ايتكسٜس اإلداز ٟايطٓ2017 ٟٛ
الجمعية العمانية للمياه

َكدَـــ١

ادتُع ١ٝايعُاْ ١ٝيًُٝآَٚ ٙر اغٗازٖا يف  14ابس ٖٞٚ ّ2010 ٌٜتعٌُ داٖد ٠عً ٢حتكٝل
اٖدافٗا َٔ خالٍ االيتكا ٤باملدتصني بادتٗات املعٓ ١ٝبايكطاعني ايعاّ ٚارتاص باإلضاف١
اىل ايتٛاصٌ َع مجٝع ف٦ات اجملتُع َٔ ادٌ خًل سًكٚ ١صٌ بني ناف ١ايػسنا٤
املعٓٝني بكطاع املٝا ٙضٛا ً٤ناْٛا َٔ فَ ١٦طتددَ ٞاملٝا ٙا ٚاصشاب ايكساز يتهجٝف
ادتٗٛد يف نٌ َا ٜتعًل بايجس ٠ٚاملاٚ ١ٝ٥احملافظ ١عًٗٝا َٔ اهلدز ٚايتًٛخ ٚاالضتٓصاف.

زتًظ االداز٠

عكد زتًظ إداز ٠ادتُع ١ٝايعُاْ ١ٝيًُٝا ٙخالٍ عاّ  2017ضت ١ادتُاعات دٚز ١ٜبٛاقع
إدتُاع نٌ غٗس ٜٔسٝح تابع اجملًظ خالٍ ٖر ٙاالدتُاعات األْػطٚ ١ايفعايٝات اييت
تك ّٛبٗا ايًذإ املدتًفٚ ١نريو تطُٓت االدتُاعات َسادع ١املٛقف املاي ٞيًذُع١ٝ
ٚعالقات ادتُعَ ١ٝع شتتًف املؤضطات اذتهٚ ١َٝٛارتاص ١بايطًطٓٚ ١ضبٌ تعصٜصٖا
مبا ٜطٌٗ يًذُع ١ٝايكٝاّ بأعُاهلا املٓاطٚ ١حتكٝل األٖداف اييت أْػ٦ت َٔ أدً٘ ،
ٚميهٔ تًدٝص أِٖ املٛاضٝع اييت متت َٓاقػتٗا ٚفل االت: ٞ
اٚالً :أِٖ األْػطٚ ١ايفعايٝات يعاّ : ّ2017
تدغني ف ًِٝاملٝا ٙيف فهس ايكا٥د:
دا٤ت َبادز ٠ادتُع ١ٝايعُُاْ ١ٝيًُٝا ٙس ٍٛتدغني ف ًِٝاملٝا ٙيف فهس ايكا٥د َ 24اّ2017ٜٛ
بتٛثٝل ضٝاض ١ايطًطٓ ١يف تأضٝظ بسْاَر يإلداز ٠املتهاًَ ١يًُٛازد املا َٔ ١ٝ٥خالٍ
ايسؤٚ ٣ايجٛابت اييت زضدٗا صاسب ادتالي ١ايطًطإ قابٛع بٔ ضعٝد املعظِ َٓر بدا١ٜ
عصس ايٓٗط ١املبازن ١يف ضبعٝٓٝات ايكسٕ املاض ٞعرب ارتطابات ايطاَ ، ١ٝفُٓر فذس
ايٓٗط ١املبازن ١سظ ٞقطاع املٝا ٙباٖتُاّ نبري َٔ يدٕ دالي ١ايطًطإ املفد ٣يرتضٝخ
َبادئ اإلداز ٠املتهاًَ ١يًُٛازد املاٚ ١ٝ٥اييت تعتُد عً ٢االزاد ٠ايطٝاض ١ٝايعًٝا يف أ ٟدٚي١

