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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 

 

 في األردن  للفواقد المائية الربحية  الوطنية السياسة صياغة لتمهيًدا   WESعمل التشاورية لمشروع الورشة 

 

 24 2023مارس  

والبيئة املياه  "دعم  مشروع  منطقة   (WES) يواصل  األوروبيفي  للجوار  الجنوبي  االتحاد    "الجوار  من  نشاط    تنفيذ  األوروبي،املمول 

املياه غير  األردن"   (NRW)    الربحية  "صياغة سياسة  بدأ  في  املاض ي.  والذى  العام  ب  النشاط،هذا    ن خاللمو خالل  دعم بقوم املشروع 

اقد  قطاع املياه في األردن في جهوده املستمرة للحد من ، وبالتالي املساهمة في تحسين كفاءة الشبكة وتحسين تقديم  الربحية     مياهامل  فو

  .الخدمات وزيادة استرداد التكاليف

 

 .عمانب 2023مارس  20في  تشاوريةفي إعداد وتنظيم ورشة عمل      WESملشروع  فريق خبراء املياه  قام

املهندس  أكد  وقد   العام    مساعد  ،محمددويري معالى  في  األمين  التخطيط  والري  لشؤون  املياه  ، على    األردنية،وزارة  الترحيبية  كلمته  في 

اقد املائية الربحية املعتمدة داخل مؤسسات قطاع املياه نشاط في تمهيد الطريق  هذا ال  أهمية   لدعم وتوجيه تنفيذ استراتيجية الفو

افر املياه لألردنيين وبتكلفة أقل اليوبالت، الوطنية للمياه   األردنمن أجل تحقيق استراتيجية   .ضمان زيادة تو

اقد املائية  معلومات أساسية    الدراسة التي تم تحضيرها كوثيقة مخرجاتتم تقديم نتائج و   العمل،خالل ورشة    الربحية، لسياسة الفو

 .وثيقة السياسة النهائيةاعتمادها عند تحضير باملحاور الرئيسية التي سيتم باألضافة الى مقترح خاص 

 

 يمثلون املؤسسات واملوظفين املعنيين من وزارة املياه والري، وسلطة املياه األردنية، ومديرية إدارة    47أكثر من    ه الورشةهذشارك في  
ً
مسؤوال

بما في ذلك الجهات   ومديري مرافق املياه وجميع أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيين بجهود الحد من مياه الشرب في األردن  (PMD) املشاريع

 .   املمولة

 

نتائ الربحية  WES مشروع    ج تقييمبعد مناقشة  املائية  للفواقد  الحالي  بالوضع  ،   لوثيقة املعلومات األساسية املتعلقة  والتوصيات املقترحة 

التشاور لضمان املشاركة النشطة    ،صياغتها  املنوي لورقة السياسة    واملواضيع املتقاطعةالرئيسية    املحاور على  املشاركون    اتفق آليات  وعلى 

 .لجميع الشركاء واملستفيدين من املشروع

، ةيائاملالفواقد  على تلبية األهداف البيئية والصحية من خالل تقليل  شركات املياه  مساعدة    NRW  الربحيةتشمل فوائد الحد من املياه غير  

ملرافق املياه    الربحيةوبالتالي تقليل الضغط على البيئة، وتقليل مخاطر تلوث مياه الشرب. باإلضافة إلى ذلك ، تتيح اإلدارة الفعالة للمياه غير  

 .أكثر استدامة على املدى الطويل  اتقديم خدمة أفضل للمستهلكين، وتعزيز أدائهم املالي، وجعله 
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 : ، يُرجى االتصال بـالمعلوماتللمزيد من 

 lpa@ldk.gr ،ليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيك

 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المياه والبيئة

 

 WES مشروع دعمدعم المياه والبيئة   -صفحة فيسبوك

 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة –صفحة تويتر 

 

  WES رابط لصفحة مشروع دعم المياه والبيئة على موقع اللينكد إن

 

 WES YouTube   قناة مشروع دعم المياه والبيئة على 

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

البح  المائية الشحيحة في منطقة حوض  البيئة وتحسين إدارة الموارد  المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  ر األبيض المتوسط. وسوف يعالج هذه  يهدف مشروع دعم 
مي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر  مشروع إقليهو  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة  

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء المسؤولية  
ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد   التي  النشرةمحتويات هذه المسؤولية عن  منفردا  مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 األوروبي. 

 

https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
http://www.linkedin.com/company/wes-med-project
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

