
برنامج "سويتش ميد"
ل من اإلتحاد األوروبي ُمموَّ

MED TEST II 
نقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا في 

منطقة جنوب المتوسط 

فلسطين

ميد تيست 2 



ل من اإلتحاد األوروبي، ُمنّفذ من قبل منظمة األُمم المتحدة للتنمية الصناعية  إّن برنامج "سويتش ميد" SwitchMed هو برنامج ُمـَمـوَّ
)يونيدو( بالتعاون مع خطة عمل البحر األبيض المتوِسط التابعة لبرنامج األُمم الُمتحدة للبيئة 

ـْين  )UN Environment Mediterranean Action Plan( ومركز األنِشطة اإلقليمي لإلستهالك واإلنتاج المستداَم
)SCP/RAC( وقسم اإلقتصاد في برنامج األمم الُمتحدة للبيئة. 

تمَّ إعداد هذه النشرة بمساعدة اإلتحاد األوروبي. 

إن محتويات هذه الوثيقة هي من مسؤولّية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، اليونيدو، حصًرا وال تعُكس تحت أي ظرف من 
الظروف رأي اإلتحاد األوروبي.

 
ال تعِكس التسميات الُمستخَدمة والمعلومات الواِردة في هذه النشرة رأي السكريتاريا على اإلطالق وذلك في ما يتعلَّق بالوضع القانوني 

ألي بلٍد أو منطقة أو مدينة أو لسلُطاتها أو في ما يتعلَّق بتحديد معاِبرها  وحدودها. 

ُتستعَمل بعض الُمصطلحات مثل "متقدمة"، "صناعية" و"نامية" ألغراٍض إحصائية بحتة وال ُتعبِّر بالضرورة عن ُحكم حول حالة 
ل إليها بلد معيَّن أو منطقة معيَّنة.  النمو التي توصَّ

ال يعني ِذكر بعض أسماء الشركات أو الُمـنَتجات التجارّية بأّن اليونيدو تؤيِّدها.

آذار/مارس 2018، منّظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعّية
ْت هذه النشرة من دون تحريٍر رسمي من ِقَبل األمم  المتحدة.  أُِعـدَّ

للمزيد من المعلومات حول أنِشطة اليونيدو ضمن مبادرة  "سويتش ميد"، الرجاء اإلتصال بنا على العنوان اإللكتروني التالي: 

c.gonzalez-mueller@unido.org



1

ل  ُيعنى برناَمج "سويتش ميد" )SwitchMed( الُمـَمـوَّ
من قبل اإلتحاد األوروبي بتغيير طريقة إنتاج واستهالك الِسَلع 
والخدمات بحيث يتّم فصل التنمية البشرية عن التدهُور البيئي. 
جنوب  منطقة  ُمساعدة  إلى  ميد"  "سويتش  برنامج  يسعى 
يتعلَّق  ما  في  إستدامة  أكثر  أنماٍط  إلى  ل  التحوُّ ط على  المتوسِّ
هذه  في  العاِملة  الِجهات  ن  ُيمكِّ مما  واإلستهالك،  باإلنتاج 
هذا  يدَعم  الكاِملة.  اإلقتصادية  إمكاناِتها  تحقيق  من  المنطقة 
الناِشئة  الخضراء  المشاريع  وأصحاب  الصناعات  المشروع 
مي الخدمات والُمجتمع المدني وصانعي  )الصديقة للبيئة( ومقدِّ
السياسات من خالل تنفيذ نشاطات تطبيقّية وتطوير السياسات 
التقّدم  البيئي من أجل تحفيز  اإلبتكار  والتشبيك مع حاضنات 
بمستويات  وتتميَّز  الُمناخ  مع  تتكيَّف  سليمة  مجتمعاٍت  لبناء 
إقتصادية  فرًصا  يخلق  ـا  ِمـمَّ الكربون،  إنبعاثات  من  ُمتدنية 

جديدة. 

