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Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC), and the UN 
Environment Economy Division.
This publication has been produced with the assistance of the European Union.

The content of this publication is the sole responsibility of UNIDO and can in no way 
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Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for 
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by a particular country or area in the development process.
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by UNIDO.
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The EU funded SwitchMed Program is about 
changing the way goods and services are 
produced and consumed so that human 

development can decouple from environmental 
degradation. SwitchMed strives to assist the Sou-
thern Mediterranean Region to switch to more 
Sustainable Consumption and Production (SCP) 
patterns, enabling the actors in this region to 
realize their full economic potential. It supports 
industries, emerging green entrepreneurs, ser-
vice providers, civil society, and policy makers 
through demonstration activities, policy deve-
lopment, and networking of incubators for eco 
innovation in order to catalyze progress towards 
low carbon and climate resilient societies, and 
gives rise to new economic opportunities.

Turning challenges into opportunities is at 
the core of the MED TEST II component, 
a unique and innovative part of the Switch-

Med Program. The Transfer of Environmentally 
Sound Technology (TEST) methodology from 
UNIDO addresses rising energy and raw material 
costs by demonstrating how best practices in Re-
source Efficient and Cleaner Production (RECP), 
with an attractive return on investment, can be 
integrated into current business operations.

Enhancing productivity by integrating prac-
tices and technology that lead to greater ef-
ficiency in the use of natural resources, to a 

reduction of waste and energy consumption, and 
to opportunities for innovation and value crea-
tion, is central to the UNIDO TEST approach. 

Adopting a resource efficient and cleaner 
production not only leads to better en-

vironmental performance for the industry, it 
also enables businesses to operate more com-
petitively while at the same time saving money, 
and also providing businesses with the scope to 
invest and grow sustainably. Moreover, efficiency 
in production also contributes in saving valuable 
resources, such as energy, water, and raw mate-
rials for the national economy. Hence, the eco-
nomic benefits of RECP extend far beyond lowe-
ring production costs for businesses as it also 
contributes to additional growth, a sustained job 
creation, and supports the long-term resource 
resilience of Palestine. 

Switching to a sustainable 
consumption and production
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For Palestinians, peace and prosperity are inse-
parably connected, but the stalemate in the po-
litical development of the region has had grave 

social and economic consequences and caused a 
shortfall in foreign investments, aid, and private 
consumption. This, along with a high unemploy-
ment rate and a restricted access to resources, has 
prevailed the much needed economic recovery, 
adding pressure on the companies to reduce costs 
while at the same time maintain their quality and 
competitiveness for the already heavily restricted 
export market. Power supply interruptions and de-
pendency on expensive and carbon-intensive fos-
sil fuels for energy, instigating high energy prices, 
are among the reasons why energy effi ciency and 
a switch to renewable sources are top priorities for 
the national industries. 

In common with the energy situation, water also 
continues to face distribution problems in Pales-
tine. As one of the driest regions on earth,  water 

remains a scarce resource both for the industry as 
well as for the community and with an estimated 
population growth the gap between water demand 
and supply is likely to intensify.  
Apart from the challenges in water and energy, 
Palestinian companies must also cope with high 
transportation costs and impeding import/ex-
port restrictions, which coupled with increasing 

prices for raw materials and the aforementioned 
socio-economic challenges, underpin the neces-
sity for resource effi ciency. Thus, a more resource 
effi cient industry would not only improve the eco-
nomic situation for businesses, but also contribute 
to ensure resource availability to other parts of the 
Palestine society.

The MED TEST II Program, implemented in 
Palestine from 2015 to 2017, addresses the 
challenges and the barriers national indus-

tries are facing in becoming more resource and en-
ergy effi cient, non-polluting and safe, and assists 
in producing goods that are responsibly managed 
throughout their life cycle, while also increasing 
productivity and maintaining access to internatio-
nal markets with good quality products that comply 
with international standards.

Under the patronage of the Ministry of Natio-
nal Economy (MNE) and the Environment 
Quality Authority (EQA) the MED TEST II 

Project in Palestine has been led by the Palestine 
Academy for Science and Technology (PALAST),  
in collaboration with the Palestinian Food Indus-
tries Union (PIAU), the Palestinian Federation of 
Industries (PFIU), and the Bank of Palestine (BOP) 
to mobilize funding and support for a sustained 
application and scaling-up of RECP in Palestine.

Partnering for a competitive 
industry in Palestine

Palestine Academy for Science and Technology 
(PALAST)

Implementing partner

Palestinian Federation of Industries (PFI)
Palestinian Food Industries Union (PFIU)   

Civil society

Palestine Polytechnic University (PPU)
Palestinian Energy and Natural Resources Authority (PENRA)

Supporting Institutions 

Ministry of National Economy (MNE)
Environment Quality Authority (EQA) 

Institutional partners

Bank of Palestine (BOP)
Financial institutions

Partners for MED TEST II in Palestine
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Through creative thinking and effective col-
laboration, the UNIDO TEST integrated 
approach targets all management levels 

of a company, involving people with different 
professional backgrounds and operational res-
ponsibilities, in order to enhance and sustain 
the efficient use of production inputs and envi-
ronmental performance, encouraging a business 
culture where eco-innovative business solutions 
can thrive.

RECP 
Assessment 

Material Flow 
Cost Accounting 

(MFCA)

Environmental 
Management 

System (EMS) 
& Energy 

Management 
System (EnMS) 

Identifi es technically 
and fi nancially feasible 

opportunities for a resource 
effi cient and cleaner 

production

Setting up an information 
system for tracking material 

losses and energy fl ows

Integrates resource effi ciency 
into overall company 

management, leading toward 
continuous improvements of 

sustainable production patterns

Identifying the potential of each and every 
business potential for resource efficiency re-
quires a systematic assessment of the company 

production and the set-up of an information and 
management system that can monitor resource 
use in production for the continuous improve-
ment of the performance of the business. The 
MED TEST II project in Palestine supported 
most of the demonstration companies by guiding 
them in taking the necessary steps to introduce 
effective monitoring systems and get prepared 
to obtain ISO certifications. 

Connecting RECP assessments with pre-
sent-day standards in environmental and 
energy management systems, together 

with the material flow cost accounting stan-
dard ISO14051, enables businesses to establish 
an integrated system to identify and track losses 
in energy, water, and raw material inputs. The 
TEST methodology builds across-the-board un-
derstanding and capacities within various ma-
nagement areas of a company enabling a holistic 
understanding and support for RECP within the 
business.

“

“We have learned that achieving 
signifi cant savings requires that 

employees understand the value of 
the RECP approach. The company 

implemented most of the recommended 
measures, and current savings are 

substantial.
Tareq Al Qawasmi
General Manager

Al-Zara’oun

The TEST methodology 
builds on the following tools: 

The TEST approach 
for Palestine
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professionals from academia, business 
associations, government institutions and 
industries received training on the TEST 
tools during the demonstration phase of 
MED TEST II in Palestine.

47

E ffectively transforming industries in swit-
ching to a production that uses less re-
sources and reduces pollution, calls for a 

change in knowledge, attitudes and practices 
related to resource consumption in the produc-
tion.  The demonstration of RECP in the Pales-
tinian food industry gave 32 industry profes-
sionals from the participating companies, the 
opportunity to join in RECP trainings, forming 
TEST teams and to undertake resource efficien-
cy improvements within their own workplace. 
In addition, 15 professionals from industry as-
sociations, financial institutions, government 
administrations and academia, were also given 
training on how to produce more efficiently. 

As a result from the project, innovative 
knowledge networks with an in depth 
understanding on how RECP saving 

measures can be identified, have been formed 
between Palestinian professionals from the 
food industry. Project partners will continue to 
promote RECP in Palestine, sharing the posi-
tive impacts of the MED TEST II initiative and 
expectantly scale up RECP beyond the dura-
tion of the project to the wider benefit of the 
industries in Palestine.

“

“For our company saving water or 
saving energy is not only saving 

money, we are also resourcing for the 
community. 
Ismael Izhiman

Sales and Marketing Director
Siniora Food Industries Company

“

“We made a team for the SwitchMed 
project and this team works together 
with all the workers and gather data. 

So, the workers change their culture to 
see the savings. This supports us and 

our company culture in becoming more 
competitive and innovative.

Tareq Yaqoub
Production Manager  
 Al Hijaz Chocolate

Stepping up Palestine’s 
capacities for a green growth

Following an extensive marketing cam-
paign entailing workshops and one-to-
one company visits, 15 companies were 

selected for an initial assessment, out of which 
10 demonstration companies from the food and 
beverage sector signed up for the MED TEST 
II project. The Palestine demonstration com-
panies range from SME’s with 14 full time em-
ployees to large companies with 250 employees 
located in several areas of the West Bank and 
East Jerusalem. The growing food sector in Pa-
lestine was particularly selected because of the 
high “replicability” potential of the results to 
other production sites, and to specifically sup-
port this sectors ambition to compete on better 
term in national and international markets. 

Companies were initially motivated by 
the expectation that the project could 
help them reduce energy related pro-

duction costs and also enhance the awareness 
of their staff about RECP. Still, the significant 
water savings achieved through the MED TEST 
II project also indicate that the use of valuable 
and scarce water resources in Palestine can be 
optimized not only for the benefit of compa-
nies but for the whole community. 
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A profi table solution for industry 
and environment in Israel

Initial assessments in the 10 MED TEST II de-
monstration companies in Palestine showed 
clear potentials for reducing consumption of 

raw materials, water and/or energy.

The TEST methodology introduced the Mate-
rial Flow Cost Accounting tool (MFCA) as one 
of the major innovations. The MFCA analysis 
revealed to the company the real cost of raw 
material losses and inefficiencies. Through the 
TEST approach, both monetary and volume 
data related to production losses have been 
compiled leading to the “finance” and “techni-
cal” company staff working together. 

This results in putting a price tag on the losses 
and shedding light on the economic saving po-
tential. Analysis of the data disclosed that while 
companies are aware of their energy costs, they 
often underestimate the costs resulting from 
material losses and do not have an information 

Company No. of 
employees1

Investment
Euro

Savings
Euro / yr.

Avg. 
PbP
yr.

Water 
% / yr.

Material 
% / yr.

Energy
% / yr.

Food and beverage  sector

Al Jebrini Group for Dairy 
and Food Industries2 220 445,500 378,400 1.2 35 - 10

Alhijaz Chocolate 
Company2 50 73,400 92,370 0.8 45 3 27

Al-Qasrawi2 220 447,000 1,190,580 0.4 - 1.5 1.8

Al-Zara’oun3 15 42,000 42,200 1 - 1.5 25

Haifa Food3 14 47,500 43,600 1.1 33 8 26

Nakheel Palestine2 71 39,600 27,855 1.4 - - 22

Old City Co� ee and 
Distribution3 20 1,550 4,560 0.3 - - 3

Pal Gardens3 15 462,000 125,400 3.7 - 2 24

Siniora Food Industries Co.2 220 72,370 104,696 0.7 27 1.8 16.4

Sinokrot Chocolate and 
Confectioneries2 250 891,750 399,200 2.2 - 1 22

TOTAL 1,095 2,522,670 2,408,861 1.0

(1) Full time employees in production departments only
(2) Cost savings compared to the production year 2015
(3) Cost savings compared to the production year 2016

Results of the TEST 
demonstration projects

Applying the TEST methodology in our 
company helped us to see our hidden 

costs and to move towards signifi cant 
savings opportunities. We have applied 

most of the saving options reducing 
energy and water losses  

Jehad Al-Jebrini
General Manager

Al Jebrini Group for Dairy and Food Industries“

“

and management system to trace where these 
losses are occurring within the production 
process. The TEST approach helps the plant to 
identify and select the critical areas in which 
to focus its efforts to identify sources of ineffi-
ciency and improvement measures.
The table below summarizes the financial and 
environmental indicators of the total identified 
approved measures in the 10 demonstration 
companies. 
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A A total of 92 resource efficiency mea-
sures were identified by the TEST team 
in the 10 demonstration companies. Of 

these 68 measures, corresponding to approxi-
mately 75% of the total measures, were appro-
ved by management in these companies and 
included in the action plan for implementation 
in 2017.
In the 10 plants a potential annual savings of 
over 2.4 million euros were identified, resul-
ting in energy savings of 5,312 MWh/year; wa-
ter savings of 244,850 m3/yr.; 297.6 t of raw ma-
terial savings, and more than 250 t of landfilled 
solid waste avoided.
While substantial savings were identified, 
the majority of the identified measures had a 
payback period (PBP) of less than half a year 
(50%), showing the high profitability of re-
source efficiency. 0<PbP<0.5 yr. 0.5 <PbP<1.5 yr. 1.5 <PbP<4 yr.

