في أنظمة إدارة البيئة والطاقة ومعيار محاسبة
تكاليف تدفق المواد  ،ISO14051يُم ّكن المؤسسات من إنشاء
نظام متكامل لتحديد وتعقب الخسائر في الطاقة والمياه والمواد
األولية .تبني منهجية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لنقل
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ( )TESTبالبيئة الفهم والقدرات الشاملة
في مختلف المجاالت اإلدارية للشركة مما يُعمق فهم ودعم اإلنتاج
األنظف وكفاءة استخدام الموارد ضمن األعمال.

للشرکات

“

محمد طاهر ساسي ،مدير مشروع الصناعة الدوائية سيف

إن

“

ُتبنى منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ( )TESTعلى

تقييم اإلنتاج الفعال
و النظيف للموارد
()ERPP

محاسبة تكاليف تدفق
المواد ()MFCA

نظام اإلدارة البيئية
ونظام إدارة الطاقة

يحدد الفرص الفنية والمالية ال ُمجدية
إلنتاج أنظف واكثر كفاءة.

إنشاء نظام معلومات لمتابعة
الخسائر من المواد وتدفق الطاقة.

يدمج كفاءة استخدام الموارد في اإلدارة
الكلية للشركة ،مؤديا ً إلى تحسينات
مستمرة ألنماط اإلنتاج المستدام.
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تحسين وتسريع قدرات تونس نحو النمو األخضر

أحد

األهداف األساسية لبرنامج نقل التكنولوجيا
الرفيقة بالبيئة يتمثل في تعزيز القدرات المحلية لمقدمي
الخدمات على أدوات كفاءة استخدام الموارد وتطوير
األسواق المحلية لخدمات اإلنتاج المستدام .وبحلول نهاية
المشروع تم بناء وتعزيز قدرات خمسة مراكز تقنية
العاملة في قطاعا ت الجلود واألحذية والنسيج و الصناعات
الغذائية والميكانيكية والكهربائية والكيمياء لتقديم خدمات
اإلنتاج المستدام في القطاع الصناعي المحلي بطريقة فعالة
تتجاوز مدة المشروع ،وبالتالي ضمان استدامة منهجية نقل
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ( )TESTلصناعة مستدامة.
وقد كان التدريب الواسع و الشامل أثناء العمل ،مقترنا
بمنهجية أفضل الممارسات في قاعدة األدلة وبرنامج
المساعدة التقنية ،فعالين في تقريب الصناعة من الحلول
االبتكارية والممارسين الذين يتمتعون بالخبرة في مجال
كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف .وسيمكن ذلك
من توسيع نطاق فائدة مبادرة المشروع إلى ما بعد فترة
المشروع لتشمل جميع القطاعات الصناعية في تونس،
مستفيداً من القدرات والخبرات المحلية المكتسبة وتكييفها
لنشر اإلنتاج الوطني المستدام.

وفي

أعقاب حملة تسويقية واسعة النطاق تضمنت
ورشات عمل وزيارات ميدانية فردية للشركات ،تم
اختيار  43شركة للتقييم األولي ،واختير منها للمشاركة
في المشروع  26شركة من  5قطاعات صناعية الجلود
واألحذية والنسيج و الصناعات الغذائية والميكانيكية
والكهربائية والكيمياء والتي قامت بالتوقيع على اتفاقيات
لتطبيق مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة .حجم
الشركات المختارة المنتشرة في في جميع أنحاء األراضي
الوطنية يتراوح بين  40موظف إلى  1000موظف .
وتتمتع الشركات المختارة من القطاعات الخمسة بإمكانات
عالية "قابلة لتكرار" النتائج إلى مواقع أخرى مماثلة ،
بهدف السماح باآلثار المضاعفة للمشروع في تونس.
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“

بعد الزيادة في تكاليف المرافق والمواد الخام
والمواد المساعدة ،أردنا التحكم بشكل أفضل
بتكاليف اإلنتاج ،وخاصة في مجال الطاقة،
وجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة في
السوق .وقد ساعدنا هذا نهج هذا المشروع
كثيرا
صالح شارف
مدير ،شركة الفالح

وكان

“

390

خصص  390يوم عمل لتدريب
مهنيين من القطاعين العام
والخاص ،بما في ذلك مؤسسات
الدعم والمكاتب االستشارية
والشركات  ،على أدوات منهجية
نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة
( )TESTخالل المرحلة التجريبية
للمشروع في تونس.

