النشرة اإللكترونية األولى
شباط (فبراير) 2020
نحو معالجة وإعادة استخدام مستدامان لمياه الصرف الصحي في منطقة البحر األبيض المتوسط
تركيزنا الحالي :تغيير نموذج إعادة استخدام مياه الصرف الصح

يطمح مشروع  AQUACYCLEإلى تغيير النظرة الى مياه الصرف الصحي من مياه صرف غير آمنة  ،إلى مورد وفير للمياه على مدار السنة
وذا استخدامات متعددة .قمنا بانشاء تقنية  APOCالمبتكرة التي تجمع بين :الهضم الالهوائي ( Anaerobic digestionأعاله  ،على اليسار) ،
واألكسدة التحفيزية  Photocatalytic Oxidationواألراضي الرطبة المنشأة  ،Constructed wetlandsلجذب انتباه وخيال المهنيين والجمهور
على حد سواء .ال يعمل نظامنا الهجين على زيادة إمدادات المياه على مدار السنة فحسب  ،بل ينتج أيضًا الغاز الحيوي واألسمدة ،مما يشكل مث ًاال
جيدًا لالقتصاد الدائري .كما انه سوف يخلق موائل بيولوجية جديدة متنوعة و مزدهرة كتدبير مرئي لتخفيف حدة تغير المناخ .اخيرا و ليس اخرا،
تعمل التقنية بالطاقة الشمسية ،مما يضمن تكلفة تشغيل منخفضة.

شراكة
يجمع  7 AQUACYCLEشركاء  :اليونان مالطا إسبانيا لبنان
وتونس و  4شركاء مساعدين  :فرنسا اليونان الجزائر والمغرب.
الى اليسار :اجتماع المشروع الثاني اللذي عقد في فاليتا
( ،)Vallettaمالطا من  3إلى  5شباط (فبراير)  ، 2020استضافته
إدارة الموارد المتكاملة ( Integrated Resources
 ، )IRMCo Managementمالطا.

الشركاء
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تمهيد الطريق الستثمار مستقبلي.
يضمن  AQUACYCLEمشاركة األشخاص الذين يعيشون حول مواقع العرض
التجريبية في لبنان وإسبانيا وتونس من خالل استخدام نظم المعلومات الجغرافية
التشاركية ( )PGISاللتقاط رؤيتهم في خطط العمل واالستثمار المحلية إلعادة
استخدام  900000متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة .ويتوقع جهاز
 APOCبناء القدرات لدينا في تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي تدريب 180
من المهندسين والفنيين المحليين .عالوة على ذلك ،سيتم تشجيع مشاركة المرأة في
جميع أنشطتنا المخطط لها.
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مشاركة أصحاب المصالح
من المتوقع وجود عملية نشطة إلشراك أصحاب المصالح طوال مدة المشروع.
خالل شهر يناير  ،2020تم تنظيم  15مقابلة مع هيئات عامة تتعامل في مجال
استخدام موارد المياه غير التقليدية ( )NCWRفي لبنان وإسبانيا وتونس .عملت هذه
المقابالت على توثيق توقعاتهم وكذلك احتياجاتهم التدريبية على تقنية APOC
المبتكرة .على اليسار :أماليا غارسيا ديل لاير (، )Amalia García del Real
مديرة العمليات في محطة بالنكا ( )Blancaلمعالجة مياه الصرف الصحي في
إسبانيا ،خالل مقابلة مع بيدرو سيمون أندريو ( ، )Pedro Simón Andreuالمدير
الفني ل  ESAMURفي منطقة مورسيا ،اسبانيا.