34%

16%

50%

Pay-back period of identifi ed 
measures at the demo companies

Distribution of identifi ed measures by pay-back period and 
implementation rate in the Palestine demo companies

Implemented* Retained for study Discarded

0

10

20

30

40

€ 2,408,670
Annual savings 

0<PbP<0.5 yr. 0.5<PbP<1.5 yr. 1.5<PbP<4 yr. 

*Implemented, under implementation 
or planned at the time of this publication

TEST a vantage point for 
Palestine’s industry
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W ith a growing population and demand 
for already scarce resources such as 
energy and water will likely rise in 

Palestine. The active participation of the com-
pany staff in identifying and implementing 
RECP measures, was decisive for the success of 
the project in Palestine and indicates the wil-
lingness of industry professionals to contribute 
in preserving resources not only for their bu-
sinesses, but also for the communities. Three 
demonstration companies, that are located in 
the Jordan Valley, can now thanks to the pro-
ject produce with a better environmental per-
formance and contribute in protecting the 
unique biodiversity of the area. 

Formulating an RECP policy, and the re-
commendation to improve accounting 
systems (MFCA) for managing material, 

energy and water losses, will continue to facili-
tate companies’ adoption of environmental and 
energy management standards and also enable 
them to have continuous improvements in re-
source efficiency as a routine practice in future.

In order to respond to high investment re-
quirements, companies were assisted by the 
MED TEST II project to access the existing 

green financial incentives that have been de-
veloped by the Bank of Palestine as part of its 
strategic policies to support the Palestine eco-
nomy. In addition, initiatives were conducted 
within the scope of the project to develop in-
tegrated RECP loans for industry in the future. 
Furthermore, all the companies prepared their 
EMS policy statements and were provided with 
specific guidelines to integrate RECP in their 
management system.

Estimated environmental benefits*

Water 
savings

244,805
(m3/yr.)

Energy 
savings

5.3
(GWh/yr.)

CO2 
reductions

4,197
(t/yr.)

Waste 
reductions

261
(t/yr.)

*Of approved measures 

We are located in a very arid region 
with a lot of social and political 
challenges. With RECP we can 
overcome these challenges and 
achieve a much more developed 

economy.
Nada Majdalani 

MED TEST II Policy Expert

“

“

My message to the companies is to 
go for the RECP concept in order to 
promote good products, in order to 

compete in the market, not only in the 
local market, but also in the regional 

and international market.
Prof. Imad Khatib
Secretary General 

Palestine Academy for Science and Technology 
(PALAST)

“

“

A profi table solution for industry 
and environment in Palestine
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Partners for RECP
in Palestine

To share our vision of a system wide change 
towards sustainable consumption and 
production in the Southern Mediter-

ranean requires the efforts of all society actors. 
The MED TEST II demonstration project in Pa-
lestine has revealed how additional economic 
or environmental benefits can be gained from 
the RECP methodology, by using the integrated 
approach of TEST and without interfering in 
the business operations of the industries.

Moreover, the MED TEST II project has to-
gether with project stakeholders and the go-
vernment of Palestine, developed a roadmap 
for scaling-up resource efficiency throughout 
the Palestine industries. However, reinforcing 
the capacities of local service providers, that 
offer RECP competence to Palestinian indus-
tries, still remains one of the key priorities 
in developing solutions for Palestine that can 
increasingly decouple production from the 
consumption of finite resources.

National team
Imad Khatib (Energy Effi ciency and Policy expert), Tawfi q Oodeh (Food Sector- Food Industry and 
processing experts), Aiman Soltan Tamimi (Clean Production and Policy expert, Aref Herbawi (Energy 
Effi ciency and ISO 14001 expert, Nada Majdalani (Support Expert, Environment and policy) Razan 
Awawdeh (Support expert), Muhannad Nassar (Support expert, industrial water effi ciency), Ayman Al 
Haj Daoud (Project coordinator)

International Team
Carolina Gonzalez-Mueller (Project Manager), Roberta De Palma (Chief Technical Advisor),
Vladimir Dobes (Senior TEST Expert), Christine Jasch (MFCA Expert), Mohamed Ghoul (International 
Food & RECP Expert), Michael Barla (Communication Specialist), Vladimir Anastasov (Headquarters 
Project Coordinator).  Karsten Ollesch (Food processing and Resource effi ciency expert), Jaap Van Der 
Meer (Senior Consultant International Responsible Business), Chris Arvanitakis (Food Processing and 
Energy Effi ciency Expert ), Bo Kuraa (Food Processing and Energy Effi ciency Expert).

Acknowledgment
The project team would like to thank the partners and stakeholders of the SwitchMed MED TEST II 
project in Palestine led by PALAST and Prof. Imad Khatib for the valuable input provided during its 
implementation, including PENRA for energy auditing reports from the companies. Particular thanks 
are also to due to Mr. Tafwiq Odeh, who has proved to be a vital asset, not only for the project, but also 
for RECP in Palestine.  
Implementing partners

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Department of Environment
Vienna International Centre, P.O. Box 300 
1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26026-0, Fax: (+43-1) 26926-69
E-mail: c.gonzalez-mueller@unido.org 
Web: www.unido.org

Palestine Academy for Science and Technology (PALAST)
Jerusalem Ramallah Road 
Ramallah, Palestine
Tel: +9722 2960524/6 Fax: +9722 2960525 
E-mail: ikhatib@palestineacademy.org
Web: www.palestineacademy.org
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بتغییرات  الُمتعلِّقة  رؤیتنا  نشارك  أن  نستطیع  حتى 
الُمـستداَمْین  واإلنتاج  اإلستھالك  لتحقیق  الُنُظم  في  واسعة 
كل  جھود  إلى  نحتاج  ط،  المتوسِّ البحر  جنوب  دول  ضمن 
 "2 تیست  "مید  مشروع  أظھر  الفاِعلة.  اإلجتماعیة  الِجھات 
منھجیة  بإمكان  أنَّ  لبنان،  في  بیئًیا  السلیمة  التكنولوجیا  لنقل 
TEST  لنقل التكنولوجیا السلیمة بیئًیا أن تحّقق أرباًحا على 
الصعیدین البیئي واإلقتصادي أكثر من تلَك التي یمكن تحقیقھا 
عبر منھجّیة اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام المواِرد، وذلك 