يهُدف مشروع "ميد تيست MED TEST II( "2( أو 
وُمبتَكر  فريد  بيئًيا، وكجزء  السليمة  التكنولوجيا  نقل  مشروع 
من برنامج "سويتش ميد"، إلى تحويل التحديات إلى فَُرص. 
بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  لنقل    TEST1 منهجّية   تتناول 
والمواد  الطاقة  تكاليف  في  الزيادة  مشكلة  لليونيدو،  والتابعة 
كفاءة  ُممارسات  أفضل  دمج  إمكانية  تبيان  األولّية من خالل 
)RECP2( مع عائدات  األنظف   واإلنتاج  الموارد  استخدام 

الحالي. األعمال  عالم  في  ُمغرية،  إستثمار 

ل إلى اإلستهالك واإلنتاج الُمستداَمْين التحوُّ

لليونيدو   TEST منهجّية  تسعى  ذلك،  إلى  إضافًة 
إلى تعزيز اإلنتاجّية من خالل دمج الُممارسات والتكنولوجيا 
التي تؤدي إلى رفع كفاءة استخدام المواِرد الطبيعّية وتقليص 
خلق  إلى  إضافًة  الطاقة،  استهالك  وتخفيض  النفايات  إنتاج 

إبتكار وإبداع جديدة.  فَُرص 

ال يؤدي اعتماد اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام 
المواِرد إلى إداء بيئي أفضل في الصناعة فحسب، إنما ُيمكِّـن 
الشركات من العمل بتنافسّية اكبر ومن توفير المال في الوقت 
ها الُمستدام. تساِهم  ـا يزيد من فرص إستثمارها ونموِّ عينه، ِمـمَّ
كفاءة اإلنتاج كذلك األمر في توفير موارد قيِّمة، مثل الطاقة 
فواِئد  تتخطى  وبالتالي،  الوطني.  اإلقتصاد  أجل  من  والمياه، 
تكاليف  تخفيض  المواِرد،  استخدام  وكفاءة  األنظف  اإلنتاج 
إضافي  نموٍّ  خلِق  في  ُتساِهم  إذ  بأشواط،  للشركات  اإلنتاج 
التكّيف مع  قُدرة فلسطين على  وفَُرص عمل ُمستدامة وتدعم 

الطويل. المدى  المواِرد على  تضاؤل 

Transfer of Environmentally Sound Technology: TEST 1
Resource Efficient and Cleaner Production :RECP 2
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بالنسبة لفلسطين ، يرتبط السالم واالزدهار بشكل 
ال ينفصم ، لكن الجمود في التطور السياسي في المنطقة كان 
له عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة وتسبب في نقص في 
االستثمارات األجنبية والمساعدات واالستهالك الخاص. هذا 
، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة وتقييد الوصول إلى الموارد 
، أظهرت حاجة االقتصاد لالنتعاش ، مما زاد الضغط على 
على  الوقت  نفس  في  الحفاظ  مع  التكاليف  لخفض  الشركات 
بالفعل. المقيدة  التصدير  سوق  في  التنافسية  وقدرتها  الجودة 

إن انقطاع التيار الكهربائي واالعتماد على الوقود األحفوري 
الباهظ الثمن و كثيف الكربون في استهالك الطاقة ،مما أدى 
إلى ارتفاع أسعارها، هما من بين األسباب التي تجعل كفاءة 
األولويات  من  المتجددة  الطاقة  إلى مصادر  والتحول  الطاقة 
ال   ، الطاقة  حالة  غرار  على  الوطنية.  للصناعات  الرئيسية 

فلسطين.  في  التوزيع  تواجه مشكالت  المياه  تزال 
 ، األرض  على  جفافا  األكثر  المناطق  من  واحدة  باعتبارها 
بالنسبة  وكذلك  للصناعة  بالنسبة  نادرا  مصدرا  المياه  تظل 
أن  المرجح  فمن   ، سكاني  نمو  توقع  ومع  المحلي  للمجتمع 

والعرض. المياه  الطلب على  بين  الفجوة  تتسع 

 ، والطاقة  المياه  مجال  في  التحديات  جانب  وإلى 
ارتفاع  تتعامل مع  أن  أيضاً  الفلسطينية  الشركات  يتعين على 
تكاليف النقل واإلعاقات من القيود المفروضة على االستيراد / 
التصدير ، والتي تقترن بزيادة أسعار المواد الخام والتحديات 
االجتماعية واالقتصادية المذكورة أعاله ، مما يعزز ضرورة 
كفاءة الموارد. وبالتالي ، فإن صناعة أكثر كفاءة في الموارد 
 ، للشركات  االقتصادي  الوضع  تحسين  على  فقط  تعمل  لن 
من  أخرى  الموارد ألجزاء  توفر  في ضمان  أيًضا  تسهم  بل 

الفلسطيني.      المجتمع 

الشراكة من أجل صناعة تنافسّية في فلسطين 

في  تنفيذه  تمَّ  الذي   "2 تيست  "ميد  برنامج  يتطّرق 
التحّديات  إلى   ،2017 العام  إلى   2015 العام  من  فلسطين 
والصعوبات التي تواجه الصناعات الوطنية في سعيها لُتصِبح 
أكثر كفاءة في استخدام المواِرد والطاقة وفي جهودها للحد من 
التلوث ولزيادة مستوى السالمة فيها، كما ويدعم إنتاج السلع التي 
تدار بطريقة مسؤولة طوال دورة حياتها وذلك مع زيادة اإلنتاجية 
والحفاظ على دخول األسواق الدولية عبر منتجات عالية الجودة 

وُمستوفية للمعايير الدولية.

تحت رعاية وزارة االقتصاد الوطني و سلطة جودة 
البيئة في فلسطين ، ُنـفِّـذ مشروع "ميد تيست 2" في فلسطين 
مع  بالتعاُون  التكنولوجيا،  و  للعلوم  فلسطين  أكاديمية  بقيادة 
اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية و التحاد العام للصناعات 
أجل  من  والدعم  التمويل  لتحريك  فلسطين  وبنك  الفلسطينية  
تطبيق اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الموارد بشكل مستدام 

فلسطين. أوسع في  وعلى نطاق 

أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا
 الشركاء المنفذین للمشروع

االتحاد العام للصناعات الفلسطینیة
اتحاد الصناعات الغذائیة الفلسطینیة

  مؤسسات المجتمع المدني

وزارة االقتصاد الوطني
سلطة جودة البیئة 

المؤسسات الشریكة

بنك فلسطین 
 المؤسسات المالیة

جامعة بولیتكنك فلسطین
سلطة الطاقة و الموارد الطبیعیة الفلسطینیة

المؤسسات الداعمة
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منهجية نقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا فلسطين

الفّعال،  التشاُركي  والعمل  اإلبداعي  التفكير  خالل  من 
التي  بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  لنقل   TEST منهجّية  تستهِدف 
)اليونيدو(،  الصناعية  للتنمية  الُمتحدة  األمم  ُمنظمة  طّورتها 
من  أشخاًصا  وُتشِرُك  الشِركة  في  اإلدارة  ُمستويات  جميع 
واستدامة  لتعزيز  ُمختلِفة  تشغيلّية  ومسؤوليات  مهنّية  خلفيات 
ع  اإلستخدام الفّعال لُمدخالت اإلنتاج واألداء البيئي، مما ُيشجِّ
تطوير ثقافة العمل التجاري الذي يسمح بتفعيل حلول اإلبتكار 

للشركات.  البيئي 

في  التوفير  فرص  من  فرصة  كّل  تحديد  يتطلَّب 
إلنتاج  منهجي  تقييٍم  إجراء  المواِرد،  إستخدام  كفاءة  مجال 
الشركة وإنشاء نظام معلومات وإدارة لَِرصد استخدام المواِرد 
في اإلنتاج من أجل تحسين أداء األعمال التجارّية باستمرار. 
لبنان  MED TEST II( "2( في  ساعد مشروع "ميد تيست 
الخطوات  نحو  توجيهها  عبر  المشاركة  الشركات  معظم 
لنيل  ر  تتحضَّ ولكي  المناسبة  المراقبة  أنظمة  الالزمة إلدخال 

األيزو.  شهادات 

لقد تعلمنا أن تحقيق كميات كبيرة من 
التوفير يتطلب أن يفهم الموظفون قيمة نهج 

)RECP(. نفذت الشركة معظم التدابير 
الموصى بها ، والكميات الموفرة الحالية 

كبيرة.
طارق القواسمي

مدير عام
“الزراعون

“

يحدد الفرص الفنية والمالية الُمجدية 
لكفاءة أكثر في استخدام  الموارد 

وإلنتاج أنظف.

