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عدد خاص أيار 2020
نحو معالجة وإعادة استخدام مستدام لمياه الصرف الصحي في منطقة البحر األبيض المتوسط
إصدار خاص يغطي المقابالت حول  COVID-19ودورة المياه في المناطق الحضرية
تمت دعوة  Pedro Simón Andreuمدير فريق  AQUACYCLEاسبانيا في مقابلتنا األولى لشرح كيفية رصد مياه الصرف الصحي المنزلي بمثابة
مؤشر مبكر النتشار  COVID-19في المجتمع.
المدير الفني  Pedro Simón Andreuللكيان اإلقليمي لمعالجة مياه الصررررررف الصرررررحي في مورسررررريا
( ، )ESAMURإسبانيا:
‘ تم العثور على  SARS-CoV-2في عينات البراز لمرضىىىىى  COVID-19وكنا قلقين ألن مياه الصىىىىر
الصىىحي يمكن ن تكون بالتالي مصىىدرا تنتقال المر ب بد نا في تحليل مياه الصىىر الصىىحي في وا ل
مارس  2020في سىىىىىىىت محطات معالجة للمياه في منطقة مورسىىىىىىىيال وتم العثور على الحم النووي
الريبوزي " "RNAلفيروس كورونا في العديد من عينات مياه الصىىر الصىىحي اير المعالجةل حتى في
المدن التي لم يتم فيها تحديد ي حاتت من قبل السىىىىلطات الصىىىىحيةب لم يتم العثور على ي آثار للحم
النووي الريبوزي للفيروس في عينات مياه الصر الصحي المعالجة ’.
أظهرت درا سة مماثلة حول مياه ال صرف ال صحي في باريس الك شف عن الجينوم الفيرو سي قبل المرحلة
األسيّة ) (exponentialللوباء .هل هذا يؤكد نتائج بحثك؟
‘نعمل تم إجراء ال عد ي د من الدراسىىىىىىىات في جمي نحاء العالم م نتا ة مماثلةب وي ا يعني نأ يمكن ن
يكون داة ممتازة لإلن ار المبكر للتنبؤ بتفشىىىي المر ل مما يخلق مهلة كافية للسىىىلطات الصىىىحية لتنفي
اإلجراءات الالزمة إلبطاء انتشار المر ب اآلنل يجب ن نحاول إتقان ي ه األداة!’
هل توافق على أن هذا الرصد يمكن أن يؤدي إلى تقدير عددي للسكان المتضررين من COVID-19؟
‘من وجهة نظريل ت تزال العالقة المباشىىرة صىىعبةب على سىىبيل المثالل يتم مزج مياه الصىىر الصىىحي
المنزلي بمصىىىىىىىادر مياه خر خالية من الحم النووي الريبوزي للفيروسل مثل مياه األمطارب كما
تضىىىىمن الظرو البي ية في مياه الصىىىىر الصىىىىحي نفسىىىىها تديور جزء من حم النووي الريبوزي
للفيروس خالل طريقأ إلى محطة معالجة مياه الصىىر الصىىحيب يجب األخ بعين اتعتبار طول شىىبكة الصىىر الصىىحي وك لك وجود محطات الضىى ب
ل لك تختل كل انظمة صىىىىىر الصىىىىىحي وتغير الحم النووي الريبوزي ال ي نقيسىىىىىأب لكن ي ا ت يجب ن يقلل من يمية ي ه المراقبة البي ية كأداة
لإلن ار المبكر و لتحديد القابلية في انتشار المر ’.
تحليل عينات مياه الصر الصحي
للحم النووي الريبوزي لل SARS-COV-2
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نظرً ا ألن هذه النتائج البحثية الرائدة جلبت جرعة كبيرة من الحماس المرحب به خالل مقابلتنا
االفتراضية ،سرعان ما بدأت األسئلة الجديدة تثير إهتمامنا .هل تعرض مشغلو محطات المعالجة
للفيروس في مياه الصرف الصحي؟ بما أن منطقة مورسيا شهدت هطول أمطار غزيرة في  24مارس
 ،هل يؤدي وضع الحمل الزائد لمحطة المعالجة إلى دخول مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى
البيئة المائية مباشرة؟
أجابنا مدير التطوير واالبتكار في  ،AQUACYCLEالدكتور  Vasilios Takavakoglouمن مركز
البحوث والتكنولوجيا  ،هيالس ( )Hellas, CERTHعلى أسئلتنا في المقابلة الثانية:
عال من تمويل البحوثب لسوء الحظل
‘تتطلب اإلجابات على ي ه األس لة الناش ة والمفتوحة مستو
ٍ
يميل ي ا التمويل إلى ن يكون متاحا فقط عندما تضرب جا حة كبيرة ثم ينتهي بمجرد عودة الوض
إلى طبيعتأب’
شجعت الهيئة اإلدارية للمشاريع الممولة من  ENI CBC Medعلى استكشاف إمكانيات المساهمة
بسرعة وكفاءة في التخفيف من عواقب  .COVID-19هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن كيفية تطبيق
ذلك على AQUACYCLE؟

