
ونية والنفايات الطبية والنفايات الخطرة ونية، مقدمي خدمة معالجة النفايات ا�لك � � والمستوردين ل�جهزة ا�لك � �µبا�ضافة ا¿ المستشفيات الخاصة، الموزع

التقليل والحد من الملوثات 
العضوية الثابتة من خ�ل 
 �

��تطبيق إدارة سليمة بيئيا 
ونية   لك � مجال النفايات ا��
والنفايات الطبية والحد من 
مصادر إط�قات الملوثات 
 (POPs) العضوية الثابتة
غ � المقصودة من خ�ل 
إدارة النفايات بطريقة 

سليمة بيئيا.

مرفق البيئة العالمي
5,090,000

60 شهر = 5 سنوات
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الرصد و التقييم
1. الرصد والتقييم وتقييم ا�°ثر

2. تبادل المعرفة وخطة العمل بعد
وع إنتهاء الم��

1. الحد من الحرق المفتوح للنفايات 
� إدارة النفايات الخطرة  �µ2. تحس

(RDF) صناعة ا�سمنت �
��3. إستخدام 

استعادة الموارد من النفايات الخطرة 
والنفايات الصلبة لتخفيض الملوثات 

العضوية الثابتة

10 �
��1. استبدال مرافق الحرق 

    مستشفيات 
2. تأهيل 2 مرفق لحرق النفايات الطبية 

  � �µ3. تدريب المدرب
� العام �µالقطاع � �µاكة ب 4. دعم ال��

   والخاص.

� إدارة 
��تحقيق أفضل الممارسات البيئية 

نفايات الطبية 

1. تطبيق السياسات الفعالة وتنفيذ
    آلية مالية مستدامة 

ونية  2. جمع النفايات ا�لك �
3. ن�� الوعي
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In addition to; Private hospitals, electronic and electrical equipment distributers and retailers, E-waste and
Medical waste service providers.

 Reduction and
 elimination of

 POPs

GEF
�nancing:
5,090,000

60 Months, 5 years

Protection of
human health

and the
environment 

Project Title

Project Objective

Project budget

Project duration

Project
stakeholders
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Developing w
aste

diversion for GHG

and U-POPs reduction Project Monitoring
and Evaluation

4.1: Monitoring and 
evaluation;

4.1.1 Monitoring, evaluation 
and impact assessment
4.1.2 Knowledge sharing and 
post-project action plan

3.1 E�ective resource 
recovery capacity from 
HW and SW streams 
developed with 
associated GHG and 
U-POPs release reduction 
achieved

2.1 BAT/BEP 
healthcare waste 
management and 
technology 
implemented 

1.1 
Environmentally 
sound E-waste 
management

3.1.1 Sustainable prevention 
of open burning 
3.1.2 Improving hazardous 
waste management in Jordan. 
3.1.3 National energy from 
waste management capability

   2.1.1 Replacement of incineration 
facilities in 10 hospitals
2.1.2 Quali�cation of up to 2 high 
capacity incineration facilities 
2.1.3 Training and formal 
certi�cation program.
2.1.4 Support public- private 
   partnerships pursued.

1.1.1 E�ective policy 
implementation 
1.1.2 Establish Sustainable 
�nancial mechanism 
1.1.3 E-waste collection, 
awareness and human resource 
strengthening.




