
MED TEST III
تعزيز سالسل القيمة الدائرية من أجل صناعة خضراء وأكثر قدرة على المنافسة لقطاع المنسوجات في مصر.

ــرة مــن المــوارد  ــات كبي ــب صناعــة المنســوجات والمالبــس الجاهــزة كمي تتطل
وينتــج عنهــا كميــات غيــر مســبوقة مــن المخلفــات والنفايــات الســائلة. وفــي عــام 
ــر  ــار مت ــة 79 ملي ــس العالمي ــوجات والمالب ــة المنس ــتهلكت صناع 2015، اس
مكعــب مــن الميــاه، ونتــج عنهــا 1715 مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون 
و 92 مليــون طــن مــن المخلفــات. وتحتــاج العمليــات المختلفــة لسلســلة القيمــة 
الخاصــة بالمنســوجات إلــى أكثــر مــن 8000 مــادة كيميائيــة، ووفقــاً لتقديــرات 
ــة ينتــج عــن صباغــة  ــاه الصناعي ــوث المي ــإن 17-٪20 مــن تل ــي ف البنــك الدول

ومعالجــة األقمشــة.

ــاع  ــي قط ــع ف ــاق واس ــى نط ــتخدمة عل ــة المس ــواد الكيميائي ــض الم ــكل بع وتش
المنســوجات خطــورة علــى البيئــة واإلنســان، كمــا أنهــا تمثــل أيًضــا عقبــة 
رئيســية أمــام إعــادة تدويــر المنســوجات. ونظــراً لزيــادة الطلــب العالمــي علــى 
المنســوجات، أصبحــت المــواد الخــام، مثــل األليــاف، تقــل بشــكل متزايــد، ومــن 
ــة  ــل التكلف ــد عوام ــل أح ــة تمث ــواد الكيميائي ــع الم ــب م ــى جن ــا إل ــا جنًب ــم فأنه ث
الهامــة فــي صناعــة المنســوجات. ومــع ذلــك، فــإن زيــادة الوعــي لــدى المســتهلك 
بشــأن األثــر البيئــي إلنتــاج النســيج قــد أدى إلــى زيــادة الطلــب علــى المنســوجات 
ــام  ــة بالقي ــة العالمي المنتجــة بشــكل مســتدام فضــالً عــن إلهــام العالمــات التجاري
بتحليــل سالســل اإلمــداد والتوريــد الخاصــة بهــا للحصــول علــى بدائــل أفضــل 

ــاج األنظــف. ــات اإلنت ــاد تدويرهــا وعملي ــاف المتجــددة والمع تتضمــن األلي

وأثبتــت منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو( )UNIDO(، فــي 
ــويتش  ــتدامين »س ــتهالك المس ــاج واالس ــج التحــول األخضــر لإلنت إطــار برنام
ميــد«  SwitchMed الممــول مــن االتحــاد األوروبــي، أن االســتثمار فــي 
مفيــًدا  ليــس   RECP األنظــف  واإلنتــاج  المــوارد  اســتخدام  كفــاءة  مجــال 

ــة. ــا للبيئ ــل أيًض ــب ، ب ــال فحس ــركات واألعم للش

ــة  ــدرات المحلي ــاء الق ــدو ببن ــد الماضــي، قامــت منظمــة اليوني ــى مــدى العق وعل
للصناعــات فــي مصــر الســتخدام المــوارد بشــكل أكثــر كفــاءة وتقديــم منتجــات 
ذات بصمــة بيئيــة أفضــل مــن خــالل مشــروعي نقــل التكنولوجيــا الصديقــة للبيئــة 
لــدول جنــوب المتوســط – المرحلتيــن األولــى والثانيــة ميــد تســت 1 وميــد تســت 
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بــدًءا مــن النصــف الثانــي مــن عــام 2020، ســيقوم برنامــج ســويتش ميــد 
SwitchMed، بالتعــاون مــع مركــز تحديــث الصناعــة - وزارة التجــارة 
والصناعــة، بإطــالق مبــادرة تركــز بشــكل خــاص علــى سالســل توريــد  صناعــة 
ــة  ــة الدولي ــات التجاري ــع العالم ــب م ــى جن ــاً إل ــر. وجنب ــي مص ــوجات ف المنس
والمنظمــات الرئيســية ذات الخبــرة، ســتقوم منظمــة اليونيــدو بإشــراك أصحــاب 
المصلحــة علــى المســتوى القومــي فــي تنميــة سالســل القيمــة الدائريــة مــن أجــل 
ــتهالك والمضــي  ــل االس ــة وقب ــد الصناع ــات المنســوجات بع ــة مخلف ــادة قيم زي
قدمــاً بالصناعــات النســيجية العتمــاد البروتوكــوالت المعنيــة بالمــواد الكيميائيــة 

ــا. ــر أماًن األكث

ــة الخاصــة بقطــاع  ــة المحلي ــة فــي النظــم البيئي يمكــن أن تســتفيد الجهــات الفاعل
المنســوجات مــن خــالل:

البيئــي وخفــض  األثــر  وتقليــل  األوليــة،  التكاليــف  وفــورات  زيــادة 
المخلفــات؛ بمعالجــة  المرتبطــة  التكاليــف 