المصدر : SUEZعلى تويتر:
تعر على  Enricال ي يعمل في محطة معالجة مياه
الصر الصحي بالقرب من برشلونة.
نظرا ألن إدارة مياه الصر الصحي يجب ن تستمرل
خاصىىىة خالل COVID19ل تواصىىىل  Enricفي توفير
الصيانة الوقا ية للمحطة.

"إلى جانب اليونان وإسبانيال ك لك شركاؤنا الباحثين في لبنان وتونسل لديهم موظفين خبراء
ومختبرات مجهزةل حفزتنا بالفعل على تحديث العديد من نشطتنا المخطط لهال والتي تركز اآلن
بشكل قو على جوانب الجودة الميكروبيولوجية"ب
هل يمكن أن تعطينا أمثلة محددة لألنشطة التي تم تحديثها؟
"فيما يتعلق بتقييم فعالية العالج لتقنية  APOCالمبتكرة بي يا (النشرة اإللكترونية لشهر فبراير
) 2020ل فإننا نقدم مؤشرات رصد إضافية تتعلق باألمرا المعدية والملوثات الناش ة المتعلقة
بالمركبات الصيدتنية المستخدمة للسيطرة على ي ه األمرا ب إ ا كان ت يمكن زيادة الميزانية
المتاحة وبالتالي ت يسمح إت بإضافة نشطة بحثية صغيرة على مستو المختبر إلى الخطة األصليةل
فإن لك يجب ن يمهد الطريق لتوثيق كفاءة  APOCوميزتها مقارنة بأنظمة معالجة مياه الصر
التقليدية في ي ا الصددب باإلضافة إلى لك ل تم إعتماد دورة تدريبية إضافية لمشغلي  APOCحول
النظافة والسالمة فيما يتعلق باألمرا المعدية و "COVID-19ب

تضررت مورسيا من األمطار الزا دة
 100لتر/مترمرب  -مورسيا اليوم
صورة فوتوارافية:
www.euroweeklynews.com/2020/03/24
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معا نحن اقو !
ً
تمويال من االتحاد األوروبي بموجب محور أولوية "كفاءة المياه" لبرنامج ENI CBC
في  18مارس  ،2020انضم ممثلو المشاريع الخمسة التي تتلقى
 ،Medفي اجتماع عبر اإلنترنت .بدأ مدير مشروع  ،AQUACYCLEالدكتور  ،Dr. Konstantinos Plakasهذا الحدث بهدف تبادل األفكار حول كيفية
مشاركة نتائج المشروع .وقد تم إبراز هذه المبادرة على موقع .ENI CBC Med
ظهرت جائحة  COVID-19بشكل بارز في االجتماع الثاني عبر اإلنترنت ،الذي عقد في
 12مايو  ،2020وأثبت اهتمامًا مشتر ًكا في مشاركة خطط العمل المحدثة لكل مشروع
فردي استجابة لوضع تفشي الفيروس.
ومن المتوقع أن يؤدي تقاسم النتائج ،وليس أقلها فيما يتعلق بأنشطة المراقبة المحدثة ،إلى
تعزيز أوجه التآزر .إن التطلع المتبادل بين المشاريع AQUACYCLE :ل  MEDISSل
 MENAWARAل  NAWAMEDل  PROSIMفي إيجاد حلول مبتكرة وتكنولوجية
لزيادة فعالية و كفاءة المياه وتشجيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية لجلب فرصة
حقيقية لكل مشروع على حدى وتحقيق المزيد من خالل توحيد القوى!

قناة  AQUACYCLEعلى موق يوتيوب
باإلضافة إلى المقاطع الخمس منذ الفيديو القصير الذي يحتفل بإطالق  ،AQUACYCLEتم إنشاء قناة مخصصة على  YouTubeفي أبريل  ،2020كاملة
مع الفتة فنية صممتها  .CERTH ،Eleanna Panaفي أقل من شهر ،جذبت القناة ،المئات من المشاهدات .ال يفوتك اتشتراك في قناتنا ومشاهدة الفيديو
التالي!

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  ٪10 ،تمويل مشترك للمشروع.

لمزيد من المعلومات ل يرجى زيارتنا على موق  ENI CBC Medومتابعتنا على وسا ل التواصل اتجتماعي

