
MED TEST III  
مشروع “SwitchMed” ممول 

من قبل اإلتحاد األوروبي

النهوض بصناعات تنافسية وذات كفاءة يف استخدام املوارد يف األردن

مقدمة

أصبــح تحســن قــدرة الصناعــات عــى إنتــاج أكــر كفــاءة يف اســتخدام املــوارد أمــرًا رضوريـًـا 

للتنميــة يف األردن. إن شــح املصــادر املائيــة، إىل جانــب االســترياد املكلــف للطاقــة واملــواد 

الخــام، يتســبب بنفقــات كبــرية عــى الــركات يف األردن. ونتيجــة لذلــك، يعــد دعــم القطــاع 

ــة  ــر فعالي ــوارد وأك ــاءة يف اســتخدام امل ــر كف ــه أك ــي تجعل ــد الوســائل الت الخــاص لتحدي

مــن حيــث تخفيــض الكلــف التشــغيلية أمــرًا هامــاً للغايــة لزيــادة القــدرة التنافســية ومنــو 

األعــال واالقتصــاد األردين يف املســتقبل.

ــل  ــروع نق ــار م ــدو( يف إط ــة )اليوني ــة الصناعي ــدة للتنمي ــم املتح ــة األم ــرت منظم أظه

ــن  ــا ب ــرة م ــق يف الف ــذي طب ــة MED TEST II يف األردن وال ــة بالبيئ ــا الرفيق التكنولوجي

عــام 2015 و2018، الفوائــد االقتصاديــة لكفــاءة اســتخدام املــوارد يف 12 رشكــة مــن قطــاع 

ــات. ــة واملروب األغذي

ــة  ــة صناع ــّان وغرف ــة ع ــة صناع ــع غرف ــاون م ــة بالتع ــة امللكي ــة العلمي حــددت الجمعي

األردن وبتوجيــه فنــي مــن اليونيــدو تدابــري لزيــادة كفــاءة اســتخدام املــوارد تحقــق وفــرا 

يزيــد عــن 1.6 مليــون دينــار ســنويًا مــن تكاليــف اإلنتــاج لـــ 12 رشكــة مشــاركة. 

 

ــاءة  ــادة كف ــة لزي ــق وطني ــم إعــداد خارطــة طري ــج الواعــدة، ت ــق هــذه النتائ بعــد تحقي

ــات  ــدو واملؤسس ــة واليوني ــة األردني ــع الحكوم ــاون م ــة بالتع ــة األردني ــوارد يف الصناع امل

ذات العالقــة. إن أهــداف خارطــة الطريــق هــذه، إىل جانــب االســراتيجية الوطنيــة للنمــو 

األخــر، حــددت املرجعيــة لتطويــر املرحلــة التاليــة مــن مبــادرة MED TEST III التــي 

ــرة 2023-2019. ــا يف األردن للف ــم تنفيذه يت

نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة MED TEST III يف األردن   

ستســتمر مبــادرة MED TEST III يف تعزيــز القــدرات املحليــة  مبــا يخــص اإلنتــاج االنظف 

والكفــؤ يف اســتخدام املــوارد، وتوســيع نطــاق التقــدم الــذي تــم تحقيقــه يف املرحلــة األوىل 

مــن املــروع وتطبيــق اإلنتــاج األكــر كفــاءة يف قطاعــات، ومناطــق وأعــال جديــدة. 

وستساعد كفاءة املوارد الرشكات األردنية من خالل:

ــف  ــض التكالي ــي، وخف ــر البيئ ــن األث ــد م ــف، والح ــورات يف التكالي ــن الوف تحس

املرتبطــة مبعالجــة النفايــات، والتــي تــؤدي لتحســن التنافســية للمنتجــات األردنيــة 

ــر؛ ــة ويف التصدي يف الســوق املحلي

ــاظ  ــى املخــزون املحــدود والحف ــاد ع ــل االعت ــوارد، وتقلي ــر امل ــادة طــول عم زي

ــي؛ ــاد املح ــة يف االقتص ــى القيم ع

تطويــر العمليــات للمشــاريع املحليــة الصغــرية واملتوســطة الحجــم بجانــب تطويــر 

ــة  ــادي لتلبي ــام االقتص ــية النظ ــن تنافس ــد م ــن أن تزي ــي ميك ــد الت ــلة التوري سلس

احتياجــات الســوق يف املســتقبل؛

تقليل تكاليف االمتثال وتخفيف املخاطر البيئية يف العمليات اليومية.

ينفذ مرشوع MED TEST III يف األردن بالتعاون مع:

http://www.SwitchMed.eu
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://www.mit.gov.jo/Default/Ar
http://moenv.gov.jo/Default/Ar
http://www.aci.org.jo/
https://www.jci.org.jo/
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إعداد خارطة طریق وطنیة لزیادة كفاءة الموارد

من MED TEST III  ،2023 - 2019 في األردن سیزید كفاءة الموارد: 

 تعزیز بیئة األعمال
 لتنفیذ استثمارات
 كفاءة الموارد في
 القطاع الخاص

 نقل المعرفة
 والمعلومات عن
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 دعم القدرات الفّعالة
 واإلطار السیاسي

