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المســتدامة  التنميــة  وأهــداف  أجنــدة  عــن  اإلعــان  منــذ  مضــت  أعــوام  أربعــة 
2030 فــي ســبتمبر 2015، ســعت ســلطنة ُعمــان خالهــا بــكل عــزم وإصــرار إلــى 
تلــك األهــداف بحلــول عــام 2030 مــن خــال  الدولــي بتحقيــق  التزامهــا  ترجمــة 
إدماجهــا فــي اســتراتيجيات طويلــة األجــل وخطــط وبرامــج عمــل تنمويــة متوســطة 
فهــا  مرتكزاتهــا.  مــن   

ً
رئيســيا  

ً
مرتكــزا األمميــة  األجنــدة  كانــت  األجــل،  وقصيــرة 

هــي رؤيــة ُعمــان 2040، وخطــة التنميــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020(، 
تؤكــدان علــى أن ســلطنة عمــان تتبنــى األجنــدة األمميــة وتضــع مــن السياســات 
المنشــودة، والوصــول  األهــداف  بتحقيــق  مــا هــو كفيــل  والمبــادرات والبرامــج 

 .
ً
إليهــا فــي الموعــد المتفــق عليــه دوليــا

والغايــات  األهــداف  تحقيــق  علــى  الســلطنة  قبــل  مــن  الحــرص  هــذا  أن  والحقيقــة 
ومبــادئ  لقيــم  طبيعــي  إمتــداد  هــو  المســتدامة  التنميــة  اجنــدة  حددتهــا  التــي 
تــرك أحــد خلــف  االســتدامة والمســاواة والعدالــة والســام والمشــاركة وعــدم 
اآلن.  وحتــى  نشــأته  منــذ  العمانــي  المجتمــع  فــي  راســخة  قيــم  وهــى  الركــب 
يتجلــى ذلــك بشــكل واضــح فــي النظــام األساســي للدولــة وفــي خطابــات حضــرة 
صاحــب الجالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه، والتــي 
 لــكل خطــط وبرامــج التنميــة فــي الســلطنة. األمــر الــذي 

ً
 حاكمــا

ً
 إطــارا

ً
لت دائمــا

ّ
شــك

المجــاالت  فــي  الملموســة  اإلنجــازات  مــن  العديــد  تحقيــق  مــن  الســلطنة  مكــن 
والثقافيــة  والبيئيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المســتدامة  للتنميــة  الرئيســية 
فــي   

ً
تفصيــا الموضــح  النحــو  علــى  وذلــك  الماضيــة،  الســنوات  خــال  والسياســية 

يــر. التقر هــذا  متــن 

للتخطيــط  األعلــى  المجلــس  المســتدامة، شــكل  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  أجــل  ومــن 
أهــداف  لتحقيــق  الوطنيــة  "اللجنــة  تحــت مســمى  المســتوى  رفيعــة  وطنيــة  لجنــة 
 مــن الــوزارات والهيئــات الحكوميــة، ومجلســي 

ً
التنميــة المســتدامة" تضــم أعضــاءا

الشــورى والدولــة وممثليــن عــن القطــاع الخــاص ومؤسســات  المجتمــع المدنــي 
متابعــة  أهمهــا،  مــن  المهــام،  مــن  مجموعــة  بهــا  أنيــط  األكاديميــة،  والهيئــات 
التنميــة المســتدامة 2030  مــع أهــداف الخطــط  عمليــات إدمــاج  أهــداف أجنــدة 
إعــداد  علــى  اإلشــراف  و   )  2040 )ُعمــان  ورؤيــة  للســلطنة  الخمســية  التنمويــة 
نظــام  بنــاء  ومتابعــة  الطوعيــة،  الوطنيــة  يــر  التقار فيهــا  بمــا  الوطنيــة   يــر  التقار
المحــرز  التقــدم   رصــد مؤشــرات  بهــدف  القيــاس،  علــى مؤشــرات  يســتند  متكامــل 

تحققهــا  وضمــــــــــان   ،2030 المســتدامة  التنميــة  وغايــات  أهــداف  مســتوى  علــى 
دوري. بشــكل  الوطنيــة  للمســتهدفات   

ً
طبقــا

المســتدامة علــى  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الســلطنة فــي ســعيها  اعتمــدت  لقــد 
مشــاركة مجتمعيــة واســعة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي، حيــث تــم عقــد 
التنميــة  شــركاء  مختلــف  مــع  يــة  الحوار والجلســات  النقاشــية  الحلقــات  مــن  العديــد 
والهيئــات  والشــباب  المدنــي  والمجتمــع  الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  ممثلــي  مــن 
المجتمعيــة  الملكيــة  لضمــان  وذلــك  الدوليــة،  والمنظمــات  واالكاديميــة  البرلمانيــة 
ُعمــان"  "كل  مبــادرة  الســلطنة  تبنتهــا  التــي  المبــادرات  أبــرز  ومــن  التنميــة.  ألجنــدة 
المســتقبلية  وتطلعاتهــم  المحليــة  المجتمعــات  أولويــات  االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  التــي 
عنــد إعــداد وثيقــة الرؤيــة، وإتاحــة الفرصــة لشــرائح المجتمــع المختلفــة للمشــاركة 

الســلطنة. فــي  المســتدامة  التنميــة  فــي جهــود  الفاعلــة 

التقــدم  متكامــل  بشــكل  للســلطنة  األول  الطوعــي  الوطنــي  يــر  التقر ويعكــس 
المحــرز الــذي حققتــه الســلطنة علــى صعيــد أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة 
وصممــت  وضعــت  التــي  الوطنيــة  والخطــط  االســتراتيجيات  يتنــاول  حيــث  عشــر، 
تلــك  يــق تحقيــق  التحديــات والخطــط المســتقبلية علــى طر  لبلوغهــا، ويرصــد 

ً
خصيصــا

بلــوغ  فــي  تســهم  والتــي  الحاليــة  والمبــادرات  الممارســات  ويســتعرض  األهــداف، 
المســتدامة.  للتنميــة  الوطنيــة  واألولويــات  المســتهدفات 

بالقــدرة  ، وأن تحقيــق االلتزامــات مرهــون 
ً
يــق مــازال طويــا  أن الطر

ً
إننــا نعــي تمامــا

 
ً
مشــتركا  

ً
وإقليميــا  

ً
دوليــا  

ً
جهــدا يتطلــب  مــا  وهــو  التحديــات،  مواجهــة  علــى 

 لتحقيقــه، مســتفيدة مــن العاقــات الخارجيــة 
ً
ــا لمواجهتهــا، وتســعى الســلطنة حثيث

والدولــي. واإلقليمــي  العربــي  بمحيطهــا  تربطهــا  التــي  المتينــة 

السياســي  المنتــدى  علــى  األول  الطوعــي  الوطنــي  يــر  التقر الســلطنة  تعــرض  وإذ 
أهــداف  تحقيــق  فــي  جهودهــا  خالــه  مــن  تبــرز  أن  تأمــل  فإنهــا  المســتوى،  رفيــع 
ــرى أنــه يمكــن أن تســتفيد منهــا  ــادرات التــي ت التنميــة المســتدامة، وكــذا أهــم المب
باقــي دول العالــم، وتثــق الســلطنة أن تبــادل الخبــرات وتجــارب الــدول فــي مثــل هــذا 
ــر فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة  المنتــدى رفيــع المســتوى ســيكون لــه دور كبي

 لألجنــدة التــي تــم التوافــق عليهــا.
ً
وفقــا

تقديم

الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي 

ير التجارة والصناعة وز
 نائب رئيس المجلس االعلى للتخطيط
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الــرؤى المســتقبلية والخطــط الخمســية  كان فكــر االســتدامة مــن أهــم مرتكــزات 
المتعاقبــة فــي ســلطنة عمــان منــذ بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي وحتــى 
 فــي كافــة المنتديــات والمــداوالت األمميــة 

ً
 فاعــا

ً
اآلن. كمــا كانــت عمــان شــريكا

فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  عــن  اإلعــان  عنهــا  ــض 
ّ
تمخ التــي  واإلقليميــة 

ســبتمبر 2015 م، وســاهمت الســلطنة فــي المناقشــات األمميــة للوثيقــة رقــم 
)A / 69 / 700( والتــي حملــت عنــوان )الطريــق إلــى العيــش بكرامــة بحلــول عام 2030: 
القضــاء علــى الفقــر وتغييــر حيــاة المجتمــع وحمايــة كوكــب األرض(. وبنــاًء علــى 
المشــاورات المجتمعيــة الواســعة، صــادق المجلــس األعلــى للتخطيــط في الســلطنة 
علــى األهــداف األمميــة للتنميــة المســتدامة 2030 م،فــي اجتماعــه الثالــث لعــام 

يــخ 24 يونيــو 2015 م.  2015 م بتار

التنميــة  أبعــاد وأهــداف  إدمــاج  علــى  الســلطنة  يــخ، حرصــت حكومــة  التار ذلــك  ومنــذ 
المســتدامة فــي خطــط واســتراتيجيات التنميــة فــي ُعمــان، وفــي مقدمتهــا الخطــة 
الخمسية التاسعة )2016 – 2020( ورؤية ُعمان 2040، بما يعكس جّدية شديدة من 
قبــل الحكومــة فــي تنفيــذ تلــك األهــداف ورصــد الميزانيــات وتصميــم البرامــج والسياســات 
الكفيلــة بتحقيقهــا علــى المدييــن المتوســط والطويــل.  وقــد اعتمــدت الســلطنة عنــد 
إعداد رؤيتها طويلة األجل وخطتها متوســطة األجل على مشــاركة مجتمعية واســعة 
النقاشــية  الحلقــات  عشــرات  تنفيــذ  تــم  حيــث  والمحلــي،  الوطنــي  المســتويين  علــى 
يــة مــع مختلــف شــركاء التنميــة مــن ممثلــي الحكومــة والقطــاع الخــاص  والجلســات الحوار
والمجتمــع المدنــي والشــباب والمنظمــات الدوليــة، وذلــك لضمــان الملكيــة المجتمعيــة 

ألجنــدة التنميــة.

كمــا تــم تشــكيل لجنــة وطنيــة للتنميــة المســتدامة برئاســة نائــب األميــن العــام للمجلــس 
األعلى للتخطيط وعضوية ممثلين عن كافة شركاء التنمية من الحكوميين واألكاديميين 
وأعضــاء مجلســي الدولــة والشــورى وممثلــي القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي. 
يــر الطوعي األول.  وأوكلــت لهــذه اللجنــة مهــام اإلشــراف والمتابعــة ألعمــال إعداد التقر
يــر مــن خبــراء وطنييــن ومديــري العمــوم  يــق عمــل فنــي إلعــداد التقر كمــا تــم تشــكيل فر
ومجموعة منتقاة من الخبراء واالستشــاريين، باإلضافة لفريق عمل من المركز الوطني 

لإلحصــاء والمعلومــات لرصــد وقيــاس مؤشــرات التنميــة المســتدامة. 

يــر، تمــت  وبعــد اســتعراض اإلطــار المؤسســي ومنهجيــة وأســلوب إعــداد التقر
مواءمــة نتائــج وأهــداف رؤيــة عمــان 2040 مــع أهــداف وغايــات أجنــدة 

التنميــة المســتدامة وفــق القطاعــات المرتبطــة بهــذه األجنــدة، بحيــث تصبح أهــداف وغايات 
 مــن مكونــات رؤيــة عمــان 2040، ومــن 

ً
أجنــدة التنميــة المســتدامة العالميــة 2030، مكونــا

ثــم تحظــى بــذات االهتمــام الــذي ســتحظى بــه أهــداف الرؤيــة الوطنيــة، وهــو مــا يضمــن 
 للبرنامــج الزمنــي المتفــق عليــه، وتوفيــر المؤشــرات 

ً
تخصيــص المــوارد الازمــة لتنفيذهــا وفقــا

الوطنيــة والدوليــة لقيــاس التقــدم المحــرز فــي تنفيذهــا. 

يــر تحديــات االســتدامة فــي الســلطنة، والسياســات الوطنيــة المتبعــة  كمــا تنــاول التقر
لمواجهتها،والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :المتغيرات االقتصادية اإلقليمية والعالمية، 
خاصــة تقلبــات أســعار النفــط العالميــة وتراجــع نمــو االقتصــاد العالمــي، باإلضافــة إلــى 
األوضــاع الجيوسياســية اإلقليميــة المضطربــة واالنعكاســات الســلبية لذلــك علــى األوضــاع 
الماليــة للســلطنة  ، توفيــر فــرص عمــل الســتيعاب الباحثيــن عــن عمــل والداخليــن الجــدد فــي 
ســوق العمــل ، والمتوقــع ازديادهــم بصــورة كبيــره ومتصاعــدة نتيجــة التركيــب الفتــي 
للهــرم الســكاني للمجتمــع العمانــي ، تســريع وتيــرة التنويــع االقتصــادي بمــا يســاهم فــي 
التقليــل مــن اعتمــاد االقتصــاد الوطنــي علــى النفــط ســواء فــي اإليــرادات أو الصــادرات، 
ومايتطلبه  ذلك من  انتهاج سياســات التنويع االقتصادي لاســتفادة من المنجزات التي 
تــم تحقيقهــا فــي خطــط التنميــة الســابقة فــي مجــاالت البنيــة األساســية ، إيجــاد قطــاع 
خــاص يتميــز بالفعاليــة والقــدرة علــى المنافســة واالســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية 

والطبيعيــة للســلطنة، كمســاهم رئيســى فــي عمليــة التنويــع االقتصــادي . 

يــر أهــم الجهــود التــي تبذلهــا حكومــة الســلطنة الســتكمال رصــد مؤشــرات  كمــا أبــرز التقر
التنميــة المســتدامة، حيــث يقــوم المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات برصــد مؤشــرات 
أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 م. ،  بهــدف حصــر البيانــات والمؤشــرات المتوفــرة 
تــم  يــة ومنتظمــة، ولهــذا الغــرض  للســلطنة، والتخطيــط لضمــان توفيرهــا بصفــة دور
إنشــاء قاعــدة بيانــات وموقــع إلكترونــي خــاص بأهــداف ومؤشــرات التنميــة المســتدامة 
، وكذلــك تشــكيل فــرق عمــل تعنــى بالتواصــل مــع الــوزارات والهيئــات ذات العاقــة، 
والعمــل علــى توفيــر البيانــات المطلوبــة وفقــا للمنهجيــات التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل 
األمــم المتحــدة، وقــد أســفرت هــذه الجهــود عــن احتســاب )100( مؤشــر مــن مؤشــرات 
المطلــوب  المؤشــرات  إجمالــي  مــن   % 41 نحــو  تمثــل  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
قياســها. كمــا تتــم المتابعــة المســتمرة لمؤشــرات التنميــة المســتدامة مــع المنظمــات 
الدوليــة، ومراجعــة بيانــات الســلطنة علــى موقــع منظمــة األمــم المتحــدة للتأكــد مــن 
صحــة البيانــات ودقتهــا، والتنســيق مــع المنظمــات ذات العاقــة لتعديــل وتوفيــر البيانــات 

الوطنيــة المتعلقــة بمؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة.

الملخص
التنفيذي 
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يــة الســلطنة للثــورة  يــر بعــد ذلــك قضيــة ثالثــة وهــي قضيــة التطــور التكنولوجــي ومــدى جاهز   وتنــاول التقر
يــة لإلنتــاج المســتقبلي  يــر "الجاهز  لتقر

ً
الصناعيــة الرابعــة وتســخيرها لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. فوفقــا

يــة الــدول الســتثمار فــرص الثــورة  2018" الــذي يصــدره المنتــدى االقتصــادي العالمــي والــذي يقيــس جاهز
الصناعيــة الرابعــة وتجنــب مخاطرهــا واســتعدادها للتحــوالت القادمــة، جــاءت الســلطنة فــي المرتبــة 45 مــن أصــل 100 دولــة فــي محــركات اإلنتــاج وفــي المرتبــة 
يــة  يــز الجاهز يــر اســتعراض االســتراتيجيات الوطنيــة التــي تبنتهــا الســلطنة منــذ عــام م2011 م. لتعز 70 مــن أصــل 100 دولــة فــي مكونــات اإلنتــاج. وقــد تــم خــال التقر
واالســتعداد لمواكبــة التطــورات المتســارعة لتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ومنهــا اســتراتيجية عمــان الرقميــة؛ االســتراتيجية الوطنيــة للنطــاق العريــض؛ االســتراتيجية 
 إلــى المبــادرات الوطنيــة التــي 

ً
ــا المعلومــات واالتصــاالت. كمــا تمــت اإلشــارة أيضــا الوطنيــة لابتــكار؛ اســتراتيجية التجــارة االلكترونيــة؛ االســتراتيجية الوطنيــة لتكنولوجي

يــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة، باإلضافــة إلى إبــراز عــدد مــن األمثلــة التــي توضــح دور تكنولوجيــا  أطلقتهــا الســلطنة مــن أجــل تأســيس القاعــدة الرصينــة نحــو التحــول والجاهز
المعلومــات واالتصــال فــي دعــم جهــود تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

يـــــــــر  وقـــبـــــل التــطـــــرق إلــــى الــتقـــــــدم المـــحـــــرز فــــي تحقــيــــق كـــــل هــــدف مــن أهـــــداف التــــنمـــــية الـــمـــستــــــدامة الـــســـــــبعة عـــشــــــر، ناقـــــــش التقـــر
 باعتـــــبارها محــــددات رئيســية للنجــاح فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وهــي: محليــة 

ً
 كبيــرا

ً
أربــــــــع قضايــا توليهــا ســلطنة عمــان اهتمامــا

التنميــة؛ كفــاءة التمويــل؛ والتطــور التكنولوجــي؛ توافــر البيانــات.

  فيمــا يتعلــق بالقضيــة األولــى، فهــي مرتبطــة تمــام االرتبــاط بمبــدأ عــدم تــرك أحد يســير خلــف الركب، وهي قضية 
 بــأن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة هــو رهــن 

ً
 عميقــا

ً
محليــة التنميــة المســتدامة. فســلطنة عمــان تؤمــن إيمانــا

 مــن إعــداد االســتراتيجيات 
ً
يــز دور المحافظــات والمجتمعــات المحليــة فــي كافــة مراحــل عمليــة التنميــة، بــدءا بتعز

 
ً
 بمراحــل التنفيــذ والمتابعــة والتقييــم المختلفــة. ومــن هــذا المنطلــق، أولــت الخطــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020( ومــا ســبقها مــن خطــط اهتمامــا

ً
والخطــط ومــرورا

 بتنميــة المحافظــات، بهــدف تحقيــق نمــو متــوازن لثمــار التنميــة علــى المواطنيــن فــي مختلــف أرجــاء البــاد، وتحقيــق مســتويات متقاربــة فيمــا بيــن المحافظــات فــي 
ً
خاصــا

مجــاالت التعليــم، الصحــة، الخدمــات االجتماعيــة، ايجــاد فــرص العمــل وتطويــر البنيــة األساســية وخدمــات المرافــق العامــة. وقــد اعتمــدت الخطــة منهجيــة تســتند علــى وصف 
معلوماتــي وتحديــد احتياجــات ومتطلبــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والعمرانيــة فــي كل محافظــة، بحيــث تضــع هــذه الخطــة صــورة عــن الوضــع فــي كل 
محافظــة وأولوياتهــا، بمــا يمكــن مــن إعــداد وتطويــر برنامــج تنمــوي واســتثماري يتســق مــع هــذه األولويــات. ولعــل مبــادرة "كل عمــان" تعــد المبــادرة األبــرز واألكثــر داللــة 
يــز دور المحافظــات والمجتمعــات المحليــة هــي أولويــة مــن أولويــات التنميــة فــي الســلطنة، حيــث تعتبــر مــن أهــم المبــادرات االتصاليــة التــي تــم  يــة وتعز علــى أن الامركز
يــز النهــج التشــاركي فــي عمليــة إعــداد وصياغــة الرؤيــة المســتقبلية "ُعمــان 2040 ". وقــد اســتهدفت  تصميمهــا ضمــن اســتراتيجية االتصــال وإشــراك ذوي العاقــة، لتعز
المبــادرة أخــذ أولويــات المجتمعــات المحليــة وتطلعاتهــا المســتقبلية فــي الحســبان عنــد إعــداد وثيقــة الرؤيــة، وإتاحــة الفرصــة لشــرائح المجتمــع المختلفــة فــي المحافظــات، 

وخاصــة فئــات األطفــال والشــباب والمــرأة والقطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي، للمشــاركة الفاعلــة فــي جهــود التنميــة المســتدامة فــي الســلطنة. 

كفاءة التمويل

التطور التكنولوجي

توافر البيانات

محلية التنمية

الملخص التنفيذي 

3

1

4

يــر فكانــت قضيــة "كفــاءة التمويــل"، حيــث تــم التأكيــد علــى أن التحــدي 2   أمــا القضيــة الثانيــة التــي ناقشــها التقر
المالــي يعــد مــن التحديــات الهامــة التــي تواجههــا الــدول فــي تحقيــق أهدافهــا التنمويــة، حيث قــّدرت منظمة 
)األونكتــاد( فجــوة التمويــل الازمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الــدول الناميــة فقــط بنحــو 2.5 
 بالبــدء فــي 

ً
 أن جــودة تخصيــص الموازنــات هــو أمــر ال يقــل أهميــة عــن توفيــر التمويــل. لــذا، قامــت الســلطنة مؤخــرا

ً
يــر قــد أكــد أيضــا .  غيــر أن التقر

ً
يليــون دوالر ســنويا تر

التحــول نحــو تطبيــق موازنــات وخطــط البرامــج واألداء؛ حيــث بــدأت 13 جهــة حكوميــة فــي التحــّول نحــو تطبيــق موازنــة البرامــج واألداء، والتــي تحــدد العاقــة المباشــرة 
بيــن األولويــات الوطنيــة والموازنــات التــي يجــب أن تخصــص لتنفيذهــا، وتقــدم أداة سلســة لتتبــع األداء والمســاءلة عنــه. كمــا أن المجلــس األعلــى للتخطيــط قــد بــدأ 
 بكافة المبــادرات الهامة التي يتطلب 

ً
فــي تطويــر أســلوب إعــداد الخطــة بحيــث ال يكتفــى بمراجعــة المشــروعات اإلنمائيــة مــع الجهــات الحكوميــة فقــط، بل يعنى أيضا

 إدراج هــذه المبــادرات فــي نظــام المتابعــة، وهــو مــا ســوف يجعــل الخطــة أكثــر قــدرة علــى رصــد 
ً
العمــل عليهــا تخصيــص موازنــات فــي مجــال اإلنفــاق الجــاري، وأيضــا

يــة أو اإلنمائيــة( مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. المخصصــات الماليــة )ســواء الجار

يــر الوطنــي الطوعــي األول الضــوء علــى قضيــة توافــر المؤشــرات، حيــث    وكان مــن الطبيعــي أن يلقــي التقر
تؤمــن الســلطنة بــأن "مــا ال يمكــن قياســه ال يمكــن تحقيقــه". ومــن هــذا المنطلــق، قــام المركــز الوطنــي لإلحصــاء 
والمعلومــات بإنشــاء قاعــدة بيانــات ألهــداف ومؤشــرات التنميــة المســتدامة، وذلــك بهــدف حصــر البيانــات 
يــة منتظمــة. كمــا تــم تدشــين موقــع إلكترونــي خــاص بمؤشــرات الســلطنة فــي أهــداف  والمؤشــرات المتوفــرة للســلطنة، والتخطيــط لضمــان توفيرهــا بصفــة دور

التنميــة المســتدامة 2030 لتكــون منصــة التواصــل مــع المعنييــن علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي. 

يــر بعــد ذلــك التقــدم الــذي أحرزتــه ســلطنة عمــان فــي تحقيــق األهــداف الســبعة عشــرة للتنميــة المســتدامة خــال الســنوات الماضيــة، وذلــك فــي    واســتعرض التقر
يــر المتاحــة، كمــا تــم إبــراز أهــم التحديــات التــي تواجــه الســلطنة للوصــول لتلــك األهــداف بحلــول عــام 2030 م. وكــذا السياســات واإلجــراءات  ضــوء أحــدث البيانــات والتقار

والخطــط المســتقبلية المتبعــة والمعتمــدة لمواجهــة تلــك التحديــات، باإلضافــة إلــى المبــادرات لتحقيــق األهداف المشــار إليها. 

يــر أن ســلطنة عمــان ملتزمــة بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بأبعادهــا الثاثــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــي المــدى الزمنــي المحــدد،  وقــد أوضــح التقر
 وأن الســلطنة قــد انتهجــت نهــج 

ً
وأنهــا، بصفــة عامــة ورغــم وجــود تحديــات ال يمكــن االســتهانة بهــا، تســير في االتجــاه الصحيــح لتحقيــق تلــك األهــداف، خاصــة

المشــاركة المجتمعيــة الواســعة عنــد تصميــم وتنفيــذ وتقييــم الخطــط والسياســات والبرامــج الكفيلــة بمواجهــة التحديــات وتحقيــق األهــداف.
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يــرة  ســلطنة عمــان دولــة عربيــة مســلمة تقــع فــي أقصــى الجنــوب الشــرقي لشــبه الجز
العربيــة علــى مســاحة تقــدر بنحــو 310 ألــف كــم2، ويبلــغ عــدد ســكانها حاليــا 4.6 مليــون 
 وافــدون. وتصنــف عمــان ضمــن الدول ذات متوســط 

ً
يبــا نســمة، منهــم 44 فــي المائــة تقر

البشــرية  التنميــة  الــدول ذات  الدولــي، وضمــن  البنــك  لتصنيفــات   
ً
المرتفــع وفقــا الدخــل 

 لتصنيــف األمــم المتحــدة. 
ً
المرتفعــة وفقــا

وقــد تبنــت الســلطنة مفهــوم التنميــة الشــاملة المســتدامة منــذ انطــاق مســيرة النهضــة 
العمانيــة الحديثــة فــي عــام 1970م، بقيــادة حضــرة صاحــب الجالــة الســلطان قابــوس 
يــة تقــوم  بــن ســعيد، حفظــه اهلل ورعــاه، الــذي عمــل علــى بنــاء دولــة مؤسســات عصر
خــال  مــن  العصــر  بــروح  واألخــذ  القانــون  وحكــم  والمســاواة  المواطنــة  قاعــدة  علــى 
التعليــم  تطويــر قطاعــات  عبــر  الحيــاة  بمســتويات  التنمويــة، واالرتقــاء  والبرامــج  الخطــط 
والخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة والقطاعــات االقتصاديــة. وانتهجــت ســلطنة عمــان فــي 
 يقــوم علــى دعــم قيــم الســام والتعايــش 

ً
سياســتها الخارجيــة وعاقاتهــا الدوليــة نهجــا

والتفاهــم والحــوار وتقبــل اآلخــر، واحتــرام الجــوار وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
للــدول، والتعــاون الوثيــق مــع ســائر األمــم والشــعوب، وااللتــزام بمبــادئ الحــق والعــدل 
والمســاواة، وفــق أحــكام ومبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة وقواعــد القانــون الدولــي.

 فــي كافــة المنتديــات والمــداوالت األمميــة واإلقليميــة 
ً
 فاعــا

ً
 كمــا كانــت الســلطنة شــريكا

التنميــة المســتدامة فــي ســبتمبر 2015 م.،  ــض عنهــا اإلعــان عــن أهــداف 
ّ

التــي تمخ
وســاهمت فــي المناقشــات األمميــة للوثيقــة رقــم )A / 69 / 700( والتــي حملــت عنــوان 
يــق إلــى العيــش بكرامــة بحلــول عــام 2030: القضــاء علــى الفقــر وتغييــر حيــاة المجتمع  )الطر
وحمايــة كوكــب األرض(. واحتضنــت االجتمــاع العالمــي للتعليــم للجميــع 2014 م.  الــذي 
دعــا الــى الحاجــة إلــى صياغــة رؤيــة جديــدة للتعليــم فــي القــرن الحــادي والعشــرين أحــد 
المعالــم البــارزة فــي عمليــة صياغــة هــدف التعليــم فــي "إعــان مســقط" الــذي أســهم 

فــي تحديــد الهــدف العالمــي للتعليــم وتحديــد الغايــات المرتبطــة بــه ووســائل تحقيقــه، 
وبنــاًء علــى المشــاورات المجتمعيــة الواســعة، صــادق المجلــس األعلــى للتخطيــط فــي 
الســلطنة علــى األهــداف األمميــة للتنميــة المســتدامة 2030 فــي اجتماعــه الثالــث لعــام 

يــخ 24 يونيــو 2015 م.  2015 م. بتار

التنميــة  وأهــداف  أبعــاد  إدمــاج  علــى  الســلطنة  حكومــة  حرصــت  يــخ،  التار ذلــك  ومنــذ 
الخطــة  ُعمــان، وفــي مقدمتهــا  فــي  التنميــة  واســتراتيجيات  خطــط  فــي  المســتدامة 
التنمويــة الخمســية التاســعة )2016 – 2020( ورؤيــة ُعمــان 2040، بمــا يعكــس إهتمــام 
البرامــج  الميزانيــات وتصميــم  تلــك األهــداف ورصــد  تنفيــذ  كبيــر مــن قبــل الحكومــة فــي 

والطويــل.  المتوســط  المدييــن  علــى  بتحقيقهــا  الكفيلــة  والسياســات 

وقــد تبنــت الســلطنة أســلوب المشــاركة والملكيــة المجتمعيــة لتضميــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة فــي خطــط واســتراتيجيات التنميــة وذلــك مــن خــال الحلقــات النقاشــية والحــوار 
مــع الجهــات المســؤولة عــن االســتراتيجيات القطاعيــة، شــارك فيهــا راســمو السياســات، 
واألكاديميــون ومجلــس عمــان، وممثلــون مــن القطــاع الخــاص، ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي، ومنظمــات الشــباب وأصحــاب المصلحــة كافــة. األمــر الــذي يعكــس بوضــوح إيمــان 
الســلطنة بمبــدأ ان يكــون لــكل فــرد الحــق فــي حيــاة كريمــة تســمح لــه بســتغال امكانياتــه 
الكاملــة والمســاهمة فــي تحقيــق المتطلبــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة لهــذه 

الحيــاة وبالتالــي اليتــرك أحــدا خلــف الركــب.

وإذ تتطلــع الســلطنة لمســتقبل مشــرق مــن خــال تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة، 
 بــأن تحقيقهــا 

ً
ومــن منطلــق أن تلــك األهــداف هــي ملــك للجميــع؛ فإنهــا تؤمــن تمامــا

مــع  قويــة  شــراكات  بنــاء  يجــب  وإنمــا  فقــط،  الحكومــات  خــال  مــن  يتــم  أن  اليمكــن 
األطــراف األخــرى، بمــا فــي ذلــك االفــراد والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي. مقدمة
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أعطــى المرســوم الســلطاني رقــم 30 / 2012 الصــادر بتاريــخ 26 مايــو 2012م المجلــس األعلــى للتخطيــط صاحيــة متابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، إذ نصــت المــادة 
الثانيــة مــن نظــام المجلــس علــى " وضــع االســتراتيجيات والسياســات الازمــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي الســلطنة، وإيجــاد اآلليــات الازمــة التــي مــن شــأنها تطبيــق تلــك 

االســتراتيجيات والسياســات وصــوال الــى تحقيــق التنويــع االقتصــادي واالســتغال االمثــل للمــوارد الطبيعيــة والبشــرية المتاحــة ".  

اآلليات المؤسسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

ومنــذ بدايــة ينايــر 2016م بــدأ رســميا تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة 2030 التــي اعتمدهــا قــادة العالــم فــي ســبتمبر 2015 م فــي قمــة أمميــة تاريخيــة. تضمنــت خطــة التنميــة 
المســتدامة 2030 )17( هدفــا و)169( غايــة، وبنيــت هــذه الخطــة علــى النجاحــات التــي حققتهــا خطــة األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة التــي انتهــت فــي عــام 2015م. وبعــد مصادقــة 

يــخ 25 ســبتمبر 2015م،  الســلطنة مــع كافــة دول العالــم علــى أهــداف التنميــة المســتدامة SDGs( 2030( فــي قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بتار

فقد اتخذت السلطنة مجموعة من اإلجراءات التي تضمن التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها: 

إعتبــار أن "مواكبــة التطــورات فــي المواثيــق التنمويــة الدوليــة وفــي مقدمتهــا أجنــدة 
2030 لتحقيق التنمية المســتدامة " كأحد الركائز األساســية الخمســة التي ارتكزت عليها 

المحــاور الحاكمــة إلعــداد خطــة التنميــة الخمســية التاســعة )2016 - 2020م(.

إدمــاج أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 مــع 
األهــداف القطاعيــة لخطــة التنميــة الخمســية 

.)2020 - 2016( التاســعة 

بــدء رصــد التقــدم المحــرز لمؤشــرات التنميــة 
المســتدامة لســنة األســاس منتصــف 2016.

األخذ في االعتبار أهداف التنمية المســتدامة 
2030 عنــد صياغــة األهــداف واالســتراتيجيات 

التــي ســتعتمد لرؤيــة ُعمــان 2040.

1

2

3

4

الشكل رقم )1(: تطور مشاركة السلطنة في أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030

2012

تـــــــــساهم  الــــســـــــلطنة 
األمميـــة  المناقشـــات  فـــــــــي 
 )A / 69 / 700( رقـــم  للوثيقـــة 
مجلـــس  دول  ومـــداوالت 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة

يـــق عمـــل وطني يضـــم نحو  فر
)24( جهـــة مـــن المؤسســـات 
الخـــاص  والقطـــاع  الحكوميـــة 
والمجتمـــع المدنـــي والهيئات 
وصياغـــة  لبلـــورة  االكاديميـــة 
حـــول  الســـلطنة  نظـــر  وجهـــة 
المســـتدامة التنميـــة  أهـــداف 

2013

2014

التنميـــة  أهـــداف  إدمـــاج 
المســـتدامة 2030 ضمن 
المرتكزات الرئيسية للخطة 

الخمســـية التاســـعة

2015

إعتمـــاد المجلـــس األعلى 
للتخطيـــط أهـــداف التنمية 

المستدامة

2016

قيـــاس  مؤشـــرات  وضـــع 
الوطنـــي  )المركـــز  األداء 
والمعلومـــات( لإلحصـــاء 

2017

2018

الوطـــــــنية  اللجــــــــنة  تشــــــكيل 
لـــــتحقيــــــق أهـــداف التنـــــــــمية 
يـــق العمـــل  المســـــتدامة وفر
التـــــــــــقرير  إلعــــــداد  الفنـــــــي 
الــــــوطـــــــني الطـــــــوعي األول 
أهـــداف  تحقــــــــيق  لمــــــــتابعة 

المســـتدامة التنميـــة 

2019
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وفــي هــذا اإلطــار شــكل المجلــس األعلــى للتخطيــط )اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة(، وهــي لجنــة رفيعــة المســتوى تضــم أعضــاء مــن كافــة الــوزارات 
ومؤسســات   الخــاص  القطــاع  مــن  وممثليــن  عمــان،  ومجلــس  الحكوميــة،  والهيئــات 
المجتمــع المدنــي ، أنيــط بهــا مجموعــة مــن المهــام ، مــن أهمهــا ، متابعــة عمليــات 
إدماج  أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030  مع أهداف الخطط التنموية الخمسية  
للســلطنة ورؤيــة )ُعمــان 2040 ( ، واإلشــراف علــى متابعــة بنــاء نظــام متكامــل يســتند 

علــى مؤشــرات القيــاس )Dashboards(، بهــدف رصــد مؤشــرات التقــدم  المحــرز علــى 
مســتوى األهــداف والغايــات ألهــداف التنميــة المســتدامة 2030، وضمــان تحققهــا 
إعــداد  علــى  اإلشــراف  إلــى  باإلضافــة   . بشــكل دوري  الوطنيــة  للمســتهدفات   

ً
طبقــا

يــر الوطنيــة الطوعيــة، لمتابعــة تحقيــق أهــداف التنميــة  يــر الوطنيــة، بمــا فيهــا التقار التقار
المســتدامة، وإعــداد التوصيــات حــول مســتويات اإلنجــاز، والتحديــات، وأســلوب التعامــل 
مــع تلــك التحديــات، ورفعهــا إلــى المجلــس األعلــى للتخطيــط ومــن ثــم لمجلــس الــوزراء.

مجلس 
الوزراء

اآلليات المؤسسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

الوطنــي  االســتعراض  يــر  تقر إعــداد  إطــار  وفــي 
يــق الوطنــي  الطوعــي األول للســلطنة تــم تشــكيل الفر
 مــن الخبــراء ومــدراء العمــوم 

ً
الفنــي، الــذي ضــم عــددا

مــن الــوزارات والهيئــات الحكوميــة وممثليــن مــن القطــاع 
الخــاص ومجلــس عمــان وشــركاء العمــل فــي القطــاع 

المدنــي.   المجتمــع  الخــاص ومؤسســات 
يــق عمــل مــن المركــز الوطنــي لإلحصــاء  باإلضافــة الــى فر
والمعلومــات لرصــد وقيــاس مؤشــرات اهــداف التنميــة 
المســتدامة. ونظمــت األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى 
يــق الفنــي  للتخطيــط مجموعــة مــن حلقــات عمــل للفر
وممثلــي الجهــات المعنيــة لمناقشــة واالطــاع علــى 
يــر الطوعــي ومحــاوره واهميــة الملكيــة  آليــة إعــداد التقر

يــر.  الوطنيــة للتقر
حيــت قامــت فــرق العمــل بالجهــات المعنيــة بالمشــاركة 
التــي  المبــادرات  وعــرض  يــر  التقر وصياغــة  إعــداد  فــي 
التحديــات  واســتعراض  الواقــع  أرض  علــى  تحققــت 
والخطط المستقبلية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، 
يــر  ويوضــح الشــكل التالــى اإلطــار التنفيــذي إلعــداد تقر

االســتعراض الوطنــي الطوعــي األول للســلطنة.

الشكل رقم )3(: اإلطار التنفيذي إلعداد تقرير االستعراض 
الوطني الطوعي األول للسلطنة

1

3

4

فرق عمل 
بالوزارات والجهات 

المختلفة

فريق عمل رصد ومتابعة 
المؤشرات )المركز الوطني 

لإلحصاء والمعلومات(
لجنة مراجعة 

ير التقر

الفريق الوطني الفني
أمانة الفريق الوطني

اللجنة الوطنية لمتابعة 
تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة 2030

2

التنمية المستدامة

2030

 اللجنة الوطنية لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة

مـــع  المســـتدامة  التنميـــة  اهـــداف  إدمـــاج   	
الخمســـية الخطـــط  أهـــداف 

	 تحديد المستهدفات ومتابعة مستويات اإلنجاز للغايات

	 رصد المؤشرات بشكل سنوي )المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات(

رفع توصيات 
لمستويات اإلنجاز

الفريق الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة 2030

أجندة أهداف التنمية 
المستدامة 2030

الخطط الخمسية

رؤية عمان 2040 

التنمية المستدامة

2030

 اللجنة الوطنية لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة

الشكل رقم )2(: اإلطار المؤسسي والتنفيذى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

المجلس األعلى للتخطيط

مجلس الوزراء
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ــاء إعــداد خطــة التنميــة   بأهميــة المشــاركة والملكيــة المجتمعيــة الواســعة ألهــداف وخطــط التنميــة المســتدامة. وقــد تجلــى ذلــك أثن
ً
 عميقــا

ً
ــا تؤمــن ســلطنة عمــان إيمان

الخمســية التاســعة )2016 - 2020(، وهــي أول خطــة خمســية بعــد مصادقــة المجلــس األعلــى للتخطيــط علــى األهــداف األمميــة للتنميــة المســتدامة. فقــد تــم إعــداد هــذه 
الخطــة مــن خــال مشــاركة مجتمعيــة تمثلــت فــي تنظيــم العديــد مــن الحلقــات النقاشــية والتــي شــارك فيهــا كل مــن:

نقاشــية،  أكثــر مــن 40 حلقــة  تنظيــم  تــم  حيــث 
استهدفت التعرف على مرئيات مختلف الوزارات 
والمرتكــزات  باألهــداف  يتعلــق  فيمــا  والهيئــات 
ــات القطاعيــة، الخطــط  المقترحــة للخطــة، المكون
والسياســات  الكلــي  االقتصــاد  بــإدارة  الخاصــة 
المالية، البرنامج االســتثماري، تنمية المحافظات، 
القطــاع الخــاص والتنويــع االقتصــادي، سياســات 

التشــغيل وبرامــج التعميــن والشــباب.

شــملت حلقــات الحــوار القطاعــات الواعــدة، وهــي 
الصناعــات التحويليــة، النقــل والخدمــات اللوجســتية، 
باإلضافــة  التعديــن،  الســمكية،  الثــروة  الســياحة، 
إلــى قطاعــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، 
التعليــم، الصحــة، الزراعة والبيئة والتي اســتهدفت 
إيجــاد أرضيــة مشــتركة بيــن االســتراتيجيات القطاعيــة 

وأجنــدة التنميــة المســتدامة.
تطلعاتهــم  لمعرفــة  وذلــك  العمانــي  الشــباب  إشــراك  تــم  كمــا 
أهــداف  تحقيــق  تســرع  أن  يمكــن  التــي  والمبــادرات  وأولوياتهــم 

المســتدامة. التنميــة 

 علــى التــزام الســلطنة بأجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 علــى 
ً
وتأكيــدا

المــدى الطويــل وليــس فقــط علــى المــدى المتوســط، تــم إعــداد رؤية 
عمــان 2040، لتستشــرف المســتقبل بموضوعيــة لتعتــد بهــا الســلطنة 
القادميــن.  العقديــن  فــي  التخطيــط  ألعمــال  أساســيا  ومرجعــا  دليــا 
وقدحظيــت رؤيــة عمــان 2040 بمشــاركة مجتمعيــة واســعة ضمــت 
ممثليــن مــن الحكومــة ومجلــس عمــان والقطــاع الخــاص ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي والمواطنيــن مــن اهــل الخبرة والمعرفــة واالختصاص، 
وأطــاق حــوار مجتمعــي بمشــاركة واســعة فــي مختلــف القطاعــات 
والفعاليات وشــرائح المجتمع ضمن مبادرة كل عمان التي ســوف يتم 

التطــرق لهــا الحقــا.

الشباب
 العماني

الجهات
 المسئولة عن 
االستراتيجيات 

القطاعية طويلة 
المدى 

خبراء دوليين 
ومنظمات األمم 

المتحدة

الوزارات 
والهيئات 
الحكومية

عمــل  حلقــات  خمــس  تنظيــم  تــم 
الدوليــة  التجــارب  علــى  للوقــوف 
الــدروس  واســتخاص  الناجحــة 
لظــروف  المائمــة  المســتفادة 

. لســلطنة ا

المشاركة المجتمعية الواسعة منهاج عمل السلطنة لتحقيق أهداف االستدامة
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بــدأت  تجربــة التخطيــط التنمــوي مــع بــزوغ فجــر النهضــة المباركــة فــي عــام 1970 
التــي قادهــا حضــرة صاحــب الجالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم  -  حفظــه 
اهلل ورعــاه  -  حيــث التزمــت الحكومــة بانتهــاج خــط اقتصــادي واجتماعــي واضــح 
المعالــم تبلــور فــي الخطــط  التنمويــة الخمســية المتعاقبــة، التــي ارتكــزت علــى 
مجموعــة مــن األهــداف األساســية طويلــة المــدى أبرزهــا تنميــة مصــادر جديــدة 
للدخــل القومــي تقــف إلــى جانــب اإليــرادات النفطيــة وتحــل محلهــا فــي المســتقبل، 
واالهتمــام بتنميــة المــوارد البشــرية حتــى تتمكــن مــن القيــام بدورهــا كامــا فــي 
النهــوض باالقتصــاد الوطنــي ، واســتكمال مقومــات اقتصــاد حــر يرتكــز علــى نشــاط 
القطــاع الخــاص علــى أســاس المنافســة الحــرة، واالهتمــام بمــوارد الميــاه باعتبارهــا 
عنصــرا حيويــا الزمــا الســتمرار النشــاط االقتصــادي ونمــوه والمحافظــة علــى البيئــة. 

وقــد تمكنــت الســلطنة خــال الفتــرة )1970 - 1995(، مــن إرســاء الدعائــم األساســية 
للتحول االقتصادي واالجتماعي واالنطاق نحو آفاق المستقبل وتحقيق النمو الذاتي 
المســتمر والتفاعــل مــع العالــم. ففــي عــام 1995م, تــم وضــع الرؤيــة المســتقبلية 
لاقتصــاد العمانــي: عمــان 2020، لتضــع رؤيــة واضحــة ومحــددة المعالــم لانطــاق نحــو 
القــرن الواحــد والعشــرين يســتطيع فــي إطارهــا االقتصــاد العمانــي التحــول مــن اقتصــاد 
يعتمــد علــى االنفــاق الحكومــي وعلــى المــوارد النفطيــة والعمالــة الوافــدة كمحــرك 
أساســي لألنشــطة االقتصاديــة، إلــى اقتصــاد يعتمــد علــى المبــادرات الخاصــة وعلــى 
العمالــة الوطنيــة والمــوارد المتجــددة التــي تــؤدي إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة. 
حيــث تضمنــت الرؤيــة المســتقبلية 2020 أربعــة محــاور: محــور تنميــة المــوارد البشــرية، 
ومحــور التنويــع االقتصــادي، ومحــور تنميــة القطــاع الخــاص، ومحــور التــوازن االقتصــادي 

والنمــو المتواصــل. كمــا احتــوت علــى السياســات واآلليــات الازمــة لتحقيقهــا.

وفــور اعتمــاد األمــم المتحــدة لخطــة التنميــة المســتدامة 2030 فــي ســبتمبر 2015م 
وضعت الســلطنة الخطة الخمســية التاســعة )2016 - 2020( التي أكدت على مواكبة 
التطــورات فــي المواثيــق التنمويــة الدوليــة، وفــي مقدمتهــا " أجنــدة 2030 لتحقيــق 
التنميــة المســتدامة". وكان الهــدف الرئيســي للخطــة هــو تحقيــق التحــول مــن اقتصــاد 
إلــى اقتصــاد متنــوع تســهم فيــه  النفــط  معتمــد علــى مــورد رئيســي واحــد وهــو 
قطاعــات واعــدة أخــرى، وذلــك للتقليــل مــن تداعيــات الصدمــات الخارجيــة التــي تترتــب 
علــى تقلبــات األســعار فــي أســواق النفــط العالميــة. وخــال األربــع ســنوات الماضيــة 
مــن الخطــة الخمســية التاســعة، حققــت الســلطنة تقدمــا ملحوظــا فــي اهــداف التنميــة 

المســتدامة 2030.

وقــد صــدرت األوامــر الســامية لحضــرة صاحــب الجالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد 
المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه بإعــداد رؤيــة ُعمــان2040، التــي أراد لهــا ان تســتوعب 
الواقــع االقتصــادي واالجتماعــي وتستشــرف المســتقبل بموضوعيــة لتعتــد بهــا 

الســلطنة دليــا ومرجعــا أساســيا ألعمــال التخطيــط فــي العقديــن القادميــن. 

أهداف التنمية المستدامة 2030 تتواءم مع االستراتيجيات و الخطط الوطنية المستقبلية

 ويدعــو الــى اقتصــاد بنيتــه تنافســية، منتــج ومتنــوع، ويقــوم علــى االبتــكار وتكامــل األدوار 
وتكافــؤ الفــرص، يســيره القطــاع الخــاص ويحقــق تنميــة شــاملة مســتدامة، ويشــمل هــذا المحور 
قيــادة اقتصاديــة ديناميكيــة بكفــاءات متجــددة تعمــل فــي إطــار مؤسســي متكامــل. ويغطــي 

المحــور ســت أولويــات وطنيــة هــي:

ديناميكيــة 	  اقتصاديــة  قيــادة  االســتراتيجي:  وتوجههــا  االقتصاديــة،  واإلدارة  القيــادة 
بكفــاءات متجــددة تعمــل فــي إطــار مؤسســي متكامــل مــع مجموعــة مــن األهــداف 
أبرزهــا وجــود وحــدة مرجعيــة ممكنــة للشــأن االقتصــادي تعمــل لتحقيــق غايــات التنميــة 

االقتصاديــة والعدالــة االجتماعيــة.
التنويــع االقتصــادي واالســتدامة الماليــة، والتوجــه االســتراتيجي لــه: اقتصــاد متنــوع 	 

متجــدد  وتنافســية،  متكاملــة  اطــره  واالبتــكار،  المعرفــة  علــى  قائــم  ومســتدام 
ســتة  خــال  مــن  الماليــة  االســتدامة  ويحقــق  الرابعــة،  الصناعيــة  للثــورة  ومســتوعب 
يتــم  متكاملــة معهــا  وأخــرى  االقتصــادي  للتنويــع  قاطــرة  قطاعــات  أولهــا  اهــداف 

ســنوات. خمــس  كل  تحديدهــا 
ســوق العمــل والتشــغيل، والتوجــه االســتراتيجي لــه: ســوق عمــل ديناميكيــة هادفــة 	 

واالقتصاديــة  الديموغرافيــة  التغيــرات  مــن  تســتفيد  للكفــاءات  وجاذبــة  قطاعيــا 
والمعرفيــة والتقنيــة، يتــم تحقيــق ذلــك مــن خــال أربعــة اهــداف، أبرزهــا ســوق عمــل 
بقــوى بشــرية ذات مهــارات وانتاجيــة عاليــة، وثقافــة عمــل إيجابيــة وجاذيــة للكفــاءات، 

والعمالــة الماهــرة ضمــن سياســات اســتقطاب واضحــة المعالــم والمعاييــر.
القطــاع الخــاص واالســتثمار والتعــاون الدولــي، وتوجهــه االســتراتيجي: قطــاع خــاص 	 

ممكــن يقــود اقتصــاد تنافســي ومندمــج مــع االقتصــاد العالمــي. ويتحقــق ذلــك مــن 
تمــارس فيهــا  تنافســية وجاذيــة لاســتثمار  بيئــة عمــل  أبرزهــا،  أهــداف،  خــال ســبعة 
يــة ناجحــة، وقطــاع خــاص  الحكومــة الــدور التنظيمــي المقتــرن بكفــاءة وساســة إدار

ممكــن وتنافســي يقــود االقتصــاد ويراعــي البعديــن االقتصــادي واالجتماعــي.
شــاملة 	  تنميــة  االســتراتيجي:  وتوجهــه  المســتدامة،  والمــدن  المحافظــات  تنميــة 

يــة، واســتخدام   مــن المراكــز الحضر
ً
 محــدودا

ً
يــا وتطــور عــددا جغرافيــا تتبــع نهجــا ال مركز

أمثــل ومســتدام لألراضــي. ويتحقــق هــذا التوجــه االســتراتيجي مــن خــال ســتة اهــداف 
يأتــي فــي مقدمتهــا تنميــة محليــة متوازنــة وعادلــة تعــزز الميــزة النســبية والتنافســية 
للحواضــر والمحافظــات، ومجتمعــات محليــة ممكنــة تســهم فــي صياغــة أولوياتهــا 
يــة واالقتصاديــة، ونظــام  يــة اإلدار االجتماعيــة واالقتصاديــة وتعمــل ضمــن إطــار الامركز

يــة. تسلســل هرمــي فعــال للتجمعــات الســكانية يوجــه التنميــة الحضر
أمثــل 	  اســتخدام  لــه:  االســتراتيجي  والتوجــه  البيئيــة،  واالســتدامة  الطبيعيــة  المــوارد 

ومتــوازن للمــوارد الطبيعيــة واســتدامتها دعمــا ألمــن الطاقــة واالقتصــاد الوطنــي. 
أمــن  مقدمتهــا،  فــي  أهــداف  ســتة  خــال  مــن  االســتراتيجي  التوجــه  هــذا  ويتحقــق 
أمثــل  واســتغال  متطــورة،  وتقنيــات  متجــددة  مــوارد  علــى  قائــم  ومائــي  غذائــي 
للموقــع االســتراتيجي والتنــوع الحيــوي للســلطنة، وبيئــة محميــة تحقــق التــوازن بيــن 
المســتدامة. التنميــة  بقواعــد  والعمــل،  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  البيئيــة  المتطلبــات 

الذي يدعو الى مجتمع انســانه مبدع ومعتز بهويته ومبتكر ومنافس عالميا وينعم 
بحيــاة كريمــة ورفــاه مســتدام. ويغطــي هــذا المحــور أربــع أولويات وطنية هي:

التعليــم والتعلــم والبحــث العلمــي والقــدرات الوطنيــة، وتوجهــه االســتراتيجي: 	 
وطنيــة  وقــدرات  معرفــي  مجتمــع  الــى  يقــود  علمــي  وبحــث  شــامل  تعليــم 

منافســة. 
يتســم 	  عالميــة  بمعاييــر  رائــد  صحــي  نظــام  االســتراتيجي:  وتوجهــه  الصحــة،   

والمســاءلة. والعدالــة  والشــفافية  والجــودة  يــة  بالامركز
المواطنــة والهويــة والتــراث والثقافــة الوطنيــة، وتوجهــه االســتراتيجي: مجتمــع 	 

مجتمعيــة  شــراكة  ومنظومــة  بمواطنتــه  وملتــزم  وثقافتــه  بهويتــه  معتــز 
االجتماعــي. والترابــط  والمواطنــة  الهويــة  تعــزز  متكاملــة  مؤسســية 

يمــة مســتدامة 	  حيــاة كر وتوجهــه االســتراتيجي:  االجتماعيــة،  الرفــاه والحمايــة 
للجميــع ومجتمــع مبنــى علــى مجموعــة مــن األهــداف فــي مقدمتهــا مجتمــع 
مغطــى تامينيــا مــن خــال شــبكة امــان اجتماعيــة فاعلــة ومســتدامة وعادلــة.

عمـــان  رؤيـــة  وجـــاءت 
"عمـــان  لتكـــون   2040
الـــدول  مصـــاف  فـــي 
وعلـــى  المتقدمـــة"، 
ذلـــك  تحقيـــق  يتـــم  أن 
من خـــــــال ثاثـة محاور 

رئيســـية:

 1
االنسان 

والمجتمع:

2
 االقتصاد 
والتنمية:

3
 الحوكمة واألداء 

المؤسسي:

ورقابتهــا  شــاملة،  وحوكمتهــا  مســؤولة،  أجهزتهــا  دولــة  الــى  ويدعــو 
ثــاث  ناجــز، واداؤهــا كفــؤ. ويتحقــق ذلــك مــن خــال  فاعلــة، وقضاؤهــا 

وطنيــة: أولويــات 

لهــا: 	  االســتراتيجي  والتوجــه  والرقابــة،  والقضــاء  التشــريع  منظومــة 
منظومــة تشــريعية تشــاركية، ونظــام قضائــي مســتقل متخصــص وناجــز، 
ورقابــة فاعلــة وشــفافة تتحقــق مــن خــال ســبعة اهــداف، مــن أبرزهــا: 
كاملــة،  تشــريعية مســتقلة ذات صاحيــات  مرنــة، وســلطة  تشــريعات 
مبــادئ  ويحقــق  الوطنيــة  المقــدرات  يحمــي  شــامل  رقابــي  ونظــام 
ــا ومشــارك بفاعليــة فــي  المســاءلة والمحاســبة، ومجتمــع واع قانوني

والرقابــة. التشــريع 
الشــراكة وتكامــل األدوار، والتوجــه االســتراتيجي لهــا: شــراكة متوازنــة 	 

ودور تنظيمــي فاعــل للحكومــة، ويتحقــق ذلــك مــن خــال ثاثــة أهــداف، 
أطــراف  بيــن  متكاملــة  وادوار  ومســتدامة،  متوازنــة  شــراكة  أبرزهــا، 
العاقــة مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص والمجتمــع المدنــي واالفــراد 
لضمــان أداء مؤسســي فعــال، وإطــار تنظيمــي فاعــل ومحفــز لعمــل 

مؤسســات المجتمــع المدنــي.
يع، والتوجــه االســتراتيجي 	  حوكمــة الجهــاز الحكومــي والمــوارد والمشــار

لــه: جهــاز حكومــي مــرن مبتكــر وصانــع للمســتقبل قائــم علــى مبــادئ 
الحكومــة الرشــيدة. ويتحقــق ذلــك مــن خــال ســتة أهــداف، مــن أهمهــا: 
والمتابعــة  والتنظيــم  التخطيــط  مجــال  فــي  فعــال  حكومــي  قطــاع 
معاييــر  المســتقبل،  ويستشــرف  قطاعيــة  هيكليــة  ذو  والتقويــم 
الحكومــي  القطــاع  فــي  القياديــة  المناصــب  لشــغل  تنافســية واضحــة 
والمؤسســات التابعــة لــه، وشــفافية وافصــاح مؤسســي يكفــل حــق 

للمعلومــات. الوصــول 
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الجدول رقم )1( االتساق والترابط بين أهداف التنمية المستدامة 2030 والتوجهات االستراتيجية لرؤية عمان 2040

ارتباط التوجهات بأهداف التنمية المستدامة 2030
التوجهات االستراتيجية لرؤية ُعمان 2040

ارتباط غير مباشر ارتباط مباشر

م مستدام وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي 
ّ
1 -  تعليم شامل وتعل

وقدرات وطنية منافسة.

 
2 -  نظام صحي رائد بمعايير عالمية.

3 -  مجتمع معتز بهويته وثقافته وملتزم بمواطنته.

4 -  حياة كريمة مستدامة للجميع.

5 -  قيادة اقتصادية ديناميكية بكفاءات متجددة تعمل في إطار مؤسسي 
متكامل.

6 -  اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة واالبتكار، أطره متكاملة، 
وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق االستدامة المالية. 

7 -  سوق عمل جاذب للكفاءات ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديمغرافية 
واالقتصادية والمعرفية والتقنية.

ن يقود اقتصاد تنافسي ومندمج مع االقتصاد 
ّ
8 -  قطاع خاص ممك

العالمي.

 من المراكز 
ً
 محدودا

ً
 وتطور عددا

ً
يا  المركز

ً
 تتبع نهجا

ً
9 -  تنمية شاملة جغرافيا

ية الرئيسة، واستخدام مستدام لألراضي الحضر

10 -  نظم إيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة 
 لاقتصاد الوطني.

ً
مواردها الطبيعية دعما

11 -  منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مستقل متخصص وناجز، 
ورقابة فاعلة وشفافة.

12 -  جهاز إداري مرن مبتكر وصانع للمستقبل قائم على مبادئ الحوكمة 
الرشيدة.

وقد حددت الرؤية المستقبلية ُعمان 2040 األولويات الوطنية من خال مجموعة من األهداف االستراتيجية كما هو موضح بالشكل )4(:

وكمــا هــو واضــح فــإن األولويــات الوطنيــة لرؤيــة ُعمــان 2040 تتــواءم مــع أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، والجــدول رقــم )1( يوضــح االتســاق والترابــط بيــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة 2030 والتوجهات االســتراتيجية لرؤية عمان 2040

الشكل رقم )4(: األولويات الوطنية لسلطنة ُعمان

أولوياتنا 
الوطنية

التعليم والتعلم 
والبحث العلمي 

والقدرات 
الوطنية

الصحة

المواطنة 
والهوية والتراث 

والثقافة 
الوطنية

الرفاه 
والحماية 
االجتماعية

القيادة 
واإلدارة 
االقتصادية

التنويع 
االقتصادي 
واالستدامة 

المالية

سوق العمل 
والتشغيل

القطاع الخاص 
واالستثمار 
والتعاون 

الدولي

تنمية 
المحافظات 

والمدن 
المستدامة

البيئة والموارد 
الطبيعية

حوكمة 
الجهاز اإلداري 

والموارد 
والمشاريع

الشراكة 
وتكامل 
األدوار

منظومة 
التشريع 
والقضاء 
والرقابة
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3
12

: تحديات االستدامة
ً
أوال

علــى  قدرتــه  يــادة  وز الخــاص  القطــاع  وتحفيــز  دعــم  ضــرورة 
والطبيعيــة  ية  البشــر للمــوارد  األمثــل  واالســتخدام  المنافســة 
خــال  مــن  االقتصــادي  التنويــع  للســلطنة، ويســهم فــي عمليــة 
االنتقــال مــن التركيــز علــى القطاعــات التقليديــة )التشــييد والخدمات( 
الواعــدة والمنتجــة.  االقتصاديــة  القطاعــات  إلــى االســتثمار فــي 
فبالرغــم ممــا تــم توفيــره مــن أطــر قانونيــة وتنظيميــة وتحســين 
العمليــة  الخــاص فــي  القطــاع  يــزال دور  فــي منــاخ االســتثمار، ال 
النظــر  إعــادة  الــذي يســتوجب  األمــر  التطلعــات.  االقتصاديــة دون 
الجوانــب  الخــاص ســواء فــي  للقطــاع  المحفــزة  السياســات  فــي 
االقتصاديــة أو القانونيــة والتشــريعية المتعلقــة بقوانيــن االســتثمار 
القيــام باألعمــال. والعمــل واألجــور، بمــا يســاهم فــي ســهولة 

ايجاد قطاع 
خاص يتميز 

بالفعالية والقدرة 
على المنافسة 

تسريع
 وتيرة التنويع 

االقتصادي

توفير فرص 
عمل الستيعاب 

الباحثين عن
 عمل

المتغيرات 
االقتصادية 
اإلقليمية 
والعالمية

أهم تحديات االستدامة في السلطنة والسياسات الوطنية المتبعة لمواجهتها 

تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم  تلخيــص  يمكــن 
فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 

يلــي: فيمــا  عمــان  ســلطنة 

التقليــل مــن اعتمــاد االقتصــاد  بمــا يســاهم فــي 
اإليــرادات  فــي  ســواء  النفــط  علــى  الوطنــي 
الصدمــات  تداعيــات  مــن  والتقليــل  الصــادرات،  أو 
الخارجيــة الناتجــة عــن التذبــذب فــي أســعار النفــط 
إعــادة  ذلــك  ويتطلــب  العالمــي،  الســوق  فــي 
النظــر فــي سياســات التنويــع االقتصــادي الســابقة 
وتعديــل مســارها لاســتفادة مــن المنجــزات التــي 
تــم تحقيقهــا فــي خطــط التنميــة الســابقة فــي 
مجــاالت البنيــة األساســية والخدمــات اللوجســتية 
ومــا تــم توفيــره مــن موانــئ ومطــارات وخدمــات 
المــوارد  اســتخدام  تعظيــم  إلــى  باإلضافــة  نقــل، 
مــع  الســلطنة،  بهــا  تحظــى  التــي  الطبيعيــة 
المتميــز  الجغرافــي  الموقــع  مــن  االســتفادة 
كواجهــة مطلــة علــى دول االقتصــادات الناشــئة 
يقيــا.  فــي شــرق آســيا وكمدخــل لــدول شــرق أفر
وتحديــد قطاعــات اقتصاديــة واعــدة تتوفــر فيهــا 
العوامــل.  هــذه  مــن  لاســتفادة  تنافســية  ميــزة 
أن  علــى   

ً
إجماعــا هنــاك  أن  التوجــه  هــذا  ويعــزز 

تنويــع مصــادر النمــو هــو الخيــار األمثــل لتأميــن بيئــة 
المســتدام. للنمــو  مســتقرة 

الجــدد فــي ســوق العمــل والمتوقــع  الباحثيــن عــن عمــل والداخليــن  يعــد توفيــر فــرص عمــل الســتيعاب 
ازديادهــم بصــورة كبيــره ومتصاعــدة نتيجــة التركيــب الفتــي للهــرم الســكاني للمجتمــع العمانــي، حيــث أن 
يــادة المضطردة  52  % مــن ســكان الســلطنة دون ســن الثاثيــن وفقــا لبيانــات منتصــف عــام 2017، وكذلــك الز
فــي معــدل مشــاركة المــرأة فــي النشــاط االقتصــادي، ممــا يتطلــب ضــرورة تصحيــح أوضــاع ســوق العمل من 
يبــي ، وعــدد مــن الجوانــب األخــرى المتعلقــة بقوانيــن  ناحيــة االحتياجــات ومخرجــات النظــام التعليمــي والتدر
العمــل واألجــور والحوافــز ودور القطــاع الخــاص فــي التشــغيل، إضافــة إلــى تشــجيع ودعــم المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة ، مــع تنفيــذ المشــروعات الكبــرى ذات العائــد االقتصــادي والتــي تســاهم فــي توفيــر 
فــرص العمــل. فهنــاك إجمــاع علــى أن مشــكلة تشــغيل المواطنيــن، وخاصــة الشــباب، تمثــل التحــدي األول 
لصنــاع السياســات. فإشــكالية التشــغيل فــي الســلطنة ال تتمثــل فــي نقــص الطلــب علــى القــوى العاملــة 
)كمــا هــو الحــال فــي االقتصــادات ذات الكثافــة الســكانية العاليــة( إذ أن نمــط النمــو فــي االقتصــاد العمانــي 
يــد عــن المعــروض مــن القــوى العاملــة الوطنيــة بشــكل كبيــر، حيــث لــم تتجــاوز  يترتــب عليــه توليــد فــرص عمــل تز
نســبة مســاهمة قــوى العمــل الوطنيــة 19.2  % إلــى إجمالــي المشــتغلين فــي عــام 2017م، وغالبيتهــم 
العظمــى فــي القطــاع الحكومــي والعــام، حيــث يمثلــون نحــو 84.3  % مــن العامليــن بهــذا القطــاع مقابــل 
يجيــن العمانييــن  13.7  % فقــط فــي القطــاع الخــاص.  فالتحــدي الحقيقــي فــي ســوق العمــل هــو تأهيــل الخر
يــادة األعمــال وبصفــة خاصــة فــي المشــروعات  الحــر ور إلــى العمــل  التوجــه  الخــاص او  بالقطــاع  للعمــل 
الصغيــرة والمتوســطة. وفــى هــذا الســياق صــدرت األوامــر الســامية لحضــرة صاحــب الجالــة بتأســيس المركــز 

الوطنــي للتشــغيل فــي فبرايــر 2019، ليعنــى بقضايــا التشــغيل وتوليــد فــرص العمــل للمواطنيــن.

والمتمثلــة فــي تقلبــات المتغيــرات االقتصاديــة اإلقليميــة 
العالميــة  النفــط  أســعار  تقلبــات  خاصــة  والعالميــة، 
وتراجــع نمــو االقتصــاد العالمــي، باإلضافــة إلــى األوضــاع 
واالنعكاســات  المضطربــة  اإلقليميــة  الجيوسياســية 
ممــا  للســلطنة  الماليــة  األوضــاع  علــى  لذلــك  الســلبية 
يقتضــي الحــذر ومواجهــة ذلــك بإجــراءات مناســبة تضمــن 
اســتدامة األوضــاع الماليــة وتوفيــر منــاخ اقتصــادي كلــي 

التنويــع. وتيــرة  مستقر.تســريع 

4
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: السياسات الوطنية 
ً
ثانيا

المتبعة للتغلب على التحديات

أهم تحديات االستدامة في السلطنة والسياسات الوطنية المتبعة لمواجهتها 

ولقــد شــكلت التحديــات الســابقة أهــم المبــادئ التوجيهية للمســار 
 
ً
 ومحفــزا

ً
التنمــوي لخطــط التنميــة فــي عمــان، حيــث مثلــت دافعــا

وهــو  واحــد  رئيســي  مــورد  علــى  معتمــد  اقتصــاد  مــن  للتحــول 
النفــط إلــى اقتصــاد متنــوع تســهم فيــه قطاعــات واعــدة أخــرى. 
ومــن أجــل تســريع عمليــة التحــول هــذه، فقــد اســتهدفت الخطــة 

الخمســية التاســعة التركيــز علــى األهــداف والمرتكــزات التاليــة:

استدامة النمو االقتصادي في عالم متغير.	 
التنويع االقتصادي وتوسيع القاعدة اإلنتاجية.	 
ية للمواطنين.	  توفير فرص عمل منتجة ومجز

تــم انتهــاج سياســة ماليــة تســتهدف ترشــيد االنفــاق الحكومــي 
يــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة، وضبــط وترشــيد اإلنفــاق الجــاري،  وز
البنيــة  بمشــروعات  والدفــع  النفطيــة،  غيــر  اإليــرادات  يــز  وتعز
يــادة  وز النمــو  لتحفيــز  االســتراتيجية  والمشــروعات  االساســية 

مســتويات التنويــع االقتصــادي.

تحقيــق  المتخــذة  الماليــة  السياســات  تســتهدف  كمــا 
واألولويــات: الغايــات  مــن  مجموعــة 

فــي مقدمتهــا االســتدامة الماليــة، لتمكيــن االقتصــاد الوطنــي 
مــن االســتمرار فــي تحقيــق معــدل النمــو المســتهدف، وإنجــاز 
برامــج التنويــع االقتصــادي، ومســتهدفات االســتثمار المحلــي 
واالجنبــي، وتمكيــن القطــاع الخــاص مــن القيــام بــدور أكبــر فــي 
النشــاط االقتصــادي، وتوفيــر فــرص العمــل. وتتضمــن إجــراءات 

تحقيــق االســتدامة الماليــة مــا يلــي: 
إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق بما ينسجم مع الموارد 	 

المالية المتاحة ويحقق العوائد االقتصادية واالجتماعية 
المنشودة.

المســتويات 	  ضمــن  العجــز  مســتوى  علــى  المحافظــة 
العــام. الديــن  حجــم  وتخفيــض  اآلمنــة، 

رفــع 	  خــال  مــن  الحكوميــة  اإليــرادات  هيــكل  تحســين   
مســاهمة اإليــرادات غيــر النفطيــة بهــدف تقليــل االعتمــاد 

النفــط. علــى 
االســتمرار فــي خفــض نقطــة التعــادل لســعر برميــل النفــط 	 

المتضمــن فــي الموازنــة العامــة. 

سياسات لضمان 
استدامة األوضاع 

المالية

1

3
سياسات تحفيز 

النمو االقتصادي 
واالجتماعي  

للخطــة  الرئيســية  المرتكــزات  أحــد  الخــاص  القطــاع  دور  يــز  تعز يعــد 
الخمســية التاســعة، وقــد تــم بالفعــل اتخــاذ حزمــة مــن السياســات 
منــاخ  تحســين  أبرزهــا:  مــن  الخطــة،  ضمــن  والتوجهــات  والبرامــج 
فــي  الســلطنة  بترتيــب  واالرتقــاء  األعمــال  وبيئــة  االســتثمار 
العــام  القطاعيــن  بيــن  االســتثمار  يــز  تعز الدوليــة،  المؤشــرات 
الهادفــة  البرامــج  وتفعيــل  التخصيــص،  برنامــج  تفعيــل  والخــاص، 

والمتوســطة. الصغيــرة  المؤسســات  لتنميــة 

سياسات تنمية
 القطاع الخاص 

وتحسين بيئة األعمال 
ومناخ االستثمار 

2
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نسبة توافر المؤشراتنسبة توافر الغاياتالمؤشرات المتوفرةإجمالي المؤشراتالغايات المتوفرةالغاياتالهدف

174145% 57% 36

283134% 38% 31

313122724% 92% 89

4107118% 70% 73

5981411% 89% 79

685117% 63% 64

75162% 20% 33

8125175% 42% 29

984127% 50% 58

10102112% 20% 18

11101151% 10% 7

12111131% 9% 8

135182% 20% 25

14103103% 30% 30

15125146% 42% 43

16123234% 25% 17

17197258% 37% 32

16972244100% 43% 41

تعمل األجهزة اإلحصائية في دول العالم على جمع وتبويب وحساب المؤشرات الخاصة 
بقيــاس تحقيــق األهــداف التنميــة المســتدامة 2030، ويقــوم المركــز الوطنــي لإلحصــاء 
والمعلومــات برصــد مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة للســلطنة، حيــث قــام المركــز 
بإنشــاء قاعــدة بيانــات وتدشــين موقــع إلكترونــي متخصــص فــي مــارس 2019م وذلــك 
بهــدف نشــر وإتاحــة البيانــات والمؤشــرات المتوفــرة للســلطنة. وفــى إطــار التخطيــط لضمــان 
توفيــر المؤشــرات بصفــة دوريــة ومنتظمــة، تــم تشــكيل فــرق عمــل تعنــى بالتواصــل مــع 

الــوزارات والهيئــات ذات العاقــة والعمــل علــى توفيــر البيانــات المطلوبــة وفقــا للمنهجيــات 
التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل األمــم المتحــدة. كمــا يقــوم المركــز بالمتابعــة المســتمرة 
لمؤشــرات التنميــة المســتدامة مــع المنظمــات الدوليــة ومراجعــة بيانــات الســلطنة علــى 
موقع منظمة األمم المتحدة للتأكد من صحة البيانات ودقتها والتنسيق مع المنظمات 
لتعديل وتوفير البيانات الوطنية المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. والجدول 

رقــم )2( يوضــح موقــف توافــر المؤشــرات التــي تــم قياســها.

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لسلطنة ُعمان
نسبة توافر المؤشرات موزعة على أهداف التنمية المستدامة

الجدول رقم )2( موقف توافر مؤشرات التنمية المستدامة لسلطنة ُعمان
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تواجــه عمليــة قيــاس مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة العديــد مــن التحديــات التــي تتطلــب تضافــر الجهــود ســواء علــى المســتوى المحلــي أو الدولــي للتغلــب عليهــا، 
مــن أهــم هــذه التحديــات تعــدد المواضيــع التــي تتطــرق لهــا أهــداف التنميــة المســتدامة والتــي تتطلــب جهــد كبيــر وتعــاون مــع الجهــات المعنيــة والــوزارات ومؤسســات 
القطــاع الخــاص، ودرجــة تفصيــات المؤشــرات، وعــدم إكتمــال المنهجيــات، هــذا فضــا عــن التحديــات الماليــة نظــرا ألن عــدد كبيــر مــن المؤشــرات تحتــاج إلــى تنفيــذ مســوحات 

ميدانيــة وهــذا يتطلــب موازنــات ماليــة كبيــرة.

يتطلــب معالجــة الفجــوات فــي البيانــات والمنهجيــات المتعلقــة بالمؤشــرات التعــاون الكامــل مــع الجهــات واألجهــزة الحكوميــة المعنيــة للحصــول علــى بيانــات ومؤشــرات تتســم 
بالدقــة والموثوقيــة، وترتكــز الخطــة المســتقبلية الســتكمال رصــد المؤشــرات التنميــة المســتدامة علــى عــدة محــاور كمــا يلــي:

الخطط المستقبلية لرصد المؤشراتالتحديات وآليات التغلب عليها

بنــاء  يتــم  المحــور  هــذا  فــي 
إحصائيــة  معلومــات  منظومــة 
إلكترونيــا  مترابطــة  متكاملــة 
باالســتفادة مــن مشــروع التعــداد 
قواعــد  بيــن  اإللكترونــي  والربــط 
مــن  ويمكــن  الحكوميــة،  البيانــات 
نشــر  المنظومــة  هــذه  خــال 
اإلحصائيــة  يــر  والتقار المؤشــرات 
دوليــة.  ومعاييــر  أطــر  وفــق 
هــذه  تطبيــق  بالفعــل  بــدأ  وقــد 
العمــل  يجــرى  حيــث  المنظومــة، 
 علــى تنفيــذ تعــداد الســلطنة 

ً
حاليــا

.2 0 2 0

يــف بمؤشــرات وأهــداف  يــادة الوعــي والتعر ز
الحكوميــة  للمؤسســات  المســتدامة  التنميــة 
واألكاديميــة والخاصــة ومؤسســات المجتمــع 
أوراق عمــل  تقديــم  إلــى  باإلضافــة  المدنــي، 
الوطنيــة واإلقليميــة،  المحافــل  فــي مختلــف 
وإتاحــة  نشــر  فــي  مبتكــرة  مبــادرات  وتبنــي 
أهــداف التنميــة المســتدامة بيــن كافــة فئــات 
فــي  الســلطنة  تجربــة  وتقديــم  المجتمــع، 
فــي  المســتدامة  التنميــة  مؤشــرات  رصــد 

والدوليــة.  اإلقليميــة  االجتماعــات 

آليات وأدوات مواجهة التحديات:

 لتعــدد المواضيــع التــي تتطــرق لهــا أهــداف 
ً
 بتوفيــر البيانــات والمؤشــرات الازمــة لرصــد الجهــود المبذولــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، نظــرا

ً
 كبيــرا

ً
تولــي ســلطنة عمــان اهتمامــا

ــر المؤشــرات حســب التفصيــات  ــاًء بيــن الجهــات المعنيــة والــوزارات ومؤسســات القطــاع الخــاص، باإلضافــة إلــى ضمــان توفي  بن
ً
ــا  وتعاون

ً
ــرا  كبي

ً
التنميــة المســتدامة والتــي تتطلــب جهــدا

المطلوبــة، وضمــان التدفــق المســتمر للبيانــات، وهــو أمــر يتطلــب بنــاء القــدرات اإلحصائيــة وتوفيــر المــوارد الماليــة لتنفيــذ مســوحات ميدانيــة، مــن أجــل تجــاوز تلــك التحديــات يجــري التنســيق 
يــق العمــل، واســتكمال منظومــة المؤشــرات التــي تســاعد فــي أغــراض التخطيــط التنمــوي،  يــز قــدرات فر والتعــاون مــع العديــد مــن المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة لتبــادل الخبــرات وتعز

وقيــاس التقــدم المحــرز فــي تحقيــق األهــداف والغايــات عــام 2030. 

بعــض  قيــاس  منهجيــة  تتطلــب 
اســتطاعات  إجــراء  المؤشــرات 
للــرأي ومســوح ميدانيــة للحصــول 
لقيــاس  الازمــة  البيانــات  علــى 
إدراج  تــم  لذلــك  المؤشــرات،  تلــك 
مؤشــرات  احتســاب  متطلبــات 
تســتند  التــي  المســتدامة  التنميــة 
فــي  ميدانيــة  مصــادر  علــى 
واالقتصاديــة  األســرية  المســوح 
بعــد  تنفيذهــا  المركــز  يزمــع  التــي 
إلــى  باإلضافــة  2020م.  عــام 
ونتائــج  مخرجــات  مــن  االســتفادة 
ودخــل  نفقــات  مســح  مشــروع 
 
ً
األســرة الــذي يجــرى تنفيــذه حاليــا
في احتســاب عدد من المؤشــرات 

 . بــة لمطلو ا

المســتدامة  التنميــة  بمؤشــرات  يتعلــق  فيمــا 
يــز  لتعز تخصصيــة  عمــل  حلقــات  تنفيــذ   :2030
المنهجيــات  احتســاب  مجــال  فــي  القــدرات 
بالتنميــة  المتعلقــة  المؤشــرات  لمختلــف 
المســتدامة. باإلضافــة إلــى المشــاركة الفعالــة 
المجــاالت  فــي  والمعــارف  الخبــرات  لتبــادل 
اإلحصائيــة علــى المســتوى اإلقليمي والدولي.

وتنميــة  المعرفــة  إتاحــة  تعــد 
الوعــي بأهميــة مؤشــرات التنميــة 
المجــاالت  أهــم  مــن  المســتدامة 
 
ً
 وتعاونــا

ً
 كبيــرا

ً
التــي تتطلــب جهــدا

والــوزارات  المعنيــة  الجهــات  مــع 
الخــاص،  القطــاع  ومؤسســات 
يكــون  أن  علــى  العمــل  يتــم  لــذا 
الموقــع اإللكترونــي الــذي أطلقــه 
مــع  للتواصــل  منصــة  بمثابــة 
المعنييــن علــى الصعيديــن المحلــي 
الموقــع  يوفــر  حيــث  والدولــي، 
بيانــات ومؤشــرات أهــداف التنميــة 
المســتدامة بالشــكل الــذي يضمــن 
لتكــون  وجودتهــا  يتها  اســتمرار
متطلبــات  تدعــم  آليــة  بمثابــة 
المراقبــة واإلبــاغ لتلك المؤشــرات.

فــي ظــل الطلــب المتنامــي مــن قبــل مختلــف 
الدوليــة  والمنظمــات  الوطنيــة  المؤسســات 
ــر  حــول أهــداف التنميــة المســتدامة: تــم تطوي
لمؤشــرات  االلكترونــي  الموقــع  محتــوى 
المســتدامة لســلطنة عمــان  التنميــة  أهــداف 
صنــدوق  مكتــب  مــع  بالشــراكة  تــم  والــذي 
األمم المتحدة للســكان بمســقط، واســتكمال 
إصــدار سلســلة مــن اإلصــدارات لرصــد أهــداف 

عشــر. الســبعة  المســتدامة  التنميــة 

يمثــل غيــاب المنهجيــات وفجــوات 
البيانــات لبعــض مؤشــرات أهــداف 
التنميــة المســتدامة أحــد التحديــات 
والتــي يتطلــب التعامــل معهــا رفــع 
يــق  لفر القــدرات اإلحصائيــة  يــز  وتعز
اإلطــار  هــذا  وفــى  المركــز،  عمــل 
مــع  والتعــاون  التنســيق  يجــرى 
الدوليــة  المنظمــات  مــن  العديــد 
يــز  واإلقليميــة لتبــادل الخبــرات وتعز
لضمــان  العمــل،  يــق  فر قــدرات 
واســتكمال  التحديــات  تلــك  تجــاوز 
منظومــة المؤشــرات التــي تســاعد 
علــى قيــاس التقــدم المحــرز فــي 
تحقيــق األهــداف والغايــات بحلــول 

.2030 عــام 

1

1

2

2

3

3

4

إدارة منظومة 
المعلومات للتنمية 

المستدامة

يز المعرفة حول أهداف  تعز
التنمية المستدامة:

المسوح الميدانية 
واستطاعات

الرأي

تنمية القدرات الوطنية فيما يتعلق 
بمؤشرات التنمية المستدامة 2030

نشر وإتاحة 
البيانات

والمؤشرات

إتاحة ونشر مؤشرات 
التنمية المستدامة:

بناء القدرات 
االحصائية
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وصف معلوماتي نطاق العمل
عن المحافظة

المؤشرات التنموية 
للقطاعات على 

مستوى المحافظات

حصر احتياجات 
الفعلية

أولويات تنفيذ 
المشروعات وتوجيه 

استثمارات

تحديد قائمة 
بالبيانات 

والمؤشرات 
ا�ساسية

تحديد المزايا 
النسبية والتنافسية 
التي تعكس فرص 
استثمار والتنمية

مقارنة مع 
مؤشرات السلطنة

مقارنة على 
المستوى الدولي

استهداف 
مستويات تنموية

احتياجات 
المواطنين

  احتياجات مقدمة 
من أعضاء مجلس 

الشورى

احتياجات من 
الوزارات 

والمحافظين

آخرى (ا¤ع£م / 
شبكات التواصل 
اجتماعي/ .... )

ترجيح المشاريع من 
خ£ل الربط بين 

المؤشرات التنموية 
وشكل احتياجات 
والطلبات مع تلك 

المشاريع بأشكالها 
وطبيعتها 
المختلفة

وصف 
المحافظات 
بالمعلومات

تحديد الفجوات 
التنموية

تحديد قائمة 
باحتياجات 

تحديد قائمة 
بالمشروعات 

المطلوب إدراجها 
بالخطة الخمسية

آلية التنفيذ

الهدف

1234

قضايا محورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان

 باعتبارها محددات رئيسية لنجاح السلطنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ً
 كبيرا

ً
هناك عدد من القضايا األساسية التي توليها سلطنة عمان اهتماما

وفيما يلي التوجهات األساسية للسلطنة بالنسبة لهذه القضايا: 

التنمية المستدامة قضية محلية في األساس

 بـــأن تحقيـــق أهـــداف 
ً
 عميقـــا

ً
تؤمـــن ســـلطنة عمـــان إيمانـــا

يـــز دور المحافظـــات  التنميـــة المســـتدامة هـــو رهـــن بتعز
والمجتمعـــات المحليـــة فـــي كافـــة مراحـــل عمليـــة التنميـــة، 
 بمراحـــل 

ً
 مـــن إعـــداد االســـتراتيجيات والخطـــط ومـــرورا

ً
بـــدءا

هـــذا  ومـــن  المختلفـــة.  والتقييـــم  والمتابعـــة  التنفيـــذ 
التاســـعة  الخمســـية  التنميـــة  خطـــة  أولـــت  المنطلـــق، 
المحافظـــات،  بتنميـــة   

ً
 خاصـــا

ً
)2016  -  2020( اهتمامـــا

يـــع عـــادل لثمـــار التنميـــة  بهـــدف تحقيـــق نمـــو متـــوازن وتوز
علـــى المواطنيـــن فـــي مختلـــف أرجـــاء البـــاد، بمـــا فـــي 
ذلـــك تحقيـــق مســـتويات متقاربـــة فيمـــا بيـــن المحافظـــات 

فـــي مجـــاالت التعليـــم، الصحـــة، الخدمـــات االجتماعيـــة، 
ايجـــاد فـــرص العمـــل، وتطويـــر البنيـــة األساســـية وخدمـــات 

المرافـــق العامـــة.
وصـــف  علـــى  تســـتند  منهجيـــة  الخطـــة  اعتمـــدت  وقـــد   
معلوماتـــي وتحديـــد دقيـــق الحتياجـــات ومتطلبـــات التنميـــة 
كل  فـــي  والعمرانيـــة  والبيئيـــة  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
محافظـــة، بحيـــث تضـــع هـــذه الخطـــة صـــورة عـــن الوضـــع 
اعـــداد  مـــن  يمكـــن  بمـــا  وأولوياتهـــا  محافظـــة  كل  فـــي 
تنمـــوي واســـتثماري يتســـق مـــع هـــذه  برنامـــج  وتطويـــر 

األولويـــات. 

ويوضح الشكل التالي يوضح اآلليات التي اعتمدتها الخطة الخمسية التاسعة الختيار وتنفيذ المشروعات التنموية على مستوى المحافظات. 

الشكل رقم )5(: آلية اختيار وتنفيذ المشروعات التنموية على مستوى المحافظات

الخطـــط التنموية أولت اهتماما 
كــــبـــــــــيرا بتـــــنمـــــــية المــــــــحافظات 

المحلية والمجتـــــــمـــــعات 

القضايا المحورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة:

توافر
البيانات 

 التطور
 التكنولوجي

 كفاءة
التمويل

 محلية التنمية
 المستدامة

يـــز النهـــج التشـــاركي فـــي عمليـــة إعـــداد وصياغـــة الرؤيـــة  وتعـــد مبـــادرة "كل عمـــان" مـــن المبـــادرات االتصاليـــة التـــي تـــم تصميمهـــا ضمـــن اســـتراتيجية االتصـــال وإشـــراك ذوي العاقـــة لتعز
المســـتقبلية "ُعمـــان 2040"، وتوســـيع نطـــاق المشـــاركة المجتمعيـــة عبـــر إشـــراك فئـــات المجتمـــع المختلفـــة فـــي إعـــداد وصياغـــة رؤيـــة ُعمـــان 2040، وتهـــدف المبـــادرة إلـــى األخـــذ فـــي 
الحســـبان أولويـــات المجتمعـــات المحليـــة وتطلعاتهـــم المســـتقبلية عنـــد إعـــداد وثيقـــة الرؤيـــة، وإتاحـــة الفرصـــة لشـــرائح المجتمـــع المختلفـــة فـــي المحافظـــات وخاصـــة فئـــات الشـــباب والمـــرأة 

والقطـــاع الخـــاص ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي للمشـــاركة الفاعلـــة فـــي جهـــود التنميـــة المســـتدامة فـــي الســـلطنة. 
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أولـــى  مـــن  عمـــان"  "كل  ُمبـــادرة  انطلقـــت  وقـــد 
مـــارس  مـــن  والعشـــرين  الخامـــس  فـــي  محطاتهـــا 
خمـــس  وشـــملت  يمـــي،  البر بمحافظـــة  2018م 
المحافظـــون،  الُمبـــادرة  واســـتهدفت  محافظـــات.   
وأعضـــاء  الحكوميـــة،  الجهـــات  وُممثلـــو  والـــوالة، 
المجالـــس  وأعضـــاء  والشـــورى،  الدولـــة  مجلســـي 
المدنـــي، ورؤســـاء  المجتمـــع  البلديـــة، ومؤسســـات 
ياضيـــة، والهيئـــات التدريســـية واألكاديميـــة  األنديـــة الر
وطلبـــة  والشـــباب،  العمانيـــة،  المـــرأة  وجمعيـــات 
المـــدارس، وطلبـــة التعليـــم العالـــي، وأصحـــاب األعمـــال، 
ــرائح  ــات وشـ واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، ومختلـــف فئـ

لمجتمـــع.   ا

وقـــد تـــم تنفيـــذ المبـــادرة وتنظيمهـــا بحيـــث تســـتوعب 
محـــاور وركائـــز الرؤيـــة والقضايـــا األساســـية بمـــا يضمـــن 
الرؤيـــة  صياغـــة  فـــي  المحلـــي  المجتمـــع  إشـــراك 

التالـــي: البرنامـــج  وفـــق  وذلـــك  الُمســـتقبلية، 

للرؤيـــة 	  العـــام  الســـياق  اســـتعراض  األول:  المحـــور 
الُملتقـــى.  وهـــدف 

يـــة يديرهـــا أحـــد أبنـــاء 	  المحـــور الثانـــي: جلســـة حوار
بـــراء 

ُ
الُمحافظـــة، وبحضـــور ُممثلـــي لجـــان الرؤيـــة وخ

مكتـــب الرؤيـــة.

التوجهـــات 	  حـــول  عمـــل  حلقـــة  الثالـــث:  المحـــور 
ثاثـــة  وتتضّمـــن   ،2040 لُعمـــان  الُمســـتقبلية 
محـــاور: اإلنســـان والُمجتمـــع، االقتصـــاد والتنميـــة، 
جانـــب  إلـــى  الُمؤسســـي،  واألداء  والحوكمـــة 
رؤيـــة  مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون  شـــبابية  جلســـة 

الشـــباب.

وكذلـــك وضعـــت آليـــة لضمـــان مشـــاركة مختلـــف شـــرائح 
المجتمـــع مـــن خـــال منصـــات التواصـــل االجتماعي.وتـــم 
يـــف بالرؤيـــة ومحاورهـــا وركائزهـــا  فـــي المحـــور األول التعر
يـــف  وتعر وأعمالهـــا  باللجـــان  يـــف  والتعر ومراحلهـــا، 
مختلـــف  مـــع  التواصـــل  مبـــادرات  بأهـــداف  المشـــاركين 
مكونـــات وشـــرائح المجتمـــع.  أمـــا المحـــور الثانـــي فتضمـــن 
عقـــد جلســـة عامـــة بُمشـــاركة أبنـــاء الُمحافظـــة وبحضـــور 
بـــراء مكتـــب الرؤيـــة لاســـتماع إلـــى 

ُ
ُممثلـــي لجـــان الرؤيـــة وخ

آراء الُمشـــاركين واقتراحاتهـــم وتطلعاتهـــم الُمســـتقبلية. 
وشـــاركت فـــي المحـــور الثالـــث -  حلقـــات عمـــل التوجهـــات 
الُمستقبلية - شـــرائح ُمختلفـــة مـــن الُمجتمـــع المدنـــي مـــن 
رّواد األعمـــال، والشـــباب، والِنســـاء، وذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة واألكاديمييـــن وغيرهـــم. وكذلـــك عقـــد جلســـات 
للشـــباب تـــم خالهـــا االطـــاع علـــى آراء الشـــباب الُعمانـــي 
للمهـــارات  ومنظورهـــم  الســـلطنة،  ُمســـتقبل  حـــول 
 

ً
والتقنيـــات التـــي سُتســـتحدث فـــي الُمســـتقبل، إضافـــة
إلـــى إقامـــة ُمســـابقة "أفضـــل ُمبـــادرة شـــبابية" تدعـــم 

ــا. ــية التـــي تتناولهـ ــا الرئيسـ ــة والقضايـ ــاور الرؤيـ محـ

تســعى الســلطنة لتطبيــق أدوات متكاملــة علــى نحــو يفعــل مــن التوجــه اإلنمائــي المســتدام، لدعــم العمــل علــى تحقيــق وتتبــع تنفيــذ أهــداف التنميــة 
المســتدامة، ومــن أهــم تلــك األدوات مــا يلــي:

موازنة البرامج واألداء: 

إيمانــا مــن الســلطنة بــأن جــودة تخصيــص الموازنــات هــو أمــر ال يقــل أهميــة عــن توفيــر التمويــل، فقــد تــم البــدء فــي التطبيــق االسترشــادى 
لموازنــة البرامــج واألداء، حيــث تــم التحــول مــن موازنــة البنــود الــى موازنــة البرامــج بحيــث أن أداء البرنامــج يصبــح مركــز مســئولية وموضــع 
مســاءلة مــن المســئول المحــدد الــذي يــرأس التنظيــم اإلداري المعنــى بتنفيــذ البرنامــج. واســند لــكل برنامــج تحقيــق مســئولية محــددة 
مــن األهــداف االســتراتيجية التــي تقــع تحــت مســئولية الجهــة الحكوميــة المعنيــة، وكل مــن هــذه األهــداف يتــم تحويلهــا إلــى خطــة 
عمــل تشــغيلية فــي ضــوء الخطــة االســتراتيجية للجهــة. ومــن ثــم يتــم تخصيــص التمويــل لــكل جهــة بنــاء علــى االولويــات التــي تحققهــا 
برامجهــا. وبالتالــي فــإن تطبيــق موازنــة البرامــج واألداء يقيــم العاقــة المباشــرة بيــن األولويــات الوطنيــة والموازنــات التــي يجــب أن 
 تقــدم أداة سلســة لتتبــع األداء والمســاءلة عنــه. كمــا تــم وضــع نظــام القيــاس متعــدد المراحــل بمــا يتيــح التتبــع 

ً
تخصــص لتنفيذهــا وأيضــا

الســلس فــي التوقيــت المطلــوب بمــا يعــد نظــام إنــذار مبكــر لدعــم اتخــاذ القــرار والتدخــل فــي التوقيــت المائــم.

معايير اختيار المشروعات العامة 

تــم تطويــر معاييــر اختيــار المشــروعات الحكوميــة، ومشــروعات الشــراكة مــع القطــاع الخــاص، وذلــك علــى النحــو الــذي يجعــل مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة وعاقتهــا بأهــداف الخطــة الخمســية أحــد المعاييــر الهامــة فــي منــح الموافقــة علــى توفيــر مخصصــات للمشــروعات 
التــي تقتــرح الجهــات الحكوميــة تمويلهــا مــن خــال الموازنــة العامــة للدولــة. واإلطــار الجديــد الختيــار المشــروعات ســوف يكــون تفصيلــي 
علــى نحــو يمكــن مــن تتبــع تحقــق المســتهدفات التــي طرحــت فــي مرحلــة الموافقــة علــى المشــروع، وتعلــم الــدروس، علــى نحــو يقــوي 

مــن عاقــة المشــروعات الحكوميــة والجهــود الماليــة للحكومــة العمانيــة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

قضية كفاءة التمويل
إقامــة  علــى  عمــان"  "كل  ُمبــادرة  ارتكــزت 
ُملتقــى ليــوم واحــد فــي كل محافظة، يشــارك 
فيــه نحــو 200  -  300 مشــارك ومشــاركة مــن 
المســتهدفين، ويتــم خالــه اســتعراض الســياق 
يــة  العــام للرؤيــة، ومــن ثــم عقــد جلســة حوار
ــاء المحافظــة، بحضــور ممثلــي لجــان  يديرهــا أبن
عمــل  حلقــة  عقــد  ــم 

ُ
ث  ،  2040 ُعمــان  رؤيــة 

 2040 لُعمــان  المســتقبلية  التوجهــات  حــول 
تتضّمــن محــاور )اإلنســان والمجتمــع، واالقتصاد 
المؤسســي(،  واألداء  والحوكمــة  والتنميــة، 
يتــم خالهــا اســتعراض مــا توصلــت إليــه حلقــات 
قرابــة  فيهــا  شــارك  التــي  المتخصصــة  العمــل 
والكفــاءات  الخبــرات  مــن  مشــارك  مائتــي 
المجتمــع،  شــرائح  مختلــف  يمثلــون  الوطنيــة 
بشــأنها  المحافظــة  أبنــاء  مرئيــات  وأخــذ 
الثاثــة،  المحــاور  يخــص  فيمــا  ومقترحاتهــم 
وذلــك فــي لقــاءات عصــف ذهنــي مجتمعيــة 
تســتوعب  برؤيــة  والخــروج  األفــكار  لتبــادل 
المجتمــع. فئــات  جميــع  وأهــداف  طموحــات 
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يعــد توافــر البيانــات مــن اهــم العوامــل لقيــاس التقــدم المحــرز فــي تحقيــق 
اهــداف التنميــة المســتدامة   2030. وتتســم اهــداف التنميــة المســتدامة 
بتعــدد المواضيــع التــي تتناولهــا كمــا انهــا تتطلــب بيانات ومؤشــرات تفصيلية 
علــى مســتوى الغايــات لمعظــم األهــداف والتــي فــي اغلــب االحيــان تكــون 
أبــرز المعوقــات فــي رصــد اهــداف  غيــر متوفــرة وبالتالــي يعــد ذلــك مــن 
التنميــة المســتدامة. كمــا ان توفيــر البيانــات ذات الجــودة العاليــة يتطلــب 

توفــر األنظمــة اإلحصائيــة المتطــورة وكذلــك توافــر القــدرات اإلحصائيــة. 

 بقضيــة توفيــر البيانــات والمؤشــرات 
ً
 كبيــرا

ً
 وتولــي ســلطنة عمــان اهتمامــا

الازمــة لمتابعــة تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة حيــث يقــوم المركــز 
الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات بــدور محــوري فــي رصــد مؤشــرات أهــداف 

التنميــة المســتدامة وغاياتهــا.  

ان  الـــــى  اإلشـــــــارة  وتــــــجـــــــــــدر 
الســلطنة تعــد لتنفيــذ مشــروع 
للســكان  اإللكترونــي  التعــداد 
والـــــمنـــــشآـــــت  والمـــــســــــــاكن 
وتعــــتــمـــــــد  للــــــعـــــــام 2020.  
اإللكترونــي  التعــداد  منهجيــة 
وإنتــاج  البيانــات  جمــع  علــى 
آنيــــــــــة،  بصــــــــفة  الــمؤشـــــــــرات 
وتكامــل  ترابــط  توفــر  بشــرط 
البيانــات  فــي قواعــد  للبيانــات 

يــة الحكوميــة.  ويتوقــع ان يوفــر التعــداد االلكترونــي بيانــات  والســجات اإلدار
تلبــي بعــض متطلبــات حســاب مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة 2030.

يــة لإلنتــاج المســتقبلي 2018”  يــر "الجاهز أصــدر المنتــدى االقتصــادي العالمــي تقر
يــة الــدول الســتثمار فــرص الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتجنــب  يــر يقيــس جاهز وهــو تقر
المرتبــة 45  فــي  الســلطنة  وجــاءت  القادمــة،  للتحــوالت  واســتعدادها  مخاطرهــا 
مــن أصــل 100 دولــة فــي محــركات اإلنتــاج وفــي المرتبــة 70 مــن أصــل 100 دولــة 
فــي مكونــات اإلنتــاج. وكانــت الســلطنة منــذ عــام 2011 قــد تبّنــت مجموعــة مــن 
يــة واالســتعداد لمواكبــة التطــورات المتســارعة  يــز الجاهز االســتراتيجيات الوطنيــة لتعز

لتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

وهــذه االســتراتيجيات هــي: اســتراتيجية عمــان الرقميــة؛ 
االســتراتيجية  يــض؛  العر للنطــاق  الوطنيــة  االســتراتيجية 
االلكترونيــة؛  التجــارة  اســتراتيجية  لابتــكار؛  الوطنيــة 
االســتراتيجية الوطنيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

واســتهلت عمــان رحلتهــا الطموحــة إلحــداث تحــول نوعــي 
إطــاق  خــال  مــن  المعرفــي  ُعمــان  مجتمــع  قيــام  نحــو 
تقنيــة  تفعيــل  إلــى  تهــدف  التــي  الرقميــة،  ُعمــان  مبــادرة 
وإثــراء  الحكوميــة،  الخدمــات  يــز  لتعز واالتصــال  المعلومــات 
الرقمــي،  التعامــل  مــن  األفــراد  وتمكيــن  االعمــال،  قطــاع 
أساســية  بنيــة  إنشــاء  علــى  المبــادرة  هــذه  وتشــتمل 
متكاملــة لتوفيــر الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة المتميــزة 

للمواطنيــن وقطــاع األعمــال فــي الســلطنة، وبنــاء صناعــات تعتمــد علــى المعرفــة، 
للمواطنيــن. ومتنوعــة  واســعة  عمــل  فــرص  وتوفيــر 

وفــي إطــار ســعي حكومــة الســلطنة للتطويــر ومواكبــة التســارع العالمــي فــي مجــال 
االتصــاالت والــذي يعــد بمثابــة أحــد األعمــدة األساســية للتنميــة وجلــب االســتثمارات 
يــة والصناعيــة فــي  الخارجيــة لمــا يلعبــه مــن دور أساســي فــي مختلــف الجوانــب التجار
يــض التــي تـــهدف الــى  مختلــف المجــاالت، تــم إنشــاء الشــركة العمانيــة للنطــاق العر

يــض تفــي باحتياجــات الســلطنة. توفيــر شــبكة وطنيــة متكاملــة للنطــاق العر

ويعــد المركــز الوطنــي للســامة المعلوماتيــة أحــد مبــادرات عمــان الرقميــة والنقطــة 
يــل عــام  يــة للحــوادث األمنيــة فــي ســلطنة ُعمــان، إذ تــم تدشــينه فــي شــهر أبر المحور
2010م بهــدف توفيــر بيئــة معلوماتيــة آمنــة ألي مســتخدم لمواقــع جهــات حكوميــة 

أو خاصــة علــى حــد ســواء. 

ويعمــل علــى بنــاء الثقــة فــي اســتخدام الخدمــات الحكوميــة، وتطويــر اســتراتيجيات 
كمــا  والخاصــة،  الحكوميــة  الجهــات  منهــا  لتســتفيد  المعلومــات  أمــن  وسياســات 
يــي الشــبكات واألنظمــة  يــر تقنيــة تســاعد إدار أنهــا يقــدم نصائــح فنيــة مبدئيــة وتقار
يــض مواقعهــم أليــة  والتطبيقــات فــي كل مــن القطــاع العــام أو الخــاص علــى تجنــب تعر
مخاطــر أمنيــة. وحصــل المركــز علــى جائــزة القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات فــي 
سويســرا فــي فئــة بنــاء الثقــة والحمايــة فــي اســتخدام تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت. 

ودشــنت ســلطنة عمــان فــي عــام 2016م الصنــدوق العمانــي 
للتكنولوجيــا الــذي يركــز علــى االســتثمار فــي المؤسســات الناشــئة 
واألفــكار اإلبداعيــة المبتكــرة فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات فــي 
علــى  الصنــدوق  هيكليــة  وتعتمــد  المنطقــة.  ودول  الســلطنة 
الشــراكة مــع شــركات عالميــة رائــدة فــي مجــال االســتثمار الجــريء 

فــي الحقــل االلكترونــي. 

وتركــز طبيعــة عمــل الصنــدوق علــى تحديــد األفــكار الرائــدة فــي 
القطــاع التقنــي ورواد االعمــال الذيــن يملكــون أفــكارا او مشــاريع 
ذات إمكانيــات عاليــة النمــو حيــث يقــوم بتطوير االعمال واعطاءها 
فرصــة للوصــول للعالميــة عبــر توظيــف اإلمكانــات العاليــة للشــركاء 

ين مــن دول العالــم. العالمييــن المســتثمر

مــع  األفــق  فــي  تلــوح  أخــذت  التــي  الكبــرى  بالتحــوالت  االهتمــام  الســلطنة  وأولــت 
كالــذكاء  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  تقنيــات  تحدثهــا  بــدأت  التــي  النوعيــة  القفــزات 
االصطناعــي، وساســل الكتــل، وانترنــت األشــياء، والواقــع االفتراضــي والواقــع المعــزز، 
وبــدأت بمبــادرات لتطبيــق تقنيــة البلوكتشــين وتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي وغيرهــا مــن 

الناشــئة. التقنيــات 

يــب الــذي يتناســب وتحديــات  ية بالتدر  كمــا تــدرك الســلطنة أهميــة تأهيــل الكــوادر البشــر
االقتصاديــة  التحــوالت  حســب  تتغيــر  المطلوبــة  فالمهــارات  المســتقبل،  ومتطلبــات 
بالمهــارات  العمانــي  الشــباب  تأهيــل  تحــرص علــى  العمــل، ولهــذا  واحتياجــات ســوق 
الجديــدة التــي يتطلبهــا التعامــل مــع التقنيــات الجديــدة الناشــئة، ومــن هنــا جــاء تأســيس 
والناشــئة  الشــباب  فئــة  يســتهدف  والــذي  الشــباب":  لمهــارات  الوطنــي  "البرنامــج 
وتســليحهم بمهــارات الثــورة الصناعيــة الرابعــة وبنــاء القــدرات والكفــاءات الرقميــة فــي 

الســلطنة.

الوطنـــي  "البرنامـــج  اطـــاق 
لمهـــارات الشـــباب": والـــذي 
ـــشباب  ـــة الــــــــ ـــتهدف فئـــــ يســــــــ
وتســــــــــليحهم  والنـــــــــــاشـــــــئة 
الصـــــــناعية  الثـــورة  بمهــــــارات 
الـــــرابـــــعــــــة وبــــنـــــــاء الـــــقــــــدرات 
والــــــــكفاءات الرقـــميــــــة فـــي 

لســـلطنة ا

التعـــداد االلكترونـــي للســـكان 
والمـــــــــــــنشآت  والــــــمســـــاكن 
2020 آلــــــيـــــــة فــــــعـــــــالة فـــي 
تلبيـــة متطلبـــات رصـــد التقـــدم 
المــــــــحرز ألهـــــــداف الــتنـــــــــمية 

المســـتدامة

قضية التطور التكنولوجي ومدى جاهزية السلطنة للثورة الصناعية الرابعة

تشــمل 	  مشــتركة  أساســية  بنيــة  توفــر  والتــي  الحكوميــة  الســحابة  مشــروع 
يــة  المركز المنصــة  وتســاهم  والتطبيقــات  يــن،  والتخز والشــبكات،  الخــوادم، 
اإللكترونيــة. الحكوميــة  الخدمــات  تقديــم  بيــن منافــذ  البيانــات  تبــادل  فــي  للتكامــل 

الشــبكة الحكوميــة الموحــدة وهــي شــبكة اتصــاالت وطنيــة تعمــل علــى رفــع 	 
مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية من خال تسهيل التواصل 

والتنســيق بينهــا، بمــا يضمــن تقديــم خدمــات حكوميــة إلكترونيــة متكاملة. 
المركــز الوطنــي للتصديــق اإللكترونــي فــي عــام 2013 بهــدف توفيــر الثقــة فــي 	 

التعامــات اإللكترونيــة وتوفيــر الدخــول الموحــد لجميــع الخدمــات الحكوميــة 
اإللكترونيــة كمــا يوفــر المركــز التوقيــع اإللكترونــي.

منصــة المــدن الذكيــة: منصــة معرفيــة تشــاركية لتحفيــز مبــادرات المــدن الذكيــة 	 
فــي الســلطنة. تهــدف لنشــر أفضــل الممارســات فــي المــدن الذكيــة عبــر إقامــة 
المحاضــرات وحلقــات العمــل، ودعــم األبحــاث واالبتــكارات فــي المــدن الذكيــة 

وبنــاء شــراكات بيــن أصحــاب المصلحــة إلنجــاز مشــاريع المــدن الذكيــة. 
عــن منصــة 	  عبــارة  عمــان: وهــو  نفــط  تنميــة  لشــركة  التابــع  نبــراس  مشــروع 

ــا بالشــركة تهــدف الــى جمــع وتصنيــف وعــرض بيانــات  إلكترونيــة صممــت داخلي
اآلبــار )10000 بئــر نفــط( بصــورة اســتثنائية باســتخدام تقنيــات تحليــل البيانــات 

الضخمــة وانترنــت األشــياء، تســتطيع الشــركة عبــر هــذه البيانــات معرفــة وترتيــب 
الوقــت  يوفــر  اآلبــار ممــا  إدارة  الازمــة بشــأن  القــرارات  المنتجــة واتخــاذ  اآلبــار 

الكفــاءة واإلنتاجيــة. والجهــد ويرفــع 
الشــبكة العمانيــة للبحــث العلمــي والتعليــم: توفــر خدمــات ربــط عاليــة الســرعة 	 

والكفــاءة بيــن المؤسســات التعليميــة والبحثيــة بهــدف التعــاون بينهــا فــي 
اإللكترونيــة  االفتراضيــة  المكتبــات  مثــل  والبحثيــة  التعليميــة  الخدمــات  تقديــم 
والمختبــرات االفتراضيــة والتطبيــب عــن بعــد، الحوســبة الشــبكية، والحوســبة 
الســحابية والحوســبة عاليــة األداء والمؤتمــرات المرئيــة وغيرهــا مــن الخدمــات.

مســابقة البيــوت الصديقــة للبيئــة: وتهــدف إلــى تطويــر نمــاذج عمانيــة للبيــوت 	 
الصديقــة للبيئــة التــي تتصــف بقلــة اســتهاكها للطاقــة والميــاه وتســتخدم 
الطاقــة المتجــددة وذلــك بالشــراكة بيــن المؤسســات األكاديميــة والحكوميــة 
المعلومــات حــول كفــاءة  المبانــي بجمــع  الخــاص، وتقــوم هــذه  والقطــاع 
يــن هــذه المعلومــات فــي موقــع الكترونــي  يــق حساســات وتخز األداء عــن طر
موحــد. ويعمــل مجلــس البحــث العلمــي وبالتعــاون مــع مكتــب نقــل التقنيــة 
 لتطويــر المســابقة لتشــمل اســتخدام تقنيــة الطباعــة ثاثيــة 

ً
بــوزارة الخارجيــة حاليــا

األبعــاد للمبانــي.

 مــن المبــادرات الوطنيــة التــي مــن شــأنها أن تؤســس القاعــدة الرصينــة نحــو التحــول 
ً
وأطلقــت الســلطنة عــددا

يــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن أبرزهــا:  والجاهز

قضية توافر البيانات ومؤشرات التنمية المستدامة
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أهداف التنمية المستدامة

الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كل مكان01

القضاء 
على الفقر 

الرسائل الرئيسية:

20142017

25.1

21.9

نســبة اإلنفــاق الحكومــي علــى الخدمــات 
والحمايــة  والصحــة  )التعليــم  األساســية 
اإلنفــاق  إجمالــي  مــن  االجتماعيــة( 
2017 و   2014 عامــي  بيــن  الحكومــي 

ال تنطبــق مؤشــرات الفقــر التــي جــاءت فــي أهــداف التنميــة المســتدامة علــى ســلطنة 	 
عمــان كونهــا تجــاوزت هــذه المرحلــة بأشــواط، حيــث إن نســبة الســكان الذيــن يعيشــون 
 هــي صفــر فــي المائــة مــن واقــع بيانــات مســح 

ً
بالقــوة الشــرائية ل 1.9 دوالر يوميــا

نفقــات ودخــل األســرة، نتائــج الربــع األول مــن مســح 2018 /  2019.

مســتويات 	  تحســين  تضمــن  بالســلطنة  االجتماعيــة  الحمايــة  مــن  متكاملــة  منظومــة 
 )األرامــل، واأليتــام، والمطلقــات، والشــيخوخة، 

ً
المعيشــة خاصــة للفئــات األكثــر احتياجــا

يــن، واألشــخاص ذوي  والبنــات غيــر المتزوجــات، والمهجــورات، وأســر المســجونين، العاجز
اإلعاقــة(. 

االندمــاج 	  مبــادئ:  ثاثــة  علــى  تركــز   )2025  -  2016( االجتماعــي  العمــل  اســتراتيجية 
االجتماعــي، واإلنصــاف، والتمكيــن. وتهــدف االســتراتيجية إلــى توفيــر منظومــة حمايــة 
اجتماعيــة تتســم بالفعاليــة والكفــاءة واالســتدامة تســاهم فــي التمكيــن االجتماعــي 
 مــن خــال شــراكة تكامليــة بيــن القطــاع 

ً
واالقتصــادي للفئــات المحتاجــة واألكثــر احتياجــا

الحكومــي والخــاص واألهلــي.
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المباركــة  النهضــة  انطــاق  منــذ  الجالــة  صاحــب  حضــرة  توجيهــات  جــاءت 
التــي  والبرامــج  الخطــط  وضــع  علــى  والتركيــز  االهتمــام  إيــاء  بضــرورة 
تهــدف إلــى رفــع المســتوى المعيشــي للمواطــن العمانــي، ممــا جعــل 
اإلنمائيــة  األهــداف  أغلــب  تحقيــق  فــي   

ً
مشــهودا  

ً
تقدمــا تحــرز  الســلطنة 

لأللفيــة آنــذاك، لتســير بخطــى واثقــة ووثابــة نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة بفضــل توافــر رؤيــة واضحــة وإرادة سياســّية حازمــة للتغلــب 

خــال  مــن  للفقــر،  المؤديــة  األساســية  األســباب  علــى 
تنفيــذ العديــد مــن البرامــج التــي نجحــت فــي تجــاوز تلــك 
الــدول  مصــاف  فــي  الســلطنة  جعــل  ممــا  األســباب، 
اهتمامهــا  فــي  بهــا  وُيحتــذى  المرتفــع  الدخــل  ذات 
باالســتثمار فــي رأس المــال البشــري والبنــى األساســية 
للتنميــة المعرفيــة الازمــة لتحقيــق االســتدامة بأبعادهــا 

واالجتماعيــة.  االقتصاديــة 

صّنــف برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ســلطنة ُعمــان ضمن 
حيــث   )1.0 - 0.8( المرتفعــة  ية  البشــر التنميــة  ذات  الــدول 
ية  حصلــت علــى )0.821( نقطــة فــي دليــل التنميــة البشــر
وواحــد،  صفــر  بيــن  قيمتــه  تتــراوح  الــذي  2018م  لعــام 
واألربعيــن  والثامــن   

ً
عربيــا الخامــس  المركــز  فــي  وجــاءت 

 مــن بيــن 189 دولــة.  
ً
عالميــا

الســلطنة  أن  جلــي  وبشــكل  يتضــح  والحقائــق،  التطــورات  هــذه  ضــوء  وفــي 
قــد تجــاوزت خــط الفقــر الدولــي، ومــن ثــم ال تنطبــق عليهــا مؤشــرات الفقــر 
التــي جــاءت فــي أهــداف التنميــة المســتدامة كونهــا تجــاوزت هــذه المرحلــة 
بأشــواط، حيــث أن نســبة الســكان الذيــن يعيشــون بمــا يعــادل بالقــوة الشــرائية 

 هــي صفــر فــي المائــة. 
ً
1.9 دوالر يوميــا

البرامــج  مــن   
ً
عــددا ُعمــان  بســلطنة  االجتماعيــة  الحمايــة  منظومــة  وتحتضــن 

والسياســات، مــن بينهــا أنظمــة التقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة، والتــي تتوافــق 
مــع كل قطــاع مــن قطاعــات الدولــة بمــا فيهــا القطــاع الخــاص.

وتغطــي هــذه األنظمــة بشــكل أساســي الحمايــة مــن خطــر الشــيخوخة، والعجــز 
)يتضمــن إصابــات العمــل(، والوفــاة، مــع منافــع أخــرى مختلفــة. وتمتــد هــذه 
الحمايــة التأمينيــة لتشــمل العمانييــن العامليــن فــي مؤسســات القطــاع العــام 
والخــاص خــارج الســلطنة. وباإلضافــة إلــى أنظمــة التأمينــات االجتماعيــة، تقــوم 
الحكومــة بتوفيــر بعــض البرامــج األخــرى التــي تعمــل علــى ضمــان حــق الفــرد فــي 
الحصــول علــى قــدر مناســب مــن العدالــة واإلنصــاف، وبخاصــة الفئــات المحتاجــة. 
التــي  الفقــر  مكافحــة  برامــج  البرامــج؛  تلــك  وتشــمل 
تهــدف إلــى االرتقــاء بمســتوى معيشــة الفــرد، كبرنامــج 
الحــاالت  بتغطيــة  ُيعنــى  الــذي  االجتماعــي  الضمــان 
االجتماعيــة الخاصــة، المتمثلــة فــي: )األيتــام، واألرامــل، 
العاجــزون،  المتزوجــات،  غيــر  والبنــات  والمطلقــات، 

المســجونين(. وأســر  والمهجــورات،  والشــيخوخة، 

صــرف  علــى  االجتماعــي  الضمــان  برنامــج  ويقــوم 
االجتماعــي  الضمــان  لقانــون  طبقــا  شــهرية  معاشــات 
القانــون  هــذا  كفــل  حيــث  عــام 1984م،  فــي  الصــادر 
واألفــراد  لألســر  شــهري  معــاش  تخصيــص  وتعدياتــه 
النفقــة  القــادر علــى  الملــزم  المعيــل  فــي حــال غيــاب 
أو عــدم توفــر الدخــل الكافــي للمعيشــة. وإلــى جانــب 
المســتفيدة،  واألســر  لألفــراد  المقدمــة  المعاشــات 
 علــى مميــزات أخــرى، كحصــول أبنــاء تلــك األســر علــى منــح 

ً
فإنهــا تحصــل أيضــا

وبعثــات دراســية داخليــة وخارجيــة، ومســاعدات إســكانية وماليــة فــي حــاالت 
العامــة.  الخدمــات  رســوم  مــن  اإلعفــاء  بجانــب  والكــوارث،  الطــوارئ 

توفيــر  يضمــن  بمــا  اإلســكان،  مجــال  فــي  برامــج   
ً
أيضــا الســلطنة  تقــدم  كمــا 

المســكن المناســب ألفــراد المجتمــع، وذلــك مــن خــال بنــاء الوحــدات الســكنية 
لــذوي الدخــل المحــدود، وتقديــم المســاعدات اإلســكانية والقــروض الســكنية 
المجــاور  المائــم  والمســكن  يــم  الكر العيــش  ســبل  توفيــر  بهــدف  الميســرة، 
لقراهــم لتمكينهــم مــن ممارســة أنشــطتهم االجتماعيــة واالقتصاديــة، وتنميــة 

المحليــة. للمجتمعــات 

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

تصنــف ســلطنة عمــان ضمــن 
الــدول ذات التنميــة البشــرية 
حققــت  وقــد  المرتفعــة، 
واألربعيــن  الثامــن  المركــز 
عالميــا مــن بيــن 189 دولــة 

2018م عــام  فــي 

القضاء 
على الفقر

التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

يــز مســتوى الرفــاه االجتماعــي، ومنظومــة الحمايــة االجتماعيــة  تواجــه عمليــة تعز
فــي عمــان بعــض التحديــات، واتخــذت الســلطنة حيالهــا سياســات مختلفــة لتذليلهــا 
مــن خــال تبنــي حزمــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر. ومــن أبــرز هــذه التحديــات اســتدامة 
أنظمــة التقاعــد، وتهــدف أنظمــة التقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة فــي الســلطنة 
إلــى حمايــة المؤمــن عليهــم مــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة، إال أن ســخاء هــذه 
األنظمــة التــي تجيــز التقاعــد المبكــر فــي ســن العمــل يشــكل تحديــا الســتدامة هــذه 
الوضــع  اســتمر  مــا  إذا  يــة  اإلكتوار العجــوزات  لخطــر  تعرضهــا  واحتماليــة  األنظمــة 
واقتصاديــة  ديموغرافيــة  تغيــرات  الســلطنة  تواجــه  كمــا  عليــه.   هــو  مــا  علــى 
واجتماعيــة كبيــرة علــى مــدى العقــود القادمــة، وتشــير اإلســقاطات الســكانية 
يــادة المتوقعــة فــي عــدد الســكان فــي الفتــرة مــن  الز إلــى أن  لعــام 2040م 

عــدد  ليصــل  نســمة،  مليــون   2.4 نحــو  إلــى   ســتصل  2040م  وحتــى  2011م 
المواطنيــن إلــى 5.7 مليــون نســمة فــي عــام 2040م، وذلــك بافتــراض معــدل 
 بــأن المجتمــع الُعمانــي يتميــز بأنــه مجتمــع شــاب، ويقتــرب 

ً
خصوبــة متوســط، علمــا

مــن الوصــول لمــا يعــرف بالنافــذة الديمغرافيــة فــي عــام 2040، حيــث تتناقــص 
نســبة الســكان الُعمانييــن األقــل مــن 15 ســنة مــن 35 % فــي عــام 2010م إلــى 

27.4 % فــي عــام 2040م، 
ثلثــي  لتمثــل  العمــل  ســن  فــي  الســكان  نســبة  تزايــد  مــع 
ــر  المجتمــع الُعمانــي فــي ذات العــام. ويشــمل ذلــك التغيي
يــف  الر مــن  والتحــول  الداخليــة،  والهجــرة  األســرة،  هيــاكل 
يــادة فــي عــدد المســنين.   للحضــر، والحــراك االجتماعــي، والز

 ولمواجهة التحديات التي تم اإلشارة إليها جاءت استراتيجية العمل االجتماعي 
2016 - 2025،  التــي أعدتهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة، بتغييــر النظــرة الســائدة 
 
ً
 للنمــو االقتصــادي إلــى كونهــا مســاعدا

ً
للمســاعدات النقديــة باعتبارهــا معوقــا

فــي تشــكيل هــذا النمــو، مــن خــال خفــض حالــة الامســاواة، والتخفيــف مــن العــوز 
فــي المجتمــع. 

االجتماعيــة  الحمايــة  ألغــراض  المقدمــة  النقديــة  المســاعدات  إلــى  ينظــر  حيــث 
النمــو  دعــم  فــي  مباشــر  وبشــكل  تســهم  أنهــا  علــى  االجتماعيــة  والتنميــة 
القنــوات  تحســين  علــى  االســتراتيجية  ركــزت  المنطلــق،  هــذا  ومــن  االقتصــادي. 
المؤثــرة علــى النمــو االقتصــادي مــن خــال دعــم ســوق العمــل، ورفــع مســتوى 
مشــاركة المــرأة والشــباب والفئــات التــي تواجــه مــا يحــول دون مســاهمتها فــي 

الوطنــي.  االقتصــاد 

وجاءت هذه االستراتيجية مرتكزة على ثاثة مبادئ استرشاديه هي:
 االندماج االجتماعي	 
 اإلنصاف	 
التمكين. 	 

بالفعاليــة  تتســم  اجتماعيــة  حمايــة  منظومــة  توفيــر  إلــى  االســتراتيجية  وتهــدف 
والكفــاءة واالســتدامة تســاهم فــي تحقيــق التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي 
 مــن خــال شــراكة تكامليــة بيــن القطــاع الحكومــي 

ً
ــر احتياجــا للفئــات المحتاجــة واألكث

واألهلــي.  والخــاص 

شــامل  نظــام  لبنــاء  الازمــة  والتوجهــات  المبــادئ   2040 عمــان  رؤيــة  ترســي 
للحمايــة االجتماعيــة مرتبــط باالقتصــاد الكلــي، مــع ضمــان تحقيــق الدمــج االجتماعــي 
والمســاهمة فــي االســتقرار االجتماعــي. واتخــذت مــن )اإلنســان والمجتمــع( أحــد 

المحــاور الرئيســية لهــا.

الخطط المستقبلية:

التحديات:
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ســعت الســلطنة مــن خــال منظومــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 

بتبنــي نظــام موحــد لمــد الحمايــة التأمينيــة لمواطنــي دول المجلــس العامليــن 

فــي غيــر دولهــم األمــر الــذي يعــزز مــن نظــم وتدابيــر الحمايــة االجتماعيــة علــى 

الصعيــد الوطنــي ويســاوي بيــن جميــع العمانييــن بالســلطنة أو دول المجلــس 

يمــة واآلمنــة، كمــا يســاهم  ووضــع حــدود دنيــا لهــا بهــدف ضمــان الحيــاة الكر

فــي تحقيــق الســوق الخليجيــة المشــتركة مــن خــال تشــجيع المواطنيــن الخليجيــن 

علــى العمــل واالنتقــال بيــن دول المجلــس.

 مــن المجلــس االعلــى 
ّ
لقــد تكللــت هــذه الجهــود بالنجــاح حيــث تــم اســتصدار قــرارا

لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وبــدء التطبيــق الفعلــي لــه ونتيجــة لهــذا 

النجــاح بلــغ عــدد المســجلين بالنظــام الموحــد لمــد الحمايــة بنهايــة عــام 2018م، 

)6823( عامل مســجل بالقطاعين العام والخاص. االمر الذي ســاهم في اســتقرار 

العامليــن وحمايــة حقوقهــم التقاعديــة.

واجهــت جهــود الســلطنة لتشــجيع اصحــاب المهــن الحــرة والتقليديــة بعــض التحديــات 
لعــل اهمهــا اســلوب مــد الحمايــة التأمينيــة لهــم لتشــجيعهم علــى االنخراط واالســتثمار 
فــي هــذه المهــن. وللتعامــل مــع هــذا التحــدي تــم إصــدار المرســوم الســلطاني رقــم 
44 /  2013م بهــدف تقديــم تغطيــة تأمينيــة ألصحــاب المهــن الحــرة كالمهــن الحرفيــة 
والصيــد والزراعــة وقيــادة المركبــات والخدمــات العامــة والمشــاريع المنزليــة ضــد مخاطــر 
الشــيخوخة والعجــز والوفــاة، وقــد قــدم هــذا النظــام الكثيــر مــن المزايــا التأمينيــة التــي 

تمنــح صاحــب العمــل قــوة ومتانــة فــي ممارســة عملــه محققــة لــه االســتقرار. 

أو  العمــل  صاحــب  منــه  يبــدأ  الــذي  االقتصــادي  البعــد  مراعــاة  تــم  وقــد 
يــة االختيــار لهــم عبــر فئــات متعــددة مــن أجــل منحهــم  المهنــة، إذ أتــاح حر

الدخــل  مــع  يتوافــق  بمــا  الســداد،  فرصــة 
بــدأت قيمــة  عليــه، وقــد  للمؤمــن  الشــهري 
الفئــة األولــى للدخــل مــن )225 إلــى أقــل مــن 

ر.ع(.   250
المســجلين  العامليــن  عــدد  بلــغ  وقــد  هــذا 
فــي هــذا النظــام حتــى نهايــة عــام 2018م 
عــدد  بلــغ  فيمــا  مســجل،  عامــل   )9,845(
الفتــرة  لنفــس  النظــام  هــذا  مــن  المنتفعيــن 

منتفــع.  )274(

القضاء 
على الفقر

2  - نظام التأمينات االجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم: 1  - النظام الموحد لمد الحماية التأمينية: 

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدفلمواجه التحديات التي تم اإلشارة إليه جاءت:
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أهداف التنمية المستدامة

 الهدف الثاني:  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي  02
يز الزراعة المستدامة                       والتغذية المحسنة وتعز

القضاء التام 
على الجوع

الرسائل الرئيسية:

يادة الوزن التقزمالهزال ز

22.9 % عام 131995 % عام 23.61995 % عام 1995
11.4 % عام 9.32017 % عام 3.12017 % عام 2017

السلطنة تتبنى استراتيجية شاملة لألمن الغذائي )2020 - 2040(، وقد تضمنت االستراتيجية 	 
مجموعــة مــن األهــداف، تســعى فــي مجملهــا لارتقــاء بمنظومــة األمــن الغذائــي فــي 
السلطنة من حيث اإلنتاج واالستيراد والتخزين والتوزيع، وذلك من خال ثاثة محاور أساسية: 

محــور الطلــب علــى الغــذاء؛ محــور اإلنتــاج المحلــي للغــذاء؛ محــور تأميــن الــواردات مــن الخــارج.

تطمح اســتراتيجية الزراعة المســتدامة والتنمية الريفية في ُعمان 2040 إلى تعزيز اســتدامة 	 
القطاع الزراعي، وزيادة العائد االقتصادي، وخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم المجتمعات 

الريفيــة، والحــد مــن االختــاالت الهيكلية في القطاع. 

إســتراتيجيات الســلطنة تنجــح فــي التحكــم بأمــراض ســوء التغذيــة فــي األطفــال، حيــث انخفــض 	 
زيــادة الــوزن فــي األطفــال أقــل مــن عمــر خمــس ســنوات مــن 23.6 % فــي العــام 1995م 
إلــى 3.1 % عــام 2017م، وانخفــض الهــزال مــن 13 % إلــى 9.3 %، والتقــزم مــن 22.9 % إلــى 

11.4 % خــال الفتــرة ذاتهــا. 

20142017

14.1

11.4

)الطــول  النمــو  توقــف  انتشــار  معــدل 
ييــن  معيار انحرافيــن  دون  للعمــر  بالنســبة 
مــن وســيط معاييــر نمــو الطفــل لمنظمــة 
الصحــة العالميــة( بيــن األطفــال دون ســن 

2017 و   2014 عامــي  بيــن  الخامســة 
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 ،
ً
 كبيــرا

ً
تولــي الســلطنة قضيــة األمــن الغذائــي وتوفيــر الغــذاء اهتمامــا

التــي تهتــم  الخطــط والبرامــج  العديــد مــن  حيــث وضعــت الحكومــة 
حــد  علــى  والمقيميــن  للمواطنيــن  الغــذاء  توفــر  واســتدامة  بتأميــن 

ســواء.

 وفــي هــذا اإلطــار، بلغــت نســبة مســاهمة قيمــة اإلنتــاج المحلــي مــن 
إجمالــي  إلــى  الســمكية  والثــروة  الزراعــة  قطاعــي 
قيمة المتاح لاســتهاك من الغذاء نحو )49 %( في 
ســنة 2018م، بعــد أن كانــت )36 %( ســنة 2011م. 
يــادة  وتعتبــر هــذه النســبة جيــدة علــى الرغــم مــن الز
المســتمرة فــي عــدد الســكان، مقابــل حــدوث تحســن 
االكتفــاء  إجمالــي  ويشــكل  االســتهاكية.  األنمــاط 
الذاتــي مــن الســلع الغذائيــة بالســلطنة الــى نظيراتهــا 
مــن الســلع الغذائيــة المســتوردة )79 %(، كمــا بلغــت 
إلــى   

ً
المنتجــة محليــا نســبة إجمالــي الســلع الغذائيــة 

فــي   )% 58( لاســتهاك  المتاحــة  الســلع  إجمالــي 
عــام 2018م.  ومــن المتوقــع أن ترتفــع هــذه النســب مــع بــدء اإلنتــاج 

الجــاري تنفيذهــا. ية  الفعلــي للمشــاريع االســتثمار

يــر الســنوي  ويتجلــى نجــاح الســلطنة فــي هــذا المضمــار مــن خــال التقر
حــول المؤشــر العالمــي لألمــن الغذائــي لســنة 2018م، والــذي يتــم 
إعــداده وفقــا لمعاييــر دوليــة، تتضمــن وفــرة الغــذاء، القــدرة للحصــول 
علــى الغــذاء، اســتقرار إمــداد الغــذاء، وســامة وجــودة الغــذاء، حيــث 
مــن   

ً
عالميــا والعشــرون  التاســعة  المرتبــة  فــي  الســلطنة  تصنيــف  تــم 

أوضــاع فئــات  تحســين  أن مبــادرات  القــول  بيــن )113( دولــة،  ويمكــن 
خــال  الصــدد مــن   فــي هــذا 

ً
إيجابيــا  

ً
لعبــت دورا الدخــل قــد  محــدودي 

تدشــين العديــد مــن البرامــج الســتثمار طاقــة الفــرد واألســرة وإشــراكهم 
فــي التنميــة، وتمكينهــم وتأهيلهــم ليكونــوا منتجيــن معتمديــن علــى 
أنفســهم، وتحويــل أســر الضمــان االجتماعــي إلــى أســر معتمــدة علــى 
 إلدارة 

ً
 وماليــا

ً
 وفنيــا

ً
يــا إدار نفســها، واســتثمار قدراتهــا، ومســاعدتها 

أســر  علــى   
ً
إيجابــا انعكــس  الــذي  األمــر  متوســط،   أو  صغيــر  مشــروع 

الضمــان االجتماعــي فــي توفيــر الغــذاء.

التحكــم  فــي  الحكومــة  إســتراتيجيات  نجحــت  كمــا 
حيــث  األطفــال،  لــدى  التغذيــة  ســوء  بأمــراض 
يــادة الــوزن فــي األطفــال أقــل مــن عمــر  انخفــض ز
خمــس ســنوات مــن 23.6 % فــي العــام 1995م 
مــن  الهــزال  وانخفــض  عــام 2017م،   % 3.1 إلــى 
إلــى   % 22.9 مــن  والتقــزم   ،% 9.3 إلــى   % 13

ذاتهــا.  الفتــرة  خــال   % 11.4

علــى  الحفــاظ  فــي   
ً
جهــودا الســلطنة  وتبــذل 

 منهــا للحفــاظ علــى األراضــي الزراعيــة، 
ً
مســاحة الرقعــة الزراعيــة، ســعيا

الزراعــة  قطــاع  فــي  العامليــن  للمواطنيــن  الفرصــة  إتاحــة  علــى   
ً
وحرصــا

يــز  لاســتقرار فــي قراهــم، بمــا يســهم فــي اســتدامة هــذا القطــاع وتعز
إنتاجيتــه ومســاهمته فــي تحقيــق األمــن الغذائــي، والحفــاظ علــى البيئــة 

العمانيــة مــن خطــر التغييــر والتدهــور. 

وفــي هــذا اإلطــار، تقــوم الحكومــة بتنفيــذ مشــاريع حوائــط الحمايــة 
لمنــع تدهورهــا  الواقعــة علــى ضفــاف األوديــة  المواطنيــن  لمــزارع 

بفعــل األمطــار وميــاه األوديــة الجارفــة.  

يع الراميــة إلــى  كمــا تنفــذ الحكومــة مجموعــة مــن اإلجــراءات والمشــار
تنظيــم اســتخدام األراضــي الزراعيــة. وفــي هــذا اإلطــار، تــم إصــدار الائحــة 
اســتخدام  تنظيــم  بهــدف  الزراعيــة،  األراضــي  الســتخدام  التنظيميــة 
األراضــي الزراعيــة والحفــاظ عليهــا. كمــا تــم اعتمــاد العديــد مــن البرامــج 
المســتدامين،  واإلنتــاج  االســتهاك  بمجــال  تختــص  التــي  يع  والمشــار

ومنهــا البرامــج والمشــاريع ذات العاقــة بمكافحــة 
والتقنــي  الفنــي  والتوظيــف  الزراعيــة،  اآلفــات 
الحفــاظ علــى  لعمليــات اإلنتــاج، بمــا يســهم فــي 
تســببها  التــي  األضــرار  وخفــض  الزراعيــة،  المنتجــات 
الزراعيــة  للمــوارد  األمثــل  واالســتغال  اآلفــات 
المتاحــة وضمــان اســتدامتها، ذلــك باإلضافــة إلــى 
تطويــر وتحديــث القوانيــن واللوائــح التنفيذيــة ذات 
فــي  العمــل  تنظيــم  شــأنها  مــن  والتــي  الصلــة، 
اســتدامة  علــى  والحفــاظ  الزراعيــة  التنميــة  مجــال 

الغــذاء.  وســامة  الزراعــي  اإلنتــاج 

ومن أهم هذه القوانين: 

قانون المبيدات والئحته التنفيذية	 
قانون التقاوي والبذور والشتات	 
قانون إدارة وتسجيل األسمدة	 
 قانون الحجر الزراعي	 
قانون نظام الزراعة	 

 

المتعلقــة  والبرامــج  المشــاريع  مــن  العديــد   
ً
أيضــا الحكومــة  تنفــذ  كمــا 

بالنهــوض بمحصــول نخيــل التمــر )والــذي يعتبــر مــن المحاصيــل االســتراتيجية 
وتســويق  انتــاج  بتطويــر  يع  المشــار تلــك  وتتعلــق  عمــان،  ســلطنة  فــي 
المنتجــة  النخيــل  يــع فســائل  إكثــار ونشــر وتوز العمانيــة، كبرامــج  التمــور 
بالزراعــة النســيجية، بهــدف إحــال وتجديــد بســاتين أشــجار النخيــل المعمــرة 

والمترديــة اإلنتاجيــة وذات األصنــاف غيــر الجيــدة.  

ففــي مجــال تحســين اإلنتاجيــة  تقــدم العديــد مــن 
يــف  تعر بهــدف  بالنخيــل  الخاصــة  االرشــادية  البـــرامج 
لتأميــن  التمــور،  جــودة  ضبــط  بأهميــة  المزارعيــن 
اســتخدام  خــال  مــن  وذلــك  جيــد،  مــادي  مــردود 
األجهــزة والمعــدات الحديثــة الكفيلــة بتحقيــق ذلــك، 
كغــرف تجفيــف التمـــــــور، والمكابــس، وآالت التغليف، 
وإحــال األصنــاف المميــزة مــن تمــور المائــدة، واتبــاع 
الطــرق العلميــة الحديثــة المؤديــة إلــى رفــع إنتاجيــة 
يع التســويقية، فقــد  النخلــة ،  أمــا بالنســبة للمشــار
تــم تنفيــذ مشــروع تنميــة وحــدات تعبئــة التمــور، باإلضافــة الى تشــجيع 
إيجــاد منافــذ لتســويق التمــور وتصديرهــا، وتشــجيع إقامــة المعــارض 

الخاصــة بهــا، كإقامــة مهرجــان التمــور العمانيــة.

 وفــي ذات الوقــت يتــم االهتمــام بإجــراء البحــوث المختلفة المتعلقة 
المباشــرة،  وغيــر  المباشــرة  التحويليــة  الغذائيــة  والصناعــات  بالنخيــل 
مــن  وغيرهــا  والخــل،  الســائل،  والســكر  والدبــس،  المربــى،  كتصنيــع 
المنتجــات األخــرى، إلــى جانــب البحــوث المتعلقــة بالمنتجــات والصناعات 
غيــر الغذائيــة الممكنــة مــن النخيــل كتصنيــع األخشــاب واألعــاف مــن 

ســعف وجــذوع النخيــل.

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

المرتبــة  فــي  الســلطنة 
29 مــن بيــن 113 دولــة 
وفقــا للمؤشــر العالمــي 

الغذائــي لألمــن 

 % 58
الغذائيــة  الســلع  إجمالــي 
 إلــى إجمالــي 

ً
المنتجــة محليــا

الســلع المتاحــة لاســتهاك 
2018م  عــام  فــي 

القضاء التام
على الجوع
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التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  ناجحــا  نموذجــا  المشــروع  هــذا  يمثــل 
المســتدامة مــن أهــداف بيئيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وصحيــة ، حيــث 
الطبيعيــة وتحســين  المــوارد  إدارة  فــي   هاًمــا 

ً
النخيــل دورا زراعــة  تمثــل 

ــة  ــة الترب ــة التربــة، كمــا تســهم تجمعــات النخيــل فــي حماي قــوام وخصوب
مــن االنجــراف ومقاومــة التصحــر، وتحســين المنــاخ المحلــي مــن خــال التبخــر 
 فــي إثــراء التنــوع اإلحيائــي والتــوازن 

ً
 إيجابيــا

ً
والترطيــب، كمــا انهــا تلعــب دورا

 فــي إيجــاد حلــول وبدائــل 
ً

البيئــي  فقــد أتــاح المشــروع الفرصــة كاملــة
ية  مســتدامة للتحديــات الطبيعيــة، ومشــاكل النــدرة فــي المــوارد البشــر
والماليــة، والتــي تمثلــت فــي توظيــف المعــارف التقليديــة، وابتــكار حلــول 
وآليــات باســتخدام أحــدث التقنيــات فــي الــري واســتخدام المــوارد المائيــة 
الزراعيــة  الممارســات  أفضــل  واســتخدام  التربــة  وتحســين  التقليديــة  غيــر 

و  األمــراض  مكافحــة  فــي  التقنيــات  وتطويــر  بعــد  عــن  المــزارع  وإدارة 
عمليــات التلقيــح ، فقــد تــم هــذا المشــروع بالتعــاون بيــن كا مــن أصحــاب 
المــزارع  -  أصحــاب المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة  -  أصحــاب المصانــع 
يــون -  أصحــاب مؤسســات الخدمــات العماليــة  -  الســكان  والــوكاء التجار
المحليــون وذلــك تحــت اشــراف ديــوان البــاط الســلطاني. فقــد ســاهم 
المشــروع بإنشــاء 11 مزرعــة حتــى االن موزعــة علــى ســتة محافظــات 
فــي الســلطنة، تســتخدم فــي هــذه المــزارع أحــدث التقنيــات فــي مجــال 
الزراعــة، ويتــم توظيــف الــذكاء االصطناعــي فيهــا ســعيا للوصــول إلــى 
كميــات إنتاجيــة عاليــة حيــث مــن المتوقــع أن يصــل انتــاج المشــروع فــي 
عــام 2034م إلــى 96 ألــف طــن مــن التمــور باإلضافــة إلــى 49 ألــف طــن 

مــن المنتجــات الثانويــة. 

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدفالتحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

مشروع زراعة المليون نخلة

القضاء التام
على الجوع

 فــي توفيــر الغــذاء، باإلضافــة إلــى االمــراض واالوبئــة ذات المنشــأ الحيوانــي ممــا 
ً
تلعــب اآلفــات الزراعيــة دورا ســلبيا

يــؤدي الــى نقــص فــي كميــة الغــذاء المتاحــة لاســتهاك االدمــي، فضــا عــن نــدرة الميــاه حيــث ان الســلطنة تقــع 
فــي منطقــة شــبه صحراويــة تقــل فيهــا االمطــار. 

ولمواجهة تلك التحديات تنفذ السلطنة العديد من االستراتيجيات طويلة المدى ومنها:

يــادة العائــد االقتصــادي، وخلــق فــرص 	  يــز اســتدامة القطــاع الزراعــي، وز اســتراتيجية الزراعــة المســتدامة والتنميــة الريفيــة فــي عمــان 2040: وتهــدف إلــى تعز
يفيــة، والحــد مــن االختــاالت الهيكليــة فــي القطــاع.  عمــل للمواطنيــن، ودعــم المجتمعــات الر

يــادة 	  ز الــى  وتهــدف  المــدى:  بعيــدة  الســمكي  القطــاع  اســتراتيجية 
يــادة  وز يقــة مســتدامة،  بطر القطــاع  الســمكي، ورفــع كفــاءة  اإلنتــاج 
يــادة اســتثمارات القطــاع  يــن الســمكية، باإلضافــة الــى ز اســتغال المخاز
يع الصناعــات  الخــاص، وجــذب االســتثمارات الخارجيــة لتوظيفهــا فــي مشــار

الســمكية واالســتزراع الســمكي. 

اســتراتيجية األمــن الغذائــي )2020  -  2040(: وتضمنــت مجموعــة مــن 	 
األهــداف تســعى فــي مجملهــا لارتقــاء بمنظومــة األمــن الغذائــي فــي 
يــع. وقــد تــم التركيــز  يــن والتوز الســلطنة مــن حيــث اإلنتــاج واالســتيراد والتخز
فــي االســتراتيجية علــى ثاثــة محــاور أساســية، وهــي: محــور الطلــب على 
الغــذاء؛ محــور اإلنتــاج المحلــي للغــذاء؛ محــور تأميــن الــواردات مــن الخــارج. 

الخطط المستقبلية:

التحديات:
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أهداف التنمية المستدامة

الهدف الثالث:  ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية03
                      وبالرفاهية لجميع األعمار

الصحة الجيدة 
والرفاه

الرسائل الرئيسية:

20142017

14.04

20.4

20162017

11.4 11.7

إصابــات  عــن  الناتجــة  الوفيــات  معــدل 
عامــي  بيــن  الطــرق  علــى  المــرور 

2017  -  2014

ســن  دون  األطفــال  وفيــات  معــدل 
ألــف  لــكل  الوفيــات  )عــدد  الخامســة 
مولــود حــي( بيــن عامــي 2016 - 2017

 فــي مجــال التنميــة الصحيــة، ممــا انعكــس فــي تحســن ملحــوظ 	 
ً
 كبيــرا

ً
قطعــت الســلطنة شــوطا

فــي صحــة المجتمــع، وتمثــل ذلــك فــي خفــض واضــح فــي معــدالت الوفيــات علــى مــدى 
فــي  ارتفــاع  إلــى  أدى  ممــا  الخامســة  ودون  الرضــع  األطفــال  وفيــات  وخاصــة  الســنوات 

متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة.

كمــا قــدم النظــام الصحــي العديــد مــن اإلجــراءات للتحكــم فــي األمــراض المعديــة ممــا أدى 	 
إلــى اســتئصال العديــد منهــا ووصــول باقــي األمــراض المعديــة إلــى مســتوياتها المتوطنــة؛ 
كمــا تــم اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة للتصــدي للتحــول الوبائــي المتمثــل فــي غلبــة األمــراض غيــر 

المعديــة بهــدف التحكــم فيهــا وفــي مضاعفاتهــا.   

يــة، حيــث جــاء هــدف خفــض 	  انخفــاض ملحــوظ فــي مؤشــرات الوفيــات نتيجــة الحــوادث المرور
الوفيــات واإلصابــات الناجمــة عــن حــوادث المــرور إلــى النصــف بحلــول عــام 2020 علــى قائمــة 

أولويــات الســلطنة

يعــّد توفيــر نظــام صحــي رائــد بمعاييــر عالميــة أحــد التوجهــات االســتراتيجية الرئيســية لرؤيــة 	 
ُعمــان 2040، بحيــث يتــم بمشــاركة جميــع الفاعليــن مــن حكومــة وقطــاع خــاص ومجتمــع 
مدنــي، بهــدف التوّســع فــي منظومــة توفيــر الرعايــة الصحيــة الشــاملة والعادلة في مختلف 
مناطــق الســلطنة، وهــو مــا جــاء متمشــيا مــع النظــرة المســتقبلية للنظــام الصحــي "الصحــة 
2050" والتــي كان توجههــا تمتــع جميــع أفــراد المجتمــع بعنايــة راقيــة وصحــة مســتدامة.
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قطعــت الســلطنة شــوطا كبيــرا فــي مجــال التنميــة الصحيــة ممــا انعكــس ايجابــا فــي 
المؤشــرات الرئيســية للصحــة، حيــث يوفــر النظــام الصحــي متابعــــة لألمهـــــات الحوامــل 
خــال فتــرة الحمـــل وحتــى ستـــة أســابيع بعــد الــوالدة وذلــك لمتابعــة حالتهــن الصحيــة 
و معالجــة عوامــل الخطــورة؛ لضمــان صحتهــن وصحــة الجنيــن؛ وفي هذا فــأن 73.3 % 
مــن الحوامــل ســجلن خــال الثلــث األول مــن الحمــل خــال عــام 2017م، وإن أقــل 

مــن 1 % ممــن وضعــن لــم يتــم متابعتهــن لعــدم تســجيلهن 
فــي ســجل رعايــة الحمــل. وتشــير اإلحصائيــات بــأن نســبة النســاء 
الحوامــل الاتــي راجعــن العيــادة أربــع مــرات أو أكثــر قبل الوالدة 
بلغــت 73.3 % عــام 2017م. ومــن جهــة أخــرى فقــد ارتفــع 
عــدد المتــرددات الجــدد لعيــادات المباعــدة بيــن الــوالدات مــن 
حوالــي 18 ألــف امــرأة إلــى أكثــر مــن 21 ألــف امــرأة خــال عــام 
يــادة اإلقبــال فــي  2017م بارتفــاع قــدره 15.6 %، ونتيجــة لز
اســتخدام وســائل المباعــدة بيــن الــوالدات فقــد ارتفعت نســبة 
 % 35.2 مــن  فأكثــر  ســنوات  ثــاث  باعــدن  الاتــي  األمهــات 
فــي عــام 2010م إلــى 40.1 % فــي عــام 2017م. وتــم 
تلبيــة حاجــات 38 % مــن النســاء المتزوجــات بالوســائل الحديثــة 

للمباعــدة بيــن الــوالدات. 

كمــا عملــت الحكومــة علــى خفــض معــدل الــوالدات لــدى المراهقــات من خــال التركيز على 
تمكيــن المراهقــات لمتابعــة تعليمهــن، وأدى ذلــك إلــى رفــع مؤشــر متوســط العمــر عنــد 
الــزواج األول ليصــل إلــى 26.1 ســنة لإلنــاث فــي عــام 2008م مقارنــة بـــــــــ 20.7 ســنة فــي 
عــام 1993م. ونتيجــة لهــذه الجهــود فقــد انخفــض معــدل الــوالدات لــدى المراهقــات 
)15 - 19 ســنة( مــن 14.5 والدة لــكل ألــف إمــرأة مراهقــة فــي عــام 2015م إلــى 12.5 

والدة لــكل ألــف إمــرأة مراهقــة فــي عــام 2017م.

هــذا وقــد تراجــع معــدل وفيــات األمهــات مــن 26.4 لــكل 100 ألــف مولــود حــي عــام 
2010م إلــى 20.2 فــي 2017م، كمــا تراجــع معــدل وفيــات األطفــال الرضــع إلــى 9.5 
لكل 1000 مولود حى والرضع حديثي الوالدة األقل من شــهر ليصل إلى 6.3.وانخفض 
معــدل وفيــات األطفــال قبــل بلوغهــم ســن الخامســة ليصــل إلــى 11.6 وفــاة لــكل ألــف 

مولــود حــي فــي عــام 2017م بعدمــا كان 21.7 فــي  2000م. 

 للترصد الوبائي لمتابعة والحد من خطورة انتشار األمراض 
ً
ويمتلك النظام الصحي نظاما

المعديــة واالســتعداد األمثــل والتأهــب لمواجهــة مخاطــر األمــراض العالميــة فــي ظــل 
إمكانيــة االنتقــال العالمــي للعــدوى. وقــد أدت اإلجــراءات التــي اتخذهــا النظــام الصحــي 

لمكافحــة األمــراض المعديــة إلــى اســتئصال العديــد منهــا مثــل أمــراض شــلل األطفــال 
يــا والتيتانــوس وغيرهــا ووصــول األمــراض المعديــة إلــى مســتوياتها المتوطنــة    والدفتير
يــا واحــدة مــن أهــم المشــاكل الصحيــة فــي الســلطنة إلــى أن بــدأ  فــي حيــن كانــت المار
يــا فــي عــام 1991م، أصبحــت عمــان تمثــل اآلن  تطبيــق البرنامــج الوطنــي الســتئصال المار
يــا المســجلة مــن حوالــي 33 الــف حالــة عــام 1990  قصــة نجــاح، وانخفضــــت حــاالت المار
إلــى حوالــي 1000 حالــة عــام 2017م وبلغــت معــدل اإلصابــة 
تــم  الســكان.كما  الــف مــن  لــكل 100  فــي عــام 2017 0.41 
تســجيل خفــض فــي معــدل اإلصابــة بالســل )جميــع األنــواع( إلــى 
5.8 لــكل 100 ألــف مــن الســكان فــي عــام 2017م، مقابــل 11 

فــي عــام 2010م. 

فــي  )ب(  الوبائــي  الكبــد  بالتهــاب  اإلصابــة  معــدالت  وتعــد 
الســلطنة منخفضــة للغايــة )0.72 حالــة لــكل 100 ألــف شــخص 
تســجيل  تــم  أنــه  إلــى  البيانــات  وتشــير  2017م(،  عــام  فــي 
فقــط عــدد 150 مــن حــاالت العــوز المناعــي المكتســب )اإليــدز( 

2017م. عــام  خــال  للعمانييــن 

كما انخفض معــدل الوفيــات الناجمــة عــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســرطان 
وداء الســكري واألمــراض التنفســية المزمنــة لألشــخاص الذيــن تتراوح أعمارهــم بيــن 30 
 ليصــل إلــى 138.7 لــكل 100 ألــف مــن الســكان فــي عــام 2017م مقارنــة 

ً
حتــى 70 عامــــا

بحوالي 142.9 لــــكل 100 ألف من السكان فــــي عــــام 2016م. كما تعد ظاهرة االنتحار 
مــن الظواهــر النــادرة فــي الســلطنة حيــث بلغــت 2.9 فــرد لــكل مليــون شــخص خــال عــام 
2017م، ويشــير ذلــك إلــى مــدى اســتقرار الوضــع الصحــي واإلجتماعــي فــي الســلطنة 

 في مؤشــرات الوفيات نتيجة 
ً
 ملحوظــا

ً
مــن جهــة أخــرى، شــهدت ســلطنة عمــان انخفاضــا

يــة، وتشــير اإلحصائيــات بــأن معــدل وفيــات حــوادث المــرور انخفــض ألكثــر  الحــوادث المرور
مــن النصــف مــن 31.4 لــكل 100 ألــف شــخص فــي عــام 2012م إلــى 14.1 فــي عــام 

2017م.

يــق  تقــوم منظمــة الصحــة العالميــة بحســاب مؤشــر التغطيــة الصحيــة الشــاملة عــن طر
قيــاس 16 مؤشــر موزعــة علــى أربعــة مجــاالت رئيســية وهــي: الصحــة االنجابيــة وصحــة 
األم والطفــل والمواليــد، األمــراض المعديــة، األمــراض غيــر المعديــة، وإمكانيــة الوصــول 
إلــى الخدمــات الصحيــة، وقــد بلغــت نســبة مؤشــر التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي عــام 

 لمــا هــو موضــح بالشــكل التالــي.
ً
2017م  75 % ، وفقــا

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

75%
التغـــــــــــطية  مـــــؤشر  قيـــمــــــة 
الــــصحية الشـــاملة للســلطنة 
الـــــــصحة  لمنظــــــــمة  طـــــــــبقا 

2017م العالميــة 

الصحة الجيدة 
والرفاه

الشكل رقم )6(: مؤشرات التغطية الصحية الشاملة  

 التغطية الصحية الشاملة 75 %

م 
الصحة االنجابية وصحةاأل

والطفل والمواليد
ض المعدية

األمرا
ض غير المعدية

االمرا
ى 

إمكانية الوصول إل
ت الصحية

الخدما

تغطية المباعدة بين الوالدات لألسرة

عاج السل )الدرن(

الوقاية من أمراض القلب 
واألوعية الدموية

الوصول للمستشفيات

الصحة االنجابية

عاج فيروس العوز المناعي )االيدز(

عاج السكري

القوى العاملة الصحية

تحصينات األطفال

يا الوقاية من المار

مكافحة التبغ

األمن الصحي من المخاطر

الممارسات الصحية المتعلقة بااللتهاب الرؤي 
لدى األطفال

تحسين مصادر المياه والصرف الصحي

فحص سرطان الرحم

إمكانية الحصول على األدوية األساسية

1

2

3

4

 % 38

 % 46

 % 59.7

 % 83.6

 % 77

 % 82

 5.5

 % 100

 % 99

الينطبق

 % 91

 % 95

 % 92

 % 99.9

الينطبق

الينطبق

نسبة النساء في سن االنجاب )49  -  15( الاتي لبين حاجتهن إلى تنظيم الألسرة بطرق حديثة

نسبة الحاالت المكتشفة المصابة بالدرن والتي تم عاجها بنجاح

معدل انتشار أمراض ضغط الدم الطبيعي في البالغين أكثر من 18 سنة بغض النظر عن حالة العاج

عدد األسرة لكل فرد وبحد أقصى 18سرير لكل 000 , 10 من السكان

نسبة النساء في سن االنجاب (49  -  15( الاتي أنجبن أطفال أحياء حصلن على رعاية قبل الوالدة 4 مرا أو أكثر

نسبة الحات المتعايشة مع فيروس العوز المناعي )االيدز( والتي تستقبل عاج مضادات الفيروس

متوسط العمر المقبول لجلوكوز البازما الصائم للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25سنة ومافوق

العاملين الصحيين )األطباء، األخصائيين النفسيين، الجراحين( لكل فرد، وكحد أقصى لكل كادر

نسبة األطفال الرضع الذين حصلوا على تحصين تاتوس )الجرعة الثالثة(

نسبة السكان في المناطق الموبوءة بالماريا والتي تم معالجتها بمبيدات الحشرات

معدل انتشار البالغين الغير مدخنين من 15سنة فما فوق في آخر 30يوم

مؤشر القدرة األساسية للوائح الصحية الدولية، وهو متوسط النسبة المؤية لصفات القدرات األساسية الثاثة 
عشر التي تم بلوغها في الوقت المحدد

نسبة األطفال األقل من 5سنوات الحاصلين على العاج من االلتهاب الرئوي الحاد

نسبة األسر التي تستخدم مرافق مياه الصرف الصحي

النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن من  )30 - 40(  سنة اللواتي تعرضن من قبل لفحص سرطان عنق الرحم

نسبة المرافق الصحية التي تحتوي على األدوية األساسية
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تســـعى الســـلطنة مـــن خـــال خططهـــا الصحيـــة إلـــى الحـــد بدرجـــة كبيـــرة مـــن عـــدد 
وتلـــّوث  الخطـــرة  الكيميائيـــة  للمـــواد  التعـــّرض  عـــن  الناجمـــة  الوفيـــات واألمـــراض 
ـــواء  ـــوث الهــ ـــن تلــ ـــة عــ ـــات الناتجــ ـــدل الوفيــ الهـــواء والمـــاء والتربـــة، حيـــث بلـــغ معــ
المنزلـــــي والهـــــواء المحيـــــط فـــــي الســـــلطنة 11.2 لـــــكل 100 ألـــف شـــــخص فـــــي 

عـــــام 2017م، كمـــا بلـــغ معـــدل الوفيـــات المنســـوب إلـــى 
الميـــاه غيـــر اآلمنـــة وخدمـــات الصـــرف الصحـــي غيـــر اآلمنـــة 
إلـــى 0.04 لـــكل 100 ألـــف مـــن الســـكان فـــي عـــام 2017م، 
ولـــم تســـجل أي حالـــة عـــن وفيـــات التســـمم غيـــر المتعمـــد 

خـــال نفـــس العـــام.   
يـــز تنفيـــذ   نحـــو التزامهـــا بتعز

ً
وتؤكـــد الســـلطنة مضيهـــا قدمـــا

يـــة لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة لمكافحـــة التبـــغ  االتفاقيـــة اإلطار
فـــي جميـــع البلـــدان، ويعتبـــر معـــدل انتشـــار تدخيـــن الســـجائر بيـــن 
 
ً
الرجـــال والنســـاء الذيـــن تتجـــاوز أعمارهـــم الخمســـة عشـــر عامـــا

ــرى  -   ــة األخـ ــة بالـــدول العربيـ ــلطنة مقارنـ ــو األقـــل فـــي السـ هـ
الصحـــة  منظمـــة  عـــن  الصـــادر  التبـــغ  مكافحـــة  يـــر  تقر حســـب 
العالميـــة لعـــام 2009م -   وقـــد أظهـــرت نتائـــج مســـح األمـــراض 

غيـــر المعديـــة وعوامـــل خطورتهـــا الـــذي قامـــت بـــه الـــوزارة فـــي عـــام 2017م إلـــى 
أن نســـبة انتشـــار التدخيـــن بلغـــت 8 % فـــي الســـلطنة )6 % مـــن العمانييـــن مقارنـــة 

ــر العمانييـــن(. أمـــا حســـب النـــوع، فـــإن 0.4 % فقـــط مـــن النســـاء  بــــــــــــــ 13.4 % مـــن غيـ
 مقارنـــة بـــــــــــ 15.1ـ % مـــن الرجـــال. 

ً
يدخنـــون حاليـــا

وبفضــل تطــور المنظومــة الصحيــة ومــدى االهتمــام الــذي توليــه الســلطنة )متمثلــة 
فـــــي وزارة الصحـــــة( لصحـــــة الطفـــــل اســـــتطاعت توفيـــــر اللقاحـــــات علـــــى المســـــتوى 
 لألطفـــــال، وبلغت نسبة التغطية بالتحصين 

ً
الوطنـــــي وخصوصـــــا

ضد أمراض الطفولة 100 % منـــــذ عـــــام 2010م وحتـــــى اآلن، 
وكذلك تبلغ نســـــبة المؤسســـــات الصحيـــــة التـــــي تتوفـــــر لديهـــــا 
مجموعـــــة أساســـــية مـــــن األدويـــــة بســـــعر مناســـــب وبشـــــكل 

مســـــتدام 100 % حتـــــى عـــــام 2017م. 
بـــأن فـــي عـــام  العاملـــة الصحيـــة  القـــوى  وتشـــير إحصائيـــات 
و  طبيـــب   20.1 الســـكان  مـــن  آالف  لـــكل 10  يوجـــد  2017م 
43.7 ممرضـــا وممرضـــة و 3 أطبـــاء أســـنان و 5.4 صيدلـــي. 
ــة الدوليـــة  ــح الصحيـ ــذ اللوائـ ــدرة علـــى تنفيـ ــال القـ ــا فـــي مجـ أمـ
)IHR( والتأهب للطوارئ الصحية، والذي يعبر عنه كمتوســـط 
القـــدرات األساســـية الثـــاث عشـــرة التـــي تتحقـــق عنـــد نقطـــة 

زمنيـــة محـــددة. 
ويوضـــح الجـــدول التالـــي القـــدرات األساســـية لتنفيـــذ اللوائـــح الصحيـــة الدوليـــة والتأهـــب 

للطـــوارئ الصحيـــة فـــي ســـلطنة عمـــان

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

لكل 10000 من السكان
20.1 طبيب	 

43.7 ممرض وممرضة	 
3 أطباء أسنان	 

5.4 صيدلي 	 

الصحة الجيدة 
والرفاه

الجدول رقم )3(: القدرات األساسية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية والتأهب للطوارئ الصحية في سلطنة عمان

المصدر: المرصد الصحي العالمي – منظمة الصحة العالمية

القدرة األساسية
نسبة القدرات األساسية بالسنوات

201520162017

يع الوطني، السياسة والتمويل 100100100التشر

100100100التنسيق، واتصاالت مركز االتصال الوطني

10010090الترصد

100100100االستجابة

100100100التأهب

100100100تبليغ المخاطر

100100100الموارد البشرية

100100100المختبر

698680منافذ الدخول

100100100االحداث المرضية الحيوانية المصدر

100100100سامة الغذاء

1009269االحداث الكيميائية

545431الطوارئ االشعاعية

949590متوسط القدرات األساسية
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التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

الصحة الجيدة 
والرفاه

وقد تعاملت السلطنة مع هذه التحديات عند وضع الخطط واالستراتجيات كما يلي:

تــم ترجمــة "السياســة الوطنيــة متعــددة القطاعــات للوقايــة مــن األمــراض المزمنــة غيــر المعديــة ومكافحتهــا 2016 - 2025م" إلــى خطــة وطنيــة تتوافــق مــع إطــار العمــل لتنفيــذ 
اإلعــان السياســي الصــادر عــن األمــم المتحــدة بشــأن األمــراض غيــر المعديــة وتحســين إتاحــة الكشــف المبكــر لهــذه األمــراض وتوفيــر التكنولوجيــا المناســبة واألدويــة والتشــخيص 
والعــاج. وتطويــر ســجات لألمــراض غيــر المعديــة بمــا يســمح بمتابعــة هــذه األمــراض، وكذلــك تفعيــل وتنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة التبــغ التــي دعــت إليهــا منظمــة الصحــة العالميــة.

كمــا تعمــل الســلطنة علــى دعــم وتطويــر خدمــات رعايــة المســنين الصحيــة بمؤسســات الرعايــة الصحيــة األوليــة، حيــث تقــوم حاليــا بتوفيــر ســجات خاصــة للمســنين الذيــن يعانــون مــن 
 توفيــر الرعايــة الصحيــة المنزليــة  لفئــة المســنين والفئــات األخــرى التــي ال تســتطيع االنتقــال إلــى المؤسســات 

ً
أمــراض مزمنــة لمتابعتهــم وتوفيــر الرعايــة التأهيليــة لهــم، كمــا يتــم أيضــا

يــز المشــاركة المجتمعيــة لرعايــة المســنين واالهتمــام بهــم. الصحيــة، كمــا يتــم  نشــر الوعــي العــام فــي المجتمــع فــي مجــال تعز
وهنــاك جهــود حثيثــة بيــن الجهــات المعنيــة لحصــر المعاقيــن وجمــع البيانــات المهمــة مثــل البيانــات الديموغرافيــة ونــوع اإلعاقــة والحالــة الصحيــة للمعــاق والتــي تســاعد الســلطنة 
فــي عمــل بعــض اإلجــراءات لتذليــل الصعوبــات لهــم, وكذلــك تــم تدشــين خدمــة فحــص للمقبليــن علــى الــزواج مــن فئــة الشــباب لمعرفــة إن كانــا مصابيــن أو حامليــن لبعــض األمــراض 
يــة  الوراثيــة وإعطــاء الخيــارات والبدائــل أمــام الشــريكين مــن أجــل التخطيــط لبنــاء أســرة ســليمة وصحيــة، يســاعد هــذا الفحــص علــى الحــد مــن انتقــال األمــراض الوراثيــة غيــر الظاهــرة للذر

مثــل فقــر الــدم المنجلــي والثاســيميا. وحمايــة األطفــال مــن اإلصابــة باألمــراض الوراثيــة والتشــوهات الخلقيــة األخــرى

وتعكف السلطنة لتطوير خطط التنمية المستقبلية ويتمثل ذلك في رؤية عمان 2040 والنظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050".

رؤية ُعمان 2040:

تعكــف الســلطنة علــى صياغــة  رؤيــة للتطويــر والتنميــة للفتــرة مــن 2020م إلــى 2040م، واعتمــدت الرؤيــة المســتقبلية ُعمــان 2040 علــى ثاثــة محــاور رئيســية هــي: "اإلنســان 
يــز الرفــاه االجتماعــي، التــي هــي  والمجتمــع" و"االقتصــاد والتنميــة" والحوكمــة واألداء المؤسســي". ويتألــف محــور  االنســان والمجتمــع مــن ثــاث ركائــز أساســية منهــا ركيــزة تعز
يــن علــى العمــل وتنميــة المجتمــع متفقــة فــي ذلــك مــع مبــادئ  أهــداف  مــن أهــم مبادئهــا تحقيــق المســاواة والعدالــة بيــن أفــراد المجتمــع فــي الرعايــة الصحيــة ليكونــوا قادر

التنميــة المســتدامة 2030.

النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050":

جاءت النظرة المســتقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050"، الســتقراء ما تود الســلطنة أن يكون عليه النظام الصحي في المســتقبل وقد احتوت على كم هائل من المعلومات 
والتحليــات للحالــة الصحيــة مرتكــزة فــي ذلــك علــى ســبعة دعامــات أساســية للنظــام الصحــي باالضافــة للشــراكة بيــن القطاعــات المعنيــة بالصحــة، وقــد أفضــت إلــى 28 مــن الــرؤى 

و 142 مــن االجــراءات االســتراتيجية التــي مــن شــأنها تحســين أداء النظــام الصحــي فــي المســتقبل.
 هــذا وقــد صاحــب إعــداد النظــرة المســتقبلية للنظــام الصحــي "الصحــة 2050" إعــداد األطلــس الصحــي والــذي يشــتمل علــى التوقعــات واإلســقاطات المســتقبلية للســكان 
واالحتياجــات المســتقبلية مــن الخدمــات الصحيــة وتجهيزاتهــا ببعــض األجهــزة الطبيــة، وكذلــك توقعــات لحجــم اســتخدامات تلــك الخدمــات والمــوارد البشــرية الصحيــة التي تلزم لتطوير 
النظــام الصحــي معروضــة علــى المســتوى الوطنــي وكذلــك مقســمة علــى مســتوى المحافظــات وقــد تــم عــرض هــذه االســقاطات والتوقعــات واالحتياجــات علــى خرائــط 
بواســطة نظــام المعلومــات الصحيــة الجغرافــي توضــح تطــور تلــك االحتياجــات علــى مــدى الســنوات المقبلــة حتــى عــام 2050م. ويتــم اســتخدام الرؤى والمعلومات المشــمولة 
فــي النظــرة المســتقبلية للنظــام الصحــي "الصحــة  2050" ومــا صاحبهـــــا مــن أوراق العمـــل والدراســــات االستراتيجيـــة واألطلــس الصحــي كأســاس لبنــاء وتوجيــه الخطــط الخمســية 
للتنميــة الصحيــة وســتقوم وزارة الصحــة بإعــادة مراجعــة النظــرة المســتقبلية للنظــام الصحــي "الصحــة 2050" علــى فتــرات منتظمــة لتقييــم مــدى صحــة الــرؤى واالســتراتيجيات 

واإلجــراءات المقترحــة، بمــا يتوفــر مــن أدلــة جديــدة تســاهم فــي تقييــم النظــرة المســتقبلية للنظــام الصحــي "الصحــة 2050" وتحديثهــا وتحقيــق غايــات التنميــة المســتدامة.  

يعتبــر حجــم االنفــاق الصحــي أحــد التحديــات الرئيســية، حيــث يمثــل االنفــاق الحكومــي مــا يقــارب 90 % مــن إجمالــي اإلنفــاق الصحــي، ممــا يشــكل 

 علــى االســتدامة الماليــة، خاصــة فــي ظــل االرتفــاع المطــرد فــي تكلفــة وتكنولوجيــا التشــخيص والعــاج وتشــغيل الخدمــات الصحيــة خاصــة 
ً
عبئــا

يطــة الوبائيــة أحــد التحديــات نظــرا لغلبــة األمــراض غيــر  فــي ضــوء التطــور والتغيــر الديموغرافــي والوبائــي لألمــراض كمــا يمثــل التغيــر فــي الخر

المعديــة والمزمنــة التــي تطــول بطــول فتــرة حيــاة اإلنســان، ويتطلــب تشــخيصها وعاجهــا تكلفــة مرتفعــة. 

وتواجــه الســلطنة تحــدي ديموغرافــي يتمثــل فــي التقــدم فــي الســن، والــذي يعــد أحــد العوامــل المســببة للمراضــة والعجــز والوفيــات 

ولألمــراض المختلفــة وخاصــة المزمنــة التــي تهــدد الحيــاة، وتوضــح اإلحصائيــات بــأن نســبة المســنين )60 ســنة فأكثــر( يمثلــون حاليــا حوالــي 

الرعايــة الصحيــة بجــودة عاليــة.  وتشــير االســقاطات  يــادة فــي الســنوات القادمــة فــي ظــل توفــر خدمــات  للز 6 %، وهــذه النســبة قابلــة 

ــرا فــي  ــا كبي الســكانية إلــى أن مــن المتوقــع أن تكــون النســبة حوالــي 9.8 % فــي عــام 2040م و 13 % فــي عــام 2050م ممــا يشــكل عبئ

كيفيــة التعامــل مــع هــذه الفئــة كمــا تعتبــر اإلصابــات واإلعاقــات مــن التحديــات الكبيــرة فــي الســلطنة وخاصــة فــي عــدم وجــود بيانــات كافيــة 

للمعاقيــن مثــل البيانــات الديموغرافيــة ونــوع اإلعاقــة والحالــة الصحيــة للمعــاق، ويشــير تعــداد عــام 2010م بــأن معــدل انتشــار اإلعاقــة فــي 

 لــكل 1000 مــن الســكان.
ً
المجتمــع العمانــي يقــدر بحوالــي 32 شــخصا

وتعتبــر التشــوهات الخلقيــة واألمــراض الوراثيــة مــن بيــن الحــاالت الرئيســية التــي تســبب فقــدان الصحــة. فالتشــوهات الخلقيــة تعتبــر مــن األســباب 

الرئيســية لوفيــات الرضــع )مــا يقــرب 21.3 %( ؛ وقــد عــزي مــا يقــرب مــن 12.3 % مــن وفيــات األجنــة لمثــل هــذه التشــوهات الخلقيــة، كمــا أظهــر 

تعــداد الســكان عــام 2010 أن التشــوهات الخلقيــة تســبب 31.4  % مــن إجمالــي حــاالت اإلعاقــة فــي الســلطنة، كمــا إن الطبيعيــة الجغرافيــة 

يــس مختلفــة  تعتبــر مــن التحديــات الكبيــرة فــي نشــر المنظومــة الصحيــة، حيــث تبلــغ مســاحة الســلطنة حوالــي 309.5 ألــف كــم2 وتتألــف مــن تضار

يط الســاحلي والتــي تبلــغ مســاحتة 3 %، كمــا يتناثــر  تشــكل فيهــا الجبــال حوالــي 15 % والصحــاري حوالــي 82 %، ويتركــز الســكان فــي الشــر

أعــداد مــن الســكان علــى مســاحة واســعة مــن األراضــي، وفــي هــذا فــأن حوالــي 94 % مــن التجمعــات الســكانية حجمهــا أقــل مــن 1000 مــن 

يــة والماليــة فــي توفيــر  خدمــات الرعايــة الصحيــة. الســكان وتمثــل فــي مجملهــا 15 % مــن أعــداد الســكان مــا يلقــي األعبــاء اإلدار

الخطط المستقبلية:

التحديات:

ير الوطني الطوعي . سلطنة عمان 2019م ير الوطني الطوعي . سلطنة عمان 2019مالتقر 57التقر 56



احـــدى  فـــي  مـــن  الضنـــك  لحمـــى  حـــاالت محليـــة  تســـجيل  تـــم  أن  بعـــد 
حشـــري  تقصـــي  إجـــراء  تـــم  العاصمـــة،  مســـقط  بمحافظـــة  الواليـــات 
ووبائـــي لهـــذه الحـــاالت و كانـــت نتيجـــة التقصـــي الحشـــري وجـــود بـــؤر 
يـــة اعقـــب ذلـــك إجـــراء تقصـــي حشـــري  لتوالـــد بعوضـــة الزاعجـــة المصر
هـــذا  نتائـــج  وأســـفرت  للبعوضـــة  الجغرافـــي  االنتشـــار  لمعرفـــة  شـــامل 
يـــة وســـاهمت  التقصـــي بمعرفـــة أماكـــن تواجـــد  البعوضـــة الزاعجـــة المصر
ــر  ــة غيـ ــل البيئـ ــتئصالها  وجعـ ــة السـ ــام بحملـ ــات فـــي التخطيـــط والقيـ البيانـ
مائمـــة لتكاثرهـــا. اعتمـــدت الحملـــة علـــى التعبئـــة المجتمعيـــة وترســـيخ 

القطاعـــي. والتعـــاون  المجتمعـــي  العمـــل 

 كمـــا اعتمـــدت علـــى التصحيـــح البيئـــي وكذلـــك اســـتخدام وســـائل مكافحـــة 
يـــة. متكاملـــة للقضـــاء علـــى الطـــور البالـــغ للزاعجـــة المصر

أســـهم  يـــة  المصر الزاعجـــة  بعوضـــة  علـــى  القضـــاء  علـــى  العمـــل  إن 

مـــن  المجتمـــع  وقايـــة  فـــي 
هـــذه  تنقلهـــا  خطيـــرة  أمـــراض 
ــروس  ــرض فيـ ــل مـ ــة مثـ البعوضـ
وفيـــروس  الصفـــراء  الحمـــى 
يـــكا  حمـــى الضنـــك وفيـــروس ز
شـــيكونغونيا.  داء  وفيـــروس 
وقـــد أســـهمت الحملـــة فـــي 
التعـــاون  مفهـــوم  ترســـيخ 
بيـــن  والتكامـــل  المجتمعـــي 
التـــي  القطاعـــات  مختلـــف 
كمـــا  العامـــة.  بالصحـــة  تعنـــى 

أســـهمت فـــي تقويـــة وتطويـــر منظومـــة التقصـــي الحشـــري لنواقـــل 
الســـلطنة. فـــي  األمـــراض 

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

جهود السلطنة في حملة مسقط الستئصال الزاعجة المصرية   -  1 

الصحة الجيدة 
والرفاه

الصحة االلكترونية " نظام شفاء":   -  2 

اإللكترونيــة،  الصحــة  مجــال  فــي  الرائــدة  الــدول  إحــدى  الســلطنة  تعتبــر 
والتــي نالــت اعترافــات دوليــة عديــدة، ويعتبــر نظــام الشــفاء مــن أهــم 
البرامــج الصحيــة فــي الســلطنة، وحصــل برنامــج الشــفاء عــدد مــن الجوائــز 
ــر هــذا النظــام أساســيا فــي تحســين الخدمــات  المحليــة والدوليــة، ويعتب
يــخ  بيانــات المرضــى والتار يتــم حفــظ جميــع  الصحيــة والــذي مــن خالــه 
المرضــي لهــم وبشــكل آمــن، وينبثــق مــن هــذا النظــام العديــد مــن البرامــج 

اإللكترونيــة التــي تســهل علــى العامليــن الصحييــن مهمــة عملهــم.
وفــي ظــل البعــد الجغرافــي للمؤسســات الصحيــة فــي الســلطنة؛ لــذا 

كان التوجــه نحــو أنشــاء ملــف وطنــي صحــي إلكترونــي  ضمــن خططهــا 
الملــف  اإللكترونــي  الصحــي  الوطنــي  الملــف  يعتبــر  حيــث  االســتراتيجية 
يــض لــدى  يــارات التــي يقــوم بهــا المر يــض يشــمل كافــة الز الموحــد للمر
كافــة المؤسســات الصحيــة تحــت رقــم واحــد ، وهــذا األمــر يــؤدي إلــى 
ية العــاج وشــمولية البيانــات دون الحاجــة إلعــادة الفحوصــات أو  اســتمرار
يــض،  يــت للمر أنــواع االشــعات واألدويــة والفحوصــات والعمليــات التــي أجر
وهــذا بحــد ذاتــه ســيقلل الوقــت لمعرفــة تفاصيــل الحــاالت المرضية ويقلل 

التكاليــف الماليــة مــن حيــث عــدم تكــرار الفحوصــات واإلجــراءات.

3  -  الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة:
الفئــة  الســلطنة، واســتهدفت  هــي حملــة وطنيــة شــملت جميــع محافظــات 
يــة مــن 20 إلــى 35 ســنة، وجــاءت هــذه الحملــة بعــد دراســة لمــرض الحصبــة  العمر
يــة وشــملت مختلــف محافظــات الســلطنة فــي عامــي  فــي مختلــف الفئــات العمر
2015م و2016م؛ وأشــارت الدراســة إلــى وجــود فجــوة مناعيــة تراكميــة خــال 
يــة مــن 20 إلــى 35 ســنة، وأوصــت  الســنوات لمــرض الحصبــة فــي الفئــات العمر

وتنفيــذ  بإقــرار  النتائــج  تحليــل  بعــد  الفنيــة  اللجنــة 
للفئــات  الحصبــة  بلقــاح  للتحصيــن  وطنيــة  حملــة 
يــة التــي تشــكلت لديهــا، وحققــت الحملــة  العمر
المحلــي  النقــل  بنســبة 93 % فــي وقــف  نجاحــا 

.
ً
لمــرض الحصبــة ألكثــر مــن 18 شــهرا

كغيرهـــا مـــن الـــدول ســـجلت ســـلطنة عمـــان معـــدالت مرتفعـــة فـــي الوفيـــات 
الناتجـــة عـــن حـــوادث الطـــرق ولقـــد كان لهـــذه المعـــدالت المرتفعـــة تداعيـــات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة، األمـــر الـــذي اســـتدعى تأســـيس جهـــود وطنيـــة مشـــتركة 
التوجيـــه  الجهـــد هـــو  أهـــم محفـــزات هـــذا  مـــن  القضيـــة. كان  لمعالجـــة هـــذه 
الســـامي لحضـــرة صاحـــب الجالـــة الســـلطان قابـــوس بـــن ســـعيد المعظـــم فـــي 
ــا  ــد منهـ ــع للحـ ــاون الجميـ ــة تعـ ــة وأهميـ ــرورة تكاتـــف الجهـــود الوطنيـ ــه بضـ خطاباتـ
لجســـامتها،  اشـــتملت الجهـــود الوطنيـــة علـــى حزمـــة متكاملـــة تضمنـــت توعيـــة 
شـــاملة واجـــراءات عمليـــة مـــن خـــال مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة تحـــت 
إشـــراف شـــرطة عمـــان الســـلطانية واتخـــاذ تدابيـــر فنيـــة وســـن التشـــريعات الازمـــة، 
باإلضافـــة إلـــى المشـــاركة المجتمعيـــة الواســـعة كعامـــل هـــام ومرتكـــز اساســـي 
لنجـــاح البرنامـــج الوطنـــي كمـــا تـــم تأســـيس برنامـــج بحثـــي بالتعـــاون مـــع المؤسســـات 

المختلفـــة مـــن داخـــل الســـلطنة وخارجهـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق الغايـــة السادســـة 
مـــن الهـــدف الثالـــث التـــي تهـــدف إلـــى خفـــض عـــدد الوفيـــات واالصابـــات الناجمـــة 
مـــن حـــوادث المـــرور علـــى الصعيـــد العالمـــي إلـــى النصـــف بحلـــول عـــام 2020م. 
يـــة  ومـــن هـــذا المنطلـــق تـــم إعـــداد االســـتراتيجية الوطنيـــة للحـــد مـــن الحـــوادث المرور

.)2020 - 2011(
تمخـــض عـــن هـــذه الجهـــود خفـــض عـــدد الوفيـــات مـــن 1139 فـــي عـــام 2012م 
إلـــى 637 فـــي عـــام 2018م بنســـبة انخفـــاض قدرهـــا 44 %، وتشـــير االحصـــاءات 
يـــخ  الوطنيـــة لعـــام 2019م إلـــى تحقـــق انخفـــاض كبيـــر حيـــث تشـــير المقارنـــة حتـــى تار
21 مايـــو 2019 مـــن نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي الـــى انخفاضـــا للحـــوادث مـــن 
825 الـــى 350 بنســـبة 30 % والوفيـــات مـــن 169 إلـــى59 بنســـبة 26 % واالصابـــات 

مـــن 941 الـــى   132 بنســـبة 12 %. 

البرنامج الوطني للسامة على الطريق:     -  4 

 5  -  نظام التبليغ المركزي عن واقعات الوالدة والوفاة: 
يعتبـــر نظـــام التبليـــغ المركـــزي عـــن واقعـــات الـــوالدة والوفـــاة وربطـــه إلكترونيـــا مـــع 
يـــة العامـــة لألحـــوال المدنيـــة إنجـــازا فـــي التقنيـــة الصحيـــة فـــي الســـلطنة؛ حيـــث  المدير
يســـهل هـــذا النظـــام آليـــة التبليـــغ والتســـجيل عـــن أي واقعـــة مـــن خـــال الذهـــاب 
إلـــى المؤسســـة الصحيـــة التـــي تمـــت فيهـــا الواقعـــة إلنهـــاء اجـــراءات التبليـــغ ثـــم 

المطلوبـــة،  الشـــهادة  المدنيـــة الســـتخراج  لألحـــوال  العامـــة  يـــة  للمدير الذهـــاب 
كمـــا يقـــوم هـــذا البرنامـــج بقـــراءة البيانـــات الصحيـــة المتوفـــرة فـــي نظـــام الشـــفاء 
، كمـــا يقـــوم بجلـــب البيانـــات الديموغرافيـــة للوالديـــن إلكترونيـــا مـــن نظـــام 

ً
تلقائيـــا

األحـــوال المدنيـــة لتســـهم هـــذه العمليـــات فـــي تحســـين جـــودة البيانـــات المدخلـــة.

ير الوطني الطوعي . سلطنة عمان 2019م ير الوطني الطوعي . سلطنة عمان 2019مالتقر 59التقر 58



أهداف التنمية المستدامة

الهدف الرابع:  توفير تعليم جّيد وشامل ومنصف 04
م مدى الحياة للجميع

ّ
يز فرص التعل                      وتعز

التعليم الجيد

الرسائل الرئيسية:

الســلطنة تنظــر إلــى التعليــم علــى أنــه المدخــل األساســي لــكل بعــد مــن أبعــاد 	 
يــد مــن الرخــاء واالزدهــار،  التنميــة المســتدامة، فالتعليــم الجيــد يــؤدي الــى مز
يــد مــن المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء واالرتقــاء  وتحســين الصحــة ومز

بالمســاواة فــي المجتمــع. 

للدولــة، وتعــد 	  النظــام األساســي  للجميــع كفلــه  الســلطنة حــق  التعليــم فــي 
المســاواة بين الجنســين والجودة في التعليم من المبادئ األساســية الموجهة 

للعمــل التربــوي فــي ســلطنة عمــان.  

الســلطنة تحتــل الترتيــب )19 مــن أصــل 126( فــي نســبة االنفــاق علــى التعليــم مــن 	 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي مؤشــر االبتــكار العالمــي 2018.

التعليــم ضمــن التوجهــات االســتراتيجية لرؤيــة عمــان المســتقبلية 2040، والتــي 	 
تؤكــد علــى تعليــم شــامل وتعلــم مســتدام وبحــث علمــي يقــود الــى مجتمــع 

معرفــي وقــدرات وطنيــة منافســة. 

التعليم 
التعليم االبتدائي

المتوسط

2017  /  2016

التعليم 
الثانوي

0.9950.980
0.997

مؤشر المساواة
)نسبة االناث  /  نسبة الذكور( االلتحاق في: 

ير الوطني الطوعي . سلطنة عمان 2019م ير الوطني الطوعي . سلطنة عمان 2019مالتقر 61التقر 60



التنميـــة  ابعـــاد  لـــكل  األساســـي  المدخـــل  بأنـــه  التعليـــم  إلـــى  الســـلطنة  تنظـــر حكومـــة 
يـــد مـــن الرخـــاء واالزدهـــار، وتحســـين الصحـــة  المســـتدامة، فالتعليـــم الجيـــد يـــؤدي الـــى مز
يـــد مـــن المســـاواة بيـــن الجنســـين وتمكيـــن النســـاء واالرتقـــاء بالمســـاواة فـــي المجتمـــع.  ومز
يـــز كفـــاءة المـــوارد البشـــرية   لنوعيـــة التعليـــم وجودتـــه مـــن أجـــل تعز

ً
 كبيـــرا

ً
فأولـــت اهتمامـــا

للقيـــام بأدوارهـــا فـــي التنميـــة الوطنيـــة. وقـــد وجهـــت الخطـــط التعليميـــة مـــع بدايـــة 
النهضـــة المباركـــة نحـــو نشـــر التعليـــم وتعميمـــه وتجويـــده بمـــا يواكـــب الخطـــط التنمويـــة 
 
ً
 رئيســـيا ومحـــركا

ً
الخمســـية للدولـــة. وأكـــدت وثيقـــة فلســـفة التعليـــم والتـــي تعـــد مرجعـــا

لرســـم سياســـات التعليـــم وخططـــه فـــي الســـلطنة، علـــى التعليـــم 
مـــن أجـــل التنميـــة المســـتدامة فـــي المبـــدأ الثامـــن مـــن مبادئهـــا 

الســـتة عشـــر التـــي قامـــت عليهـــا. 

بإنشـــاء  جديـــدة  مرحلـــة  2012م  العـــام  فـــي  الســـلطنة  وبـــدأت 
سياســـات  برســـم  تعنـــى  التـــي  المظلـــة  ليكـــون  التعليـــم،  مجلـــس 
التعليـــم فـــي الســـلطنة، وليعمـــل علـــى توجيـــه مؤسســـات التعليـــم 
ودعمهـــا ومتابعـــة أداءهـــا بمـــا يتفـــق والخطـــط والبرامـــج التنمويـــة 
الوطنيـــة، ويفـــي بمتطلبـــات التنميـــة المســـتدامة. ووضـــع المجلـــس 
أساســـيا  موجهـــا  لتكـــون   2040 للتعليـــم  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 
ــال الخطـــط  ــلطنة خـ ــاع التعليـــم بالسـ ــر قطـ ــات وخطـــط تطويـ لسياسـ
الخمســـية المســـتقبلية. ونصـــت رؤيـــة االســـتراتيجية علـــى بنـــاء مـــوارد 
بشـــرية تمتلـــك المهـــارات الازمـــة للعمـــل والحيـــاة ممـــا يمكنهـــا مـــن 
العيـــش منتجـــة فـــي عالـــم المعرفـــة ومؤهلـــة للتكيـــف مـــع متغيـــرات 
العصـــر ومحافظـــة علـــى هويتهـــا الوطنيـــة وقيمهـــا األصيلـــة، وقـــادرة 

ــانية.  ــارة اإلنسـ علـــى اإلســـهام فـــي رقـــي الحضـ
ــارة الـــى أن الســـلطنة قـــد احتضنـــت االجتمـــاع العالمـــي   وتجـــدر اإلشـ

للتعليـــم للجميـــع خـــال الفتـــرة 12 - 14 مايـــو 2014م، الـــذي دعـــا إلـــى الحاجـــة لصياغـــة رؤيـــة 
جديـــدة للتعليـــم فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين، وكان مـــن بيـــن أهـــم المعالـــم البـــارزة فـــي 
عمليـــة صياغـــة هـــدف التعليـــم )إعـــان مســـقط( الـــذي أســـهم فـــي تحديـــد الهـــدف العالمـــي 

ـــات المرتبطـــة بـــه ووســـائل تحقيقـــه. للتعليـــم، والغاي

ــبة  ــث بلغـــت نسـ ــم، حيـ ــاع التعليـ ــة لقطـ ــة الازمـ ــوارد الماليـ ــر المـ ــة علـــى توفيـ ــل الحكومـ تعمـ
اإلنفـــاق علـــى التعليـــم مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي )6.6 %(، ونســـبة اإلنفـــاق علـــى التعليـــم 

مـــن اإلنفـــاق الحكومـــي )15.5 %( فـــي عـــام 2017م. 

وحصلـــت الســـلطنة علـــى الترتيـــب )19 مـــن أصـــل 126( فـــي نســـبة اإلنفـــاق علـــى التعليـــم مـــن 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي فـــي مؤشـــر االبتـــكار العالمـــي 2018م.

 وارتفعـــت قيمـــة متوســـط ســـنوات الدراســـة مـــن 8,1 ســـنة عـــام 2016م إلـــى 9,5 ســـنة 
فـــي عـــام 2018م كمـــا ارتفعـــت قيمـــة مؤشـــر عـــدد ســـنوات الدراســـة المتوقعـــة مـــن 13,7 

ســـنة فـــي عـــام 2016م إلـــى 13,9 ســـنة فـــي العـــام 2018م. 
ويعـــد التعليـــم فـــي ســـلطنة عمـــان حـــق أساســـي للجميـــع كفلـــه النظـــام األساســـي للدولـــة، 
وأن المســـاواة بيـــن الجنســـين والجـــودة فـــي التعليـــم تعـــد مـــن المبـــادئ األساســـية الموجهـــة 

للعمـــل التربـــوي فـــي ســـلطنة عمـــان. 

توفـــر الحكومـــة التعليـــم المجانـــي لجميـــع الذكـــور واإلنـــاث فـــي 
الســـلطنة، ابتـــداء مـــن الصـــف األول ولغايـــة نهايـــة التعليـــم العـــام 
فـــي الصـــف الثانـــي عشـــر، وتكـــون إلزاميـــة حتـــى الصـــف العاشـــر 

العمانـــي )22 /  2014(.  الطفـــل  بموجـــب قانـــون 

التعليميـــة  التعليـــم المدرســـي علـــى توفيـــر االحتياجـــات  ويعمـــل 
األساســـية مـــن المعلومـــات والمعـــارف والمهـــارات، وتنميـــة القيـــم 
واالتجاهـــات التـــي تمكـــن المتعلميـــن مـــن االســـتمرار فـــي التعليـــم 
التـــي  وقدراتهـــم  واســـتعداداتهم  لميولهـــم  وفقـــا  يـــب  والتدر
يهـــدف هـــذا التعليـــم إلـــى تنميتهـــا لمواجهـــة تحديـــات وظـــروف 
الحاضـــر وتطلعـــات المســـتقبل فـــي إطـــار التنميـــة المجتمعيـــة. وقـــد 
بلـــغ معـــدل االلتحـــاق اإلجمالـــي فـــي الصـــف األخيـــر فـــي المرحلـــة 
االبتدائيـــة )102,5 %(، ومعـــدل االلتحـــاق اإلجمالـــي فـــي الصـــف 
األخيـــر فـــي المرحلـــة الدنيـــا مـــن التعليـــم الثانـــوي )104,0 %(، فـــي 

الدراســـي 2017 /  2018م.  العـــام 

 وفـــي إطـــار قيـــاس نتائـــج التعلـــم تنفـــذ وزارة التربيـــة والتعليـــم ســـنويا اختبـــارات وطنيـــة لتقييـــم 
ــة فـــي  ــة الدوليـ ــلطنة فـــي الدراسـ ــاركت السـ ــا شـ ــر. كمـ ــع والعاشـ ــة الصفـــوف الرابـ أداء طلبـ

مجـــال الرياضيـــات والعلـــوم )TIMSS( لألعـــوام، 2007م، 2011م، 2015م. 

وبلغـــت نســـبة الطلبـــة فـــي الصـــف الرابـــع الذيـــن يحققـــون علـــى األقـــل الحـــد األدنـــى مـــن 
مســـتوى الكفـــاءة فـــي الرياضيـــات 65 % لإلنـــاث و56 % للذكـــور فـــي العـــام 2015م. وفـــي 
الدراســـة الدوليـــة لقيـــاس مســـتوى الكفـــاءة فـــي القـــراءة )PIRLS( بلغـــت النســـبة 68 % 

لإلنـــاث، و50 % للذكـــور.

 بتنميـــة الطفولـــة المبكـــرة فـــي مختلـــف القطاعـــات ومنهـــا مـــا 
ً
 كبيـــرا

ً
أولـــت الســـلطنة اهتمامـــا

 بأهميـــة 
ً
تتعلـــق بالجوانـــب النمائيـــة واإلجتماعيـــة والصحيـــة والتعليميـــة والثقافيـــة وغيرهـــا ، إيمانـــا

االســـتثمار فـــي هـــذه الفئـــة مـــن المجتمـــع، حيـــث تـــم إعـــداد الخطـــط والسياســـات واالســـتراتيجيات 
الوطنيـــة الراميـــة إلـــى الرقـــي بجـــودة الخدمـــات المقدمـــة فـــي هـــذا المجـــال. وألهميـــة أن يحصـــل 
األطفـــال علـــى نوعيـــة جيـــدة مـــن النمـــاء والرعايـــة فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة ســـنت القوانيـــن 

والتشـــريعات التـــي تشـــجع المجتمـــع إلنشـــاء مؤسســـات تنشـــئة الطفـــل.

وتعمـــل الســـلطنة علـــى التوســـع فـــي تعليـــم مرحلـــة الطفولـــة 
المبكـــرة ورفـــع نســـبة المشـــاركة فيـــه. حيـــث بلغـــت نســـبة القيـــد 
الدراســـي  العـــام  فـــي   )% 50,2( المبكـــرة  الطفولـــة  مرحلـــة  فـــي 
2016  / 2017م. وبلـــغ معـــدل المشـــاركة فـــي التعلـــم المنظـــم )قبـــل 
ســـنة واحـــدة مـــن عمـــر االلتحـــاق بالتعليـــم الرســـمي( 75.6 % فـــي 

2017م.  العـــام 

ــادرة فتـــح صفـــوف التهيئـــة  ــا قامـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم بمبـ كمـ
فـــي مـــدارس التعليـــم األساســـي فـــي المحافظـــات البعيـــدة التـــي ال 
توجـــد بهـــا مـــدارس خاصـــة، مـــن أجـــل تقديـــم نـــوع مـــن أنـــواع التعليـــم 
عبـــر  األطفـــال  انتقـــال  فـــي  للمســـاهمة  وذلـــك  المدرســـي،  قبـــل 
 بـــأن القطـــاع الخـــاص فـــي 

ً
المراحـــل التعليميـــة بكفـــاءة وســـهولة، علمـــا

الســـلطنة هـــو القائـــم بتوفيـــر برامـــج التعليـــم فـــي مرحلـــة الطفولـــة 
المبكـــرة، كمـــا أن المؤسســـات التـــي تعنـــى بالطفولـــة التابعـــة لـــوزارة 

ـــر نـــوع مـــن أنـــواع التعليـــم قبـــل المدرســـي، مـــن  التنميـــة االجتماعيـــة لهـــا دور كبيـــر فـــي توفي
خـــال بيـــوت نمـــو الطفـــل وأركان الطفـــل المنتشـــرة فـــي كافـــة محافظـــات الســـلطنة.

ــل  ــن طفـ ــل و )84( ركـ ــو الطفـ ــلطنة )295( دار و )11( بيـــت نمـ ــة فـــي السـ ــغ دور الحضانـ وتبلـ
فـــي كافـــة محافظـــات الســـلطنة بنهايـــة عـــام 2018م. كمـــا قامـــت وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 
بالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات العاقـــة بتنفيـــذ عـــدد مـــن البرامـــج والمشـــاريع فـــي قطـــاع 
الطفولـــة المبكـــرة ومـــن أبرزهـــا مشـــروع دليـــل المعاييـــر الوطنيـــة لـــدور الحضانـــة الـــذي يعتبـــر مـــن 

المشـــاريع التنمويـــة والحيويـــة فـــي مجـــال حقـــوق الطفـــل.

كمـــا أولـــت الســـلطنة اهتمامـــا كبيـــرا بمحـــو األميـــة وتعليـــم الكبـــار، حيـــث تشـــير اإلحصـــاءات 
يـــة 15 ســـنة  إلـــى أن نســـبة إجمالـــي الســـكان الذيـــن يجيـــدون القـــراءة والكتابـــة فـــي الفئـــة العمر
فأكثـــر وصلـــت )96.3 %( فـــي العـــام 2018م. وذلـــك مـــن خـــال تبنـــي مجموعـــة متنوعـــة 

مـــن البرامـــج الرســـمية وغيـــر الرســـمية بعيـــدا عـــن النمـــط التقليـــدي، وباالســـتفادة مـــن التجـــارب 
 نظـــام تعليـــم الكبـــار، بهـــدف إتاحـــة الفـــرص 

ً
الدوليـــة فـــي هـــذا المجـــال. وتطبـــق الســـلطنة أيضـــا

للجميـــع، وهـــو تعليـــم مـــواٍز للتعليـــم النظامـــي مـــن الصفـــوف)7 - 12(، ويلتحـــق بـــه الدارســـون 
المتحـــررون مـــن األميـــة، أو ممـــن أنهـــوا الصـــف الســـادس بالتعليـــم النظامـــي ثـــم انقطعـــوا عـــن 
الدراســـة النظاميـــة ألســـباب مختلفـــة، ويشـــترط االلتحـــاق بـــه أن يكـــون الدارســـون ممـــن تجـــاوزت 

أعمارهـــم الســـن القانونيـــة فـــي التعليـــم النظامـــي.

وتمثـــل البنيـــة األساســـية للمـــدارس عنصـــرا أساســـيا لبيئـــة التعلـــم 
الفعالـــة، وتســـاهم فـــي تحســـين نتائـــج التعلـــم، ووفقـــا للغايـــة 
4.أ المتعلقـــة بالمرافـــق التعليميـــة وبيئـــة التعلـــم، فـــإن مـــدارس 
الســـلطنة كافـــة تتوفـــر فيهـــا الطاقـــة الكهربائيـــة )100 %(، وشـــبكة 
االنترنـــت ألغـــراض تعليميـــة )91 %(، وأجهـــزة الحاســـوب ألغـــراض 
التعليـــم )100 %(، وميـــاه الشـــرب األساســـية )100 %(، ومرافـــق 

صحيـــة )100 %(.

ـــز  ي وتعـــد جـــودة المعلـــم مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تؤثـــر فـــي تعز
جـــودة تعلـــم الطلبـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق تبنـــت وزارة التربيـــة 
الجـــودة،  لضمـــان  المعلميـــن،  الختيـــار  وطنيـــة  معاييـــر  والتعليـــم 
للتعليـــم 2040. كمـــا  الوطنيـــة  االســـتراتيجية  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
عملـــت الـــوزارة علـــى توفيـــر المعلميـــن المؤهليـــن، لتصـــل نســـبتهم 
المركـــز  الـــوزارة  أنشـــأت  كمـــا  الوطنيـــة.  المعاييـــر  وفـــق   % 100
يـــب ذي جـــودة عاليـــة  يـــب المهنـــي للمعلميـــن، ليعمـــل علـــى توفيـــر تدر التخصصـــي للتدر
يـــس  اثنـــاء الخدمـــة، لتحســـين كفـــاءات المعلـــم فـــي المـــادة العلميـــة، وتوظيـــف طـــرق التدر
المناســـبة، كمـــا أعـــدت الـــوزارة وثيقـــة اإلطـــار الوطنـــي العمانـــي لمهنـــة التعليـــم الـــذي 
يهـــدف إلـــى إيجـــاد هيئـــة تدريســـية مؤهلـــة للقيـــام بمهامهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع المعاييـــر 
المتعلقـــة بمهنـــة التعليـــم.  وعملـــت الـــوزارة علـــى توفيـــر البيئـــة التعليميـــة المناســـبة حيـــث 
أنشـــات جائـــزة اإلجـــادة فـــي التعليـــم، تمنـــح كل عامييـــن للمعلميـــن المجيديـــن. وتجـــدر اإلشـــارة 
إلـــى أن الســـلطنة قـــد حققـــت الترتيـــب )14 مـــن 140( فـــي متوســـط نســـبة تلميذ / معلـــم، 
يـــر التنافســـية العالمـــي 2018 الصـــادر عـــن   لـــكل معلـــم فـــي تقر

ً
التـــي بلغـــت )11( تلميـــذا

المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي، فـــي حيـــن بلـــغ عـــدد التاميـــذ لـــكل معلـــم )10,3( حســـب 
اإلحصـــاءات الوطنيـــة للعـــام الدراســـي 2017 / 2018م.

 بالتعليـــم العالـــي، نظـــرا لـــدوره فـــي إعـــداد المـــوارد البشـــرية، 
ً
وأولـــت الســـلطنة اهتمامـــا بالغـــا

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

الســلطنة  حكومــة  تنظــر 
المدخــل  بأنــه  التعليــم  إلــى 
األساســي لــكل أبعــاد التنميــة 

مة: لمســتدا ا

مــن  كنســبة  االنفــاق   6.6%
الـــــناتج المــــــحلي اإلجمـــــــالي

جملــة  مــن  كنســبة   15.5%
الحكومــي االنفــاق 

التعليم
الجيد

المرتبــة  الســلطنة  تحتــل 
األولــى مــن بيــن 126 دولــة 
فــي  يجيــن  الخر نســبة  فــي 
الــهـندسيــــة  الــــتخــصـــصـــــات 
يــر  للتقر وفقــا  والعلميــة 
2018م لابتــكار  العالمــي 
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وتزويدهـــا بالمعـــارف والمهـــارات المطلوبـــة، التـــي تمثـــل المدخـــات الرئيســـية لعمليـــة التنميـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة التـــي تســـعى الســـلطنة لتحقيقهـــا. وتضـــم منظومـــة 
خاصـــة،  و)28(  حكوميـــة،  منهـــا   )33( )61( مؤسســـة،  الســـلطنة  فـــي  العالـــي  التعليـــم 
ــام األكاديمـــي  ــاءات العـ ــلطنة، وفـــق إحصـ ــات السـ ــات وواليـ ــا علـــى محافظـ ــة جغرافيـ موزعـ

2018 / 2019م.

وتوفـــر الحكومـــة التعليـــم العالـــي المجانـــي للطلبـــة الملتحقيـــن بمؤسســـات التعليـــم العالـــي 
الحكوميـــة، فـــي حيـــن توفـــر مـــا يقـــارب تســـعة آالف بعثـــة داخليـــة 
الخاصـــة.  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  فـــي  للدراســـة  للطلبـــة 
وتقـــوم السياســـة التعليميـــة بالســـلطنة علـــى ضمـــان إتاحـــة فـــرص 
المســـتوفين  الطلبـــة  لـــكل  العالـــي  بالتعليـــم  لالتحـــاق  المنافســـة 
لشـــروط القبـــول مـــن مخرجـــات دبلـــوم التعليـــم العـــام ومـــا يعادلـــه 
مـــن الذكـــور واإلنـــاث علـــى حـــٍد ســـواء. ووفقـــا إلحصائيـــات العـــام 
األكاديمـــي 2015 / 2016م؛ فـــإن معـــدل االلتحـــاق اإلجمالـــي فـــي 
التعليـــم العالـــي بلـــغ )50.5 %(، نســـبة اإلنـــاث منـــه )64 %(، والذكـــور 
يـــب فـــي الســـلطنة فـــي محـــور  )39 %(. وجـــاء التعليـــم العالـــي والتدر
ــر التنافســـية  يـ ــارات فـــي الترتيـــب )36 مـــن أصـــل 140( فـــي تقر المهـ
العالمـــي 2018م.  االقتصـــادي  المنتـــدى  مـــن  الصـــادر  العالميـــة 
ـــر العالمـــي لابتـــكار فقـــد جـــاء ترتيـــب الســـلطنة )1 مـــن  ي ووفقـــا للتقر

أصـــل 126 دولـــة( فـــي نســـبة الخريجيـــن فـــي التخصصـــات الهندســـية والعلميـــة ضمـــن مؤشـــر 
االبتـــكار العالمـــي 2018م.