واإلنتاج  الموارد  استخدام  كفاءة  تقييم  ربط  شأن  من 
إدارة  أنظمة  في  الحالية  المعايير  مع   )RECP( األنظف 
 ISO البيئة والطاقة ومع معيار محاسبة تكاليف تدفق المواد 
لتحديد  إنشاء نظام متكامل  الشِركات من  يمّكن  أن   ،14051
َتـبني  األولية.  والمواد  والمياه  الطاقة  في  الخساِئر  وتعقُّـب 
المعرفة  بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  لنقل   TEST منهجية 
ما  معيَّنة  لشركة  اإلدارية  المجاالت  مختلف  في  والقدرات 
األنظف  واإلنتاج  الموارد  استخدام  كفاءة  مبدأ  بـفـهم  يسمح 

الشركات.  ويسّهل دعمه ضمن  بشكل شامل 

إّن منهجية TEST لنقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا مبنّية على األدوات التالية:

إنشاء نظام معلومات لتحديد وتعقب 
الخساِئر في الطاقة والمواد. 

يدُمج كفاءة إستخدام المواِرد في اإلدارة 
الُكلّية للشركة، مؤدًيا إلى تحسينات 
ُمستِمّرة ألنماط اإلنتاج الُمستدام. 

تقييم كفاءة استخدام 
المواِرد واإلنتاج 

األنظف
نظام محاسبة تكلفة 

تدفُّق المواد3  
نظام اإلدارة البيئّية 
ونظام إدارة الطاقة

 Materials Flow Cost Accounting )MFCA( :3 نظام محاسبة تكلفة تدفق المواد



تحسين وتسريع قدرات فلسطين نحو النمو األخضر

تلّقى 47 مهنًيا يعملون في مجال 
إستشارات األعمال والمؤسسات 
الحكومّية والصناعات واألوساط 

األكاديمية ، التدريب على أدوات نقل 
التكنولوجيا السليمة بيئًيا أثناء مرحلة 

تنفيذ مشروع "ميد تيست 2" في 
فلسطين. 

47
حملة تسويقية واسعة تطلبت ورش عمل وزيارات  بعد 
فردية للشركات ، تم اختيار 15 شركة إلجراء تقييم أولي ، 
من بينها 10 شركات إرشادية من قطاع األغذية والمشروبات 
الشركات  وتتراوح   .MED TEST II لمشروع  وقعت 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  المشاركة  الفلسطينية 
التي تضم 14 موظفاً بدوام كامل إلى الشركات الكبرى التي 
250 موظًفا موزعين على عدة مناطق في الضفة  يعمل بها 
الغذائي  القطاع  اختيار  تم  وقد  الشرقية.  والقدس  الغربية 
"قابلية  إمكانات  بسبب  خاص  بشكل  فلسطين  في  المتنامي 
ودعم   ، األخرى  اإلنتاج  مواقع  في  للنتائج  العالية  التكرار" 
المدى  على  للتنافس  طموحه  في  خاص  بشكل  القطاع   هذا 

والدولية.  الوطنية  األفضل في األسواق 

بأن  بالتوقع  البداية  في  مدفوعة  الشركات  كانت 
اإلنتاج  تكاليف  تقليل  على  يساعدها  أن  يمكن  المشروع 
تعزيز وعي موظفيها حول برنامج  بالطاقة وأيضاً  المرتبطة 
RECP. ومع ذلك ، فإن الكميات الكثيرة من المياه التي تم 
أيًضا  تشير   MED TEST II مشروع  خالل  من  توفيرها 
الثمينة والنادرة في فلسطين  المائية  الموارد  إلى أن استخدام 
يمكن تحسينه ليس فقط لصالح الشركات ولكن للمجتمع ككل.
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الذي  اإلنتاج  إلى  فعال  بشكل  الصناعات  تحويل 
تغيير  إلى  يدعو   ، التلوث  من  ويقلل  أقل  موارد  يستخدم 
باستهالك  المتعلقة  والممارسات  والسلوكيات  المعرفة  في 
 RECP لـ  التوضيحي  العرض  الموارد في اإلنتاج. أعطى 
في  المتخصصين  من   32 الفلسطينية  األغذية  صناعة  في 
في  المشاركة  فرصة   ، المشاركة  الشركات  من  الصناعة 
تدريبات RECP ، وتشكيل فرق TEST والقيام بتحسينات 
إلى ذلك  الخاصة. باإلضافة  الموارد في أماكن عملهم  كفاءة 
والمؤسسات  الصناعة  رابطات  من  مهنياً   15 تدريب  تم   ،
الحكومية واألوساط األكاديمية على كيفية  المالية واإلدارات 

