
  

 

 

  

  

  سلطنة ُعمان

  2019الطو��  الوط��للتقر�ر الرسائل الرئ�سية 

  2019مايو 

  تقديم

ا��مســــــية التنمو%ــــــة $ــــــان فكــــــر االســــــتدامة مــــــن أ�ــــــم مرتكــــــزات الــــــرؤى املســــــتقبلية وا��طــــــط 

  ، كـذلك $انـت ات مـن القـرن املا8ـ67 وح4ـ3 اآلنيسلطنة عمان منذ بدايـة السـبعي-املتعاقبة *( 

 *ــــ( $افــــة املنتــــديات واملــــداوالت األمميــــة واإلقليميــــة ال4ــــ6 تمّخــــض ع?<ــــا  الســــلطنة
ً
 فــــاعال

ً
شــــر%Gا

 IJتمKن ذلـك ومنـذ  ،2015اإلعالن عـن أ�ـداف التنميـة املسـتدامة *ـ( سـRـSسـلطنة ال، سـعت ا�

إYـــX اســـIVاتيجيات طو%لـــة  2030الـــدوY( بتحقيـــق تلـــك األ�ـــداف بحلـــول عـــام إYـــX ترجمـــة الUVامTـــا 

�ــــذا ا�Sــــرص مــــن قبــــل األجــــل وخطــــط وfــــرامج عمــــل متوســــطة وقصــــIRة األجــــل، وا�Sقيقــــة أن 

  اجنـــدة التنميـــة املســـتدامةالســـلطنة عlـــX تحقيـــق األ�ـــداف والغايـــات ال4ـــ6 حـــددi<ا 
ً
لـــnس أمـــرا

 ، وpنمـــــا �ـــــو امتـــــداد طبيoـــــ( ل
ً
بـــــادئ االســـــتدامة واملســـــاواة والعدالـــــة والســـــالم قـــــيم وممســـــتغرfا

را�ــ�ة *ــ( ا~{تمــع العمــاzي منــذ zشــأتھ وح4ــ3 اآلن. الواملشــاركة وعــدم تــرك أحــد خلــف الركــب 

صـــاحب ا�{اللـــة  تجlـــX ذلـــك �شـــGل وا�ـــ� *ـــ( النظـــام األسا�ـــ67 للدولـــة و*ـــ( خطابـــات حضـــرةي

لت دالســـلطان قـــابوس بـــن ســـعيد املعظـــم حفظـــھ هللا ورعـــاه
ّ
Gـــل ، وال4ـــ6 شـــGل 

ً
 حاكمـــا

ً
 إطـــارا

ً
ائمـــا

  السـلطنة االسـتعراض حـددت ولغـرض )ـذا .السـلطنةخطـط وfـرامج التنميـة *ـ( 
ً
 مـن عـددا

  ي�9: فيمان45ز)ا  الرسائل الرئ�سية

  



 التنمية الوطنية... طدمج أ)داف التنمية املستدامة ;� خط

وخطـط  اسـIVاتيجياتحرصت حGومة السلطنة عXl إدماج أ�عاد وأ�داف التنمية املستدامة *ـ( 

 االتنمية *( ُعمان، ورصد املURانيات الكفيلـة بتحقيقTـا عlـX املـديRن املتوسـط والطو%ـل.  ومـن �ـذ

 ، 2030أ�ــداف وغايــات أجنــدة التنميــة املســتدامة  تصــبحاملنطلــق أ
ً
 مGونــا

ً
مGونــات مــن رئnســيا

    .2040رؤ%ة عمان محاور و 

 ...التنمية املستدامة تنفيذ أ)دافالالزمة لاآلليات املؤسسية تطو�ر 

�سXo السلطنة إXY وضع االسIVاتيجيات والسياسات الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة، 

لتحقيق  الوطنية ال�{نةتم �شكيل والسياسات  االسIVاتيجياتلضمان نجاح تنفيذ تلك و 

والTيئات  الوزارات من أعضاء تضم املستوى  �{نة رفيعة و�( املستدامة التنمية أ�داف

 �<ا أنيط املدzي، ا~{تمع ومؤسسات القطاع ا��اص وممثلRن ُعمان املعنية ومجلس ا�GSومية

*(  2030 املستدامة أجندة التنمية أ�داف إدماج عمليات متا�عة أ�مTا من املTام مجموعة من

تا�عة السنو%ة أل�داف التنمية املتقار%ر  إXY إعداد باإلضافة ،محاور االجندة الوطنية

 املستدامة.
 

