MED TEST III

دفع الصناعات ذات الكفاءة في استخدام الموارد والقدرة على المنافسة في فلسطين قُ ُدما ً

لمحة عامة

ميد تيست  MED TEST III 3في فلسطين

يُعتبــر تطويــر الصناعــات التــي يمكنهــا إنتــاج مــوارد أكثــر كفــاءة فــي اإلســتخدام،
وأعلــى مــن حيــث التكلفــة ،وأفضــل فــي األداء البيئــي أمــراً أساســيا ً مــن أجــل
تنميــة اقتصاديــة مســتدامة فــي فلســطين .ويســتمر النقــص فــي الحصــول علــى
خدمــات الميــاه والطاقــة ذات االكتفــاء الذاتــي فــي رفــع تكاليــف اإلنتــاج وخفــض
الميــزة التنافســية للشــركات المحليــة.

تماشــيا ً مــع خارطــة الطريــق الوطنيــة لكفــاءة اســتخدام المــوارد ،تــم إطــاق
مشــروع ســويتش ميد/ميــد تيســت  3عــام  2020تحــت قيــادة اليونيــدو.
وســيواصل مشــروع ميــد تيســت  3علــى امتــداد الســنوات الثــاث المقبلــة،
وبدعــم مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي وســلطة جــودة البيئــة واتحــاد الصناعــات
الفلســطيني العمــل علــى زيــادة التقــدم الــذي تــم تحقيقــه فــي المرحلــة األولــى.
ظهر البيانــات االيضاحيــة الصناعيــة ،إلــى جانــب تدريــب مــزودي الخدمــات
سـ ُت ِ
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
المــوارد فــي إنتاجهــا.

فمــا بيــن األعــوام  ،2017-2015أظهــرت منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة
الصناعيــة (اليونيــدو) فــي فلســطين ،فــي إطــار مشــروع شــويتش ميــد /ميــد
تيســت  ،3الفوائــد االقتصاديــة إلســتخدام المــوارد الكــفء فــي قطــاع األغذيــة
والمشــروبات .وباســتخدام منهجيــة اليونيــدو لنقــل التكنولوجيــا الســليمة بيئيــا ً
«يونيــدو تيســت» ،يمكــن للشــركات العشــر المشــاركة فــي المشــروع تحديــد
تدابيــر كفــاءة اســتخدام المــوارد مــع إمكانيــة توفيــر الميــاه والطاقــة والمــواد الخــام
بقيمــة  2.4مليــون يــورو فــي تكاليــف اإلنتــاج الســنوية.

سوف تدعم كفاءة استخدام الموارد الشركات في فلسطين لـــِ:

وفــي أعقــاب هــذه النتائــج الواعــدة وبالتعــاون الوثيــق مــع أصحــاب المصلحــة
المؤسســاتيين المحلييــن ،تمــت صياغــة خارطــة طريــق وطنيــة لزيــادة كفــاءة
اســتخدام المــوارد فــي القطــاع الصناعــي بحلــول نهايــة مشــروع «ميــد تيســت 2
 »MED TEST IIفــي فلســطين .حيــث أن الهــدف الرئيســي لخارطــة الطريــق
هــذه هــو تحديــد مجــاالت العمــل الوطنــي ذات األولويــة والبرامــج المســتقبلية
لتحفيــز خلــق فــرص مشــاريع تجاريــة أكبــر ،وتــؤدي فــي الوقــت ذاتــه إلــى
تخفيــض األثــر البيئــي لألنشــطة االقتصاديــة القائمــة فــي فلســطين.

