
SwitchMed II برنامج

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

في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط.
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SwitchMed II

SwitchMed I لـ 2019-2023 عىل النتائج والخبرات والقديرات من  SwitchMed II يعتمد
في 2013-2018 وقد تم تصميمه باتباع نهج شامل وهيكلية عامة حول ثالث نتائج:

تعزيز الفرص االقتصادية للصناعة والشركات الناشئة باتباع نماذج أعمال جديدة
خضراء ودائرية؛

 تهيئة بيئة مواتية للكفاءة في استخدام الموارد واالقتصاد الدائري عىل  الصعيدين
اإلقليمي والوطني؛

 التنسيق والتواصل التنفيذي لضمان اتباع نهج إقليمي متماسك.

خالل برنامج SwitchMed II يدعم برنامج األمم المتحدة للبيئة البلدان في تعزيز تنفيذ
خطط العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين من خالل رصد التقدم، مما يسمح
بدمج الدروس المستفادة من قبل جميع شركاء البلدان العاملين في مجال االستهالك
واإلنتاج المستدامين - بما في ذلك النتائج والقرارات الصادرة عن المنتدى السياسي
الرفيع المستوى المعني بأهداف التنمية المستدامة وجمعية األمم المتحدة للبيئة

(UNEA-4). وسوف يتعاون برنامج األمم المتحدة للبيئة مع الشركاء الوطنيين بشأن تنفيذ
برامج العمل الوطنية.
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Sustainable Consumption
and Production National
Action Plans publications:

 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:
 

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
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في إطار برنامج SwitchMed II، سيتعاون برنامج األمم المتحدة للبيئة مع البلدان من أجل (i) ضمان الرصد الفعال للتقدم
المحرز في تنفيذ خطط العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين، ودعم تقاريرها السنوية عن تحقيق أهداف التنمية
المستدامة، و(ii) دعم التنفيذ من خالل مشاريع ملموسة عىل المستوى القطري تلبي االحتياجات المحددة التي يعبر عنها
أصحاب المصلحة الوطنيون والتي ستترجم إىل إجراءات ملموسة "عىل أرض الواقع" في البلدان. وسيتم تصميم كل عملية

قطرية حسب األولويات الوطنية وستقودها الحكومة.

عمليات أصحاب المصلحة المتعددين، المعترف والمدفوع بها عىل الصعيد الوطني - بما يتماشى مع جداول األعمال

الدولية (أهداف التنمية المستدامة، قرارات جمعية األمم المتحدة للبيئة)؛
 إشراك الحكومات والقطاع الخاص والمستهلكين ومنظمات المجتمع المدني؛
 تنفيذ التغييرات السلوكية وتطوير المنتجات والخدمات واألسواق المستدامة؛

 دعم ظهور أنماط حياة أكثراستدامة موجهة بواسطة أدوات المعلومات المتاحة والمتيسرة للمستهلكين.

يتماشى مسار عمل SwitchMed II لبرنامج األمم المتحدة للبيئة مع برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة الذي تمت
الموافقة عليه مؤخراً، وسيواصل التعاون مع البرامج والمبادرات التي تم إنشاؤها خالل المرحلة األوىل (إطار العمل العشري /

كوكب واحد، والفريق الدولي المعني بالموارد، والشراكة من أجل اقتصاد أخضر، والشراكة المعرفية للنمو األخضر،

والمشتريات العامة المستدامة، والسياحة المستدامة، واالبتكار البيئي، ومبادرة اإلضاءة الفعالة، ومبادرة دورة الحياة).

سيتم تحقيق هذه المخرجات من خالل:

الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة: االستهالك واإلنتاج المسؤوالن؛

الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة - النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام؛

الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة - بُنى تحتية قادرة عىل الصمود، والتصنيع واالبتكار؛

الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة - الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة؛

يكثف التركيز بشكل خاص عىل إقامة روابط قوية بين خطط العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين المعترف بها قبل

البلد والخبرة الدولية المتنامية بين االستهالك واإلنتاج المستدامين وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك االستجابات الوطنية
التفاق باريس.

االهداف:

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
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