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الفصل األول لعام 2014

مشروع دراسة االستهالك
النهائي للمياه

المستجدات حول مشروع تعرفة
الكهرباء وفقا ألوقات الذروة

�أكملنا عملية جمع البيانات لهذا امل�شروع
بنجاح و�سيتم الرتكيز يف الربع الأول من
العام  2014على عملية حتليل البيانات و�إزالة
العدادات وم�سجل البيانات من
املنازل امل�شاركة.
ومن املقرر عقد ور�ش عمل خالل الربع
الثاين من العام  2014لتقدمي املعلومات حول
النتائج الرئي�سية واجتاهات البيانات� .ستقدم
تلك البيانات طرق اال�ستخدام الرئي�سية للمياه يف املجمعات ال�سكنية
مت�ضمنة حتليل �أمناط اال�ستهالك بالن�سبة للأ�سرة ككل وللفرد بالإ�ضافة
�إىل حتليل اال�ستخدام الداخلي للمياه وكفاءة �أجهزة توفري ا�ستهالك املياه
و�أمناط اال�ستهالك خالل فرتات ال�صباح.

قمنا باختتام مرحلة هامة من جتربة م�شروع تعرفة الكهرباء وفقا لأوقات
الذروة حيث مت تقييم العنا�صر الثالثة التالية لدى امل�شاركني الـ:400
 التعلم من خالل الن�صائح املقدمة املعلومات من خالل وحدة عر�ض �إلكرتونية خم�ص�صة (عمليا) �إ�شارات الت�سعري�أظهرت النتائج �إنخفا�ض كبري يف الطلب واال�ستهالك ي�صل �إىل 17.25%
و 16.8%على التوايل .وتتكون اخلطوة التالية من �إزالة عن�صر الت�سعري
وتو�سيع نطاق التجربة (امل�شروع) حتى نهاية عام  2014حيث �سنتمكن
من تقييم ما �إذا كان هذا الإنخفا�ض م�ستدام حتى مع انعدام عن�صر
الت�سعري.

دراسة سلوك المستهلك
يقوم مكتب وفر مياه بعمل �أول درا�سة بحثية اجتماعية تتكون من مرحلتني:
املرحلة النوعية واملرحلة الكمية .ت�ضمنت املرحلة النوعية عمل  38مقابلة
معمقة يف �أبوظبي والعني والتي مت الإنتهاء منها خالل الربع الأول من العام
 2014وا�ستخدمت النتائج لت�صميم املرحلة الثانية وهي املرحلة الكمية
حيث تت�ضمن عمل مقابالت وجها لوجه مع �ألف م�شارك يف �أبوظبي والعني.
�ستخدم هذه الدرا�سة مكتب وفر مياه ملعرفة طرق التوعية امل�ستهدفة
ومبادرات �إدارة الطلب على املياه.

أسبوع أبوظبي لالستدامة
�شارك مكتبي وفر طاقة ووفر مياه يف القمة العاملية للمياه ( )IWSوالقمة العاملية لطاقة
امل�ستقبل ( )WFESيف يناير  2014ب�أر�ض املعار�ض يف �أبوظبي.
وجاءت تلك امل�شاركة كجزء من م�شاركة املكتب يف تلك الفعاليات حيث ا�ستقطبت املن�صة
العديد من الزوار على امل�ستوى املحلي والدويل .ومثل ال�سيد ماثيو غريفيث ،مدير ق�سم
ا�سرتاتيجية و�إعادة ا�ستخدام املياه مكتب وفر مياه يف حلقتي نقا�ش عن �ضرورة تغيري ال�سلوك
اال�ستهالكي للمياه والإدارة فعالة للموارد املائية.
ومن ناحية �أخرى ا�ستعر�ض ال�سيد رامز العيلة ،مدير مكتب وفر طاقة ،جتربة العدادات الذكية
ملكتب وفر طاقة والتي تركز على توجيه امل�ستهلك نحو تغيري العادات الإ�ستهالكية للكهرباء
وجاء ذلك خالل القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل وامللتقى الثاين لل�شبكة العاملية للمدن امل�ستدامة
والتي ا�ست�ضافتها وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية وم�صدر ذلك الأ�سبوع.