تحســين التوفيــر فــي التكلفــة األوليــة ،وتقليــل األثــر البيئــي وخفــض
التكاليــف المرتبطــة بمعالجــة النفايــات ،ممــا يحســن مــن القــدرة
التنافســية للمنتجــات الفلســطينية فــي األســواق المحليــة واألســواق التــي
يتــم التصديــر اليهــا؛
زيــادة عمــر المــوارد االفتراضــي وتقليــل تبعيــات مــواد المخــزون
البكــر المحــدودة والحفــاظ علــى قيمــة فــي االقتصــاد المحلــي؛
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.
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إبراز وبناء الخبرات المحلية من أجل اإلنتاج الكفء في استخدام
الموارد في فلسطين

تسهيل الوصول الى تمويل االستخدام الكفء للموارد
يكمــن أحــد العوائــق الرئيســية التــي تحــول دون اعتمــاد أســاليب إنتــاج االســتخدام
الكــفء للمــوارد فــي الصناعــات فــي الحصــول علــى التمويــل .وبالتعــاون مــع
النظــام المصرفــي الوطنــي ،ستستكشــف اليونيــدو إمكانيــات إنشــاء مخطــط مالــي
تجريبــي اســتناداً إلــى خبــرة شــركات ميــد تيســت  ،2وتعمــل علــى ترويجهــا
لشــركات أخــرى .عــاوة علــى ذلــك ،ســيتم استكشــاف التعــاون مــع البرامــج
القائمــة ،التــي تقدمهــا مؤسســات التمويــل الدوليــة ،لدعــم نشــر وتنفيــذ اإلنتــاج ذو
االســتخدام الكــفء للمــوارد فــي الصناعــة.

بنــا ًء علــى النتائــج التــي حققهــا برنامــج ميــد تيســت  ،2ســيتطلب اعتمــاد
ممارســات اســتخدام كــفء للمــوارد فــي الصناعــات الفلســطينية مزيــ ًدا مــن
البيانــات التوضيحيــة التــي يمكنهــا أن تدعــم أيضًــا خلــق الخبــرة المحليــة فــي
الخدمــات ذات االســتخدام الكــفء للمــوارد .وســيعمل ميــد تيســت  3فــي فلســطين
علــى اإلضطــاع بتقديــم بيانــات توضيحيــة إضافيــة للصناعــة والتــي يمكنهــا
اإلضافــة إلــى مجموعــة أفضــل ممارســات كفــاءة اســتخدام المــوارد وتســاعد علــى
زيــادة الوعــي واالســتمرار فــي بنــاء دراســة جــدوى كفــاءة اســتخدام المــوارد فــي
فلســطين
وفــي الوقــت ذاتــه ،ســتوفر البيانــات التوضيحيــة فرصــة كجــزء مــن التدريــب
أثنــاء العمــل لمــزودي الخدمــات وموظفــي الشــركات ،بمــا فــي ذلــك تحديــد وتنفيــذ
لجســر فجــوة الخبــرات المحليــة وتأميــن
ممارســات وتقنيــات اإلنتــاج المســتدامَ ،
االحتياجــات المطلوبــة مــن الصناعــات فــي هــذا المجــال.

إدخال اإلنتاج الكفء في استخدام الموارد في المناهج األكاديمية
أخيــرً ا ،ســيتم وضــع مناهــج ومــواد دراســية حــول كفــاءة اســتخدام المــوارد
للمؤسســات األكاديميــة .سيســتهدف هــذا النشــاط فــي المقــام األول أعضــاء
الهيئــات التدريســية ويدعمهــم فــي إدخــال أدوات ومنهجيــات اإلنتــاج األفضــل
والكــفء فــي اســتخدام المــوارد ( )RECPفــي نظــام التعليــم الوطنــي ممــا يخلــق
مهــارات وفرصًــا جديــدة للســوق المحلــي.

تعزيز أطر السياسات التي بمقدورها تمكين اعتماد كفاءة استخدام
الموارد في الصناعة الوطنية
ســتضطلع اليونيــدو بتنفيــذ أنشــطة توعويــة بشــأن نتائــج البيانــات التوضيحيــة
التــي توصــل اليهــا برنامــج ميــد تيســت  3لتعزيــز القــدرات المؤسســاتية ودمــج
كفــاءة اســتخدام المــوارد فــي التشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة بالرقابــة والتفتيــش
البيئــي .وسيشــمل هــذا النشــاط تدريــب المســؤولين الحكومييــن علــى مبــادئ
اإلنتــاج الكــفء فــي اســتخدام المــوارد وتقديــم توصيــات إضافيــة لتنفيــذ أدوات
السياســة ضمــن خارطــة الطريــق الوطنيــة مــن أجــل كفــاءة اســتخدام المــوارد.
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