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» بالتعاون مع الهيئة العامة للكهرباء واملياه

حتقيق توازن االمن املائي يف انتاج املياه برفع االعتماد على انتاجية حمطات التحلية يف 2016
من منطلق احلر�ص الدائم لدى الهيئة
العامة للكهرباء واملياه لتنفيذ ر�ؤيتها
الرامية �إلى « توفري املياه ال�صاحلة
لل�شرب بجودة وكفاءة عالية وخدمات
طاقة لكافة املقيمني على �أر�ض ال�سلطنة»
ولتحقيق هذه الر�ؤية و�ضعت الهيئة
ا�سرتاتيجيتها الطموحة والتي ت�سعى
�إلى حتقيقها يف  2040م من خالل
تغطية  %98من ال�سكان يف ال�سلطنة
وفق منهجية القيم التي ت�سري عليها
والتطوير امل�ستمر يف خدماتها املقدمة
لتكون م�ؤ�س�سة من الطراز العاملي
تركز على خدمات امل�شرتكني وبتحقيق
الكفاءة الت�شغيلية العالية وتطوير
املوارد الب�شرية وفق االمكانيات املادية
والب�شرية املتاحة .
وتعتمد الهيئة العامة للكهرباء
واملياه على م�صدرين �أ�سا�سيني لت�أمني
املياه للم�شرتكني هما حمطات التحلية
واالبار اجلوفية ،وتتجه الهيئة يف
اعمالها الى خف�ض ن�سبة االعتماد علىى
االبار يف انتاج املياه حيث انخف�ضت
ن�سبة االعتماد على االبار يف االنتاج
من  %20يف 2015الى  %15يف 2016
ويف اجلانب االخر �شهد انتاج حمطات

التحلية ارتفاعا يف  2016حيث ارتفع
من  %80يف  2015الى  %85يف 2016
وهذا ما ي�ؤكد جناح خطط االمن املائي
يف ال�سلطنة والتي ترتكز ب�شكل ا�سا�سي

على رفع ن�سبة االعتماد على حمطات
التحلية والتقليل من االعتماد على االبار
يف االنتاج وتفعيلها فقط يف حاالت
الطوارئ .

وقد �سجل اجمايل االنتاج العام
للمياه يف  2016ارتفاعا مقارنة بالعام
املا�ضي حيث مت انتاج  329.7مليون
مرت مكعب بعد ان كان  300.3مليون

مرت مكعب يف  ، 2015حيث بلغ اجمايل
انتاج املياه من حمطات التحلية يف
العام الفائت 279.6مليون مرت مكعب
حيث �سجل اجمايل االنتاج ارتفاعا

نتائج احلمالت التوعوية ت�ؤكد جناحها يف تعزيز
الفكر التوعوي بالرت�شيد يف او�ساط املجتمع

تعترب احلمالت التوعوية �أحد الو�سائل الفاعلة يف ن�شر الوعي وتعزيز الفكر
لدى املجتمعات ،والتي تتبناها الدول لرفع الوعي العام حول الق�ضايا التي تالم�س
الر�أي العام والتي رمبا ت�شكل حتديا امام اجلهات التي تعمل عليها ،حيث تعمل
احلمالت على تعزيز م�شاركة اجلماهري يف العملية التنموية مما ي�ساعد يف رفع
امل�ستوى الثقايف وتغيري ال�سلوكيات للأف�ضل ،و من هذا املنطلق تعمل الهيئة
العامة للكهرباء و املياه على حتقيق اف�ضل املمار�سات وتطبيق اال�سرتاتيجيات
الفاعلة من خالل تنظيم احلمالت التوعوية التي تهدف الى تر�شيد ا�ستهالك املياه

و�ضع اهداف و حتديد
اجلمهور امل�ستهدف
بداية قال حافظ بن علي احل�سني
مدير دائرة االت�صاالت يف الهيئة
العامة للكهرباء و املياه  :يتم
التخطيط للحمالت عن طريق حتديد
الفئة امل�ستهدفة ومن ثم و�ضع �أهداف
للحمالت بعدها الر�سائل والو�سائل.
حيث ن�ستهدف من خالل حمالت
التوعية عدة �شرائح يف املجتمع ،مثال
الأطفال ،ربات البيوت ،الوافدين،
وامل�ستهلكني الكبار كاجلهات
احلكومية (امل�ست�شفيات ،امل�ساجد،
املدار�س) و ال�سفارات ،القطاع
ال�صناعي والتجاري .وندرك جيد ًا
�أننا ال ميكننا ار�سال ر�سالة واحدة لكل
�شرائح املجتمع ،مبعنى �أن الر�سائل
التي يتلقاها الكبار تكون خمتلفة
عن الر�سائل التي يجب �أن يتلقاها
ال�صغار ،فمثال يف حملة �أنا �ألتزم التي
نفذتها الهيئة العامة للكهرباء واملياه
حتتوي على حكايات م�صورة تخاطب
�شريحة الأطفال وهناك �أفالم توعوية
تخاطب �شرائح املجتمع املختلفة،
كذلك يف ما يتعلق باملطبوعات
والإعالنات الأخرى فهي حتمل ر�سائل
خمتلفة تخاطب �شرائح حمددة .ونعلم
�أن هذه احلمالت الوطنية حتتاج �إلى
وقت وجهد متوا�صل حتى حتقق
�أهدافها فهي تركز على تغيري �سلوك ما
لدى الأفراد.

