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فعالية الموارد و إلنتاج النظيفل الشبكة العالمية    
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الموارد فعالية و إلنتاج النظيفل الشبكة العالمية    



The Global Network for Resource Efficient and Cleaner Production 

 و فعالية الموارد   الشبكة العالمية لإلنتاج النظيف

  

Réseau Mondial pour la Production Propre et l’Efficacité des Ressources 

    من المراكز الوطنية لإلنتاج النظيف 54الشبكة العالمية لإلنتاج النظيف و فعالية الموارد تضم أكثر من  . 
 

   و التواصل الشبكي بين مختلف المناطق  تشجيع الدول األعضاء على تركيز إدارة المعارف. 
 

    تكثيف وتسريع وتيرة اعتماد أساليب اإلنتاج النظيف و االستعمال الفعال للموارد في تنمية البلدان التي تمر  الىتهدف

 .بمرحلة انتقالية
 

  تقليل  والخدمات لزيادة الكفاءة  والمنتجات  وتتضمن التطبيق المستمر لإلستراتيجية البيئية الوقائية للعمليات اإلنتاجية

 .البيئة  والمخاطر التي تتعرض لها المجتمعات 
 



 

   التكنولوجيات النظيفة  والوصول الكامل للمعلومات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالمفاهيم واألساليب والسياسات

 المتاحة من طرف الشبكة العالمية لإلنتاج النظيف وفعالية الموارد وأعضائها؛
 
   أهلية التمويل من الشبكة العالمية لإلنتاج النظيف وفعالية الموارد للمشاركة في نشاطاتها التكوينية في التواصل الشبكي

 و غيرها ؛
 

  فعالية الموارد بموجب اتفاق مع أي منظمة تقدم دعم  والحق في تقديم خدمات ألعضاء الشبكة العالمية لإلنتاج النظيف

 ألمانة الشبكة ؛
 

   والتقنية  الريادةفعالية الموارد لتنمية و االعتراف بالتميز و  والوصول لبرنامج الشبكة العالمية لإلنتاج النظيف 

 .  المؤسسية
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:فعالية الموارد بالحقوق واالمتيازات التالية والعالمية لإلنتاج النظيف  باشبكةيتمتع المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء باعتباره عضو منتظم   

 و فعالية الموارد   الشبكة العالمية لإلنتاج النظيف

  



 وزارة الموارد المائية و البيئة

 المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء


