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خالل  حول إدارة المخلفات الصلبة –لشبكة سوٌب المنتدى اإلقلٌمً الرابع  انعقد

 .الند ماركفندق فً  (37/7/4136 – 35الفترة )

األردنٌة  مساعد أمٌن عام وزارة البٌئةالمهندس غازي العودات  المنتدىافتتح   

ن مندوباً عن معالً الدكتور طاهر الشخشٌر وزٌر البٌئة، مشٌراً فً كلمته إلى أ

عتبر من أهم القضاٌا التً تحظى ٌوالتخلص منها بالطرق اآلمنة  إدارة النفاٌات

شكل أولوٌة ت  هً من القضاٌا التً باالهتمام على المستوى الوطنً والدولً و

 عندمن أهم التحدٌات التً تواجه المدن  كما تعتبرللمسؤولٌن ومتخذي القرار، 

 كبٌرة مخصصات مالٌة ٌحتاج إلى كما أّكد على أن ذلك، هاوتخزٌن هاونقل هاجمع

تكنولوجٌا  كما ٌحتاج اٌضاً إلى من أجل التعامل مع أنواع المخلفات وعمالة مدربة

شبكة أهمٌة تعزٌز التعاون مع  شار العودات إلىأ، وقد ات متطورة وحدٌثةوآلٌ

وتحقٌق االستدامة  لتبادل الخبرات والمعرفة وتحسٌن ادارة النفاٌات (نت - بسوٌ)

كشرٌك مهم فً ادارة ووجوده مشاركة القطاع الخاص أهمٌة إلى  كما أشارالبٌئٌة، 

فً رفع مستوى الخدمات من أجل  لالمجاهذا  واالستثمار فً ومعالجة النفاٌات

الجانب البٌئً وتخفٌض انبعاثات الغازات الدفٌئة وتحسٌن نوعٌة الهواء فً المدن 

 ورفع مستوى النظافة والنواحً الجمالٌة.

التعاون للشؤون االقتصادٌة فً  ةمنسق (اٌرن فلمانوفً كلمة قصٌرة للسٌدة )  

ونظام  النفاٌات ادارةاهمٌة دعم مشارٌع  فٌها على أكدتفً األردن  السفارة االلمانٌة

 ةعمادالتطوٌر السٌاسات مشٌرة إلى أهمٌة دول الالمعلومات البٌئٌة المشتركة بٌن 

 المخلفات والتخلص منها بالطرق السلٌمة. دارةإل

وخالل جلسات المنتدى قام المشاركون من الدول العربٌة )المغرب، الٌمن،    

 فًوتجارب دولهم عن برامج ونشاطات  شرح مفصلٌم بتقد( ، الجزائرتونس، لبنان

 حماٌة المواردبالتالً الى مصدر بدٌل للطاقة والوقود و هاتحوٌلو النفاٌات ادارة
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