
 
 

 

 

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

 ف 

 

 النسخة نصف النهائية  :MedAPOC ميثاق

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مع التركيز على 2023مارس  22صدر بمناسبة اليوم العالمي للمياه في 
 التغيير: تسريع التغيير لحل أزمة المياه والصرف الصحي 

 
 
 
 
 
 

لحوض البحر األبيض   ENI CBC ودعمه من قبل االتحاد األوروبي من خالل برنامج AQUACYCLE يتم تمويل مشروع 
 .A_B41_0027_AQUACYCLE المتوسط بموجب عقد المنحة 

 ( 2023أغسطس  - 2019شهر )سبتمبر  48مدة المشروع: 
 

 

 

 

 



 
 

  .لحوض البحر األبيض المتوسط ENI CBC األوروبي في إطار برنامجتم إنتاج هذا المنشور بمساعدة مالية من االتحاد 

وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبارها على أنها تعكس موقف االتحاد  AQUACYCLE محتويات هذا المنشور هي المسؤولية الوحيدة لشراكة

 .األوروبي أو هيكل إدارة البرنامج

 

 

ممولة من قبل آلية   (CBC) هو مبادرة متعددة األطراف للتعاون عبر الحدود 2020- 2014سط لحوض البحر األبيض المتو ENI CBC برنامج

يهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلقليمية العادلة والمنصفة والمستدامة ، والتي قد تعزز التكامل  .(ENI) الجوار األوروبية

التالية في البرنامج: قبرص ، مصر ، فرنسا ، اليونان ، إسرائيل ، إيطاليا ،   13المشاركة وقيمها. تشارك الدول الـ عبر الحدود وتثمين أقاليم البلدان 

هي منطقة الحكم الذاتي في سردينيا )إيطاليا(. لغات البرنامج  (JMA) األردن ، لبنان ، مالطا ، فلسطين ، البرتغال ، إسبانيا ، تونس. السلطة اإلدارية

 .www.enicbcmed.eu :هي العربية واإلنجليزية والفرنسية. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارةالرسمي 

عاًما  50دولة عضو قررت الربط التدريجي لمهاراتها ومواردها ومصيرها. معًا ، خالل فترة التوسيع التي استمرت  28يتألف االتحاد األوروبي من 

قراطية والتنمية المستدامة مع الحفاظ على التنوع الثقافي والتسامح والحريات الفردية. يلتزم االتحاد األوروبي  ، قاموا ببناء منطقة من االستقرار والديم

 بمشاركة إنجازاته وقيمه مع الدول والشعوب خارج حدوده 

.  
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  AQUACYCLE : نسخة طبق األصل مصغرة من نظام معالجة مياه الصرف الصحي المبتكر بيئيًا من1الشكل 

" لمعالجة مياه الرصف الصحي وإعادة   AQUACYCLE تقدم هذه النسخة المتماثلة ثالثية األبعاد المصغرة نهج  ي الجديد "األخرص  التكنولوج 
ي ظل ظروف مناخ البحر األبيض  استخدامها والذي يناسب بشكل خاص  

ي المناطق الريفية ف 
ة والمتوسطة الحجم ف  المدن والقرى الصغير

 .المتوسط

  المنطقة السكنية ومياه الصرف الصحي البلدية  .1
 العالج األولي  .2
 مفاعل الهضم الالهوائي  .3
 مصفي / مستوطن  .4
  األراضي الرطبة ذات اإلنشاء الرأسي .5
األفقي األراضي الرطبة ذات البناء  .6  
 مفاعل بركة القناة الشمسية .7
  تخزين المياه المعالجة .8
  تخزين الطاقة المتجددة .9
 الغاز الحيوي  .10
  الخاليا الكهروضوئية .11
 إعادة استخدام المياه المعالجة )التطبيقات الريفية والحضرية( .12

 

ي للمواقع اإلرشادية المتوقعة من  2الشكل 
ي لبنان وإسبانيا وتونس  APOC: الموقع الجغراف 

 ف 
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1 MedAPOC نطاق ميثاق 

ميثاق نطاق  أبحاث MedAPOC يتمثل  لنتائج  المعرفة  وتبادل  نقل  وتعزيز  التقليدية  غير  المياه  لموارد  المستدام  االستخدام  تبني   في 

AQUACYCLE   متوسطي لمياه الصرف الصحي  على المستوى التشغيلي. وبذلك ، يطمح الميثاق إلى وضع رؤية مشتركة إلنشاء مجتمع

 .عابر للحدود

إلى "الهضم الالهوائي" و "األكسدة التحفيزية" و "األراضي الرطبة الُمنشأة" ، وهي المكونات الثالثة لنظام مبتكر   APOC يرمز االختصار

. على الرغم من أنه من 1مصغرة في الشكل بيئيًا لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية ، كما هو موضح في النسخة المتماثلة ثالثية األبعاد ال

ه ، فإن اإلحصاءات التي جمعتها المعروف جيًدا أن معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية يمكن أن توفر مصدًرا موثوقًا وغير تقليدي للميا

المعالجة في جميع أنحاء أوروبا ٪ من النفايات السائلة الحضرية2.5وكالة البيئة األوروبية تكشف أن إعادة االستخدام الفعلي أقل من  .  

(Source: https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm, accessed on 12/02/2023). 

وتعمل   أقل،وتستخدم مواد كيميائية   طبيعية،تجعلها صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة ألنها تعتمد على أنظمة   APOC لميزات المميزة لتقنيةا

األخرى ،  بالطاقة المتجددة )اإلشعاع الشمسي( ، وتنتج الغاز الحيوي ، واألسمدة ، والمياه النظيفة إلعادة استخدامها في الزراعة أو التطبيقات 

تغير    من حدة  طبيعية الحضرية. عالوة على ذلك ، فإن مكون األراضي الرطبة المشيد لنظام المعالجة يجلب إجراًء لتخفيف للمناظر الهة  بشام

يجسد النطاق الجغرافي   "MedAPOC" على منطقة البحر األبيض المتوسط ، فإن االختصار ENI CBC Med المناخ. نظًرا لتركيز برنامج

 .بيئية المبتكرةالمقصود واختصار التكنولوجيا ال

تقنية صحة  واثبتت  واختبرت  صممت  التي  البحث  فرق  أصوات  إحضار  من  المزارعين   APOC بدالً  أصوات  الحالي  الميثاق  يجلب   ،

، حيث توجد وحدة عرض تجريبية من كان من المتوقع تركيب    2والمجتمعات المحلية من المواقع الجغرافية الثالثة ، كما هو موضح في الشكل  

( في منشأة معالجة المياه 2العقارية في دده ، جنوب طرابلس في شمال لبنان ؛ ) SANABEL موقع مملوك لشركة APOC: (1) تكنولوجيا

( في منشأة معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في بنت صيدان  3العادمة الالهوائية الموجودة في بالنكا في منطقة مورسيا بإسبانيا ؛ و )

ن في تونس. تشترك المواقع الثالثة في أنها تمثل مجتمعات صغيرة إلى متوسطة الحجم تعتمد في المقام األول على الزراعة بمحافظة زغوا

 .للحفاظ على سبل عيشها

المتضائلة  ه المزارعون من خالل هذا الميثاق إلى مستقبل بائس للحفاظ على سبل عيشهم في مواجهة إمدادات المياه العذبة  يبتم تنبادئ ذي بدء ، ي

باستمرار. بعد ذلك ، ينضم إليهم ممثلو المجتمع المحلي لتبادل وجهات نظرهم حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتوقعاتهم 

الفرصة إلثبات أنه من الممكن تماًما للمجتمعات المحلية أن يكون لها دور   AQUACYCLE كما أتاح البحث في .APOC من نظام معالجة

ل في وضع خطط عمل إلعادة استخدام مياه الصرف المعالجة. ويلي ذلك تقييم للمزارعين والمجتمعات المحلية الذين شاركوا في جلسات  فعا

  ..التي تم تنظيمها في لبنان وتونس لتحقيق هذا الهدف (PGIS) ممارسة نظم المعلومات الجغرافية التشاركية

. ويعتبر الميثاق بمثابة  2023نصف نهائية من الميثاق ، لالحتفال باليوم العالمي للمياه في عام  يتم إصدار الفصول المذكورة أعاله كنسخة  

 .دفعة لتركيز هذا العام على تسريع التغيير لحل أزمة المياه والصرف الصحي

صحي ، الذين سيشاركون في  ستطمح النسخة النهائية القادمة من الميثاق إلى إضافة شهادات مشغلي وفنيي محطات معالجة مياه الصرف ال

عالوة على ذلك ، بمناسبة السلسلة الثالثة القادمة من ورش العمل  .APOC دورات تدريبية مستمرة حول تصميم وتشغيل وصيانة تقنية معالجة

ذات   والقطاعات  المياه والزراعة والصرف الصحي  والسياسات في قطاعات  القرار  ، ستتم دعوة سلطات صنع  الصلة  ألصحاب المصلحة 

دعم القرار عبر اإلنترنت التي طورها المستفيد الرئيسي من  لأداة  ك،   WebGIS بالصحة في لبنان وإسبانيا وتونس لتقديم آرائهم حول وظيفة

ناًء ، للوصول إلى خطط العمل المثلى إلعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة ، ب (CERTH) المشروع ، مركز األبحاث والتكنولوجيا هيالس

إلقليمية  على المعايير االقتصادية والبيئية واالجتماعية من اختيار المستخدم. أخيًرا وليس آخًرا ، تتوخى الشراكة دعوة الكيانات األوروبية وا

لتقديم تقييمهم لميثاق رر  الذي من المق MedAPOC المعنية بوضع و/أو الترويج الستراتيجيات مستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي 

  .2023يونيو  نهاية شهر إطالقه في المؤتمر النهائي للمشروع
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 : حسنية حمروني تحرث أرضها التي تروى في الوقت الحاضر بالمياه الجوفية فقط بسبب ندرة األمطار 3الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2022 باليوم العالمي للمياه في عام: صورة الغالف للمنشور اإلخباري إلجراء مقابالت مع المزارعين لالحتفال 4الشكل  

الخس في   : سيرجيو وماريا إيزابيل يعتنيان بزراعة الخيار في البيوت البالستيكية في ألميريا ، إسبانيا )على اليسار( ، محمد بحري يهتم بزراعة5الشكل  

 إحدى المزارع خالل فصل الشتاء في شمال لبنان 
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 إمدادات المياه العذبة التي تتضاءل باستمراريحذر المزارعون من ندرة  2

 
 

“ لدينا    لوقت الحاضرفي ا

المياه المتاحة ، لكننا  

نخشى أن ينضب هذا  

الخزان الجوفي في  

 ”.المستقبل

 

 

 

في السابق ، كان هناك ماء بفضل توفر مياه  “

المناخ.  األمطار ولكن اآلن تقلصت تحت تأثير تغير 

في السنوات األخيرة ، الحظنا أن التربة أصبحت 

جافة ، وانخفض مستوى منسوب المياه الجوفية: في  

بعض األحيان ال يمكننا ري الحقل بأكمله في  

هاجهة انخفاض تدفق الميامو .” 

 

 
 

نستفيد من مياه الينابيع واآلبار. لكن ما يحدث “

حالياً في اآلبار هناك تصحر. اعتدنا أن يكون لدينا 

وفرة كبيرة من المياه. على سبيل المثال ، كان  

يتساقط ثلوج سبع مرات في السنة ، واآلن يتساقط 

بوصة   15 كانت توفر الثلج مرة واحدة فقط. القناة 

تى أقل. نحن هنا في  أو ح فقط بوصات  3لدينا اآلن 

منطقة زراعية كبيرة ، ونحتاج إلى المياه على مدار 

ة السن ” 

 
Mohamed Bahri 

Sergio 

Hasnia Hamrouni 
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 : المشاركون في ورش العمل الموجهة إلى المجتمعات المحلية )من األعلى( في إسبانيا وتونس ولبنان 6الشكل 
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  المعالجةوجهات نظر المزارعين والمجتمعات المحلية بشأن إعادة استخدام مياه الصرف   3

هات  كما يتضح من تصريحات المزارعين والمجتمعات المحلية الواردة أدناه ، فإن فكرة إعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة قد واجهت وج

نظر متناقضة: الضوء األخضر إلعادة استخدامه في مقاطعة ألمرية بإسبانيا ، والضوء البرتقالي إلعادة استخدامه في بنت سعيدان ، تونس  

 .ضوء األحمر إلعادة استخدامه في شمال لبنانوال

 

 

 

 

 

 

 

: وجهات النظر حول إعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة تشبه إشارات المرور 7الشكل    

  

“ أمًرا ضروريًا تعد إعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة ألغراض الري 

وضروريًا للحفاظ على استدامة المياه في المستقبل باإلضافة إلى القيمة 

  ”.الزراعية والبيئية واالقتصادية الكبيرة

وجهة نظر إجماعية للمشاركين في 

 تابيرناس ، مقاطعة المرية ، إسبانيا

“ إذا كانت  تعتبر النفايات السائلة المعالجة آمنة إلعادة االستخدام في الزراعة

تتوافق مع لوائح المفوضية األوروبية المعمول بها مع وجود خطة مراقبة 

 ”.صارمة وكاملة

وجهة نظر الغالبية من المشاركير  

ناس ، مقاطعة المرية ،  ي تابير
ف 

 إسبانيا

إن إحجامنا عن إعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة مدفوع بحقيقة أن هذه “

الممارسة تنطوي على مجموعة متنوعة من مخاطر الصحة العامة. عالوة على 

ذلك ، فإننا نشعر بالقلق حيال المواد الضارة المحتملة الموجودة في مياه الصرف 
لهذه المواد ، والمخاطر على الصحي المعالجة ، وتعرض العامل في المزرعة 

 .”خصائص التربة وجودة المياه الجوفية

وجهة نظر غالبية المزارعير  

ي بنت 
يدان ، تونسسعف   

إن افتقار المجتمع إلى الثقة في مختلف مستويات الحكومة والشركات الخاصة “

التي تشارك في التشغيل والصيانة والمراقبة لمنشآت معالجة مياه الصرف الصحي 
في تونس يمثل عقبة رئيسية في الحصول على قبول إلعادة استخدام مياه الصرف 

 .”.الصحي المعالجة

وجهة نظر المزارعير  حول 

القبول العام إلعادة استخدام 

مياه الرصف الصحي المعالجة 

يدان ، تونسسع، بنت   

عندما يسمع الناس عن موضوع مياه الصرف الصحي فإنه يثير الخوف وخاصة “

 .”فكرة إعادة استخدامها

ي 
إجماع آراء المشاركير  ف 

  طرابلس شمال لبنان
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: الخصائص البيئية المبتكرة لتكنولوجيا معالجة مياه  8الشكل 

الصرف الصحي الموضوعة في سياق الحوكمة التشاركية 

 للمياه والتنمية المستدامة والنمو االقتصادي

 
 

،   Eleanna Pana تصميم الملصق بواسطة © 
CERTH  ، جزء من المحفظة الترويجية للمشروع األولي

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثة مشاريع بحثية متعلقة بالمياه ممولة من االتحاد األوروبي في لبنان: المشاركون في ورشة العمل التي جمعت فرق البحث المشاركة في 9الشكل     

  

Together we are stronger! 
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  في تونس )ابوك(  APOCتكنولوجيا المعالجة حولتوقعات المزارعين  4

 و CERTEفي ضوء إحجامهم عن إعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة ، أتاحت العروض التقديمية التي قدمتها فرق البحث التونسية ،  
CITET في شراكة ، AQUACYCLE المعالجة المحلية   APOC بشأن تكنولوجيا  والمجتمعات  المزارعين  لتوثيق توقعات  الفرصة   ،

 ..لصرف الصحي المحليةلتكنولوجيا معالجة مياه ا

 

 

 

 

 

 

 تغيير وجهة نظر المجتمعات المحلية حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في لبنان  5

جة في غضون ذلك ، دعا فريق البحث في الجامعة اللبنانية المشاركين في ورشة العمل إلى التفكير في كيفية إحداث نقلة نوعية من شأنها معال

االعتراضات التي أثارها المزارعون والمجتمعات المحلية في شمال لبنان على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ألغراض الري. من  

ظر اإلجماعية السابقة بأن المجتمع سيعترض على فكرة إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة ، قرر المشاركون أن الوقت قد حان وجهة الن

 ..في البالد  لتوحيد الجهود إليجاد طريقة للمضي قدًما لمعالجة الوضع السيئ في قطاع المياه والصرف الصحي

 

 

تحاد األوروبي في متابعة لهذه النتيجة من الحدث في طرابلس ، تم تكثيف الجهود لبناء التآزر بين المشاريع البحثية المتعلقة بالمياه التي يمولها اال

ئج البحث  ، حول موضوع معالجة المياه العادمة المنزلية وإعادة استخدامها ، تم أيًضا تضمين نتا AQUACYCLE في لبنان. بصرف النظر عن

اركون حول موضوعات الملوثات الدقيقة في مياه البحر وفيما يتعلق بمعالجة مجاري المياه المتدفقة من المستشفيات على جدول األعمال. أكد المش

  "باحثًا ، أنه عند معالجة التحديات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي: "معًا نحن أقوى 45في ورشة العمل ، الذين انضم إليهم 

  

لكي نفكر في إعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة ، يحتاج نظام معالجة مياه “

إلى إنتاج مياه ذات نوعية جيدة  AQUACYCLE الصرف الصحي الذي تروج له

جًدا ، مما يسمح بزراعة محاصيل أكثر إنتاجية من الناحية االقتصادية مثل 

 " مياه الريلمصادر كالخضروات ويتم توفيرها بتكلفة أرخص مقارنةً بالمياه التقليدية 

توقعات المزارعير  بشأن نظام 

معالجة مياه الرصف الصحي 

كة  AQUACYCLE التابع لشر

ي 
  .يدان ، تونسسع بنت ف 

“ مشترًكا بين الجامعات والبلديات معًا نحن أقوى ، ومن هنا نطلب تعاونًا 

والمنظمات غير الحكومية لصالح الجميع وخاصة المجتمع المحلي. إذا عملنا 

بشكل مشترك على النقاط المشتركة لمشاريعنا البحثية الممولة من االتحاد 

 .”األوروبي ، فسوف يجلب ذلك السعادة لنا جميعًا

ي 
 
نتيجة ورشة العمل ف

 طرابلس ، شمال لبنان
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شبكة تصريف المياه السطحية )سماوي( ، حدود لرسم خطط  لمدينة دده ، شمال لبنان (PGIS) : الصفحة المقصودة لنظام المعلومات الجغرافية10الشكل 
 أيقونات خضراء (APOC)  عمل إعادة االستخدام المقترحة )منطقة مظللة باللون األصفر( وموقع مكونات نظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شبكة تصريف المياه السطحية وخزانات التالل )سماوي( ، وحدود رسم خطط العمل  في بنت سعيدان ، تونس PGIS : الصفحة المقصودة لنظام11شكل 

 المقترحة إلعادة االستخدام )منطقة مظللة باللون األصفر( ومنشأة معالجة مياه الصرف الصحي في بنت سعيدان )أيقونة خضراء( 
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المجتمعات المحلية في رسم خطط عمل إلعادة استخدام مياه الصرف المعالجة  إشراك  6  

الفرصة إلثبات أنه من الممكن تماًما للمجتمعات المحلية أن تقوم بدور نشط عند وضع خطط عمل إلعادة استخدام  خلق AQUACYCLEمشروع أتاح 

جلسات ممارسة نظم المعلومات الجغرافية التشاركية في ورش العمل الموجهة للمزارعين  النفايات السائلة المعالجة. وقد تم تحقيق ذلك من خالل  

ة على نسخة  والمجتمعات المحلية التي عقدت في لبنان وتونس. تم منح المشاركين خيار إما رسم اقتراحاتهم إلعادة استخدام النفايات السائلة المعالج

 نت. تم تسهيل الخيار األخير من خالل اإلعداد ، قبل ورش العمل ، للصفحات المقصودة لنظاممطبوعة من صورة القمر الصناعي أو عبر اإلنتر
PGIS   مثاالً إلدخاالت  12(. يوضح الشكل  11و    10)انظر الشكل PGIS التي اقترحها المشاركون في جلسة ممارسة PGIS   في تونس. وبصرف

األصفر( ، تشير المداخل إلى أن المجتمع المحلي حريص أيًضا على إنشاء "مساحات النظر عن الطرود المقترحة لري الحبوب )الموضحة باللون  

  خضراء" في مدينتهم )موضحة باللون األحمر(. مالحظة أخرى جديرة باالهتمام هي أن المزارع قام بتخصيص طروده بإضافة اسمه ولقبه إلى وصف 

غير متوقعة عند استخدام نظم المعلومات الجغرافية التشاركية ، يمكن بسهولة أن    الطرود الخاصة به )موضح باللون البرتقالي(. هذه ليست نتيجة 

 .تُنسب إلى األشخاص الذين يرغبون في تحديد "ممتلكاتهم" ومن ثم "ملكيتهم لهذه الممتلكات

 

ي بنت صيدان ، 12الشكل  
حها المشاركون ف  ي اقير

تونس: مواقع إعادة استخدام مياه الرصف الصحي المعالجة التر   

  

 

ي وضع خطط عمل إلعادة استخدام مياه   تم
 
ي لبنان وإسبانيا وتونس تحت شعار: شارك برأيك ف

 
تنظيم ورش عمل موجهة إىل المجتمعات المحلية ف

    !ةالمعالج  الرصف الصحي 

هدفنا النهائي هو إيصال الرسالة الرئيسية التي مفادها أنه ليس فقط كل المياه “

المشاركة في  عليهاثمينة للغاية ، ولكن أيًضا يمكن للمجتمعات المحلية ويجب 

 ”.جميع قرارات التخطيط التي قد يكون لها تأثير على رفاههم

 ، مالطا IRMCoآنا سبيتيري وديرك دي كيتليري ، 

 

إن القدرة على مشاركة اقتراحاتنا وأفكارنا تعني الكثير بالنسبة لنا ، ومع ذلك ، “

فإن وضع منصة سهلة االستخدام بين أيدينا حتى نتمكن أيًضا من اإلشارة إلى 

المجاالت التي اقترحناها إلعادة استخدام النفايات السائلة المحلية المعالجة ، أخذنا 

شعرنا حقًا أن صوتنا مهم إلى مستوى آخر ، ”. 

 PGIS تقييم جلسة ممارسة

ي 
من قبل المجتمع المحلي ف 

دده وضواحيها ، منطقة 

 لبنان
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 Towards Sustainable Treatment and Reuse of 

Wastewater in the Mediterranean Region 

ENI CBC MED Grant Contract 

A_B41_0027_AQUACYCLE 
http://www.enicbcmed.eu/projects/aquacycle/ 
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