للمصانع. التجاریة  والعملیات  تتعارض  أن  دون  من 

MED TEST II بالتعاون  عالوة على ذلك ، قام مشروع 
فلسطین  وحكومة  المشروع  في  المصلحة  أصحاب  مع 
بتطویر خارطة طریق لزیادة كفاءة الموارد في جمیع أنحاء 

الفلسطینیة. الصناعات 
 ، المحلیین  الخدمات  مقدمي  قدرات  تعزیز  فإن   ، ذلك  ومع 
الذین یقدمون كفاءة RECP للصناعات الفلسطینیة ، ما زال 
لفلسطین  الحلول  تطویر  في  الرئیسیة  األولویات  إحدى  یمثل 
عن  اإلنتاج  إبعاد  في  متزاید  بشكل  تساھم  أن  یمكن  التي 

المحدودة. الموارد  استھالك 

الفریق الوطني:
عماد خطیب (خبیر كفاءة الطاقة والسیاسة) ، توفیق عودة (قطاع األغذیة- خبراء صناعة األغذیة وتجھیزھا) ، أیمن سلطان 
تمیمي (خبیر اإلنتاج النشط والسیاسة ، عارف حرباوي (خبیر كفاءة الطاقة وإیزو 14001) ، ندى مجدالني (خبیر دعم ، 
بیئة والسیاسة)، رزان عواودة (خبیر دعم) ، مھند نصار (خبیر دعم ، كفاءة المیاه الصناعیة) ، أیمن الحاج داوود (منسق 

المشروع)
الفریق الدولي :

الفنیین)، فالدیمیر دوبس (خبیر أول  كارولینا غونزالیس - مولر (مدیرة المشروع)، روبیرتا  دي بالما (كبیرة المستشارین 
في  (خبیر  غول  محمد  المواد)،  تدّفق  تكلِفة  محاسبة  في  (خبیرة  جاش  كریستین  بیئًیا)،  السلیمة  التكنولوجیا  نقل  برنامج  في 
اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام المواِرد وفي الصناعات الغذائّیة)، مایكل بارال (أخصائي في التواصل واإلعالم)  فالدیمیر 

للیونیدو). الرئیسي  المقر  في  المشروع  ق  (منسِّ أناستازوف 
Jaap Van Der Meer (كبیر استشاري األعمال   ، الموارد)  Karsten Ollesch (خبیر في تجھیز األغذیة وكفاءة 
تجھیز  في  (خبیر   Bo Kuraa  ، الطاقة)  وكفاءة  األغذیة  تصنیع  في  (خبیر   Chris Arvanitakis  ، الدولیة)  المسؤولة 

الطاقة). وكفاءة  األغذیة 

كلمة شكر
یود فریق المشروع أن یشكر الشركاء وأصحاب المصلحة في مشروع SwitchMed MED TEST II في فلسطین بقیادة 
PENRA لتقاریر تدقیق  PALAST والبروفیسور عماد الخطیب على المدخالت القیمة المقدمة خالل تنفیذه ، بما في ذلك 
الطاقة من الشركات. كما نشكر بشكل خاص السید توفیق عودة ، الذي أثبت أنھ أحد العناصر الرئیسیة، لیس فقط للمشروع 

RECP في فلسطین. ، ولكن أیًضا لمشروع 

الشركاء المنّفذون
منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 

دائرة البیئة 
ص.ب. 300، مركز فیینا الدولي

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

  www.unido.org :الموقع اإللكتروني

8

أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنواوجیا
شارع رام هللا القدس

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

www.palestineacademy.org :الموقع اإللكتروني

الشركاء ألجل RECP في فلسطین
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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 والبیئة في فلسطین

الطلب  یرتفع  أن  المرجح  من   ، السكان  عدد  تزاید  مع 
فلسطین. في  والمیاه  الطاقة  مثل  النادرة  الموارد  على 

وتنفیذ  تحدید  في  الشركة  لموظفي  النشطة  المشاركة  كانت 
فلسطین  في  المشروع  لنجاح  حاسمة   ،  RECP إجراءات 
للمساھمة  الصناعة  في  المتخصصین  رغبة  إلى  وتشیر 
أیًضا  ولكن   ، ألعمالھم  فقط  لیس  الموارد  على  الحفاظ  في 
إرشادیة  شركات  ثالث  المشروع،  وبفضل  للمجتمعات. 
بیئي  بأداء  اإلنتاج  على  قادرة   ، األردن  وادي  في  موجودة 
أفضل والمساھمة في حمایة التنوع البیولوجي الفرید للمنطقة.

 
أنظمة  بتحسین  والتوصیة   RECP سیاسة  وضع 
المحاسبة (MFCA) إلدارة المواد وخسائر الطاقة والمیاه ، 
والطاقة  البیئة  إدارة  لمعاییر  الشركات  تبني  لتسھیل  سیستمر 
في  مستمرة  روتینیة  تحسینات  إجراء  من  تمكینھا  وكذلك   ،

الموارد. كفاءة 

نحن موجودون في منطقة قاحلة للغایة مع 
الكثیر من التحدیات االجتماعیة والسیاسیة. 

مع RECP یمكننا التغلب على ھذه التحدیات 
وتحقیق اقتصاد أكثر تطوراً.

