






نفخر أن نقدم  لكم  مقتطفات لدليل إرشادات تدريب المدربين )TOT( المحًدث والخاص بمبادرة رائدات التغيير )WWWI( لرفع الوعي المائي لدى ربات 
البيوت والمجتمع المحلي. يعتبر هذا الدليل ثمرة جهد مشترك ومساهمات من قبل الجهات التالية: 

)JOHUD( الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية g
 )MWI( وزارة المياه والري g
)WAJ( سلطة المياه األردنية g

 )HSSt( مؤسسة هانس زايدل g
:)BMZ( وبتفويض من الوزارة األلمانية اإلتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية

 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit )GIZ( GmbH g
 )BGR( المعهد األلماني الفدرالي لعلوم األرض والمصادر الطبيعية g

مبادرة رائدات التغيير:
تسعى هذه المبادرة إلى بناء منهجية مستدامة لزيادة الوعي المائي لدى سيدات المجتمع المحلي والذي سيؤدي بدوره إلى إحداث نشاطات راسخة وتغيير 
ملموس في السلوك المتعلق باستخدام المياه. تستهدف  المبادرة قطاع النساء خاصة ربات البيوت كونهن العامل الرئيسي في المجتمع والمؤثر في إدارة المياه 

على المستوى المنزلي. وتجهد المبادرة إليجاد منهجية مستدامة لبناء وتعزيز قاعدة معرفية حول اإلدارة المناسبة للمياه على 
مستوى المنزل والمجتمع المحلي بأكمله. باالعتماد على مفهوم مبادرة رائدات التغيير التي تركز على التعلم ونشر الوعي
وإحداث التغيير السلوكي لدى األفراد من خالل تبني نشاطات ترشيد استخدام المياه على صعيد ربات البيوت وبالتالي األسرة ككل،

فإن محور التدريب وبناء القدرات يعد المحور األساس والجوهري  لتحقيق أهداف هذه المبادرة. 

رائدات التغيير: 
هن نساء مثقفات من المجتمعات المحلية تم إختيارهن وتأهيلهن  لعمل التغيير في مجتمعاتهن وإيصال المعلومات لنظرائهن من النساء ولألفراد المعنيين في 
مجال إدارة المياه وترشيد االستهالك والسلوك البيئي السليم المتعلق بالمياه والمصدر المائي. كما وتشكل رائدات التغيير حلقة وصل مع مقدمي خدمات المياه 
من القطاع العام والخاص والجهات األخرى التي تخدم قطاع المياه. تم تدريب 65 سيدة محلية في المرحلة األولى و 25 سيدة في المرحلة الثانية ليصبح 
المجموع 90 سيدة. ويكون دور النساء المتدربات التحدث والنقاش مع ربات البيوت المجاورين لهم وعادة ما يكن الجارات واألقارب والصديقات. وقد تم 

إستهداف حوالي 2240 منزل وتقديم النصائح لهم من قبل رائدات التغيير.

منهجية التدريب:
تم تصميم دليل تدريب المدربين باالعتماد على نظرية تعليم البالغين »Andragogy« التي تستثمر في قدرة التوجيه الذاتي لدى البالغين  وتحملهم للمسؤولية 

في صنع القرار استنادا على االفتراضات التالية:
g يحتاج المتعلمون البالغون لمعرفة سبب حاجتهم لتعلم شيء ما.

g يحتاج المتعلمون البالغون أن يتعلموا عن طريق التجربة                                                                                                                                          
g يتعامل البالغون مع التعليم على أنه وسيلة حل للمشكالت.                                                                 

g يكتسب البالغون المعرفة بشكل أفضل عندما تكون الموضوعات ذات أهمية مباشرة لهم وألسرهم ولنظرائهم.                                                              
g يتعلم البالغون بشكل أفضل إذا ما تمكنوا من تطبيق المهارات التي اكتسبوها في عملهم أو في حياتهم اليومية بشكل فوري.
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وعلى الصعيد العملي، فإن منهجية التعليم في هذا الدليل موحدة وثابتة، حيث تلعب المدربة دور ميسرة للمعلومات والمهارات أكثر من كونها المحاضر أو 
المقّيم .وتركز التعليمات بشكل أساسي على العملية ذاتها أكثر من تركيزها على المحتوى العلمي وتستخدم ادوات ووسائل تدريبية نوعية متعددة مثل دراسة 
الحالة ولعب األدوار والمحاكاة والعمل بالنماذج باإلضافة إلى التحليل الذاتي والتمارين المباشرة. كما وتعتمد المنهجية أسلوب المتابعة والتقييم والتحديث 

لمالئمة كافة االحتياجات ولسد الثغرات.

             
 

بنية الدليل التدريبي: 
يتألف الدليل من ثماني وحدات، تقسم كل وحدة إلى جلستين عمليتيين او اكثر ضمن إطار زمني ال تتعدى الجلسة مدة التسعون دقيقة حيث يتم تناول مواضيع 

فنية، تعريفية، إتصالية وتوعوية مختلفة منظمة عبر وحدات تدريبية مخصصة ولمدة ال تتعدى وحدة في كل أسبوع.

يتكون دليل تدريب املدربني من ثمانية وحدات، في ما يلي عناوين الوحدات واجلهة التي قامت بتحضيرها:
 )GIZ 1- الرعاية والصحة المنزلية )تحضير

)GIZ 2- ترشيد استخدام المياه على مستوى المنزل )تحضير
     )GIZ 3- عالقة مستخدمي المياه بمقدمي خدمات المياه في القطاعين العام والخاص )تحضير

)GIZ 4- إعادة استخدام المياه الرمادية وأساليب الحصاد المائي )تحضير
   )JOHUD 5- استخدام المياه في الحدائق المنزلية والزراعة )تحضير

)BGR 6- حماية المياه والمحافظة عليها )تحضير
 )HSSt 7- السباكة وتخزين المياه )تحضير

  )JOHUD 8- التسويق واالتصال )تحضير

العربية واالنجليزية.  باللغتين  التدريبية  الدليل ووحداته  التالية توفر مقتطفات من محتويات هذا  القليلة  العربية، الصفحات  باللغة  التدريبي  الدليل  تم تطوير 
لمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال

بالمهندسة روبي أسد / المستشار الفني لمبادرة رائدات التغيير
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit )GIZ(

ت: 96265560741+ فرعي 378
ف: 96265515950+
م: 962795636422+

Ruby.Assad@giz.de :بريد الكتروني
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مقدمة:
بعض العادات الشخصية تساهم في نشر األمراض وإنتقال الجراثيم مثل قضم األظافر ومص األصبع ووضع األصبع في الفم أو العين. وهذه العادات تسبب 
األمراض واإلصابات المضرة بالصحة. كما أن هناك اعتقاد سائد بين السيدات في المجتمع وبخاصة في األرياف بأن اإلكثار من استعمال المياه وتكرار 
شطف األشياء والمواد من أهم وسائل القضاء على الجراثيم والنظافة األكيدة. كما أنه يوجد لديهن أفكار مغلوطة متعلقة بخطوات المحافظة على النظافة قبل 

وخالل وبعد تحضير الطعام. 

هدف الوحدة: 
األمراض  من  للوقاية  اليدين  غسل  عند  خاصة  الشخصية  بالنظافة  الخاصة  الصحية  الممارسات  أهمية  تحديد  من  النساء  تمكين  إلى  الوحدة  هذه  تهدف 
المياه.  مع  التعامل  لعمليات  المصاحبة  بالسلوكيات  االهتمام  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الطعام،  قبل وخالل تحضير  النظافة  المحافظة على  وتحديد خطوات 

تتألف الوحدة 1 »الرعاية والصحة املنزلية«: 
من جلستين حيث تستغرق كل جلسة ساعة ونصف من الوقت. يتم في الجلسة األولى مناقشة أهم الممارسات
الصحية الخاصة بالنظافة الشخصية كغسل اليدين وتحضير الطعام. أما في الجلسة الثانية فيتم مناقشة أهم
الممارسات الصحية الخاصة بالنظافة المنزلية والمحافظة على جودة ونظافة المياه. في نهاية جلسات التدريب

ستتمكن المشاركات من:
g تحديد أهمية الممارسات الصحية الخاصة بالنظافة الشخصية خاصة غسل اليدين للوقاية من األمراض.

g تحديد خطوات المحافظة على النظافة قبل، أثناء وبعد تحضير الطعام.
g تحديد أهم الخطوات الواجب اتباعها للمحافظة على نظافة المنزل.

g تحديد أهم الخطوات الواجب اتباعها للمحافظة على نظافة خزانات المياه.
g معرفة أهم العادات الصحية اليومية للنظافة الشخصية والمنزلية والتي ال تتأثر بكمية استهالك المياه.