من موظفي الهيئة
للمجتمع اخلارجي
كما قالت �سناء الغ�سينيه حما�سبه
يف ق�سم املدفوعات يف الهيئة العامة

للكهرباء واملياه :هناك العديد من
احلمالت التوعوية التي نفذتها
الهيئة وكان لها االثر االيجابي يف
التغيري ال�سلوكي لدى اجلميع فقد
�شهدت هذه احلمالت على �سبيل
املثال احلملة التي اطلقتها الهيئة
م�ؤخرا «حملة انا التزم» والتي
عملت الهيئة من خاللها م�شاركة
موظفي الهيئة ب�إعتبارهم �سفراء
ّ
للحملة واثبتوا من خاللها دورهم
يف تعزيز الفكر والوعي لدى
زمالئهم املوظفني ون�شر الر�سالة
التوعوية فيما بينهم ومن ثم
تو�صيل الوعي الإن�ساين للمجتمع
وحتقيق �أهداف احلملة.

حملة خلها عادة وعبادة
تقول هيام بنت علي املجرفية
طالبة �إدارة �أعمال بكلية العلوم
التطبيقية بنزوى  :بالطبع كلمة
التوعوية تف�سر دورها يف املجتمع
فهي ن�شر الثقافة والوعي بني �أفراد
املجتمع ،وميكن القول كذلك هي
عملية حتديث الفكر والظواهر يف
املجتمع و�أعني بذلك هو احلد من
الظواهر ال�سلبية وتعزيز ال�صفات
والظواهر االيجابية ،وتعترب
ظاهرة اال�سراف يف ا�ستهالك املياه
من الظواهر التي يجب الرتكيز
عليها واحلد منها وهذا ما تقوم به
الهيئة العامة للكهرباء واملياه من
خالل احلمالت التوعوية واذكر
احدى احلمالت التي اطلقتها الهيئة
والتي تخ�ص املحافظة على املياه
يف امل�ساجد وهي حملة خلها عادة
وعبادة وهي فعال حملة هادفة و

وتنوير الفكر املجتمعي حول اهمية املحافظة على املياه وابراز التحديات التي
تواجه ال�سلطنة و دول املنطقة يف الو�صول الى حتقيق االمن املائي يف ظل املوقع
اجلغرايف الذي تقع فيه والذي يعترب من املواقع التي تعاين من �شح املياه  ،وقد
نفذت الهيئة عدد من احلمالت التوعوية الهادفة وابرزها  :حملة �إلى متى هدر
املياه ،حملة خلها عادة وعبادة و حملة �أنا التزم ،ولقيا�س مدى ت�أثري هذه احلمالت
ومتابعة تفاعل املجتمع وامل�شرتكني مع احلمالت ا�ستطلعنا اراء عدد من االفراد من
املجتمع وملعرفة الية تنظيم هذه احلمالت التقينا واملخت�صني من الهيئة .
مت ا�ستخدمها يف احلملة كانت
لها االثر االيجابي الكبري لدى
امل�ستهلكني مما انعك�س على االرقام
احلقيقية ال�ستهالك املياه للفئات
امل�ستهدفة حيث ان ا�ستهالك املياه
خالل فرتة احلملة وبعدها كان
اقل مقارنة مع اال�شهر املماثلة قبل
انطالق احلملة..

الى متى هدر املياه؟

عبداحلكيم الرا�شدي:
�أثر �إيجابي
فـي �سلوك امل�ستهلكني
واالرقام تثبت ذلك

حافظ احل�سني :
ت�ستهدف احلمالت
اكرب عدد
من �شرائح املجتمع

�سناء الغ�سينية :
الر�سالة التوعوية تبد�أ من موظفي
الهيئة ثم تنتقل للمجتمع اخلارجي
يجب ان يتفاعل معها املجتمع .

حملة انا التزم
كما �أ�شاد الفا�ضل عبداحلكيم
الرا�شدي مدير دائرة املناق�صات
و العقود و امل�شرتيات يف الهيئة
العامة للكهرباء واملياه بحملة

�أنا �ألتزم وقال انها من احلمالت
التوعوية الناجحة التي تبنتها
دائرة االت�صاالت بالهيئة وهدفت
من خاللها الى توعية املجتمع
والفئات امل�ستهدفة ب�أهمية تر�شيد
ا�ستهالك املياه ،وان الر�سائل
وامل�سابقات واال�ساليب التي

و�شاركتنا الر�أي خديجة
اخلاطرية طالبه بكلية التقنيه
العليا ر�أيها يف هذا املو�ضوع قائلة:
الوعي ب�إمكانه �أن ي�صل للنا�س
بطرق �شتى و �أهم هذه الطرق هي
احلمالت التوعوية التي تعمل على
ن�شر الوعي و رفع ن�سبة الثقافة لدى
الأفراد ،ولقد مرت علينا الكثري من
هذه احلمالت التي تنظمها الهيئة
مثل حملة �إلى متى هدر املياه؟
هذه احلملة كان لها وقعا كبري يف
نفو�سنا فالعنوان كان جذابا كفاية
لي�صل �إلى �أذهاننا و يجعلنا نت�س�أل
�إلى متى هدر املياه ،حيث �أن هذا
العنوان قد واجهنا يف الكثري من
الأماكن حتى �أ�صبحنا نتفادى هدر
املياه كلما فتحنا �صنبور املياه� .إن
كانت حمالت �صحية �أو تثقيفية.
�أن الوعي باب من �أبواب املعرفة
مبا يحدث يف العامل ،من الواجب
�أن مننح �أنف�سنا �شيئا منها ،و بناءا
على رغبة الإن�سان يف التعلم و
الوعي �أكرث مت تد�شني الكثري من
احلمالت التي تعنى بن�شر الوعي
و رفع من�سوب الثقافة لدى الفرد و
اجلماعة.

مقارنة بعام  2015والذي بلغ اجمايل
االنتاج فيه  239مليون مرت مكعب ،
كما ت�ساهم حقول الآبار يف انتاج املياه
 ،وقد متكنت الهيئة خالل العام 2016
من خف�ض كمية املياه التي تعتمد عليها
من االبار من  61,4مليون مرت مكعب
الى  50.1مليون مرت مكعب و التي
ت�سهم بفاعلية خالل فرتات التوقف

ملحطات التحلية وحمطات ال�ضخ يف
ال�شبكات ويتم اال�ستفادة منها بعد الت�أكد
من جودتها ومطابقتها للموا�صفات
العمانية باال�ضافة الى حقنها مبادة
الكلور ل�ضمان جودتها حلني و�صولها
للم�ستهلك ،كما يتم ا�ستغالل حقول الآبار
ال�صغرية يف تغذية املناطق البعيدة غري
املربوطة بال�شبكة.

«وجعلنا من املاء
كل �شيء حي»
«وجعلنا من املاء كل
�شيء حي» �صدق الله
العظيم  ،هكذا و�صف
الله �سبحانه وتعالى
املاء و�أهميته يف احلياة
 ،وكثرياً ما �سمعنا
وقر�أنا منذ ال�صف الأول
االبتدائي العبارة التي
تقول «املاء �شريان
احلياة» ملا للماء من
�أهمية يف حياتنا.
ولكن هل فكر �أحد منا
يوم ًا ونحن ن�ستخدم املاء
طالب املقبايل ✽
كيف و�صل املاء �إلينا ؟
ما ًء عذب ًا نقي ًا م�صفى ومعقم ًا .
بالت�أكيد هناك جهود جبارة تقف وراء ذلك  ،وهناك جنود يعملون
من وراء الكوالي�س كي يوفروا قطرة املاء التي ن�شربها.
تلك اجلهود تقف وراءها الهيئة العامة للكهرباء واملياه منذ ت�أ�سيها
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/92ال�صادر يف � 9سبتمرب لعام
2007م .بينما حدد املر�سوم ال�سلطاين رقم  2009/58مهام الهيئة
ومتتعها بال�شخ�صية االعتبارية وبا�ستقاللية �إدارية ومالية حتت
�إ�شراف وزارة املالية.
حيث ت�شرف الهيئة على خدمات املياه والكهرباء يف �سلطنة عمان
 ،عالوة على ذلك ف�إن الهيئة �أي�ض ًا هي �أحد اجلهات التي تقدم خدمات
املياه ب�شكل مبا�شر وهي م�س�ؤولة عن توفري مياه ال�شرب النظيفة لكافة
املنازل وامل�ؤ�س�سات يف �سلطنة عمان عدا مدينة �صحار وحمافظة ظفار.
وتقدم الهيئة خدماتها ملا يزيد �إجما ًال عن  1.5مليون ن�سمة وتنقل
يوميا يف املتو�سط �أكرث من � 650ألف مرت مكعب من املياه.
ويعترب الأمن املائي �أحد �أهم ركائز العمل امل�ستمر يف الهيئة العامة
للكهرباء واملياه من خالل �إن�شاء وتو�سعة عدد من املحطات الكبرية
لتحلية املياه والعمل على ربط هذه املحطات بع�ضها ببع�ض لتغطية
النق�ص املحتمل للمياه يف حالة �صيانة �أو تعطل �إحدى حمطات التحلية
ليتم اال�ستعانة مبا�شرة باملحطة الأقرب دون انقطاع املياه عن امل�شرتك
وامل�ستفيد من اخلدمة .
ولكي �أ�ستقي املعلومات اخلافية علينا كان موقع الهيئة الإلكرتوين
هو مبثابة املو�سوعة واملرجع لأي راغب يف االطالع على مهام الهيئة
والأدوار التي تقوم بها من �أجل ا�ستمرار تدفق �شريان احلياة  ،حيث
مت م�ؤخر ًا توقيع عدد من اتفاقيات �إن�شاء حمطات حتلية املياه اجلديدة
يف والية بركاء والتي من املخطط االنتهاء من تنفيذها يف الربع الثاين
من عام 2018م  ،كذلك �إ�ضافة حمطة حتلية مياه �أخرى جديدة بوالية
�صحار ومن املخطط االنتهاء من تنفيذها يف الربع الثاين من عام
2018م  ،بالإ�ضافة �إلى اال�ستمرار يف االعمال االن�شائية ملحطة التحلية
اجلديدة بوالية قريات والتي من املتوقع االنتهاء منها يف الربع الثاين
من عام 2017م.
وت�شري املعلومات التي جمعتها عن الهيئة �أنه مت اعتماد عدد من
حمطات التحلية امل�ؤقتة يف عدد من حمافظات ال�سلطنة كحل م�ؤقت
لغاية انتهاء العمل من �أعمال التو�سعة يف بع�ض املحطات �أو ان�شاء
حمطات حتلية كبرية �أخرى يف بع�ض املناطق لتوفري احتياجات املياه
ال�صاحلة لل�شرب لهذه املحافظات .
كما مت تنفيذ م�شروع خزانات مياه الطوارئ لتفعيلها يف حال توقف
�إمدادات املياه من م�صادر الإنتاج.
ا�ضافة الى حفر عدد من حقول �آبار املياه لال�ستعانة بها يف فرتات
الطوارئ ك�أحد م�صادر االنتاج الثانوية.
ومل تكتفي الهيئة باملوجود و�إمنا هناك جهود كبرية يف اجراء
الدرا�سات والإ�شراف على م�شاريع الطاقة املتجددة يف ال�سلطنة
للنهو�ض بهذا القطاع وو�ضع قاعدة متينة ومدرو�سة تكون مرجع مهم
وحيوي لو�ضع الإطار العام ل�سيا�سة م�ستدامة و�شاملة مل�شاريع الطاقة
املتجددة يف ال�سلطنة ومبا يتما�شى مع اخلطط التنموية وحتقيق ًا
ال�ستفادة بعيدة املدى من م�صادر الطاقة املتجددة املتوفر يف ال�سلطنة.
وقد قامت الهيئة بالعمل والإ�شراف على عدد من انواع الدرا�سات
وم�شاريع الطاقة املتجددة منها الربنامج اال�سرتاتيجي لأبحاث الطاقة
 ،ودرا�سة م�ستوى الرياح وو�ضع �أطل�س (خريطة) للرياح يف ال�سلطنة ،
كذلك درا�سة جدوى م�شروع �إنتاج الكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية
 ،درا�سة جدوى �إنتاج الكهرباء من الرياح يف حمافظة ظفار ،و�أي�ض ًا
درا�سة جدوى ا�ستغالل تقنية اخلاليا ال�شم�سية على �أ�سطح املباين .
هذه اجلهود بالت�أكيد كانت خافية عنا وجنهلها متام ًا  ،فدائم ًا وراء
كل عمل ناجح �سواعد تعمل ب�إخال�ص وتبذل الغايل والنفي�س من �أجل
تقدمي خدمة راقية  ،مما يجعلنا ننحني تقدير ًا و�إجالل لهذه اجلهود
املخل�صة .
muqbali@hotmail.com
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