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
أمــرً ا ضروريًــا للتنميــة فــي األردن .إن شــح المصــادر المائيــة ،إلــى جانــب
االســتيراد المكلــف للطاقــة والمــواد الخــام ،يتســبب بنفقــات كبيــرة علــى الشــركات
فــي األردن .ونتيجــة لذلــك ،يعــد دعــم القطــاع الخــاص لتحديــد الوســائل التــي
تجعلــه أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام المــوارد وأكثــر فعاليــة مــن حيــث تخفيــض
الكلــف التشــغيلية أمــرً ا هامــا ً للغايــة لزيــادة القــدرة التنافســية ونمــو األعمــال
واالقتصــاد األردنــي فــي المســتقبل.
أظهــرت منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو) فــي إطــار مشــروع
نقــل التكنولوجيــا الرفيقــة بالبيئــة  MED TEST IIفــي األردن والــذي طبــق
فــي الفتــرة مــا بيــن عــام  2015و ،2018الفوائــد االقتصاديــة لكفــاءة اســتخدام
المــوارد فــي  12شــركة مــن قطــاع األغذيــة والمشــروبات.
حــددت الجمعيــة العلميــة الملكيــة بالتعــاون مــع غرفــة صناعــة عمّــان وغرفــة
صناعــة األردن وبتوجيــه فنــي مــن اليونيــدو تدابيــر لزيــادة كفــاءة اســتخدام
المــوارد تحقــق وفــرا يزيــد عــن  1.6مليــون دينــار ســنويًا مــن تكاليــف اإلنتــاج
لـــ  12شــركة مشــاركة.
بعــد تحقيــق هــذه النتائــج الواعــدة ،تــم إعــداد خارطــة طريــق وطنيــة لزيــادة كفــاءة
المــوارد فــي الصناعــة األردنيــة بالتعــاون مــع الحكومــة األردنيــة واليونيــدو
والمؤسســات ذات العالقــة .إن أهــداف خارطــة الطريــق هــذه ،إلــى جانــب
االســتراتيجية الوطنيــة للنمــو األخضــر ،حــددت المرجعيــة لتطويــر المرحلــة
التاليــة مــن مبــادرة  MED TEST IIIالتــي يتــم تنفيذهــا فــي األردن للفتــرة
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ينفذ مشروع  MED TEST IIIفي األردن بالتعاون مع:

نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة  MED TEST IIIفي األردن
ستســتمر مبــادرة  MED TEST IIIفــي 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:
تحســين الوفــورات فــي التكاليــف ،والحــد مــن األثــر البيئــي ،وخفــض
التكاليــف المرتبطــة بمعالجــة النفايــات ،والتــي تــؤدي لتحســين التنافســية
للمنتجــات األردنيــة فــي الســوق المحليــة وفــي التصديــر؛
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
االقتصــادي لتلبيــة احتياجــات الســوق فــي المســتقبل؛
تقليل تكاليف االمتثال وتخفيف المخاطر البيئية في العمليات اليومية.
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ﺗم ﺗطﺑﯾق
ﻛﻔﺎءة اﻟﻣوارد

ﻣن 2018 - 2015
ﻓﻲ اﻷردن MED TEST III

إﻋداد ﺧﺎرطﺔ طرﯾق وطﻧﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻣوارد

ﻣﻠﯾون ﯾورو

ﻣن  MED TEST III ،2023 - 2019ﻓﻲ اﻷردن ﺳﯾزﯾد ﻛﻔﺎءة اﻟﻣوارد:
ﺗﻌزﯾز ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل
ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻛﻔﺎءة اﻟﻣوارد ﻓﻲ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص

فــي مشــروع  ،Med TEST IIIستوســع اليونيــدو مجــال التعــاون مــع الجمعيــة
العلميــة الملكيــة وغــرف الصناعــة ووزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن ووزارة
البيئــة ،لتنفيــذ عــدد مــن األنشــطة التــي تدعــم تبنــي خارطــة الطريــق الوطنيــة
لزيــادة كفــاءة اســتهالك المــوارد ،مــع التركيــز علــى ثالثــة محــاور رئيســة.

القدرات الفعّالة واإلطار السياسي الذي ُي َمكِن ممارسة كفاءة
الموارد في الصناعات األردنية

دو
رة
ــة

ﻓﻲ

مــن خــال هــذا النشــاط  ،ســيتم تدريــب مجموعــة مــن مقدمــي الخدمــة المحلييــن
علــى منهجيــة نقــل التكنولوجيــا الرفيقــة بالبيئــة الكتســاب المهــارات العمليــة مــن
خــال المشــاركة فــي برنامــج التدريــب العملــي لمــدة عشــرين شــهرً ا ،لتطبيــق
أدوات كفــاءة اســتخدام المــوارد فــي الصناعــات .مــن الضــروري تأســيس نظــام
وطنــي العتمــاد مقدمــي الخدمــة عنــد نهايــة برنامــج التدريــب العملــي ،يســاعد
علــى إنشــاء نظــام تأهيــل للخبــراء الوطنييــن يمكنهــم مــن تقديــم خدمــات كفــاءة
اســتخدام المــوارد للســوق المحليــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســتعزز اليونيــدو
القــدرات المؤسســية إلدمــاج كفــاءة اســتخدام المــوارد فــي التشــريعات الوطنيــة
ذات الصلــة بالتدقيــق والتفتيــش البيئــي ،وتقديــم المســاندة إلنشــاء آلية/برنامــج
وطنــي لإلنتــاج األنظــف والكفــؤ فــي اشــتخدام المــوارد فــي إطــار خطــة العمــل
الوطنيــة األردنيــة للنمــو األخضــر.

اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
دﻋم اﻟﻘدرات ّ
واﻹطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻛﻔﺎءة اﻟﻣوارد
ﻛﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷردﻧﯾﺔ

نقل المعرفة والخبرة والمعلومات عن كفاءة الموارد للقطاعات
الصناعية والمؤسسات ذات العالقة
ســتتلقى صناعــات إضافيــة فــي قطاعــات أخــرى ،مثــل القطــاع الكيميائــي،
مســاندة فنيــة لتنفيــذ منهجيــة اليونيــدو لنقــل التكنولوجيــا الرفيقــة بالبيئــة ،ممــا
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
الصناعــة والمؤسســات ذات العالقــة.
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 للطــاب الجامعييــن والمهنييــن.

تعزيز بيئة األعمال لتنفيذ استثمارات كفاءة الموارد في القطاع
الصناعي
الوصــول إلــى التمويــل هــو أحــد العوائــق الرئيســة التــي تحــول دون تطبيــق
اإلنتــاج األنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام المــوارد فــي الصناعــات .لذلك ،سيســتهدف
شــركاء المشــروع القطــاع المالــي مــن خــال تنفيــذ أنشــطة لزيــادة الوعي وتيســير
الحــوار مــع مؤسســات التمويــل الوطنيــة والدوليــة إلنشــاء أدوات تمويــل لإلنتــاج
األنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام المــوارد للصناعــة األردنيــة .عــاوة علــى ذلــك،
ســيتم العمــل علــى تصميــم آليــة محفــزة للســوق مــن خــال العمــل علــى إطــاق
جائــزة  /عالمــة للصناعــات التــي تطبــق كفــاءة المــوارد  -بالتعــاون مــع جائــزة
الملــك عبــد هللا الثانــي للتميــز والجهــات ذات العالقــة.
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دائرة البيئة
السيدة :كارولينا جونزاليس
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الموقع اإللكترونيwww.unido.org :
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