MED TEST III

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

نظرة عامة

المنافع والفوائد بالنسبة لقطاع المنسوجات

تتطلــب صناعــة المنســوجات والمالبــس الجاهــزة كميــات كبيــرة مــن المــوارد
وينتــج عنهــا كميــات غيــر مســبوقة مــن المخلفــات والنفايــات الســائلة .وفــي عــام
 ،2015اســتهلكت صناعــة المنســوجات والمالبــس العالميــة  79مليــار متــر
مكعــب مــن الميــاه ،ونتــج عنهــا  1715مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون
و  92مليــون طــن مــن المخلفــات .وتحتــاج العمليــات المختلفــة لسلســلة القيمــة
الخاصــة بالمنســوجات إلــى أكثــر مــن  8000مــادة كيميائيــة ،ووفق ـا ً لتقديــرات
البنــك الدولــي فــإن  20٪-17مــن تلــوث الميــاه الصناعيــة ينتــج عــن صباغــة
ومعالجــة األقمشــة.

بــدءًا مــن النصــف الثانــي مــن عــام  ،2020ســيقوم برنامــج ســويتش ميــد
 ،SwitchMedبالتعــاون مــع وزارة التجــارة والصناعــة ،ووزارة البيئــة،
بإطــاق مبــادرة تركــز بشــكل خــاص علــى سالســل توريــد صناعــة
المنســوجات فــي مصــر .وجنبــا ً إلــى جنــب مــع العالمــات التجاريــة الدوليــة
والمنظمــات الرئيســية ذات الخبــرة ،ســتقوم منظمــة اليونيــدو بإشــراك أصحــاب
المصلحــة علــى المســتوى القومــي فــي تنميــة سالســل القيمــة الدائريــة مــن
أجــل زيــادة قيمــة مخلفــات المنســوجات بعــد الصناعــة وقبــل االســتهالك
والمضــي قدمـا ً بالصناعــات النســيجية العتمــاد البروتوكــوالت المعنيــة بالمــواد
الكيميائيــة األكثــر أما ًنــا.

وتشــكل بعــض المــواد الكيميائيــة المســتخدمة علــى نطــاق واســع فــي قطــاع
المنســوجات خطــورة علــى البيئــة واإلنســان ،كمــا أنهــا تمثــل أيضًــا عقبــة
رئيســية أمــام إعــادة تدويــر المنســوجات .ونظــراً لزيــادة الطلــب العالمــي علــى
المنســوجات ،أصبحــت المــواد الخــام ،مثــل األليــاف ،تقــل بشــكل متزايــد ،ومــن
ثــم فأنهــا جنبًــا إلــى جنــب مــع المــواد الكيميائيــة تمثــل أحــد عوامــل التكلفــة
الهامــة فــي صناعــة المنســوجات .ومــع ذلــك ،فــإن زيــادة الوعــي لــدى المســتهلك
بشــأن األثــر البيئــي إلنتــاج النســيج قــد أدى إلــى زيــادة الطلــب علــى المنســوجات
المنتجــة بشــكل مســتدام فض ـاً عــن إلهــام العالمــات التجاريــة العالميــة بالقيــام
بتحليــل سالســل اإلمــداد والتوريــد الخاصــة بهــا للحصــول علــى بدائــل أفضــل
تتضمــن األليــاف المتجــددة والمعــاد تدويرهــا وعمليــات اإلنتــاج األنظــف.
وأثبتــت منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو) ( ،)UNIDOفــي
إطــار برنامــج التحــول األخضــر لإلنتــاج واالســتهالك المســتدامين «ســويتش
ميــد»  SwitchMedالممــول مــن االتحــاد األوروبــي ،أن االســتثمار فــي
مجــال كفــاءة اســتخدام المــوارد واإلنتــاج األنظــف  RECPليــس مفيــ ًدا
للشــركات واألعمــال فحســب  ،بــل أيضًــا للبيئــة.
وعلــى مــدى العقــد الماضــي ،قامــت منظمــة اليونيــدو ببنــاء القــدرات المحليــة
للصناعــات فــي مصــر الســتخدام المــوارد بشــكل أكثــر كفــاءة وتقديــم منتجــات
ذات بصمــة بيئيــة أفضــل مــن خــال مشــروعي نقــل التكنولوجيــا الصديقــة
للبيئــة لــدول جنــوب المتوســط – المرحلتيــن األولــى والثانيــة ميــد تســت 1
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يمكــن أن تســتفيد الجهــات الفاعلــة فــي النظــم البيئيــة المحليــة الخاصــة بقطــاع
المنســوجات مــن خــال:
زيــادة وفــورات التكاليــف األوليــة ،وتقليــل األثــر البيئــي وخفــض
التكاليــف المرتبطــة بمعالجــة المخلفــات؛
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 خــال خلــق خدمــات ومنتجــات جديــدة وتحســين
العالقــات االســتراتيجية فــي إطــار سلســلة التوريــد.

