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ة إخبارية  نشر
 

 2018أغسطس   2 / أثينا 

 
 المعالجةالصحي الجوانب الفنية والتنظيمية والثقافية إلعادة استخدام مياه الصرف 

 
  
 
  الموقع حول "الجوانب الفنية والتنظيمية والثقافية إلعادة استخدام مياه  يةتدريب دورةالعاصمة اليونانية أثينا  نظمت ف

 
إقليمية ف

وع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  المعالجة" من قبلالصح   الرصف الممولة من االتحاد  2020آلية الدعم لمشر
ة ما بي    األوروب      الفتر
 
 . 2018 يوليو  24إىل  23ف

  مختلف جوانب تصميم وتنفيذ مشاري    ع  هذه الدورة التدريبيةوكان الهدف من 
 
تعزيز معرفة أصحاب المصلحة الرئيسيي   المشاركي   ف

وع )الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن الصح  إعادة استخدام مياه الرصف    المشر
 
  البلدان المشاركة ف

 
عىل المستويي   اإلقليم  والمحىل  ف

  هذه  فلسطي   وتونس(. ولبنان والمغرب و 
 
  الدورةوف

 
، استعرضت أمام المشاركي   الجوانب المعرفية العرصية والتطورات الجديدة ف

  . اتيةعىل الجوانب التنظيمية والمؤسس إرشادات إعادة استخدام مياه الرصف الصح  وآثارها 
 بلدان حوض البحر األبيض المتوسط

ي بلدانهم، وإعادة االستخدام اآلمن لمياه ومن خالل هذا التدريب، اكتسب أصحاب المصلحة 
ن
ن مياه الرصف الصحي ف معرفة قّيمة حول تثمي 

ي تخطيط 
ن
الرصف الصحي بناًء عىل المعايي  المناسبة، والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات، وإدماج إعادة استخدام مياه الرصف الصحي ف

 عن تمويل وإدارة مشاري    ع إع
ً
، فضال ي المياه والرصف الصحي

ا إىل إعداد إطار مؤسسات 
ً
ي هذه الجلسة أيض

ن
ادة االستخدام. وتطرق التدريب ف

 . ن م للمشاركي   للحوكمة، والذي كان بمثابة رصيد قيِّ
ن المشاري    ع اإليضاحية ك  هذه الدورة التدريبية ومن جانب آخر، استخدمت لمياه المستدامة والمتكاملة لإلدارة لمنصة لإلثراء المتبادل بي 

وع آفاق  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر المعالجة، وذلك من الصحي حول إعادة استخدام مياه الرصف  2020ومشر
ي هذه البلدان. خال

 ل تسهيل تبادل االتجاهات حول تطبيق إعادة استخدام مياه الرصف عىل نطاق واسع وعىل نطاق محدود فن
 

ي هذه الدورة، حظيت
ن  وفن ن خالل التدريب عىل مدى يومي  اء باهتمام خاص من المشاركي  ي قدمها الخير

( 1: )وهي  الموضوعات األربعة الت 
ن معالجة مياه الرصف التقليدية ( والحاجة إىل المواءمة ب2المبادئ التوجيهية إلعادة االستخدام اآلمن لمياه الرصف، )ايي  و المعمناقشة  نهج و ي 

ن إعادة استخدام مياه الرصف الحواجز المتعددة لمنظمة  ي تأمي 
ات النسبية 3من حيث الصحة والبيئة، )الصحي الصحة العالمية فن ن ( والمي 
ي نهج 4يكون هذا الخيار مجدًيا من الناحية التقنية، ) ما المعالجة حيث الصحي  إلعادة االستخدام غي  المباشر لمياه الرصف

( والحاجة إىل تبتن
 مياه الرصف عىل مقياس مستجمعات المياه. تخطيط إعادة استخدام لمتكامل 

 
ي البلدان

ن فن ي تستحق التحسي 
، برزت إدارة إعادة االستخدام كأحد الموضوعات ذات األولوية الت  ن ن المشاركي   وخالل عملية تبادل المعرفة بي 

يكة من خالل إنشاء نظام مؤسس ي الشر
المبادئ التوجيهية األوروبية، عىل من  وإداري مناسب، وتنظيم وتوحيد إعادة االستخدام المستوىح ات 

وإعادة أن يتم تكييفها مع سياقات البلدان المستفيدة، وإنشاء آليات تمويل وحوافز، باإلضافة إىل تعزيز القدرات الفنية لمديري أنظمة معالجة 
 المنشآت. تشغيل استخدام مياه الرصف الصحي لضمان األداء الجيد واستمرارية 

 
  جلسات ال

 
  الدول  30تدريب عىل مدى يومي   أكتر من وقد شارك ف

 
من أصحاب المصلحة، من بينهم ممثلون عن وزارات المياه والري ف

يكة وهيئات حكومية ومنظمات غت  حكومية، باإلضافة إىل ممثلي   عن المشاري    ع اإليضاحية حول اإلدارة المستدامة والمتكاملة  الشر
 للمياه. 

وع آلية دعم اإلدارة   تدريب حول إعادة استخدام   2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  يشار إىل أن مشر
كان قد نظم جلستر

  الجزائر )
 
  الزراعة ف

 
 (. 03/2018و  12/2017المياه المعالجة ف

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

 
 ف

H2020 SM Website-SWIM 
H2020 SM LinkedIn-SWIM 

H2020 SM Facebook-SWIM 
 

رج  االتصال ب : 
ُ
 للحصول عىل مزيد من المعلومات، ي

ا بابادوجأوجاكي 
ن  السيدة لي 

وع اإلدارة المستدامة والكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق مديرة االتصاالت   2020لمشر
 : ي
وتن يد اإللكي   lpa@ldk.grالير

 
 
 

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


 

 

  2020آلية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 
    العمل من أجل االستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط وحماية مستقبلنا.

 هذا المشروع ممّول من االتحاد األوروبي.
بواسطة االتحاد من أجل المتوسط من خالل مشروع وشبكة  2020تيسير مكون المجتمع المدني آللية الدعم لمشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق يتم 

 بلوغرين.
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وع آلية دعم اإلدارة  وع آفاق مشر  2020المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر
وع آفاق يهدف  وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر ي الحد من التلوث البحري  2020مشر

ن
ي إىل المساهمة ف الممول من االتحاد األوروتر

، وبالتاىلي تعزيز التكيف مع صحيحةواالستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية والرصف الصحي بطريقة 
، مع  ات المناخية بشكل مباشر وغي  مباشر ق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومرص وإشائيل واألردن ولبنان وليبيا التقلبات والتغي  ن عىل بلدان الشر كي 

الي 
، و ]سوريا[ وتونس(.  ن  والمملكة المغربية وفلسطي 

 

وع وشبكة بلو وع آفاق التيست  من مشر وع آلية دعم اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومشر   لمشر
 
ين غر -يتلقر مكون المجتمع المدب

 التابعة لالتحاد من أجل المتوسط. 
 
 

 

 إخالء مسئولية
 ، ي ة بدعم مادي من االتحاد األوروتر

وع آلية دعم ويتحمللقد تم إنتاج هذه النشر  فيها، والذي ال الوارد وحده المسئولية عن المحتوى  2020ة آفاق ر اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومباد مشر
 . ي ورة وجهات نظر االتحاد األوروتر  يعكس بالرصن

 
 
 

  
 


