
MED TEST III  
النهوض بصناعات تنافسية وذات كفاءة في استخدام الموارد في األردن

مقدمة

أصبــح تحســين قــدرة الصناعــات علــى إنتــاج أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام المــوارد 
أمــًرا ضرورًيــا للتنميــة فــي األردن. إن شــح المصــادر المائيــة، إلــى جانــب 
االســتيراد المكلــف للطاقــة والمــواد الخــام، يتســبب بنفقــات كبيــرة علــى الشــركات 
ــي  ــائل الت ــد الوس ــم القطــاع الخــاص لتحدي ــد دع ــك، يع ــة لذل ــي األردن. ونتيج ف
ــض  ــث تخفي ــن حي ــة م ــر فعالي ــوارد وأكث ــتخدام الم ــي اس ــاءة ف ــر كف ــه أكث تجعل
ــال  ــو األعم ــية ونم ــدرة التنافس ــادة الق ــة لزي ــاً للغاي ــًرا هام ــغيلية أم ــف التش الكل

ــتقبل. ــي المس ــي ف واالقتصــاد األردن

أظهــرت منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو( فــي إطــار مشــروع 
ــق  ــذي طب ــي األردن وال ــة MED TEST II ف ــة بالبيئ ــا الرفيق ــل التكنولوجي نق
فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 2015 و2018، الفوائــد االقتصاديــة لكفــاءة اســتخدام 

المــوارد فــي 12 شــركة مــن قطــاع األغذيــة والمشــروبات.

ــة  ــان وغرف ــة صناعــة عّم ــع غرف ــاون م ــة بالتع ــة الملكي ــة العلمي حــددت الجمعي
صناعــة األردن وبتوجيــه فنــي مــن اليونيــدو تدابيــر لزيــادة كفــاءة اســتخدام 
المــوارد تحقــق وفــرا يزيــد عــن 1.6 مليــون دينــار ســنوًيا مــن تكاليــف اإلنتــاج 

لـــ 12 شــركة مشــاركة. 
 

بعــد تحقيــق هــذه النتائــج الواعــدة، تــم إعــداد خارطــة طريــق وطنيــة لزيــادة كفــاءة 
ــدو  ــة واليوني ــة األردني ــع الحكوم ــاون م ــة بالتع ــة األردني ــي الصناع ــوارد ف الم
والمؤسســات ذات العالقــة. إن أهــداف خارطــة الطريــق هــذه، إلــى جانــب 
ــة  ــر المرحل ــة لتطوي ــددت المرجعي ــر، ح ــو األخض ــة للنم ــتراتيجية الوطني االس
ــرة  ــي األردن للفت ــا ف ــم تنفيذه ــي يت ــادرة MED TEST III الت ــن مب ــة م التالي

.2023-2019

نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة MED TEST III في األردن   

ستســتمر مبــادرة MED TEST III فــي تعزيــز القــدرات المحليــة  بمــا يخــص 
اإلنتــاج االنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام المــوارد، وتوســيع نطــاق التقــدم الــذي تــم 
تحقيقــه فــي المرحلــة األولــى مــن المشــروع وتطبيــق اإلنتــاج األكثــر كفــاءة فــي 

قطاعــات، ومناطــق وأعمــال جديــدة. 

وستساعد كفاءة الموارد الشركات األردنية من خالل:

ــض  ــي، وخف ــر البيئ ــن األث ــد م ــف، والح ــي التكالي ــورات ف ــين الوف تحس
التكاليــف المرتبطــة بمعالجــة النفايــات، والتــي تــؤدي لتحســين التنافســية 

ــر؛ ــي التصدي ــة وف ــي الســوق المحلي ــة ف للمنتجــات األردني

زيــادة طــول عمــر المــوارد، وتقليــل االعتمــاد علــى المخــزون المحــدود 
والحفــاظ علــى القيمــة فــي االقتصــاد المحلــي؛

تطويــر العمليــات للمشــاريع المحليــة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم 
بجانــب تطويــر سلســلة التوريــد التــي يمكــن أن تزيــد مــن تنافســية النظــام 

ــتقبل؛ ــي المس ــة احتياجــات الســوق ف االقتصــادي لتلبي

تقليل تكاليف االمتثال وتخفيف المخاطر البيئية في العمليات اليومية.

ينفذ مشروع MED TEST III في األردن بالتعاون مع:

https://www.mit.gov.jo/Default/Ar
http://moenv.gov.jo/Default/Ar
http://www.aci.org.jo/
https://www.jci.org.jo/
http://www.SwitchMed.eu
https://ec.europa.eu/info/index_en
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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
 كفاءة الموارد
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 والمؤسسات ذات

العالقة

 دعم القدرات الفّعالة
 واإلطار السیاسي

 لتمكین كفاءة الموارد
 كممارسة شائعة في
الصناعات األردنیة

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
دائرة البيئة

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

c.gonzalez-mueller@unido.org :البريد اإللكتروني
www.unido.org :الموقع اإللكتروني

الجمعية العلمية الملكية
صندوق بريد 1438 عّمان، 11941 األردن

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

rafat.assi@rss.jo :البريد اإللكتروني
www.rss.jo :الموقع اإللكتروني

فــي مشــروع Med TEST III، ستوســع اليونيــدو مجــال التعــاون مــع الجمعيــة 
العلميــة الملكيــة وغــرف الصناعــة ووزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن ووزارة 
ــة  ــق الوطني ــي خارطــة الطري ــي تدعــم تبن ــذ عــدد مــن األنشــطة الت ــة، لتنفي البيئ

لزيــادة كفــاءة اســتهالك المــوارد، مــع التركيــز علــى ثالثــة محــاور رئيســة.