دافع األولي للشركات المشاركة يتمثل في
تحسين القدرة التنافسية من خالل خفض تكاليف اإلنتاج،
وال سيما التحكم في الموارد (المواد الخام والمياه والطاقة).
دوافع بعض الشركات كان الحصول على مساعدات تقنية
لالمتثال للوائح البيئية بأقل تكلفة.

نتائج تنفيذ مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة
بالبيئة
اﻟﺗوﻓﯾرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺣددة:

 7097طن  /ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم

111.2ﺟﯾﺟﺎواط ﺳﺎﻋﺔ  /ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ

 448950م / 3ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺎء

 9700344ﯾورو ﻓﻲ ﺳﻧﺔ
وأظهر

التقييم األولي للنتائج التي حققتها 26
شركة مشاركة في ( )MED TEST IIفي تونس إمكانية
واضحة للحد من التلوث و التقليل من استهالك المواد األولية
والمياه والطاقة .وتقدر المكاسب بنحو  7097طن  /سنة
من المواد الخام؛  111.2جيجاواط ساعة  /سنة في الطاقة؛
 448950م  / 3سنة من الماء؛ وانخفاض في التلوث يقدر
ب  19.7طن في السنة في الطلب األوكسجيني البيولوجي
و  29.8طن في السنة في الطلب األوكسجيني الكيميائي ،
و  2371طن في السنة في النفايات الصلبة  35227طن
في السنة من ثاني أكسيد الكربون

“

اآلثار االقتصادية والبيئية لمشروع مشروع
مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة
( )MED TEST IIهي أكثر وضوحا
وواقعية وبالتالي وأثرت على صورة العالمة
التجارية للشركة ،و بالتالي مع المزودين
األجانب.
نيو أميكو جلول بوقيلة:
المدير العام لشركة النسيج نيو أميكو

ومن

أهم نتائج المشروع الفريدة من خالل منهجية
نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ( )TESTهي أداة محاسبة
تكاليف تدفق المواد ( . )MFCAكشفت هذه األداة للشركات
التكلفة الحقيقية للخسائر من المواد األولية وعدم الكفاءة في
استخدامها .ومن خالل منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة
( )TESTتم جمع البيانات المالية وبيانات حجم اإلنتاج
المتعلقة بخسائر اإلنتاج لتشكل فرق من كوادر الشركة
المالية والفنية لتعمل معاً .بفضل هذه األداة تم تحديد كلفة
الخسائر وتسليط الضوء على إمكانيات التوفير بالقيمة المالية.
بناء عليها تم ترتيب خسائر اإلنتاج حسب قيمة الكلفة المالية
و اآلثار البيئية ,وهدا يساعد المؤسسة على تركيز الجهود
على أماكن الخلل التي ينجر عنها أكثر الخسائر في اإلنتاج
ثم اقتراح وتدابير التحسين .

فترات تسديد االستثمار لإلجراءت التي تم تحديدها
لدى الشركات المشاركة

12 %
40 %

17 %
31%

>0ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر> 0.5ﺳﻧﺔ
>0.5ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر> 1.5ﺳﻧﺔ
>1.5ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر> 3ﺳﻧﺔ
ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر< 3ﺳﻧﺔ
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“

نتائج تنفيذ مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة
بالبيئة
فترات تسديد االستثمار لإلجراءت التي تم تحديدها لدى الشركات المشاركة
عدد الموظفين

الشركة

قيمة االستثمار باليورو

التوفيرات باليورو
سنويا ً

فترة
قيمة تسديد
االستثمار
(سنة)

توفير المياه ()%
سنويا ً

توفير المواد ()%
سنوي *

توفير الطاقة ()%
سنوي

قطاع األنسجة
CITT 2

20

147191

121183

1.2

15 %

-

30 %

GWASH 3

145

68392

61790

1.1

35 %

-

40 %

NEW AMICO 1

1045

336522

366033

0.9

46.7 %

0.01 %

26.1 %

SFT 3

177

247609

310 274

0.8

12.7 %

-

16 %

SITEX 1

700

1102479

805489

1.4

34.5 %

3.2 %

14 %

STIT 1

63

111773

148913

0.8

17.2 %

-

44 %

VTL 2

94

84967

52789

1.6

-

31 %

30 %

قطاع الجلود ،المدابغ
SOSACUIR 2

60

216790

201509

1.1

39 %

9.7 %

9%

SOTUCHAM 2

40

196525

100556

1.9

31 %

17.9 %

7.3 %

NOEL 2

509

1419163

1319719

1.1

20 %

3%

34.7 %

EL FEJJA II 2

35

186400

270876

0.7

34.8 %

13.4 %

27.8 %

القطاع الكيميائي
AL KIMIA 2

493

844000

1289176

0.7

-

0.05 %

11 %

ICF 2

286

1033000

722207

1.4

-

5%

24 %

SAIPH 2

600

2154090

578382

3.7

3.3 %

3.5 %

36.8 %

TERIAK 2

500

789000

219750

3.6

4.5 %

0.5 %

23.5 %

COTREL

500

629100

530731

1.2

1.4 %

1.1 %

10 %

MAKLADA 2

200

234286

427197

0.6

4.2 %

0.5 %

35.5 %

MISFAT 2

1000

698614

415522

1.7

9%

7.4 %

17 %

SIA 2

280

582700

533592

1.1

3.3 %

11.1 %

40 %

القطاع الميكانيكي
2

قطاع األغذية والمشروبات
ABCO 2

300

160426

84384

1.9

1.4 %

1.0 %

22 %

EL FELLAH 2

50

252856

192497

1.3

37.5 %

0.4 %

21.7 %

FIORE 2

40

80240

121120

0.7

8%

7.5 %

11.4 %

L’HOMARD 2

30

23120

66399

0.3

3%

34 %

10 %

PATES WARDA 2

400

1353793

449185

3

18 %

1%

7%

SORIL 2

100

1132800

243090

4.7

37 %

4.7 %

21.3 %

ZGOLLI FRERES 2

80

48868

67981

0.7

1%

5%

8%

7747

14134704 €

9 700344 €

1.5

المجموع
()1القيم على حسب إنتاج 2014
()2القيم على حسب إنتاج 2015
()3القيم على حسب إنتاج 2016
(*) توفيرات المواد الخام و المواد التشغيلية
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نقل التكنولوجيا السليمة بيئياً :الفوائد للصناعات
التونسية

حددت

فرق تنفيذ منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بيئيا
( )TESTفي 26شركة المشاركة ما مجموعه  362تدابير لزيادة
كفاءة استخدام الموارد ،منها  349تدبير (أي ما يعادل  95%من
المجموع) وافقت عليهم إدارات تلك الشركات وأدرجتهم ضمن
خطط العمل لتنفيذها في عام .2017
ُحدِد حجم التوفير لدى  26مصنع بما يزيد عن  9.7مليون يورو
سنويا ً واستثمارات تقدر بحوالي  14.1مليون يورو .هدا التوفير
نتيجة االقتصاد في الطاقة والمياه و المواد األولية ً.
في حين تم تحديد توفيرات كبيرة ،فإن معظم اإلجراءات المقترحة
كان فترات تسديد االستثمار لها أقل من نصف عام ()%48
وباستثمار يبلغ أقل من  7000دينار أردني ( 9300يورو) علما ً

بأن حوالي  %23من هذه اإلجراءات كانت إجراءت ال تحتاج
إلى استثمار (تدبيرمنزلي جيد) ،مما يعكس العائد المالي الكبير
من تطبيق هذه اإلجراءات.

