
دعم تطوير
الصناعة الخضراء واإلنتاج المستدام

في جنوب البحر األبيض المتوسط

برنامج منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(
لنقل التكنولوجيا السليمة بيئيا ) TEST( لتسخير

مساهمة كامل إمكانيات القطاع الصناعي
من أجل تنمية صناعية شاملة ومستدامة.



تجدنا على:
www.switchmed.eu  b a j

ينّسق سويتش-ميد ) SWITCH-Med(، الممّول من قبل 
اإلتحاد األوروبي، بالتعاون بين اإلتحاد األوروبي ومنظمة 

األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( وخطة عمل البحر 
UNEP/ ( األبيض المتوسط لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

MAP( ومركز النشاط اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج 
المستدامين ) SCP/RAC( وإدارة التكنولوجيا والصناعة 

.)UNEP/DTIE ( واالقتصاد لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

التصميم واإلدارة الفنية: Folch )إسبانيا(
الرسومات البيانية: روموالدو فاورا

 t&s® - Traducciones y :الترجمة والنشر المكتبي 
Tratamiento de la Documentación, S.L.

تم إعداد هذه المطبوعة بمساعدة اإلتحاد األوروبي. 
تقع مسؤولية محتويات هذه المطبوعة على عاتق مركز النشاط 

 )SCP/RAC( اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج المستدامين
ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( وال يمكن أن 
تعكس في أي حال من األحوال وجهات نظر اإلتحاد األوروبي.

 )SWITCH-Med( برنامج سويتش-ميد
ممّول من قبل اإلتحاد األوروبي



تحديات قطاع التصنيع  1

النهج المتكامل لنقل التكنولوجيا   2
السليمة بيئيا )TEST( هو جزء 

من الحل

تعتبر أنشطة الصناعة التحويلية القوة الدافعة لالقتصاد العالمي، ال سيما 
في البلدان النامية، ولها دور رئيسي في القضاء على الفقر وخلق مناصب 

العمل. ومع ذلك فإن المواد والطاقة التي يستهلكها القطاع الصناعي 
تفوق الكميات التي تحتاجها عمليات اإلنتاج، بسبب استخدام تكنولوجيات 
ومنهجيات متقادمة، كونها المسؤولة عن قرابة ثلث إجمالي انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون )CO2( واستخدام 20 بالمائة من مياه العالم واستخدام معظم 
المواد الخام، فضال عن التلوث الكبير وتوليد النفايات.

يمثل نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا )TEST( الطريقة الشاملة والمتكاملة 
التي وضعها برنامج منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( 

للتصدي للتحديات والعقبات التي تواجهها الصناعات بغرض زيادة كفاءة 
استخدام الموارد والطاقة وخفض تلويث البيئة ولتصبح أكثر أمناً، فضال 

عن إنتاج سلع تتم إدارتها بطريقة مسؤولة طوال دورة حياتها، بينما تتزايد 
اإلنتاجية والوصول إلى األسواق الدولية بمنتجات ذات نوعية جيدة.

واالمتثال للمعايير البيئية. وسيستهدف مشروع MED TEST II من 
برنامج سويتش-ميد )SWITCH-Med( الصناعات لتعزيز المعارف 

بشأن الفرص التجارية حول إنتاجية الموارد، باإلضافة إلى مقدمي الخدمات 
من أجل تعزيز القدرة على توفير خدمات إنتاجية مستدامة تتماشى مع 

احتياجات الصناعة.
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يمثل اخضرار الصناعات أحد المحددات 
الجوهرية للقدرة التنافسية االقتصادية والنمو 

المستدام.

إيضاح
دراسة جدوى

اإلنتاج المستدام
في القطاعات الصناعية

الرئيسية

تعزيزالسوق
 المحلية لمقدمي

الخدمات الصناعية



الفوائد بالنسبة للصناعة  3

الفوائد بالنسبة لمقدمي الخدمات  4

بإمكان الصناعات التي تستخدم النماذج اإلنتاجية المستدامة الحصول على   
الفوائد التالية:

زيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين اإلستثمارات؛  –
خفض تكاليف التوافق البيئي والحد من المخاطر البيئية والبصمة البيئية؛  –

االمتثال بالمعايير البيئية الدولية للوصول إلى أسواق جديدة )سالسل   –
التوريد العالمية وأسواق التصدير واألسواق الخضراء الجديدة والمشتريات 

العمومية، الخ(؛
تأمين اإلمداد بمستلزمات اإلنتاج على المدى الطويل: يمكن الحد من   –

آثار اضطرابات وتقلبات األسعار في سلسلة توريد المواد الخام باعتماد 
استراتيجية كفاءة استخدام الموارد؛

توطيد العالقات مع أصحاب المصلحة )المستثمرين والبنوك والهيئات   –
التنظيمية والمجتمعات المحلية وجمعيات المستهلكين وما إلى ذلك(.

من خالل االنضمام لبرنامجنا سيتعلم مقدمي الخدمات ما يلي:

كيفية القيام بتدقيقات متكاملة لكفاءة استخدام الموارد والطاقة مع التركيز   –
على تحسين العمليات؛

تقنيات المقارنة المرجعية لألداء البيئي للصناعات؛  –
كيفية إدماج الموارد بكفاءة في نظم اإلدارة البيئية من أجل التحسين   –

المستمر؛
تقنيات محسابة التكاليف المتعلقة بتدفق المواد بغرض الكشف لمديري   –
الشركات عن الخسائر االقتصادية الفعلية الناجمة عن االستخدام غير 

الفعال للموارد في عمليات اإلنتاج واألرباح المحتملة؛
أفضل الممارسات واالبتكارات التكنولوجية الصديقة للبيئة حسب قطاعات   –

صناعية معينة؛
كيفية تسويق خدمات اإلنتاج المستدامة للصناعة.  –
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كيف يشّجع برنامج سويتش-ميد   5
)SWITCH-Med( اإلنتاج 

المستدام في الصناعة؟

ص.5 —

  

التمهيدية
المرحلة

التحضيرية
المرحلة

مقدمي خدمات
التدريب

مرحلة

العروض التوضيحية
الصناعية

مرحلة

MED TEST II

العطاءات التنافسية
اختيار مقدمي الخدمات

أدوات TEST التدريبية
TEST مالئم لمنطقة البحر المتوسط

إيصال التدريبات
تطوير كفاءات مقدمي الخدمات المحليين

األنشطة التسويقية
بلوغ 500 – 1000 صناعة

تحديد حلول إنتاج مستدامة والقيام باإلجراءات 
لتنفيذها في 130 – 150 موقع

TEST خطة عمل فعاليات نشر وتعميم في 9 دول
منشورات الوقائع لحوالي 100 شركة

مهام استطالعية

MED TEST I
(2009-2012)   MED TEST I توسيع نطاق

في 9 دول

مراجعة األطر وأصحاب 
المصلحة على المستوى الوطني
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دراسة جدوى مشاريع اإلنتاج   6
المستدام

ُعرضت دراسة جدوى مشاريع اإلنتاج المستدام في جنوب البحر األبيض 
المتوسط في إطار مبادرة UNIDO MED TEST I الرائدة التي 

نفذت في مصر والمغرب وتونس )2009-2012(. واتبعت هذه المبادرة، 
الممّولة من قبل مرفق البيئة العالمي والحكومة اإليطالية، منهاجيات 

TEST المتكاملة كاستراتيجية الربح للطرفان للحصول على كفاءة موارد 
ناجحة وإنتاج مستدام. 

تلقت مجموعة مكونة من 43 صناعة تحويلية تضم سبع قطاعات صناعية 
المساعدة التقنية المتعلقة بتحديد وتنفيذ تدابير التحسين. وحقق المشروع 
توفير 17 مليار دوالر سنويا في البلدان الثالثة المشاركة، مقابل محفظة 

استثمار قيمتها 20 مليار دوالر مع توفير فوائد بيئية معتبرة، من بينها 
9،7 ماليين متر مكعب من الماء و 263 جيجا واط ساعة من الطاقة. وفي 
المعدل، أكثر من %50 من التدابير المحددة لها عائدات على االستثمار في 
أقل من نصف سنة. وقد تم تحقيق توفير معتبر للطاقة والماء والمواد الخام 
)أكثر من 20 بالمائة مقارنة مع القيم األساسية( ليتم الكشف عن إمكانيات 

ضخمة غير مستغلة بشأن استراتيجيات األعمال الستيعاب العقبات 
 MED المتعلقة بالموارد الطبيعية. كما اعتمدت الشركات المشاركة في
TEST I رؤى وسياسات جديدة إلدراج كفاءة استخدام الموارد في نظم 
اإلدارة )مثل األيزو 14001( وتحسين سمعتها وقيمة عالمتها التجارية 
وتعزيز العالقات مع أصحاب المصلحة. يمكن االطالع على صحائف 
 الوقائع ودراسات الحاالت المتعلقة بالصناعة من خالل الرابط التالي: 

 .)www.unido.org/medtest(

العائدات على االستثمار لتدابير كفاءة 
استخدام الموارد المحددة للصناعات 

النموذجية الثالثة واألربعين التي شاركت في 
مبادرة MED TEST I الرائدة .