زيــادة عمــر المــوارد، وتقليــل االعتمــاد علــى المخــزون مــن المــواد الخــام 
البكــر المحــدودة والحفــاظ علــى القيمــة فــي االقتصــاد المحلي؛

االرتقــاء بإجــراءات وعمليــات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة 
فــي جميــع مراحــل سلســلة التوريــد الخاصــة بالمنســوجات ممــا قــد يزيــد 
مــن القــدرة التنافســية للنظــام البيئــي لتلبيــة متطلبــات الســوق المســتقبلية؛

تقليــل تكلفــة االمتثــال، وتخفيــف المخاطــر البيئيــة فــي العمليــات اليوميــة، 
وزيــادة الشــفافية فــي جميــع مراحــل سلســلة التوريــد ؛

فــرص عمــل جديــدة مــن خــالل خلــق خدمــات ومنتجــات جديــدة وتحســين 
العالقــات االســتراتيجية فــي إطــار سلســلة التوريــد.

المنافع والفوائد بالنسبة لقطاع المنسوجات نظرة عامة

يتعاون مشروع ميد تست 3 في مصر مع:

مشروع “SwitchMed” ممول 
من قبل اإلتحاد األوروبي

http://www.SwitchMed.eu
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://www.facebook.com/IMC.EG/


مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب العالمــي علــى القطــن والبوليســتر، وهمــا مــن أكثــر 
األليــاف ارتباًطــا بصناعــة المنســوجات، بنســبة ٪40 بحلــول عــام 2023، وهــو 
ــواد الخــام البكــر. وتشــكل القصاصــات والقطــع  ــل للم ــب بدائ ــو يتطل ــدل نم مع
المعيبــة والمجموعــات غيــر المباعــة والمنتجــات المصنفــة كدرجــة ثانيــة بالنســبة 
ــات،  ــن المخلف ــًرا م ــدًرا كبي ــاء ق ــة باألزي ــد الخاص ــلة التوري ــي سلس ــودة ف للج
ــوق  ــات الس ــي بمتطلب ــن أن يف ــتغل يمك ــر مس ــورًدا غي ــا م ــل أيًض ــا تمث ولكنه
ــة  ــرة الفني ــة والخب ــة التحتي ــاء البني ــاف المعــاد تدويرهــا. ويعــد بن ــة لأللي المتنامي
والمعرفــة علــى المســتوى المحلــي أمــًرا محورًيــا لتنميــة سالســل القيمــة الدائريــة 
التــي قــد تــؤدي إلــى زيــادة قيمــة مخلفــات المنســوجات وتحويلهــا إلــى منتجــات 
ذات قيمــة مضافــة وتضمــن توافــق عمليــات إعــادة التدويــر مــع التخفيــف مــن 

اآلثــار البيئيــة.

وســوف تعمــل منظمــة اليونيــدو، جنًبــا إلــى جنــب مــع العالمــات التجاريــة الدولية 
الرائــدة، مــن أجــل تنميــة القــدرات المحليــة حتــى يمكــن تســهيل عمليــة التصنيــف 
بشــكل ســليم، والجمــع الفعــال، والفــرز وإعــادة تدويــر مخلفــات المنســوجات بعــد 

الصناعــة وقبــل االســتهالك بمــا يتماشــى مــع احتياجــات الســوق العالميــة.

تطوير سالسل القيمة الدائرية من أجل زيادة قيمة مخلفات المنسوجات 

يعتبــر تعزيــز القضــاء علــى المــواد الكيميائيــة الخطــرة فــي إنتــاج النســيج جانًبــا 
ــق بالمنســوجات المنتجــة بشــكل  ــا يتعل ــتهلك فيم ــالت المس ــة تفضي ــًما لتلبي حاس
مســتدام. وقــد اتخــذت سلســلة توريــد األزيــاء خطــوات متقدمــة بالفعــل فــي العديــد 
ــد حــان  ــا. وق ــر أماًن ــة األكث ــق باســتخدام المــواد الكيميائي ــا يتعل ــدان فيم مــن البل
ــال النظامــي للبروتوكــوالت  ــي االمتث ــى األمــام ف الوقــت اآلن التخــاذ خطــوة إل

الرائــدة المعنيــة بالمــواد الكيميائيــة. 

ــدو  ــة اليوني ــش ســي ZDHC، ســتقوم منظم ــاون مــع مؤسســة زد دي أت وبالتع
باســتعراض التطبيــق وبنــاء القــدرات المحليــة في مصــر لتنفيذ ممارســات اإلدارة 
ــة  ــن والبيئ ــي المســتهلكين والعاملي ــن أن تحم ــي يمك ــا الت ــر أماًن ــة األكث الكيميائي

وتســاعد علــى زيــادة المســؤولية البيئيــة فــي قطــاع المنســوجات والمالبــس.

االمتثال للبروتوكوالت المعنية بالمواد الكيميائية األكثر أماًنا المتعلقة بصناعة المنسوجات 

SwitchMed.eu  :لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع اإللكتروني
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

إدارة البيئة
السيدة كارولينا جونزاليس 

الهاتف: 0-26026)1-43+( الفاكس: 26926-69 )43-1+(
 c.gonzalez-mueller@unido.org :البريد اإللكتروني

www.unido.org :الموقع اإللكتروني
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