كفاءة. أكثر  بطريقة  اإلنتاج 

شبكات  إنشاء  تم   ، المشروع  لهذا  وكنتيجة 
تدابير  تحديد  كيفية  حول  عميق  فهم  ذات  مبتكرة  معارف 
قطاع  من  الفلسطينيين  المهنيين  بين   ،  RECP من  االدخار 
المشروع  في  الشركاء  وسيواصل  الغذائية.  الصناعات 
التأثيرات  ومشاركة   ، فلسطين  في   RECP برنامج  ترويج 
المتوقع توسيع  MED TEST II ، ومن  لمبادرة  اإليجابية 
يعود  بما  المشروع  مدة  بعد  ما  إلى   RECP برنامج  نطاق 

فلسطين. في  للصناعات  الكبير  بالنفع 

لشركتنا توفير المياه أو توفير الطاقة ليس فقط 
توفير المال ، نحن أيضا نوفر الموارد للمجتمع.

إسماعيل عزاممان
مدير المبيعات والتسويق

“شركة سنيورة للصناعات الغذائية

“

 SwitchMed لقد أنشأنا فريًقا لمشروع
ويعمل هذا الفريق مع جميع العمال لجمع 
البيانات. لذا ، يغير العمال ثقافتهم لرؤية 

المدخرات. وهذا يدعمنا وثقافة شركتنا في أن 
نصبح أكثر قدرة على المنافسة واالبتكار.

طارق يعقوب
مدير االنتاج

“شركة الحجاز للشوكوالتة

“



نتاِئج تنفيذ مشاريع نقل التكنولوجيا السليمة 
بيئًيا
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الفلسطينية  للشركات  األولّية  التقييمات  أظهَرت 
بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  نقل  مشروع  في  الُمشاِركة  العشرة 
المواد  استهالك  من  للحّد  واِضحة  إمكانية   ،"2 تيست  "ميد 

الطاقة.   المياه و/أو  األولّية، 

محاسبة  أداة  بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  نقل  منهجية  أدخلت 
إبتكارات  أبرز  ضمن  من   )MFCA( المواد  تدفق  تكاليف 
2". كَشَفـْت هذه األداة التحليلّية للشركة  مشروع "ميد تيست 
عدم  ونقاط  األولّية  المواد  في  للخساِئر  الحقيقّية  التكلِفة  عن 
لنقل   TEST منهجّية  خالل  من  استخدامها.  في  الكفاءة 
والبيانات  المالّية  البيانات  َجمع  تمَّ  بيئًيا،  السليمة  التكنولوجيا 
القسَمـْين،  موظفي  جعل  ما  اإلنتاج،  بخساِئر  الُمتعلِّقة  الكمّية 

مًعا. يعملون  والمالي،  الفّني 
 أّدى هذا األمر إلى تبيان ِكلفة الخساِئر وتسليط الضوء على 

المالي. الصعيد  على  التوفير  إمكانيات 
أظهر تحليل المعلومات أن في حين أن الشركات تدرك تكاليف 
التكاليف  تقدير  تقلل في كثير من األحيان من  فإنها   ، الطاقة 
الناجمة عن الخسائر المادية وليس لديها نظام معلومات وإدارة 
منهجّية  العملية.  إطار  في  الخسائر  هذه  حدوث  مكان  لتتبع 
المناطق  في  الجهود  تركيز  على  المصَنع  تساِعد   TEST

األداء. تحسين  وتدابير  الكفاءة  لتحديد مصادر عدم  الهامة 
لمجموع  والبيئّية  المالّية  المؤشرات  أدناه  الجدَول  ص  ُيلخِّ

العشرة:  الشركات  في  عليها  المواَفق  التدابير 

الشركة
عدد 

الموظفين1
اإلستثمار
 )باليورو(

التوفير
 )يورو بالسنة(

فترة إسترداد 
اإلستثمار 
)بالسنوات(

توفير المياه
 )% بالسنة ً(

توفير المواد 
 )% بالسنة(

توفير الطاقة
)% بالسنة(

قطاع الصناعات الغذائّية والمشروبات
45327 10073،40092،3700.8شركة الحجاز للشوكوالتة 2

مجموعة الجبريني لمنتجات 
األلبان والصناعات الغذائية 

2
310445,500378,4001.235-10

1.51.8-220447,0001,190,5800.4القصراوي 2
1.525-1542,00042,2001الزراعون 3

1447,50043,6001.133826حيفا لألغذية 3
22--7139,60027,8551.4نخيل فلسطين 2

3--201,5504,5600.3أولد ستي كافي للتوزيع3 

224-15462,000125,4003.7بال جاردنز3 
   شركة سنيورة للصناعات

22072,370104,6960.7271.816.4الغذائية 2

122-250891,750399,2002.2سنقرط2 

1,2352,522,6702,408,8611المجموع

)1( الموظفون في دوام كامل وفي أقسام اإلنتاج فقط. 
)2( التوفير المالي مقارنة مع السنة اإلنتاجية 2015
)3( التوفير المالي مقارنة مع السنة اإلنتاجية 2016

ساعدنا تطبيق منهج TEST في شركتنا على 
رؤية التكاليف المخفية والتحرك نحو توفير 
فرص توفير كبيرة. لقد طبقنا معظم خيارات 
االدخار في الحد من خسائر الطاقة والمياه.

جهاد الجبريني
مدير عام

مجموعة الجبريني لمنتجات األلبان والصناعات 
“الغذائية

“



َد فريق تنفيذ منهجّية TEST لنقل التكنولوجيا السليمة  حدَّ
الشركات  في  المواِرد  استخدام  كفاءة  لزيادة  تدبيًرا   92 بيئًيا 
العشرة. وافقت إدارات هذه الشركات على حوالي %75 من 
مجموع التدابير، وأدرجتها في العام 2017 ِضمن خطط عملِها 

للتنفيذ.

تخّطى حجم التوفير الُممِكـن في الشركات العشرة 2.4 مليون 
يورو سنوًيا، وهو ناتج عن توفيٍر في استهالك الموارد يعادل 
5,312  ميغاواط ساعة سنوًيا على صعيد الطاقة و 244,85 
م3 سنوًيا على صعيد المياه و297.6  طًنا سنوًيا على صعيد 
المواد األولّية، إضافًة إلى تجنُّب طمر 250 طًنا من النفايات 

الصلبة سنوًيا. 

وبينما تمَّ تحديد فرص توفير كبيرة، كانت فترة إسترداد اإلستثمار 
دة )%50( أقّل من ستة أشهر، ما يعكس  لغالبية التدابير الُمحدَّ

العائد المالي الكبير من تطبيق هذه التدابير.

نقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا: نقطة تمّيز 
للصناعة في فلسطين
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فترة إسترداد اإلستثمار لإلجراءات التي تّم 
تحديدها في الشركات

ل التنفيذ  دة بحسب فترة إسترداد اإلستثمار ومعدَّ توزيع التدابير الُمحدَّ
في الشركات الفلسطينية الُمشاِركة 

فترة إسترداد اإلستثمار ما بین صفر و0.5 سنة
فترة إسترداد اإلستثمار ما بین 0.5 سنة و1.5 سنة
فترة إسترداد اإلستثمار ما بین 1.5 سنة و4 سنوات

% 43

% 16

% 50

0

10

20

30

40

تّم طرحھ جانًبا  قید الدرس  تّم تطبیقھ*

فترة إسترداد اإلستثمار ما 
بین صفر و0.5 سنة

فترة إسترداد اإلستثمار ما 
بین 0.5 سنة و1.5 سنة فترة إسترداد اإلستثمار ما 

بین 1.5 سنة و4 سنوات

2،408،670
یورو 

مجموع الوفر السنوي

ط لتطبيقه في وقت إصدار هذه النشرة * تمَّ تطبيقه، أو قيد التطبيق أو ُمخطَّ



الفواِئد البیئّیة الُمقّدرة*

التوفیر في
استھالك المیاه 

(م3 بالسنة)

244،8055،312
 

التوفیر في
استھالك الطاقة 
میغاوط ساعة)

(بالسنة 

261

التقلیل من
النفایات 
الصلبة 

(طن بالسنة)

4،197

التقلیل من إنبعاثات
ثاني أُكسید الكربون 

(طن بالسنة)

َحل ُمربح للصناعة والبيئة في فلسطين

الطلب  يرتفع  أن  المرجح  من   ، السكان  عدد  تزايد  مع 
فلسطين. في  والمياه  الطاقة  مثل  النادرة  الموارد  على 

وتنفيذ  تحديد  في  الشركة  لموظفي  النشطة  المشاركة  كانت 
فلسطين  في  المشروع  لنجاح  حاسمة   ،  RECP إجراءات 
للمساهمة  الصناعة  في  المتخصصين  رغبة  إلى  وتشير 
أيًضا  ولكن   ، ألعمالهم  فقط  ليس  الموارد  على  الحفاظ  في 
إرشادية  شركات  ثالث  المشروع،  وبفضل  للمجتمعات. 
بيئي  بأداء  اإلنتاج  على  قادرة   ، األردن  وادي  في  موجودة 
أفضل والمساهمة في حماية التنوع البيولوجي الفريد للمنطقة.

 
أنظمة  بتحسين  والتوصية   RECP سياسة  وضع 
المحاسبة )MFCA( إلدارة المواد وخسائر الطاقة والمياه ، 
والطاقة  البيئة  إدارة  لمعايير  الشركات  تبني  لتسهيل  سيستمر 
في  مستمرة  روتينية  تحسينات  إجراء  من  تمكينها  وكذلك   ،

الموارد. كفاءة 

نحن موجودون في منطقة قاحلة للغاية مع 
الكثير من التحديات االجتماعية والسياسية. 

مع RECP يمكننا التغلب على هذه التحديات 
وتحقيق اقتصاد أكثر تطوراً.

ندى مجدالني
“MED TEST II خبير السياسة

“
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 RECP رسالتي إلى الشركات هي تبني مفهوم
من أجل تعزيز المنتجات الجيدة ، من أجل 
التنافس في السوق ، ليس فقط في السوق 
المحلية ، ولكن أيضا في السوق اإلقليمية 

والدولية.
البروفيسور عماد الخطيب

األمين العام
)PALAST( أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا“

“

تم   ، العالية  االستثمار  لمتطلبات  االستجابة  أجل  من 
إلى  للوصول   MED TEST II بمشروع  الشركات  دعم 
الحوافز المالية الخضراء  المتوافرة التي تم تطويرها من قبل 
بنك فلسطين كجزء من سياساته اإلستراتيجية لدعم االقتصاد 
نطاق  مبادرات في  أجريت   ، ذلك  إلى  باإلضافة  الفلسطيني. 
في  للصناعة  متكاملة   RECP قروض  لتطوير  المشروع 
المستقبل. عالوة على ذلك ، مع نهاية المشروع أعدت جميع 
تزويدهم  وتم  بها  الخاصة   EMS سياسة  بيانات  الشركات 
نظام  في   RECP برنامج  لدمج  محددة  توجيهية  بمبادئ 

بالشركات. الخاص  اإلدارة 

* للتدابير التي تمَّت الُموافقة عليها



بتغييرات  الُمتعلِّقة  رؤيتنا  نشارك  أن  نستطيع  حتى 
الُمـستداَمْين  واإلنتاج  اإلستهالك  لتحقيق  الُنُظم  في  واسعة 
كل  جهود  إلى  نحتاج  ط،  المتوسِّ البحر  جنوب  دول  ضمن 
 "2 تيست  "ميد  مشروع  أظهر  الفاِعلة.  اإلجتماعية  الِجهات 
منهجية  بإمكان  أنَّ  لبنان،  في  بيئًيا  السليمة  التكنولوجيا  لنقل 
TEST  لنقل التكنولوجيا السليمة بيئًيا أن تحّقق أرباًحا على 
الصعيدين البيئي واإلقتصادي أكثر من تلَك التي يمكن تحقيقها 
عبر منهجّية اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام المواِرد، وذلك 

