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 -1مقدمة

يعتبــر األردن واحــدا مــن أكثــر البلــدان نــدره فــي الميــاه فــي العالــم (وزارة الميــاه والــري ،)2016 ،حيــث ال تتجــاوز حصــة الفــرد مــن المــوارد
المائيــة المتجــددة   60م 3ســنويا (الميــاه الجوفيــة المتجــددة والميــاه الســطحية) .وقــد كانــت المــوارد المائيــة المتاحة-وخاصــه الميــاه
الجوفيــة -تســتنزف بشــكل جائــر علــى مــدى عقــود .وال يــزال الضغــط علــى المــوارد المائية مســتمراًّ فــي الزيادة بســبب النمو الســكاني
وتأثيــرات تغيــر المنــاخ والتنميــة االقتصاديــة .كمــا أن ّ
تدنــي كفــاءة اســتعمال الميــاه فــي الــري تســهم إلــى حــد كبيــر فــي نضــوب
مــوارد الميــاه الجوفيــة .وقــد تفاقمــت هــذه الحالــة بشــكل ملحــوظ ،فــي الســنوات االخيــره  ،نتيجــة األزمــة الناشــئة عــن اســتيعاب
األعــداد المتزايــدة مــن الالجئيــن ،حيــث أن نســبه الالجئيــن الســوريين قــد ارتفعــت إلــى أكثــر مــن  %10مــن مجمــوع الســكان .وقــد شــكل
ذلــك عبئــا هائــا علــى مــوارد الميــاه والبنيــة التحتيــة ،وعلــى الوضــع المالــي للمؤسســات المعنيــة بقطــاع الميــاه فــي األردن.
وقــد شــرع األردن فــي إعــداد وتنفيــذ اســتراتيجية طويلــة األجــل لمواجهــة االســتغالل الحالــي الجائــر لمــوارده المائيــة المســتنفذة
بالفعــل ،وكذلــك لخفــض العجــز المتزايــد فــي الموازانــة المائيــة .ويلتــزم األردن بتحقيــق أهدافــه الطموحــة والوصــول إلــى االســتدامة
فــي قطــاع الميــاه علــى المــدى الطويــل .وتتعــرض اليــوم ،اســتدامه هــذا القطــاع للخطــر بســبب اإلضطــرار إلــى تلبيــه اإلحتياجــات
الفوريــة للعــدد الكبيــر مــن الالجئيــن ومواجهــة التزايــد الســكاني ،والتــي تتطلــب التزويــد بخدمــات الميــاه والصــرف الصحــي -مــع القيــام
فــي الوقــت نفســه ببنــاء األرضيــة المناســبة الســتدامة طويلــة األجــل لقطــاع الميــاه.
تحــدد اإلســتراتيجية الوطنيــة للميــاه فــي األردن لألعــوام ( )2025-2016األهــداف والتدابيــر الراميــة إلــى تحقيــق إداره أكثــر اســتدامه
للمــوارد المائيــة .ويشــمل ذلــك ،فــي جملــه أمــور ،التزويد اآلمــن لمياه الشــرب ،والتســعيرة المناســبة للميــاه والصرف الصحي  ،وتحســين
حمايــة مــوارد الميــاه الســطحية والجوفيــة ،ورفــع كفــاءة اســتخدام  ميــاه الــري ،وزيــادة كفــاءه الطاقــة ،والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ.
وتشــمل اســتراتيجية وزاره الميــاه والــري مــن أجــل تلبيــه االحتياجــات المائيــة المتزايــدة :تحليــة الميــاه المالحــة  ،واستكشــاف واســتثمار
الميــاه الجوفيــة العميقــة ،وبنــاء المزيــد مــن الســدود ،والتوســع فــي حصــاد ميــاه االمطــار ،وإعــادة اســتعمال الميــاه المســتصلحة ،
وخفــض الفواقــد الكبيــرة مــن الميــاه.
يتماشــى التعــاون األردنــي األلمانــي فــي قطــاع الميــاه مــع التوجهــات الحكوميــة الــواردة فــي اإلســتراتيجية الوطنيــة للميــاه (-2016
 .)2025ويتمثــل الهــدف بعيــد المــدى لهــذا التعــاون للعــام ( )2025فــي المســاهمة بــإداره مســتدامه وكفــؤه للمــوارد المائيــة مــن أجــل
تأميــن اإلحتياجــات المســتقبلية للميــاه.
يهــدف أحــد المشــاريع االممولــة مــن برنامــج التعــاون األردنــي األلمانــي فــي قطــاع الميــاه لمســاعدة األردن فــي مواجهــة مشــكله
نــدرة الميــاه عــن طريــق تحســين قــدرة العامليــن فــي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي ،مــن خــال تقدبــم اإلستشــارات لتحســين فــرص
العمــل والدخــل لديهــم .وهــذا يســمح بتقديــم خدمــات منزليــة أفضــل ،مــن حيــث النوعيــة والكميــة ،ممــا يســاعد فــي الحــد مــن فاقــد
الميــاه والمحافظــة عليهــا.
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يجــري تمويــل مشــروع «التدريــب المهنــي وتعزيــز المهــارات لألردنييــن والالجئيــن الســوريين فــي قطــاع الميــاه» ( )VTWمــن خــال برنامج
التمويــل األلمانــي «لدعــم المجتمعــات األردنيــة فــي مواجهــة أزمــة الالجئيــن الســوريين إلعــداد الســباكين الــرواد» (  ، )WWPوبهــدف
المشــروع لإلســتفادة مــن الخبــرات المكتســبة وتحســين النهــج وإضفــاء الطابــع المؤسســي عليــه .وقــد تــم تعريــف هــدف المشــروع
لألعــوام ( )2017-2014بأنــه« :يتــم إصــاح أنابيــب الميــاه فــي المبانــي الســكنية مــن قبــل الســباكين الرجــال والنســاء المدربيــن حديثــا فــي
محافظتــي عمــان واربــد ،وتقليــل فواقــد الميــاه فــي المنــازل « .ويركــز المشــروع علــى الحفــاظ ودعــم الســباكات اإلنــاث.
تمتــد نشــاطات المشــروع علــى مــدى األعــوام ( )2020-2017وتشــمل توســعة أنشــطه التدريــب فــي مجــال المرافــق الصحيــة (الســباكة)
للمشــاركين مــن المجتمعــات المحليــة األردنيــة والالجئيــن الســوريين ،مــع اتخــاذ تدابيــر داعمــة تتعلــق بتعزيــز خدمــات الســباكة ،وتوفيــر
تدابيــر منهجيــة لبنــاء القــدرات للعامليــن فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي فــي ســلطة الميــاه     .
ســيتم مــن خــال المشــروع فــي مجــال النشــاط ( ،)Bتحســين هيكليــة خدمــات الصــرف الصحــي وتوفيــر فــرص عمــل ودخــل إضافــي
للمهنييــن المدربيــن فــي هــذا المجــال ،وتعمــل هــذه التدابيــر علــى مســتويات مختلفــه؛ تشــمل المســتوي التنظيمــي ،وتقديــم الدعــم
للتعاونيــات الجديــدة والقائمــة فــي مجــال خدمــات الصــرف الصحــي فــي إعــداد وتنفيــذ خطــط عملهــا لتطويــر خدماتهــا ومنتجاتهــا.
ويعمــل المشــروع بالتعــاون مــع مرافــق الميــاه لوضــع اســتراتيجية لســباكات الميــاه مــن النســاء بهــدف إنشــاء روابــط تنظيميــة أكبــر
للمهنييــن المدربيــن فــي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي ،وتنفيــذ اإلســتراتيجية القطاعيــة لتعزيــز كفــاءة اســتعمال الميــاه بطريقــة
ـزودات للخدمــات داخــل مجتمعاتهــن
تــؤدي لتحقيــق األهــداف .ويتــم ذلــك مــن خــال اإلعتــراف بشــكل أفضــل بالســباكات اإلنــاث كمـ ّ
المحليــة ،ويتــم تحســين تدريبهــن ألداء دور تقديــم اإلستشــارات لرفــع كفــاءة اســتعمال الميــاه .ويجــري تنفيــذ برنامــج ريــادي لدعــم
المهنييــن فــي مجــال الصــرف الصحــي العتمــاد تكنولوجيــات توفيــر الميــاه فــي مجتمعــات محليــه مختــاره كمســاهمة مباشــره للحــد
مــن فواقــد الميــاه ورفــع كفاءتهــم المهنيــة.
يشــتمل المشــروع علــى عــدد مــن المؤشــرات التــي تســتهدف جميعهــا الوصــول إلــى المؤشــر العــام الرئيســي ،الــذي ينــص علــى
أن  80فــي المائــة مــن بيــن ال  100أســرة التــي اســتفادت مــن الخدمــات مدفوعــة األجــر مــن قبــل مهنييــن مدربيــن (النســاء المهنيــات
المدربــات) فــي مجــال الصــرف الصحــي خــال عمــر المشــروع تؤكــد أن الخدمــات لهــا نســبه ايجابيــه مــن حيــث التكلفة/الفائــدة.
مؤشرات مجال النشاط (ب)
المؤشر العام 80 :في المائة من  100أسره استفادت من خدمات مدفوعة األجر من قبل مهنيين مدربين في
مجال الصرف الصحي تؤكد ان الخدمات لها نسبه ايجابيه من حيث التكلفة/الفائدة.
المؤشر ب  :1ثالث تعاونيات مسجلة للمهنيين في مجال الصرف الصحي مكونة من  40عضو تقدم خدماتها
في السوق.
المؤشر ب  :2تقديم خدمات توفير المياه وتقليل الفاقد ،بما في ذلك تركيب األجهزة التكنولوجية ذات
الصلة ،في منازل  150أسرة من قبل أعضاء الشبكة المهنية للصرف الصحي.
المؤشر ب  :3يجري تطبيق استراتيجية تقديم المشورة من قبل السباكين الرواد لألسر من مجتمعات
محلية في  3مواقع ريادية لتحسين كفاءة استعمال المياه.
يهــدف المؤشــر (ب  ) 3إلــى إعــداد اســتراتيجية لجمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية لتقديــم المشــورة لألســر فــي المجتمعــات
المحليــة بشــان تحســين كفــاءة اســتعمال الميــاه .وتعتبــر هــذه الوثيقــة المبــدا التوجيهــي الرئيســي الــذي يســاعد جمعيــة الســباكات
الرائــدات النســائية علــى اســتهداف رفــع كفــاءة اســتعمال الميــاه لألســر فــي المجتمعــات المحليــة.