ندى مجدالني
“MED TEST II خبیر السیاسة

“

7

 RECP رسالتي إلى الشركات ھي تبني مفھوم
من أجل تعزیز المنتجات الجیدة ، من أجل 
التنافس في السوق ، لیس فقط في السوق 
المحلیة ، ولكن أیضا في السوق اإلقلیمیة 

والدولیة.
البروفیسور عماد الخطیب

األمین العام
(PALAST) أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا“

“

تم   ، العالیة  االستثمار  لمتطلبات  االستجابة  أجل  من 
إلى  للوصول   MED TEST II بمشروع  الشركات  دعم 
الحوافز المالیة الخضراء  المتوافرة التي تم تطویرھا من قبل 
بنك فلسطین كجزء من سیاساتھ اإلستراتیجیة لدعم االقتصاد 
نطاق  مبادرات في  أجریت   ، ذلك  إلى  باإلضافة  الفلسطیني. 
في  للصناعة  متكاملة   RECP قروض  لتطویر  المشروع 
المستقبل. عالوة على ذلك ، مع نھایة المشروع أعدت جمیع 
تزویدھم  وتم  بھا  الخاصة   EMS سیاسة  بیانات  الشركات 
نظام  في   RECP برنامج  لدمج  محددة  توجیھیة  بمبادئ 

بالشركات. الخاص  اإلدارة 

* للتدابیر التي تمَّت الُموافقة علیھا
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َد فریق تنفیذ منھجّیة TEST لنقل التكنولوجیا السلیمة  حدَّ
الشركات  في  المواِرد  استخدام  كفاءة  لزیادة  تدبیًرا   92 بیئًیا 
العشرة. وافقت إدارات ھذه الشركات على حوالي %75 من 
مجموع التدابیر، وأدرجتھا في العام 2017 ِضمن خطط عملِھا 

للتنفیذ.

تخّطى حجم التوفیر الُممِكـن في الشركات العشرة 2.4 ملیون 
یورو سنوًیا، وھو ناتج عن توفیٍر في استھالك الموارد یعادل 
5,312  میغاواط ساعة سنوًیا على صعید الطاقة و 244,85 
م3 سنوًیا على صعید المیاه و297.6  طًنا سنوًیا على صعید 
المواد األولّیة، إضافًة إلى تجنُّب طمر 250 طًنا من النفایات 

الصلبة سنوًیا. 

وبینما تمَّ تحدید فرص توفیر كبیرة، كانت فترة إسترداد اإلستثمار 
دة (%50) أقّل من ستة أشھر، ما یعكس  لغالبیة التدابیر الُمحدَّ

العائد المالي الكبیر من تطبیق ھذه التدابیر.

نقل التكنولوجیا السلیمة بیئًیا: نقطة تمّیز 
للصناعة في فلسطین

6

فترة إسترداد اإلستثمار لإلجراءات التي تّم 
تحدیدھا في الشركات

ل التنفیذ  دة بحسب فترة إسترداد اإلستثمار ومعدَّ توزیع التدابیر الُمحدَّ
في الشركات الفلسطینیة 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 لتطبیقھ في وقت إصدار ھذه النشرة * تمَّ تطبیقھ، أو قید التطبیق أو ُمخطَّ
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نتاِئج تنفیذ مشاریع نقل التكنولوجیا السلیمة 
بیئًیا

5

الفلسطینیة  للشركات  األولّیة  التقییمات  أظھَرت 
بیئًیا  السلیمة  التكنولوجیا  نقل  مشروع  في  الُمشاِركة  العشرة 
المواد  استھالك  من  للحّد  واِضحة  إمكانیة   ،"2 تیست  "مید 

الطاقة.   المیاه و/أو  األولّیة، 

محاسبة  أداة  بیئًیا  السلیمة  التكنولوجیا  نقل  منھجیة  أدخلت 
إبتكارات  أبرز  ضمن  من   (MFCA) المواد  تدفق  تكالیف 
2". كَشَفـْت ھذه األداة التحلیلّیة للشركة  مشروع "مید تیست 
عدم  ونقاط  األولّیة  المواد  في  للخساِئر  الحقیقّیة  التكلِفة  عن 
لنقل   TEST منھجّیة  خالل  من  استخدامھا.  في  الكفاءة 
والبیانات  المالّیة  البیانات  َجمع  تمَّ  بیئًیا،  السلیمة  التكنولوجیا 
القسَمـْین،  موظفي  جعل  ما  اإلنتاج،  بخساِئر  الُمتعلِّقة  الكمّیة 

مًعا. یعملون  والمالي،  الفّني 
 أّدى ھذا األمر إلى تبیان ِكلفة الخساِئر وتسلیط الضوء على 

المالي. الصعید  على  التوفیر  إمكانیات 
أظھر تحلیل المعلومات أن في حین أن الشركات تدرك تكالیف 
التكالیف  تقدیر  تقلل في كثیر من األحیان من  فإنھا   ، الطاقة 
الناجمة عن الخسائر المادیة ولیس لدیھا نظام معلومات وإدارة 
منھجّیة  العملیة.  إطار  في  الخسائر  ھذه  حدوث  مكان  لتتبع 
المناطق  في  الجھود  تركیز  على  المصَنع  تساِعد   TEST

األداء. تحسین  وتدابیر  الكفاءة  لتحدید مصادر عدم  الھامة 
لمجموع  والبیئّیة  المالّیة  المؤشرات  أدناه  الجدَول  ص  ُیلخِّ

العشرة:  الشركات  في  علیھا  المواَفق  التدابیر 

الشركة
عدد 

الموظفین1
اإلستثمار
 (بالیورو)

التوفیر
 (یورو بالسنة)

فترة إسترداد 
اإلستثمار 
(بالسنوات)

توفیر المیاه
 (% بالسنة ً)

توفیر المواد 
 (% بالسنة)

توفیر الطاقة
(% بالسنة)

قطاع الصناعات الغذائّیة والمشروبات
45327 5073،40092،3700.8شركة الحجاز للشوكوالتة 2

مجموعة الجبریني لمنتجات 
األلبان والصناعات الغذائیة 

2
220445,500378,4001.235-10

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

1447,50043,6001.133826حیفا لألغذیة 3
22--7139,60027,8551.4نخیل فلسطین 2

3--201,5504,5600.3أولد ستي كافي للتوزیع3 

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

22072,370104,6960.7271.816.4الغذائیة 2

122-250891,750399,2002.2سنقرط2 

1,0952,522,6702,408,8611المجموع

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

ساعدنا تطبیق منھج TEST في شركتنا على 
رؤیة التكالیف المخفیة والتحرك نحو توفیر 
فرص توفیر كبیرة. لقد طبقنا معظم خیارات 
االدخار في الحد من خسائر الطاقة والمیاه.

جھاد الجبریني
مدیر عام

مجموعة الجبریني لمنتجات األلبان والصناعات 
“الغذائیة

“
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تحسین وتسریع قدرات فلسطین نحو النمو األخضر

تلّقى 47 مھنًیا یعملون في مجال 
إستشارات األعمال والمؤسسات 
الحكومّیة والصناعات واألوساط 

األكادیمیة ، التدریب على أدوات نقل 
التكنولوجیا السلیمة بیئًیا أثناء مرحلة 

تنفیذ مشروع "مید تیست 2" في 
فلسطین. 

