
SwitchMed I برنامج

وسوف تساعد هذه التدابير عىل جعل االقتصاد الدائري نموذًجا نموذجًيا لألعمال التجارية

في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط.
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SwitchMed I
تم تقسيم المرحلة األوىل من SwitchMed لـ 2013 - 2018 إىل ثالثة مكونات تتناول
أجزاء مختلفة من عملية االنتقال إىل االستهالك واإلنتاج المستدامين -  هدف التنمية

SDG12 :المستدامة الثانية عشر

السياسة: وضع خطة عمل إقليمية لالستهالك واإلنتاج المستدامين لمنطقة البحر
األبيض المتوسط وثماني خطط عمل وطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين

(SCP-NAPs)؛
 األنشطة اإليضاحية: ربط مكون السياسة بالقطاع الخاص (اإلنتاج األنظف)؛

 التشبيك والتواصل: تبادل الممارسات الجيدة والتعلم المشترك وتوسيع النطاق؛

كانت والية برنامج األمم المتحدة للبيئة خالل المرحلة األوىل هي:

 دمج االستهالك واإلنتاج المستدامين في السياسة الوطنية؛ 
 بناء وتعزيز قدرات الشركات، ومنظمات دعم األعمال التجارية، والكفاءة في استخدام
الموارد، ومقدمي خدمات اإلنتاج األنظف والسلطات الحكومية من خالل التدريبات

والتوجيه والمساعدة التقنية؛ 
 رفع مستوى الوعي والمعرفة في القطاعين الخاص والعام من أجل ضمان ملكية

العمل والمساعدة في بناء مجتمع الممارسة بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين.

تركز المكونات واألنشطة المختلفة لبرنامج SwitchMed عىل ما يلي:
 

تقديم الخدمات االستشارية والدعم الفني لبلدان المشروع في تطوير خطط العمل
الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين؛

 دعم مجموعة متنوعة من المشاريع اإليضاحية في مصر وإسرائيل واألردن
وفلسطين.
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SwitchMed "سوتشميد" هي مبادرة يمولها االتحاد األوروبي لتعزيز أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامين (SCP) في ثمانية
SwitchMed بلدان من جنوب البحر األبيض المتوسط (الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس) يدعم

بشكل مباشر تعزيز بيئة السياسة التمكينية، وممارسات القطاع الخاص، وتسهيل تبادل الخبرات بين أصحاب المصلحة. كما
يهدف إىل تحفيز خلق فرص تجارية أكثر مراعاة للبيئة وتوفير فرص عمل الئقة مع تقليل األثر البيئي ألنشطة االستهالك واإلنتاج.

مع تقليل األثر البيئي ألنشطة االستهالك واإلنتاج

مطبوعات خطط العمل

الوطنية لالستهالك واإلنتاج
المستدامين:

SwitchMed برنامج
ممول من االتحاد

األوروبي



السياحه

 اإلعمار واإلسكان
 األغذية والزراعة

تم تنفيذ المشاريع اإليضاحية المستندة إىل خطط العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين في أربعة بلدان:

وضعت ثماني خطط عمل وطنية من خالل عمليات شارك فيها أصحاب المصلحة المتعددين (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع

الخاص ووسائط اإلعالم واألوساط األكاديمية والمجتمع الدولي) وتم التحقق من صحتها خالل ورش العمل الوطنية التقنية؛

 تم تنظيم أكثر من 25 ورشة عمل ومائدة مستديرة وطنية ألصحاب المصلحة المتعددين شارك فيها أكثر من 500 1 مشارك؛
 تسمح خطط العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين لبلدان المشروع بتحقيق مؤشر أهداف التنمية المستدامة 12.1 من

أجندة 2030؛

ألولويات الوطنية في خطط العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين:

خطط العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين:

المشاريع اإليضاحية:

مصر: المشتريات العامة المستدامة، المبادرة الوطنية لألكياس البالستيكية؛

 إسرائيل: المشتريات العامة المستدامة، المطاعم الخضراء، التكنولوجيا النظيفة الخضراء;
 األردن: إدارة النفايات والسياحة المستدامة؛

 فلسطين: مسارات بيئية، زراعة عضوية.

الجزائر

مصر

إطار الحوكمة
 التحول في مجال الطاقة وكفاءة الطاقة

إدارة النفايات واالنبعاثات

أدوات السياسة 

 التنمية المجتمعية المتكاملة
 الزراعة المستدامة

 اإلدارة المستدامة للمياه
 الطاقة المستدامة والمتجددة

 إدارة النفايات الصلبة

جانب العرض والطلبإسرائيل

 األعمال البيئية االجتماعية
 التكنولوجيا النظيفة

 المشتريات العامة الخضراء
 المعايير ووضع العالمات البيئية 

 كفاءة استخدام الموارد

األردن

لبنان

الزراعة والصناعة الغذائية
 قطاع النقل

 قطاع إدارة النفايات

االستهالك واإلنتاج المستدامين في القطاع
الصناعي واألطر المؤسسية

 التثقيف والتوعية للمستهلكين

الزراعة واألغذية الزراعيةالمغرب
 البناء البيئي والمباني المستدامة

فلسطين

قطاع األغذية الزراعيةتونس
 قطاع السياحة

SwitchMed Programme
is funded by the European
Union

www.switchmed.eu

بلدان المشروع:

chang.yan@un.org ؛luc.reuter@un.org :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بما يلي: برنامج األمم المتحدة للبيئة

برنامج األمم المتحدة للبيئة هو السلطة البيئية العالمية
الرائدة التي تضع جدول األعمال البيئي العالمي، وتشجع
عىل التنفيذ المتسق للبعد البيئي للتنمية المستدامة داخل

منظومة األمم المتحدة، وتعمل كمدافع موثوق عن
البيئة العالمية.

:SwitchMed الشركاء في  تنفيذ

SwitchMed I برنامج


