
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاركة إنجازات ونتائج السلسلة األولى من ورش عمل أصحاب المصلحة

 صرف الصحي "تغيير نموذج إعادة استخدام مياه ال  حورحول م  اتم تنظيمه

 مالطا  ، IRMCoمن  (Dirk De Ketelaere) وديرك دي كيتليري (Anna Spiteri) من آنا سبيتيري كل تقرير أعد ال

لسالسالة الولم من فعالياأ أاا ال الماال ة التي  هذه ابعض النتائج المذهلة ل تكماإلخبارية اإللكترونية الثالثة، نفخر بمشاارك  ةرساالهذه الفي   

برنامج ذاأ هيكل مو د  للسالسالة من العروضااأ التقديمية الم  الموضاو  أعهه باإلضاافة  لبنان وإسابانيا وتون.  اعتمد  كل من   أقيمأ في

    لقد اعتبرنا أنه من المناسل منح الجوائز لكل من الفرق المنظمة مستديرة وجلسة عاف ذهني الختتامها  اوالأطالثهث تتخللها  

  

 جائزة ألوسع تغطية إعالمية  

 جائزتنا عن هذه الفئة الولم تذهل إلم فريق الجامعة اللبنانية   

(UL)      أقيم في الذي  ال دث  تسبق  التي  الفترة  تموز    25في 

ل والدكتور م مد خليل  اااالم، بادر الدكتور أ مد  (2020يوليو  )

من  للقاء   رياض  كل  طرابل.  مقيالدكتور  بلدية  رئي.   ،

خالد مدير    والدكتور  لبنان    ال ةمعام  عبيد،    لي الشما مياه 

(NLWE)    ال دث إلم  الكريم لهنضمام  قبولهم  أن  المؤكد  من 

اللبنانيةساهم في      التغطية الواسعة لل دث من قبل وسائل اإلعهم 

ممثلين من ات اد بلدياأ جرد    ،المشاركون البارزون  نضمتكما  

  كما  يالشماللبنان  ورؤساء بلدياأ أخرى في م افظة    عالقيط

زم  العتمثيل جمعية تم إياال اوأ المجتمع الم لي من خهل 

وقعأ   سعادة ، التي تدعم المبادراأ اإلنسانية والتنموية والتعليمية واالجتماعية التي تخدم المجتمعاأ الم لية   بعد فترة وجيزة من ال دث،الو

علم    ةتجريبي  م طة  يق لبناءالطريمهد  سنابل   هذا االتفاق    -الجامعة اللبنانية اتفاقية تعاون مع الشركة العقارية لتطوير طرابل. الشمالي  

   AQUACYLE  ضمن مشرو البيئي    علم المستوىالمبتكر   APOCنظامباعتماد  سنابل  متر مربع من الرض المملوكة لشركة    500مسا ة  

  RTC( و  بالفرنسية )   RTCفي تون. في المرتبة الثانية في هذه الفئة الولم لمقابهتهم علم الم طاأ اإلذاعية     CITETو   CERTEجاء فريق  

 ( باللغة العربية)

 

 الشركاء

ي منطقة البحر األبيض المتوسط 
 
 نحو معالجة مستدامة وإعادة استخدام مياه الرصف الصحي ف
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https://www.youtube.com/watch?v=qWr3rij41BM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qWr3rij41BM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qWr3rij41BM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/live/?v=662039211108161&ref=watch_permalink
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A


 

 

 

 

 

 

 جائزة أفضل مقطع فيديو  

ا ي مال ت يااأ المشااااااركين الاذين    ا قاااااايرق أنتج الفريقاان في لبناان وتون. مقطعاق

انضاموا إلم ال دث   جائزتنا في هذه الفئة تذهل إلم المقطع اإلضاافي الذي أنتجته  

م منساااي، تا خ مقابهأ باللغة العربية مع السااايدة   المقطعالفرق التونساااية   يعرض  

