خارطة الطريق من أجل توسيع و
استدامة اقتصاد املوارد و اإلنت�اج
املستدام يف الصناعة

بتونس
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بتمويل من االحتاد األورويب  ،يستفيد برنامج  SwitchMedمن
تنسيق تعاوين لالحتاد األورويب ،و منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
( ،)UNIDOو الشعبة االقتصادية لربنامج األمم املتحدة من أجل البيئ�ة،
و خطة عمل البحر املتوسط التابع لربنامج األمم املتحدة من أجل البيئ�ة
(برنامج األمم املتحدة للبيئ�ة  /برنامج األغذية العاليم) ،و مركز النشاط
اإلقلييم لالستهالك واإلنت�اج املستدامني (.)SCP /RAC
تم إصدار هذا املنشور بدعم من االحتاد األورويب و ال يمكن حتت أي ظرف
من الظروف اعتب�اره يعكس وجهات نظر االحتاد األورويب .تقع مسؤولية
اآلراء و املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة على املؤلف وال ينبغي بالضرورة
اعتب�ارها تعكس آراء منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ( )UNIDOأو
مؤيدة من قبل هذه األخرية.
وعلى الرغم من احلرص الشديد على احلفاظ على دقة املعلومات الواردة
يف هذه الوثيقة ،فإن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
ال تتحمل و ال دولها األعضاء أي مسؤولية عن العواقب اليت قد تنشأ عن
استخدام هذه املواد.
تم استخدام تسميات مثل "املتقدمة" أو "الصناعية" أو "يف طور النمو"
ألهداف إحصائي�ة و ال تعرب بالضرورة عن حكم على املرحلة اليت بلغها بلد
معني أو منطقة معين�ة يف عملية التنمية.
إن ذكر أسماء الشركات أو املنتجات التجارية ال يعرب على موافقة منظمة
ً
األمم املتحدة للتنمية الصناعية ( .)UNIDOتمثل هذه الوثيقة عمال قيد
التنفيذ ،يهدف إىل توليد التعليقات و املناقشات .اآلراء املعرب عنها هنا هي
آراء املؤلف فقط.

املؤلف
الفريق املكلف باملشروع  MED TEST IIبالتعاون مع السيد رشيد نفطي،
بصفته املنسق الوطين.
التصميم
SwitchMed & Folch
اإلدارة الفني�ة والتصميم اجلرافيكي
Folch

حرر يف فرباير  2018من قبل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.
تم إنت�اج هذه الوثيقة دون مراجعة رسمية من قبل األمم املتحدة.

يمكنك الوصول إلين�ا عرب
switchmed.eu

الشركاء املنفذون

الشريك الفين

ً
تقدم هذه الوثيقة ملخصا خلارطة الطريق املقرتحة من أجل توسيع و استدامة مفهوم توفري املوارد يف الصناعة
ً
التونسية ،و ذلك استن�ادا إىل جتربة مشروع  MED TEST IIالتابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
( )UNIDOالذي يعترب أحد العناصر املكونة لربنامج .1SwitchMed
تم وضع خارطة الطريق هذه خالل الفرتة اليت تمتد من شهر مارس إىل شهر نوفمرب  ،2017و ذلك من خالل عملية
مشاورات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني و بقيادة الفريق التقين ملشروع  ،MED Test IIو بمساعدة املنسق الوطين
السيد رشيد نفطي .و ركزت هذه املشاورات على أصحاب املصلحة الرئيسيني بهدف ضمان تدخلهم و مساهمتهم
يف إعداد خارطة الطريق و الذين نذكر منهم :املراكز الوطني�ة لربنامج  SwitchMedالتابعة للوزارات املسؤولة عن
الصناعة و االبيئ�ة ،و الفيدراليات القطاعية للنسيج ،و األغذية الزراعية ،و الصناعات امليكانيكية والكهربائي�ة ،و
الكيماوية ،و صناعة اجللود واألحذية التابعة لالحتاد التونيس للصناعة و التجارة و الصناعة التقليدية ،و غرف التجارة
و الصناعة ،و وكالة النهوض بالصناعة و التجديد ،و مكتب التأهيل ،و وكالة حماية البيئ�ة ،و الديوان الوطين للتطهري،
والوكالة الوطني�ة إلدارة النفايات ،و معهد الصحة والسالمة املهني�ة ،و الوكالة الوطني�ة للتحكم يف الطاقة.
تعترب دراسة التوسع واستدامة اقتصاد املوارد و اإلنت�اج املستدام ( )ERPDاخلطوة النهائي�ة يف تنفيذ مشروع
 MED II TESTداخل مجموعة من الشركات التونسية الناشطة يف مختلف القطاعات الصناعية .ويمثل االنتقال
ً
من إجراء توجيهي إىل نشاط من املرجح أن يتضاعف يف الزمان واملكان ليصبح منتظما ويدعم االنتقال إىل صناعة
خضراء و يكون أحد ركائز االقتصاد الدائري.
تم إعداد هذه الدراسة من قبل الفريق التقين ملشروع  MED II TESTالتابع لربنامج  ،SwitchMedو ذلك
حتت قيادة املنسق الوطين و بالتشاور مع اجلهات الفاعلة.
الغرض من دراسة التوسع هو تقديم إجابة على السؤال اآليت :كيف يمكن احلفاظ على أنشطة العرض التوضييح
يف إطار مشروع  MED MED IIبعد انتهاء برنامج SwitchMed؟ أو بعبارة أخرى ،كيف نستفيد من إجنازات
املشروع و نشجع تكامل سياسة اقتصاد املوارد و اإلنت�اج املستدام ( )ERPDداخل االسرتاتيجيات واألنشطة الصناعية
بشكل مستدام و من خالل املوارد اخلاصة بالبالد؟
تقرتح هذه الدراسة خارطة طريق لتوجيه مسعى استدامة مقاربة اقتصاد املوارد واإلنت�اج املستدام ( )ERPDيف
الصناعة التونسية.

 1ملزيد من املعلومات www.switchmed.eu :

ANME
ANPE
AV
BMN
APII
COPIL
CTS
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الوكالة الوطني�ة للتحكم يف الطاقة
وكالة حماية البيئ�ة
االتفاقيات الطوعية
مكتب التأهيل
وكالة النهوض بالصناعة و التجديد
جلنة التوجيه
املراكز الفني�ة القطاعية

التشخيص البييئ املعمق
DEA
اقتصاد املوارد واإلنت�اج املستدام
ERPD
صندوق اإلنتقال الطايق
FTE
 FODEPصندوق محاربة التلوث الصناعي
اإلنت�اج املستدام
PD
 SNDDاالسرتاتيجية الوطني�ة للتنمية املستدامة
ضريب�ة التدريب املهين
TFP
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اإلطار العام لتوسيع اقتصاد
املوارد و اإلنت�اج املستدام
()ERPD

لقد أصبح االنتقال إىل االقتصاد الدائري مسألة محورية يف اسرتاتيجيات
التنمية املستدامة على كل من املستوى الدويل واإلقلييم والوطين .ولهذه
الغاية ،حتث خطة األمم املتحدة  2030للتنمية املستدامة 2البلدان
األعضاء على وضع أنماط مستدامة لإلنت�اج واالستهالك (الهدف )12
تشجع على استخدام املوارد و الطاقة.
أما على املستوى اإلقلييم فقد تم تصميم وتنفيذ برنامج
 SwitchMedاملمول من قبل االحتاد األورويب من أجل تسهيل التحول إىل
طرق استهالك و إنت�اج مستدامة ()MCPDيف منطقة جنوب البحر األبيض
املتوسط .و على املستوى الوطين ،فإن الزتام تونس بالتنمية املستدامة
يتجسد من خالل تبين اسرتاتيجية وطني�ة ( 3)SNDDو وضع خطة عمل
4
من أجل الوصول إىل األنماط املستدامة لإلنت�اج واالستهالك ()MCPD
يف تونس .كما يشجع قانون االستثمار اجلديد لعام  2016االستثمارات يف
التكنولوجيات النظيفة و حتقيق أهداف التنمية املستدامة عن طريق تقديم
مجموعة من احلوافز  ،بما يف ذلك مكافآت خاصة بالتنمية املستدامة.5
ومن نفس املنظور  ،فإن الدراسة السياسية اليت أجريت يف إطار
مشروع  MED TEST IIجعلت من املمكن  -على أساس استعراض
أدوات السياسة البيئي�ة ودعم اإلنت�اج املستدام - 6تقديم توصيات تهدف
إىل تعزيز اإلنت�اج املستدام يف الصناعة التونسية من خالل تطوير وتعزيز
األدوات التنظيمية و االقتصادية والتطوعية و كذا تكثيف االتصاالت.
تشكل كل هذه التوجهات االسرتاتيجية املتقاربة أساس خارطة الطريق

خارطة الطريق من أجل توسيع و استدامة اقتصاد املوارد و اإلنت�اج املستدام يف الصناعة

من أجل التوسع أو توسيع نطاقها .و على الرغم من هذا اإلطار املؤسيس
اإلجيايب نسبي�ا ل  ، MCPDفإن الوضع يف امليدان الصناعي ال يزال مليئ�ا
بالصعوبات والقيود وغالبا ما يقتصر على املشاريع التجريبي�ة الناجحة ولكن
يف الغالب بدون مستقبل ،وبالتايل فإن مصلحة اقرتاح خريطة طريق من
أجل التوسع أو بهدف "توسيع النطاق".
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تطوير خارطة الطريق من إعداد
اقتصاد املوارد واإلنت�اج املستدام
ERPD

الرؤية
تتمثل الرؤية المقترحة لخارطة الطريق في إطالق تأثير كرة الثلج من أجل
الترويج الواسع لمفهوم اقتصاد الموارد واإلنت�اج المستدام ( )ERPDفي
سياق إقتصادي دائري يدافع عن التنمية الصناعية الشاملة و المستدامة.
أهداف خريطة الطريق
تحدد خارطة الطريق مجاالت التدخل على مستويات مختلفة من أجل
تطوير سوق للمنتجات والخدمات المستدامة في تونس.
تتمحور أهداف خريطة الطريق ذات األولوية حول النقاط التالية:
•تحسين البيئ�ة السياسية الداعمة لتشجيع اإلنت�اج المستدام.
•تحفيز العرض و الطلب داخل اإلنت�اج المستدام.
•تعزيز قدرات مقدمي الخدمات وخدمات الدعم للمقاوالت الصناعية.
•تعبئ�ة الموارد الالزمة من أجل تنفيذ أنشطة اإلنت�اج المستدام.
منهجية من أجل إعداد خارطة الطريق
اعتمدت عملية تطوير خارطة الطريق على مقاربة تشاركية .وقد تم
تجريبها من قبل فريق مشروع  MED TEST IIبالتشاور مع الجهات
الفاعلة و مساهمات المراكز الوطني�ة .استلهمت المنهجية المعتمدة من
اإلطار المفاهيمي للتوسع الذي تم تطويره لهذا الغرض في "الكتاب
األخضر" 7الذي يدعو إلى تطبيق مفهوم "نقطة التأثير" حيث يمكن للتغيير
الطفيف أن يتسبب في تغييرات كبيرة في النظام .كما ترتكز المبادئ
التوجيهية للمنهج المتبع في االستفادة من إنجازات مشروع MED TEST
 ،IIو مشاركة األطراف الفاعلة ،و اتساق و تكامل االستراتيجيات الوطني�ة.
و توجت عملية التشاور بتنظيم اجتماع مائدة مستديرة مع جميع األطراف
الفاعلين من أجل التأكيد على محاور خارطة الطريق و ذلك من أجل الرفع
بمقاربة اإلنت�اج المستدام الذي تم اختب�اره والمصادقة عليه في إطار برنامج
.SwitchMed

خارطة الطريق من أجل توسيع و استدامة اقتصاد املوارد و اإلنت�اج املستدام يف الصناعة

المحاور ذات األولوية
بالنسبة لتأثير التوسع ،فإن خارطة الطريق تقترح العمل على عوامل تطوير
العرض و الطلب الخاصين بخدمات اقتصاد الموارد واإلنت�اج المستدام
( )ERPDعن طريق دورانها حول المحاور التالية:
•تطوير بيئ�ة سياسية مواتي�ة من أجل تحفيز الطلب على خدمات
اقتصاد الموارد و االنت�اج المستدام ( )ERPDمن خالل شن
حملة (الضغط) على األطراف الفاعلة في السياسة ،و داخل
المؤسسات المالية و  /أو داخل اإلدارات المحلية ،بهدف إصالح
األدوات السياسية (األدوات االقتصادية ،و المالية ،و التطوعية و
أدوات االتصال الخاصة لصالح اقتصاد الموارد و اإلنت�اج المستدام
(.)ERPD
•تحفيز الطلب على خدمات اقتصاد الموارد و اإلنت�اج المستدام
( )ERPDمن قبل القطاع الصناعي من خالل إطالق حمالت توعوية،
و ندوات ،و نشر النت�ائج اإليجابي�ة التي حققها  ،MED TEST IIو
كذا نشر المعلومات من خالل وسائل اإلعالم  /المجالت و البحث
عن عمالء جدد من أجل تزويدهم بخدمات اقتصاد الموارد و اإلنت�اج
المستدام ( ،)ERPDإلخ.
•تعزيز القدرات و تحسين خدمات اقتصاد الموارد و اإلنت�اج المستدام
( )ERPDمن خالل تطوير قدرات مقدمي خدمات اقتصاد الموارد
و االنت�اج المستدام ( )ERPDمن خالل برامج التدريب وتأهيل
مقدمي الخدمات القادرين على تقديم خدمات  /أدوات خاصة
باقتصاد الموارد و اإلنت�اج المستدام ( )ERPDبحيث تلبي انتظارات و
احتي�اجات صناعة البالد.
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توجيه و نشر خارطة الطريق
و بالنظر إلى القدرات و الخبرات المكتسبة في مجال اقتصاد الموارد و
اإلنت�اج المستدام ( )ERPDمن قبل مقدمي الخدمات الحاليين في إطار
مشروع  ، MED TEST IIفإن المراكز التقني�ة القطاعية ستكون األنسب
لتوجيه عملية تنفيذ خارطة الطريق .حيث سيتعين عليهم لعب دور هام
في التعبئ�ة و التعاون فعال مع الجهات الفاعلة المؤلفة من أصحاب القرار
السياسي ،و أعضاء المؤسسات العمومية ،و مؤسسات التمويل وجمعيات
المجموعات المستهدفة.
و في إطار أعمال التحليل هذه ،تم إعداد خارطة الطريق التالية .و هي
تصف تنظيم العمل ،و تحدد األنشطة الخاصة التي يتعين االضطالع بها،
و تضع األفق الزمني لتنفيذها ،و كذلك الموارد الالزمة لنشر األنشطة.

 2خطة األمم املتحدة  2030للتنمية املستدامة.
 3االسرتاتيجية الوطني�ة للتنمية املستدامة  ، 2014-2020وزارة التجهزي و التهيئ�ة الرتابي�ة والتنمية املستدامة.
 4خطة العمل الوطني�ة  ، 2025-2016 ، MCPDوزارة البيئ�ة والتنمية املستدامة
 5قانون االستثمار رقم  71الصادر بت�اريخ  30سبتمرب .2016
 6توصيات بشأن أدوات السياسة من أجل تعزيز اإلنت�اج املستدام  ،غازبار  ،يوليو
 7الكتاب األخضر الذي يتطرق إىل أنشطة مشروع  ،MED TEST IIمن تأليف جويس ميلر و إيلي دي فراند ،كابريزي شركة ذات مسؤولية محدود ،مارس 2016 2016

