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MIRRA LAUNCHES ITS NEW
PROJECT IN AZRAQ FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE
 مشروعها الجدجد جد اجز ا رMIRRA أطلقت
نحو ال راعة المستدامة
MIRRA PARTICIPATED IN FUTUREDAMS
ANNUAL
PROGRAMME FORUM 2019 AT MANCHESTER, UK
 از منتدى برنامجMIRRA شاركت
 از مانشسجتجر9302 السنويFutureDAMS
 المملكة المتحدة،
MIRRA-UNICEF PILOTED SUCCESSFULLY ITS DECENTRALIZED INTEGRATED SUSTAINABLE INNOVATIVE APPROACH
FOR WASTEWATER MANAGEMENT IN PUBLIC INSTITUTIONS
 بنجدجاب بجتجدجربجةMIRRA & UNICEF قامت
نهدها المبتكر المستدام المتكامل الالمرك ي إلدارة
م اه الصرف الصحز از المؤسسات العامة
MIRRA TRAINED 330 STUDENTS
(1ST GRADE TO 12TH GRADE)
IN RIHAB VILLAGE ON WATER,
SANITATION
AND
HYGIENE
BEST PRACTICES AND BEHAVIORS
 طالبًا )من الصجف333  بتدر بMIRRA قامت
ا ول حتى الصف الثانز عشجر( اجز قجر جة رحجاب
على أاضل الجمجمجارسجات والسجلجوكج جات الجمجتجعجلجقجة
بالم اه والصرف الصحز والنظااة

Who are we?
MIRRA is a Jordanian non-governmental
organization established in 2007. We aim
to support research & development in Jordan’s agricultural and water sectors
through cooperation with farmers, private
sector entities, governmental sector and
international research institutions. MIRRA
operates developmental projects, building
capacities & consultative missions in agriculture, irrigation, water, sanitation and
hydro-modelling.
من نحن؟
 وتهدهد7002 ميرا هي منظمة أردنية غير حكومية أنُشئت في
إلى دعم البحث والتطوير في قطاعي الزراعة والمياه في األردن
من خالل التعاون مع المزارعهيهن ومهاتهتهات الهلهطها الهخها
واللطا الحكومي وماتتات البحوث الدولية وتدير ميرا مشاريع
تنموية وبرامج بناء قدرات ومدام اتتشارية في الهزراعهة والهر
.والمياه والصر الصحي والنمذجة المائية
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MIRRA LAUNCHES ITS NEW PROJECT IN
AZRAQ FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE
By Maram Zaid
Azraq, Jordan, 6th August 2019: MIRRA launched its
new project “Realizing Sustainable Agriculture and Efficient
Water Management in the Azraq Basin in Jordan through
the Adaptation and Integration of Proven Technology and
Community Partnership” in Azraq through a kick-off meeting
with different stakeholders.
A partnership agreement between MIRRA and the Rural
Family Society (RFS), a community- based organization in
Azraq, was signed during the kick-off.
A female farmer in Azraq said: “Our resources reached this

level of deterioration because we didn’t manage them in a
sustainable manner’’.
Farmers in Azraq are observing decreased livestock production, increased desertification and loss of wetlands due
to the over-exploitation of ground water. This has caused
depletion in groundwater levels, increased salinity of
groundwater and soil due to improper agriculture practices,
impacts of climate change and an overall lack of awareness
and extension support in this field. MIRRA and RFS have
seen through these challenges a path into sustainable development that will result in improved environmental conditions, sustainable agricultural practices and enhance community livelihood. The project is funded by the High Atlas
Foundation in Morocco.
In the beginning of the kick-off meeting, Mr. Omar Shoshan,
head of RFS, welcomed the participants and gave a brief
introduction about RFS and the importance of this project to
the Azraq community. Dr. Samer Talozi, MIRRA’s Director,
followed up with a presentation about MIRRA and its projects in different regions in Jordan. Following that, Eng.
Alham Al Shurafat, MIRRA’s Environment Department Manager, gave a brief introduction about the project. Eng.
Maram Zaid, MIRRA’s Irrigation and Agriculture Department
Manager, followed up and explained the proposed sustainable solutions to overcome challenges in Azraq and presented the action plan of the project.
At the end of the meeting, youth who will be participating in
the capacity building program, introduced themselves and
explained why they are interested in this program. One of
the youth participants said: “We inherited agriculture from
our forefathers, and we want to conserve it”.

MIRRA’s Dr. Samer Talozi (Right) and RFS Chairman Mr.
Omar Shoshan (Left) are signing the HAF-Funded new project in
Azraq for sustainable agriculture, August, 2019

الدكتور تامر طلوز من ميرا والتيد عمر شوشان من جمعية األترة الريفية
يوقعان اتفاقية تنفيذ مشرو جديد ممول من ماتتة األطلس الكبير في األزرق
7002 , ّاب,نحو الزراعة المتتدامة
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The youth and trainers participating in MIRRA Summer School of
Sustainability, August, 2019

For more information about the project click on
ر
ر
 أ ط ع،التشوع
أكث ع
لتيلتما

7002 , ّاب, الصيفي لالتتدامةMIRRA الشباب والمدربين المشاركين في معدد

www.mirra-jo.org/Contents/Atlas-MIRRA-RFS-Azraq.aspx.
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MIRRA participated in FutureDAMS Annual Programme Forum 2019 at Manchester,
UK

FutureDAMS  اجز مجنجتجدى بجرنجامججMIRRA شاركجت
 المملكة المتحدة،  از مانشستر9302 السنوي

By Weam Mahdawi
th

Manchester, UK, 17-20 September 2019: MIRRA represented by Weam Mahdawi participated in FutureDAMS
Annual Programme Forum 2019 that was held in Manchester, UK, which is organized by The University of Manchester, as a part of FutureDAMS Project.
This forum is held on an annual basis as a part of FutureDAMS: Future Design and Assessment of water-energy
-food-environment Mega-Systems project (2019-2021). It is
a multi-partner (from the Nile, Volta, Tigris-Euphrates and
Yarmouk River basin), collaborative research programme
that aims to transform how new dams and systems of new
and existing dams are assessed, selected, designed, and
operated to provide water, food, and energy security for all.
The objectives of the Forum were to develop a culture of
inclusivity, participation, equitable partnerships and community in the consortium and build global networks. Furthremore, understand the commonalities and differences
within and across basin case studies and identify the
shared and contextual needs of stakeholders and consortium partners. MIRRA is leading the efforts to model and
investigate the Yarmouk and Tigris-Euphrates river basins.The model represents the Yarmouk and TigrisEuphrates water systems as a network composed of 77
dams and more than 300 nodes, nodes can be, gauge sites
with time-series of inflows, demand sites, and consumption
sites. The network presented the baseline model which
includes the existing infrastructure.

وئام مدداو
 قامت المدندتة وئهام مهدهداو:9302  ا لول93-01 ،  المملكة المتحدة، مانشستر
 الهذ عهلهد فهي7002 بتمثيل جمعية ميرا في منتدى تدود المتتلبهل التهنهو لهعهام
 كهجهزء مهن مشهرو,  والذ تنظمه جامعهة مهانشهتهتهر,  المملكة المتحدة, مانشتتر
.تدود المتتلبل
 تصهمهيهم و تهلهيهيهم:يعلد هذا المنتدى بشكل تنو كجزء من مشرو تدود المتتهلهبهل
-7002)  الغذاء – البيئة ضمن مشاريع التدود فهي الهمهتهتهلهبهل- الطاقة-ارتباط الماء
,  حوض فولتا,  و هذا المشرو يتأل من شراكة متعددة )من حوض النيل.( 7070
 وهو برنامج بحثي تعاوني يدهد إلهى, ( الفرات وحوض ندر اليرموك-حوضي دجلة
تحتين تلييم التدود وأنظمة التدود اللائمة والجديدة واختيارها وتشغيلدا لتوفير المهيهاه
.والغذاء و الطاقة للجميع
أهدا المنتدى هي تطوير مبادئ الشمولية والمشاركة والشراكات المنصفة والمجتمهع
 باإلضافة الى فدم اللواتم الهمهشهتهركهة واالخهتهالفهات.في االتحاد وبناء شبكات عالمية
داخل وعبر دراتات احواض االندار وتهحهديهد االحهتهيهاجهات الهمهشهتهركهة ألصهحهاب
 تلود جمعية ميرا الجدود المبذولة لتصميم والتحهلهيهي فهي أحهواض نهدهر.المصلحة
 قهامهت جهمهعهيهة مهيهرا به نشهاء نهمهوذ,  حهالهيمها.اليرموك وحوضهي دجهلهة والهفهرات
 يمثهل ههذا الهنهمهوذ شهبهكهات مهيهاه الهيهرمهوك ودجهلهة.هيدرولوجي ألحواض األندار
 يهمهكهن أن تهكهون ههذه,  عهنهصهر000  تدما وأكثر من22 والفرات كشبكة تتأل من
 مواقع قياس متمثلة بتلتلة زمنية من الهتهدفهلهات ومهواقهع الهطهلهب ومهواقهع, العناصر
 قدمت الشبكة نموذ األتاس الذ يتضمن البنية التحتية الهحهالهيهة لهحهوض.االتتدالك
.اليرموك و حوضي دجلة و الفرات
For more information about the project click on
ر
ر
 أ ط ع،التشوع
أكث ع
لتيلتما
http://mirra-jo.org/Contents/FutureDAMS.aspx

MIRRA’s Weam Mehdawi (Middle) was participating in the FutureDAMS Annual Programme Forum in Manchester, UK, 2019

7002 , التنو في مانشتتر في المملكة المتحدةFutureDAMS  ممثلة بوئام مدداو )الوتط( في منتدىMIRRA شاركت
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MIRRA-UNICEF PILOTED SUCCESSFULLY ITS DECENTRALIZED INTEGRATED
SUSTAINABLE INNOVATIVE APPROACH
FOR WASTEWATER MANAGEMENT IN
PUBLIC INSTITUTIONS

 بججنجدجاب بجتجدججربجة نججهجدجهججاMIRRA & UNICEF قجامجت
المبتكر المستدام الجمجتجكجامجل الجالمجركج ي إلدارة مج جاه الصجرف
الصحز از المؤسسات العامة

By Alham Al-Shurafat
Mafraq, Jordan, 30th September 2019: MIRRA designed,
installed and successfully operated two new innovative system that consists of: decentralized wastewater treatment
plants (WWTPs), a graywater treatment system, and an
automated drip irrigation system for the re-use of treated
wastewater within three schools in Rihab village, Mafraq,
Jordan. This integrated system derives its energy from a
newly installed solar power system. This is part of the MIRRA-UNICEF partnership within the “Decentralized
wastewater treatment and reuse in institutions” project.
The two decentralized WWTPs save around 4 meter cubic
of fresh water per day and utilize the modified septic tank
treatment method. The wastewater comes from three
schools and an adjacent Mosque. The treated wastewater
is then pumped through an innovative and automatic low
energy drip irrigation system for restricted irrigation according to the Jordanian Standards. A total of 250 new trees
have been planted in and around the schools.
The graywater management system collects and treats the
graywater from outdoor drinking faucets using the trickling
filter technology. Treated graywater is then stored and reused to flush the nearby students’ toilets, saving more than
1 meter cube per day. For sustainable flushing schemes, all
the sanitation units and drinking facilities were renovated up
to the National Standards for Water, Sanitation and Hygiene (WASH) in Schools in Jordan.
Monitoring and sustainability components included installing
systems with very low simple operation and maintenance
procedures, establishing a water lab for water quality monitoring for the schools, online monitoring systems, color coding all pipes as well as other installations, integrated protection measures (fencing, signing the site thoroughly, well
locked rooms and
boxes for the equipment and infrastructure for disabled children) and signing a
memorandum of understanding with the
schools and the authorized
Education
Directorate that addresses all aspects of
sustaining the project
into the future.

الدام الشرفات
بتصميم وتركيب وتشغيل نظهامMIRRA  قامت:9302  ا لول33 ، ا ردن، المفر
 ونهظهام, محطة معالجة مهيهاه الصهر الصهحهي الهالمهركهزيهة:مبتكر جديد يتكون من
 ونظام ر بالتنليط اآللي إلعادة اتتخدام المعهالهجهة ألغهراض,معالجة المياه الرمادية
 ويتهتهمهد, األردن, المفرق,الر ودورات المياه داخل ثالث مدارس في قرية رحاب
 إن هذا النظام جهزء.هذا النظام المتكامل طاقته من نظام الطاقة الشمتية المثبت حديثما
الهمهعهالهجهة الهالمهركهزيهة لهمهيهاه
ضمن مشهروMIRRA-UNICEF من شراكة
. الصر الصحي وإعادة اتتخدامدا في الماتتات
 مهتهر مهكهعهب مهن4 توفر محطتي معالجة مياه الصر الصحي الالمركزية حهوالهي
المياه العذبة يوميما وتتتخدم طريلة معالجة خزان الصر الصحي التحلهيهلهي الهمهعهدل
وتأتي المياه العادمة من ثالث مدارس ومتجد مجاور ومن ثم يتم ضخ المياه الهعهادمهة
المعالجة من خالل نظام الر بالتنليط المبتكر واآللي منخفض الطهاقهة لهلهر الهمهلهيهد
. شجرة جديدة في المدارس وحولدا750 وفلما للمعايير األردنية وقد تم زر
يلوم نظام إدارة المياه الرمادية بجمع المياه الرمادية ومعالجتدا مهن صهنهابهيهر الشهرب
الخارجية باتتخدام تلنية المرشح المتدفلة ويتم بعد ذلك تخزين المياه الرمادية المعالجة
 مما يوفر أكثر من مهتهر مهكهعهب,وإعادة اتتخدامدا لشط مراحيض الطالب اللريبة
 تم تجديد جميع وحدات الصر الصهحهي, لتحليي الشروط الصحية واتتدامتدا.يوميما
ومرافي الشرب حتب المعايير الوطنية للمياه والصر الصحي والهنهظهافهة الصهحهيهة
.(في المدارس في األردنWASH)
تضمنت مكونات المراقبة واالتتدامة تركيب أنظمة ذات إجهراءات تشهغهيهل وصهيهانهة
 وأنهظهمهة, وإنشاء مختبر للمياه لمراقبة جودتدها داخهل لهلهمهدارس,بتيطة وقليله للغاية
تهلهويهن جهمهيهع األنهابهيهب بهاإلضهافهة إلهى الهمهعهدات/  وترميهز,المراقبة عبر اإلنترنت
 الفتات تحذيرية أو ارشادية وصناديي, وإجراءات الحماية المتكاملة )التتييج,األخرى
ما ّمنة جيدما لحماية التجديزات وتوفيهر الهبهنهيهة الهتهحهتهيهة لهالطهفهال ذو االحهتهيهاجهات
الخاصة( وتوقيع مذكرة تفاهم مع المدارس ومديرية التربية والتعليم الهمهعهنهيهة تهتهنهاول
.جميع جوانب إدامة المشرو في المتتلبل
For more information about the project click on
ر
ر
 أ ط ع،التشوع
أكث ع
لتيلتما
http://mirra-jo.org/Contents/Decentralized-wastewatertreatment-and-reuse.aspx

MIRRA, UNICEF, Wakileh and NICE teams in Rihab Schools in Mafraq, Jordan, October, 2019

7002 , تشرين األول, األردن, المفرق,ووكيلة ومكتب نايس في مدارس رحاب

 واليونيتMIRRA فرق
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MIRRA TRAINED 330 STUDENTS (1ST
GRADE TO 12TH GRADE) IN RIHAB VILLAGE ON WATER, SANITATION AND HYGIENE BEST PRACTICES AND BEHAVIORS
By Alham Al-Shurafat
Mafraq, Jordan, 31st August 2019: MIRRA trained more
than 330 students in Rihab village in Mafraq on Water, Sanitation and Hygiene (WASH) best practices and behaviors.
This was done as part of the MIRRA-UNICEF on-going
project “Decentralized wastewater treatment and reuse in
institutions: Mafraq pilot in three schools”.
These activities targeted students from the 1st grade to
12th grade and included workshops, on-site trainings, field
tours and day long fun activities. The students were introduced to the importance of renewable energy, sustainable
agriculture, water conservation, hygiene best practices,
gray water and black water treatment and reuse as a major
source of unconventional water in the light of the scarcity of
water in Jordan.
In the day long fun activities, the teachers and the students
in the schools planted more than 265 trees and created
interactive boards displaying the sustainable water management schemes applied in their schools.
“Participating in the improvement of their schools will motivate the students to save water” commented one head
teacher. “People are happier when they take part in the

nurturing of life just like the students are doing by planting
and watering the trees today” mentioned a school director.

The students can already foresee the positive outcome of
the soft activities where a 4th grade student said, “The trees
made our school very attractive”.
Recall that this project aims to pilot an innovative sustainable approach to solar powered wastewater and gray water
treatment and reuse at a decentralized level within institutions in Jordan where sewage network is not planned until
decades from now. In addition, the project aims to increase
awareness of and advocacy on environmentally sustainable
aspects, innovative technology and WASH best practices.
and behaviors.
For more information about the project click on
ر
ر
 أ ط ع،التشوع
أكث ع
لتيلتما
http://mirra-jo.org/Contents/Decentralized-wastewatertreatment-and-reuse.aspx

The students and teachers are planting trees in Rihab Schools,
Mafraq, April, 2019

7002 , نيتان,  المفرق,الطالب والمعلمون يلومون بزراعة األشجار في رحاب

 طالبًا )مجن الصجف ا ول حجتجى333  بتدر بMIRRA قامت
الصف الثانز عشر( از قر ة رحاب عجلجى أاضجل الجمجمجارسجات
والسلوك ات المتعلقة بالم اه والصرف الصحز والنظااة
الدام الشرفات
 طالهبمها فهي000 بتدريب أكثر منMIRRA  قامت:9302  اّب30 ،  ا ردن، المفر
قرية رحاب في المفرق على أفضل الممارتات والتلوكيات المتعللة بالمياه والصر
وMIRRA الصههحههي والههنههظههافههة وقههد تههم ذلههك كههجههزء مههن الههمههشههرو الههجههار ل
 بعنوان المعالجة الالمركزية لمياه الصر الصحي وإعادة اتهتهخهدامهدهاUNICEF
. في الماتتات
 وشهمهلهت,اتتددفت هذه األنشطة الطالب من الص األول إلى الص الهثهانهي عشهر
ورش عمل ودورات تدريبية في الموقع وجوالت ميدانية وأنشطة ممتعة طهوال الهيهوم
 الهحهفهاظ,  الزراعة المهتهتهدامهة, حيث تم تعري الطالب على أهمية الطاقة المتجددة
 المياه الرمادية ومعالجة المياه التوداء وإعهادة,  أفضل ممارتات النظافة, على المياه
.اتتخدامدا كمصدر رئيتي للمياه غير التلليدية في ضوء ندرة المياه في األردن
765  قام المعلمون والطالب في الهمهدارس بهزر أكهثهر مهن,خالل األنشطة الممتعة
شجرة وإنشاء لوحات تفاعلية تعرض مخططات اإلدارة المتتدامة للمياه المطهبهلهة فهي
 عهلهي,  المشاركة في تحتين مدارتدم تتحفز الطالب على توفير الميهاه.مدارتدم
 وقال مدير أحد المدارس الناس أكثر تعادة عندما يشاركون في رعاية.أحد المعلمين
 يهمهكهن لهلهطهالب. البيئة مثلما يفعل الطالب من خالل زراعة األشجار وتليدها الهيهوم
:التنبا بالفعل بالنتائج اإليجابية لالنشطة التفاعلية حيث قال طالب مهن الصه الهرابهع
. للد جعلت األشجار مدرتتنا جذابة للغاية
يذكر أن هذا المشرو يدد إلى تجربة ندج متتدام مبتكر لمعالجة مياه الصر التي
تعمل بالطاقة الشمتية ومعالجة الهمهيهاه الهرمهاديهة وإعهادة اتهتهخهدامهدها عهلهى متهتهوى
المركز داخل الماتتات العامة حيث ال خطط لشبكة صر صحي حتى علود مهن
 يدد المشرو إلى زيادة الوعي بالجوانب البيئية المتتدامة, اآلن باإلضافة إلى ذلك
والتكنولوجيا المبتكرة وأفضل الممارتات والتلوكيهات الهمهتهعهلهلهة بهالهمهيهاه والصهر
.الصحي والنظافة

The students and teachers with MIRRA team training on best WASH practices in Rihab, Mafraq, May, 2019

7002 , ّايار,  المفرق,  في رحابWASH  على أفضل ممارتاتMIRRA يتدرب الطالب والمدرتون مع فريي

