
)MED TEST III Lebanon( مشروع »ميد تيست ٣« لبنان
نحو صناعات أكثر مرونة وأكثر كفاءة في استخدام الموارد في لبنان

لمحة عامة
تؤثــر االضطرابــات السياســية والماليــة واالقتصاديــة فــي لبنــان علــى قــدرة الصناعــات علــى 
إنتــاج وتصديــر وتوليــد الســلع المنتجــة محليــاً والتي يــزداد الطلب عليهــا. كما ويتســبب ارتفاع 
أســعار الطاقــة والمــواد األولّيــة، إضافــًة إلــى االضطرابــات اللوجســتية، فــي تكاليــف باهظــة 
علــى الشــركات. فيصعــب علــى الصناعــات فــي هــذه الحــال أن ُتنِتــج بشــكل منظــم أو تكســب 

األربــاح أو تولــد الدخــل والعمالــة لَِســد حاجــة البلــد.

إن إعــادة لبنــان إلــى المســار الصحيــح ومســاعدته لتخطــي األزمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 
الحاليــة، تحتــاج إلــى إجــراءات يمكــن أن تدعــم االســتقرار الفــوري للشــركات، مع بنــاء مرونة 
طويلــة األجــل للصناعــات لتلبيــة الحاجــات فــي المســتقبل. فــي إطــار إلتــزام االتحــاد األوروبي 
الطويــل األمــد تجــاه لبنــان، ُيشــجع مشــروع  »ســويتش ميــد/ ميــد تيســت ٣ « الُممــول مــن 
ــل  ــوارد كاســتراتيجية لتقلي ــاءة اســتخدام الم ــاد كف ــى اعتم ــي، الشــركات عل االتحــاد األوروب
تكاليــف اســتهالك الطاقــة والميــاه والمــواد األولّيــة وإلعــادة البنــاء عبرعمليــات إنتــاج أفضــل 

وأكثــر مرونــة. 

»ميد تيست ٣« في لبنان
بدعــم مــن وزارتــي الصناعــة والبيئــة وبالتعــاون الوثيــق مــع جمعيــة الصناعييــن اللبنانييــن 
وتجمــع صناعيــي المتــن الشــمالي، ســتقوم منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة بتبيــان 
الجــدوى التجارّيــة  لكفــاءة اســتخدام المــوارد واإلنتــاج األنظــف فــي الشــركات فــي قطاعــات 
ومناطــق اســتراتيجية مــن خــالل أنشــطة المشــروع مــن العــام ٢٠٢٠  وحتــى العــام ٢٠٢٣. 

بعــد تقييــم وضــع القطــاع الصناعــي فــي لبنــان، تــم اختيــار قطاعــي المــواد الغذائيــة 
والكيميائيــة كصناعــات ذات أولويــة لتشــجيع تبّنــي ممارســات كفــاءة اســتخدام المــوارد فــي 
ــان وإلســتبدال  ــة لجهــة دعــم األمــن الغذائــي فــي لبن ــاج. تعتبــر هــذه القطاعــات حيوي اإلنت
ــز هــذه القطاعــات بإمكانيــات توفيــر كبيــرة مــن حيــث  ــواردات. إضافــة إلــى ذلــك، تتمّي ال
تدابيــر كفــاءة الطاقــة، وهــو أمــر حيــوي للشــركات التــي تعانــي مــن النقــص فــي إمــدادات 

الطاقــة فــي لبنــان.

ســيقوم مشــروع »ميــد تيســت ٣«، إضافــًة إلــى تقديــم المســاعدة الفنيــة للصناعــات المختارة، 
بدراســة الثغــرات فــي السياســات العامــة والتشــريعات اللبنانية المتعلقــة بالمناطــق الصناعية. 
ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــي ت ــد الفجــوات والكشــف عــن الفــرص الت ــك هــو تحدي فالهــدف مــن  ذل
ــي  ــف ف ــاج األنظ ــوارد واإلنت ــتخدام الم ــاءة اس ــتراتيجيات كف ــم ورصــد اس ــدرات لتعمي الق
المناطــق الصناعيــة. عــالوة علــى ذلــك، سيســعى المشــروع إلــى دمج مبــادئ اإلطــار الدولي 
للمناطــق الصناعيــة البيئيــة فــي هــذه العمليــة لتعزيــز تنميــة أكثــر اســتدامة فــي هــذه المناطق.

 
حتــى نهايــة العــام ٢٠٢٣، ســيقوم مشــروع »ميــد تيســت ٣« فــي لبنــان 

بمــا يلــي:
تقديــم الدعــم التقنــي فــي مجــال كفــاءة اســتخدام المــوارد واإلنتــاج األنظــف لمــا 	 

ال يقــل عــن ١٠ شــركات تجريبيــة تنتمــي لقطاعــات صناعيــة اســتراتيجية.

إجــراء دراســة لتثميــن اســتخدام مصــل اللبــن وإقامــة أنشــطة تدريبيــة فــي مجــال 	 
قطــاع األلبــان بخبــرات دوليــة.

تعزيــز اإلجــراءات علــى صعيــد السياســات العامــة مــن خــالل تحديــد الثغــرات 	 
ووضــع خارطــة طريــق لتعميــم كفــاءة اســتخدام المــوارد واإلنتــاج األنظــف فــي 
المناطــق الصناعيــة ومواءمتهــا مــع مبــادئ اإلطــار الدولــي للمناطــق الصناعيــة 

ــة. البيئي

يتّم تنفيذ مشروع »ميد تيست ٣« بالتعاون مع

ساهم في تمويل برنامج »سويتش ميد« 

SwitchMed.eu  :لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
إدارة البيئة

السيدة أولفينور ميوجي دولون 
الهاتف: 0-26026(1-43+( الفاكس: 26926-69 (43-1+(

 U.Dolun@unido.org :البريد اإللكتروني
www.unido.org :الموقع اإللكتروني

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