سنوتب
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الطاولة 1

مصفوفة خارطة الطريق

املحور

نشاط خاص

املؤسسات الشريكة

املوراد

األفق الزمني

تطوير بيئ�ة سياسية مواتي�ة
القتصاد املوارد و االنت�اج
املستدام ERPD

إضفاء الصبغة املؤسساتي�ة على
التشخيص البييئ املعمق ()EA

زارة البيئ�ة ،مركز تونس الدويل لتكنولوجياالبيئ�ة ،الوكالة الوطني�ة حلماية املحيط.
وزارة الصناعة ،املراكز الفني�ة القطاعية (،)CTS
الوكالة الوطني�ة حلماية البيئ�ة ( ، )ANPEمركز
تونس الدويل لتكنولوجيا البيئ�ة ()CITET

صندوق محاربة التلوث
الصناعي ()FODEP
صندوق االنتقال الطايق
()FTE

على املدى القصري
()CT) (2018

مشروع تنظييم  1 +على
األقل توجيهي لكل قطاع
صناعي

تأسيس االتفاقيات الطوعية ()AV

وزارة البيئ�ة

التمويل الذايت و  /أو
اإلعانات

على املدى القصري
()CT) (2018

توقيع ما ال يقل عن اتفاقيتني
طوعيتني كل سنة

وزارة الصناعة
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احلصة/املؤشر

فيدراليات قطاعية تابعة لالحتاد التونيس للصناعة
و التجارة و الصناعات التقليدية (،)UTICA
الشركات ،املجتمع املدين
تعزيز النهج الوقايئ من خالل الرقابة
البيئي�ة الذاتي�ة

وزارة البيئ�ة

التمويل الذايت

على املدى القصري
()CT) (2018

مراجعة املعايري اخلاصة بالولوج
إىل صندوق محاربة التلوث
الصناعي FODEP

التمويل الذايت

على املدى القصري
()CT) (2018

إجراءات خاصة معتمدة من
جلنة التوجيه COPIL

املقاوالت ،املراكز الفني�ة القطاعية ()CTS

اشرتاط االلزتام بنهج املراقبة الذاتي�ة
من أجل الولوج إىل صندوق محاربة
التلوث الصناعي ()FODEP

وزارة البيئ�ة

حتديد إجراء خاص من أجل احلصول
على تمويل االستثمارات الصديقة
للبيئ�ة و إجراءات توفري املوارد كجزء من
مكافأة التنمية املستدامة اليت أدخلها
قانون االستثمار لعام 2016

مكتب التأهيل ()BMN

حتسين�ات أسعار الفائدة للحصول
على قروض البنك لتمويل
التكنولوجيات الصديقة للبيئ�ة

التمويل الذايت

على املدى القصري
()CT) (2018

دفرت التحمالت اخلاص
باالتفاقية البيئي�ة االختي�ارية

الوكالة الوطني�ة للتحكم يف الطاقة ()ANME؛
املراكز الفني�ة القطاعية CTS
وزارة البيئ�ة
وزارة المالية
وزارة المالية ،البنك املركزي ،األبن�اك التجارية

القطاع البنكي

على املدى القصري
()CT) (2018

عدد الديون املمنوحة بنسب
تفضيلية

 :CT 8قصير المدى (أقل من سنة واحدة) :MT ،متوسط المدى (بين سنة و ثالث سنوات) :LT ،طويل المدى (أكثر من ثالث سنوات)

خارطة الطريق من أجل توسيع و استدامة اقتصاد املوارد و اإلنت�اج املستدام يف الصناعة
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املحور

نشاط خاص

املؤسسات الشريكة

املوراد

األفق الزمني

تعبئ�ة القطاع الصناعي
للوصول إىل خدمات اقتصاد
املوارد و اإلنت�اج املستدام
()ERPD

حمالت تسويق على مستوى اقتصاد
املوارد و اإلنت�اج املستدام ()ERPD
للصناعيني يف األقاليم

املراكز الفني�ة القطاعية ( ،)CTSمركز تونس
الدويل لتكنولوجيا البيئ�ة ( ،)CITETاالحتاد
التونيس للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية
( ،)UTICAمركز ترويج الصادرات ()CEPEX