كيفية تغيير نموذج إعادة استخدام المياه
العادمة عن طريق تغير االدوار
بمناسبة اجتماع شركاء المشروع في مالطا  ،دعت
آنا سبيتيري  ،المديرة اإلدارية لشركة IRMCo
ومديرة االتصاالت في  ،AQUACYCLEالشركاء
إلى التخلي عن دورهم التقليدي .اتخذ كل شريك
شخصية مختلفة :وزير الزراعة ،صحفي ،مزارع،
مشغل محطة معالجة ،ممثل المنظمات البيئية غير
الحكومية ،المستهلك ،مالك السوبر ماركت،
المستثمر ،المسافر ،المراهق وربة المنزل.
تم منح الشركاء بضع دقائق ليعكسوا كيف سينظرون إلى الوضع في هذا الدور المفترض .أثبتت جلسة جلسة تغير االدوار أنه بمجرد االنفتاح على
فكرة لعب األدوار ،فإن افاق غير محدودة لما يمكن أن تنتجه هذه التقنية! األفكار الجديدة خارج الصندوق ( )outside the box ideasالتي
ظهرت لدى الشركاء جعلتهم يتحمسون لنقلها إلى ورش العمل القادمة وهي :لبنان إسبانيا وتونس للحصول على تفاعل وتعليقات أصحاب المصالح
المعنيين.

الشركاء المساعدين
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مواد ترويجية
ساهم جميع الشركاء في نشاط تصميم مجموعة أولية من المواد الترويجية ،والتي تضمنت مقطع
فيديو عن إطالق مشروع  AQUACYCLEفي  30سبتمبر  2019في ثيسالونيكي
( ،)Thessalonikiاليونان واستضاف مركز األبحاث والتكنولوجيا هيالس ()CERTH, Hellas
هذا النشاط .كما تم إنتاج الفتات  Roll-upوملصقات باللغات اإلنجليزية ،الفرنسية ،والعربية
وكذلك نشرة للمشروع بثالث أبواب تشمل عدة لغات :اإلنجليزية ،الفرنسية ،اليونانية ،اإلسبانية
والعربية .كل هذه المواد متاحة للتحميل من خالل موقع المشروع .الى اليسار  :ملصق
 AQUACYCLEمن تصميم اليانا بانا  Eleanna Panaمن  CERTHو  Roll up bannerمن
تصميم جان بول تابون  Jean Paul Taboneمن .IRMCo

االحداث القادمة
منتصف نيسان (ابريل)  :2020اول سلسلة من ورشات عمل الصحاب المصالح موجهة
للسلطات العامة والجهات المعنية باستعمال مصادر المياه الغير تقليدية ،ستقام في لبنان ,اسبانبا
و وتونس بعنوان :تغيير نموذج اعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
-25-23حزيران (يونيو) :شركاء الباحثين من الجامعة اللبنانية سيشاركون في معرض ومؤتمر:
اعادة تدوير وادارة النفايات
)Recycling & Waste Management Exhibition & Conference (RAWMEC
اللذي سيعقد في بيروت لبنان
).(https://www.rawmec-lb.com/
 30-29ايلول (سبتمبر) :وحدة االبحاث لمعالجة المياه بالطاقة الشمسية
)(The Solar Water Treatment Research Unit from PSA CIEMAT
و شبكة التدريب االوروبية )the European Training Network AQUAlity( AQUAlity
يشرفهم دعوتكم لمؤتمر الشباب حول :مفاعالت المحفزات الضوئية الشمسية واستعماالتها في
معالجة المياه وتطهيرها Solar photocatalytic reactors and applications to water
treatment
and
disinfection
و الذي سيعقد في فندق بارسيلو ".(El Toyo, Almería, Spain) "Barcelo
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي:
https://www.aquality-etn.eu/2020-aquality-events/.
تم إصدار هذه النشرة االلكترونية بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي في إطار برنامج ENI
CBCلحوض البحر األبيض المتوسط .إن محتويات هذه النشرة هي مسؤولية  IRMCoوحدها

وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبارها تعكس موقف االتحاد األوروبي أو هياكل إدارة
البرنامج .الميزانية اإلجمالية 2.8 :مليون يورو  ،تمويل االتحاد األوروبي 2.5 :مليون يورو ،
 ٪10تمويل مشترك للمشروع.

لمزيد من المعلومات  ،يرجى زيارتنا على موقع  ENI CBC Medومتابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي

