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إخلاء مسـؤولية  :يحتـوي هـذا الكتيـب علـى مبـادئ توجيهيـة عامـة حـول كفـاءة اسـتخدام الميـاه والطاقـة المنزليـة فقـط .وقـد يحتـوي أيضـاً علـى
أخطـاء وردت سـهواً وبصـورة غيـر مقصـودة قـد ال تتناسـب مـع الظـروف الخاصـة بالعديـد مـن االسـتخدامات المنزليـة .ينبغـي دومـاً طلـب خدمـات
الجهـات المهنيـة المختصـة قبـل اتخـاذ أي إجـراءات أو تدابيـر فيمـا يتعلـق بكفـاءة اسـتخدام الميـاه والطاقـة المنزليـة .الناشـر لهـذا الكتيـب والمشـاركون
المسـتقلون غيـر مسـؤوليين بـأي شـكل مـن األشـكال عـن أي أخطـاء غيـر مقصـودة وردت فـي هـذا الكتيـب ،كمـا يخلـون مسـؤوليتهم تجـاه أي شـخص
فيما يتعلق بأي بادرة تمت بشـكل مباشـر أو غير مباشـر من قبل شـخص ما ،اعتمد في بادرته على ما ورد في مجمل هذا الكتيب أو في أي جزء منه.

مـق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــة

إن مواردن ــا م ــن المي ــاه والطاق ــة ه ــي نع ــم أنع ــم الل ــه
به ــا عل ــى البش ــرية جمع ــاء .فالبحي ــرات واألنه ــار والبح ــار،
والمحيط ــات ،واألمط ــار ،والجب ــال ،والحي ــاة النباتي ــة
والحيواني ــة ،والمي ــاه النظيف ــة الت ــي تتدف ــق م ــن الصنابي ــر،
والكهربــاء التــي تنيــر منازلنــا ،ومقدرتنــا علــى طبــخ وجباتنــا،
وإرش ــادنا عل ــى الطري ــق الصحي ــح لي ـ ًـا ،والغط ــس ف ــي
أح ــواض الس ــباحة ،ومراقب ــة أح ــداث العال ــم ونح ــن ف ــي
مقاع ــد الراح ــة ،والتس ــوق لي ـ ًـا أو نه ــاراً  ...كل ذل ــك م ــن
النع ــم الت ــي علين ــا أن نتمع ــن به ــا جي ــداً.
تُ ع ــد اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة م ــن أكث ــر ال ــدول
اس ــتهالكاً للكهرب ــاء كم ــا تأت ــي ف ــي المرتب ــة الثالث ــة م ــن
حيــث اســتهالك الميــاه بعــد الواليــات المتحــدة األمريكيــة
وكن ــدا.
وتتبن ــى دول ــة اإلم ــارات خطط ــاً اس ــتراتيجية للحف ــاظ عل ــى
مواردن ــا الطبيعي ــة وضم ــان اس ــتدامتها عل ــى الم ــدى
البعي ــد ،وزي ــادة فاعلي ــة اس ــتهالك الكهرب ــاء والمي ــاه،
وتطوي ــر وتش ــجيع اس ــتخدام مص ــادر الطاق ــة المتج ــددة
مث ــل الطاق ــة الشمس ــية .وتق ــع المس ــؤولية عل ــى عات ــق
الجمي ــع للمس ــاهمة بالجه ــود المبذول ــة للحف ــاظ عل ــى
المي ــاه والكهرب ــاء ليتس ــنى لألجي ــال القادم ــة االس ــتفادة
منه ــا كم ــا ننع ــم نح ــن به ــا اآلن.
فلنعم ــل جميع ــاً أطب ــاء ومهندس ــين وعم ــال ومضيفي ــن
وموظف ــي مبيع ــات وطلب ــة  ...إل ــخ ونوح ــد جهودن ــا م ــن
أج ــل غ ــد أفض ــل ،ولنتذك ــر أن ل ــكل ش ــخص دور وأن ل ــكل
مفت ــاح إن ــارة أيض ــاً دور وأن كل م ــا نق ــوم ب ــه مهم ــا صغ ــر
ل ــه أث ــره عل ــى الم ــدى البعي ــد.
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ترشيد االستهالك
في الـغــرف
ودورات المياه

•ق ــم بإب ــاغ إدارة الفن ــدق ع ــن أي تس ــرب ف ــي الصنابي ــر
أو المراحي ــض.
•ف ــم بخف ــض وق ــت اإلس ــتحمام لتخفي ــض اس ــتهالك
ـاء أق ــل م ــن
المي ــاه .فاالس ــتحمام الس ــريع يس ــتهلك م ـ ً
االس ــتحمام لفت ــرة طويل ــة أو اس ــتخدام الجاك ــوزي.
•ال تلق ــي بالنفاي ــات ف ــي المراحي ــض ،ب ــل اس ــتخدم س ــلة
المهم ــات.
•اس ــتخدام المنش ــفة أكث ــر م ــن م ــرة .ق ــم بتعليقه ــا إن
كان ــت نظيف ــة أو اتركه ــا عل ــى أرضي ــة الحم ــام إن كان ــت
بحاج ــة إل ــى غس ــيل .إذا ش ــارك نزي ــل واح ــد ف ــي برنام ــج
يوف ــر 4.5
إع ــادة اس ــتخدام المناش ــف ،ف ــإن ذل ــك ّ
جالون ــات م ــن الم ــاء وحوال ــي  8/1ك ــوب م ــن س ــائل
التنظي ــف يومي ــاً.
•أع ــد اس ــتخدام أغطي ــة الس ــرائر .فلي ــس هن ــاك داع ــي
لتغييره ــا وغس ــلها يومي ــاً .ق ــم بوض ــع مالحظ ــة ق ــرب
س ــريرك عندم ــا تري ــد تغيي ــر الغط ــاء .إن عملي ــة الغس ــيل
ف ــي فن ــدق كبي ــر ق ــد تس ــتغرق أكث ــر م ــن  16س ــاعة
يومي ــاً  ،م ــا يعن ــي اس ــتهالك كمي ــات ضخم ــة م ــن الم ــاء
والكهرب ــاء.
•ق ــم بإطف ــاء أض ــواء الحمام ــات والمروح ــة العادم ــة عن ــد
انتهائ ــك م ــن اس ــتخدام الحم ــام.
•قم بإطفاء األضواء عند خروجك من الغرفة.

تـــــذكـــــر بــــأن قـــيامــــك بـــمــجـــــرد خطــوات بســيطة قــد
يســاعد فــي تعزيــز مســاعينا لترشــيد اســتهالك الكهربــاء
والميــاه ،وكل مــا تقــوم بــه يمثــل أهميــة كبــرى بالنســبة
لنـــا .وهـــذه المـــوارد الثمينـــة ملكنـــا جميعـــاً ويجـــب
أن نحاف ــظ عليه ــا م ــن أج ــل كوكبن ــا .كُ ــن ج ــزءاً م ــن ه ــذه
المس ــاعي الخض ــراء وس ــاهم ف ــي الحف ــاظ عل ــى البيئ ــة!
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