 -2خلفية عن جمعية السباكات الرائدات النسائية
تــم إنشــاء جمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية بعــد النجــاح الــذي تحقــق فــي انجــازات مبــادرة الســباكات الرائــدات .وكان الهــدف
آليــة مســتدامة لنشــر الوعــي الــذي يــؤدي إلــى إجــراءات ملموســة وتغييــر فــي
الرئيســي لمبــادرة الســباكات الرائــدات هــو بنــاء ّ
«رواد التغييــر» .وقــد جــرى تنفيــذ المبــادرة
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـة
ـ
المحلي
ـات
ـ
المجتمع
ـي
ـ
ف
ـري
الســلوك المتصــل بالميــاه علــى المســتوى األسـ
ّ
ّ
والكتــة.
فــي مناطــق مختلفــه مــن األردن تشــمل بلــدات ومــدن؛ الكفريــن ،الشــيخ حســين ،مادبــا ،الزرقــاء ،الســلط ،عمــان ،عجلــون ،ســحاب
وكان الدافــع للمتطوعيــن فــي المبــادرة هــو اإلهتمــام ببيئتهــم ،والمشــاركة بنشــاط فــي العمــل المجتمعــي .وقــد القــت المبــادرة
ـرواد للتغييــر مــن أجــل
القبــول مــن قبــل المجتمعــات المحليــة ،وأعــرب المشــاركون عــن آرائهــم للســلطات المحليــة عبــر مســاهماتهم كـ ّ
ـابة.
نشــر ثقافــة التغييــر فــي األجيــال الشـ ّ
ّ
وتمثــل النهــج االســتراتيجي فــي العمــل علــى مضاعفــة التأثيــر بمســاعده  5مــن المدربيــن األساســيين الذيــن يمكنهــم أن يقومــوا
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بتدريــب  135مــن النســاء الرائــدات ،والــذي يمكــن أن يــؤدي للوصــول إلــى  3.000مــن ربــات البيــوت و  15.000مــن األســر فــي المجتمعــات
المحليــة .وجــرى مــن خــال البرامــج التدريبيــة لمبــادرة تدريــب النســاء الرائــدات نشــر رســائل توعويــه مباشــرة فــي اطــار المواضيــع
التاليــة:
1نظافة األسرة وصحتها

.1

2 .2توفير المياه وكفاءه استعمالها على مستوى األسرة
3 .3عالقات مستخدمي المياه مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص
4 .4إعادة استعمال المياه الرمادية وحصاد مياه االمطار
5 .5استعمال المياه في ري الحدائق المنزلية والزراعة
6 .6حماية جودة المياه
7 .7السباكة وتخزين المياه
8 .8التسويق واإلتصاالت
قامــت مجموعــه مــن الســباكات الرائــدات ،وكنتيجــة للنجــاح الــذي تحقــق فــي المبــادرة أعــاه ،بإنشــاء جمعيــة الســباكات الرائــدات
النســائية عــام  2014بمــوارد وعالقــات محــدودة .وجــرى دعــم الجمعيــة مــن قبــل الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ووزارة الميــاه والــري
بهــدف إيجــاد فــرص عمــل للنســاء الســباكات بشــكل أساســي فــي المــدارس ،والمســاجد ،والمبانــي الحكوميــة .ومــع ذلــك  ،فقــد عملــت
الســباكات أيضــا فــي مواقــع البنــاء الخاصــة.
تضطلــع جمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية بــدور هــام فــي تغييــر التفكيــر والممارســات اإلنمائيــة الســائدة ،وفــي زيــادة المشــاركة
اإلقتصاديــة لإلنــاث ،وتعزيــز عملهــن فــي قطــاع غيــر تقليــدي ،وزيــادة الوعــي لــدى المجتمــع المحلــي لتوفيــر الميــاه وخاصــة بعــد
األزمــة الســورية.
وقــد نظمــت الجمعيــة تدريبــاً علــى الســباكة للنســاء مــن المجتمــع المحلــي لزيــادة وعيهــن بموضــوع توفيــر الميــاه وتمكينهــن مــن
القيــام بأعمــال صيانــة بســيطه وإصــاح شــبكات الميــاه فــي منازلهــن .وقــد عملــت الجمعيــة مــع وزاره األوقــاف والشــؤون الدينيــة
يســرت وزارة الميــاه والــري أعمــال الجمعيــة فــي
للقيــام بأعمــال الصيانــة فــي مســاجد المحافظــات المختلفــة .وفــي الوقــت نفســهّ ،
مبانــي اإلدارات الحكوميــة والــوزارات للقيــام بصيانــة شــبكات الميــاه وتنظيــف خزانــات الميــاه .وقــد تــم مــن خــال مشــروع « التدريــب
علــى تنميــة كفــاءة الميــاه والطاقــة» تدريــب معظــم أعضــاء الجمعيــة علــى مهــارات األعمــال وكيفيــة التمكــن مــن بــدء أعمالهــم
الخاصــة فــي مجــال الســباكة ،واشــراكهم فــي التدريــب التقنــي لتعزيــز مهاراتهــم التقنيــة (مثــل عمليــات التدقيــق فــي مجــاالت
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الطاقــة والميــاه) .وبعتبــر نشــر الوعــي حــول توفيــر الميــاه علــى مســتوى األســرة هــو أحــد الركائــز الرئيســية للجمعيــة ويصــب فــي
أهدافهــا االســتراتيجية:

الرؤية:
المساهمة في تطوير قطاع السباكة لترشيد استهالك المياه وتمكين المرأة في المجتمع األردني.

الرسالة:
تعمــل جمعيــه الســباكات الرائــدات النســائية علــى توفيــر خدمــات الصيانــة المنزليــة ،ورفــع مســتوى الوعــي بالميــاه
فــي المجتمــع ،وإيجــاد وظائــف الســباكة عــن طريــق البرامــج  ،واالنشــطة  ،وبنــاء الشــراكات مــع القطاعيــن العــام
والخــاص.

 -3كفاءة استعمال المياه المنزلية
تبيــن الحقائــق واألرقــام التــي نشــرت لــوزارة الميــاه والــري عــن قطــاع الميــاه فــي األردن فــي العــام  ،2017أن الكميــة اإلجماليــة
الســتعماالت الميــاه المنزليــة عــام  2017كانــت  470مليــون متــر مكعــب ،وهــو مــا يزيــد عــن  %50مــن إجمالــي اســتعمال الميــاه فــي
األردن.
الشكل ( )1النسبة المئوية الستعماالت المياه في األردن لعام  ، 2017وزارة المياه والري

لماذا يلزم تطبيق كفاءة استعمال المياه في المنازل؟
توفير المال :يعتبر توفير المياه لكبار المستهلكين مهماًّ لخفض فاتورة المياه والصرف الصحي .وهذا يعني أيضا خفض فاتورة
الطاقة نتيجة لضخ كميات اقل من المياه ،وتسخين كميات أقل من المياه ،والحصول على المزيد من المياه المعاد تدويرها للتدفئة.
وبالنسبة للمرافق المائية التي لديها إمدادات كافية من المياه  ،فإن زيادة كفاءة استعمال المياه تعني خفض تكاليف الضخ
والمعالجة ،وتوفير التمويل الرأسمالي إلنشاء البنية التحتية الجديدة للتزويد بالمياه.
ّ
لمتلقــي الخدمــة الذيــن يواجهــون نقصــاً فــي الميــاه ،فــإن تنفيــذ ممارســات رفــع كفــاءة اســتعمال
الحــد مــن نقــص الميــاه :بالنســبة
الميــاه سيســاعدهم علــى االســتفادة بشــكل أفضــل مــن إمــدادات الميــاه المحــدودة الخاصــة بهــم .علــى ســبيل المثــال ،فــإن أي توفيــر
للميــاه ناتــج عــن تعديــل وتحديــث الحنفيــات يمكــن اســتخدامه لتلبيــة االحتياجــات األخــرى .وبالنســبة للمرافــق المائيــة التــي تواجــه
ّ
متلقــي خدمــة جــدد.
إمــدادات الميــاه المحــدودة ،يمكــن مــن خــال برامــج رفــع الكفــاءه توفيــر الميــاه لتلبيــه مطالــب
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قضيــة وطنيــة نبيلــة :إن توفيــر كل قطــرة مــن الميــاه يزيــد مــن فــرص تقديــم الخدمــة للمســتفيدين اآلخريــن الذيــن يكونــون فــي
ـس الحاجــه إليهــا ،وخاصــه خــال فتــرات الجفــاف ونقــص الميــاه .وتســهم كفــاءة اســتعمال الميــاه فــي اســتدامة االســتخدام ،وهــي
أمـ ّ
مســؤولية وطنيــة للقطاعيــن العــام والخــاص ولجميــع المواطنيــن.
تغيــر المنــاخ :يرتبــط اســتخدامنا للميــاه والطاقــة ارتباطــا وثيقــا ،حيــث أن االنبعاثــات الغازيــة الناتجــة عــن عمليات ضــخ الميــاه ومعالجتها
تزيــد مــن مجمــوع اإلنبعاثــات الغازيــة التــي تؤثــر علــى تغيــر المنــاخ .ويعتبــر اســتعمال الميــاه الســاخنة داخــل المنــازل مــن المصــادر
ـد مــن فتــرات االســتحمام أو التوفيــر فــي كميــة الميــاه الســاخنة المســتخدمة لتنظيــف
الرئيســية لإلنبعاثــات .وتعتبــر ممارســات الحـ ّ
األوانــي المنزليــة ذات تاثيــر كبيــر علــى انبعاثــات الكربــون.
التأثيــر البيئــي :إن اســتعمال الميــاه بكفــاءة يعنــي التوفيــر فــي كميــات الميــاه التــي يتــم اســتخراجها مــن مــوارد الميــاه الشــحيحة
فــي األردن ،وخاصــه فــي ضــوء تزايــد الطلــب علــى الميــاه ،وهــذا األمــر يســاهم فــي حمايــة المــوارد المائيــة والحيــاة البريــة التــي
نعيــش فيهــا ونســتخدمها.
تأميــن إمــدادات الميــاه :تــزداد كلفــة إنشــاء البنــى التحتيــة الجديــدة نتيجــة تناقــص ونــدرة المــوارد المائيــة .ويســاهم توفيــر الميــاه
والحــد مــن الفاقــد المائــي ،فــي تعويــض الحاجــة إلــى إنشــاء بنــى تحتيــة جديــده ،وفــي الحــد مــن الضغــط علــى المرافــق القائمــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــان اســتعمال الميــاه بكفــاءة يجعــل إمــدادات الميــاه الحاليــة أكثــر قــدره علــى الصمــود فــي وجــه اآلثــار الناجمــة
عــن تغيــر المنــاخ  ،وموجــات الجفــاف.

 .4نهج استراتيجية توفير المياه
 1-4برامج التوعية المائية واإلرشاد
يمكــن لبرنامــج التثقيــف والتوعيــة فــي مجــال كفــاءة اســتعمال الميــاه أن يســاعد مســتهلكي الميــاه علــى اتخــاذ خيــارات ســليمة
وعلــى الحفــاظ علــى المــوارد المائيــة فــي المســتقبل .وفيمــا يلــي إرشــادات لمســاعدة أعضــاء جمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية
فــي كيفيــة تطويــر وتنفيــذ وصيانــة وتحســين برنامــج التثقيــف والتوعيــة بكفــاءة اســتعمال الميــاه.
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الخطوة األولى :تجهيز الدعم والموارد
األهميــة الحاســمة لنجــاح برنامــج التثقيــف والتوعيــة فــي مجــال كفــاءة اســتعمال الميــاه هــو التــزام اإلداره ،وتوفــر الموظفيــن
ّ
التقنييــن ،والمــوارد الماليــة ،ووعــي ومشــاركة متلقــي الخدمــة  ،واإلعــان عــن النتائــج بشــكل جيــد.
مــن األفضــل توفــر مديــر لبرنامــج كفــاءة اســتعمال الميــاه ،يتولــى التنســيق أو قيــادة الفريــق الــذي ســيتولى المســؤولية الرئيســية
لإلشــراف علــى التثقيــف فــي مجــال كفــاءه اســتعمال الميــاه وجهــود التوعيــة .وســيكون هــذا الشــخص هــو الوجــه العــام للبرنامــج
ويتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن توجيــه تطويــره وتنفيــذه .وقــد تشــمل مســؤولياته مــا يلــي:
•استعراض فعاليات أنشطة التثقيف والتوعية الحالية المتعلقة بكفاءة استعمال المياه من أجل إدخال مزيد من التحسينات
•تقييم القيود التنظيمية واألمور المتعلقة بتزويد المياه للمجتمعات المحلية
•إعداد الميزانية ومتطلبات التمويل
•التماس التمويل الخارجي والمنح والمساعدة التقنية المتاحة
•إعداد المعايير لتنفيذ تصميم أنشطه التثقيف والتوعية المتعلقة بكفاءه استعمال المياه
•اإلشراف على تنفيذ أنشطه التثقيف والتوعية
•المراجعة الدورية للتقدم الذي يحققه البرنامج وإجراء تعديالت للتحسينات حسب الحاجة.

الخطوة الثأنية :تحديد األهداف
عنــد بــدء عمليــة اإلعــداد لحملــه التثقيــف والتوعيــة للجهــات المســتهدفة ،مــن المهــم تحديــد مــا ينبغــي إنجــازه .إن التفكيــر فــي
االحتياجــات المحــددة للبرنامــج منــذ البدايــة ســيوفر الوقــت والجهــد أثنــاء تطويــر مهمــة التثقيــف والتوعيــة .ويتوجــب فــي هــذا
المجــال طــرح الســؤال المهــم التالــي« :مــاذا نريــد أن ننجــز ؟»
ويمكن إيجاز بعض األهداف المشتركة لجهود تثقيف وتوعية الجهات المستهدفة برفع كفاءة استعمال المياه بما يلي:
•إطالق برنامج جديد لكفاءة استعمال المياه
•توسعة نشاطات برنامج قائم
•تزويد الجهات المستهدفة بالمعرفة التي تمكنها من اتخاذ قرارات مستنيرة
•زيادة المشاركة
•الوصول إلى جماهير جديده.

الخطوة الثالثة :التعرف على الجمهور المستهدف
مــن أجــل تطويــر النهــج التثقيفــي الفعــال للبرنامــج مــن المهــم معرفــه وفهــم الجمهــور المســتهدف .ويمكــن تحديــد الجمهــور
بعوامــل عديــده ،منهــا :المرحلــة العمريــة ومــكان اإلقامــة ونــوع اإلقامــة أو العمــل.
إجــراء مســح بعــد تحديــد الجمهــور المســتهدف ،لفهــم معتقداتهــم ومــدى وعيهــم بكفــاءة اســتعمال الميــاه .وتتضمــن األدوات
التــي تســمح بفهــم الجمهــور المســتهدف بشــكل أفضــل مــا يلــي :اإلســتطالعات واإلســتبيانات الخاصــة بفواتيــر الميــاه والتركيــز علــى
المجموعــات المؤثــرة .وتشــمل بعــض األســئلة الهامــة التــي يمكــن طرحهــا علــى الجمهــور للوصــول إلــى فهــم أفضــل لمســتوى
تفكيرهــم مــا يلــي:
•هل يدعمون فكره اإلستعمال الفعال للمياه ؟ لماذا أو لماذا ال ؟
•هل هم على بينة من فوائد اإلستعمال الفعال للمياه ؟
•ماهي الصعوبة التي تحد من فهمهم لكفاءه استعمال المياه ؟
•ما هي أنواع الرسائل ذات التأثير أو عديمة التأثير في تحفيزهم لكي يكونوا فاعلين في هذا المجال؟
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الخطوة الرابعة :تطوير رسالة «توفير المياه»  
ينبغــي أن يســتند محتــوى أي رســالة علــى أهــداف برنامــج التثقيــف والتوعيــة بشــأن كفــاءة اســتعمال الميــاه ،وأن يعكــس بشــكل
مباشــر احتياجــات وقيــم الجمهــور المســتهدف .ويتوجــب التفكيــر بشــكل خــاص فــي األشــياء التــي يريــد الجمهــور المســتهدف
معرفتهــا حــول اســتعمال الميــاه بكفــاءة ،والتواصــل مــع هــذه األفــكار بطريقــه واضحــة وموجــزة ومتســقة ،باســتخدام مصطلحــات
شــائعة ومفهومــة .وفيمــا يلــي بعــض األســئلة الهامــة التــي يجــب معالجتهــا:
لماذا يجب أن أكون أكثر كفاءه في استعمال المياه؟ التركيز على الفوائد البيئية واالقتصادية و/أو االجتماعية المحددة.
كيــف يمكننــي أن أكــون أكثــر كفــاءة فــي اســتعمال الميــاه؟ قــم بتضميــن جميــع التفاصيــل ذات الصلــة بالبرنامــج الــذي تــروج لــه .تذكــر
تضميــن المعلومــات التــي تتنــاول مــن ومــاذا ومتــى وأيــن وكيــف تكــون فعالــة فــي كفــاءة اســتعمال الميــاه.
اإلتصــال بالجهــات الحكوميــة المحليــة أو بمرافــق الميــاه لتحديــد مــواد التثقيــف والتوعيــة التــي يتــم تطويرهــا لتعزيز كفاءه اســتعمال
الميــاه .ومناقشــة إمكانيــه تبــادل أفضــل الممارســات اإلداريــة واألدوات والمــوارد مــع هــذه الجهات.

الخطوة الخامسة :اختيار المنهج التعليمي
مــن المهــم بحــث النهــج واألســاليب التعليميــة التــي تســتخدمها الجهــات الحكوميــة المحليــة ومرافــق الميــاه بنجــاح .واإلطــاع علــى
اإلنترنــت والمطبوعــات ،ومراجعــة الــدروس المســتفادة مــن حمــات التوعيــة الســابقة .ويمكــن الحصــول علــى المســاعدة مــن خــال
التحــدث مــع النظــراء حــول برامجهــم ،والتــي تــؤدي إلــى فهــم مــا يجــب القيــام بــه للوصــول إلــى الجمهــور المســتهدف والســماح
باســتعارة األفــكار مــن برامجهــم وتجنــب المزالــق  .
اســتنادا إلــى أهــداف برنامــج التوعيــة والجماهيــر المســتهدفة واألفــكار التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن النظــراء ،يمكــن تحديــد أنــواع
األنشــطة ومصــادر المعلومــات التــي يمكــن اســتخدامها للوصــول إلــى الجمهــور المســتهدف بأكثــر الطــرق فعاليــة .وفيمــا يلــي إيجــاز
لبعــض الطــرق الممكنــة لتثقيــف الجمهــور المســتهدف:
•تضميــن معلومــات كفــاءه اســتعمال الميــاه للمســتهلكين علــى الموقــع اإلكترونــي لمرافــق الميــاه ،وربطهــا بنصائــح كفــاءة
اســتعمال الميــاه وتنزيــل الفيديوهــات ذات الصلــة علــى الموقــع اإلكترونــي.

10

استراتيجية رفع كفاءة استعمال المياه المنزلية في األردن  -نيسان 2019

•استعمال النشرات االخباريه والبوسترات والرسائل البريدية والملصقات والنشرات.
•توفيــر المعلومــات الحقيقيــة للمســتخدمين المقيميــن وغيــر المقيميــن فــي المناســبات التعليميــة والمرافــق العامــة (مراكــز
التســوق والمــدارس والمكتبــات واألماكــن العامــة).
•اإلعالن باستخدام الصحف واإلذاعة واللوحات اإلعالنية.
•استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي (تويتر  ،فيسبوك  ،الخ).
•تقديم عروض لمجموعات متلقي الخدمة والمجموعات المدرسية.
•اســتضافه ورش عمــل لمتلقــي الخدمــة المقيميــن (ربــات البيــوت والمــدارس والمنظمــات المجتمعيــة والمؤسســات غيــر
الحكوميــة).
•استضافة متلقي الخدمة في المناسبات السنوية للتواصل معهم وإشراكهم في التفكير باستعمال المياه بكفاءة.
•عــرض تخفيضــات علــى األســعار ،وبرامــج الحوافــز لتجهيــزات ومعــدات وتكنولوجيــات كفــاءة اســتعمال الميــاه .علــى ســبيل المثــال
؛ الدشــات ومنظمــات التدفــق (أجهــزه توفيــر الميــاه) ،ومجموعــات الحفــاظ علــى الميــاه.
•توفيــر عمليــات تدقيــق الميــاه لمتلقــي الخدمــة المقيميــن وغيــر المقيميــن .ثــم تقديــم مجموعــات الحفــاظ علــى الميــاه مجانــا
لهــم لتمكينهــم مــن التدقيــق علــى اســتعمال الميــاه فــي المنــازل.

الخطوة السادسة :التعريف بنجاح البرنامج
بمجــرد اســتكمال إعــداد برنامــج التعليــم والتوعيــة ،مــن المهــم وضــع أهــداف قابلــه للقيــاس لألنشــطة التــي ســيتم القيام بها .وســوف
تســاعد هــذه األهــداف علــى تتبــع التقــدم الــذي يتــم تحقيقــه فــي تنفبــذ البرنامــج وتقييــم فعاليــة النهــج التعليميــة والتوعويــة.
ويجــب أن يكــون لــكل هــدف المكونــات التاليــة:
•األنشطه التي يتعين إنجازها ومدى تكرارها
•الموظف المسؤول لضمان استكمال كل نشاط
•معايير قابله للقياس الكمي للتمكن من قياس الفعالية والتقدم نحو تحقيق األهداف العامة للبرنامج.

الخطوة السابعة :تطوير دائره التغذية الراجعة
الهــدف مــن التغذيــة الراجعــة مــن قبــل الجمهــور هــو جعلهــم يشــعرون بالتقديــر لجهودهــم فــي كفــاءة اســتعمال الميــاه .وســوف
تســاعد ردود الفعــل فــي تعزيــز الســلوك اإليجابــي وتصحيــح الســلوك الســلبي .ويمكــن اســتخدام بعــض الطــرق التعليميــة المختــارة
لتســليط الضــوء علــى أشــياء مثــل:
•توفير المياه
•توفير األموال
•التاثيرات اإليجابيه والنجاحات التي يحققها البرنامج.
علــى الجانــب اآلخــر مــن حلقــة التغذيــة الراجعــة ،يحتــاج الجمهــور إلــى إعطــاءه الفرصــة لتقديــم تعليقــات بشــأن برنامــج التثقيــف
والتوعيــة بكفــاءة اســتعمال الميــاه .وفــي هــذا المجــال يجــب أن يكــون لــدى متلقــي الخدمــة القــدرة علــى مــا يلــي:
•طرح األسئلة وتلقي الردود في الوقت المناسب
•تقديم التوصيات
•توثيق الشكاوى
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•طلب المعلومات أو المواد أو المساعدة
قــراءة األســئلة والشــكاوى الــواردة بعنايــة وتوثيقهــا والــرد عليهــا فــي الوقــت المناســب .وفــي كثيــر مــن األحيــان ،تســاعد المواضيــع
المتكــررة التــي يتــم طرحهــا ومناقشــتها علــى تقديــم ردود فعــل مفيــده للبرنامــج ،ويمكــن أن تشــير إلــى األمــور التــي تحتــاج إلــى
تحســين ،ســواء منهــا التشــغيلية أو التعليميــة

الخطوة الثامنة :تقييم البرنامج واإلعالن عن النجاح  
ّ
توفــر التقييمــات لجمعيــة الســباكات الرائــدات النســوية جــزءاً هامــاًّ مــن المعلومــات المتعلقــة بفعاليــة جهــود التثقيــف والتوعيــة.
ويمكــن الســتعراض البيانــات النوعيــة والكميــة أن تســاعد علــى تقييــم االتصــاالت مــع الجمهــور المســتهدف وتحديثهــا وتحســينها.
ويمكــن إعــداد قائمــه بالبنــود التــي ســتكون بمثابــه مؤشــرات جيــدة للنجــاح.
فيما يلي قائمة باألسئلة التي يمكن طرحها بعد مراجعه البيانات التي يتم جمعها:
هل يتم تلقي الرسالة وتفسيرها على النحو المقصود ؟
كــم مــن التقــدم تــم إحــرازه نحــو تحقيــق األهــداف؟ التركيــز علــى البيانــات القابلــة للقيــاس ،مثــل عــدد متلقــي الخدمــة الذيــن تــم
الوصــول اليهــم ،وعــدد التركيبــات التــي تــم تحديثهــا ،ومــدى التوفيــر فــي اإلســتعمال الفعلــي للميــاه الناتــج عــن التحديثــات .واكتشــاف
األســباب إذا لــم تتحقــق األهــداف ،وإدخــال التصويبــات الالزمــة ،ومنــح المبــادرة مزيــدا مــن الوقــت إلظهــار النجــاح قبــل البــدء فــي
جهــود جديــدة للتثقيــف والتوعيــة .ومــن غيــر المرجــح أن يكــون هنــاك دعمــاً إداريــاًّ للجهــود المقبلــة قبــل تحقيــق النجــاح فــي المبــادرة
القائمــة.
•هل يفهم متلقي الخدمة الرسالة ؟ وهل يستجيبون ؟
•هل ينبغي تقديم معلومات أكثر أو مختلفه لمتلقي الخدمة؟
•هل يستحق هذا النهج الوقت والمال الذي تم إنفاقه ؟
يمكن جمع هذه البيانات من خالل الدراسات اإلستقصائية واإلستبيانات المتعلقة بفواتير المياه ومجموعات التركيز.
اإلعــان عــن نجــاح البرنامــج ،حيــث أن الدعايــة االيجابيــة تعـ ّـزز العالقــات الجيــدة مــع المجتمــع والقطــاع الخــاص والمنظمــات األخــرى التــي
تدعــم التنميــة االقتصاديــة.
وفــي نهايــة المطــاف  ،يتمثــل الهــدف فــي تنفيــذ وتوســعة نطــاق برنامــج التثقيــف والتوعيــة بكفــاءة اســتعمال الميــاه والحفــاظ
عليهــا وتحســينه باســتمرار ،ممــا يجعــل اســتعمال الميــاه بكفــاءة أكثــر اســتدامة  .
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 2-4توسعة برنامج التدريب على السباكة المنزلية لجمعية السباكات الرائدات النسائية
أجــرت جمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية العديــد مــن التدريبــات علــى الســباكة للنســاء مــن المجتمــع المحلــي لرفــع مســتوى الوعــي
حــول توفيــر الميــاه ،وتمكينهــن مــن القيــام بأعمــال صيانــة بســيطة وإصــاح شــبكات الميــاه فــي منازلهــن .يوجــد بيــن أعضــاء جمعيــة
الســباكات الرائــدات النســائية فــي إربــد وعمــان ســباكين مؤهليــن ومعتمديــن يمكنهــم تشــكيل نــواة لبرنامــج التدريــب علــى الســباكة
المنزليــة التابــع لجمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية.
ســوف يقــوم هــذا البرنامــج بتكــرار المســاق التدريبــي المقــدم فــي مؤسســة التدريــب المهنــي ،باإلضافــة إلــى أنــه سيشــمل عناصــر
تدريبيــة خاصــة تتعلــق بتدابيــر كفــاءة اســتعمال الميــاه وأهميتهــا مــع األخــذ باإلعتبــار الظــروف المحليــة لــأردن.
يجب أخذ الخطوات التالية في االعتبار أثناء توسيع برنامج تدريب السباكة المنزلي للسيدات:
•تطويــر وتنفيــذ دورة تدريــب المدربيــن المعتمديــن بالشــراكة مــع مؤسســة التدريــب المهنــي مــن أجــل زيــادة عــدد المدربيــن داخــل
ا لمؤ سسة
• مراجعــة برنامــج صيانــة الســباكة المنزليــة ليشــمل الوحــدات المتعلقــة باألنظمــة الصحيــة الحديثــة :المراحيــض المعلقــة
والمصــارف وأحــدث التدابيــر والتقنيــات لتوفيــر الميــاه
• تطوير وتحديث برنامج تدريب السباكة المنزلي للنساء في مختلف مجاالت الخدمة في جمعية السباكات الرائدات النسائية
• اإلعــان عــن برنامــج تدريــب الســباكة ضمــن برنامــج ســنوي يتــم نشــره علــى موقــع جمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية ومنصــات
التواصــل االجتماعــي األخــرى.
• التأكيد على أهمية تدريب السباكة المنزلية لتوفير المياه على مستوى األسرة.

