
 

 

  
 
وع  عقدت السلسلة الثانية من ورش العمل ألصحاب المصلحة ف  وممثل  المجتمع  أن  بهدف مزدوج: من جهة، إظهار    AQUACYCLE  مشر

المزارعي  

  وضع خطط عمل إلعادة استخدام مياه الرصف الصح  المحلية المعالجة و من جهة أخرى، جمع رؤى ووجهات نظر    بإمكانهمالمحل   
 
لعب دور مفيد ف

 مياه المعالجة. ال هذه المجتمع المحل  تجاه إعادة استخدام

ة اإللكت     هذه النشر
كة األبحاث البيئية )Anna Spiteriو    Dirk De Ketelaereونية السادسة، يتبادل كل من  ف   Integrated Resources، من شر

Management Company Ltd. (IRMCo))  لبنان وإسبانيا وتونس. كما أنه  
  ُعقدت ف 

ا  م، نتائج ورش العمل الموجهة إىل المجتمعات الزراعية الت 

  من المقرر إجراؤها خالل السنة الرابعة  ا معاينة ب قاما 
وع. و ألنشطة واألحداث الت  ة من تنفيذ المشر  األخت 

ي وضع خطط عمل إلعادة استخدام مياه الرصف 
 
من الممكن تماًما للمجتمعات المحلية أن يكون لها رأي ف

 الصحي المعالجة! 

لنظام    ةدعو   تتم المتوقعة  التجريبية  المواقع  المحل  حول  الصح  المجتمع  الرصف  مياه  بيئية    معالجة    بطرق 

  لبنان وتونس  AQUACYCLE  ةمبتكر 
نظم المعلومات الجغرافية التشاركية    تدريبية حولجلسات  من خالل    ،ف 

(PGIS )،    احاتهم الخاصة إلعادة استخداماىل منح المشاركي   خيار إما رسم    وذلك غت  .  المياه المعالجة  تقديم اقت 

القمر   احاتهم عل نسخة مطبوعة من صورة  اقت 

نت  . الصناع  أو عت  اإلنت 

كما كان متوقع، لم يتطلب من المزارعي   أو أي من  

  يقومون بحرثها أو الممتلكات  
ممثل  المجتمع المحل  أي تدريب لتحديد الحقول الت 

  يقيمون فيها. 
 الت 

  هذا الم 
  تونس  سار ثال عل اليكما هو موضح ف 

 ف 
ً
نت، فإن مزارعا ، لإلدخاالت عت  اإلنت 

  إشارة إىل ملكيته لقطعة األرض  
 من تحديد طبيعة إعادة االستخدام، ف 

ً
كتب اسمه بدال

المعالجة   الصح   الرصف  مياه  من  االستفادة    
ف  يرغب    

ليست  بالت  الري. هذه  غرض 

متوقعة، غت   األ   نتيجة  إىل  بسهولة  نسب 
ُ
ت أن  تحديد  يمكن    

ف  يرغبون  الذين  شخاص 

 "ممتلكاتهم" ومن ثم "ملكيتهم لهذه الممتلكات". 

ا إىل الجلسات التدريبية   57انضم ما مجموعه  
ً
 وهو  PGIS"ال    حول   مشارك

ً
  لبنان وتونس، وهو ما يتجاوز بكثت  الهدف المتوقع أصال

مستخدم    30" ف 

 ". PGISنشط لل" 

كا  ء الشر  

ي منطقة البحر األبيض المتوسط 
 
 نحو معالجة مستدامة وإعادة استخدام مياه الرصف الصحي ف

 ة سسادالنشرة اإللكترونية ال 

2022كانون األول )ديسمبر(    



 

 

 

 

 

ا: "  PGISالجلسات التدريبية حول ال " من الواضح أن  
ً
  لبنان أيض

 
  كانت موضع تقدير كبت  ف

 

ي الكثتر بالنسبة لنا، ومع ذلك، فإن وضع منصة سهلة االستخدام بير  
احاتنا وأفكارنا تعن    أيدينا كي نتمكن"القدرة عىل مشاركة اقتر

ا شعرنا أن 
ً
حناها إلعادة استخدام الرصف الصحي المعالجة، أخذنا إىل مستوى آخر، نحن حق ي اقتر

من اإلشارة إىل التطبيقات النر

 صوتنا مهم ". 

ي الدده وضواحيها ، شمال لبنان  PGIS تقييم جلسة ممارسة 
 
 من قبل المجتمع المحىلي ف

 

 ! المعالجة تشبه إشارات المرور  مياه الرصف الصحي وجهات النظر حول إعادة استخدام 

  لبنان، واال إلعادة    األحمرالضوء  
 
  تونس و  ستخدام ف

 
  مقاطعة الماريا "   األخرص  ف

 
" اإلسبانية، هذا ما  Almeríaف

  لبنان وتونس وإسبانيا 
 
  عقدت ف

  ضمن ورش العمل المعنية الت 
 .عكسته جلسات العصف الذهت 

     من
المحل  ف  المجتمع  أن  ألمالواضح  "  "Almería"  ا ريا محافظة    منطقة مورسيا 

االستخدام ف  العاىل  إلعادة  المستوى    محاكاة 
"  Murcíaيرغب ف 

  تشار 
  تشغيل مرافق معالجة المياه وكذلك تلك الت 

  الكيانات المشاركة ف 
  مراقبة  المجاورة. إن وجهة النظر هذه مدعومة بمستوى عاٍل من الثقة ف 

ك ف 
  جودة مياه الرصف الصح  المعالجة. 

ا إىل افتقار المجتمع
ً
  بنت سعيدان أيض

  مختلف مستويات  ل  باإلضافة إىل تحديد أسباب عزوفهم، يشت  المزارعون ف 
    الحكومة و لثقة ف 

ً
كات  أيضا   الشر
ف 

  التشغيل، والصيانة، ومراقبة مرافق معالجة المياه ال
  تشارك ف 

  إعادة إستخدام أمام  الرئيسية العقبة    وها اعتت  و   رصف الصح  الخاصة الت 
اعادة النظر ف 

المعالجة.  الصح   الرصف       مياه 
ف  الصح   الرصف  مياه  معالجة  نظام  بشأن  توقعاتهم  مشاركة  عل  حرصهم  المزارعون  أثبت  أخرى،  ناحية  من 

AQUACYCLE  ا للحفاظ عل سبل عيشهم ً ا كبت 
ً
  المنطقة تشكل تهديد

ايدة ف  الزراعية،  . وهذا يعزز الفكرة القائلة بأن المزارعي   يقرون بأن ندرة المياه المت  
 لحة لمصادر غت  تقليدية للمياه. وبالتاىل  الحاجة الم 

ي البالد يجب  وقت تنظيم ورشة العمل في لبنان ، أعلن مسؤولون رفيعو المستوى ، بمن فيهم وزراء ، علناً أن تفشي األمراض ، بما في ذلك الكوليرا ، ف  في

 ..إلقاء اللوم عليه على المزارعين لري محاصيلهم بمياه الصرف الصحي غير المعالجة

كاء المساعدين    الشر

 

 

ة  ونية الالنشر  سة ساداإللكتر

  ) 2022كانون األول )ديسمتر  

 

وري للحفاظ عل " إن إعادة استخدام مياه الرصف المعالجة ألغراض الري أمر أساس  وض 
ة  عن القيمة الزراعية والبيئية واالقتصادية الكبت 

ً
  المستقبل فضال

 ".استدامة المياه ف 

  ا غالبيةوجهة نظر 
 
لمشاركي   ف

ناس " "، مقاطعة Tabernas تابت 

 ، إسبانيا"Almeriaالماريا "

  إن إحجامنا عن إعادة استخدام “
حقيقة أن هذه عل ة مبنيالمعالجة  مياه الرصف الصح 

الممارسة تنطوي عل مجموعة متنوعة من المخاطر عل الصحة العامة. عالوة عل ذلك، 

  مياه الرصف الصح  المعالجة،  هاوجود فإننا نشعر بالقلق حيال المواد الضارة المحتمل
ف 

  المزاتعرض العم مخاطر و
خصائص  هذه المواد علمخاطر أيضا  رع لهذه المواد، وال ف 

بة وجودة المياه الجوفية  ." الت 

  
وجهة نظر غالبية المزارعي   ف 

 يدان، تونسسعبنت 

، فإن ذلك يثت  الخوف، وخاصة فكرة عندما يسم" ع الناس عن موضوع مياه الرصف الصح 
 ."إعادة استخدامها

  ا غالبيةوجهة نظر 
لمشاركي   ف 

 شمال لبنان ،طرابلس



 

 
   
 
  طرابلس    هذا   ف

 
السياق، تقوم أكت  محطة لمعالجة مياه الرصف الصح  ف

الجزء   فيذهب   ، الصح  الرصف  مياه  من  الصلبة  النفايات  بفصل  فقط 
الصلب إىل مكب النفايات ويتم ترصيف الجزء السائل منه اىل البحر بينما  

ا طريقه إىل كل من المسطحات المائية السطحية والجوفية 
ً
 .يجد أيض

  طرابلس، شمال لبنان اىل 
 
  ف

 اليسار: جلسة عصف ذهت 

، فإن وجهة    وبالتاىل  ، مع عدم وجود معالجة مجدية لمياه الرصف الصح 
   النظر القائلة بأن فكرة استخدام مياه الرصف الصح  المعالجة تغرس الخوف بي   الناس ليست مفاجئة. وقد ردد ممثلو الجامعات المحلية األ 

 
خرى ف

ك شمال لبنان وجهة    قدًما. وقد أدى ذلك إىل نداء من أجل التعاون المشت 
 .النظر هذه، حيث تمت دعوتهم لطرح األفكار للمض 

 

 نظرة مستقبلية على األنشطة واألحداث القادمة 

وع ، ُيتوقع سلسلة من األنشطة والفعاليات  ة من تنفيذ المشر  .خالل السنة الرابعة األخت 

ا لتدريب
ً
المدربي   عل تصميم وتشغيل وصيانة نظام معالجة مياه الرصف الصح  المبتكر والصديق للبيئة  -بادئ ذي بدء، تتضمن هذه األنشطة حدث

AQUACYCLE( المخصصة  
ون     /https://etraining-aquacycle.eu، والذي سيستفيد من منصة التدريب اإللكت 

(. سيتم تنظيم هذا التدريب ف 
القناة الشمسية   و   " Constructed Wetland"   ةشيدأرض رطبة م  : ، إسبانيا، حيث تمت إضافة" Blanca"   بالنكا   " لألكسدة الضوئية    مفاعل بركة 

Solar Raceway Pond for Photocatalytic Oxidization   "  الحاىل   
الالهوان  الهاضم  العرض    ملستك. "Anaerobic Digester"إىل  وحدة 

االولهذه    "APOC"التجريبية   المنشطة،  عامها  للحمأة  التقليدية  بالمعالجة   
ً
مقارنة تفوقها   

ً
 conventional activated sludge"  موضوحتا

treatment" . 

  لبنان وإسبانيا وتونس بهدف الوصول إىل  راء لمدل سيتم بعد ذلك تكرار هذا التدريب ولكن 
ا من   180وفنت   المياه المحليي   ف 

ً
.  APOCمستخدًما معتمد

  ميثاق  
  لبنان وإسبانيا وتونس، ف 

. ومن ثم، سيتم تقديم  MedAPOCسيتم جمع إفاداتهم، جنًبا إىل جنب مع أصوات المزارعي   والمجتمعات المحلية ف 

   هذا الميثاق للمصادقة عليه من ق
  ستسلسلة ثالثة من ورش العمل ألصحاب المصلحة بل مديري المياه وصانع  السياسات والقرارات ف 

  قام ، والت 
ي قطاع المياه والرصف الصحي  ة الرشيد ة كمو الدعوة إىل الح " : تحت عنوان

 
 ". ف

  إطار برنامج 
ة اإلخبارية بمساعدة مالية من االتحاد األورون   ف 

ة   ENI CBCتم إصدار هذه النشر   لحوض البحر األبيض المتوسط.  محتويات هذه النشر
نامج  IRMCoاإلخبارية ه  مسؤولية  انية  وحدها وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبارها تعكس موقف االتحاد األورون   أو هياكل إدارة الت  .  المت  

:   2.8اإلجمالية:   وع. 10مليون ،  2.5مليون يورو ، تمويل االتحاد األورون   ك للمشر    ٪ تمويل مشت 

 

 وتابعنا عىل وسائل التواصل االجتماعي   ENI CBC Medمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارتنا عىل موقع ل

 

ونية ال ة اإللكتر  سة سادالنشر

  ) 2022كانون األول )ديسمتر  

 

 

ك بي   الجامعات والبلديات "
معا نحن أقوى، ومن هنا نداء من أجل التعاون المشت 

. إذا عملنا بشكل  والمنظمات غت  الحكومية لمصلحة الجميع وخاصة المجتمع المحل 

، فسوف  كة لمشاريعنا البحثية الممولة من االتحاد األورون  
ك عل النقاط المشت  مشت 

 ." يجلب ذلك السعادة لنا جميًعا

  طرابلس، 
نتيجة ورشة العمل ف 

 شمال لبنان

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