تتضمن الوحدة مواضيع وأدوات رئيسية، تشمل: 
األحمر(: باللون  مكتوبة  الصحيحة  لالجابة  واقتراحات  شائعة  )اعتقادات  الصحية  النظافة  ألغراض  المياه  مع  للتعامل  الصحيحة  االجراءات   .1

g ليس بالضرورة غسل األيدي بالماء الساخن دائما عندما تتسخ وقبل 
األكل.

g ال أوافق، يجب غسل اليدين بالماء الساخن بدرجة أعلى من درجة الجسم  
وذلك لقتل الجراثيم.

g ليس من الضروري استخدام الصابون أو المعقم مثل الكحول عند غسل 
األيدي.

g ال أوافق، فاستخدام الصابون ضروري إلزالة األوساخ، وفرك اليدين 
بالكحول بعد الخروج من الحمام وزيارة المريض والتعامل مع اللحوم.

g ال أوافق، فالجراثيم تعيش في اللحوم وعلى أسطح الفواكه والخضار.g تعيش الجراثيم في اللحوم ولكن نادرًا ما تتواجد في الفواكه والخضار.

g ال أوافق، ألن غسل اليدين مهم للصغار والكبار ألنه يعمل على نقل g غسل اليدين بطريقة منتظمة للكبار أهم منه للصغار.
األمراض للجميع. 

g ال أوافق، يجب استخدام المحارم الورقية أو الكوع وليس اليدين.g ضرورة استخدام اليدين لتغطية الفم واألنف عند العطس او السعال.

g أوافق، بل يجب إستعمال المنديل وليس األصابع.g يفضل استخدام أصابع اليد لفرك العين أو الفم أو األنف.
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2. الخطوات األساسية لغسل اليدين وتحضير الطعام:       
                                      غسل اليدين                                                                         حتضير الطعام

الهدف منها الخطوة

 لترطيب الجلد وهو ضروري الستخدام
الصابون تبليل اليدين بالماء

 الحتواء الصابون على المواد الكيماوية
 وفي بعض األحيان المعقمة التي تساعد
 على إزالة الجراثيم التي ال تزول بالماء

وحده
استخدام الصابون

 لتوزيع الصابون على كافة مناطق
 اليدين والوصول إلى المناطق المخفية

التي تتكاثر بها الجراثيم
 فرك اليدين وما بين األصابع

واألظافر

 للتخلص من الصابون والجراثيم التي
تمت إزالتها شطف اليدين

 للمحافظة على نظافة اليدين وعدم
تلويثها إغالق الحنفية بالمنديل

 للتخلص من الماء الموجود على سطع
اليدين  وتجنب تعرضها للتشقق تجفيف اليدين

3. عادات غير صحية ينتج عنها أضرار مختلفة:

األضرار الناجمة عنها            العادات الغير الصحية

g حروق وتشققات وتحسس في الجلد والعيون، باالضافة إلى إستنشاق الغازات g االفراط في استخدام المواد الكيماوية

g شرب األطفال لهذه المواد عن طريق الخطأ g استخدام الكاز

g التفاعالت الكيماوية للمواد g استخدام المنظفات الكيماوية المختلفة

g أضرار بيئية g عدم إتباع تعليمات االستعمال وبالتالي السالمة

g أضرار على الجهاز الهضمي عند غسل الصحون بهذه المواد الكيماوية g االسراف في شراء هذه المواد
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مالحظات الخطوة

قبل وأثناء وبعد غسل اليدين 

فقط قبل االستهالك غسل الفاكهة والخضار 

قبل تناولها او البدء في تحضيرها غسل المواد واألدوات التي تستخدم 
لتقطيع اللحم او الخضار او الفاكهة

قبل طبخها التعامل مع اللحوم بطرقة صحيحة 
وعدم تركها لفترة طويلة قبل الطهي

4. البدائل الطبيعية التي يمكن استخدامها عوضًا عن المركبات الكيماوية
التي تستهلك الكثير من المياه عند شطفها:

مبيضات الغسيل

خل بيٌكربونات
الصوديٌوم ،
البوراكس مزيٌل رائحة

الثالجة
بيٌكربونات
، الصوديٌوم

فحم، بطاطا

، صودا الغسيٌل
البوراكس

منظف الدجاجمنظف األفران

، خل ، جراند
نشا

خل ، صودا
الغسيٌل ، صابون

نابلسي

منظف
األرضياٌت

أثار إحتراق الدهون

بيٌكربونات
الصوديٌوم

3. لرفع كفاءة استخدام المياه على مستوى المنزل:
g ينصح باستخدام دش الحمام وعدم ملء البانيو عند االستحمام.

g عند تنظيف األسنان المتكرر يوميا يجب فتح الحنفية فقط عند شطف 
األسنان أو استخدام الكوب.

g عند غسل اليدين فتح الحنفية فقط عند شطف األيدي.
g وضع زجاجة مليئة بالماء داخل النياغرا لتقليل كمية الماء المسالة.

g توصية الرجال عند الحالقة بضرورة فتح الحنفية فقط عند غسل الوجه
واستخدام الكوب. 

g عند غسل الفواكه والخضار ضرورة تقليل فترة الغسيل لدقيقة واحدة 
فقط أو استخدام إناء سعته 10 لتر لكل مرة.



مقدمة: 
من المعروف أن األردن بلد يعاني من شح الموارد المائية ويعتمد بالدرجة األولى واألخيرة على
حبات المطر لتوفير مياه للشرب  ولتغطية حاجات الحياة اليومية. فاألمطار الهاطلة تعمل على
تغذية مصادر المياه الجوفية في باطن األرض خاصة الينابيع والسيول ليتم استغاللها ألغراض
الشرب وللحياة العامة. ويتم تجميع مياه األمطار السطحية عبر السدود والبرك واآلبار التجميعية

لتوفير مياه الري للمزارعين ولمربي المواشي. كما تعمل الحكومة أيضًا على إعادة تنقية وتكرير
المياه االمستعملة والمياه المالحة للمساهمة في توفير مياه لري المحاصيل الزراعية وللصناعات

المختلفة اآلخذة باإلمتداد.
الشكل االبياني التالي يبرز حصة الفرد من المياه خالل السنوات 1948 وحتى سنة 2025 متر 
مكعب بالسنة. ومن المالحظ أيضًا أن هناك إرتفاع في عدد سكان األردن، حيث يعود ذلك
ألسباب طبيعية بسبب النمو الطبيعي للسكان و ألسباب غير طبيعية نتيجة الهجرات والحروب

األمر الذي يؤدي بالطبع إلى زيادة الضغط على الموارد المائية وارتفاع الطلب على المياه لمختلف األغراض والقطاعات مما يستلزم توفير إدارة أكثر ترشيدا 
للمياه وتنظيم الطلب بشكل مدروس على كافة األصعدة وبخاصة على صعيد األسرة والمرأة التي تعتبر صمام االستعمال المباشر لمياه المنزل . ولخفض الطلب 
على المياه يجب العمل على وقف التسريبات والتأكد من استخدام المياه بطريقة مسؤولة ومحاولة تغيير سلوك استخدام المياه نحو االستخدام األكثر ترشيدا. 

هدف الوحدة:
تهدف هذه الوحدة إلى تفعيل دور النساء وبخاصة رائدات التغيير في تعزيز الوعي لدى األسر والمجتمع بمصادر المياه في األردن ولفت النظر لمدى شح هذه 
المصادر وألسباب تزايد الطلب عليها وألهمية وضرورة العمل على المحافظة عليها واستخدامها بطريقة مسؤولة وواعية من قبل كافة فئات المجتمع وخاصة 

على مستوى المنزل واألسرة.

تتألف الوحدة 2 »ترشيد استخدام املياه على مستوى املنزل«:
من جلستين رئيسيتيين باالعتماد على معينات تدريبية متنوعة ورسمات توضيحية وتمارين عملية وصور مرئية ومنهجيات تخاطب خبرات ومعتقدات وأفكار 
النساء المحليات وسلوكهن اليومي في استخدام المياه وكيف يمكن التعلم من خبرات جديدة لتغيير بعض أنماط السلوك نحو ترشيد استخدام المياه. في نهاية 

جلسات التدريب ستتمكن المشاركات من:
g إدراك مدى شح الموارد المائية في األردن وأهم أسباب زيادة الطلب على المياه.
g التعرف على مدى أهمية إدارة الطلب على المياه وخاصة على مستوى األسرة.

g مالحظة قيمة وأهمية تفاعل المجتمع والنساء بوجه الخصوص في مواضيع ترشيد   المياه على مستوى المنزل.
g تحديد أدوارهم في مجال تعزيز الوعي لدى المجتمع وتغيير السلوك نحو األفضل في مجال ترشيد استخدام المياه. 

تتضمن الوحدة مواضيع وأدوات رئيسية، تشمل: 
1. حقائق حول أهمية المياه:

هل تعلم أن الماء يشكل 2/3 من وزن االنسان )85% من دم االنسان، 82% من كليتيه، 75% من عضالته، 74% من المخ، 69% من الكبد، و22% من العظم(. 
وهل تعلم أيضًا أنه ال يستطيع االنسان الحياة بدون ماء ألكثر من يومين أو ثالثة وأنه يحتاج لما مقداره 2,4 لتر من الماء يوميًا. وأن الماء يغسل الجسم من

السموم والمواد السرطانية، وأن البول هو أحد أشكاله حيث يحتوي على المواد الضارة.   
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2. دورة المياه في الطبيعة: 
تمر المياه عبر دورة متكاملة تبدأ من تبخر المياه عن سطح األرض لتمر عبر تكاثفها في الغيوم وتدفقها

ثانية على األرض عبر األمطار التي تخترق طبقات األرض وتغذي المياه الجوفية. الشكل التالي يوضح 
هذه الدورة: 

3. أسباب تزايد الطلب على المياه:
تعد إرتفاع درجات الحرارة والتغيير المناخي من أسباب زيادة الطلب على المياه، كما أن تغير نمط الحياة 
والتطور االقتصادي أسباب ترفع من الطلب على المياه )مثل االستحمام بالبانيو، غسيل السيارات بالخراطيم،
برك السباحة المنزلية، ألخ(. باالضافة إلى زيادة عدد السكان ألسبابها المتعددة من أسباب رفع الطلب

على المياه.
4. تعزيز مبدأ إدارة الطلب على المياه »تقليل الطلب المحلي الكلي للمياه«:

إن تغيير سلوك استخدام األسر للمياه واستعمال أدوات وقطع توفير المياه باإلضافة إلى االنتباه إلى ضرورة وقف التسريبات هي من أهم األمور التي
يجب التركيز عليها خالل عملية توعية وتدريب السيدات المحليات. هناك أمثلة شعبية تحث على الرجوع للحكمة والخبرة وتدعم السلوك األفضل للتعامل
مع الموارد المائية والتي يجب إحياءها والتعلم منها: »ال تسرف ولو كنت على نهر جار«، »تكنيس عاقلة وال قش مجنونة«، »كلوا وإشربوا وال تسرفوا،
إن اهلل ال يحب المسرفين«، »إذا ما بصلح الحنفية بتيجي الفاتورة تسعميه«، »الميه الباردة اللي قبل السخنة بتنزل عبيها في سطل عشان الدار منها تغسل«،

»فكر منيح وإستخدم قطع التوفير«.أهم مجاالت فقدان المياه على مستوى المنزل تكون عبر السلوك الخاطئ الموضح بالصور التالية: 
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عالقة مستخدمي املياه مبقدمي خدمات املياه في القطاعني العام واخلاص
الوحدة

3

مقدمة: 
الزراعة، وزارة  المياه، سلطة وادي األردن، وزارة  المياه والري، سلطة  المياه في األردن على عدة مؤسسات حكومية رئيسية وهي: وزارة  يقوم قطاع 
البيئة، ووزارة الصحة وفي ضوء شح الموارد المائية الذي يعاني منه األردن في كافة قطاعاته ولكافة األغراض وبخاصة غرضي الشرب وري المحاصيل 
الزراعية  يتزايد الطلب على المياه مما يحتم تكاثف الجهود للوصول إلدارة أفضل للموارد المائية لتلبية الحاجات المائية لمجتمعاتنا وبناء عالقة تشاركية ما 
بين المواطن، متلقي الخدمة ومؤسسات المياه، مزودي خدمات المياه. ونظرًا لمحدودية المياه وارتفاع نسبة الطلب ارتأت الحكومة األردنية منذ عام 1997 
إشراك القطاع الخاص بعملية إدارة والتخطيط لقطاع المياه من خالل تأهيل وإشراك شركات محلية خاصة لتحسين مستوى جودة الخدمات وتطوير التزويد 

المائي على أن تبقى الموارد ملكا للدولة.

هدف الوحدة: 
تهدف الوحدة إلى فتح محاور النقاش مع النساء وخاصة رائدات التغيير حول المؤسسات ذات العالقة في مجال المياه على مستوى القطاع العام والخاص، أهم 
نشاطاتها، أهم الخدمات التي يحتاجها الجمهور من هذه المؤسسات في مجال المياه والصرف الصحي وطبيعة الشكاوي واإلشكاليات التي تواجه المواطن. 
باإلضافة إلى تشجيع النساء بااللتقاء بممثلي المؤسسات ذات العالقة بخدمة المياه وفتح الحوار معهم لتعزيز العالقة بين مزودي الخدمة والمجتمعات المحلية 
والتعرف عن قرب على أصحاب القرار واالستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم حول الخدمات المقدمة للجمهور وما هي اإلشكاليات والمعيقات وكيفية التغلب 

عليها والتعاون من أجل إيصال الخدمات بكفاءة وسهولة. 

تتألف الوحدة 3 »عالقة مستخدمي املياه مبقدمي خدمات املياه في القطاعني العام واخلاص«: 
من جلستين رئيسيتيين يتم تنفيذهما باالعتماد على مواد معينات تدريبية متنوعة وأدوات تستند على تمارين عملية وصور وتصوير مرئي ومنهجيات تشجع 
النقاش والتعرف على أفكار النساء المحليات وسلوكهم اليومي في استخدام المياه وكيف يمكن التعلم من الخبرات الجديدة لتغيير بعض أنماط السلوك نحو ترشيد 

استخدام المياه. في نهاية جلسات التدريب ستتمكن المشاركات من: 
g التعرف على المؤسسات ذات العالقة بقطاع المياه وأهم نشاطاتها.

g التعرف على أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسات في قطاع المياه والصرف للصحي للجمهور واإلجراءات المتبعة.
g التعرف على طبيعة الشكاوي واإلشكاليات التي يتقدم بها الجمهور لمزودي المياه. 