  3-4حمالت توفير المياه المنزلية
تقــوم جمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية بتصميــم وتنفيــذ حمــات توفيــر الميــاه لألســر داخــل منطقــة الخدمــة والفــروع التابعــة لهــا.
وتســتهدف حملــة توفيــر الميــاه الوفــورات المحتملــة مــن خــال اعتمــاد تجهيــزات الســباكة ذات معــدل التدفــق المنخفــض وإصــاح
وخارجيــا).
(داخليــا
جميــع أنــواع التســريبات مــن منــازل األســر
ً
ً
يمكــن تحقيــق وفــورات كبيــرة عنــد اعتمــاد معاييــر تجهيــزات الســباكة ،وخاصــة بالنســبة للحنفيــات والمراحيــض .يوضــح جــدول
مواصفــات اســتعمال الميــاه الحالــي والموصــى بــه متوســط معــدالت التدفــق األساســية ،ومعــدالت التدفــق المرجعيــة ،والنســبة
المئويــة المحتملــة لتوفيــر الميــاه للتركيبــات التــي تتجــاوز معــدالت التدفــق معاييرهــا الخاصــة بهــا .وســيتم تحديــد وفــورات الميــاه
المحتملــة وحســابها عــن طريــق إجــراء تدقيــق الميــاه لــكل أســرة.
مواصفات استعمال المياه الحالية والموصى بها لتركيبات وعمليات السباكة المنزلية الرئيسية
نقطة اإلستخدام

متوسط معدالت التدفق األساسي
للتركيبات والعمليات

معدالت التدفق االمعيارية للتركيبات النسبة المئوية لإلدخار
والعمليات

المحتمل

صنبور المغسلة

 8.7لتر/دقيقة

 5.4لتر/دقيقة

%48

صنبور المطبخ

 11.4لتر/دقيقة

 8.3لتر/دقيقة

%27

رأس الدش

 9.6لتر/دقيقة

 7.4لتر/دقيقة

%21

المرحاض

 6لتر/دفقة

 4لتر/دفقة

%33

نظام معالجة المياه

 3لتر مياه فائضة مقابل كل  1لتر

 1لتر مياه فائضة مقابل كل  1لتر مياه %50

بالتناضح العكسي  ROمياه معالجة

معالجة

دليل كفاءة استعمال المياه المنزلية  ،وزارة المياه والري ،األردن
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إجراء تدقيق مائي
يعتبــر التدقيــق المائــي ضروريــاًّ لتحديــد أيــن وكيــف يتــم اســتعمال الميــاه ،ويســاعد علــى تأســيس فرصــة تجاريــة لتحديــد إمكانيــة ترويــج
كفــاءة اســتعمال الميــاه فــي قطــاع اإلســكان .وفيمــا يلــي بيــان لألهــداف الرئيســية لتدقيــق الميــاه:
•فهم أنظمة تزويد وتوزيع المياه
•تحديد أنماط استعمال المياه
•تحديد أوجه القصور في نظم شبكات المياه ،بما في ذلك التسريبات واإلهدار
•تحديد خط األساس ومعايير استعمال المياه
•تحديد فرص الحفاظ على المياه ،بما في ذلك إعادة اإلستعمال
•يتطلب إجراء تدقيق المياه الخطوات التالية:
•التحضيــر وجمــع المعلومــات .ســوف يزيــد اإلعــداد الشــامل مــن كفــاءة التدقيــق .ويشــمل ذلــك زيــارة أوليــة للوحــدات الســكنية /
المنــازل المســتهدفة يتــم مــن خاللهــا مــا يلــي:
متصرف به).
•التنسيق مع رب المنزل أو صانع القرار (حسب كون المنزل مستأجر أو مملوك أو
ّ
•جمع المعلومات المتعلقة بالعنوان ومعلومات اإلتصال والحجم المادي لألسرة  /المبنى السكني.
•فحص التوصيل على شبكات توزيع المياه والصرف الصحي.
• جمع المعلومات عن متوسط عدد أفراد األسرة  /السكان
• تحديــد نــوع اســتخدامات الميــاه الداخليــة والخارجيــة ،ومصــادر التزويــد بالميــاه (مرافــق تزويــد الميــاه  ،والصهاريــج الخاصــة  ،واآلبــار
الخاصــة)  ،وأيــة عمليــات حصــاد للميــاه.
إجراء مسح للمبنى السكني  /األسرة من خالل التجول داخل المبنى  /األسرة من أجل
•فهــم كيفيــة اســتعمال الميــاه داخــل وخــارج المنــزل أو المبنــى الســكني .مقابلــة أفــراد األســرة والمســتأجرين لتأكيــد المعلومــات
يوميــا (الحنفيــات،
التــي يتــم الحصــول عليهــا فــي مرحلــة اإلعــداد .وتحديــد افتراضــات مثــل عــدد مــرات اســتخدام تركيبــات الســباكة
ً
المراحيــض ،الدشــات  ،إلــخ).
•التحقق من المعدات التي تستخدم المياه مثل الغاليات والغساالت وأدوات المطبخ وأدوات السباكة.
•قيــاس معــدالت التدفــق لــكل نــوع مــن تركيبــات الســباكة وكميــة اســتعمال الميــاه لــكل نــوع مــن المعــدات المســتهلكة للميــاه.
ويتــم إجــراء قياســات معــدل التدفــق المباشــر للميــاه باســتخدام دلــو قيــاس وســاعة توقيــت .ويتــم تقديــر قياســات حجــم تدفقــات
14
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ـاء علــى حجــم خــزان المرحــاض ومراقبــة التدفــق الفعلــى .وتســاعد هــذه القياســات لمعــدالت تدفــق تركيبــات الســباكة
المرحــاض بنـ ً
وكميــات اســتعمال الميــاه مــن قبــل المعــدات المختلفــة فــي تحديــد التجهيــزات والمعــدات غير الفعالــة ،والتســريبات ،واإلســتخدام
غيــر المناســب للميــاه.
•تقديــر كميــات الميــاه المســتعملة فــي المناطــق المفتوحــة ،وخاصــة الميــاه المســتعملة لــري المناظــر الطبيعيــة .ويحــاول
الفريــق الحصــول علــى بيانــات عــن المســاحات المرويــة ،واإلحتياجــات المائيــة لجميــع النباتــات المرويــة ،وجــرد أنظمــة وأجهــزة
توصيــل الميــاه (مرشــات ،ومنقطــات ،ومــا إلــى ذلــك) لتحديــد حجــم ميــاه الــري.
أن إجمالــي اســتهالك الميــاه
•تطويــر موازنــة مائيــة للحالــة المبدئيــة (خــط األســاس) الســتعمال الميــاه المحــددة أعــاه ،والتأكــد مــن ّ
فــي الداخــل والخــارج بمــا فــي ذلــك التســريبات ،أن وجــدت  ،يتوافــق مــع إجمالــي أرقــام تزويــد الميــاه مــن المرافــق ،والصهاريــج
الخاصــة واآلبــار الخاصــة ،وغيرهــا مــن المصــادر.
•تحديــد معاييــر اســتعمال الميــاه وفقــا لمعاييــر كفــاءة الســباكة واألجهــزة المنزليــة ،وأفضــل الممارســات اإلداريــة .وتعتبــر هــذه
المعاييــر ضروريــة لتحديــد الهــدف مــن توفيــر الميــاه.
•تحديــد أفضــل فــرص توفيــر الميــاه مقارنــة بالحالــة األساســية الســتعمال الميــاه (خــط األســاس) ،ومعاييــر اســتعمال الميــاه  ،وتحديد
ً
وفقــا للوفــورات الحاصلــة فــي اســتعمال الميــاه وتكلفــة هــذه الوفــورات وفترة اإلســترداد.
أولويــات هــذه الفــرص
يوضح الشكل أدناه المنهجية المستخدمة في تدقيق اإلستخدام المنزلي للمياه

إﻋﺪاد
وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ
ﻣﻨﺰﻟﻲ

إﻋﺪاد
اﻟﻤﻮازﻧﺔ
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻴﺎه

ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻓﻀﻞ
ﻓﺮص
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه
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ً
وفقــا لذلــك .وفيمــا يلــي تفصيــل لتقنيات
عندمــا يتــم حســاب الوفــورات المحتملــة ،ســيتم تطبيــق تقنيــات التوفيــر المناســبة
توفيــر الميــاه الســتعمال الميــاه داخــل المنازل:

الحنفيات
•استخدام أجهزة تعويض الضغط ومحددات التدفق المحمية من العبث والتي ال يمكن إزالتها إال بأداة «خاصة”.
•احترام معدالت التدفق الموصى بها لمختلف اإلستخدامات الموضحة في الجدول
•تنظيف الحنفيات بانتظام نتيجة تراكم الرواسب التي تحد من التدفق.
•إيقاف تدفق الماء من الحنفية عند عدم الحاجة إليه عند غسل اليدين أو الحالقة أو تنظيف األسنان بالفرشاة أو الوضوء.

التدفق الموصى به ألنواع مختلفة من اإلستعماالت
حنفية المغسلة

أقل من أو يساوي  4.5لتر/دقيقة

حنفية المطبخ

أقل من أو يساوي  8.3لتر/دقيقة

دليل كفاءة استعمال المياه المنزلية  ،وزارة المياه والري ،األردن
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دشات الحمام
•التوصية باستخدام محدد التدفق لرأس الدش بمعدل تدفق أقل من أو يساوي  7.6لتر في الدقيقة.
•يجــب اســتخدام صمامــات الخلــط مــع إعــدادات درجــة حــرارة المــاء فــي جميــع الحمامــات لمنــع الســمط (بالمــاء شــديد الحــرارة) .كمــا
يجــب اســتخدام نظــام تــداول مناســب لتجنــب هــدر المــاء البــارد.
•خفض مدة استعمال الدش ،ويمكن الحفاظ على الماء بتقصير مدة اإلستحمام إلى  8 - 5دقائق.

المراحيض
•اتباع أحجام التدفق الموصى بها للمراحيض كما هو موضح في الجدول.
•أثنــاء ضبــط أو اســتبدال نظــام التنظيــف (بواســطة دفــق المــاء) ،يجــب التأكــد مــن عــدم عرقلــة التخلــص مــن النفايــات أو عــدم
اإللتــزام بتوصيــات الشــركة الصانعــة.
•فحص أي تسريب في المراحيض وإجراء اإلصالحات الالزمة على الفور.
•الحفاظ على المراحيض في حالة عمل جيدة من خالل الفحص الدوري واستبدال الزعافات واألجزاء التالفة األخرى.
التدفق الموصى به ألنواع المراحيض المختلفة
دافق مرحاض مزدوج

أقل من أو يساوي  6/3لتر/تدفق

دافق مرحاض مفرد

أقل من أو يساوي  6لتر/تدفق

دليل كفاءة استعمال المياه المنزلية  ،وزارة المياه والري ،األردن
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الرشاشات اليدوية والشطافات
ّ
للمــرش اليــدوي والشــطافة فــي المراحيــض معاييــر مؤسســة المواصفــات والمقاييــس
غالبــا مــا تتجــاوز معــدالت التدفــق الحاليــة
ً
األردنيــة .وتوفــر هــذه المعاييــر الموضحــة فــي الجــدول أدنــاه فرصــة جيــدة لتوفيــر الميــاه المنزليــة.
التدفق الموصى به للمرشات اليدوية والشطافات
الشطافة

أقل من أو يساوي  4.5لتر/دقيقة

ّ
المرش اليدوي

أقل من أو يساوي  4.5لتر/دقيقة

دليل كفاءة استعمال المياه المنزلية  ،وزارة المياه والري ،األردن

غساالت المالبس
يتــراوح اســتعمال الميــاه لغســاالت المالبــس مــن حوالــي  ٪4مــن إجمالــي اســتخدامات الميــاه المنزليــة فــي المناطــق الريفيــة فــي
محافظــة العاصمــة إلــى  ٪11فــي العقبــة  .وهنــاك فــرص ممتــازة لتوفيــر الميــاه والطاقــة فــي عمليــة غســيل المالبــس .ويمكــن
تحقيــق ذلــك مــن خــال الممارســات الفعالــة التاليــة قبــل الغســيل:
•فرز الغسيل حسب مستوى التنظيف الالزم.
•تشغيل غسالة المالبس بأحمال كاملة فقط.
•ضبط عدد الدورات إلنجاز التنظيف المناسب ،وإيقاف الدورات غير الضرورية.
•خفض مستوى الماء في الدورة ،كلما كان ذلك ممكناً .
الملينات) التي تتطلب خطوات غسيل وشطف أقل.
•اختيار مواد كيماوية مناسبة للغسيل (المنظفات ،
ّ

األجهزة والمعدات
•تعتبر غساالت الحمل األمامي أكثر كفاءة ،فهي تستخدم كميات أقل من الماء والمنظفات.
ً
وفقا للمعايير الوطنية وبرامج وضع العالمات المميزة ،عند توفرها.
•استخدام معدات توفير المياه والطاقة
•اختيار المعدات القابلة للبرمجة بسهولة الستعمال كميات المياه المطلوبة لتنظيف حمولة الغسالة بدون زيادة.
•اختيار معدات التجفيف المزودة بأنظمة جمع الغسيل الجاف.

التبريد
•عدم استخدام الماء الجاري لذوبان األطعمة المجمدة أو ذوبان الجليد في مصافي الحوض.

غساالت الصحون
•عدم ترك الماء يتدفق دون داع عند غسل الصحون.
•غسالة الصحون أكثر كفاءة في استعمال المياه من استعمال اليدين ،خاصة إذا كان تشغيل الغسالة بأحمال كاملة.
•استخدام غساالت الصحون فقط عندما تكون الحمولة كاملة.
•اختيار أدوات ومعدات المطبخ الموفرة للطاقة والمطابقة للمعايير المحلية وبرامج وضع العالمات المميزة ،عند توفرها.
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أنظمة التبريد
تســتخدم بعــض المنــازل فــي العقبــة أنظمــة التبريــد باســتعمال الميــاه لتكييــف جــو المنــازل ممــا يتســبب فــي هــدر الميــاه التــي
ـدال مــن األنظمــة التــي تســتعمل الميــاه .وتحظــر المواصفــة األردنيــة
تفتقــر إليهــا المملكــة ،ويتوجــب اســتخدام أنظمــة تبريــد الهــواء بـ ً
للميــاه والصــرف الصحــي والســباكة اســتخدام أنظمــة التبريــد التــي تســتعمل الميــاه المنزليــة.

عمليات التنظيف
•يتوجــب اســتخدام اســتخدام المكانــس والمجاريــد لجمــع الغبــار فــي المناطــق الخارجيــة مثــل األرصفــة ومواقــف الســيارات ،وال
ينبغــي أن تســتخدم الميــاه لتنظيــف هــذه المناطــق.
•وبالنسبة للمناطق الداخلية يتوجب اتباع التعليمات التالية:
•استخدام المكنسة والمجرود لجمع الغبار وتنظيف النفايات الصلبة قبل مسح األرضية.
•تركيب فوهة ذاتية اإلغالق على خرطوم الغسيل ،لمنع انسكاب الماء عند عدم الحاجة إليه.
•تركيب المصارف بالقرب من المناطق التي يتوقع تصريف السوائل فيها.
•استخدام الممسحة لدفع الماء إلى مصفاة األرضية.
فيما يلي تقنيات توفير استعمال المياه في المناطق الخارجية

غسيل السيارات
•يجب عدم غسيل السيارات باستخدام خراطيم المياه.
•استعمال الدلو وقطعة القماش أكثر كفاءة في استعمال المياه.

برك السباحة
للحد من تبخر المياه.
•تغطية المسبح خارج ساعات العمل باستخدام غطاء حمام السباحة
ّ
•استخدام الشجيرات واألسوار كمصدات للرياح
للحد من تبخر المياه.
ّ
•اإلحتفــاظ بمســتوى ميــاه منخفــض فــي حــوض الســباحة للمســاعدة فــي تقليــل فقــد المــاء الناتــج عــن التناثــر الشــديد للميــاه خــارج
حوض الســباحة.
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•تصميــم حــوض الســباحة بحيــث يتضميــن قنــوات علــى طــول حافــة الحــوض لجمــع الميــاه المتناثــرة للخــارج وإعادتهــا مــرة أخــرى
إلــى مرشــح حــوض الســباحة.
•اﺧﺗيار ﻧظﺎم اﻟﺗرﺷﯾﺢ اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻘﻟل ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎه إﻟﯽ اﻟﺣد اﻷدﻧﯽ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﮐﻟﻔﺔ.
•إعادة استخدام مياه الغسيل العكسي ألغراض الري حيثما أمكن ذلك.
•التقليــل مــن اســتخدام الكلــور لتطهيــر مــاء الحــوض و  /أو اختيــار أنظمــة معالجــة أخــرى للميــاه (األوزون ،التحليــل الكهربائــي ،الملح
،إلــخ) .ويــؤدي اســتعمال المعالجــة المناســبة للميــاه إلــى تقليــل الحاجــة لتصريــف الميــاه مــن حوض الســباحة.

المناظر الطبيعية
•التخطيط والتصميم المائي الحكيم
•إجــراء تحليــل شــامل للموقــع لتعظيــم الفوائــد مــن الظــروف المناخيــة المحليــة ،كالتعــرض ألشــعة الشــمس  /الظــال،
والطوبوغرافيــا ،ومصــدات الريــاح.
ً
وفقــا الســتعماالت الميــاه ،وذلــك بتخصيــص كميــة دنيــا مــن الميــاه للمناطــق التــي يقــل فيهــا
•التقســيم الســليم للمناطــق
اســتعمال الميــاه ،فــي حيــن يمكــن إعطــاء المزيــد مــن الميــاه للمناطــق المكشــوفة.
•تصنيف النباتات حسب احتياجاتها المائية ،بحيث يتم تجميع النباتات ذات اإلحتياج المائي المتشابه.
•استخدام مزيج مناسب من المناطق الصلبة والناعمة لتقليل كلفة استهالك المياه وأعمال الصيانة.

تحليل وتحسين التربة
•إضافــة المــواد العضويــة إلــى التربــة قبــل الزراعــة لزيــادة قدرتهــا علــى االحتفــاظ بالميــاه ،وتحســين نمــو النبــات واالســتخدام
الفعــال للميــاه.
• تجنب انضغاط التربة ،ألن ذلك يقلل من تدفق الماء والهواء في التربة.