يتعاون مشروع ميد تست  3في مصر مع:

تطوير سالسل القيمة الدائرية من أجل زيادة قيمة مخلفات المنسوجات
مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب العالمــي علــى القطــن والبوليســتر ،وهمــا مــن أكثــر
ً
ارتباطــا بصناعــة المنســوجات ،بنســبة  40٪بحلــول عــام  ،2023وهــو
األليــاف
معــدل نمــو يتطلــب بدائــل للمــواد الخــام البكــر .وتشــكل القصاصــات والقطــع
المعيبــة والمجموعــات غيــر المباعــة والمنتجــات المصنفــة كدرجــة ثانيــة بالنســبة
للجــودة فــي سلســلة التوريــد الخاصــة باألزيــاء قــدرً ا كبيــرً ا مــن المخلفــات،
ولكنهــا تمثــل أيضًــا مــور ًدا غيــر مســتغل يمكــن أن يفــي بمتطلبــات الســوق
المتناميــة لألليــاف المعــاد تدويرهــا .ويعــد بنــاء البنيــة التحتيــة والخبــرة الفنيــة
والمعرفــة علــى المســتوى المحلــي أمــرً ا محور ًيــا 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.
1.
ﻣﺳﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ
ﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت

2.
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎذج
اﻷﻋﻣﺎل

وســوف تعمــل منظمــة اليونيــدو ،جن ًبــا 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.

3.
اﻟﺧطط واﻹﺟراءات
اﻟراﺋدة واﻟﺗدرﯾب
ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ

4.
ﺷراﻛﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻣن
أﺟل ﺣﻠول اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟداﺋرﯾﺔ

5.
ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﯾق اﻟﻘوﻣﯾﺔ
ﻟزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺧﻠﻔﺎت
اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت

االمتثال للبروتوكوالت المعنية بالمواد الكيميائية األكثر أما ًنا المتعلقة بصناعة المنسوجات
يعتبــر تعزيــز القضــاء علــى المــواد الكيميائيــة الخطــرة فــي إنتــاج النســيج جان ًبــا
حاســمًا لتلبيــة تفضيــات المســتهلك فيمــا يتعلــق بالمنســوجات المنتجــة بشــكل
مســتدام .وقــد اتخــذت سلســلة توريــد األزيــاء خطــوات متقدمــة بالفعــل فــي العديــد
مــن البلــدان فيمــا يتعلــق باســتخدام المــواد الكيميائيــة األكثــر أما ًنــا .وقــد حــان
الوقــت اآلن التخــاذ خطــوة إلــى األمــام فــي االمتثــال النظامــي للبروتوكــوالت
الرائــدة المعنيــة بالمــواد الكيميائيــة.

1.
رﻓﻊ اﻟوﻋﻲ ﺑﺷﺄن
اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻷﻛﺛر
أﻣﺎ ًﻧﺎ

2.
ﺑﻧﺎء ﻗدرات ﻣﻘدﻣﻲ
اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺣﻠﻲ

وبالتعــاون مــع مؤسســة زد دي أتــش ســي  ،ZDHCســتقوم منظمــة اليونيــدو
باســتعراض التطبيــق وبنــاء القــدرات المحليــة في مصــر لتنفيذ ممارســات اإلدارة
الكيميائيــة األكثــر أما ًنــا التــي يمكــن أن تحمــي المســتهلكين والعامليــن والبيئــة
وتســاعد علــى زيــادة المســؤولية البيئيــة فــي قطــاع المنســوجات والمالبــس.

3.
اﻟﺗدرﯾب وﻣﺷﺎرﯾﻊ
ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ راﺋدة

4.
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
وأﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت

5.
ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﯾق اﻟﻘوﻣﯾﺔ
ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻣواد
اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻷﻛﺛر أﻣﺎﻧﺎ ً
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