
 

 

  2020اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق آلية الدعم لمشروع 
    العمل من أجل االستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط وحماية مستقبلنا.

 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.

 

 

LDK Consultants Engineers & Planners S.A. 
Off 21, Thivaidos str., P.O. Box 51299, GR–145 64 Kifissia, Athens, Greece  

www.ldk.gr  

 

ة إخبارية  نشر
 2018نوفمبر  30 ، أثينا 

 
  االستهالك واإلنتاجتعزيز 

ي األردن
ر

ي قطاعات النفايات والطاقة والنقل ف
ر

 واالقتصاد األخضر ف
 

واالقتصاد األخضر في قطاعات تم تنظيم جلسة تشاورية لمدة يومين لتعزيز قدرات أصحاب المصلحة المعنيين حول االستهالك واإلنتاج المستدام 

الممول من االتحاد األوروبي في  2020النفايات والطاقة والنقل بدعم من آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 

 في العاصمة األردنية عمان. 2018نوفمبر   27 -26الفترة ما بين 
 

ي 
ر

، باستخدام المبادئ التوجيهية يهدف التدريب إىل دعم األردن ف ي الخطة الوطنية للنمو األخضر
ر

تنفيذ خريطة الطريق المنصوص عليها ف
، تطوير األدوات المالية والحوافز لتعزيز االقتصاد الدائري نتاج المستدام، وعىل وجه الخصوصلخطة العمل الوطنية لالستهالك وال 

 واالستهالك والنتاج المستدام.  
 

اير وقد تمت المو  ي فبر
 
، وهي تحدد ستة قطاعات ذات أولوية توفر تغطية لقضايا وفرص النمو األخض  2017افقة عىل خطة العمل الوطنية ف

: النقل، والمياه، والسياحة، والطاقة، والزراعة، والنفايات. وتتمتع الخطة برؤية واضحة لألردن كبلد يتمتع باقتصاد متوس ع الرئيسية وهي
ي مواجهة الصدمات الخارجية مصادر عمل و ومستدام، ويخلق فرص 

 
ا ف

ً
، ويقف صامد ي تحقيق االندماج االجتماعي

 
دخل لمواطنيه، ويساهم ف

ي المنطقة. 
 وحالة عدم االستقرار ف 

 
، وتعتبر أداة مهمة  ي األردن، وال  للحد منتحدد خطة العمل الوطنية التحول إىل االقتصاد األخض 

التلوث وتنفيذ بعض مبادرات النمو األخض  ف 
ي مجاالت النقل وكفاءة الطاقة والنفايات. 

 سيما ف 
 

ي التدريب متدربون من مجموعة واسعة من الوزارات وأقسامها )وزارات البيئة وال
ها(، ومن قطاع البنوك، شارك ف  مالية والصناعة والتجارة وغبر

 . ها الكثبر كات توفبر الطاقة وغبر  وغرف التجارة والصناعة، وشر
ز أصحاب المصلحة الرئيسيير   ي مبادئ  ومع انتهاء هذا التدريب، عزَّ

 للحد من االقتصاد الدائري واالستهالك واإلنتاج المستداممن قدراتهم ف 
ي القطاعات 

ي وقت قريب سيتبع هذه الجلسات التدريبية جلسات تدريب للمتابعة وعمليات مراقبة لتطوير المشاري    ع التلوث ف 
الثالثة. وف 

اء.   الخض 
 

ي األردن )
م الخطة الوطنية للنمو األخض  ف  اء تقريًبا. وتعب   ا لجميع المشاري    ع الخض  ً ي 2017بشكل عام، يعد الوصول إىل التمويل تحدًيا كببر

( الت 
اء،  ير  حلول تشمل تحسإيجاد من خالل وذلك تم تطويرها مؤخًرا تغيبر ذلك من خالل معالجة العقبات الرئيسية أمام تنفيذ المشاري    ع الخض 

يبية.  اء واألدوات المالية مثل الحوافز الض   الوصول إىل التمويل للمبادرات الخض 
 

ي هذه األثناء، كونوا عىل إطالع عىل آخر المستجدات من خالل الرابط: 
ر

 ف
H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
رجى االتصال بـ: 

ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
 السيدة لبر 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
ون  يد اإللكب   lpa@ldk.grالبر

 

وع آلية دعم الدارة  وع آفاق مشر  2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم الدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي الحد من التلوث البحري  2020مشر

 
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األورونر

، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع التقلبات صحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والضف الصحي بطريقة 
، مع  ات المناخية بشكل مباشر وغبر مباشر ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومض وإشائيل واألردن ولبنان وليبيا والمملكة والتغبر كبر  عىل بلدان الشر

الب 
، و ]سوريا[ وتونس(.   المغربية وفلسطير 

 

وع وشبكة بلو وع آفاق التيسير من مشر وع آلية دعم الدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي لمشر
ين غر -يتلقى مكون المجتمع المدنر

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 خالء مسئوليةإ

 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األورونر
وع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشر  فيها، والذي ال  الوارد وحده المسئولية عن المحتوى  2020ة آفاق ر اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشر

 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األورونر  يعكس بالض 

 

http://www.swim-h2020.eu/ar/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr

