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 االخوة واألخوات الحضور 
رحب بكم جميعاً في مدينة جدة وبمناسبة عقد ورشة العمل االقليمية حـول كيفيـة               يسرني ان ا  

 ٦ الـى    ٣ خالل الفترة مـن      تصميم وتشغيل محطات الصرف الصحي في المناطق الساحلية ،        
 الجاري والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع المنظمة االسالمية للتربية والعلـوم والثقافـة              جماد أول 

تحقق الورشـة األهـداف   في مدينة جدة وآمل ان اً لكم جميعاً طيب االقامة     متمني ). االيسيسكو(
 .المرجوة منها

 
 االخوة واألخوات الحضور

تقع اهمية هذه الورشة باعتبار ان الصرف الصحي يعتبر من اهم مصادر التلوث البرية في 
لوث المياه الساحلية االقليم ، ونظراً لألضرار االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تنتج عن ت
سيتم خالل الورشة . او البحرية بمياه الصرف الصحي التي يتم تصريفه في البيئة البحرية

عدد من الموضوعات الهامة بهدف رفع القدرات في مجال تصميم وتشغيل محطات استعراض 
 البيئة الصرف الصحي في المناطق الساحلية بهدف التقليل من اآلثار السلبية لهذه المحطات على

 فقد شهد االقليم زيادة مضطردة في المشاريع السياحية المقامة في .الساحلية والبحرية في االقليم
المناطق الساحلية والتوسع في المدن الساحلية وما يصاحب ذلك من زيادة مضطردة في كميات 

 .مياه الصرف الصحي وزيادة الضغوط الناتجة عنها على البيئة البحرية
انظمة معالجة مياه : الموضوعات التي سيتم استعراضها في ورشة العمل  ومن اهم   

 وآيفية اختيار النظام الصرف الصحي والطريقة التي تعمل بها آل من هذه األنظمة
المناسب منها في المناطق الساحلية ، الخلفية النظرية واسس تصميم  وتشغيل محطات 

 او تدني آفاءة المعالجة في محطات المسببات لفشلاهم لهذه األنظمة ،  المعالجة 
باالضافة الى استعراض .الصرف الصحي وآيفية تحسين او تصحيح اداء هذه المحطات

 محطاتالنواحي التقنية واالقتصادية والبيئية التي يجب مراعاتها عند اختيار وتشغيل 
آما سيتم استعراض اهم المعايير . معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الساحلية

التي يجب مراعاتها في تصميم خطوط تصريف مياه الصرف الصحي الى البيئة 
 . البحرية

 
باعتبار ان التلوث الناتج من تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة          وتأتي اهمية هذه الورشة     
بيئة الساحلية والبحرية في اقليم البحر األحمر وخليج عدن، وان تحسين           من اهم مصادر تلوث ال    

كفاءة المعالجة والتشغيل السليم لهذه المحطات سيكون له األثر الكبير في التقليـل مـن اآلثـار             
السلبية لهذه المحطات على الصحة العامة وعلى البيئة بشكل عام كما من شأنه ان يتيح الفرصة                



 الصرف الصحي المعالجة كمصدر متجدد للمياه يمكن استغاللة في األغراض           لالستفادة من مياه  
كمـا ان    .المناسبة وبالتالي التقليل من ضغوط الطلب على مياه التحلية او المصادر األخـري            

التشغيل الجيد والصحيح لهذ المحطات من شأنه المحافظة على االستثمارات الضخمة في بنـاء              
ان الـتحكم الجيـد والتشـغيل       . فع على صحة وثروات دول االقليم     هذه المحطات بما يعود بالن    

الصحيح لمحطات الصرف الصحي ال يمكن ان يتأتى اال بالفهم الجيـد للعمليـات الفيزيائيـة                
والكيميائية والبيولوجية التي تتم في كل وحدة من وحدات المعالجة والمعرفة الجيـدة بمعـايير               

شة في مجملها الى رفع القدرات في مجال تصميم و          وتهدف الور  .واسس تصميم هذه المحطات   
تشغيل محطات الصرف الصحي حتى ال تتحول هذه المحطات الى مصادر للتلوث بـدالً مـن                

كما تتيح الورشة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بـين المتخصصـين           . تقنيات لمنع التلوث  
 .بدول االفليم في مجال تصميم وتشغيل محطات الصرف الصحي

 ختام كلمتي هذه اود ان اتقدم بالشكر والتقدير للمنظمـة لأليسيسـكو علـى دعمهـا  و                   في
مشاركتها لنا في تنظيم هذه الورشة وامل ان يستمر هذا التعاون المثمر والبناء بين الهيئـة                
والمنظمة واشكر االخوة المحاضرين في الورشة الدكتور محمد شـعبان والـدكتور احمـد              

ين في الهيئة على حسن التنظيم واالعداد الجيد للورشة والشكر لكـم            ساتشي واالخوة العامل  
 .ايها االخوة على مشاركتكم لنا فعاليات هذه الورشة متمنياً للجميع التوفيق والسداد

 
 .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته    
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