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لضمان ااستهاك الرشيد للمياه

ي 
 ف

ئة
بي

لل
ة 

يق
د

ص
 ال

ت
سا

ار
مم

 ال
ل

لي
د

ق
اد

فن
 ال

ي
 ف

ية
يئ

لب
ا ا

اي
ض

لق
ة ا

دار
ا

حالة دراسية
محافظة بيت لحم

2012

الجهة الممولة:

مؤسسة هاينريش بول 

الجهة المنفذة للمشروع: 

معهد اأبحاث التطبيقية – القدس )أريج(                                                



إدارة مصادر المياه



إدارة مصادر المياه

لماذا نسعى إلى ترشيد استهاك المياه في الفنادق؟

تعتبر الفنادق مستهلكا كبيرا ومهما للمياه، فأحيانا يتجاوز طلب النزاء في 
الفنادق من المياه على طلب السكان المحليين. فاستهاك المياه ا يقتصر على 
المياه الازمة لسد احتياجات النزيل أنما يتعداه إلى المياه الازمة لأعمال العامة 
لتشغيل الفندق مثل المطابخ وغرف الغسيل والمرافق الفندقية كالمسابح 
والحدائق والماعب والمطاعم والنوادي الصحية. وا شك أن ااستخدام الزائد 
عن الحد للمياه يمكنه أن يضعف مصادر المياه المحلية، اأمر الذي يهدد توفر 

المياه لتغطية ااحتياجات المحلية. 

م
عل

ل ت
ه

من  المتسربة  الماء  قطرات  أن 
الحنفية تهدر أكثر من 4000 لتر من 

مياه الشرب سنويا



في  الفنادق  قبل  من  المستهلكة  المياه  كمية  بلغت 
المياه  2011 وفقط من خال شبكة  بيت لحم عام  محافظة 
العامة حوالي 167,102 متر مكعب1  )سلطة المياه والمجاري، 
من  يوميً  السائح  استهاك  متوسط  يقدر  وبالتالي   .)2012
المياه من خال الشبكة فقط حوالي 300 لتر 2، ويعتبر هذا 
المعدل كبيرً مقارنة مع معدل استهاك الفرد للمياه في 
لتر/الفرد/اليوم  يبلغ حوالي 102  محافظة بيت لحم والذي 
)سلطة المياه الفلسطينية، 2012( حيث يستهلك السائح ما 
يعادل ثاثة أضعاف الكمية التي يستهلكها المواطن في 
المحافظة. ومن الجدير بالذكر أن الكمية التي تستهلكها 
الشبكة،  من خال  الموزعة  المياه  على  تقتصر  ا  الفنادق 
إذ تعتمد الفنادق بشكل كبير على شراء المياه من خال 
الصهاريج وذلك باأخص في فترة الصيف. لذا فإن متوسط 
استهاك السائح للمياه يزيد عن 300 لتر/اليوم إذا تم اأخذ 
بعين ااعتبار كمية المياه التي يتم شراؤها من الصهاريج. 

المياه غير  بيع صهاريج  أن عملية  إذ  المستهلكة،  المياه  المياه غير مشمولة في كمية  المشتراة من خال صهاريج  المياه  1 - كمية   
منظمة.

2 - إن معدل استهاك السائح للمياه يعبر هنا عن ما يتم استهاكه من قبل السائح باإضافة إلى كمية المياه المستهلكة لتوفير 
الخدمات اأخرى للسائح )كالغسيل والتنظيف والطبخ و....( 

أن السائح في فنادق محافظة بيت 
لحم يستهلك يوميا ما يعادل ثاثة 

أضعاف كمية المياه التي يستهلكها 
المواطن في المحافظة

هل تعلم
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33% 18%

15% 15%

11%

3% 3%

2%

رسم توضيحي لنسبة استهاك المياه 
في مرافق الفندق بشكل عام

 الممارسات التي يمكن إتباعها لتخفيض استهاك المياه في الفندق: 
  

- تشجيع النزاء على ااقتصاد في استهاك المياه عن طريق وضع ماحظة 
أو إرشادات في كل حمام لتوضيح أهمية المياه في منطقتنا والطلب منهم 

أن يتعاملوا مع المياه بحرص.

في  للمياه  اأعلى  ااستهاك  نقاط  عند  منفصلة  مياه  عدادات  تركيب   -
الفندق. 

يمكنها  والتي  الفندق  حمامات  في  بالمياه  للتحكم  نظام  بتركيب  قم   -
إن تتحكم بضغط وتدفق المياه أو ركب صنابير ااستشعار وأجهزة إشباع 
من   %30 تخفض  قد  والتي  الفندق  في  الصحية  المرافق  كل  في  الهواء 

استهاك المياه.

تحتوي  والتي  المياه  توفر  التي  بتلك  القديمة  المراحيض  باستبدال  قم   -
على نظام ثنائي لطرد المياه. إذ يجب أن ا يزيد تدفق المياه في المراحيض 

عن 4 لتر في ااستخدام الواحد. 

- استحدث نظام غسل المناشف وأغطية الفراش بناءا على طلب النزيل 
عن طريق وضع بطاقة في كافة الحمامات اطاع النزاء على كمية المياه 
المستهلكة في غسيل المناشف واأغطية التي تم استخدامها مرة 
واحدة فقط. أطلب من النزيل ترك المناشف التي يرغبون بغسلها على 
أرضية الحمام وتعليق المناشف التي ينوون إعادة استخدامها. وضع 
بطاقة أخرى على إحدى الطاوات قرب السرير لدعوة النزيل إباغ خدمة 

الغرف إذا أراد تغيير الشراشف بشكل يومي. 
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- استخدام منظفات صديقة بالبيئة حيث يوجد عليها عامة بيئية مثل Ecolabel أو
 EU-Flower

عنها  ااستغناء  يمكن  حيث  الحدائق،   لري  العذبة  الشرب  مياه  استعمال  تجنب   -
بتخزين مياه اأمطار،  فبدا من وصل مجاري مياه اأمطار مع شبكة الصرف الصحي 

يمكن بناء خزانً أو بئرً لتجميعها ومن ثم استعملها لري الحدائق. 

- استخدام شبكات الري بالتنقيط واختيار اأنواع النباتية المقاومة للجفاف.

- صيانة شبكات المياه بانتظام للحد من زيادة نسبة الفاقد من المياه. 

- الرقابة المنتظمة استهاك المياه لكل قسم من أقسام الفندق.

قائمة  وضع  مع  المياه  استهاك  ترشيد  حول  الفندق  موظفي  كافة  بتوعية  قم   -
لتذكير الموظفين بأفضل الخطوات التي عليهم أن يتبعوها لترشيد ااستهاك. 

- تركيب خزانات التوفير في الغساات لتخفيض استهاك المياه حيث تقوم بتخزين 
مياه الغسلة اأخيرة إعادة استخدامها في الغسلة التالية. 

- قم بتركيب صنابير كبس موقوتة في غرف استبدال المابس التابعة لبرك السباحة 
والتي ستتيح فترات استحمام أقصر.

- حماية البيئة حول برك السباحة والتي تعتبر من المرافق الجذابة في الفندق لذا ا 
يجب إضافة الكثير من الكلور وتجنب تغيير المياه كثيرً،  حيث يمكن المحافظة على 

حرارة ونظافة البركة من خال تغطيتها. 

- تركيب فلتر واستخدام تدوير المياه في البركة والذي يغني عن تغيير الماء مدة 
طويلة. 

- إعادة استخدام مياه برك السباحة للري وأغراض التنظيف.
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إدارة المياه العادمة

تنتج الفنادق كميات كبيرة جدا من المياه العادمة وذلك نتيجة لاستهاك 
المرتفع للمياه في جميع مرافق الفندق، لذلك يجب العمل على التخلص 

السليم بيئيا من المياه العادمة الناتجة وااستفادة منها، من خال: 

- العمل على تجميع ومعالجة المياه العادمة الناتجة عن الفندق، وإعادة 
استخدامها في ري الحدائق في الفندق.  

ومياه  ااستحمام  ومياه  المغاسل،  )مياه  الرمادية  المياه  فصل   -
غسيل المابس( عن المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها 

إما في المراحيض أو في ري الحدائق في الفندق. 
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إدارة النفايات الصلبة



تنتج الفنادق كميات كبيرة من النفايات الصلبة من أغلفة العبوات الزجاجية 
والباستيكية وبقايا الطعام ومواد التنظيف، لذلك يجب العمل على خفض 

كمية النفايات الناتجة عن الفندق من خال:

ا  التي  الزجاجات  استعمال  تجنب  اأجل؛   طويلة  للمواد  اأولوية  إعطاء   -
يمكن إعادة استعمالها؛    تجنب المشروبات المعلبة واختيار المنتجات قليلة 

التغليف.

