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 AQUACYCLE نظرة مستقبلية عىل خطة الرسملة ف

ي المقام األول    الموجهإىل تعزيز استيعاب نظام معالجة مياه الرصف الصحي المبتكر بيئًيا   AQUACYCLE خطة الرسملة الخاصة بـ تهدف  
ف 

ة والمتوسطة الحجم حول البحر األبيض المتوسط تم تصميم النظام لتوفير إمدادات   .للحفاظ عىل سبل عيش المجتمعات الريفية الصغير

ي المنطقة بسبب ال  لتخفيف منمعالجة لآمنة وموثوق بها عىل مدار العام من مياه الرصف الصحي ال
ايدة لموارد المياه العذبة ف  ندرة المي  

لية  بير  طلب المياه  التنافس عىل   ات تغير المناخ.   الزراعية والصناعية و ايضا   ،القطاعات المي   يتم السعي وراء هذا الهدف من خالل نهجير     تأثير

، باإلضافة إىل توعية موجهة    ومشغىلي محطات معالجة مياه الرصف الصحي
ي بير  المستثمرين والمنظمير  متكاملير  للغاية: الدفع التكنولوج 

، أي المزارعير  والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل.   إىل المستفيدين النهائيير 

و  ة اإللكي  ي هذه النشر
ي )ف  ي ) Anna Spiteriنية الخامسة، تقوم آنا سبيتير كة األبحاث  Dirk De Ketelaere( وديرك دي كيتلير (، من شر

كة إدارة الموارد المتكاملة المحدودة ) ي المستقبل لتحقيق هذا  IRMCoالبيئية، شر
(، بتقييم ما تم تحقيقه بالفعل حت  اآلن وما ينتظرنا ف 

 الهدف. 

 ةدوافع التكنولوجيال

اهتمام   يك  المستثمرينبهدف جذب  الشر قام   ،

ل  األبحاث  AQUACYCLE  الرئيسي  مركز   ،

بتصميم   Hellas (CERTH)والتكنولوجيا،    ،

ي األبعاد لنظام
المبتكر بيئًيا،   APOC نموذج ثالث 

( ي 
يتكون من هضم الهواث   anaerobicوالذي 

digester المشيدة الرطبة  ي 
األراض   ،)

(constructed wetlands )كة  العل قناة مفا ي 

توفر    (. raceway pond reactor)  الشمسية

لوحة القيادة )الموضحة عىل يسار هذه الصورة(  

طريقة  وهي  النظام،  أداء  ح  لشر تفاعلية  وسيلة 

التجارية  المعارض  ي 
ف  النظام  لعرض  مثالية 

 والمعارض القادمة. 

ي األبعاد لنظام معالجة مياه الرصف الصحي المبتكر بيئًيا من 
 AQUACYCLE  نموذج ثالث 

كاء   الشر

ي منطقة البحر األبيض المتوسط 
 
 نحو معالجة مستدامة وإعادة استخدام مياه الرصف الصحي ف
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وع،  عرض    من المقرر   ، عالوة عىل ذلك ويجية للمشر ة إعالنيةشكل    عىل مجموعة محدثة من المواد الي  وع توثق إنجازات  نشر ، وصحائف  هللمشر

ي ُيتوقعال
ي لبنان وإسبانيا وتونس(العرض الوحدات انشاء   فيها   وقائع عن المواقع الثالثة الت 

سيمكن ذلك من توثيق كفاءة عملية   .تجريبية )ف 

الصحي  الرصف  مياه  استخدام  إعادة  متطلبات  من  األدث   الحد  فيها  ُحدد  ي 
مؤخًرا والت  الصادرة  ي  األوروث  االتحاد  بالئحة   

ً
مقارنة   المعالجة 

ي ستثبت بال شك أنها ذات أهمية خاصة http://data.europa.eu/eli/reg/2020/741/ojالمعالجة )
 . للمنظمي   (، والت 

ي مخصص  
وث  بتصميم وتشغيل وصيانة نظام معالجة  لمشغىلي محطات معالجة مياه الرصف الصحي للسماح تم إطالق موقع تدريب إلكي 

  .)APOC )aquacycle.eu/-https://etrainingمياه الرصف الصحي 

ي    AQUACYCLEمنصة  
وث    )aquacycle.eu/-https://etraining(للتدريب اإللكي 

ي بداية عام  
اكة2022ف  ي محطة بالنكا لمعالجة مياه  AQUACYCLE ، تخطط شر

لتنظيم ورشةةةةةةةةةة عمل لتدريب المدرلير  من المقرر عقدها ف 

ي منطقة مورسةةيا بنسةةبانيا  الرصةةف
ي الرطبة المشةةيدة )تم إنشةةاء اثنير  من   .الصةةحي ف 

كة constructed wetlandsاألراض  ( و مفاعل قناة الي 

ي ا  (raceway pond reactorالشةةةةةةمسةةةةةةية )
كاء اإلسةةةةةةبان ف   the Regional Entity for Wastewater لكونسةةةةةةورتيوم، أيمن قبل الشةةةةةةر

Sanitation and Treatment in Murcia (ESAMUR)     وPlataforma the Plataforma Solar de Almeria (PSA) - Energy 

Department - Solar Treatment of Water Unit (PSA-CIEMAT) .    ،ا داخلًيا
ً
سةةةةةةةةةةةةةيمكن بناء القدرات عىل الرغم من اعتباره حدث

ي هذه الدورات التدريبية عىل 
. سةةةةةةيحصةةةةةةل المشةةةةةةاركون الناجحون ف  ي المياه المحليير  كاء من تنظيم ورشةةةةةةات تدريب لمهندمي وفنتر هذا، الشةةةةةةر

ا لنظام  180". تم تحديد الهدف لةتدريب APOCشهادة مستخدم مؤهل لنظام "
ً
ي لبنان وإسبانيا وتونس.  APOCمستخدًما معتمد

 ف 

 وعية تالدوافع 

ي ذلك  المجتمعات المحليةستتم دعوة ممثىلي  
 ، المتواجدون حول المواقع التجريبية المتوقعة لنظامبهمحرصا  و ليس    المزارعي   ، بما ف 

APOC     ي لبنان وإسبانيا وتونس
ي وضع خطط عمل إلعادة استخدام مياه الرصف الصحي المعالجة  "إلبداء آرائهم" ف 

ولهذا الغرض، سيتم   .ف 

ا لهذا    ( خالل السلسلة الثانية القادمة من ورش العمل ألصحاب المصلحة. PGISاستخدام نظم المعلومات الجغرافية التشاركية )
ً
استعداد

كاء إلنشاء    IRMCoالحدث، قامت   احاتهم إلعادة االستخدام   .’PGIS ‘landing pagesبتوجيه الشر ستتم دعوة المشاركير  إما لرسم اقي 

ة عي   نت أو عىل نسخة مطبوعة من صور االقمار االصطناعية للمنطقة. اآلمن مباشر ي حيث     اإلني 
ستبدأ ورشة العمل بجلسة عصف ذهت 

ي ذلك المخاوف المحتملة  -سيتم تشجيع المشاركير  عىل مشاركة آرائهم 
 فيما يتعلق بنعادة استخدام مياه الرصف الصحي المعالجة.  -بما ف 

ي صياغة  "صوتك مهم" ستفيد نتائج  كما 
 . MedAPOC ميثاقف 

 

كاء المساعدين   الشر
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 !نحن اقوى معا

)دعا   بالكاس  كونستانتينوس   Dr. Konstantinosالدكتور 

Plakas  ،)وع   AQUACYCLE، المشاريةةةةع الشقيقة ل  مدير المشر

ي إطار محور أولوية كفاءة المياه، وكذل
ي إطار  MAIA-TAQAف 

، ف 

البحث  أولوية  إىل  والمتوسطة  ة  الصغير كات  الشر وصول  محور 

نامج لي  ي   ENI CBC Medواالبتكار 
ف  لالجتماع  بمناسبة ،  مالطا 

للمياه  الرابع  المتوسط  األبيض  البحر  إرسال    . 2021  منتدى  تم 

وع   مشر مظلة  تحت  اختياره    MEDWAYCAPالدعوة  تم  الذي 

الم مؤخًرا   من  و  والذي CERTH  تديره  ،ENI CBC Medمول   ،

يهدف إىل االستفادة من المعرفة والممارسات الجيدة لموارد المياه  

 .ENI CBC MEDالمشاريةةةةع الممولة من  غير التقليدية الناتجة عن  

ي    منتدى البحر األبيض المتوسط الرابع للمياهمن المقرر عقد  
ف 

ة من   يتم تنظيم هذا الحدث بشكل   . 2021ديسمي     8إىل    6الفي 

( مالطا  ي 
ف  والمياه  الطاقة  وكالة  قبل  من  ك  ومعهد  EWAمشي   ،)

المتوسط  ( واالتحاد من أجل  IMEالبحر األبيض المتوسط للمياه )

(UfM .)   يهدف المنتدى إىل تقديم البحر األبيض المتوسط كمحور

أو   محلًيا  تطويرها  تم  ي 
الت  المياه  إلدارة  المبتكرة  تم لالستجابات 

ي ذلك    التكيف معها 
ي المنطقة بما ف 

لمواجهة التحديات السائدة ف 

المناخ.  تغير  ات  بتأثير المتعلقة  من   تلك  مزيد  إىل  الوصول  يمكن 

ي ذلك جدول األعمال، من خالل  المعلومات  
حول الحدث، بما ف 

  .https://medwater2021.mtالرابط:  

ل   الشقيقة  للمشاريةةةةع  المتبادل  :  AQUACYCLEالطموح 

MEDISS  ،MENAWARA  ،NAWAMED   وPROSIM   ي
ف   ،

تشجيع كما ان  مبتكرة لزيادة كفاءة المياه    تكنولوجية  إيجاد حلول 

لكل  حقيقية  فرصة  يجلب  التقليدية  غير  المياه  موارد  استخدام 

ومن  الجهود!  توحيد  خالل  من  المزيد  لتحقيق  فردي  وع  مشر

ي النتائج، ال   مشاركةؤدي  ت المتوقع أن  
ي    ا  تم تنظيمهت  كحدث جانت 

ي 
  .المنتدى، إىل إبراز أوجه التآزر  ف 

 

ي إطار برنامج 
ي ف  ة اإلخبارية بمساعدة مالية من االتحاد األوروث 

لحوض البحر األبيض المتوسط.  محتويات    ENI CBCتم إصدار هذه النشر
ة ي أو هياكل إدارة   CERTHاإلخبارية هي مسؤولية  هذه النشر وحدها وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبارها تعكس موقف االتحاد األوروث 

نامج انية اإلجمالية: الي  :  2.8.  المير  ي وع10مليون ،  2.5مليون يورو ، تمويل االتحاد األوروث  ك للمشر    . ٪ تمويل مشي 
 

 وتابعنا عىل وسائل التواصل االجتماعي   ENI CBC Medمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارتنا عىل موقع ل
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دده في لبنان وبالنكا في    :مواقع لل   PGIS landing pagesروابط إلى 

 إسبانيا وبنت صيدان في تونس 

https://medwater2021.mt/
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
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1cEew3PiWP_NDFj4Toajhd_3VkfJuQzSD&ll=34.37605483290808,35.824459399999995&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1-6yPsFV3PtsQlKmTaXe8ZdeIGFBBn0of&ll=38.17651704866708%2C-1.3529465929783457&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1P070ZxGHiUUstLBTwdD7j3WN8-JgQYp6&ll=36.26439889306987,9.956505737459107&z=12