47
حملة تسویقیة واسعة تطلبت ورش عمل وزیارات  بعد 
فردیة للشركات ، تم اختیار 15 شركة إلجراء تقییم أولي ، 
من بینھا 10 شركات إرشادیة من قطاع األغذیة والمشروبات 
الشركات  وتتراوح   .MED TEST II لمشروع  وقعت 
والمتوسطة  الصغیرة  الشركات  من  المشاركة  الفلسطینیة 
التي تضم 14 موظفاً بدوام كامل إلى الشركات الكبرى التي 
250 موظًفا موزعین على عدة مناطق في الضفة  یعمل بھا 
الغذائي  القطاع  اختیار  تم  وقد  الشرقیة.  والقدس  الغربیة 
"قابلیة  إمكانات  بسبب  خاص  بشكل  فلسطین  في  المتنامي 
ودعم   ، األخرى  اإلنتاج  مواقع  في  للنتائج  العالیة  التكرار" 
المدى  على  للتنافس  طموحھ  في  خاص  بشكل  القطاع   ھذا 

والدولیة.  الوطنیة  األفضل في األسواق 

بأن  بالتوقع  البدایة  في  مدفوعة  الشركات  كانت 
اإلنتاج  تكالیف  تقلیل  على  یساعدھا  أن  یمكن  المشروع 
تعزیز وعي موظفیھا حول برنامج  بالطاقة وأیضاً  المرتبطة 
RECP. ومع ذلك ، فإن الكمیات الكثیرة من المیاه التي تم 
أیًضا  تشیر   MED TEST II مشروع  خالل  من  توفیرھا 
الثمینة والنادرة في فلسطین  المائیة  الموارد  إلى أن استخدام 
یمكن تحسینھ لیس فقط لصالح الشركات ولكن للمجتمع ككل.

4

الذي  اإلنتاج  إلى  فعال  بشكل  الصناعات  تحویل 
تغییر  إلى  یدعو   ، التلوث  من  ویقلل  أقل  موارد  یستخدم 
باستھالك  المتعلقة  والممارسات  والسلوكیات  المعرفة  في 
 RECP لـ  التوضیحي  العرض  الموارد في اإلنتاج. أعطى 
في  المتخصصین  من   32 الفلسطینیة  األغذیة  صناعة  في 
في  المشاركة  فرصة   ، المشاركة  الشركات  من  الصناعة 
تدریبات RECP ، وتشكیل فرق TEST والقیام بتحسینات 
إلى ذلك  الخاصة. باإلضافة  الموارد في أماكن عملھم  كفاءة 
والمؤسسات  الصناعة  رابطات  من  مھنیاً   15 تدریب  تم   ،
الحكومیة واألوساط األكادیمیة على كیفیة  المالیة واإلدارات 

كفاءة. أكثر  بطریقة  اإلنتاج 

شبكات  إنشاء  تم   ، المشروع  لھذا  وكنتیجة 
تدابیر  تحدید  كیفیة  حول  عمیق  فھم  ذات  مبتكرة  معارف 
قطاع  من  الفلسطینیین  المھنیین  بین   ،  RECP من  االدخار 
المشروع  في  الشركاء  وسیواصل  الغذائیة.  الصناعات 
التأثیرات  ومشاركة   ، فلسطین  في   RECP برنامج  ترویج 
المتوقع توسیع  MED TEST II ، ومن  لمبادرة  اإلیجابیة 
یعود  بما  المشروع  مدة  بعد  ما  إلى   RECP برنامج  نطاق 

فلسطین. في  للصناعات  الكبیر  بالنفع 

لشركتنا توفیر المیاه أو توفیر الطاقة لیس فقط 
توفیر المال ، نحن أیضا نوفر الموارد للمجتمع.

إسماعیل عزاممان
مدیر المبیعات والتسویق

“شركة سنیورة للصناعات الغذائیة

“

 SwitchMed لقد أنشأنا فریًقا لمشروع
ویعمل ھذا الفریق مع جمیع العمال لجمع 
البیانات. لذا ، یغیر العمال ثقافتھم لرؤیة 

المدخرات. وھذا یدعمنا وثقافة شركتنا في أن 
نصبح أكثر قدرة على المنافسة واالبتكار.

طارق یعقوب
مدیر االنتاج

“شركة الحجاز للشوكوالتة

“
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3

منھجیة نقل التكنولوجیا السلیمة بیئًیا فلسطین

الفّعال،  التشاُركي  والعمل  اإلبداعي  التفكیر  خالل  من 
التي  بیئًیا  السلیمة  التكنولوجیا  لنقل   TEST منھجّیة  تستھِدف 
(الیونیدو)،  الصناعیة  للتنمیة  الُمتحدة  األمم  ُمنظمة  طّورتھا 
من  أشخاًصا  وُتشِرُك  الشِركة  في  اإلدارة  ُمستویات  جمیع 
واستدامة  لتعزیز  ُمختلِفة  تشغیلّیة  ومسؤولیات  مھنّیة  خلفیات 
ع  اإلستخدام الفّعال لُمدخالت اإلنتاج واألداء البیئي، مما ُیشجِّ
تطویر ثقافة العمل التجاري الذي یسمح بتفعیل حلول اإلبتكار 

للشركات.  البیئي 

في  التوفیر  فرص  من  فرصة  كّل  تحدید  یتطلَّب 
إلنتاج  منھجي  تقییٍم  إجراء  المواِرد،  إستخدام  كفاءة  مجال 
الشركة وإنشاء نظام معلومات وإدارة لَِرصد استخدام المواِرد 
في اإلنتاج من أجل تحسین أداء األعمال التجارّیة باستمرار. 
لبنان  2" (MED TEST II) في  ساعد مشروع "مید تیست 
الخطوات  نحو  توجیھھا  عبر  المشاركة  الشركات  معظم 
لنیل  ر  تتحضَّ ولكي  المناسبة  المراقبة  أنظمة  الالزمة إلدخال 

األیزو.  شھادات 

لقد تعلمنا أن تحقیق كمیات كبیرة من 
التوفیر یتطلب أن یفھم الموظفون قیمة نھج 

(RECP). نفذت الشركة معظم التدابیر 
الموصى بھا ، والكمیات الموفرة الحالیة 

كبیرة.
طارق القواسمي

مدیر عام
“الزراعون

“

یحدد الفرص الفنیة والمالیة الُمجدیة 
لكفاءة أكثر في استخدام  الموارد 

وإلنتاج أنظف.

