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مشروع «ميد تيست  »٣لبنان ()MED TEST III Lebanon

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 محليـا ً والتي يــزداد الطلب عليهــا .كما ويتســبب ارتفاع
أســعار الطاقــة والمــواد األول ّيــة ،إضافـ ً
ـة إلــى االضطرابــات اللوجســتية ،فــي تكاليــف باهظــة
ُ
علــى الشــركات .فيصعــب علــى الصناعــات فــي هــذه الحــال أن تن ِتــج بشــكل منظــم أو تكســب
األربــاح أو تولــد الدخــل والعمالــة لِسَ ــد 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 ،يُشــجع مشــروع «ســويتش ميــد /ميــد تيســت  » ٣المُمــول مــن
االتحــاد األوروبــي ،الشــركات علــى اعتمــاد كفــاءة اســتخدام المــوارد كاســتراتيجية لتقليــل
تكاليــف اســتهالك الطاقــة والميــاه والمــواد األول ّيــة وإلعــادة البنــاء عبرعمليــات إنتــاج أفضــل
وأكثــر مرونــة.

«ميد تيست  »٣في لبنان

بدعــم مــن وزارتــي الصناعــة والبيئــة وبالتعــاون الوثيــق مــع جمعيــة الصناعييــن اللبنانييــن
وتجمــع صناعيــي المتــن الشــمالي ،ســتقوم منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة بتبيــان
الجــدوى التجار ّيــة لكفــاءة اســتخدام المــوارد واإلنتــاج األنظــف فــي الشــركات فــي قطاعــات
ومناطــق اســتراتيجية مــن خــال أنشــطة المشــروع مــن العــام  ٢٠٢٠وحتــى العــام .٢٠٢٣

ســيقوم مشــروع «ميــد تيســت  ،»٣إضافـ ً
ـة إلــى تقديــم المســاعدة الفنيــة للصناعــات المختارة،
بدراســة الثغــرات فــي السياســات العامــة والتشــريعات اللبنانية المتعلقــة بالمناطــق الصناعية.
فالهــدف مــن ذلــك هــو تحديــد الفجــوات والكشــف عــن الفــرص التــي تــؤدي إلــى زيــادة
القــدرات لتعميــم ورصــد اســتراتيجيات كفــاءة اســتخدام المــوارد واإلنتــاج األنظــف فــي
المناطــق الصناعيــة .عــاوة 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  ،٢٠٢٣ســيقوم مشــروع «ميــد تيســت  »٣فــي لبنــان
بمــا يلــي:
•تقديــم الدعــم التقنــي فــي مجــال كفــاءة اســتخدام المــوارد واإلنتــاج األنظــف لمــا
ال يقــل عــن  ١٠شــركات 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 خــال تحديــد الثغــرات
ووضــع خارطــة طريــق لتعميــم كفــاءة اســتخدام المــوارد واإلنتــاج األنظــف فــي
المناطــق الصناعيــة ومواءمتهــا مــع مبــادئ اإلطــار الدولــي للمناطــق الصناعيــة
البيئيــة.

بعــد تقييــم وضــع القطــاع الصناعــي فــي لبنــان ،تــم اختيــار قطاعــي المــواد الغذائيــة
والكيميائيــة كصناعــات ذات أولويــة لتشــجيع تب ّنــي ممارســات كفــاءة اســتخدام المــوارد فــي
اإلنتــاج .تعتبــر هــذه القطاعــات حيويــة لجهــة دعــم األمــن الغذائــي فــي لبنــان وإلســتبدال
الــواردات .إضافــة إلــى ذلــك ،تتم ّيــز هــذه القطاعــات بإمكانيــات توفيــر كبيــرة مــن حيــث
تدابيــر كفــاءة الطاقــة ،وهــو أمــر حيــوي للشــركات التــي تعانــي مــن النقــص فــي إمــدادات
الطاقــة فــي لبنــان.
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