فعالية من منظمة اليونيدو إلطالق مشروعين استرشاديين عن نماذج االقتصاد الدائري في صناعة
المنسوجات

القاهرة 12 ،مايو  – 2022ستقوم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )UNIDOبإطالق مشروعين
استرشاديين عن نماذج االقتصاد الدائري في صناعة المنسوجات يوم  26مايو .2022 ،في تمام الساعة 9:00
صباحا (بتوقيت القاهرة) ،ستعقد فعالية إطالق المشروعين في قاعة اللؤلؤة بفندق شتاينبرجر التحرير ،حيث سيقوم
فريق منظمة اليونيدو والخبراء الدوليون لمشروع سويتش ميد – ميد تيست  3باستعراض تفاصيل المشروعين.
وفي إطار مشروع سويتش ميد – ميد تيست  ، 3الممول من اإلتحاد األوروبي ،والمنفذ بالتعاون مع وزارة التجارة
والصناعة ،مركز تحديث الصناعة ،المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية ،والمجلس
التصديري للمالبس الجاهزة ،تعمل منظمة اليونيدو على دراسة إمكانات تطوير إحدى سالسل القيمة التي يمكن
من خاللها زيادة قيمة األلياف الناتجة عن مخلفات المنسوجات خالل عمليات التصنيع وقبل االستهالك في مصر.
وفي دراسة حديثة لمسح وتحديد مخلفات سلسلة القيمة لصناعة المنسوجات في مصر ،تبين أن صناعة المنسوجات
والمالبس في مصر تنتج ما يزيد عن  212ألف طن سنويًا من مخلفات النسيج في مرحلة ما قبل االستهالك،
وهناك إمكانية كبيرة إلعادة التدوير إلى منتجات ذات قيمة عالية.
وقد قامت منظمة اليونيدو بالتعاون مع أصحاب المصلحة على المستوى القومي ،بتحديد مشروعين استرشاديين
على كيفية تحديث القدرة على إعادة التدوير في مصر ،وتحفيز إنشاء منظومة لجمع مخلفات المنسوجات عالية
الجودة في مصر.
وسوف تعقد الفعالية باللغتين اإلنجليزية والعربية (ترجمة فورية) ،وسيتمكن الحضور من ممثلي صناعة
المنسوجات والمالبس من لقاء ومناقشة الخبراء الدوليين حول الموضوعات المتعلقة برقع قيمة مخلفات صناعة
المنسوجات  ،والتقدم بطلبات لالستفادة من الدعم الفني من قبل المشروع.
التسجيل لحضور فعالية اإلطالق متاح من خالل الرابط التالي حتي يوم  19مايو.
لمزيد من التفاصيل ،يرجي التواصل مع م .أيمن الذهبي – منظمة اليونيدو – المنسق القومي لمشروع سويتش
ميد – ميد تيست  3في مصر عبر A.ELZAHABY@unido.org
--------قام االتحاد األوروبي باطالق برنامج سويتش ميد عام  2013لتسريع وتيرة التحول نحو أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامين في
جنوب البحر األبيض المتوسط .ويهدف البرنامج الي تحقيق اقتصاديات إنتاجية دائرية في دول البحر المتوسط من خالل تغيير طرق
استهالك وإنتاج السلع والخدمات ،ومن ثم الفصل بين التنمية البشرية و التدهور البيئي.
يستفيد من البرنامج ثمان دول في جنوب البحر المتوسط :الجزائر ،مصر ،اسرائيل ،األردن ،لبنان ،المغرب ،فلسطين ،وتونس .ومن
خالل تطوير السياسات ،واألنشطة التوضيحية ،وفرص التشبيك ،يقوم برنامج سويتش ميد بدعم صانعي السياسات ،والشركات
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والصناعات ،والشركات الناشئة ورواد األعمال لتوسيع نطاق االبتكارات اإلجتماعية والبيئية.

ويتم تنفيذ برنامج سويتش ميد  SwitchMedبتمويل من االتحاد األوروبي ،مع تمويل مشترك من حكومة كتالونيا والحكومة
اإليطالية ،وبقيادة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  ،UNIDOبالشراكة مع مركز النشاط اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج
ال ُمستدامين  SCP/RACالتابع لبرنامج  ،UNEP / MAPوبرنامج األمم المتحدة للبيئة  ، UNEPقسم االقتصاد.