واإلنتاج  الموارد  استخدام  كفاءة  تقییم  ربط  شأن  من 
إدارة  أنظمة  في  الحالیة  المعاییر  مع   (RECP) األنظف 
 ISO البیئة والطاقة ومع معیار محاسبة تكالیف تدفق المواد 
لتحدید  إنشاء نظام متكامل  الشِركات من  یمّكن  أن   ،14051
َتـبني  األولیة.  والمواد  والمیاه  الطاقة  في  الخساِئر  وتعقُّـب 
المعرفة  بیئًیا  السلیمة  التكنولوجیا  لنقل   TEST منھجیة 
ما  معیَّنة  لشركة  اإلداریة  المجاالت  مختلف  في  والقدرات 
األنظف  واإلنتاج  الموارد  استخدام  كفاءة  مبدأ  بـفـھم  یسمح 

الشركات.  ویسّھل دعمھ ضمن  بشكل شامل 

إّن منھجیة TEST لنقل التكنولوجیا السلیمة بیئًیا مبنّیة على األدوات التالیة:

إنشاء نظام معلومات لتحدید وتعقب 
الخساِئر في الطاقة والمواد. 

یدُمج كفاءة إستخدام المواِرد في اإلدارة 
الُكلّیة للشركة، مؤدًیا إلى تحسینات 
ُمستِمّرة ألنماط اإلنتاج الُمستدام. 

تقییم كفاءة استخدام 
المواِرد واإلنتاج 

األنظف
نظام محاسبة تكلفة 

تدفُّق المواد3  
نظام اإلدارة البیئّیة 
ونظام إدارة الطاقة

 Materials Flow Cost Accounting (MFCA) :3 نظام محاسبة تكلفة تدفق المواد
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بالنسبة لفلسطین ، یرتبط السالم واالزدھار بشكل 
ال ینفصم ، لكن الجمود في التطور السیاسي في المنطقة كان 
لھ عواقب اجتماعیة واقتصادیة خطیرة وتسبب في نقص في 
االستثمارات األجنبیة والمساعدات واالستھالك الخاص. ھذا 
، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة وتقیید الوصول إلى الموارد 
، أظھرت حاجة االقتصاد لالنتعاش ، مما زاد الضغط على 
على  الوقت  نفس  في  الحفاظ  مع  التكالیف  لخفض  الشركات 
بالفعل. المقیدة  التصدیر  سوق  في  التنافسیة  وقدرتھا  الجودة 

إن انقطاع التیار الكھربائي واالعتماد على الوقود األحفوري 
الباھظ الثمن و كثیف الكربون في استھالك الطاقة ،مما أدى 
إلى ارتفاع أسعارھا، ھما من بین األسباب التي تجعل كفاءة 
األولویات  من  المتجددة  الطاقة  إلى مصادر  والتحول  الطاقة 
ال   ، الطاقة  حالة  غرار  على  الوطنیة.  للصناعات  الرئیسیة 

فلسطین.  في  التوزیع  تواجھ مشكالت  المیاه  تزال 
 ، األرض  على  جفافا  األكثر  المناطق  من  واحدة  باعتبارھا 
بالنسبة  وكذلك  للصناعة  بالنسبة  نادرا  مصدرا  المیاه  تظل 
أن  المرجح  فمن   ، سكاني  نمو  توقع  ومع  المحلي  للمجتمع 

والعرض. المیاه  الطلب على  بین  الفجوة  تتسع 

 ، والطاقة  المیاه  مجال  في  التحدیات  جانب  وإلى 
ارتفاع  تتعامل مع  أن  أیضاً  الفلسطینیة  الشركات  یتعین على 
تكالیف النقل واإلعاقات من القیود المفروضة على االستیراد / 
التصدیر ، والتي تقترن بزیادة أسعار المواد الخام والتحدیات 
االجتماعیة واالقتصادیة المذكورة أعاله ، مما یعزز ضرورة 
كفاءة الموارد. وبالتالي ، فإن صناعة أكثر كفاءة في الموارد 
 ، للشركات  االقتصادي  الوضع  تحسین  على  فقط  تعمل  لن 
من  أخرى  الموارد ألجزاء  توفر  في ضمان  أیًضا  تسھم  بل 

الفلسطیني.      المجتمع 

الشراكة من أجل صناعة تنافسّیة في فلسطین 

في  تنفیذه  تمَّ  الذي   "2 تیست  "مید  برنامج  یتطّرق 
التحّدیات  إلى   ،2017 العام  إلى   2015 العام  من  فلسطین 
والصعوبات التي تواجھ الصناعات الوطنیة في سعیھا لُتصِبح 
أكثر كفاءة في استخدام المواِرد والطاقة وفي جھودھا للحد من 
التلوث ولزیادة مستوى السالمة فیھا، كما ویدعم إنتاج السلع التي 
تدار بطریقة مسؤولة طوال دورة حیاتھا وذلك مع زیادة اإلنتاجیة 
والحفاظ على دخول األسواق الدولیة عبر منتجات عالیة الجودة 

وُمستوفیة للمعاییر الدولیة.

تحت رعایة وزارة االقتصاد الوطني و سلطة جودة 
البیئة في فلسطین ، ُنـفِّـذ مشروع "مید تیست 2" في فلسطین 
مع  بالتعاُون  التكنولوجیا،  و  للعلوم  فلسطین  أكادیمیة  بقیادة 
اتحاد الصناعات الغذائیة الفلسطینیة و التحاد العام للصناعات 
أجل  من  والدعم  التمویل  لتحریك  فلسطین  وبنك  الفلسطینیة  
تطبیق اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الموارد بشكل مستدام 

فلسطین. 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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ل  ُیعنى برناَمج "سویتش مید" (SwitchMed) الُمـَمـوَّ
من قبل اإلتحاد األوروبي بتغییر طریقة إنتاج واستھالك الِسَلع 
والخدمات بحیث یتّم فصل التنمیة البشریة عن التدھُور البیئي. 
جنوب  منطقة  ُمساعدة  إلى  مید"  "سویتش  برنامج  یسعى 
یتعلَّق  ما  في  إستدامة  أكثر  أنماٍط  إلى  ل  التحوُّ ط على  المتوسِّ
ھذه  في  العاِملة  الِجھات  ن  ُیمكِّ مما  واإلستھالك،  باإلنتاج 
ھذا  یدَعم  الكاِملة.  اإلقتصادیة  إمكاناِتھا  تحقیق  من  المنطقة 
الناِشئة  الخضراء  المشاریع  وأصحاب  الصناعات  المشروع 
مي الخدمات والُمجتمع المدني وصانعي  (الصدیقة للبیئة) ومقدِّ
السیاسات من خالل تنفیذ نشاطات تطبیقّیة وتطویر السیاسات 
التقّدم  البیئي من أجل تحفیز  اإلبتكار  والتشبیك مع حاضنات 
بمستویات  وتتمیَّز  الُمناخ  مع  تتكیَّف  سلیمة  مجتمعاٍت  لبناء 
إقتصادیة  فرًصا  یخلق  ـا  ِمـمَّ الكربون،  إنبعاثات  من  ُمتدنیة 

جدیدة. 

یھُدف مشروع "مید تیست 2" (MED TEST II) أو 
وُمبتَكر  فرید  بیئًیا، وكجزء  السلیمة  التكنولوجیا  نقل  مشروع 
من برنامج "سویتش مید"، إلى تحویل التحدیات إلى فَُرص. 
بیئًیا  السلیمة  التكنولوجیا  لنقل    TEST1 منھجّیة   تتناول 
والمواد  الطاقة  تكالیف  في  الزیادة  مشكلة  للیونیدو،  والتابعة 
كفاءة  ُممارسات  أفضل  دمج  إمكانیة  تبیان  األولّیة من خالل 
(RECP2) مع عائدات  األنظف   واإلنتاج  الموارد  استخدام 

الحالي. األعمال  عالم  في  ُمغریة،  إستثمار 

ل إلى اإلستھالك واإلنتاج الُمستداَمْین التحوُّ

للیونیدو   TEST منھجّیة  تسعى  ذلك،  إلى  إضافًة 
إلى تعزیز اإلنتاجّیة من خالل دمج الُممارسات والتكنولوجیا 
التي تؤدي إلى رفع كفاءة استخدام المواِرد الطبیعّیة وتقلیص 
خلق  إلى  إضافًة  الطاقة،  استھالك  وتخفیض  النفایات  إنتاج 

إبتكار وإبداع جدیدة.  فَُرص 

ال یؤدي اعتماد اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام 
المواِرد إلى إداء بیئي أفضل في الصناعة فحسب، إنما ُیمكِّـن 
الشركات من العمل بتنافسّیة اكبر ومن توفیر المال في الوقت 
ھا الُمستدام. تساِھم  ـا یزید من فرص إستثمارھا ونموِّ عینھ، ِمـمَّ
كفاءة اإلنتاج كذلك األمر في توفیر موارد قیِّمة، مثل الطاقة 
فواِئد  تتخطى  وبالتالي،  الوطني.  اإلقتصاد  أجل  من  والمیاه، 
تكالیف  تخفیض  المواِرد،  استخدام  وكفاءة  األنظف  اإلنتاج 
إضافي  نموٍّ  خلِق  في  ُتساِھم  إذ  بأشواط،  للشركات  اإلنتاج 
التكّیف مع  قُدرة فلسطین على  وفَُرص عمل ُمستدامة وتدعم 

الطویل. المدى  المواِرد على  تضاؤل 

Transfer of Environmentally Sound Technology: TEST 1
Resource Efficient and Cleaner Production :RECP 2
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ل من اإلتحاد األوروبي، ُمنّفذ من قبل منظمة األُمم المتحدة للتنمیة الصناعیة  إّن برنامج "سویتش مید" SwitchMed ھو برنامج ُمـَمـوَّ
(یونیدو) بالتعاون مع خطة عمل البحر األبیض المتوِسط التابعة لبرنامج األُمم الُمتحدة للبیئة 

ـْین  (UN Environment Mediterranean Action Plan) ومركز األنِشطة اإلقلیمي لإلستھالك واإلنتاج المستداَم
(SCP/RAC) وقسم اإلقتصاد في برنامج األمم الُمتحدة للبیئة. 

تمَّ إعداد ھذه النشرة بمساعدة اإلتحاد األوروبي. 

إن محتویات ھذه الوثیقة ھي من مسؤولّیة منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، الیونیدو، حصًرا وال تعُكس تحت أي ظرف من 
الظروف رأي اإلتحاد األوروبي.

 
ال تعِكس التسمیات الُمستخَدمة والمعلومات الواِردة في ھذه النشرة رأي السكریتاریا على اإلطالق وذلك في ما یتعلَّق بالوضع القانوني 

ألي بلٍد أو منطقة أو مدینة أو لسلُطاتھا أو في ما یتعلَّق بتحدید معاِبرھا  وحدودھا. 

ُتستعَمل بعض الُمصطلحات مثل "متقدمة"، "صناعیة" و"نامیة" ألغراٍض إحصائیة بحتة وال ُتعبِّر بالضرورة عن ُحكم حول حالة 
ل إلیھا بلد معیَّن أو منطقة معیَّنة.  النمو التي توصَّ

ال یعني ِذكر بعض أسماء الشركات أو الُمـنَتجات التجارّیة بأّن الیونیدو تؤیِّدھا.

آذار/مارس 2018، منّظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعّیة
ْت ھذه النشرة من دون تحریٍر رسمي من ِقَبل األمم  المتحدة.  أُِعـدَّ

للمزید من المعلومات حول أنِشطة الیونیدو ضمن مبادرة  "سویتش مید"، الرجاء اإلتصال بنا على العنوان اإللكتروني التالي: 

c.gonzalez-mueller@unido.org
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برنامج "سویتش مید"
ل من اإلتحاد األوروبي ُمموَّ

MED TEST II 
نقل التكنولوجیا السلیمة بیئًیا في 

منطقة جنوب المتوسط 

فلسطین

مید تیست 2 
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