
ألي معلومات إضافية، يرجى التواصل مع:

مشروع »نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة« / المرحلة الثانية  
تعزيز الصناعات المنافسة والرفيقة بالبيئة في األردن

بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل  مشروع  من  الثانية  المرحلة  تهدف 
)2019-2022( لتحقيق ما يلي:

ــة  ــذ منهجي ــال تنفي ــن خ ــا م ــن تحقيقه ــازات الممك ــاق اإلنج ــيع نط توس
»نقــل التكنولوجيــا الرفيقــة بالبيئــة« لقطاعــات أخــرى، حيــث ســيتم تنفيــذ 
المنهجيــة فــي عشــرة مصانــع إضافيــة مــن القطاعيــن الكيميائــي والغذائــي.

تأهيــل المهــارات الفنيــة لعشــرة مــن مــزودي الخدمــة فــي األردن لتطبيــق 
منهجيــة نقــل التكنولوجيــا الرفيقــة بالبيئــة .

ــي  ــب المهن ــز التدري ــة ومراك ــات األكاديمي ــع الجه ــاون م ــف التع تكثي
ــاج األنظــف  ــادىء اإلنت ــادة الوعــي حــول مب ــة لزي والمؤسســات المالي

ــي اســتخدام المــوارد. ــؤ ف والكف

تفعيــل التعــاون والتنســيق بيــن الجهــات الوطنيــة ذات العاقــة لوضــع 
ــال  ــي مج ــة ف ــة للصناع ــاعدة التقني ــر المس ــة لتوفي ــم وطني ــة دع خط
اإلنتــاج األنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام المــوارد واالســتفادة مــن مــوارد 
ــن  ــية الممك ــاألدوات السياس ــف ب ــة والتعري ــة والدولي ــل الوطني التموي
ــي  ــوارد ف ــتخدام الم ــي اس ــؤ ف ــاج األنظــف والكف ــق اإلنت ــا لتطبي تبنيه

الصناعــة.

نطاق عمل مشروع »نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة« /
المرحلة الثانية في األردن 

ــن  ــة م ــة الثاني ــذ المرحل ــى تنفي ــة عل ــة الملكي ــة العلمي ــع الجمعي ــدو م ــل اليوني تعم
ــي  ــي ف ــة  الممــول مــن االتحــاد األوروب ــة بالبيئ ــا الرفيق ــل التكنولوجي مشــروع نق
األردن. وســتعمل الجمعيــة العلميــة الملكيــة بالشــراكة مــع غــرف الصناعــة، 
وبالتعــاون مــع اليونيــدو وضبــاط االرتبــاط الوطنــي مــن وزارتــي الصناعــة 
والتجــارة والتمويــن والبيئــة علــى المضــي قدمــاً فــي تنفيــذ منهجيــة اإلنتــاج األنظف 
ــي األردن. ــي ف ــي والغذائ ــن الكيميائ ــي القطاعي ــوارد ف ــتخدام الم ــي اس ــؤ ف والكف

إن تحويــل التحديــات إلــى فــرص يقــع فــي صميــم منهجيــة نقــل التكنولوجيــا الرفيقــة 
بالبيئــة، وهــو جــزء فريــد ومبتكــر مــن برنامــج سويتشــمد )SwitchMed( الــذي 
ــف.  ــوارد والتكالي ــر الم ــرص توفي ــد ف ــة أدوات لتحدي ــات مجموع ــر للصناع يوف
تهــدف المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع إلــى توســيع نطــاق التقــدم الــذي تــم تحقيقــه 
فــي المرحلــة األولــى منــه وإظهــار فعاليــة وإمكانــات تحقيــق نمــو اقتصــادي مــن 
خــال تطبيــق منهجيــة اإلنتــاج األنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام المــوارد فــي قطاعات 

صناعيــة إضافيــة.

مقدمة
يعــد تعزيــز كفــاءة اإلنتــاج فــي الصناعــات للتوفيــر فــي اســتهاك المــوارد وتقليــل كلــف اإلنتــاج وتحســين األداء البيئــي أمــًرا ضرورًيــا للتنميــة االقتصاديــة الخضــراء فــي 
األردن. وحيــث أن الدولــة ال تــزال تعتمــد علــى الوقــود اإلحفــوري ذو المحتــوى العالــي مــن الكربــون والمرتفــع التكلفــة مــن أجــل توليــد الطاقــة، باإلضافــة للتحــدي المتزايــد 
فــي نــدرة مصــادر الميــاه واالعتمــاد علــى الــواردات باهظــة الثمــن لتوفيــر المــواد الخــام، فــإن التحــول لإلنتــاج األنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام المــوارد )RECP( ليــس فقــط 

فرصــة للشــركات لرفــع قدرتهــا التنافســية، ولكــن ذلــك يســاهم أيضــا فــي تحقيــق وفــورات يمكــن فيهــا اســتخدام المــوارد لفتــرة أطــول وأكثــر اســتدامة.

إن منهجيــة نقــل التكنولوجيــا الرفيقــة بالبيئــة مــن منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو( هــي نهــج متكامــل يتيــح للشــركات تحديــد طــرق مبتكــرة وفّعالــة مــن 
حيــث التكلفــة لتوفيــر الطاقــة والميــاه والمــواد الخــام فــي اإلنتــاج. لقــد أثبتــت هــذه المنهجيــة، التــي تجمــع بيــن أســاليب اإلنتــاج األنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام المــوارد 
مــع نظــام إدارة البيئــة وتقييــم محاســبة تكاليــف تدفــق المــواد، أن االســتثمار فــي تنفيــذ إجــراءات اإلنتــاج االنظــف والكفــؤ فــي اســتخدام المــوارد يحقــق ربًحــا مجدًيــا بيئًيــا 
واقتصادًيــا. تــم مــن خــال تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن المشــروع خــال الفتــرة 2015-2018 مــن قبــل الجمعيــة العلميــة الملكيــة باالشــتراك مــع غرفــة صناعــة عّمــان، 
تحديــد وفــورات ســنوية تزيــد عــن 1.6 مليــون دينــار أردنــي فــي 12 مصنعــاً غذائيــاً، مــن خــال توفيــر مــا يزيــد عــن  22000 ميجــاوات فــي الســنة مــن الطاقــة؛ 

و63000 متــر مكعــب فــي الســنة مــن الميــاه؛ و400 طــن فــي الســنة مــن المــواد الخــام وتجنــب إنتــاج 80 طــن مــن النفايــات الصلبــة التــي يتــم طمرهــا ســنوًيا.
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