في

حين تم تحديد توفيرات كبيرة ،كان لمعظم اإلجراءات
المقترحة فترات استرداد ااستثمار في غالبها قصيرة بحيث
 38٪من االستثمار يسترجع فى أقل من عام و  27٪فى أقل
من عام و نصف و  20٪يتم استرجاعها فى أقل من سنتين و
 ٪ 15فقط يتم استرجاعها بين سنتين و أربعة سنوات و ذالك
يعكس العائد المالي الكبير للمشروع.

تصنيف اإلجراءات التي تم تحديدها وفقا لفترات دفع االستثمار ومعدل تطبيقها في الشركات
التونسية المشاركة

362
ﺗداﺑﯾر اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف وﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام

150

120

90

اﻟﻣوارد

60

ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾد
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر< 3ﺳﻧﺔ

>1.5ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾد
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر> 3ﺳﻧﺔ

>0.5ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾد
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر> 1.5ﺳﻧﺔ

>0ﻓﺗرة ﺗﺳدﯾد
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر> 0.5ﺳﻧﺔ

30

0

9700344

ﯾورو
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣدﺧرات اﻟﻣﺣددة ﺳﻧوﯾﺎ
التدابير التي تم تحديدها والموافقة عليها وفقا ً للقطاع
ﻗطﺎع اﻷﻧﺳﺟﺔ

اﻟﻘطﺎع اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ

ﺗداﺑﯾر ﻣﺣددة 85
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ 69

ﺗداﺑﯾر ﻣﺣددة 63
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ 60

اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ

ﺗداﺑﯾر ﻣﺣددة 40
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ 39

ﻗطﺎع اﻟﺟﻠود ،اﻟﻣداﺑﻎ

ﺗداﺑﯾر ﻣﺣددة 75
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ 75

ﻗطﺎع اﻷﻏذﯾﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت

ﺗداﺑﯾر ﻣﺣددة 99
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ 89
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َحل ُمربح للصناعة والبيئة في تونس

“
إن مشروع نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا

( )MED TEST IIجعلنا ندرك ما هو مهم
الستخداماتنا المختلفة للطاقة وكيفية إلزام
أنفسنا بالحماية من التلوث والوقاية منه
في صنع منتجاتنا من خالل االمتثال للوائح،
وتحسين األداء البيئي واالستخدام المسؤول
للطاقة والمواد.
مارك لي رو
مدير عام ،شركة االحذية نوال

“

وصممت

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ()MED TEST II
من أجل تطبيق منهجية شاملة ومتكاملة للصناعات التي تسعى
إلى االنتقال إلى أسلوب إنتاج أكثر كفاءة في استخدام الموارد،
لضمان مستويات عالية من اإلنتاجية وزيادة فرص الوصول إلى
األسواق إلى أقصى حد ممكن و المطابقة للمعايير الدولية البيئية.
ويشمل هذا النهج الموجه نحو تحقيق النتائج ورصد التنفيذ وتقديم
المساعدة إلى المؤسسات التجارية من أجل الوصول إلى مختلف
آليات التمويل من أجل االرتقاء بالبيئة واالبتكار البيئي .وفي هذا
الصدد ،استثمرت الشركات في قطاعي األغذية والمنسوجات في
التكنولوجيات النظيفة التي تتسم بالكفاءة والفعالية في استخدام
الموارد.