ٚاصداز ايتػسٜعات ٚايكٛاْني ٚاملؤضطات ايالشَ ١يتٓفٝر ايطٝاضات املا ١ٝ٥املسض . ١َٛفًِ
ٜدخس داليت٘ َٓاضب ١اال  ٚحتدخ فٗٝا عٔ قطاٜا املٝا ٙست ٢اصبشت ايطًطٓ ١زا٥د ٠يف
زتاٍ االداز ٠املتهاًَ ١يًُٛازد املا. ١ٝ٥
ٚمما الغو ف ٘ٝإ ٖرا ايفًِ ايٛثا٥ك ٞضٝطع بني ٜد ٟاملطؤٚيني  ٚاملٗتُني بكطاٜا املٝاٙ
نُاً ٖا٥ال َٔ املعًَٛات ٚايطٝاضات اييت تطاعد يف اختاذ ايكسازات ٚٚضع االضرتاتٝذٝات
املتعًك ١باملٝا. ٙ
اإلداز ٠املطتداَ ١يًُٝا ٙيف ايٓظِ ايب ١ٝ٦ٝادتبً ١ٝاهلػ: ١
ْظُت ادتُع ١ٝايعُُاْ ١ٝيًُٝاْ ٙد ٠ٚبعٓٛإ " اإلداز ٠املطتداَ ١يًُٝا ٙيف ايٓظِ
ايب ١ٝ٦ٝادتبً ١ٝاهلػ " ١يف ستافظ ١ايداخً ١ٝبٛالْ ١ٜصْٝ - ٣ٚاب ١ادتبٌ األخطس
بتازٜخ  13 / 12أبس ، ّ2017 ٌٜذيو حتت زعاَ ١ٜعايٚ ٞشٜس ايبٚ ١٦ٝايػؤ ٕٚاملٓاخ١ٝ
سٝح غازى فايٓد ٠ٚايعدٜد َٔ ايباسجني ٚاملتدصصني ٚارتربا ٚ ٤ممجً ٞيبعض
ادتٗات اذتهٚ ١َٝٛارتاص ١فإٕ ايٓد ٠ٚناْت ٚافس ٠بأٚزام ايعٌُ ايكٚ ١ُِّٝعددٙ
( )22أثٓإ ٚعػسٚ ٕٚزق ١عٌُ اغتًُت عً ٢ايعدٜد َٔ احملاٚز سٝح تٓاٚيت
َصادز املٝا ٙايتكًٝدٚ ١ٜغري ايتكًٝد ١ٜفادتباٍ  -أضتدداّ املٝا ٙملدتًف االْػط ١يف
املٓاطل ادتبً - ١ٝارتصا٥ص اهلٝدزٚيٛدٚ ١ٝتأثريٖا عً ٢املٛازد املا - ١ٝ٥ايتكِٝٝٝ
ايبٚ ٞ٦ٝأثس ٙايتػريات املٓاخ ١ٝعً ٢املٛازد املا - ١ٝ٥تطسم تطبٝل ايتكٓٝات اذتدٜج١
اييت تعصش األداز ٠املطتداَ ١يًُٝا ٙيف ادتباٍ .
ثاْٝا  :املػازنـــــــــــات :
 ، ّ2017/1/11عكد إدتُاع َع غسن ١ب ١٦ٝغصٛص عح ضبٌ ايتعا ٕٚاملُهٔ تفعً٘ٝ
بني ادتُعٚ ١ٝايػسن َٔ ١سٝح إقآََ ١اغط ختدّ ادتٛاْب املا ١ٝ٥املتعًك ١بأْػط١
ايػسنٚ . ١سطس اإلدتُاع َٔ ادتُع ١ٝايدنتٛز زاغد ايعرب ٟأَني ايطس  َٔٚداْب
ايػسن ١األضتاذ ستُد اذتازثْ ٞا٥ب ايسٝ٥ظ ايتٓفر ٟيًتطٜٛس االضرتاتٝذ.ٞ
 ،ّ2017/1/11 )1قاّ طًب َٔ ١داَع٘ ْٜٛٛٝزى بدب ٞبصٜاز ٠يًذُعٚ ١ٝذيو يف إطاز
شٜازتِٗ يًطًطٓ ١سٝح مت تعسٜفِٗ بٓظاّ األفالز ٚأُٖٝت٘ نُصدز تازخيٞ