القدرات الفّعالة واإلطار السياسي الذي ُيَمِكن ممارسة كفاءة 
الموارد في الصناعات األردنية

مــن خــالل هــذا النشــاط ، ســيتم تدريــب مجموعــة مــن مقدمــي الخدمــة المحلييــن 
علــى منهجيــة نقــل التكنولوجيــا الرفيقــة بالبيئــة الكتســاب المهــارات العمليــة مــن 
ــق  ــي لمــدة عشــرين شــهًرا، لتطبي ــب العمل ــي برنامــج التدري خــالل المشــاركة ف
أدوات كفــاءة اســتخدام المــوارد فــي الصناعــات. مــن الضــروري تأســيس نظــام 
ــي، يســاعد  ــب العمل ــة برنامــج التدري ــد نهاي ــي العتمــاد مقدمــي الخدمــة عن وطن
علــى إنشــاء نظــام تأهيــل للخبــراء الوطنييــن يمكنهــم مــن تقديــم خدمــات كفــاءة 
اســتخدام المــوارد للســوق المحليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتعزز اليونيــدو 
ــة  ــي التشــريعات الوطني ــاءة اســتخدام المــوارد ف ــدرات المؤسســية إلدمــاج كف الق
ــج  ــاء آلية/برنام ــاندة إلنش ــم المس ــي، وتقدي ــش البيئ ــق والتفتي ــة بالتدقي ذات الصل
وطنــي لإلنتــاج األنظــف والكفــؤ فــي اشــتخدام المــوارد فــي إطــار خطــة العمــل 

ــة للنمــو األخضــر. ــة األردني الوطني

تعزيز بيئة األعمال لتنفيذ استثمارات كفاءة الموارد في القطاع 
الصناعي  

ــق  ــول دون تطبي ــي تح ــة الت ــق الرئيس ــد العوائ ــو أح ــل ه ــى التموي ــول إل الوص
اإلنتــاج األنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام المــوارد فــي الصناعــات. لذلك، سيســتهدف 
شــركاء المشــروع القطــاع المالــي مــن خــالل تنفيــذ أنشــطة لزيــادة الوعي وتيســير 
الحــوار مــع مؤسســات التمويــل الوطنيــة والدوليــة إلنشــاء أدوات تمويــل لإلنتــاج 
األنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام المــوارد للصناعــة األردنيــة. عــالوة علــى ذلــك، 
ســيتم العمــل علــى تصميــم آليــة محفــزة للســوق مــن خــالل العمــل علــى إطــالق 
جائــزة / عالمــة للصناعــات التــي تطبــق كفــاءة المــوارد - بالتعــاون مــع جائــزة 

الملــك عبــد هللا الثانــي للتميــز والجهــات ذات العالقــة.

نقل المعرفة والخبرة والمعلومات عن كفاءة الموارد للقطاعات 
الصناعية والمؤسسات ذات العالقة

ســتتلقى صناعــات إضافيــة فــي قطاعــات أخــرى، مثــل القطــاع الكيميائــي، 
ــا  ــة، مم ــة بالبيئ ــا الرفيق ــل التكنولوجي ــدو لنق ــة اليوني ــذ منهجي ــة لتنفي ــاندة فني مس
يوســع نطــاق تطبيــق اإلنتــاج األنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام المــوارد. وســيجري 
توثيــق ونشــر نتائــج تطبيــق هــذه المنهجيــة وأدوات اإلنتــاج األنظــف والكفــؤ فــي 
اســتخدام المــوارد فــي الصناعــات علــى نطــاق واســع بالتعــاون الوثيــق مــع غــرف 

ــة.  الصناعــة والمؤسســات ذات العالق

وأخيــرا، ســيتم إبــرام اتفــاق تعــاون مــع الجهــات األكاديميــة لدمــج أدوات اإلنتــاج 
األنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام المــوارد فــي المناهــج الجامعيــة الحاليــة لألقســام 
الهندســية وبرامــج التدريــب المهنــي.  وســيتم توفيــر التدريــب والدعــم المخصــص 
للجهــات األكاديميــة مــن أجــل تنفيــذ دورات لإلنتــاج األنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام 

المــوارد للطــالب الجامعييــن والمهنييــن.

لمزيد من المعلومات، نرجو زيارة SwitchMed.eu أو االتصال مع:

.تم إنتاج هذا النشر بدعم من االتِّحاد األوروبي
.ُمحتوى هذا النشر مسؤولية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حصرياً وال يعكس آراء االتِّحاد األوروبي نهائياً

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.
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