بالتعاون مع

“شباب يبتكرون في مياه الصرف الصحي من أجل متوسط مستدام”
اليوم العالمي للمياه 21 ،و 22آذار /مارس 2017

فيال فالمير ،مارسيليا
جدول األعمال

_____________________________________________________________
الخلفية
يلفت اليوم العالمي للمياه سنويا الرأي العام إلى قضايا مائية عالمية هامة .لعام  ،2017ستتركز فعاليات اليوم العالمي للمياه على موضوع
المياه والصرف الصحي .تشكل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي مصدرا قيّما لالقتصاد الدائري واستثمارا فعال في صحة اإلنسان والنظم
اإليكولوجية.
تشكل مياه الصرف الصحي وسيلة هامة لزيادة األمن المائي في منطقة البحر األبيض المتوسط .ولمياه الصرف الصحي دور رئيسي في
الزراعة ،المساحات الخضراء ،استخدام المياه للصناعة واألغراض المنزلية ،واستعادة المناظر الطبيعية ،وغيرها .إل ّ
أن النظرة السلبية
المتصلة بمياه الصرف الصحي تحد من استخدامه اآلمن .تحسين المعرفة حول كيفية استخدام مياه الصرف الصحي بأمان خطوة هامة من
شأنها تغيير الرأي العام بشأن مياه الصرف الصحي.

األهداف
أهداف ورشة العمل:
 المساهمة في زيادة الوعي اإلقليمي حول المياه وتغيير الرؤية السلبية المرتبطة بمياه الصرف الصحي من خالل استكشاف
إمكاناتها كمورد.
 تحفيز التعلم المتبادل بين األجيال ،من الشباب المتوسطي والمختصين بقضايا الماء.
 المشاركة والترويج للمشاريع الشبابية المبتكرة في المياه وعلى مختلف المستويات.
 تعزيز الوعي حول ندرة المياه باعتبارها ضررا عاما على المستوى اإلقليمي في منطقة البحر األبيض المتوسط.
سيتخلل ورشة العمل هذه نقاش جماعي بين المشاركين حول اإلمكانيات التي تتيحها مياه الصرف الصحي والمياه العادمة في تأمين
اإلستدامة لمنطقة البحر البيض المتوسط؛ كما ستحفز الورشة ابتكار وعمل الشباب .بناء على خبرات أبطال المياه في البحر البيض
المتوسط (الرابحين والمشاركين في المسابقة) ،كما وعلى خبرات المتخصصين في قضايا مياه الصرف الصحي ومحدثي التغيير في
منطقة البحر البيض المتوسط ،ستشجع ورشة العمل على توسيع المعرفة حول مختلف اإلستخدامات لمياه الصرف الصحي ،كما وعلى
تعزيز شبكة بين نشطاء المياه ،الباحثين ورواد األعمال في المنطقة.

مركز التكامل المتوسطي :منصة لتبادل اآلراء حول البرامج المتعددة الشركاء في المنطقة ،حيث تعقد اجتماعات يحضرها وكالت التنمية والحكومات والسلطات
المحلية والمجتمع المدني من جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط لتبادل المعرفة ومناقشة السياسات العامة ،بغية إيجاد الحلول الالزمة لمعالجة التحديات الرئيسية
التي تواجه منطقة البحر األبيض المتوسط .أعضاء مركز التكامل المتوسطي هم :مصر ،فرنسا ،اليونان ،إيطاليا ،األردن ،لبنان ،المغرب ،السلطة الفلسطينية،
وتونس ،خدمة العمل الخارجي األوروبي (مراقب) ،مدينة مرسيليا ،منطقة بروفنس ألب كوت دازور ،البنك األوروبي لإلستثمار ومجموعة البنك الدو لي .للمزيد
من المعلومات بإمكانكم زيارة موقعنا اإللكتروني www.cmimarseille.orgصفحتنا على فيسبو ك  : CMI Marseilleحسابنا على
تويتر@cmimarseille :