تتضمن الوحدة مواضيع وأدوات رئيسية، تشمل:
1. الجهات المسؤولة عن قطاع المياه وأهم مسؤولياته. الجداول التالية تلخص هذه المعلومات: مؤسسات القطاع العام والخاص التي تخدم قطاع المياه،

ويمكن التعرف على هذه المؤسسات وأهم مهامها المتعلقة بقطاع المياه كما يلي : 

قطاع املياه احلكومي

مسؤوليات سلطة وادي األردن مسؤوليات سلطة المياه  مسؤوليات وزارة المياه والري

g تطوير واستخدام وحماية المصادر المائية 
في وادي األردن بما يخدم الزراعة المروية 
واالستخدامات البلدية والصناعية والسياحية.

g استخراج مياه الشرب وتوزيعها للمواطن 
ومراقبة نوعيتها

g أعمال التشغيل والصيانة والجباية وما يلحق
 بذلك  من أعمال

g تطوير الموارد المائية. 
g الصرف الصحي من جمع المياه ومعالجتها 

وإستغاللها وما يلحق بذلك من أعمال

g وضع اإلستراتيجيات والسياسات المائية. 
g وقف إستنزاف المصادر المائية
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عالقة مستخدمي املياه مبقدمي خدمات املياه في القطاعني العام واخلاص
الوحدة

3

القطاع اخلاص

شركة مياه العقبة  شركة مياه اليرموك شركة مياهنا

العقبة  في  الصحي  والصرف  المياه  شؤون  إدارة 
بسلطة  ممثلة  للحكومة  بالكامل  مملوكة  وهي 

الميٌاه.

إدارة شؤون المياه والصرف الصحي في محافظات 
اربد وعجلون وجرش والمفرق.

إدارة شؤون مياه والصرف الصحي في محافظة 
شركة  وهي  مياهنا  بإسم  والمعروفة   ، العاصمة 

مملوكة للحكومة

 وزارات حكومية أخرى 

وزارة الصحة وزارة البيئة وزارة الزراعة 

g مراقبة مياه الشرب.
g مراقبة منشآت الصرف الصحي.

g تزويد المواطن بالشروط الصحية لآلبارالخاصة
لبيع مياه الشرب وصهاريج نقل المياه.

g حماية المصادر المائية وما يتوجب عليها.
g نطوير القوانين والتشريعات.

البيئة لحماية  الملكية  االدارة  مع  العمل   g
 »الشرطة البيئية«.

g  بناء وتشغيل السدود الصغيرة لغايات الثروة
الحيوانية

2. الخدمات التي تقدمها سلطة المياه أو من يمثلها في مجال المياه والصرف الصحي للجمهور: 
خدمات المياه وتتمثل بإشتراك المياه )مؤقت أو جديد(، عددات )إعادة وصل أو فصل أو فحص عداد(، شبكات المياه )نقل، إزاحة، تغيير خط، أو طلب تنك 
/صهريج مياه )شرب او زراعة(، أو طلب فحص نزاز(. خدمات الصرف الصحي وتتمثل بطلب ربط أو تغيير خط مجاري تالف أو إعتراض على رسوم 

تسليك مجاري أو حتى لطلب تمديد خط مجاري من أرض الغير.
3. طبيعة الشكاوى المتعلقة بالمياه والصرف الصحي : الرسمات التالية توضح هذه الشكاوى:

4. أرقام المؤسسات العاملة في قطاع المياه والوارد ذكرها أعاله:
وزارة المياه والري: 065679141                                      سلطة وادي األردن: 065689517   
سلطة المياه: 065679149 أو 065679141                                                 وزارة البيئة: 065528563     

وزارة الصحة: 065200230                          شركة مياهنا: 065666112 أو 065666111
وزارة الزراعة: 065686151                                                 شركة اليرموك: 065652261 

شركة مياه العقبة: 032014390



مقدمة:
عبر رحلة شح الموارد المائية التي يمر بها األردن وارتفاع الطلب على المياه نتيجة الزيادة في السكان والظروف االجتماعية واالقتصادية الحضرية لزم علينا 
جميعا المحافظة على المصادر المتاحة ومداومة البحث عن طرق ومصادر مبتكرة ضمن حدود اإلدارة الكفوءة للمياه. وكما نعلم جميعا فإن النساء ومنذ عهد 
جداتنا وأمهاتنا وهن يعاودن استعمال مياه المنزل ألكثر من غرض ويهتممن بحصاد مياه األمطار إنما من دون تقنية او آلية منظمة تحفزهن على إتباع هذا 

النهج للمحافظة على المياه والتأقلم مع ظروف المياه الشحيحة. 

هدف الوحدة:
تهدف هذه الوحدة إلى تعزيز مبدأ ضرورة استخدام تقنيات الحصاد المائي وتقنيات المياه الرمادية لدى النساء /األسر واألمور واالعتبارات التي يجب إتباعها 

قبل وأثناء وبعد تبني مثل هذه التقنيات على مستوى المنزل.

تتألف الوحدة 4 »إعادة استخدام املياه الرمادية وأساليب احلصاد املائي«: 
من جلستين رئيسيتيين تنفذان باالعتماد على مناهج ومواد تدريبية متنوعة ورسمات توضيحية وتمارين عملية وصور مرئية ومنهجيات تخاطب خبرات 
ومعتقدات وأفكار النساء المحليات وسلوكهن اليومي في استخدام المياه وكيف يمكن التعلم من الخبرات الجديدة لتغيير بعض أنماط السلوك نحو ترشيد استخدام 

المياه. في نهاية جلسات التدريب ستتمكن المشاركات من: 
g معرفة ما هي المياه الرمادية ومصدرها، معرفة ما هو الحصاد المائي ولماذا نجمع مياه األمطار.

g الملوثات الموجودة في المياه الرمادية، معرفة تقنيات الحصاد المائي.
g لماذا نعيد استخدام المياه الرمادية، متى ولماذا نتبع أنظمة الحصاد المائي.

g طرق المعالجة  للمياه الرمادية، واالعتبارات التي مراعاتها عند تطبيق تقنيات حصاد المائي قبل
وأثناء وبعد بناء الخزان.

تتضمن الوحدة مواضيع وأدوات رئيسية، تشمل: 
1. توضيحات ضرورية حول أهمية التفريق ما بين المياه السوداء التي تحوي فضالت اإلنسان الصلبة والسائلة والتي تخرج من المراحيض وما بين المياه 
الرمادية التي تنتج من االستحمام وغسيل الصحون وغسيل المالبس وغسيل الفواكه والخضار. فضال عن توضيحات حول أهمية إعادة استخدام المياه الرمادية 
كونها مصدر إضافي للمياه، توفر المياه العذبة وتقلل من فاتورة االستهالك المنزلي وتقلل اآلثار الجانبية البيئية، وتعد مصدر ري للحدائق وتقلل من استخدام 

األسمدة إلحتوائها على عناصر غذائية تساعد على نمو النبات. 
2.  مصادر الملوثات الموجودة في المياه الرمادية من خالل الرسومات التوضيحية التالية:
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نسالة قماش ومواد 
تنظيف ومواد عالقة ومواد 
وزيوت ورغوة وصوديوم 

ونيترات وفوسفات

مخلفات الصابونمواد تنظيف ومواد عالقة 
 والشامبو وبكتيريا

 عضوية وشعر ومواد
 عضوية ومواد عالقة

بقايا صابون وبقايا طعام   



3. أهمية التوجه نحو المواد البديلة التالية عن المنظفات الكيماوية لتقليل الملوثات الخطرة في المياه الرمادية:

  

4. ضرورة االنتباه لألمور التالية قبل وأثناء وبعد تنفيذ تقنية حصاد المياه:

بعد أثناء قبل

لتحديد  عينة  وفحص  الحاجة  عند  الخزان  تعقيم 
كمية المعقم

ذلك  من  والتأكد  الجدران  في  تشققات  عدم وجود 
بعمل فحص للخزان قبل استعماله

كمية المياه المراد تخزينها

عدم السماح لمياه أول هطول بدخول البئر الن هذه 
المياه تكون ملوثه بالغبار و األوساخ

عند بناء البئر ولتسهيل عملية تنظيفه ينصح بعمل 
األرضية بميل 2% وإيجاد حفرة بأبعاد 40 ×40 
بحيث  األدنى  الميل  عند  الخزان  زاوية  في  سم 

تتجمع فيها رواسب الماء واألتربة

مدة حفظ المياه في البئر

صيانة دورية للخزان مرة واحدة على األقل النظام  يبقى  لكي  الخزانات  متعدد  نظام  استعمال 
يعمل في حال إغالق أحد الخزانات بسبب الصيانة 

أو التنظيف

موقع خط البئر يكون: بعيدًا عن شبكات الصرف 
على  15م  مسافة  االمتصاصية  والحفر  الصحي 
األقل، بعيدًا عن حظائر الحيوانات مسافة ال تقل10م 

، وبعيدًا عن األشجار ذات الجذورالممتدة.

تنظيف البئر من الرواسب واألتربة تخصيص أنبوب تدفق لمصدر المياه البديل إمكانية تنظيف الخزانات 

من  األمطار  لمياه  السماح  قبل  السطح  شطف 
الوصول إلى البئر أو الخزان

يجب على الخزان أن يكون ذو جودة عالية ومتين 
من الخارج، ونظيف وأملس من الداخل

الغرض من جمع المياه

5. بسبب زيادة االستهالك والطلب على المياه خاصة في فصل الصيف فإن من إحدى طرق إدارة
الطلب على المياه هي استغالل مياه األمطار وتخزينها في آبار وخزانات داخل المنزل. وهذا ما 
يعرف بعملية الحصاد المائي )جمع مياه األمطار( عن طريق البرك الكبيرة أو عمل حواجز ترابية

لجمع األمطار والستخدامها للزراعة أو عمل خزان جمع منزلي.
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مسًلك المصارف

بيكربونات الصوديوم والخل

اخلطي نصف كوب من بيكربونات 
الصوديوم مع كوب من الخل في ماء 

يغلي وضعيه في المصرف

إخلطي ربع كوب خل مع 4,5 لتر 
ماء مع عصير الليمون والبيكربونات 

الصوديوم

كوب من الخل مع 4,5 لتر ماء 
ساخن، لألرض المتسخة أضيفي 
ربع كوب صودا الغسيل وملعقة 

كبيرة صابون نابلسي 

نصف كوب من الخل 
األبيض+ نصف كوب من 
بايكربونات الصوديوم إلى 

وجبة الغسيل

الخل وعصير ليمون وبايكربونات الصوديوم الخل، صودا الغسيل، الصابون 
النابلسي

الخل وبيكربونات 
الصوديوم

تنظيف حوض اإلستحمام منظفات االرضيات  مبيضات الغسيل



مقدمة:
للتأقلم مع الظروف القاسية المتمثلة بقلة الموارد المائية، تتبنى الحكومة األردنية سياسة ترشيد إستهالك المياه على كافة األصعدة وخاصة في مجال الزراعة 
على مستوى االنتاج الوطني والزراعات المنزلية. ومن اهم عناصر إدارة استخدام المياه الزراعية إتباع طرق وتقنيات ري حديثة كالري بالتنقيط والزراعة 
المحمية وإعادة استخدام المياه المستصلحة. إال أن اتباع هذه األساليب يتطلب رفع مستوى الوعي لدى ربات البيوت والنساء حول طرق ري الحدائق المنزلية 
بوسائل ري بسيطة وغير مكلفة وذات كفاءة عالية. إن مبدأ متى وكيف نروي النباتات وكميات الري الالزمة لنموها هي أمور جديرة بأخذها بالحسبان على 

الدوام.  

هدف الوحدة: 
تهدف هذه الوحدة إلى تمكين النساء من إدراك أهمية ومفهوم الري والتعرف على الممارسات المثلى لري الحدائق المنزلية، باالضافة إلى تبادل الخبرات معهن 

حول الطرق المختلفة إلنتاج النباتات المنزلية وطرق إكثارها.

تتألف الوحدة 5 »استخدام املياه في احلدائق املنزلية والزراعة«:
من جلستين رئيسيتيين، مدة كل منها ساعة ونصف معتمدة في تنفيذها على أدوات تدريبية متنوعة كالتمارين العملية والرسومات التوضيحية وحوارات تفاعلية 
يتم من خاللها تبادل الخبرات والتجارب ما بين النساء إضافة إلى التعرف على خلفياتهم العملية وممارساتهم اليومية المتعلقة بالحدائق المنزلية واستخدامات 

المياه. في نهاية جلسات التدريب ستتمكن المشاركات من: 
g التعرف على مفهوم الري بشكل عام وأهميته. 

g التعرف على طرق الري المختلفة والعوامل التي تحدد مواعيد وكميات مياه الري للنباتات.
g التعرف على الطرق المستخدمة في ترشيد الري للحديقة المنزلية.

تتضمن الوحدة مواضيع وأدوات رئيسية، تشمل: 
1.  أغراض الري : 

g إضافة الماء للتربة لمنحها الرطوبة الالزمة لنمو النباتات.
g تأمين النباتات ضد فترات الجفاف.

g تبريد التربة والجو المحيط بالنباتات لتكون البيئة أكثر مالئمة لنمو النبات.
g غسل التربة إلزالة األمالح منها.

g التقليل من تكوين الفراغات البينية في التربة.
g تقليل خطر الصقيع.

g إمكانية تفتيت الكتل المتماسكة في التربة.
2. طرق ري مزروعات الحدائق الموصى بها: 

g أسلوب الري البسيط عن طريق الترشيح )الجرة(.       
g أسلوب الري بالتنقيط.

3. العوامل التي يجب االعتماد عليها عند  تحديد مواعيد وكميات مياه الري للنباتات:
g نوع النبات ومرحلة نموه: تختلف اإلحتياجات المائية للنبات من نوع إلى آخر كما تختلف في النوع الواحد حسب مراحل نموه المختلفة، فمثاًل احتياجات

النبات من الماء في طور البادرة تختلف عنها في طور اإلزهار وتكون الثمار، إال أن بعض الفنيين الزراعيين ال يراعون هذه الفروقات واالختالفات 
أثناء عملية الري.

g الظروف المناخية السائدة في المنطقة: تشمل عوامل المناخ درجات الحرارة والضوء والرطوبة الجوية والرياح واألمطار ويأتي تأثيرها إما مباشرًا أو
غير مباشر، ومع تباين األحوال المناخية تختلف اإلحتياجات المائية للنباتات(.

g طبيعة التربة الزراعية: تلعب التربة دورًا كبيرًا في العالقات المائية للنبات، فخصائص التربة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية كل منها له دورة في 
التأثير على هذه العالقة، فنوع التربة وعمقها وخصوبتها وحرارتها وكائناتها الحية ومحتواها للمواد العضوية ومحتواها المائي يمكن أن تورد كأمثلة

 لهذه الخصائص والتي من شأنها التأثير المباشر وغير المباشر على العالقة بين النباتات والماء.
g طريقة الري المتبعة. 
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الري بالتنقيط 

الري بالترشيح 



4. ضروريات تحديد كميات ري النبات: 
g يسبب الري الزائد ذبواًل مؤقتًا أو دائمًا للنباتات وذلك نتيجة لتقليل

كمية األكسجين في منطقة الجذور وصعوبة تنفسها نتيجة إحالل الماء
محل الهواء في الفراغات البينية لحبيبات التربة وبالتالي ضعف الجذور
وعدم مقدرتها على امتصاص الماء. كما ان الري الزائد يبطئ العمليات

الحيوية داخل النبات مثل عملية التمثيل الضوئي والتنفس. 
g  يتسبب زيادة الري في صرف بعض العناصر الغذائية، وعدم تيسرها 

لإلمتصاص من قبل النبات وذلك لضعف مقدرة الجذور على إمتصاصها بسبب زيادة الماء في منطقة الجذور وقلة التهوية، مما يتسبب عنه ظهور
 أعراض نقص بعض العناصر على أوراق النباتات كاإلصفرار مثاًل.

g تقليل مياه الري يؤثر سلبا على النباتات حيث أن  تعطيش النباتات يسبب ذبواًل مؤقتًا أو دائمًا وبالتالي جفاف النبات وموته، باالضافة إلى أنه يبطئ
العمليات الحيوية داخل النبات وبالتالي ضعف نمو النبات.

5. طرق االستخدام األمثل للمياه في ري الحدائق: 
g  اختيار النباتات التي تحافظ على المياه لحديقة منزلك والتي تتطلب أقل كمية ممكنة من المياه.

g توجيه جريان مياه األمطار القادمة من السطح إلى أحواض النباتات التي تحتفظ بالمياه. 
g إعادة استخدام المياه الناتجة عن غسل الخضروات في سقاية النبات.

g القيام بتركيب نظام الري بالتنقيط حيثما أمكن ذلك/ كان مجديًا.
g القيام بتركيب سدادة في خرطوم الحديقة.

g القيام بسقاية النبات مبكرًا في الصباح أو متأخرًا في المساء لتجنب التبخر الزائد.
g زراعة النباتات ذات االحتياجات المتماثلة من الماء فى نفس الحوض بحيث تتجنب المبالغة في سقاية بعضها أو حرمان البعض اآلخر من الكمية الالزمة

 له من الماء.
6. الئحة حول طرق إنتاج االشتال وإكثارها والتغلب على الصعوبات أثناء وبعد إنتاج األشتال. إن مناقشة هذه األمور مع السيدات يشجعهن على التفاعل

 في بحث طرق أخرى تعاملوا معها خالل خبراتهن المنزلية:

طرق فحص حيوية البذور طرق إنتاج االشتال وإكثارها

الخدش  البذور

النقع
العقل )الساقية الطرية - الساقية شبه خشبية - 

الساقية الخشبية - الورقية- الورقية العنقية - الجذرية(

القطع أو الكسر التطعيم و التركيب

التعريض لدرجة حرارة منخفضة او عالية الترقيد

معاملة البذور بالمواد الكيماوبة او االحماض الخلفات او الفسائل

بعض األجزاء النباتية )األبصال - الرايزومات - الدرنات -
 الجذور المتدرنة(

التفصيص والتقسيم
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قلة الري الري الزائد 



مقدمة: 
مصادر المياه الجوفية بطبيعتها نقية وخالية من أي تلوث، إال أنه من السهل تلويثها من قبل االنسان أو الحيوان. وتعتبر المياه الجوفية أهم مصدر من مصادر 
مياه الشرب في األردن وعليه فالبد من حمايتها من التلوث، وهذا يحتم على المجتمع ضرورة التفاعل والمساهمة بحماية مصادر المياه دائمًا. ولكون النساء 
عليها.  والمحافظة  المياه  لحماية مصادر  استغالله  من  يعتبر جوهري والبد  السلوك  وتغيير  التوعية  في  دورهن  فإن  المجتمع،  األسرة ومحور  هن محور 

هدف الوحدة:
المياه  تدفق  مبادئ  معرفة  إلى  باالضافة  الحماية،  وطرق  المياه  هذه  مصادر  حماية  ومفهوم  الجوفية  المياه  بمفهوم  النساء  تعريف  إلى  الوحدة  هذه  تهدف 
الحماية.   مناطق  بحماية  المساهمة  بضرورة  المجتمع  توعية  في  دورهن  وتعزيز  النساء  توعية  المرجو  من  أنه  كما  الممكنة.  تلوثها  ومصادر   الجوفية 

تتألف الوحدة 6 »حماية املياه واحملافظة عليها«:
من سبع جلسات تغطى خالل ساعتين تقريبًا يتم فيها استخدام وسائل وأساليب تدريب مختلفة وأدوات
مستندة إلى تمارين عملية وصور، ويعتمد التدريب بشكل أساسي على عرض تقديمي لعدد من الشرائح 
والذي سيرشد المدربات من خالل نموذج التدريب. أما عرض الشرائح فتدعمه أساليب تعليمية أخرى
مثل حلقات النقاش باالعتماد على الرسوم والصور والتمارين المبنية على نموذج مبسط لتدفق المياه 

الجوفية.  في نهاية جلسات التدريب ستتمكن المشاركات من:
g فهم دورة المياه ومراحل تكون المياه الجوفية.

g  إدراك أهمية حماية المياه الجوفية.
g معرفة أهمية مناطق حماية المياه.

g معرفة دورهن في حماية الموارد المائية.

تتضمن الوحدة مواضيع وأدوات رئيسية، تشمل:
1. تعريف المياه الجوفية : تتشكل المياه الجوفية من مياه األمطار والثلوج حيث أنها ترشح من خالل التربة حتى تصل إلى نطاق تكون الصخور فيها مشبعة

بالمياه وتكمل تدفقها خالل الفراغات والشقوق باالرض واحيانا تظهر مرة أخرى على شكل ينابيع أو أبار.
g  ما هي الينابيع واآلبار :

اليانبيع: هي المناطق التي تصبح فيها المياه الجوفية مرئية على السطح الخارجي نتيجة جريان المياه عبر الشقوق بين الصخور.
اآلبار: هي وسيلة إلستخراج المياه الجوفية من باطن األرض عن طريق حفر آبار ثم ضخ المياه باستخدام مولدات كهربائية او محركات ديزل ومن ثم

 توزيعها في شبكات مياه الشرب. 
g  كيف تصبح المياه الجوفية ملوثة :

g تصل الملوثات إلى األرض بنفس الطريقة التي تصل بها مياه األمطار، حيث تتغلغل الملوثات في التربة وتصل إلى المياه الجوفية، وتعتمد سرعة 
التلوث على نوع التربة والصخور.

g ممارسات االنسان المختلفة في البيت او الشارع او حول مصادر المياه أعلى سطح األرض من شأنه أن يؤثر على المياه الجوفية ويسبب تلوثها. 
2. التعرف على مصادر تلوث المياه الجوفية : 

مصادر أخرى لتلوث 
المياه نشاطات تجارية نشاطات صناعية

الحفر االمتصاصية 
وخزانات الصرف 

الصحي
نشاطات حضرية نشاطات زراعية

مكبات النفايات، 
ممارسات االنسان 

غير المسؤولة خالل 
الرحالت، إلخ

مثل مرافق تصلييح 
السيارات، المطارات، 

محطات الوقود، 
ومواقع البناء التي 
تستخدم مواد سامة

عملية إنتاج وتحضير 
المواد الكيميائية 

وخزنها باالضافة 
إلى محالت الحداداة 

وتصليح األدوات 
وعمليات التعدين 

كل هذا من الممكن 
أن يسبب تلوث مياه 

الشرب.

عدم العناية بتفريغها 
يؤدي إلى خرق خزان 
الصرف الصحي مما 

يتسبب في تسرب  
المياه العادمه الى باطن 

االرض حتى تصل 
الى المياه الجوفيه 

المجاورة.

تخلص خاطئ وغير 
مالئم للنفايات.

إستعمال المبيدات  
الزراعية واألسمدة 

والتي قد تكون سامة 
ومضرة ويبقى أثرها 

في المياه والتربة لمدة 
من الزمن.
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3. مناقشة آثار المياه الجوفية الملوثة على صحة اإلنسان:

تلوث ميكروبيولوجي تلوث كيميائي

g أماكن تربية المواشي )األغنام واألبقار و الدجاج( g استخدام مولدات الديزل وسوء صيانتها

g الحفر اإلمتصاصية سيئة اإلنشاء. g تدمير خزانات حفظ الوقود

g األماكن التي يحظر فيها للتخلص من النفايات.
g جريان المياه على الحقول التي يوضع عليها سماد بكثرة

   والمناطق النائية و المناجم

g األماكن التي يحظر فيها للتخلص من النفايات

g النفايات المنزلية الكيميائية

لها تأثير مباشر على صحة االنسان حيث يعاني من المرض ومغص 
بالجهاز الهضمي وحدوث االسهاالت.

لها آثار صحية سلبية على المدى البعيد وتسمى باآلثار المزمنة حيث
تسبب السرطان، تلف الكلى، والكبد والعضالت والعيون.

4. فتح باب الحوار حول كيف لنا من حماية المياه الجوفية: بدأت الحكومة األردنية بتطوير أنطقة حماية المياه الجوفية لكي تضمن مياه شرب آمنة ونظيفة
للناس. النقاط التالية توضح ثالث مناطق حماية رئيسية: 

منطقة الحماية 1: وهي توجد حول مصدر الماء مباشرة ويتم إحاطتها بسياج مع تثبيت الفتة تبين القيود
العامة التي يجب مراعاتها لمنطقة الحماية األولى. يوضح الرسم التالي نموذج لالفتة
عامة توضح منطقة الحماية األولى، حيث تبرز الخطوط العلوية اسم وموقع منطقة الحماية
بينما توضح الخطوط السفلية معلومات االتصال بالشرطة البيئية حين الضرورة. كما وتبين
الرسومات الرمزية في المنتصف وجوب عدم الوصول وراء السياج وعدم السماح برعي

الحيوانات ومنع رمي النفايات. 

منطقة الحماية 2: تمثل المسافة التي تقطعها المياه الراشحه خالل مدة خمسين يوم حتى تصل إلى المصدر 
                         المائي )البئر أو النبع(. وتعتمد تلك المسافة على نوعية التربة والصخور الموجودة في المنطقة.
ويتم تثبيت الفتة تشير إلى منطقة الحماية الثانية تبين القيود العامة التي يجب مراعاتها
لمنطقة الحماية. الخطوط العليا في الرسم التوضيحي التالي تمثل اسم وموقع منطقة الحماية،
بينما تدل العالمة الخضراء على أنه يسمح بطرح نفايات المجاري ضمن إطار اإلجراءات 
الرسمية وإدارة صارمة، وتشير العالمات الحمراء إلى عدم السماح بطرح المواد الكيماوية

والمبيدات والزيوت والنفايات والنفايات الصلبة ومشتقات البترول.

األردنية.  القوانين واالجراءات  تتوافق مع  التي  النشاطات  بأكملها، وهنا تسمح جميع  النبع  او  للبئر  الجوفية  المياه  تغذية  تغطي منطقة  الحماية 3:  منطقة 
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مقدمة:
إن إدارة مياه المنزل ال تقتصر فقط على اإلدارة الرشيدة للمياه الواردة للمنزل بل يجب أن تؤخذ في الحسبان مسألة هدر المياه وتكاليف المياه أيضًا، ومن هنا 
اهتم دليل التدريب على ضرورة تمكين النساء وتدريبهن على مهارات السباكة الضرورية األولية المتعلقة بطرق صيانة وسائل وأدوات المياه في المنزل، 
وتأهيلهن لعمل إصالحات أساسية ووقف هدر المياه الفوري واآلني وعدم االنتظار لحين تفرغ السباك او لحين وجود الرجل بالمنزل لتوفير البئية االجتماعية 
الالزمة لعمل السباك / الرجل او حتى لتخفيض فاتورة االصالحات والتي ترتفع مع عدم دراية المرأة بمدى العطل او األجزاء المتعطلة بناء على تقديرات او 

 حتى إستغالل السباك الشخصي.   
هدف الوحدة: 

تهدف الوحدة إلى تمكين النساء من تحديد األعطال المتعلقة بوسائل المياه والصرف الصحي والقيام ببعض االصالحات األساسية الضرورية لمنع هدر المياه 
وتوفير قيمة االصالحات وعمل الصيانة الدورية الالزمة وتفقد مرافق المياه بشكل منتظم.

تتألف الوحدة 7 »السباكة وتخزين املياه«:
من خمسة أيام ميدانية تتضمن شرح نظري حول قطع وأدوات ووسائل المياه والصرف الصحي، يليه تطبيق عملي مباشر مع السيدات المتدربات باالعتماد 
على معينات تدريبية متنوعة وأدوات حًية تخاطب خبرات ومعتقدات وأفكار النساء المحليات وسلوكهم اليومي في استخدام المياه وكيف يمكن التعلم من خبرات 

جديدة. في نهاية أيام التدريب ستتمكن المشاركات من:
g التعرف على قطع المياه والصرف الصحي األساسية وعمل كل منها.

g عمل أعمال الصيانة األساسية على مستوى المنزل، وإمكانية تقدير العطل وأبعاده.
g عمل إصالحات أولية ألعطال وسائل المياه على مستوى المنزل. 

تتضمن الوحدة مواضيع وأدوات رئيسية، تشمل:
1. أقسام التمديدات الصحية الرئيسية:  

g شبكات المياه الباردة والساخنة: والتي تتألف من األنابيب) الحديد، 
البالستيك، النحاس(، وخزانات المياه وملحقاتها وقطع التوصيل المختلفة.

g القطع الصحية ومكمالتها.
g شبكات الصرف الصحي المجاري الداخلي ومنها الخارجي أيضًا. 

2. طرق التعامل مع خزانات المياه بأنواعها:

خزانات ستانلس ستيل خزانات البالستيك والفيبرجالس الخزان اإلسمنتي الخزانات الحديدية

المستشفيات  على  عملها  يقتصر   g
الدوائية  والمصانع  والمختبرات 
استخدامها  ويمكن  والغذائية 
للبيوت لكن سعرها مكلف وبنفس 
طريقة االستخدام من حيث المكان 

والفتحات.

خزانات  مواصفات  بنفس  تعمل   g
التركيب مكان  حيث  من  الحديد 
الفتحات  وإلى  من  والتوصيالت 
عملها  كيفية  حيث  ومن  الخاصة 

أيضًا.

المسلحة  الخرسانة  من  يبنى   g
سطح  مستوى  تحت  عادة  ويكون 
األرض وبمساحات حسب التصميم 

والمكان المعد له.
الرئيسي. بالخط  مشبوك   g
بالمياه. للتحكم  عوامة  له   g
g له باب ال يقل عن 50سم×50سم

ألعمال الصيانة
قاع  حتى  غاطس  بأنبوب  مزود   g
سحب  بمضخة  مشبوك  الخزان 
اللزوم. عند  او  أتوماتيكيًا  تعمل 
الداخل  من  الخزان  معالجة  يجب   g
قوية عربية  بطيقة قصارة خاصة 
او  الدلف  حصول  عدم  لضمان 
الترشيح خوفا على أساسات البناية.  

الصاج الحديد  من  مصنوعة   g
ويركب  يصدأ  ال  والذي  المجلفن 
عادة على أسطح البنايات والمنازل. 

g يكون هناك خط ماء من البلدية او
مصدر الماء موصوال به.

تلقائيًا تعمل  عوامة  عليه  مثبت   g
تغلق  الخزان  يمتلء  عندما  )أي 
لوحدها وعندما ينقص الماء نتيجة 
أيضًا(.  لوحدها  تفتح  االستعمال 
للتحكم  محبس  الخط  على  يركب   g
بمرور المياه أثناء أعمال الصيانة.
لتنظيف  أرضية  فتحة  هناك   g

الخزان.
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3. مالحظات ضرورية متعلقة بأمور التسنين :
g أهمية استخدام مزيل الزوائد )الرايمر( أثناء عملية قطع األنابيب:  من الضروري إزالة الحفة الداخلية من عملية القطع بواسطة المقص وذلك لمنع 

تراكم األتربة والترسبات المتواجدة بالماء مما يسبب التضييق واالغالق الجزئي واالنسداد الكلي لألنابيب ذات األقطار الصغيرة. 
g  فائدة إستعمال الزيت في عملية التسنين: عند احتكاك معدنين ببعضهما البعض تنولد حرارة، وهذه الحرارة بحاجة إلى التبريد، فيقوم الزيت بذلك. وكون
الزيت بطبيعته مادة لزجة فإنه يدخل بين جزئيات المعدن ويقوم بالمساعدة على االنزالق وتسهيل عملية التسنين والمحافظة على األسنان من الكسر. 

4. األدوات والعدد الرئيسية الضرورية للقيام بأعمال بداية التأسيس وتطبيق المخطط على الموقع:  
  

عدد التسنين وتمديد األنابيب عدد التجهيز والحفر لتمديد األنابيب العدد المستخدمة في التمديدات الصحية

g ماكنة تسنين يدوية من نصف إلى واحدة g شاكوش بأوزان مختلفة g العدد المستخدمة في التمديدات الصحية

g إزميل، مسطرين، ميزان ماء، مفك عادي g شوكة حفر g قلم عالم )علبة أدهان أساسية(

g مفتاح مواسير رقم 12، 10، 8 g إزميل g ميزان الماء

g زرادية معزولة، مقص مواسير منشار حديد،
شاكوش

g حفار كهربائي إن وجد g لمتر قياس

g مفك مصلب، مزيته، مفك فحص كهرباء، زيت
تسنين

g مسطرين g بربيش الشقلة

g وصلة كهرباء، ملزمة، شوكة حفر g مجرفة وكريك g القدة

5. أهمية التقييد بخطاوت العمل التالية عند تنفيذ أي نشاط يتعلق بعملية السباكة: 
g إرتداء حذاء العمل                        

g إرتداء بدلة العمل
g إرتداء كفوف العمل

g إرتداء نظارة واقية عند اللزوم
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مقدمة:
إن بث الوعي والمعرفة من أجل تغيير السلوك والممارسات المتعلقة باستعماالت المياه يتطلب عملية حوار ومناقشة واستيعاب لبلورة الرأي فضال عن بناء 
االرادة والعزم على التغيير والمساهمة في تطبيق حلول ذاتية على الصعيد الفردي أوال ثم على المستوى المجتمعي للمشاركة في مواجهة مشكلة شح المياه 
و لتطبيق منهج االدارة الفعالة للمصادر المتاحة. فاالتصال مع المجتمعات المحلية وبخاصة القطاع النسائي أمر في غاية األهمية ويحتاج ألسس وقواعد في 
االتصال لجعله اتصال ناجح وهادف. كما أن مهارات الحوار واالتصال باالضافة إلى التسويق هي أمور مترابطة وضرورية لتمكين النساء من الترويج لبعض 

وسائل المحافظة على المياه باإلضافة إلى االستثمار المادي في هذا المجال ايضًا. 

هدف الوحدة: 
تهدف هذه الوحدة إلى بناء قدرات النساء في المجتمعات المحلية على االتصال والتفاعل ضمن مجتمعاتهم

لتوصيل رسائل توعية حول االستخدام الكفؤ للمياه المنزلية وحول أهمية المشاركة في إيجاد حلول والتواصل 
مع الجهات المسؤولة عن قطاع المياه وتأهليها لتكون قادرة على صياغة أفكارها بشكل ناجح وفعال. وتهتم

هذه الوحدة أيضًا ببناء قدرات النساء في مجال إجراء دراسة السوق وتحديد الزبائن للحصول على أكبر عائد
مادي ممكن. 

تتألف الوحدة 8 »التسويق واالتصال«:
من ثالث جلسات تغطى كل جلسة خالل ساعة ونصف تقريبًا حيث يتم فيها استخدام وسائل وأساليب تدريب مختلفة وأدوات مستندة إلى تمارين عملية وصور 
وتمارين حية باالضافة إلى عرض توضيحي لعدد من الشرائح وذلك إلرشاد المدربات وتوضيح المفاهيم لهن. يدعم عرض الشرائح أدوات تعليمية مناسبة 

مثل مجموعات / حلقات النقاش وحوار متبادل وإستنتاج لألفكار المتعلقة بموضوع التدريب.  في نهاية جلسات التدريب ستتمكن المشاركات من:
g فهم مفهوم االتصال وعناصره الرئيسية.

g المعرفة بمعايير االتصال واالستماع الفعالين.
g اكتساب المعرفة المتعلقة بمفهوم وأهمية التسويق.

g اكتساب الوعي حول أدوات ووسائل التسويق الفعال. 

تتضمن الوحدة مواضيع وأدوات رئيسية وتشمل:
1. عناصر االتصال الفعال تشمل: 

g المرسل: وهو مصدر الرسالة أو النقطة التي تبدأ عندها عملية االتصال.
g المستقبل: وهو الجهة أو الشخص الذي توجه له الرسالة ويستقبلها من خالل أحد أو كل حواسه المختلفة (السمع والبصر والشم والذوق واللمس) ويقوم 

بتفسير رموزها ويحاول إدراك معانيها.
g الرسالة: وهي الموضوع أو المحتوى (المعاني أواألفكار) الذي يريد المرسل أن ينقله إلى المستقبل، ويتم عادة التعبير عنها بالرموزاللغوية أو اللفظية

أو غير اللفظية أو بها جميعًا.
g قنوات الرسالة: هي الطريقة أو القناة التي تنقل بها الرسالة من المرسل إلى المستقبل.

أنه فهمها. لها وتأكده من  المرسل واستالمه  إلى  المستقبل  الرسالة من  للرسالة هي إعادة إرسال  المستقبل  التأكد من مدى فهم  الراجعة: هي  التغذية   g
2. للحصول على إتصال فعال مع الفئة المستهدفة يجب أن يتم تحديدها واالهتمام بهذه األمور األساسية: 

g الجنس ذكرا أم أنثىg اللغة التي يجيدها
g الدينg المستوى العلمي

g العادات والتقاليدg المستوى االجتماعي
g الوقت الذي يستطيع تخصيصه الستقبال الرسالة والتمعن فيهاg العمر

3. طرق االتصال الرئيسية، وتشمل: القراءة، االستماع، الكالم، والكتابة.
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4. خصائص الرسالة الناجحة وبعض النصائح المتعلقة بكيفية التعامل مع حاالت النقض الموجهة للمسؤول عن عملية االتصال: 

خصائص الرسالة الفعالةنصائح ضرورية حول كيفية التعامل مع النقد الموجه إليك
g صريحة تقول الحقيقة التي ال لبس فيهاg حاول ان ال تغضب

g صحيحة ولغتها سالمة وذات محتوى جيدg االستماع للنقد بأذن صاغية
g واضحة اللغة والمعانيg إستيعاب المنتقد عندما يكون النقد في غير محله

g موجزة معبرة بأقل الكلمات »خير الكالم ما قل ودل«g الطلب من المنتقد تقديم أمثلة حول العيوب التي ينتقدها
g لطيفة مهذبة تحمل المعان الطيبة التي تضفي االحترام والتقدير على g عدم إعتبار المنتقد على انه شخص غير عادل

الموقف االتصالي
g ملموسة تخاطب الحواس وتستخدم الصور والرسومات والنماذج من أجلg التعبير عن المشاعر

تقريب المعاني إلى ذهن الجمهور
g تتكلم لغة الجمهور تحقق الفهم بين المرسل والمستقبلg تنفيذ ما تم االتفاق عليه

5. تعريف التسويق والتعرف على مفهومه: هو نظام متكامل من أنشطة األعمال المتفاعلة التي تستهدف تخطيط وتسعير وتوزيع وترويج السلع والخدمات
التي تشبع حاجات ورغبات العمالء الحاليين 

6. لتلبية حاجة الزبائن، ومن أجل تطوير ال مبيعات وتحقيق ربحا جيدا يجب أن:
g تتوفر المنتجات والخدمات التي يريدها الزبون.

g تحدد السعر الذي يرغبون بدفعه.
g توفر المنتجات والخدمات في المكان الذي يريد الزبائن التسوق منه.

g استخدام  الترويج المناسب إلعالم الزبائن عن المنتجات أو الخدمات، وجذبهم الى شرائها.
التسويقي(. المزيج  )مكونات    promotion الترويج   و    price والسعر     place والمكان     product المنتج   العناصر، وهي  هذه  ويطلق على 

7. لوضع سعر فعال ألي منتج أوخدمة يجب معرفة:
g التكاليف الفعلية، 

g قدرة الزبائن على الدفع، 
g السعر الذي يطلبه المنافسين.
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