اجلهات الداعمة

على املدى القصري
()CT) (2018

تقوية الكفاءات و اخلدمات
الفعالة يف مجال اقتصاد
املوارد و االنت�اج املستدام
()ERDP

سنوتب

عمليات التواصل خبصوص قصص
جناح املقاوالت اليت طبقت نهج
.TEST
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احلصة/املؤشر
مخطط من أجل التواصل
الوصول إىل هدف من 800
صناعي

إنشاء قاعدة بي�انات خبصوص
التكنولوجيات البيئي�ة اخلالقة و
املستدامة

املؤسسات الوطني�ة والدولية :مكتب الدراسات،
قطب تكنولويج ،مركز للموارد التكنولوجية،

التمويل الذايت

على املدى القصري
()CT) (2018

قاعدة البي�انات الوظيفية

تعزيز وتطوير كفاءات هياكل الدعم
يف()ERDP

هيكل دعم املقاوالت :االستشاريون  /مكتب
الدراسات

ضريب�ة التدريب املهين
()TFP

على املدى القصري
()CT) (2018

عدد االستشاريني لكل هيكل
دعم ( 100شخص)

إدماج وحدات مشروع  TESTيف
املناهج اجلامعية (الهندسة الصناعية
 ،العمليات ،الكيمياء  ،إلخ)

مدارس الهندسة و اجلامعات

التمويل الذايت

على املدى املتوسط
()MT) (2019

عدد وحدات مشروع TEST
اليت تم إدماجها

إعداد مواد التدريب اخلاصة
باقتصاد املوارد و اإلنت�اج املستدام
()ERPD

املراكز الفني�ة القطاعية ( ،)CTSاالستشاريني

التمويل الذايت للمراكز الفني�ة على املدى القصري
القطاعية ()CTS
()CT) (2018

تطوير دليل محلي حول مقاربة
مشروع TEST

املراكز الفني�ة القطاعية (ِِ )CTSاجلامعات،
االستشاريني

املراكز الفني�ة القطاعية
()CTS

على املدى القصري
()CT) (2018

وحدات التدريب املتاحة
يف إقتصاد املوارد و اإلنت�اج
املستدام ()ERPD
وضع دليل محلي
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ن إعداد خارطة الطريق من أجل توسيع واستدامة اقتصاد املوارد و اإلنت�اج املستدام ( )ERPDيف الصناعة التونسية هو
ثمرة التقييم اإلجيايب ملشروع  MED TEST IIالذي يهدف إىل نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئ�ة يف كل من قطاع النسيج،
و اجللود ،و األحذية ،و املواد الكيميائي�ة ،و األغذية الزراعية ،و امليكانيكا ،و الكهرباء ،و تشاور األطراف الفاعلة ،و كذا ضرورة
التكامل و املواءمة مع االسرتاتيجيات الوطني�ة و التوجهات الدولية حول موضوع التنمية املستدامة.

جيب أن تساعد النت�اجئ املتوقعة من تنفيذ خارطة الطريق يف تسهيل
االنتقال إىل الصناعة اخلضراء وجعلها إحدى دعائم االقتصاد الدائري من
خالل االعتماد على عوامل النجاح التالية:
•املوازنة بني السياسة البيئي �ة القائمة على التنظيم (مقاربة القيادة و
التحكم) و السياسة املخططة و املوجهة حنو اإلنت�اج املستدام وتعزيز
القدرة التن�افسية للمقاوالت.
•إدراك الصناعيني لالنتقال إىل الصناعة اخلضراء ،املوجهة حنو اقتصاد
املوارد و منع التلوث.
•مواءمة األدوات االقتصادية و المالية حنو تشجيع الصناعة اخلضراء
وخاصة اإلنت�اج املستدام.

switchmed.eu

•توافر الكفاءات الوطني �ة ملتابعة املقاوالت يف نهج اإلنت�اج املستدام
•التمكن من األدوات التقني �ة لإلنت�اج النظيف (دليل مشروع )TEST
املثبت�ة واملتوافقة مع السياق الوطين.