الثالثاء  21مارس  /آذار
08:30 - 09:00

وصول وتسجيل المشاركين

09:00 - 09:05

كلمة الترحيب
مراد الزين ،مدير مركز التكامل المتوسطي

09:05 - 09:45

كلمات االفتتاح
األمن المائي في منطقة البحر األبيض المتوسط :أي دور لمياه الصرف الصحي؟




د .ريتشارد عبد النور ،أخصائي أول شؤون الصرف الصحي والمياه في البنك الدولي
د .نضال سليم ،مدير المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة
د .أليس بومان دنتنر ،المديرة التأسيسية الفخرية لشراكة النساء من أجل المياه
جلسة نقاش ( 10دقائق)
---------------------------------------------------------------

][09:45 – 12:30

الجلسة األولى :خلق منطقة برح أبيض متوسط آمنة مائياً ،بحلول العام 2030
ستعتمد هذه الجلسة على نهج شامل لتحدي المياه في منطقة البحر األبيض المتوسط ،وسيتم التوضيح من خاللها كيف
ّ
أن الحلول التقنية ،اإلقليمية ،التعليمية والتي ترفع مستوى الوعي مهمة لبناء مستقبل آمن للمياه في المتوسط بحلول
عام .2030
 .1.1تقديم المشاركين وفحص الواقع

09:45 - 10:10

ما هو واقع المياه لديكم؟ هل يتم النظر إلى المياه و/أو استخدامها كمورد مهم لديكم؟
 .1.2تقديم العروض والنقاش

10:10 - 10:55




رابحو مسابقة أبطال المياه في المتوسط  :الدكتور توفيق الموساوي ،جامعة القاضي عياض ،المغرب -
"المعالجة و إعادة استخدام المياه المستعملة في المدن اللري المستدام :محطات مبتكرة معالجة مياه
الصرف الصحي"
ياسمين صغيرات (المركز الدولى للدراسات الزراعية المتقدمة للبحر المتوسط) ود .روال خضرا  -معهد
البحر المتوسط للعلوم الزراعية بمدينة باري ،إيطاليا
"الدوافع والقيود واآلفاق مع التركيز على الزراعة"
مارييال أنتوناكوبولو – التحالف الدولي المائي للمتوسط ،اليونان – "برنامج الموارد المائية غير
التقليدية في المتوسط"
جلسة نقاش ( 10دقائق)

10:55 - 11:10

استراحة قهوة

11:10 - 12:10

 .1.3نشاط المجموعة
تصور العام  :2030صفر نفايات في منطقة البحر االبيض المتوسط

12:10 - 12:30
12:30 - 13:30

 .1.4مالحظات الجلسة العامة
الغداء

][13:30 – 17:15
الجلسة الثانية :اإلستخدامات المتعددة لمياه الصرف الصحي والمياه العادمة
توفر هذه الورشة استكشافا ً تقنيا ً مبني على األدلة ،حول اإلستخدامات المتعددة لمياه الصرف الصحي والمياه العادمة،
مع التطرق إلى أسئلة متعلقة بالصحة والقبول العام لهذا المورد.
ستمنح لعبة معهد البحوث الدولية للعلوم والتكنولوجيا ألغراض البيئة والزراعة المشاركين إمكانية التعرف على فرص
وتحديات مياه الصرف الصحي المعالجة ،في إطارات متعددة.
.2.1تقديم العروض والنقاش

13:30 - 14:05



رابحو مسابقة أبطال المياه في المتوسط :عال عادل محسن وهدى العطار ،جامعة العلوم والتكنولوجيا،
مدينة زويل ،مصر " -الوحدات الالمركزية لمعالجة المياه المستعملة في المناطق الريفية في مصر"
نيكوالس كوندوم ،Ecofilae ،فرنسا ( 15دقيقة)
جلسة نقاش ( 10دقائق)

 .2.2نشاط المجموعة

14:05 - 17:15


لعبة معهد البحوث الدولية للعلوم والتكنولوجيا ألغراض البيئة والزراعة حول إعادة استخدام مياه
الصرف الصحي
سيتم توفير زاوية للمشروبات ابتداء من الساعة --15:30

17:15 - 17:30

اختتام اليوم األول

18:30

مغادرة الباصات نحو فندق غولدن توليب

19:00

عشاء  buffetفي فندق غولدن توليب
تكريم رابحي مسابقة أبطال المياه في المتوسط

األربعاء  23آذار  /مارس
09:00 - 09:45

][09:00 - 09:45
الجلسة الثالثة :سوق حلول مياه الصرف الصحي والمياه العادمة
سيتمكن رابحو ورابحات مسابقة أبطال المياه في المتوسط من تقديم أفكارهم ومشاريعهم والحصول على تفاعل
وآراء المختصين في شؤون المياه ،الباحثين ورواد األعمال المتواجدين.