زٝ٥ط ٞيًُٝا ٙبايطًطٓٚ ١مشًت شٜازتِٗ نريو فًر املعٝدٕ بٛال ١ٜخنٌ
مبشافظ ١دٓٛب ايباطٓ١
 ،2017/1/ 14 )2غازنت ادتُع ١ٝيف فعاي ّٜٛ ١ٝايب ١٦ٝايعُاْ ٞايرْ ٟظُت٘ ٚشاز٠
ايبٚ ١٦ٝايػؤٕ املٓاخ. ١ٝ
 ،ّ2017/2/ 15-14 )3غازنت ادتُع ١ٝيف املؤمتس ايجاْ ٞيًُٝا ٙاملصاسب ١يًٓفط يف
َطكط ٚاملٓظِ َٔ قبٌ ٚشاز ٠ايٓفط ٚايػاش بايتعاَ ٕٚع ادتُع١ٝ
َ 14 )4ازع ،ّ2017عكد إدتُاع ادتُع ١ٝايعُ ١َٝٛاير ٟاضتعسض األْػط١
ٚايفعايٝات ٚنريو املٛقف املاي ٞيعاّ .2016
َ 30-28 )5ازع  ، ّ2017غازى عدد َٔ أعطا ٤ادتُع ١ٝيف َؤمتسارتًٝر ايجاْٞ
عػس يًُٝا ٙيف دٚي ١ايبشسَ( ٜٔػازن ١يف املعسض املصاسب ٚنريو بايكا٤
أٚزام عٌُ).
 )6املػازن ١يف إستفاالت اي ّٛٝايعامل ٞيًُٝا.ٙ
َ 21 -)1ازع  – ّ2017املػازن ١يف اإلستفاٍ املكاّ بادتاَع ١األملاْٚ ١ٝقد َجٌ
ادتُع ١ٝاملٗٓدض / ١عصمي ١املصًش ٞعط ٛزتًظ ادتُع١ٝ
َ 26 – )2ازع  – ّ2017املػازن ١يف فعايٝات اي ّٛٝايعامل ٞيًُٝا ٙايرْ ٟظُتٗا
اهل ١٦ٝايعاَ ١يًهٗسباٚ ٤املٝا ٙمبشافظ ١ايداخً ١ٝبٛالْ ١ٜصٚ ٣ٚقد َجٌ
ادتُع ١ٝايفاضٌ ٚ /يٝد بٔ محد أَبٛضعٝد.ٟ
َ 29 )7ازع  ،ّ2017مت تكد ِٜستاضس ٠تٛع ١ٜٛيًُصازعني َٔ ادتٓط١ٝ
ايبٓذالدٜػ ١ٝعٔ األضايٝب املسغد ٠يًُٝا ٙيف املصازع ٚايك ٢احملاضس ٠ايدنتٛز
ضامل املعُس ٟعطٛز ايفاضٌ َدٜس دا٥س ٠ايتٛع ١ٝمبدٜس ١ٜايبًدٜات اإلقً١ُٝٝ
َٛٚازد املٝا ٙمبشافظ ١دٓٛب ايباطٓ.١
 13 – 12 )8أبسْ – ّ2017 ٌٜظت ادتُعْ ١ٝد" ٠ٚاإلداز ٠املطتداَ ١يًُٝا ٙيف ايٓظِ
ايب ١ٝ٦ٝادتبً ١ٝاهلػ "١بٓٝاب ١ادتبٌ األخطس بٛالْ ١ٜص ٣ٚسٝح زع ٢ايٓد٠ٚ
َعايٚ ٞشٜس ايبٚ ١٦ٝايػؤ ٕٚاملٓاخٚ ١ٝعطٛز عدد َٔ أصشاب ايطعاد٠
ايٛنالٚ ٤املطؤٚيني ٚاملدتصني باملٝا. ٙ

َ 24 )9ا ، ّ2017 ٜٛدغٓت ادتُع ١ٝف ًِٝاملٝا ٙيف فهس ايكا٥د حتت زعاَ ١ٜعايٞ
ايٛشٜس املطؤ ٍٚعٔ ايػؤ ٕٚارتازدٚ ١ٝعطٛز صاسب ايطُ ٛايطٝد تُٛٝز بٔ
أضعد ايسٝ٥ظ ايفدس ٟيًذُعٚ ١ٝعدد َٔ أصشاب املعاي ٞايٛشزاٚ ٤أصشاب
ايطعادٚ ٠املدتصني بػؤ ٕٚاملٝا. ٙ
ْٛ 8 )10فُرب ،2017ايتك ٢املٗٓدع زٝ٥ظ ادتُعَ ١ٝع َدٜسَ ٠هتب ايفآَ ٚظُ١
االغر ١ٜايصزاع ١ٝاالَِ املتشد ٠بايطًطٓ ١عطٛز ارتبري االضرتاتٝذَٔ ٞ
املٓظُٚ ١ذيو ملٓاقػَ ١بادزْ ٠دز ٠املٝا. ٙ
ْٛ 9- 8 ّٜٛ )11فُـرب  ،2017غازنت ادتُع ١ٝيف سًـك ١عـٌُ سـ ٍٛسٛنـُ ١املٝاٙ
يف اطـاز دتٓ ١ايتعا ٕٚايعُاْ ٞاهلٛيٓدٚ ٟذيو مبكس َسنص ايتشهِ ايتابع يًٗ١٦ٝ
ايعاَ ١يًهٗسباٚ ٤املٝاٚ ٙقد َجٌ ادتُع ١ٝايدنتٛز /ضامل املعُس. ٟ
ْٛ 27ٚ 9 )12فُرب  2017غازنت ادتُع ٘ٝيف سًكيت عٌُ أقاَتُٗا اهل ١٦ٝايعاَ١
يًتعد ٜٔس ٍٛاضرتاتٝذ ١ٝعُإ يًتعدٚ .ٜٔقد َجٌ ادتُع ١ٝنٌ َٔ ّ.شاٖس
بٔ خايد ايطًُٝاْ.ّ ، ٞضعٝد بٔ ستُد ايٓبٗاْ.ّ ،ٞعً ٞبٔ مخٝظ اذتاَد، ٟ
ّ.ضعٝد بٔ عً ٞايفٗد. ٟ
ْٛ 21-20 )13فُرب ،2017غازى املٗٓدع شاٖس بٔ خايد ايطًُٝاْ ٞيف املٓتد ٣ايعاملٞ
رتربا ٤ادتُعٝات ٚاملؤضطات اييت ْظُت٘ ٚشاز ٠ايطٝاس ١بايتعاَ ٕٚع َسنص
عُإ يًُعازض ٚاملؤمتسات.
ْٛ 23 )14فُرب ،2017غازنت ادتُع ١ٝيف سفٌ اطالم ايٓطد ١ايتذسٜب ١ٝيدا٥س٠
ايربزتٝات "َطباز" ٚاير ٟأق ِٝعًٖ ٢اَؼ َعسض زٚاد االعُاٍ ٚقد َجٌ
ادتُع ١ٝايدنتٛز  /زاغد بٔ حي ٞٝايعرب ٟأَني ضس زتًظ اإلداز.٠
 5 )15دٜطُرب ، 2017غازى املٗٓدع أمحد بٔ عً ٞاملان ٞيف سفٌ إفتتاح ايٓد٠ٚ
ايدٚي ١ٝس ٍٛايط ٍٛٝيف االٚد ١ٜاملٓعكد ٠يف ادتاَع ١االملاْ ١ٝيًتهٓٛيٛدٝا
مبطكط ٚاييت أقُٝت بايتعاَ ٕٚع ٚشا ٠ايبًدٜات االقًَٛٚ ١ُٝٝازد املٝا. ٙ
 7-6 )16دٜطُرب  ،2017غازنت ادتُع ١ٝيف ًَتك ٢اضتػساف املطتكبٌ ايرٟ
ْظُ٘ َسنص ايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝعُُإ ٚ 2040ذيو يف َسنص عُإ يًُعازض

ٚاملؤمتسات ٚ ،قد َجٌ ادتُع ١ٝاملٗٓدع  /عً ٞبٔ مخٝظ اذتاَد ٟعطٛ
ادتُع. ١ٝ
 11 )17دٜطُرب  ، 2017شازت ادتُع ١ٝايدنتٛز ٙايباسج ١ناتس ٜٔضُْٛٝني َٔ
داَعًٖٝ ١طٓه. ٞبفًٓٓدا دنتٛزا ٙيف ايكاْٚ ، ٕٛايتكت املٗٓدع شاٖس بٔ
خايد ايطًُٝاْ ٞزٝ٥ظ ادتُع. ١ٝ
 13 )18دٜطُرب ، 2017غازى املٗٓدع زٝ٥ظ ادتُع ١ٝيف ًَتك ٢عٛخ املٓح ايداخً١ٝ
 ّ2017ظاَع ١ايطًطإ قابٛع .
 14-13 )19دٜطُرب ، 2017غازنت ادتُع ١ٝيف َؤمتس َٚعسض عُُإ يًددَات
ايبٚ ١ٝ٦ٝايٓفاٜات بفٓدم غرياتَ - ٕٛطكط َٚجٌ ادتُع ١ٝد.ضامل عً ٞزاغد
املعُس ٟعط ٛزتًظ اإلداز.٠
17)20دٜطُرب ، 2017عكد ادتُاع مبكس ادتُعَ ١ٝع "ٚفد ايبٓو ايدٚي "ٞايرٟ
ٜصٚز ايطًطٓ ١ملٓاقػَ ١كرتح إقاَ ١سًك ١عٌُ شتتص ١باملٛازد املاٚ ١ٝ٥ذيو
بايتٓطٝل َع ٚشاز ٠ايبًدٜات اإلقًَٛٚ ١ُٝٝازد املٝاَٚ ٙجٌ ادتُع.ّ ١ٝشاٖس بٔ
خايد ايطًُٝاْٚ ٞاملهسَ ١زمح ١املػسيف عط ٠ٛادتُع.١ٝ
 19 )21دٜطُرب 2017سطس املٗٓدع زٝ٥ظ ادتُع ١ٝإدتُاعا تٓطٝكٝا َع نٌ َٔ
املدتصني بايًذٓ ١ايٛطٓ ١ٝايعُاْ ١ٝيًًرتبٚ ١ٝايجكافٚ ١ايعًٚ ّٛداَعْ ١ص٣ٚ
ملٓاقػَ ١كرتح إْػا ٤نسض ٞايْٛٝطه ٛيدزاضات االفالز ظاَعْ ١ص. ٣ٚ
 28-27)22دٜطُرب  ّ2017غازنت ادتُع ١ٝيف ايدٚز ٠األٚىل يًُٓتد ٣ايبٞ٦ٝ
يًطاق ١املتذددَٚ ٠جٌ ادتُع ١ٝد.عا٥ػ ١ايكسغ ٞعط ٠ٛادتُع١ٝ

ٚاهلل ٚي ٞايتٛفٝل ;;;;

