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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 

 المعالجة  بعد المياه العادمة  ستخدامإإعادة  برنامج التدريب األقليمي حول :(WESمشروع دعم المياه والبيئة )

 2022يار أ/مايو 20أثينا، 

تدريب إقليمي عبر   عقدتم  ، ل من االتحاد األوروبييموذي يتم تنفيذه بتال (  WESدعم المياه والبيئة )   خطة عمل مشروعضمن 

بناء قدرات البلدان  . يهدف التدريب إلى 2022  ار أي /مايو 17  بتاريخ  اإلنترنت حول معالجة مياه الصرف الصحي إلعادة االستخدام

تونس( على المعالجة المناسبة لمياه الصرف  و، إسرائيل، األردن، لبنان، المغرب، فلسطينالمتوسط )الجزائر، مصر، الشريكة في  
لنفايات  اآلمن لستخدام االإعادة لغايات  الصحي مع التركيزعلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة في المناطق الريفية 

 .  السائلة

  19و    17  في يومي (  تدريبية   ساعة  16  جلسة، بمجموع  ساعات لكل 4بواقع  ) خالل أربع جلسات تدريبية  لتدريبا  قديميتم ت
الجوانب التكنولوجية إلعادة االستخدام )أفضل التقنيات   التدريب يتضمنو،  2022  حزيران /يونيو 9و   7  ويومي  ، 2022  و/ايارماي

اإلدارة المالية لمحطات معالجة مياه   خيارات و وجوانب التشغيل والصيانة،   ،المتاحة(، والتخطيط لمعالجة مياه الصرف الصحي
إعادة استخدام المياه العادمة   ر، وتقييم آث إعادة االستخدام اتالصرف الصحي، باإلضافة إلى تحديد المواقع المناسبة الستيعاب إمكاني 

 إعادة االستخدام.  تحسين جاذبية، والحوافز ل، وإجراءات التخفيف الموصى بهاالمعالجةبعد 

وسلطات    مياهوزارات ال  ممثليين عن  من  في البلدان الشريكة،مصلحة  من أصحاب ال  ا  مشارك  60أكثر من    في الجلسة األولى   شارك

المياه  األنهارالمائية/حواض  األ وسلطات  الري   الجيولوجي ومرافق  المسح  إلى  /ووكاالت  المحلية،  مياه الصرف الصحي والسلطات 
تم خالل هذه    . مياه الصرف الصحي وصناع القرار واألوساط األكاديمية والمنظمات غير الحكوميةنب خبراء في محطات معالجة اج

والتي  التقنيات المتاحة إلعادة استخدام النفايات السائلة بما في ذلك المعالجة منخفضة التكلفة  شملت    عدة مواضيع ستعراض  ا الجلسة  
إلى  ،  الجافة  ظروف ال في ظل  ها  تطبيقيمكن   العمليةاباالضافة  والتشغيل  والمتعلقة    لمهارات  والبناء  والتصميم  واالختيار  بالتخطيط 

ل الصحي  مشاريع  لوالصيانة  الصرف  مياه  المعالجة  والصغيرةالالمركزية  الالمركزية  ،  الصحي  الصرف  مياه  معالجة  محطات 
(DWWT) (DWWTP) . 

التدريب  في  يتم   إدارة  أيضا   نهاية  مبادئ  المشاركين على  االقتصادية إطالع  والتحديات  الصحي  الصرف  مياه  مجال    ومعالجة  في 
تهم نحو  اإجراء تغييرات على ممارسات إدارة مياه الصرف الصحي داخل مؤسستمكينهم من  والمتطلبات القانونية لالضرف الصحي  

 وتحسين الصرف الصحي في المناطق الريفية والصحة العامة. المائية لموارد فعالة ل إدارة
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 : ، يُرجى االتصال بـللمزيد من المعلومات

 lpa@ldk.gr ،ليزا بابادوجورجاكي، خبير رئيس في التواصل والتشبيك

 كما يمكنكم البقاء على تواصل معنا من خالل:  
 

 WES  موقع مشروع دعم المياه والبيئة
 

 WES مشروع دعمدعم المياه والبيئة  -صفحة فيسبوك
 

 WES مشروع دعم المياه والبيئة –صفحة تويتر 
 
 YouTube WES   قناة مشروع دعم المياه والبيئة على 

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

البح  المائية الشحيحة في منطقة حوض  البيئة وتحسين إدارة الموارد  المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  ر األبيض المتوسط. وسوف يعالج هذه  يهدف مشروع دعم 
مي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر  مشروع إقليهو  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة  

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء المسؤولية  
ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد   لتيا  محتويات هذه النشرةالمسؤولية عن  منفردا  مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 األوروبي. 

 

https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.wes-med.eu/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