تمثل PBP فترة االسترداد.

PBP<0>0.5 سنة

PBP<0.5> 1.5 سنوات

PBP<1.5>4 سنوات

%54
%23

%23



 سويتش-ميد
)SWITCH-Med(
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يهدف برنامج سويتش-ميد )SWITCH-Med( إلى 
تسهيل التحول نحو االستهالك واإلنتاج المستدامين 
في جنوب منطقة البحر األبيض المتوسط، بما في 

ذلك: الجزائر، مصر، إسرائيل، األردن، لبنان، ليبيا، 
المغرب، فلسطين وتونس.

يتمحور البرنامج حول تغيير طرق إنتاج وبيع 
واستهالك السلع والخدمات، حيث يتم فصل التنمية 

البشرية وإشباع احتياجات اإلنسان عن التدهور البيئي. 
كما يدعم الصناعة وأصحاب المشاريع الخضراء 

ري السياسيات من خالل  الناشئة والمجتمع المدني ومقرِّ
تقديم المساعدة في وضع السياسات وأنشطة اإليضاح 

والربط الشبكي.

يلتزم سويتش-ميد )SWITCH-Med(، الذي يعمل 
مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بتحفيز 

سوق المنتجات والخدمات المستدامة في منطقة البحر 
األبيض المتوسط عن طريق:

دورات تدريبية للشركات المبتدئة وأصحاب   –
المشاريع من أجل بناء مهارات التصميم وخطط 
األعمال والتسويق والتمويل المتعلقة بالمنتجات 

والخدمات المستدامة؛
بناء القدرات لدى مقدمي خدمات الصناعة التي   –

تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين 
كفاءة استخدام الموارد؛

ري السياسيات في إنشاء اإلطار  المشاركة مع مقرِّ  –
التنظيمي والسياسات لتعزيز سوق المنتجات 

والخدمات المستدامة؛
تمكين المواطنين ومنظمات المجتمع المدني   –

لريادة الحلول المبتكرة اجتماعيا من أجل التصدي 
للتحديات البيئية؛

إنشاء شبكة عمل ألصحاب المصلحة للترابط مع   –
شبكات ومبادرات مماثلة وتبادل المعلومات وترقية 

األنشطة الموجودة.

الدول التي يستهدفها برنامج سويتش-ميد 
)SWITCH-Med( هي: الجزائر، 
مصر، إسرائيل، األردن، لبنان، ليبيا، 

المغرب، فلسطين وتونس



انضم إلى شبكة عمل سويتش-ميد   
)SWITCH-Med(

شبكة عمل سويتش-ميد )SWITCH-Med( هي جماعة ممارسة 
مشتركة، مهمتها تحقيق وفورات إنتاجية ودورية وتعاونية في منطقة 

البحر األبيض المتوسط. كما نقوم بالتبادل وبناء التضافر، وخلق واتخاذ 
اإلجراءات ومضاعفتها لتحقيق هذه المهمة.

وتتكون شبكة عملنا من أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة ومقدمي 
خدمات الصناعة وخبراء فنيين في التصميم، فضال عن األفراد القادمين 

من اإلدارات العمومية ووسطاء األعمال والشركات متعددة الجنسيات 
ووكاالت التنمية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل.

 انضم إلينا اآلن من هنا:
http://www.switchmed.eu/en/join-the-action-network

لمزيد من المعلومات حول
 )SWITCH-Med( شبكة عمل سويتش-ميد

يرجى االتصال بإدارة التشابك على 
networking.switchmed@scprac.org

لمزيد من المعلومات حول
أنشطة مقدمي خدمات سويتش-ميد )SWITCH-Med( يرجى 

c.gonzalez-mueller@unido.org االتصال بنا على