][09:45 – 13:00
الجلسة الرابعة :مياه الصرف الصحي واالقتصاد الدائري
سيتم خالل هذه الجلسة التطرق إلى موضوع اإلقتصاد الدائري وكيف يمكن لمياه الصرف الصحي من خلق فرص
بيئية مستدامة لتشغيل الشباب في المنطقة.

09:45 -10:30

 .4.1تقديم العروض والنقاش






رابحو مسابقة أبطال المياه في المتوسط :بية العيساوي ،المعهد الوطني للزراعة في تونس ،التحسيس
بقيمة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة "“Aquapony
ماثيو الغود ،مدير مشروع لدى شبكة  ،SCP/RAC ،SwitchMedإسبانيا – "الرابط بين إعادة
استخدام مياه الصرف الصحي ،البحث في دورة الحياة واإلقتصاد الدائري.
عبد الكريم بالصدوق ،رائد أعمال في مجال البيئة ،Queen Luzerne de Gabès ،تونس – "مياه
الصرف الصحي المعالجة لري البرسيم الحجازي بتونس :فرصة مهمة لدعم محاصيل الرعي ذات الجودة
العالية والفرص القتصادية للشباب".
لينا الكردي ،رائدة أعمال في مجال البيئة ،Green Roof ،األردن" ،مياه األمطار ،المياه الرمادية والري
الفعال لألسطح المباني الخضراء في األردن – كيف يقوم أحد رواد األعمال الشباب باستخدام المياه في
أكثر المناطق شحا لمساعدة األعمال في الحد من استخدام الطاقة واعتماد األسقف الخضراء".
جلسة نقاش ( 10دقائق)

 .4.2نشاط المجموعة:
Switch-Med Green Business Canvas

10:30 - 12:15

سيقوم المشاركون بتصميم حلول أعمال القتصاد الدائري بالتركيز على مياه الصرف الصحي المعالجة بالعتماد على
كانفاس .Switch-Med
سيتم توفير زاوية للمشروبات ابتداء من الساعة --11:15

 .4.3العرض السريع للمشاريع

12:15 - 13:00

سيقوم كل مشارك بعرض سريع لفكرة مشروع اعمال أمام الجلسة العامة.
الغداء

13:00 - 14:00

][14:00 – 15:00
الجلسة الخامسة COOPLAN :تصميم المشروع
ستبحث هذه الجلسة المتطلبات من أجل خطة مياه صرف صحي فعالة يمكن تطبيقها.
الميسرون:
نيلز فيراند وفريق IRSTEA

][15:00 – 17:00
الجلسة السادسة :إنشاء شبكة المياه الشبابية في منطقة البحر االبيض المتوسط
سيتم خالل هذه الجلسة تبادل األفكار حول كيف يمكن لشباب البحر البيض المتوسط التواصل والعمل سوية على
قضايا مياه الصرف الصحي وقضايا المياه بشكل عام ،بعد اختتام ورشة العمل هذه وضمن إطار أجندة التنمية
المستدامة .2030
المقدمون والميسرون:



أليس بومان دنتنر ،المديرة التأسيسية الفخرية لشراكة النساء من أجل المياه
أسماء بشيخ ،برلمان الشباب الدولي للمياه.

سيتم توفير زاوية للمشروبات ابتداء من الساعة --15:45

الخطوات التالية واإلختتام

17:00-17:15


جانيت أولمان ،مسؤولة البرنامج في مركز التكامل المتوسطي

17:15

صورة جماعية

17:20

 Apéritif Dînatoireفي فيال فالمير

