
سلطة جودة البيئة وزارة االقتصاد الوطني

ينفذ مشروع ميد تيست MED TEST III 3 في فلسطين بالتعاون مع:

لمحة عامة

ُيعتبــر تطويــر الصناعــات التــي يمكنهــا إنتــاج مــوارد أكثــر كفــاءة فــي اإلســتخدام، 
ــي أمــراً أساســياً مــن أجــل  ــي األداء البيئ ــة، وأفضــل ف ــث التكلف ــى مــن حي وأعل
ــى  ــي الحصــول عل ــي فلســطين. ويســتمر النقــص ف ــة مســتدامة ف ــة اقتصادي تنمي
خدمــات الميــاه والطاقــة ذات االكتفــاء الذاتــي فــي رفــع تكاليــف اإلنتــاج وخفــض 

الميــزة التنافســية للشــركات المحليــة.

فمــا بيــن األعــوام 2015-2017، أظهــرت منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة 
ــد  ــد /مي ــويتش مي ــروع ش ــار مش ــي إط ــطين، ف ــي فلس ــدو( ف ــة )اليوني الصناعي
ــة  ــي قطــاع األغذي ــفء ف ــوارد الك ــتخدام الم ــة إلس ــد االقتصادي تيســت 3، الفوائ
والمشــروبات. وباســتخدام منهجيــة اليونيــدو لنقــل التكنولوجيــا الســليمة بيئيــاً 
ــد  ــروع تحدي ــي المش ــاركة ف ــر المش ــركات العش ــن للش ــت«، يمك ــدو تيس »يوني
تدابيــر كفــاءة اســتخدام المــوارد مــع إمكانيــة توفيــر الميــاه والطاقــة والمــواد الخــام 

ــنوية. ــاج الس ــف اإلنت ــي تكالي ــورو ف ــون ي ــة 2.4 ملي بقيم

ــق مــع أصحــاب المصلحــة  ــاون الوثي ــج الواعــدة وبالتع ــذه النتائ ــاب ه ــي أعق وف
ــاءة  ــادة كف ــة لزي ــق وطني ــة طري ــة خارط ــت صياغ ــن، تم ــاتيين المحليي المؤسس
اســتخدام المــوارد فــي القطــاع الصناعــي بحلــول نهايــة مشــروع »ميــد تيســت 2 
MED TEST II« فــي فلســطين. حيــث أن الهــدف الرئيســي لخارطــة الطريــق 
ــتقبلية  ــج المس ــة والبرام ــي ذات األولوي ــل الوطن ــاالت العم ــد مج ــو تحدي ــذه ه ه
ــى  ــه إل ــت ذات ــي الوق ــؤدي ف ــر، وت ــة أكب ــاريع تجاري ــرص مش ــق ف ــز خل لتحفي

ــي فلســطين. ــة ف ــة القائم ــي لألنشــطة االقتصادي ــر البيئ تخفيــض األث

ميد تيست MED TEST III 3 في فلسطين   

ــاق  ــم إط ــوارد، ت ــتخدام الم ــاءة اس ــة لكف ــق الوطني ــة الطري ــع خارط ــياً م تماش
اليونيــدو.  قيــادة  2020 تحــت  3  عــام  تيســت  مشــروع ســويتش ميد/ميــد 
وســيواصل مشــروع ميــد تيســت 3 علــى امتــداد الســنوات الثــاث المقبلــة، 
وبدعــم مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي وســلطة جــودة البيئــة واتحــاد الصناعــات 
ــى.  ــة األول ــي المرحل ــه ف ــم تحقيق ــذي ت ــدم ال ــادة التق ــى زي ــل عل الفلســطيني العم
ســُتظِهر البيانــات االيضاحيــة الصناعيــة، إلــى جانــب تدريــب مــزودي الخدمــات 
المحلييــن، حالــة األعمــال التجاريــة لإلنتــاج ذو الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد فــي 
قطاعــات صناعيــة وتجاريــة إضافيــة. وهــذا مــا ســيدعم خلــق إطــار عمــل قــادر 
علــى تمكيــن الصناعــات فــي فلســطين مــن تضميــن ممارســات كفــاءة اســتخدام 

ــا. ــي إنتاجه ــوارد ف الم

سوف تدعم كفاءة استخدام الموارد الشركات في فلسطين لـــِ:

ــض  ــي وخف ــر البيئ ــل األث ــة، وتقلي ــة األولي ــي التكلف ــر ف ــين التوفي تحس
القــدرة  مــن  يحســن  ممــا  النفايــات،  بمعالجــة  المرتبطــة  التكاليــف 
التنافســية للمنتجــات الفلســطينية فــي األســواق المحليــة واألســواق التــي 

ــا؛ ــر اليه ــم التصدي يت

زيــادة عمــر المــوارد االفتراضــي وتقليــل تبعيــات مــواد المخــزون 
ــي؛ ــاد المحل ــي االقتص ــة ف ــى قيم ــاظ عل ــدودة والحف ــر المح البك

تطويــر عمليــات وإجــراءات المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة المحليــة 
علــى امتــداد سلســلة التوريــد التــي يمكنهــا زيــادة قــدرة للنظــام البيئــي 

التنافســية مــن أجــل تلبيــة متطلبــات الســوق المســتقبلية؛

تقليل تكلفة االمتثال وتخفيف المخاطر البيئية في العمليات اليومية.