 لتمكین كفاءة الموارد
 كممارسة شائعة في
الصناعات األردنیة

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
دائرة البيئة

السيدة :كارولينا جونزاليس
هاتف: 0-26026 1 43+، فاكس: 26926-69 1 43+

c.gonzalez-mueller@unido.org :الربيد اإللكروين
www.unido.org :املوقع اإللكروين

الجمعية العلمية امللكية
صندوق بريد 1438 عّان، 11941 األردن

هاتف: 5344701 6 962+
فاكس: 5344806 6 962+

rafat.assi@rss.jo :الربيد اإللكروين
www.rss.jo :املوقع اإللكروين

ــة  ــة العلمي ــع الجمعي ــاون م ــال التع ــدو مج ــع اليوني ــروع Med TEST III، ستوس يف م

امللكيــة وغــرف الصناعــة ووزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن ووزارة البيئــة، لتنفيــذ عــدد 

مــن األنشــطة التــي تدعــم تبنــي خارطــة الطريــق الوطنيــة لزيــادة كفــاءة اســتهالك املــوارد، 

مــع الركيــز عــى ثالثــة محــاور رئيســة.

القدرات الفّعالة واإلطار السيايس الذي ُيَِكن مامرسة كفاءة 
املوارد يف الصناعات األردنية

مــن خــالل هــذا النشــاط ، ســيتم تدريــب مجموعــة مــن مقدمــي الخدمــة املحليــن عــى 

منهجيــة نقــل التكنولوجيــا الرفيقــة بالبيئــة الكتســاب املهــارات العمليــة من خالل املشــاركة 

يف برنامــج التدريــب العمــي ملــدة عريــن شــهرًا، لتطبيــق أدوات كفــاءة اســتخدام املــوارد 

يف الصناعــات. مــن الــروري تأســيس نظــام وطنــي العتــاد مقدمــي الخدمــة عنــد نهايــة 

ــن ميكنهــم  ــل للخــرباء الوطني ــب العمــي، يســاعد عــى إنشــاء نظــام تأهي برنامــج التدري

مــن تقديــم خدمــات كفــاءة اســتخدام املــوارد للســوق املحليــة. باإلضافــة إىل ذلــك، ســتعزز 

ــة  ــات الوطني ــوارد يف التريع ــتخدام امل ــاءة اس ــاج كف ــية إلدم ــدرات املؤسس ــدو الق اليوني

ــي  ــم املســاندة إلنشــاء آلية/برنامــج وطن ــي، وتقدي ــق والتفتيــش البيئ ــة بالتدقي ذات الصل

ــة  ــة األردني ــل الوطني ــة العم ــار خط ــوارد يف إط ــتخدام امل ــؤ يف اش ــف والكف ــاج األنظ لإلنت

للنمــو األخــر.

تعزيز بيئة األعامل لتنفيذ استثامرات كفاءة املوارد يف القطاع 
الصناعي  

الوصــول إىل التمويــل هــو أحــد العوائــق الرئيســة التــي تحــول دون تطبيــق اإلنتــاج 

ــروع  ــتهدف رشكاء امل ــك، سيس ــات. لذل ــوارد يف الصناع ــتخدام امل ــؤ يف اس ــف والكف األنظ

ــادة الوعــي وتيســري الحــوار مــع مؤسســات  ــذ أنشــطة لزي القطــاع املــايل مــن خــالل تنفي

ــاج األنظــف والكفــؤ يف اســتخدام  ــل لإلنت ــة إلنشــاء أدوات متوي ــة والدولي ــل الوطني التموي

ــة محفــزة  ــم آلي ــك، ســيتم العمــل عــى تصمي ــة. عــالوة عــى ذل املــوارد للصناعــة األردني

للســوق مــن خــالل العمــل عــى إطــالق جائــزة / عالمــة للصناعــات التــي تطبــق كفــاءة 

ــة. ــات ذات العالق ــز والجه ــاين للتمي ــه الث ــد الل ــك عب ــزة املل ــع جائ ــاون م ــوارد - بالتع امل

نقل املعرفة والخربة واملعلومات عن كفاءة املوارد 
للقطاعات الصناعية واملؤسسات ذات العالقة

ــة  ــايئ، مســاندة فني ــاع الكيمي ــل القط ــات أخــرى، مث ــة يف قطاع ــات إضافي ــتتلقى صناع س

لتنفيــذ منهجيــة اليونيــدو لنقــل التكنولوجيــا الرفيقــة بالبيئــة، مــا يوســع نطــاق تطبيــق 

اإلنتــاج األنظــف والكفــؤ يف اســتخدام املــوارد. وســيجري توثيــق ونــر نتائــج تطبيــق هــذه 

املنهجيــة وأدوات اإلنتــاج األنظــف والكفــؤ يف اســتخدام املــوارد يف الصناعــات عــى نطــاق 

واســع بالتعــاون الوثيــق مــع غــرف الصناعــة واملؤسســات ذات العالقــة. 

وأخــريا، ســيتم إبــرام اتفــاق تعــاون مــع الجهــات األكادمييــة لدمــج أدوات اإلنتــاج األنظــف 

ــج  ــية وبرام ــام الهندس ــة لألقس ــة الحالي ــج الجامعي ــوارد يف املناه ــتخدام امل ــؤ يف اس والكف

ــن  ــة م ــات األكادميي ــم املخصــص للجه ــب والدع ــري التدري ــيتم توف ــي.  وس ــب املهن التدري

ــن  ــالب الجامعي ــوارد للط ــتخدام امل ــؤ يف اس ــف والكف ــاج األنظ ــذ دورات لإلنت ــل تنفي أج

ــن. واملهني

ملزيد من املعلومات، نرجو زيارة SwitchMed.eu أو االتصال مع:

http://www.unido.org
https://www.rss.jo/