- العمل على فصل النفايات إلى زجاجية وورقية ومعدنية وعضوية وغيرها. 

والمخلفات  النباتات  وأوراق  الطعام  بقايا  مثل  العضوية  المخلفات  فصل   -
الناتجة عن تنظيف الحدائق وتحويلها إلى سماد طبيعي إعادة استخدامها 

في حديقة الفندق.

- التقليل من استخدام اأوراق من خال استخدام الورقة على الوجهين.

- التقليل من استخدام اأشياء التي تستعمل لمرة واحدة مثل مناديل الورق 
واأكواب الورقية واأدوات الباستيكية.

تسمح  بطريقة  وغيرها  كالشامبو  بااستحمام  الخاصة  المنتجات  تغليف   -
باستخدام المنتج أكثر من مرة واحدة أو تغليفها بعبوة قابلة للتدوير. 

- قم بالتبرع بالمواد التي ينوي الفندق التخلص منها والتي يمكن استخدامها 
)مثل الماءات، اأغطية والبطانيات، اأواني الزجاجية، والطعام وقطع الصابون 
وقطع اأثاث والستائر( للمحتاجين والجمعيات الخيرية بدا من التخلص منها 

في حاوية النفايات.  
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إدارة مصادر الطاقة



لماذا نسعى إلى ترشيد استهاك الكهرباء في الفنادق؟

الطاقة  من  كبيرة  كميات  المحتلة  الفلسطينية  اأراضي  في  الفنادق  تستخدم 
لعمليات التشغيل اليومي واأنشطة الترفيهية، وتعد تكلفة الطاقة في الفنادق 
من أكبر النفقات التشغيلية وهذا يعود إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود في 
اأراضي الفلسطينية، إذ يعتبر سعر الكهرباء في اأراضي الفلسطينية من أكثر 

اأسعار ارتفاعً. 

هل تعلم

أن المصابيح الموفرة للطاقة عمرها أعلى 10 
مرات من المصابيح العادية

الموفرة  المصابيح  استخدام  أن  تعلم  هل 
الطاقة  من   %75 حوالي  توفر  للطاقة 

المستهلكة في اإنارة



الممارسات الصديقة للبيئة التي يمكن اتباعها في الفندق والتي تؤدي الى 
تخفيض المصاريف التشغيلية للفندق وحماية البيئة:

 
   ضع بطاقات في غرف النزاء تحتوي على اقتراحات وخطوات يمكن للنزيل إتباعها 

لترشيد استهاك الكهرباء.

   العمل على تركيب عدادات كهرباء منفصلة في اأماكن اأكثر استهاكا للطاقة 
الكهربائية. 

     وضع نظام تحكم خاص بالتدفئة والتبريد لضمان إطفاء الغرف غير المستخدمة. 

    عند شراء أجهزة جديدة يجب التفكير بمدى استهاكها للطاقة مع مراعاة الصيانة 
الدائمة لهذه التجهيزات مما سيحد من تبديد الطاقة.

     استعمال مصابيح اإنارة الموفرة للطاقة في جميع مرافق الفندق وخاصة المواقع 
التي تحتاج إنارة دائمة كالمطبخ والمطعم والحمامات. 

   قم بتركيب مصابيح فلوروسينت في كافة غرف النزاء،حيث أنها تستهلك ربع 
الطاقة مقارنة باللمبات العادية وتدوم عشرة أضعاف عمر اللمبات العادية. 
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   إن كانت مساحة الفندق كبيرة، قم بدراسة إمكانية وضع مجسات 
للتحكم بوحدات التكييف. حيث يتم إطفاء اأنظمة عند الوصول إلى 
درجة الحرارة المطلوبة. كما تقوم هذه المجسات بمراقبة نسبة جريان 

الهواء للتأكد من كفاءة دورة الهواء.

   توزيع مجسات ومعدات الحرارة في كل الغرف: وهو استثمار مكلف 
بعض الشيء في البداية ولكنه مفيد على المدى البعيد. 

غير  والغرف  اأماكن  عن  والتكييف  اإضاءة  أجهزة  جميع  إغاق    
المشغولة.