للمصانع. التجارية  والعمليات  تتعارض  أن  دون  من 

MED TEST II بالتعاون  عالوة على ذلك ، قام مشروع 
فلسطين  وحكومة  المشروع  في  المصلحة  أصحاب  مع 
بتطوير خارطة طريق لزيادة كفاءة الموارد في جميع أنحاء 

الفلسطينية. الصناعات 
 ، المحليين  الخدمات  مقدمي  قدرات  تعزيز  فإن   ، ذلك  ومع 
الذين يقدمون كفاءة RECP للصناعات الفلسطينية ، ما زال 
لفلسطين  الحلول  تطوير  في  الرئيسية  األولويات  إحدى  يمثل 
عن  اإلنتاج  إبعاد  في  متزايد  بشكل  تساهم  أن  يمكن  التي 

المحدودة. الموارد  استهالك 

الفريق الوطني:
عماد خطيب )خبير كفاءة الطاقة والسياسة( ، توفيق عودة )قطاع األغذية- خبراء صناعة األغذية وتجهيزها( ، أيمن سلطان 
تميمي )خبير اإلنتاج النشط والسياسة ، عارف حرباوي )خبير كفاءة الطاقة وإيزو 14001( ، ندى مجدالني )خبير دعم ، 
بيئة والسياسة(، رزان عواودة )خبير دعم( ، مهند نصار )خبير دعم ، كفاءة المياه الصناعية( ، أيمن الحاج داوود )منسق 

المشروع(

الفريق الدولي :
الفنيين(، فالديمير دوبس )خبير أول  كارولينا غونزاليس - مولر )مديرة المشروع(، روبيرتا  دي بالما )كبيرة المستشارين 
في  )خبير  غول  محمد  المواد(،  تدّفق  تكلِفة  محاسبة  في  )خبيرة  جاش  كريستين  بيئًيا(،  السليمة  التكنولوجيا  نقل  برنامج  في 
اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام المواِرد وفي الصناعات الغذائّية(، مايكل بارال )أخصائي في التواصل واإلعالم(  فالديمير 

لليونيدو(. الرئيسي  المقر  في  المشروع  ق  )منسِّ أناستازوف 
Jaap Van Der Meer )كبير استشاري األعمال   ، الموارد(  Karsten Ollesch )خبير في تجهيز األغذية وكفاءة 
تجهيز  في  )خبير   Bo Kuraa  ، الطاقة(  وكفاءة  األغذية  تصنيع  في  )خبير   Chris Arvanitakis  ، الدولية(  المسؤولة 

الطاقة(. وكفاءة  األغذية 

كلمة شكر
يود فريق المشروع أن يشكر الشركاء وأصحاب المصلحة في مشروع SwitchMed MED TEST II في فلسطين بقيادة 
PENRA لتقارير تدقيق  PALAST والبروفيسور عماد الخطيب على المدخالت القيمة المقدمة خالل تنفيذه ، بما في ذلك 
الطاقة من الشركات. كما نشكر بشكل خاص السيد توفيق عودة ، الذي أثبت أنه أحد العناصر الرئيسية، ليس فقط للمشروع 

RECP في فلسطين. ، ولكن أيًضا لمشروع 

الشركاء المنّفذون
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

دائرة البيئة 
ص.ب. 300، مركز فيينا الدولي

1100 فيينا، النمسا
هاتف: 0 – 26026 )1 – 43+(، فاكس: 69 – 26926 )1 – 43+(
 C.GONZALEZ-MUELLER@unido.org :البريد اإللكتروني

  www.unido.org :الموقع اإللكتروني
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أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنواوجيا
شارع رام هللا القدس

رام هللا – فلسطين
تلفون: 97222960524/6+ ، فاكس:  97222960525+ 
ikhatib@palestineacademy.org  :البريد االلكتروني

www.palestineacademy.org :الموقع اإللكتروني

الشركاء ألجل RECP في فلسطين