MED TEST III  
ً دفع الصناعات ذات الكفاءة في استخدام الموارد والقدرة على المنافسة في فلسطين قُُدما

http://moenv.gov.jo/Default/Ar
http://moenv.gov.jo/Default/Ar
http://www.SwitchMed.eu
https://ec.europa.eu/info/index_en


لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع SwitchMed.eu أو اإلتصال على:

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
دائرة البيئة

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

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

إبراز وبناء الخبرات المحلية من أجل اإلنتاج الكفء في استخدام 
الموارد في فلسطين

بنــاًء علــى النتائــج التــي حققهــا برنامــج ميــد تيســت 2، ســيتطلب اعتمــاد 
ممارســات اســتخدام كــفء للمــوارد فــي الصناعــات الفلســطينية مزيــًدا مــن 
ــي  ــة ف ــرة المحلي ــق الخب ــا خل ــم أيًض ــا أن تدع ــي يمكنه ــة الت ــات التوضيحي البيان
الخدمــات ذات االســتخدام الكــفء للمــوارد. وســيعمل ميــد تيســت 3 فــي فلســطين 
ــا  ــي يمكنه ــة والت ــة للصناع ــة إضافي ــات توضيحي ــم بيان ــاع بتقدي ــى اإلضط عل
اإلضافــة إلــى مجموعــة أفضــل ممارســات كفــاءة اســتخدام المــوارد وتســاعد علــى 
زيــادة الوعــي واالســتمرار فــي بنــاء دراســة جــدوى كفــاءة اســتخدام المــوارد فــي 

فلســطين
ــب  ــن التدري ــة فرصــة كجــزء م ــات التوضيحي ــه، ســتوفر البيان ــت ذات ــي الوق وف
أثنــاء العمــل لمــزودي الخدمــات وموظفــي الشــركات، بمــا فــي ذلــك تحديــد وتنفيــذ 
ممارســات وتقنيــات اإلنتــاج المســتدام، لَجســر فجــوة الخبــرات المحليــة وتأميــن 

االحتياجــات المطلوبــة مــن الصناعــات فــي هــذا المجــال.

تعزيز أطر السياسات التي بمقدورها تمكين اعتماد كفاءة استخدام 
الموارد في الصناعة الوطنية 

ــة  ــات التوضيحي ــج البيان ــأن نتائ ــة بش ــطة توعوي ــذ أنش ــدو بتنفي ــتضطلع اليوني س
التــي توصــل اليهــا برنامــج ميــد تيســت 3 لتعزيــز القــدرات المؤسســاتية ودمــج 
كفــاءة اســتخدام المــوارد فــي التشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة بالرقابــة والتفتيــش 
البيئــي. وسيشــمل هــذا النشــاط تدريــب المســؤولين الحكومييــن علــى مبــادئ 
ــذ أدوات  ــة لتنفي ــات إضافي ــم توصي ــي اســتخدام المــوارد وتقدي ــاج الكــفء ف اإلنت
ــاءة اســتخدام المــوارد. ــة مــن أجــل كف السياســة ضمــن خارطــة الطريــق الوطني

تسهيل الوصول الى تمويل االستخدام الكفء للموارد 

يكمــن أحــد العوائــق الرئيســية التــي تحــول دون اعتمــاد أســاليب إنتــاج االســتخدام 
ــل. وبالتعــاون مــع  ــى التموي ــي الحصــول عل ــي الصناعــات ف الكــفء للمــوارد ف
النظــام المصرفــي الوطنــي، ستستكشــف اليونيــدو إمكانيــات إنشــاء مخطــط مالــي 
ــا  ــى ترويجه ــل عل ــد تيســت 2، وتعم ــرة شــركات  مي ــى خب ــتناداً إل ــي اس تجريب
ــج  ــع البرام ــاون م ــاف التع ــيتم استكش ــك، س ــى ذل ــاوة عل ــرى. ع ــركات أخ لش
القائمــة، التــي تقدمهــا مؤسســات التمويــل الدوليــة، لدعــم نشــر وتنفيــذ اإلنتــاج ذو 

االســتخدام الكــفء للمــوارد فــي الصناعــة.

إدخال اإلنتاج الكفء في استخدام الموارد في المناهج األكاديمية

ــوارد  ــتخدام الم ــاءة اس ــول كف ــية ح ــواد دراس ــج وم ــع مناه ــيتم وض ــًرا، س أخي
للمؤسســات األكاديميــة. سيســتهدف هــذا النشــاط فــي المقــام األول أعضــاء 
ــل  ــاج األفض ــات اإلنت ــال أدوات ومنهجي ــي إدخ ــم ف ــية ويدعمه ــات التدريس الهيئ
والكــفء فــي اســتخدام المــوارد )RECP( فــي نظــام التعليــم الوطنــي ممــا يخلــق 

ــي. ــوق المحل ــدة للس ــا جدي ــارات وفرًص مه

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 والمابــس.

االمتثال للبروتوكوالت المعنية بالمواد الكيميائية األكثر أماًنا المتعلقة بصناعة المنسوجات 

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

http://www.unido.org