    قم بإطفاء وفصل جميع اأجهزة الكهربائية بعد استخدامها وذلك 
يفضل  لذا  إطفائها  بعد  حتى  الكهرباء  باستهاك  تستمر  أنها 

فصلها من الكهرباء تماما. 

  تأكد من أن النوافذ مغلقة بشكل محكم لتخفيض نسبة الهواء 
المتسرب

   30  % من الحرارة التي تتسرب إلى غرف النزاء سببها الشمس الخارجية. 
نوافذ  على  الشمس  بأشعة  للتحكم  أغلفة  تركيب  إمكانية  ادرس 
الحرارة  نسبة  يخفض  وذلك  فعاا  تظليا  توفر  اأغلفة  هذه  الغرف. 

المتسربة باإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في التكييف. 
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   إغاق جميع الستائر في الغرف الشاغرة

   العمل على عزل اأبواب والنوافذ لمنع تسرب الهواء.

   استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. 

   قم بتنظيف أو استبدال فاتر أجهزة التكييف بشكل دوري، علما أن الفاتر غير النظيفة تعيق مجرى الهواء 
ويمكنها أن تؤدي إلى إطالة فترة التشغيل ما يزيد من معدات استهاك الطاقة.

   قم بتركيب أجهزة فتح وإغاق اأبواب التي تعمل بالبطاقات على كل أبواب الغرف. فعند مغادرة النزيل 
لغرفته وإقفالها بالبطاقة تغلق أنظمة التكييف واإنارة والراديو والتلفزيون بشكل تلقائي. ويمكن أنظمة 

إدارة الطاقة هذه تخفيض معدات استهاك الكهرباء في الغرف بنحو 15 – %30

   إذا لم يكن الفندق يحتوي على نظام فتح وغلق اأبواب باستخدام البطاقات، تأكد أن المصابيح والكهرباء 
قد تم إطفاؤها فور مغادرة النزيل للفندق. 

   استخدم الثاجات الصغيرة والمايكروويف وأجهزة صنع القهوة ومجففات الشعر وأجهزة الكوي 
الصديقة للبيئة.

   قم بتشغيل الغساات والنشافات في الفندق خارج أوقات الذروة. 

   قم بتشغيل الغسالة أو الجاية فقط عند امتائها.

   قم بتخفيض درجة حرارة الماء المستخدم للغسيل من 85 درجة مئوية إلى 60 درجة 
بالغسيل  قم  أو  التكاليف.  وتخفيض  الطاقة  ترشيد  في  سيساعد  ذلك  مئوية. 

في الماء البارد واستخدام مواد تنظيف خاصة فذلك سيخفض بشكل كبير من 
       استهاك الكهرباء. 
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    الصيانة المنتظمة لجميع اأجهزة الكهربائية وسخانات المياه وأي معدات 
أخرى.  

   تجنب فتح أبواب الثاجة والفرن كثيرا للحفاظ على البرودة الداخلية. فكل 
مرة تفتح بها باب الفرن تتسرب 25% من الحرارة. 

السباحة  لبرك  للمياه  الشمسي  التسخين  نظام  تركيب  إمكانية  ادرس    
واستخدم غطاء للبركة عند عدم استخدامها. 

   قم بتوعية كافة موظفي الفندق حول ترشيد استهاك الطاقة. ضع قائمة 
لترشيد  يتبعوها  أن  عليهم  التي  الخطوات  بأفضل  الموظفين  لتذكير 

ااستهاك. 

ماحظات عامة:

   وضع بوسترات في غرف الفندق لتوضيح سياسات الفندق نحو المحافظة 
على البيئة، ودور النزيل في المساهمة في المحافظة على البيئة.

الفندق مثل  العامة في    يجب توفير مواقع خاصة للمدخنين في اأماكن 
المطعم والبهو وأيضا تخصيص غرف نوم خاصة للمدخنين. 

    يفضل استعمال المنتجات الزراعية المحلية وهذا سيضمن لصاحب الفندق 
الحصول على هذه المنتجات طازجة ودعم المزارعين المحليين والتخفيض 

من تكاليف استيراد أو شراء تلك المنتجات من الخارج بأسعار عالية.
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معهد اأبحاث التطبيقية – القدس  )أريج(   
صندوق بريد 860 ، شارع الكركفة

بيت لحم ، فلسطين
                                             www.arij.org

مصدر بعض الصور من الشبكة العنكبوتية


