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 أنظمة إدارة الحمأة العرصية: 
ن النظراء من أصحاب المصلحة من بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط  زيارة دراسية وتبادل بي 

 
 

وع اإلدارة  ي جولة دراسية إىل جزيرة  2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق نظمت آلية الدعم لمشر الممولة من االتحاد األوروب 
ي أ
ن
ية ف ي تغطي المناطق الحرصن

ي تعمل بالكامل والت 
ايوس لإلطالع عن كثب عىل مرافق إدارة الحمأة المتطورة الت  ثينا سايتيليا قبالة ميناء بي 

ن  ة ما بي  ي الفي 
ن
 .2018يو يون 27إىل  25ف

 
وع فرصة فريدة لـ  ي منطقة البحر  25وقد أتاح المشر

ن
ي تعتي  األكي  ف

ا لزيارة محطة معالجة مياه الرصف الصحي األكير حداثة والت 
ً
متدرب

ي العالم إلنتاج الوقود البديل من الحمأة. 
ن
 األبيض المتوسط ، وإحدى المرافق القليلة ف

 
ن حكوميون ومديرون يتعاملون مع الحمأة، باإلضافة غىل  أصحاب المصلحة الذين انضموا لهذه الزيار  ة هم عىل األغلب من مسؤولي 

وع: الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن  ي المشر
ن
يكة ف ي الدول الشر

ن
ي ف

ن عن السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدبن كونهم ممثلي 
ن وتونس.   ولبنان والمغرب وفلسطي 

 
أيام قضايا تتعلق باالستدامة في إدارة محطات معالجة مياه المجاري في المدن الرئيسية ومعالجة  3ر لمدة وتناول هذا النشاط الذي استم

وعلى الرغم من التركيز على إنتاج أنواع بديلة من الوقود من الحمأة، تم  المعايير االتحاد األوروبي وأنواع مختلفة من أفضل الممارسات.

خالل الزيارة أيًضا، استعرض خبراء آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق وفحص طرق أخرى أقل تكلفة أيًضا. 

أمام المتدربين عناصر النظام التجريبي الستخالص المواد المغذية من الحمأة" )مشروع  وشركة أثينا إلمداد المياه وشبكات المجاري 2020

SMART-Plant دور التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين.ألوروبي(، الذي يتطرق أيًضا إلى الممول من االتحاد ا 
 

ات تطوير وقد بدأت عملية تبادل الخبرات ونقل المعرفة من نظير إلى نظير حول إدارة الحمأة المستدامة بين نظراء البلدان المختلفة لترسيخ أساسي

 أنشطة التعاون والتآزر.
 

ي هذه األثناء، كونوا عىل 
 
 إطالع عىل آخر المستجدات من خالل الرابط: ف

H2020 SM Website-SWIM 

H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 

 

 للمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بـ: 

ا بابادوجورجاكي 
 السيدة لي  

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي مشر
 
 2020مسئولة قسم االتصال ف

 : ي
ون  يد اإللكير  lpa@ldk.grاليى

 

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر  2020مشر
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  ي الحد من  2020تهدف آلية الدعم لمشر

ي إىل المساهمة ف  الممولة من االتحاد األورونى
التلوث البحري واالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة صحية، 

ق األوسط وشمال إفريقيا )الوب كي   عىل بلدان الشر
، مع الير ات المناخية بشكل مباشر وغي  مباشر جزائر التاىلي تعزيز التكيف مع التقلبات والتغي 
، و ]سوريا[ وتونس(.   ومرص وإشائيل واألردن ولبنان وليبيا والمملكة المغربية وفلسطي  

 

ي آللية الدعم 
ن
وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق يتلق  مكون المجتمع المدب وع وشبكة بلو 2020لمشر غرين التابعة لالتحاد من أجل -التيسي  من مشر

 المتوسط. 

 

 

 

 إخالء المسئولية

وع اإلدارة  ة تحت مسئولية آلية الدعم لمشر . تقع محتويات هذه النشر ي ة بدعم ماىلي من االتحاد األورونى
 2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق تم إنتاج هذه النشر

 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األورونى  وهي ال تعكس بالرص 

 

http://www.swim-h2020.eu/
http://www.swim-h2020.eu/
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/company/swim-h2020-sm-project?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
mailto:lpa@ldk.gr