اختيار النباتات المناسبة
•تجميع النباتات التي تتشابه احتياجاتها المائية.
• استخدام النباتات التي تتحمل الجفاف والنباتات التي تنمو في البيئة المحلية واألشجار والشجيرات العميقة الجذور.
• التركيز بدرجة أقل على الشجيرات الصغيرة والموسمية والنباتات التي تشكل أغطية أرضية.

المناطق العشبية
•استخدام األعشاب التي تتحمل الجفاف فقط مثل عشبة برمودا أو باسبالوم.
ً
مقبول.
بديال
• منع استخدام العشب لتوفير مظهر أخضر عندما توفر األغطية األرضية أو الشجيرات القصيرة
ً

كفاءة استعمال مياه الري
•استخدام نظام الري بالتنقيط الذي يتميز بالفعالية لري الحدائق.
•بالنســبة للحدائــق الجديــدة والكبيــرة ،التفكيــر باســتخدام نظــام الــري اآللــي المناســب للمناظــر الطبيعيــة الكبيــرة إذا كان مــن
الممكــن ضمــان اإلشــراف المناســب مــن قبــل شــخص مؤهــل.
•استخدام أنظمة الري بالرشاشات فقط للمناطق العشبية.
• منع استخدام الري بالبرابيش.
•القيام بالري في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء لزيادة اإلمتصاص وتقليل التبخر.
•تصميــم دورات الــري بشــكل يأخــذ فــي اإلعتبــار التغيــرات الموســمية ومتغيــرات الطقــس المحليــة مثــل درجــة الحــرارة والرطوبــة
وحركــة الريــاح وســاعات الســطوع الشمســي.
ـدرج فــي مناســيب ســطح األرض فــي اإلعتبــار وتوجيــه ميــاه الجريــان الســطحي ومســاقط هطــول األمطــار حســب التضاريــس
•أخــذ التـ ّ
ا لطبيعية .
•اســتخدام األغطيــة البالســتيكية :يجــب اســتخدام األغطيــة (العضويــة أو غيــر العضويــة) لتغطيــة أرضيــة جميــع النباتــات للحفــاظ
علــى رطوبــة التربــة وتقليــل نمــو األعشــاب الضــارة.
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ممارسات صيانة المناظر الطبيعية
•استخدام طرق التقليم المناسبة وإزالة األعشاب الضارة والتسميد.
•إعداد وتنفيذ برنامج صيانة منتظمة ألنظمة الري والتحقق من تسريبات المياه والمعدات التالفة.

تحديد وإصالح التسريبات
•اســتخدام قــرص صبغــة أو صبغــة تلويــن الطعــام للتحقــق مــن تســرب الميــاه مــن المرحــاض .ويتــم ذلــك بنــزع غطــاء خــزان المرحــاض
بعنايــة ووضــع قــرص الصبغــة أو قليــل مــن صبغــة تلويــن الطعــام فــي الخــزان ،واإلنتظــار لمــدة عشــر دقائــق دون اســتعمال
المرحــاض .يجــري بعــد ذلــك مراقبــة حــوض المرحــاض فــإذا تبيــن ظهــور الصبغــة  ،فــإن هــذا يــدل علــى حــدوث تســريب للميــاه.
•التحقــق مــن حلقــات الوصــل أو األختــام علــى الحنفيــات ورؤوس الــدش .وتعتبــر حلقــات الوصــل  أو األختــام التالفــة مــن اآلســباب
المحتملــة للتســريبات فــي هــذه التركيبــات .وعـ ً
ـادة مــا تكــون عمليــة إصــاح التســريب مــن الحنفيــات بســيطة وغيــر مكلفــة.
•إذا لم يكن التسريب ناتجاً عن المراحيض والحنفيات ورؤوس الدش ،فمن المحتمل أن يكون التسريب من ماسورة المياه.
•اإلعتياد على قراءة فاتورة المياه ومقارنة قراءات العدادات من األشهر السابقة.

خزانات المياه على أسطح المباني
•يجــب أن يتدفــق المــاء الفائــض أو المتســرب إلــى نظــام مــزراب ميــاه األمطــار وليــس إلــى نظــام الصــرف الصحــي للســماح بالكشــف
عــن فقــد المــاء علــى الســطح.
•فحص عوامة الخزان على أساس منتظم واستبدالها في حالة حدوث خلل.
•التحقق من تسرب المياه من خزانات السطح بشكل منتظم ،واصالح التسرب فور تحديده.
•فحــص جــودة الميــاه فــي خزانــات الســطح وتنظيفهــا بشــكل روتينــي .يمكــن أن توفــر الميــاه النظيفــة مــن الخزانــات الموجــودة
علــى الســطح تكلفــة معالجــة الميــاه داخــل المنــزل أو تكلفــة شــراء الميــاه المعبــأة فــي زجاجــات ألغــراض الطهــي والشــرب.

حصاد مياه األمطار
•ﺗرﮐﯾب «ﺟﮭﺎز تحويــل أول ﺗدﻓق لميــاه األمطــار « ﺑﯾن ﻣﺳﺎر األنبــوب الناقــل لميــاه األمطــار وبيــن ﺧزان جمــع الميــاه ﻟﻟﺗﺧﻟص ﻣن أول
كميــة ﺟرﯾﺎن مــن ميــاه اﻷﻣطﺎر اﻟﺗﻲ يتــم جمعهــا ﻋن ســطح المنــزل والتــي قــد تكــون ممتزجــة بالغبــار واألتربــة وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺷواﺋب.
•ﺗرﮐﯾب ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺗرﺷﯾﺢ ،وتنظيــف أســطح المنــازل بشــكل ﻣﻧﺗظــم ﻹزاﻟﺔ اﻟﻐﺑﺎر واﻷوراق ومخلفــات اﻟطﯾور وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺷواﺋب اﻷﺧرى
ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﯾﺎه وﺗﻘﻟﯾل اﻧﺳداد اﻟﻣراﻓق وﻧظــم ﺗﺟﻣﯾﻊ ميــاه األمطــار.
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•تنظيف الخزان بشكل منتظم للحد من تكون الرواسب وتلوث المياه.
•إضافة مواد التعقيم مثل الكلور لتقليل التلوث البيولوجي.
بعيدا عن مصادر التلوث مثل شبكات الصرف الصحي.
•تحديد مواقع تخزين مياه األمطار
ً
•مراقبة نوعية المياه في الخزانات بانتظام لتقييم ،وبشكل خاص ،التلوث الجرثومي المحتمل.

إعادة استعمال المياه الرمادية
الميــاه الرماديــة هــي ميــاه صــرف غيــر معالجــة ولــم تتالمــس مــع نفايــات المراحيــض أو نفايــات بالوعــة المطبــخ أو نفايــات غســالة
الصحــون أو المصــادر الملوثــة المشــابهة .تشــمل الميــاه الرماديــة ميــاه الصــرف الصحــي مــن أحــواض االســتحمام ،وميــاه الــدش،
وأحــواض غســيل الحمامــات .يوصــى باتخــاذ االحتياطــات التاليــة لمنــع المخاطــر الصحيــة والبيئيــة التــي قــد تنتــج عــن إعــادة اســتعمال
هــذه الميــاه:
•استبعاد مياه الغسيل من الحفاضات المتسخة أو من أية مواد متسخة بالبراز أو بمكونات الغائط األخرى.
•استعمال المياه الرمادية لري الحدائق في الحاالت التالية:
•يمكــن اســتعمال الميــاه الرماديــة الخارجــة مــن الــدش ومــن حنفيــات الحمــام بعــد المعالجــة األوليــة فــي الموقــع إلزالــة الشــعر
والرواســب وتطهيرهــا لمنــع خطــر البكتيريــا الضــارة.
• يجــب اســتخدام الــري تحــت الســطحي ،الــذي يتــم تركيبــه علــى األقــل علــى بعــد عشــرة ســنتيمترات تحــت مســتوى ســطح األرض،
لمنــع تعــرض القائميــن بأعمــال الــري أليــة مســببات محتملــة لألمــراض.
•يجب  تجنب غمر التربة بالمياه ،وتجنب الري بعد سقوط المطر.
•يجب تحويل المياه الرمادية التي ال تستخدم للري لنظام الصرف الصحي.
•يجــب مراقبــة نوعيــة الميــاه بانتظــام وتحويــل الميــاه الرماديــة إلــى نظــام الصــرف الصحــي فــي حالــة حــدوث تلــوث للميــاه أو عنــد
حــدوث عطــل فــي عمليــة المعالجــة.
فيمــا يلــي قائمــة التحقــق مــن توفيــر الميــاه التــي يمكــن لجمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية اســتخدامها عنــد تصميــم حملــة
ّ
متلقــي الخدمــة (أصحــاب المنــازل).
توفيــر الميــاه والمراجعــة المشــتركة لهــا مــع

قائمة بأفضل إجراءات إدارية لتوفير المياه في المنازل
اإلستعماالت الداخلية للمياه

نعم  /ال

اإلجراء الموصى به

الحنفية
هل معدل تدفق الحنفية أقل من أو يساوي  4.5لتر/دقيقة؟

نعم

ال

ّ
منظمات تدفق بمعدل تدفق أقل من  4.5لتر/
إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب تركيب
دقيقة

هل بجري فحص تسريب المياه بانتظام من الحنفية؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب إجراء الفحص للحنفيات بانتظام وإجراء الصيانة أو
اإلستبدال حسب الحالة

هل هناك معرفة بنصائح استعمال مياه الحنفيات؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،فال يجب ترك الحنفية مفتوحة عند عدم الحاجة لذلك أثناء
غسيل اليدين أو الحالقة أو تنظيف األسنان أو الوضوء

ّ
الدش
هل معدل تدفق الدش أقل من أو يساوي  7.6لتر/دقيقة؟

نعم

ال

ّ
منظم تدفق بمعدل تدفق
إذا كانت اإلجابة ال   ،يجب استبدال رأس الدش أو تركيب
أقل من  7.6لتر/دقيقة

هل هناك معرفة بنصائح استعمال مياه الدش؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال   ،يجب تقصير مدة استعمال الدش ،ويمكن توفير المياه إذا
كانت مدة اإلستحمام  5إلى  8دقائق

المرحاض
هل لدى المرحاض دافق مياه مزدوج؟

نعم
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ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب استبدال المراحيض ذات الدافق المفرد رديئة الفعالية
في المواقع كثيفة اإلستعمال بأخرى بدافق مزدوج  3/6لتر أو إعادة تأهيل دافق
تنظيف المرحاض بحيث ال تتجاوز  6لتر لكل دفقة تنظيف
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هل بجري فحص تسريب المياه بانتظام من المرحاض؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب فحص أي تسريب غير ظاهر باستعمال الصبغة أو مواد
تلوين الطعام في خزان المرحاض وتتبع مسار تسريب المياه

الشطافة
هل معدل تدفق الشطافة أقل من أو يساوي  4.5لتر/
دقيقة؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب استبدال الشطافة بأخرى بمعدل تدفق أقل من أو يساوي
 5.4لتر/دقيقة

ّ
المرش
ّ
المرش أقل من أو يساوي  4.5لتر/دقيقة؟
هل معدل تدفق

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب استبدال المرش بآخر بمعدل تدفق أقل من أو يساوي 5.4
لتر/دقيقة

غسالة المالبس
هل يجري تشغيل غسالة المالبس بحمل كامل؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،فال يجب تشغيل الغسالة إال بحمولة كاملة

هل يجري فرز الغسيل حسب درجة التنظيف المطلوبة؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،فيجب فرز المالبس حسب درجة التنظيف المطلوبة

هل جرى فحص عدد دورات الغسيل للغسالة؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب تحديد عدد الدورات بحيث تكون مناسبة للغسيل وإلغاء أية
دورات زائدة تتسبب في هدر المياه

تنظيف المواقع
هل يجري استعمال البربيش في التنظيف؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم  ،يجب تنظيف الممرات ومواقف السيارات بالمكنسة
والمجرود للتنظيف من الغبار ،ويمنع استعمال المياه في هذه المواقع .ويجب
استعمال المماسح في المواقع الداخلية بدل البرابيش

غسيل السيارة
هل يجري استعمال البربيش في تنظيف السيارة؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،يجب تنظيف السيارة باستعمال الدلو وقطعة القماش

الثالجة
هل تجري إذابة الجليد عن الطعام المتجمد باستعمال الماء؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم  ،يجب استعمال الثالجة المناسبة إلذابة الجليد عن الطعام
المتجمد بدل استعمال الماء

جالية الصحون

22

استراتيجية رفع كفاءة استعمال المياه المنزلية في األردن  -نيسان 2019

هل يجري تشغيل جالية الصحون بحمل كامل؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،فال يجب تشغيل الجالية إال بحمولة كاملة

هل يجري استعمال صمامات الرش؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،فيجب استعمال صمامات الرش بمعدل تدفق أقل من أو
يساوي  6لتر/دقيقة للغسيل المسبق للصحون قبل وضعها في جالية الصحون

اإلستعماالت الخارجية للمياه

اإلجراء الموصى به

نعم  /ال

برك السباحة
هل يتم تغطية برك السباحة الخارجية عند عدم اإلستعمال؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،فيجب استعمال غطاء للبركة لمنع تبخر المياه

هل يوجد عداد مياه على خط المياه الراجعة المستعملة
لغسيل وتنظيف بركة السباحة؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،فيجب تركيب عداد مياه على خط المياه الراجعة للتوفير في
كميات المياه المستعملة لغسيل البركة واكتشاف أي تسريب للمياه

هل يتم إعادة استعمال المياه المستعملة لغسيل بركة
السباحة؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،فيمكن إعادة استعمال مياه الغسيل في الري حيثما كان ذلك
ممكناً

المناظر الطبيعية والري
هل يتم استعمال المياه بكفاءة في ري  الحدائق؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب تحضير األرض بطريقة مناسبة للتوفير في مياه الري،
واختيار النباتات المناسبة وزراعتها بطريقة مناسبة ،وممارسة واتباع نظم الري
التي تزيد من كفاءة استعمال المياه

هل يتم استعمال مياه الشرب في ري  الحدائق؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم  ،يجب استعمال المياه المستصلحة في الري حيثما كان ذلك
ممكناً  ،واتباع التوصيات التي تتطلب اختيار مصادر المياه البديلة

عدادات المياه وإجراءات الصيانة

نعم  /ال

اإلجراء الموصى به

عدادات المياه واكتشاف تسريب المياه
هل يتم فحص وقراءة عدادات المياه؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب تركيب منظمات تدفق على الحنفيات بحيث يكون التدفق
أقل من أو يساوي  4.5لتر/دقيقة

هل هناك استعمال كبير للمياه خارج المنزل؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم  ،يجب فحص الحنفيات بشكل منتظم وصيانتها أو استبدالها
عند الضرورة

هل يجري قراءة وفحص فواتير المياه؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب تطوير عادة قراءة فاتورة المياه ومقارنة قراءات عدادات
المياه عن الشهور السابقة .وإذا تبين وجود زيادة غير متوقعة في الفاتورة ،فقد
تكون دليال على وجود تسريب للمياه

هل يجري فحص إمكانية وجود تسريب للمياه عند استالم
فاتورة مياه مرتفعة القيمة؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب اتباع التعليمات التي تبين كيفية تحديد وإصالح مواضع
تسريب المياه

خزانات المياه
هل يجري فحص العوامات في خزانات المياه؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب فحص العوامات بشكل منتظم واستبدالها إذا كانت غير
سليمة لتجنب فيضان المياه من الخزانات .ويجب التأكد في هذه الحالة أن المياه
الفائضة أو المتسربة تتجه نحو مزاريب مياه األمطار وليس إلى شبكة مياه الصرف
الصحي

هل يجري فحص التسريب من خزانات المياه؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب فحص أي تسريب للمياه من الخزانات على أسطح المباني
بانتظام ،وإصالح أي تسريب أو فيضان للمياه

هل يجري تنظيف خزانات المياه بانتظام؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة ال  ،يجب فحص نوعية المياه في الخزانات على أسطح المباني
وتنظيفها بانتظام ،ويمكن القيام بهذا العمل من قبل شخص مختص أو شركة
متخصصة بهذه األعمال

دليل كفاءة استعمال المياه المنزلية  ،وزارة المياه والري  ،األردن
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 4-4بناء الشراكات اإلستراتيجية
لقــد تــم إعــداد برامــج الحفــاظ علــى الميــاه ،وأمكــن تنفيذهــا ،مــن خــال إنشــاء شــراكات للســماح بالعمــل المشــترك ودعــم إيجــاد وتنفيــذ
إجــراءات فعالــة .ويتــم إنشــاء الشــراكات مــن خــال إبــرام اتفاقيــات تــؤدي إلــى جنــي ثمــار التعــاون فــي قطــاع الميــاه ،وال يقتصــر األمــر
علــى تحديــات توفيــر خدمــات الميــاه خــارج نطــاق أي ســلطة للقطــاع العــام أو القطــاع الخــاص أو أصحــاب المصلحــة ،ولكــن يمكــن تنســيق
اإلجــراءات المشــتركة بطريقــة تجعــل الفوائــد اإليجابيــة الكليــة تتجــاوز حاصــل جمــع أيــة فوائــد لإلجــراءات التــي تتــم بشــكل منفــرد.
وقــد تشــمل الشــراكات جهــات فاعلــة مختلفــة مــن العامليــن فــي قطــاع الميــاه ،بمــا فــي ذلــك القطــاع الخــاص ،ومســتويات مختلفــة
مــن اإلدارات الحكوميــة ،والمجتمــع المدنــي ،واألوســاط األكاديميــة ،وجميــع أصحــاب المصلحــة فــي إيجــاد الطريــق نحــو اســتجابة
اجتماعيــة مســتدامة لتحديــات الميــاه .ومــع اإلعتــراف بتنــوع التصــورات لهــذه الجهــات ،يجــب أن تتفــق مصالــح وأدوار الشــراكات علــى
التعــاون فــي تحقيــق المنفعــة المتبادلــة.
تســعى جمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية إلــى بنــاء شــراكات اســتراتيجية مــع الجهــات الحكوميــة ،وشــركات القطــاع الخــاص،
والمؤسســات اإلعالميــة ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،ومنظمــات المجتمــع المحلــي ،والمنظمــات المانحــة ،والمؤسســات األكاديميــة
ومراكــز البحــوث .وبــدون بنــاء هــذه الشــراكات ،فلــن يكــون  بمقــدور جمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية تحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا
اإلســتراتيجية التــي تــؤدي إلــى تحقيــق التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه لــدى األســر األردنيــة.
وقــد عقــدت جمعيــة الســباكات الرائــدات النســائية شــراكات اســتراتيجية مــع العديــد مــن المؤسســات ،وتســعى للمزيــد مــن الشــراكات
مــع المؤسســات والجهــات الداعمــة.

 -5المراجع
/https://www.waterwise.org.uk/save-water
PDF.202017%20Figures%20and%20Facts%20Sector%20Water%20Issues/Jordan%http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Hot
https://www.home-water-works.org/water-conservation-tips/home
https://www.energy.gov/sites/prod/files/guide_to_home_water_efficiency.pdf
RESIDENTIAL WATER USE EFFICIENCY GUIDE, Ministry of Water and Irrigation, Jordan
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