 ...الو�� العام وملكية أ)داف التنمية املستدامة

مشاركة  عXlرؤ%�<ا طو%لة األجل و  خط�<ا متوسطة األجلاعتمدت السلطنة عند إعداد 

 النقاشية ا�Sلقات العديد منعقد  تم حيث ،عXl املستو%Rن الوط�6 وا~lS( مجتمعية واسعة

 ا~{تمعية امللكية لضمان وذلك التنمية، شر$اء مختلف مع ا�Sوار%ة وا�{لسات العمل وورش

أتاحت الفرصة ال64 ُعمان"  $ل" مبادرة ةومن أبرز املبادرات ال64 تKن�<ا السلطن .التنمية ألجندة

 عنداملستقبلية  وتطلعاi<م ا~Sلية ~{تمعاتللمشاركة لGافة شرائح ا~{تمع *( وضع أولو%ات ا

  ). 2040(عمان  الرؤ%ة وثيقة إعداد

  

  



  
  

  ...مؤشرات أ)داف التنمية املستدامةمتاJعة و  قياسلمنظومة 

  توضــع
ً
من¥{يــة و  املســتدامة،مؤشــرات أ�ــداف التنميــة ملتا�عــة وتقيــيم  الســلطنة نظامــا متGــامال

وامـــــداد متخـــــذ القـــــرار  ،التحقـــــق مـــــن بلـــــوغ املســـــ�<دفاتتضـــــمن للتقيـــــيم قيـــــاس التقـــــدم ا~Sـــــرز 

 و أ وا~Sققةبمعدالت التنفيذ املس�<دفة 
ً
  .بأول  ال

) لقيـاس مؤشـرات أ�ـداف National Dashboards(مركز%ـھ تـم تصـميم لوحـة معلومـات  وكـذلك

وقـد  مـن مائـة مؤشـر عlـX املسـتوى الـوط�6، بمـا يقـار التنمية املستدامة، ليتم من خاللTا قيـاس 

  .أو�Sت نتائج القياس �شGل جXl التقدم اإليجاµي للسلطنة *( الكثIR من املؤشرات
  

  ...2030واجMة التحديات حPQ عام مل اMNOد املز�د من

 القضايا ال64 تول¶<ا السلطنة  عدد من�ناك 
ً
،ا�تماما

ً
 حـدا الذي ،املا�Vالتحدي �ا من أبرز  كبIRا

العالقــة  ؛ وال4ــ6 تحــددلJــIامج واألداءتطبيــق موازنــات وخطــط ا الســلطنة للبــدء *ــ( التحــول نحــوب

داة سلسـة أتقـدم و  ،ن تخصـص لتنفيـذ�اأولو%ات الوطنيـة واملوازنـات ال4ـ6 يجـب أل املباشرة بRن ا

  .فجودة تخصيص املوازنات �و أمر ال يقل أ�مية عن توفIR التمو%ل ،داء واملساءلة عنھأل لتºبع ا

 حثnثــة مــن أجــلكمــا 
ً
Nا)ز�ــة للثــورة الصــناعية اOو التطــور التكنولــو�W  تبــذل الســلطنة جTــودا

*ــــ( مجـــال خلــــق فـــرص عمــــل  والســـيما �ــــداف التنميـــة املســــتدامةأو�«ــــ��IRا لتحقيـــق  ،الراJعـــة

   .جديدة واسºيعاب الداخلRن ا�{دد لسوق العمل

 و 
ً
 عميقــــا

ً
عــــدم تــــرك أحــــد ½ســــIR خلــــف الركــــب، ومــــن �ــــذا  بمبــــدأتــــؤمن حGومــــة الســــلطنة إيمانــــا

 أولـــــت  املنطلـــــق،
ً
  ا�تمامـــــا

ً
، �<ـــــدف وا^Nتمعـــــات ا^[ليـــــة ا^[افظـــــاتو\عز�ـــــز دور بºنميـــــة  خاصـــــا

 ا~Sافظـات فيمـا بـRنو  الـبالد،تحقيق نمو متوازن لثمار التنمية عlـX املـواطنRن *ـ( مختلـف أرجـاء 

  ا~�تلفة.

عlـX رأس أولو%ـات العمـل الـوط�6 السـا¾( لتحقيـق أجنـدة  توف`4 البيانـاتوتضع السلطنة قضية 

  املسـتدامة.التنميـة 
ً
منظومـة معلومـات إحصـائية متGاملـة مIVابطــة  بنـاء*ـ(  ولـذلك شـرعت فعليـا



التعــــدادات  لتنفيـــذالالزمـــة  ا��طـــطوضــــع كمـــا تـــم إلكIVونيـــا وقابلـــة للتحـــديث �شــــGل مســـتمر، 

 .2030ح34 عام املطلوfة لتوفIR املؤشرات امليدانية واملسوح 
 

  ...اbOالصة

أكـــد التقر�ـــر الـــوط�� الطـــو�� أن ســـلطنة ُعمـــان ملefمـــة بتحقيـــق أ)ـــداف التنميـــة املســـتدامة  

بأJعاد)ـــا الثالثـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيlيـــة ;ـــ� املـــدى الزم�ـــ� ا^[ـــدد، وأijـــا، بصــــفة 

االتجـــاه الvـــ[يح  عامـــة ورغـــم وجـــود تحـــديات ال يمكـــن االســـisانة irـــا، \ســـ`4 بخطـــى واثقـــة ;ـــ�

اbOارجية ال�Q تر~طMا ومحيطMـا العر{ـي  }iاارصيد عالقمستفيدة من  أل)داف،لتحقيق تلك ا

املشــــــاركة ا^Nتمعيــــــة الواســــــعة عنــــــد تصــــــميم وتنفيــــــذ وتقيــــــيم  �عزز)ــــــا ،والــــــدو�Vواإلقلي�ــــــ� 

   امل�شودة. اbOطط والسياسات وال45امج الكفيلة بمواجMة التحديات وتحقيق األ)داف

  

  