)في الاااااورة علم اليمين(    CITET مركز في  AQUACYCLEمديرة مشاااارو   

فااضااااال المهيري، علم التوالي    الادكتوروقاادة الفريق، الادكتور  ماادي كهلي و

CERTE   وCITET   ا ال دائق المواضاايعية الشااهيرة وال تي  يظهر في المقطع أيضااق

الامسااااااتاااداماااة تا لالاتاناماياااة  الابايائاياااة  الاماجاماوعاااة  باخابارة  عالاياهاااا    اااافاظ 

), GDA Sidi AmorGroupement de Développement Agricole(،  يث 

  2020 (سبتمبرأيلول )  22أقيم ال دث في  

 

 جائزة ألكبر جمهور  

مشاركقا   استجابأ الفرق في تون. من خهل جذل ممثلين من ما   25كانأ الجامعة اللبنانية هي الولم التي والأ إلم الهدف الم دد بااااا   

 مشاركقا  28إلم ما مجموعه من المشاركين  ة، والذين انضموا هيئاأ معنية باستخدام موارد المياه غير التقليدي 6وزاراأ و  5ال يقل عن 

من تنظيم   ، لساااوء ال ظ ESAMURو   PSA-CIEMAT، لم تتمكن الفرق اإلسااابانية  

،  يث شاارعأ في تنظيم ال دث في شااكل ندوة عبر     ضااوريورشااة العمل ك دث  

!  100  ال  اإلنترناأ   في غضاااااون يومين فقط بعاد إعهناه ، تجااوز عادد التساااااجيهأ

كل مشاااركقا     70ما ال يقل عن   2020أكتوبر   8شااارك في الندوة عبر اإلنترنأ في  

سااايمون   ( وبيدرويساااارلألبيروال )في الااااورة علم ا-تهاني للدكتورة إيزابيل أولرال

  والمميز  و علم هذا اإلنجاز الرائعاأندر

 anaerobic " )الهاضم الههوائي  APOCلنظام   الخبراء المدعوون  ول كل من المكوناأ الثهثةمن قبل مها يقدتم تالعروض التقديمية التي   

digester"  شايدة "، والراضاي الرطبة الم constructed wetland " بركة المجاري المائية الشامساية هأومفاع  " solar raceway pond 

reactor" )ا من مشاغلي م طاأ معالجة مياه الاارف الاا ي وكذلك البا ثين العلميين في إسابانيا  اهتمام  به شاك   اساتثثرأ الذين  ،عددقا كبيرق

 انضموا إلم الندوة عبر اإلنترنأ 

  

 معا نحن اقوى! 

مشاااارو    وافق كل منلقبولهم االنضاااامام إلم ورع العمل في كل من تون. ولبنان  كما    NAWAMED شااااكر خام لممثلي مشاااارو  

MEDISS  و MENAWARA النضمام إلم ال داث في تون. وإسبانيا علم التوالي ا 

" لبرنامج  كفاءة المياهالتي يتم تمويلها في إطار أولوية "و  AQUACYCLEنتطلع بشدة إلم ال فاظ علم التآزر النشط مع المشاريع الشقيقة لااا   

ENI CBC Med. 

 

  

كاء  المساعدين الشر   
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https://www.youtube.com/watch?v=Sm4cNEX_VM0&feature=youtu.be&ab_channel=AQUACYCLE
https://www.youtube.com/watch?v=Sm4cNEX_VM0&feature=youtu.be&ab_channel=AQUACYCLE
https://www.youtube.com/watch?v=Sm4cNEX_VM0&feature=youtu.be&ab_channel=AQUACYCLE
https://www.sidiamor.org/gda1/le-cadre-naturel/jardins-de-sidi-amor/
http://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed
http://www.enicbcmed.eu/projects/mediss
http://www.enicbcmed.eu/projects/menawara
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج السلسلة األولى من فعاليات أصحاب المصلحة

بشكل عام، عززأ التعليقاأ الواردة من المشاركين في كل  دث من نتائج ت ليل   

القوة  والفرم  (Weaknesses)  والضعف  (Strengths)  نقاط 

(Opportunities)  والتهديداأ  (Threats)   –  ة لختارالم  SWOT     -  ت ليل

استخدامها الذي  إطار ال كم الم لي بشثن معالجة مياه الارف الا ي وإعادة  

في لبنان، أعرل المشاركون      AQUACYCLE    اء في مشرو شركالها  اأجر 

، بينما  رؤية جديدةعن موافقتهم علم أن الوضع السيئ للارف الا ي يتطلل  

عادة استخدام مياه الارف  إل  استراتيجية جديدة  االعتماد علم  جلفي تون. ي

م دودة    تزال  ال  والتي  الزراعة  في  المعالجة  في اما  الا ي  مورسيا  منطقة 

ا لن  ،إسبانيا   لتوجهاأ االت اد الوروبي  ها  نظرق الكامل  تسعم لت قيق االمتثال 

لتجاوز ما  الخااة بالمياه والمياه العادمة ال ضرية، فإن هذا يتيح الفراة اآلن  

 تم تحقيقه. 

تكنولوجيا    بشثن  المشاركين  توقعاأ  ال   APOCكانأ  اجتما   موضو   الا ي  الارف  مياه  لمعالجة    طاولة المبتكرة 

( مفيدقا للغاية في التقاط التعليقاأ بطريقة سريعة جدقا  سار)في الاورة علم الي   MENTI المستديرة الثاني   كان برنامج

هي       APOCشغيل والايانة والتكلفة المنخفضة المتوقعة لنظام المعالجة  أن تكون سهولة الت  ا وعبر اإلنترنأ   لي. مستغرب 

في شكل    APOC  الجديد  نظام المعالجةهذا المن أكثر الميزاأ المتوقعة لنظام المعالجة الجديد   من المتوقع أن يتم عرض  

 هاتم تاميمناه(   هذه الو داأ  لبنان وإسبانيا وتون. )انظر المواقع المخطط لها أد  كل من  فيإرشادية  و داأ تجريبية  

 أمتار مكعبة من مياه الارف الا ي يوميقا  5لمعالجة ما ال يقل عن 

تم تخايم الجلسة الخيرة من ال داث لتقديم ميزاأ التاميم الولية لداة  

المثلم إلعادة   العمل  الداة رسم خطط  ستوجه  اإلنترنأ    القرار عبر  دعم 

الا ي المعالجة   شجع العاف الذهني المشاركين  استخدام مياه الارف  

علم اقتراح ميزاأ تاميم إضافية واإلبهغ عن ماادر طبقاأ المعلوماأ 

مطلول   هو  كما  ذلك،  وغير  الراضي  واستخدام  التضاري.  مثل  الرقمية، 

 لبناء أداة قوية وموثوقة لدعم القرار  

  لمصلحة!التخطيط بالفعل للسلسلة الثانية من ورش عمل أصحاب ا

ا   نتطلع بشدة إلم إطهعكم علم   AQUACYCLE اء في مشرو شركال جميع  تمنمي  ا سعيدقا ومثمرق ال داث القادمة في جميع لكم جميعقا عامق

 ! 2021عام 

سط   م توياأ هذه النشرة ل وض الب ر البيض المتو  ENI CBCتم إادار هذه النشرة اإلخبارية بمساعدة مالية من االت اد الوروبي في إطار برنامج 

و دها وال يمكن بثي  ال من ال وال اعتبارها تعك. موقف االت اد الوروبي أو هياكل إدارة البرنامج   الميزانية   IRMCoاإلخبارية هي مسؤولية  

 ٪ تمويل مشترك للمشرو  10مليون ،  2.5مليون يورو ، تمويل االت اد الوروبي:  2.8اإلجمالية: 

 وتابعنا على وسائل التواصل االجتماعي  ENI CBC Medلمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارتنا على موقع 
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Click here to watch our clips on the 

outcomes of the SWOT analysis  

(in English, French and Spanish) on 

AQUACYCLE’s YouTube channel 
 

https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed
https://www.facebook.com/AQUACYCLE.ENI.CBCMED
https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed
https://www.linkedin.com/in/aquacycle-enicbcmed/?originalSubdomain=gr
https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed
https://twitter.com/AquaCycle_ENI
https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed
https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed
https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed
http://www.enicbcmed.eu/projects/aquacycle
https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed
https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed
https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed
https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed
https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed
https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed
https://www.youtube.com/c/AQUACYCLE_ENI_CBCMed