وبالمثل

 ،يتم تشجيع الشركات على دمج منهج
االختبار في سياساتها واستراتيجياتها وأنشطتها .وهكذا اعتمدت
جميع هذه الشركات سياسات بيئية تدمج مفهوم برنامج تخطيط
موارد المؤسسات وعلى سبيل التوضيح نقتبس شركة الغزل
والنسيج التي حصلت على ثالث آالت تدفق ( )E-FLOWيوفر
ما يصل إلى  95٪من المياه مقارنة مع العملية التقليدية .وقد
اكتسبت شركة في الصناعات الغذائية تكنولوجيا ()AEROSOL
جديدة لتسريع عملية ذوبان الثلج للسردين ، ،والحد من استهالك
المياه وتحسين جودة المنتوج .و قد قامت شركات أخرى بهدف
تحسين كفاءة استخدام الطاقة بتركيب وحدات من الجيل الثالث
لتلبية احتياجاتها من الكهرباء والحرارة والبرد.

وأنشأت

أربع شركات نظاما متكامال لنظام اإلدارة
البيئية يستند إلى المعيار الجديد ايزو ،(ISO) 14001وقد
اجتازت شركة واحدة (كوترل  )COTRELتدقيق الشهادات
بنجاح ،بينما تستعد الشركات الثالثة األخرى للحصول على
شهادة قبل نهاية المشروع .وأخيرا ،عملت معظم الشركات على
تحقيق الدمج بين آلية محاسبة تدفق المواد ( )MFCAفي
نظام المحاسبة العامة لها من أجل تتبع كفاءة استخدام الموارد.

اﻟﻔواﺋد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة
ﺗﻘﻠﯾل ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت

ﺗﻘﻠﯾل اﻟطﻠب
اﻷوﻛﺳﺟﯾﻧﻲ
اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ

ﺗﻘﻠﯾل اﻟطﻠب
اﻷوﻛﺳﺟﯾﻧﻲ
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ

35227 111.2 448950

2371

29.8

19.7

طن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ

طن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ

طن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ

ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﯾﺎه

ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﺳﻧوﯾﺎ ً

8

ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ

ﺟﯾﺟﺎواط ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻧوﯾﺎ

طن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ

القدرات ل نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا ً
( )ERPPفي تونس

عزز

مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة قدرات مُقدمي خدمات اإلنتاج الفعال و النظيف للموارد ()ERPP
المحليين للمساعدة في تطوير الحلول من أجل تونس والتي تعمل على فصل اإلنتاج بشكل متزايد عن استهالك الموارد
المحدودة.

“

وتمثل تجربة المراكز الفنية القطاعية في تنفيذ مشروع نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا
( )MED TEST IIنقطة تحول في التزاماتها بالتنمية الصناعية المستدامة وتفتح آفاقا
حقيقية إلثراء مجموعة الخدمات المقدمة للشركات في مجال التكنولوجيات السليمة بيئيا.
السيد نبيل بن بشير
مدير عام المركز الوطني للجلود واألحذية

“

فريق نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا ً األساسي:

المركز الوطني للجلود واألحذية
نادية الصمعي بوبكر مديرة المشروع منسقة عامة وخبيرة في الجلود و االحذية ،إلياس قرطاس خبير فني في االحذية ،محمود
منصوري خبير فني في الدباغة ،عاطف سديري خبير فني في الدباغة.
المركز الفني للصناعات الغذائية
هالة الزغيدي منسقة وخبيرة في الصناعات الغذائية ،جيهان قيدارة خبيرة في الصناعات الغذائية  ,امنة كمون خبيرة في الصناعات
الغذائية  ,رانيا باني خبيرة في الصناعات الغذائية
المركز الفني للكيمياء
عبد القادر ميساوي منسق وخبير فني في الصناعات الكيميائية  ،رشيد الزموري خبير فني في الصناعات الكيميائية.
المركز الفني للنسيج
نسرين شريعة منسقة ووخبيرة فنية في النسيج  ،منال بن سعيدة وخبيرة فنية في النسيج  ،نبيل بوغمورة خبير فني في النسيج  ،عبد
عبد الحميد السّخيري خبير فني في النسيج  ،حبيب جبروني خبير ايزو . 14001
المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
حسني بلحاج منسق وخبير تقني  ،محمود رمزى المتهمم خبير فني في الميكانيك  ،محمد الشابي خبير ايزو  ، 14001فاضل
قاسمي ،خبير في الطاقة  ,زينب بلحاج رحومة خبير في الميكانيك
،عبد الرحيم البامري خبير في الميكانيك.

الفريق الفني المساند:

منجي سويد خبير في الطاقة ،علي بن عوينان خبير في الطاقة ،وليد عمر خبير  ،MFCAسمير قزبار خبير في السياسة البيئية،
يسر صباغ خبير ايزو .14001

الفريق الدولي:
كارولينا غونزاليس  -مولر مدير المشروع ،روبرتا دي بالما كبير المستشارين الفنيين ،فالديمير دوبس خبير أول في برنامج نقل
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ،كريستين جاش خبيرة في محاسبة تكاليف تدفق المواد ،مارتن شرنغ خبير( )ttzفي قطاع الصناعات
الغذائية ،مراد كيالني خبير في قطاع الكيمياء ،اندريا سليقرد خبير في الدباغة  ،بدرو توماس خبير في قطاع الميكانيك ()ADIMME
 ،عفيف زقية خبير في النسيج.
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الشركاء ال ُمنفذين

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
دائرة البيئة
Vienna International Centre, P.O. Box 300,
1400 Vienna, Austria
هاتف ،)43+ – 1( 26026 – 0 :فاكس)43+ – 1( 26926 – 69 :
البريد اإللكترونيC.GONZALEZ-MUELLER@unido.org :
الموقع اإللكترونيwww.unido.org :

centre national DU CUIR et DE LA CHAUSSURE

المركز الوطني للجلود واألحذية
،17نهج الجلد  ،سيدي رزيق 2033 ،مقرين
تونس
الهاتف(216)71 432283 : .
فاكس(216) 71 432 283 :
البريد اإللكترونيboc@cnccleather.tn :
الموقع اإللكتروني www.cnccleather.nat.tn :
المركز الفني للنسيج
شارع الصناعات ص ب  ،279بئر القصعة،
 2013بن عروس  -تونس
الهاتف(216) 71 381 133 : .
فاكس(216) 71 382 558 :
البريد اإللكترونيcettex@cettex.com.tn :
الموقع اإللكتروني www.cettex.com.tn :
المركز الفني للصناعات الغذائية
 ،12نهج المصنع الشرقية  1الشرقية ،2
 2035تونس قرطاج  -تونس
الهاتف(216) 71 940 198 : .
فاكس(216) 71 941 080 :
البريد اإللكتروني ctaa@ctaa.com.tn :
الموقع اإللكترونيwww.ctaa.com.tn :
المركز الفني للكيمياء
 ،4نهج الصناعات التقليدية الشرقية  2الشرقية 2035 - 1
تونس تونس
الهاتف(216) 71 940 755/772: .
فاكس(216) 71 941 241 :
البريد اإللكترونيctc@ctc.tn :
الموقع اإللكترونيwww.ctc.ind.tn :
المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
ط و  7المنطقة الصناعية منوبة 2010
منوبة  -تونس
الهاتف(216) 70 146 000/70 146 023: .
فاكس(216) 70 146 071/70 146 070 :
البريد اإللكترونيcontact@cetime.com.tn :
الموقع اإللكترونيwww.cetime.ind.tn :

يرجى مسح رمز االستجابة السريعة أو زيارة الموقع اإللكتروني
 www.switchmed.euللتمكن من االطالع على قصص النجاح في كل من
الشركات المشاركة في مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئية
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