أمـــا فـــي مجـــال التعليـــم التقنـــي والتعليـــم والتدريـــب المهنـــي؛ فتعمـــل منظومـــة التعليـــم 
يـــب المهنـــي والتعليـــم التقنـــي فـــي الســـلطنة علـــى إعـــداد مخرجات مهنيـــة ذات جودة  والتدر
عاليـــة، ملبيـــة لاحتياجـــات النوعيـــة والكميـــة لســـوق العمـــل، وقـــادرة علـــى أداء المهـــارات 
المهنيـــة ضمـــن ظـــروف تكنولوجيـــة حديثـــة تحاكـــي التقـــدم التكنولوجـــي فـــي مختلـــف منشـــآت 
ومؤسســـات القطاعيـــن العـــام والخـــاص، كمـــا تعمـــل هـــذه المنظومـــة علـــى غـــرس المفاهيـــم 
يـــب المهنـــي والتعليـــم التقنـــي  يـــادة األعمـــال، بمـــا يحقـــق أهـــداف التعليـــم والتدر التنافســـية ور
ــا. وقـــد شـــكل عـــدد المقيديـــن بالتعليـــم التقنـــي )26 %( مـــن إجمالـــي المقيديـــن  كمـــا ونوعـ
بالتعليـــم العالـــي داخـــل الســـلطنة فـــي العـــام األكاديمـــي 2015 / 2016م. واحتلـــت الســـلطنة 

يـــر التنافســـية 2018م.   يـــب المهنـــي حســـب تقر المرتبـــة )26( فـــي جـــودة التدر

ــر  ــرر مجلـــس التعليـــم تغييـ ــد قـ ــة التعليـــم والتدريـــب المهنـــي؛ فقـ ــر منظومـ ــار تطويـ وفـــي إطـ

مســـمى مراكـــز التدريـــب المهنـــي إلـــى كليـــات مهنيـــة، تقـــدم أربعـــة مســـارات تعليميـــة وتدريبيـــة. 

 ومتدربـــة، شـــكلت منهـــم 
ً
وبلـــغ عـــدد المســـجلين فـــي هـــذه الكليـــات المهنيـــة )5088( متدربـــا

يبيـــة خاصـــة تقـــدم خدمـــات  اإلنـــاث 46,8 % فـــي العـــام 2018، كمـــا توجـــد مؤسســـات تدر
يـــب المهنـــي والمهـــارات العمليـــة، ويبلـــغ عددهـــا )359( مؤسســـة فـــي  وبرامـــج فـــي التدر

العـــام 2017م. 

وعلـــى مســـتوى التعليـــم العالـــي األكاديمـــي؛ تقـــدم الجامعـــات 
العلميـــة، وتســـاهم  التخصصـــات والمؤهـــات  والكليـــات مختلـــف 
خـــال خدماتهـــا  مـــن  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي 
العمليـــة والتعليميـــة، والبحـــث العلمـــي، واالستشـــارات والمشـــاركة 
ــات التعليـــم العالـــي مفاهيـــم  المجتمعيـــة. وقـــد أدرجـــت مؤسسـ
التنمية المســـتدامة في برامجها وانشـــطتها من خال المســـابقات 
العلميـــة واألنشـــطة الطابيـــة. والتـــي مـــن أبرزهـــا مســـابقة “ُعمـــان 
لتصميـــم البيـــوت الصديقـــة للبيئـــة” فـــي عـــام 2011م، التـــي أطلقهـــا 
مجلـــس البحـــث العلمـــي، حيـــث دعـــا المؤسســـات األكاديميـــة لتقديم 
البيـــوت الُمســـتدامة، كاملـــة الكفـــاءة،  رؤًى وتصـــورات لتصميـــم 
وذلـــك بهـــدف بـــث الوعـــي فـــي المجتمـــع الُعمانـــي بضـــرورة البنـــاء 
 إليجـــاد طـــرق ُمبتكـــرة الســـتخدام الطاقـــات 

ً
األخضـــر المســـتدام، وأيضـــا

المتجـــددة فـــي البيـــوت.

وفـــي إطـــار سياســـة االبتعـــاث الخارجـــي وضعـــت الحكومـــة برنامـــج البعثات الخارجية للطلبة من 
خريجـــي دبلـــوم التعليـــم العـــام إلكمـــال الدرجـــة الجامعيـــة األولـــى فـــي الجامعـــات العالميـــة. 
ومنـــذ العـــام األكاديمـــي 2011  / 2012م ولغايـــة العـــام األكاديمـــي 2018 /  2019م بلـــغ 
عـــدد الطلبـــة المبتعثيـــن )9324( طالبـــا وطالبـــة، يدرســـون فـــي )14( دولـــة، شـــكلت منهـــم 
اإلنـــاث مـــا يقـــارب 40 %، كمـــا خصـــص جـــزء مـــن هـــذه البعثـــات للطلبـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة. فـــي 
المقابـــل تســـتقبل الســـلطنة طلبـــة مـــن مختلـــف الـــدول للدراســـة فـــي مؤسســـات التعليـــم 
العالـــي، حيـــث بلـــغ عـــدد الطلبـــة غيـــر العمانييـــن الدارســـين فـــي مؤسســـات التعليـــم العالـــي 

بالســـلطنة )4015( طالبـــا وطالبـــة فـــي العـــام األكاديمـــي 2015 /  2016م.

وفـــي إطـــار جـــودة التعليـــم عملـــت الهيئـــة العمانيـــة لاعتمـــاد األكاديمـــي علـــى وضـــع نظـــام 
يتضمـــن معاييـــر وإجـــراءات تدقيـــق الجـــودة واالعتمـــاد المؤسســـي والبرنامجـــي لمؤسســـات 
التعليـــم العالـــي، وإجـــراءات االعتـــراف ببرامـــج التعليـــم العالـــي فـــي الســـلطنة، وتطويـــر وتحديـــث 

اإلطـــار الوطنـــي للمؤهـــات العلميـــة.
وحرصـــا علـــى إكســـاب المهـــارات مـــن أجـــل العمـــل، ولشـــغل الوظائـــف أو مباشـــرة أعمـــال 
يـــب فـــي عـــام 2018م، بهـــدف ســـد الفجـــوة بيـــن  حـــرة؛ أنشـــئ الصنـــدوق الوطنـــي للتدر
متطلبـــات القطـــاع الخـــاص والمشـــروعات الوطنيـــة مـــن الكفـــاءات والتخصصـــات وبيـــن العـــرض 
يبيـــة التـــي تتـــاءم مـــع الرؤيـــة الوطنيـــة والقطاعـــات  فـــي ســـوق العمـــل، وتمويـــل البرامـــج التدر
ذات األولويـــة. كمـــا دشـــنت الســـلطنة البرنامـــج الوطنـــي لتنميـــة مهـــارات الشـــباب فـــي مايـــو 

2018م.
عملـــت الســـلطنة منـــذ فتـــرة طويلـــة علـــى دمـــج التعليـــم مـــن أجـــل 
التنميـــة المســـتدامة والمواطنـــة فـــي كل سياســـاتها التعليميـــة وذلك 
المســـتدامة.  التنميـــة  بهـــدف خلـــق جيـــل واٍع بمواضيـــع ومقاصـــد 
كمـــا ركـــز النظـــام التعليمـــي بالســـلطنة علـــى إيجـــاد مخرجـــات تعليميـــة 
مكَتِســـبة وواعيـــة لمفاهيـــم التســـامح واحتـــرام اآلخـــر، وقيـــم الخيـــر 
ومفاهيـــم  وأهدافهـــا،  المواطنيـــة  والتربيـــة  التطوعـــي،  والعمـــل 
حقـــوق اإلنســـان والطفـــل. وفـــي هـــذا الصـــدد طـــورت وزارة التربيـــة 
بالمعـــارف  الطلبـــة  لتزويـــد  المدرســـية  والكتـــب  المناـهــج  والتعليـــم 
والمهـــارات والقيـــم التـــي مـــن شـــأنها مســـاعدتهم علـــى فهـــم 
واســـتيعاب مفاهيـــم االســـتدامة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والبيئيـــة، 
التنميـــة  ومفاهيـــم  مبـــادئ  بدمـــج  الـــوزارة  قيـــام  جانـــب  إلـــى 
المســـتدامة ضمـــن برامـــج إعـــداد المعلميـــن. وقـــد ســـاهم وجـــود 

دائـــرة للمواطنـــة فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم علـــى ترســـيخ قيـــم المواطنـــة، وذلـــك مـــن خـــال 
يـــز تشـــريب المناهـــج الدراســـية بقيـــم المواطنـــة والقيـــم العالميـــة المشـــتركة.  العمـــل علـــى تعز
وفـــي إطـــار التـــوزان مـــا بيـــن الهويـــة الوطنيـــة واالمواطنـــة العالميـــة نفـــذت الســـلطنة البرنامـــج 
يـــة )6  -  24( مـــن خـــال  الوطنـــي )هويتنـــا قيـــم ومســـؤولية( الـــذي يســـتهدف الفئـــة العمر
ـــز االنتمـــاء والحفـــاظ علـــى الهويـــة  ي مجموعـــة مـــن البرامـــج والمشـــاريع التـــي تهـــدف إلـــى تعز

وتحمـــل المســـؤولية.

يـــر أصدرتـــه اليونســـكو، تـــم تصنيـــف الســـلطنة كأحـــد الشـــركاء الرئيســـيين النشـــطين  وفـــي آخـــر تقر
فـــي برنامـــج العمـــل العالمـــي للتربيـــة مـــن أجـــل التنميـــة المســـتدامة. وتعـــد الســـلطنة أول دولـــة 
عربيـــة تعاونـــت مـــع مركـــز اليونســـكو اإلقليمـــي للتربيـــة مـــن أجـــل التفاهـــم الدولـــي لمنطقـــة 
يـــز قيـــم المواطنـــة العالميـــة. كمـــا أطلقـــت كليـــة  آســـيا والمحيـــط الهـــادي فيمـــا يتعلـــق بتعز
التربيـــة فـــي جامعـــة الســـلطان قابـــوس فـــي عـــام 2018م، وبدعـــم مـــن مركـــز آســـيا والمحيـــط 
يـــا حـــول  الهـــادي للتعليـــم مـــن أجـــل التفاهـــم الدولـــي التابـــع لمنظمـــة اليونســـكو؛ مقـــررا اختيار
تعليـــم المواطنـــة العالميـــة، حيـــث تعاونـــت الكليـــة مـــع المركـــز إلطـــاق المقـــرر وفـــق األطـــر 
العمانيـــة فـــي موضـــوع المواطنـــة والهويـــة الوطنيـــة. إلـــى جانـــب ذلـــك نفـــذت اللجنـــة الوطنيـــة 

العمانيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم وبالتعـــاون مـــع مركـــز أســـيا والمحيـــط الهـــادي النـــدوة 
اإلقليميـــة حـــول إدمـــاج تعليـــم المواطنـــة والقيـــم العالميـــة المشـــتركة فـــي برامـــج إعـــداد 

المعلـــم فـــي العالـــم العربـــي فـــي عـــام 2018م.

وتؤمـــن الســـلطنة بأهميـــة التعـــاون الثقافـــي والعلمـــي بينهـــا وبيـــن مختلـــف دول العالـــم 
مـــن خـــال التعليـــم، وذلـــك لمـــا لـــه مـــن دور فـــي تحقيـــق الرفاهيـــة والنمـــو االقتصـــادي 
واالســـتدامة البيئيـــة.  وفـــي إطـــار هـــذا التوجـــه يأتـــي البرنامـــج العمانـــي للتعـــاون الثقافـــي 
 مـــن المنـــح الدراســـية للطلبـــة 

ً
 عـــددا

ً
والعلمـــي، الـــذي يقـــدم ســـنويا

الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، للدراســـة فـــي مؤسســـات  مـــن 
التعليـــم العالـــي الحكوميـــة والخاصـــة فـــي الســـلطنة، حيـــث بلـــغ 
ولغايـــة 2018م،  عـــام 2010م  منـــذ  المقدمـــة  المنـــح  عـــدد 

)451( منحـــة، موزعـــة علـــى 37 دولـــة. 

إيمانـــا بمبـــدأ أن ال يتـــرك أحـــد خلـــف الركـــب، حقـــق التعليـــم المدرســـي 
فـــي الســـلطنة المســـاواة بيـــن الجنســـين. حيـــث بلـــغ دليـــل التكافـــؤ 
بيـــن الذكـــور واإلنـــاث )0.99( فـــي العـــام 2017م. كمـــا أن التعليـــم 
فـــي الســـلطنة لـــم يغفـــل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، حيـــث تتواصـــل 
جهـــود وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي دعـــم مـــدارس وبرامـــج التربيـــة 
الخاصـــة، وتشـــمل هـــذه الخدمـــات الطلبـــة ذوي اإلعاقـــات )الحركية 
يـــة – الســـمعية والعقليـــة(، والطلبـــة مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة )برنامـــج صعوبـــات  – البصر
التعلـــم، وبرنامـــج اضطرابـــات النطـــق والتخاطـــب(. كمـــا طبقـــت الـــوزارة برنامـــج دمـــج الطلبـــة مـــن 

ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فـــي مـــدارس التعليـــم األساســـي منـــذ عـــام 2005 / 2006م. 

 
ً
وفـــي مســـتوى التعليـــم العالـــي؛ تخصـــص وزارة التعليـــم العالـــي )50( بعثـــة داخليـــة ســـنويا

لهـــذه الشـــريحة مـــن الطلبـــة للدراســـة فـــي الجامعـــات والكليـــات الخاصـــة، وخصصـــت لهـــم )50( 
بعثـــة خارجيـــة فـــي العـــام األكاديمـــي 2013 /  2014م. كمـــا تعمـــل الـــوزارة علـــى تمكيـــن أبنـــاء 
أســـر الضمـــان االجتماعـــي وتأهيلهـــم، بهـــدف تنميـــة قدراتهـــم وتطويرهـــا لاعتمـــاد علـــى 

أنفســـهم.

 )2138( منحـــة ألبنـــاء أســـر الضمـــان االجتماعـــي 
ً
 مـــن ذلـــك تقـــدم الـــوزارة ســـنويا

ً
 وانطاقـــا

وذوي الدخـــل المحـــدود الذيـــن لـــم يســـتوفوا شـــروط القبـــول فـــي مؤسســـات التعليـــم 
العالـــي الحكوميـــة للدراســـة فـــي الجامعـــات والكليـــات الخاصـــة، كمـــا توفـــر الكليـــات المهنيـــة 
يبيـــة وتأهيليـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، بمـــا يتائـــم مـــع مؤهاتهـــم البدنيـــة   تدر

ً
فرصـــا

وقابليتهـــم العقليـــة ومواهبهـــم وقدراتهـــم وميولهـــم.

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

فــي  التعليميــة  السياســات 
جيــل  خلــق  تدعــم  الســلطنة 
ومقاصــد  بمواضيــع  واعــي 

المســتدامة التنميــة 

التعليم
الجيد

إيمانــا بمبــدأ أن ال يتــرك أحــد 
خلــف الركــب، حقــق التعليــم 
الســلطنة  فــي  المدرســي 

الجنســين  بيــن  المســاواة 
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التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

التعليم
الجيد

فـــي  المســـتدامة  للتنميـــة  قابـــوس  الســـلطان  جائـــزة  تنطلـــق 
البيئـــة المدرســـية مـــن الرؤيـــة "مجتمـــع مدرســـي مبـــادر ومبتكـــر 

ومســـتدام". 

ــتدامة فـــي  ــة المسـ ــلطان قابـــوس للتنميـ ــزة السـ حيـــث تهـــدف جائـ
البيئـــة المدرســـية إلـــى نشـــر ثقافـــة التنميـــة المســـتدامة وترســـيخها 
التنميـــة  قيـــم  يـــز  وتعز والمحلـــي،  المدرســـي  المجتمـــع  فـــي 
المســـتدامة لـــدى أعضـــاء المجتمـــع المدرســـي وتطويـــر اتجاهاتهـــم 
نحـــو قضاياهـــا فـــي البيئـــة المدرســـية والمحليـــة، وصقـــل مهـــارات 
أعضـــاء المجتمـــع المدرســـي وتنميـــة كفاياتهـــم لتحقيـــق أهـــداف 
يـــز الهويـــة الوطنيـــة  التعليـــم مـــن أجـــل التنميـــة المســـتدامة، وتعز
لـــدى الطلبـــة، وغـــرس قيـــم المواطنـــة الصالحـــة فـــي نفوســـهم، 
إلعدادهـــم لإلســـهام بفعاليـــة فـــي مســـيرة نمـــاء وبنـــاء الوطـــن، 
القـــرن  وإكســـابهم مهـــارات  المتكاملـــة  الطلبـــة  وبنـــاء شـــخصية 
القضايـــا والتحديـــات  مـــع  اإليجابـــي  للتعامـــل  ين  الحـــادي والعشـــر
وتنويـــع  يـــة،  والحوار القياديـــة  مهاراتهـــم  وتنميـــة  المختلفـــة، 
والمجتمـــع  المـــدارس  إدارات  وتشـــجيع  اإلبداعيـــة،  قدراتهـــم 
ــال التعليـــم  المدرســـي علـــى تطبيـــق أفضـــل الممارســـات فـــي مجـ

وابتـــكار مشـــاريع مســـتدامة تخـــدم برامـــج التعليـــم والتعلـــم.

البيئـــة  فـــي  المســـتدامة  للتنميـــة  قابـــوس  الســـلطان  جائـــزة  إن 
المدرســـية تســـاهم فـــي حفـــز المجتمـــع المدرســـي للقيـــام بتطويـــر 
واقـــع البيئـــة المدرســـية والمحليـــة، وتبنـــي ثقافـــة المبـــادرة مـــن 

ـــكار حلـــول مســـتدامة، باســـتثمار المـــوارد  خـــال تنفيـــذ مشـــاريع وابت
المتاحـــة، وبشـــراكة مجتمعيـــة فّعالـــة فـــي ثـــاث محـــاور رئيســـية 

هـــي: 

المحور البيئي والصحي 
المحور االجتماعي الثقافي 

المحور االقتصادي

 وقـــد ســـاهم فـــي إنجـــاح هـــذا المشـــروع الوطنـــي كل مـــن مجالـــس 
والقطـــاع  واألهليـــة،  العامـــة  والمؤسســـات  واالمهـــات،  اإلبـــاء 

الخـــاص واالفـــراد.

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

 1  - جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية:
ولعــل أبــرز التحديــات فــي قطــاع التعليــم هــو االعتمــاد علــى الحكومــة كمصــدر  رئيســي للتمويــل، كمــا أن متطلبــات الثــورة الصناعيــة 

الرابعــة وتأثيرهــا علــى مســتقبل الوظائــف والمهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل يعــد مــن التحديــات الرئيســية.
حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن 65 % مــن األطفــال الذيــن يلتحقــون بالتعليــم االبتدائــي ســوف يعملــون فــي وظائف غير 
موجــودة فــي الوقــت الحاضــر، وعليــه؛ فــإن منظومــة التعليــم فــي الســلطنة تتطلــب التأهيــل والتطويــر واالســتعداد 

لمواجهــة مربــكات الثــورة الصناعيــة الرابعة.

يعد التعليم أحد التوجهات االستراتيجية 

لرؤيــة عمــان 2040، والتــي تؤكــد علــى 

تعليــم شــامل وتعلــم مســتدام وبحــث 

معرفــي  مجتمــع  الــى  يقــود  علمــي 

وقــدرات وطنيــة منافســة، وهــي ذات 

المحــددات والتوجهــات التــي تضمنتهــا 

االســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم 2040. 

الخطط المستقبلية:

التحديات:

ير الوطني الطوعي . سلطنة عمان 2019م ير الوطني الطوعي . سلطنة عمان 2019مالتقر 67التقر 66



2  - مشروع نظام المؤشرات التربوية:  3  - البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب: 

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

أحـــد  باعتبارهـــا  للتقنيـــة  المتزايـــدة  األهميـــة  الســـلطنة  تـــدرك 
المحـــركات األساســـية لتطـــور المجتمعـــات ومدخـــا رئيســـيا فـــي 
التنميـــة، ولـــذا تبنـــت الســـلطنة توجهـــا لتمكيـــن الشـــباب العمانييـــن 
بالقـــدرات والمهـــارات التـــي تجعلهـــم مواكبيـــن لتقنيـــات الثـــورة 
الوطنـــي  البرنامـــج  الســـلطنة  أطلقـــت  ولـــذا  الرابعـــة  الصناعيـــة 
الشـــباب  تزويـــد  يســـتهدف  والـــذي  الشـــباب  مهـــارات  لتنميـــة 
العمانـــي بمهـــارات المســـتقبل، حيـــث تـــم التركيـــز بعنايـــة علـــى 

اختيـــار الفئـــة الملتحقـــة بالبرنامـــج وفـــق مســـارين:

يـــب 150 مـــن الناشـــئة )15  -   المســـار األول: وشـــمل المســـار تدر
17 ســـنة( علـــى علـــوم البرمجيـــات واالعـــام الرقمـــي والتفكيـــر 

الحســـابي والروبوتـــات والمواطنـــة الرقميـــة. 

يـــب ألـــف شـــاب وشـــابة تـــم اختيارهـــم  المســـار الثانـــي: وشـــمل تدر
مـــن بيـــن عشـــرة آالف أخضعـــوا لعمليـــة مفاضلـــة، حيـــث انقســـم 

يـــب المشـــاركين وتزويدهـــم  المســـار الـــى مرحلتيـــن األولـــى تـــم تدر
 Nano( بالخبـــرات التـــي تؤهلهـــم للحصـــول علـــى شـــهادة النانـــو
 100 أفضـــل  اختيـــار  الثانيـــة  المرحلـــة  شـــملت  فيمـــا   ،)Degree
الـــى  لتحويلهـــا  للبرنامـــج  التطبيقـــي  الجانـــب  مـــن  كجـــزء  مشـــاركة 

تنفيذيـــة.  مشـــروعات 

البرنامـــج الـــذي يعتبـــر األول مـــن نوعـــه ســـاهم فـــي إحـــداث توجـــه 
وطنـــي للتركيـــز علـــى مهـــارات المســـتقبل وتهيئـــة جيـــل الشـــباب 
أنـــه  كمـــا  العمـــل،  ســـوق  متطلبـــات  الـــى  لاســـتجابة  والناشـــئة 
ســـيولد مشـــروعات قابلـــة لاســـتثمار والتـــي تمثـــل قيمـــة اجتماعيـــة 
واقتصاديـــة لســـلطنة عمـــان مـــن خـــال خلـــق وظائـــف جديـــدة، يشـــار 
االســـتفادة  قاعـــدة  توســـيع  علـــى  حاليـــا  العمـــل  يتـــم  انـــه  الـــى 
مـــن البرنامـــج مـــن خـــال طرحـــه لشـــريحة أكبـــر عبـــر منصـــات التعلـــم 

االلكترونيـــة.

ــة  ــات الرقميـ ــن أحـــدث الخدمـ ــة مـ ــرات التربويـ ــام المؤشـ ــد نظـ يعـ
التـــي طورتهـــا وزارة التربيـــة والتعليـــم مؤخـــرا كجـــزء مـــن التزامهـــا 
لتجويـــد  التقانـــة  وتوظيـــف  الرقمـــي  التحـــول  نحـــو  المســـتمر 

التعليـــم.

 يرتبـــط نظـــام المؤشـــرات التربويـــة بقواعـــد البيانـــات الضخمـــة فـــي 
بوابـــة ســـلطنة عمـــان التعليميـــة والتـــي توفـــر بيانـــات رقميـــة مفصلـــة 
عـــن أداء المـــدارس والمعلميـــن والطـــاب ألكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات. 

مـــن خـــال عـــرض البيانـــات التراكميـــة عـــن كافـــة مكونـــات النظـــام 
التعليمـــي بكفـــاءة وســـرعة عاليـــة مقرونـــة برســـوم بيانيـــة فـــإن 
علـــى  القـــرار  يســـاعد متخـــذي  الذكـــي  االلكترونـــي  النظـــام  هـــذا 
اســـتقراء ومتابعـــة مســـتوى االداء علـــى اختـــاف نطاقـــات العمـــل 

بالـــوزارة.

اإلشـــرافية  والفئـــات  والمعلميـــن  المـــدارس  إدارات  يمكـــن  كمـــا   
ــا  ــة التـــي يوفرهـ ــة العلميـ ــن توظيـــف الحقائـــق واألدلـ ــة مـ المختلفـ
النظـــام لتطويـــر األداء وكشـــف جوانـــب القـــوة وأولويـــات التطويـــر 

فـــي المنظومـــة التعليميـــة. 

كمـــا تكمـــن أهميـــة النظـــام فـــي توظيـــف المؤشـــرات التربويـــة فـــي 
تحليـــل الواقـــع وبنـــاء الخطـــط المســـتقبلية، وفـــي متابعـــة االداء 
ــتثنائية علـــى  ــر للنظـــام قـــدرة اسـ التعليمـــي بالمـــدارس، حيـــث يتوفـ
رســـم وتقصـــي تطـــور األداء التحصيلـــي وللطـــاب عبـــر الســـنوات 

رصـــدا  يقـــدم  كمـــا  الدراســـية  المـــواد  مختلـــف  وفـــي  الدراســـية 
مفصـــا حـــول أداء المعلميـــن وفـــي المجمـــل واقـــع األداء الكلـــي 

للمدرســـة وللنظـــام التعليمـــي فـــي الســـلطنة ككل.

 كمـــا يقـــدم بيانـــات حـــول جـــودة بيئـــات التعلـــم ويوضـــح بشـــكل 
يـــد مـــن الرعايـــة  الـــى مز التـــي تحتـــاج  دقيـــق الطـــاب والمـــدارس 
وفـــي نفـــس الوقـــت ويظهـــر المـــدارس المجيـــدة وهـــو مـــا يســـهم 
ية والماديـــة بكفـــاءة عاليـــة.   فـــي توجيـــه وإدارة المـــوارد البشـــر

التعليم
الجيد

ير الوطني الطوعي . سلطنة عمان 2019م ير الوطني الطوعي . سلطنة عمان 2019مالتقر 69التقر 68



أهداف التنمية المستدامة

الهدف الخامس:  تحقيق المساواة بين الجنسين05
                        وتمكين كل النساء والفتيات

المساواة 
بين الجنسين

الرسائل الرئيسية:

نسبة النساء في 
المناصب اإلدارية بين 
عامي  2015 و 2017

2015
2017

5.8

7.1

7.5

5.6

9.6

13.8

5.4

6.1

7.5

8

9.4

12.7

وكيل وزارة ومن في 
مستواه )يشمل 

رئيس هيئة(

سفير

مدير عام ومن في 
مستواه

مستشار

مدير دائرة

رئيس قسم

النظــام األساســي للدولــة يكفــل المســاواة بيــن الجنســين، حيــث نــص علــى: " المواطنــون جميعهــم 	 
سواســية أمــام القانــون، وهــم متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة، وال تمييــز بينهــم فــي ذلــك 

بســبب الجنــس أو األصــل أو اللــون أو اللغــة أو الديــن أو المذهــب أو الموطــن أو المركــز االجتماعــي".

تلتــزم الســلطنة بعــدد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المعنيــة بحقــوق االنســان مثــل: اتفاقيــة 	 
ييــن الملحقيــن بهــا، اتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري، اتفاقية  حقــوق الطفــل، والبروتوكوليــن االختيار

القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

الســلطنة تحقــق تقدمــا مرموقــا فــي مجــال تمكيــن المــرأة، ممــا انعكــس في “القضاء على جميع أشــكال 	 
 في مجال التعليم والتوظيف. 

ً
التمييز ضد النســاء والفتيات"، خاصة

المرأة العمانية تحظي بمواقع قيادية عامة، في الوزارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج، وتشغل 	 
يــة عليــا ووســطى فــي الدوائــر الحكوميــة. وتعــّد الســلطنة أول دولــة خليجيــة تمنح المرأة حق  وظائــف إدار

التصويت والترشح في االنتخابات، وذلك عام 1994.

تضمنــت جميــع الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة فــي ســلطنة عمــان، وآخرهــا رؤيــة عمــان 2040، 	 
محور تنمية دور المرأة وتمكينها من خال توفير البيئة المائمة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، 

ومشــاركتها فــي مواقــع صنــع القــرار، وبنــاء وتطويــر القــدرات المؤسســية فــي تحليــل النــوع االجتماعــي.
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ســـعت الســـلطنة إلـــى إتاحـــة فـــرص متســـاوية للمـــرأة فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
ــا علـــى صعيـــد  ــرأة العمانيـــة، خصوصـ ــر واقـــع المـ ــا لتطويـ وواصلـــت جهودهـ
االقتصاديـــة والسياســـية واالجتماعيـــة والعامـــة، وفـــي هـــذا  المشـــاركة 
الســـياق تمـــت مراجعـــة السياســـات والبرامـــج والقوانيـــن المتصلـــة بالمـــرأة 
يـــز خططهـــا وفقـــا للمتغيـــرات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة  بغـــرض تطويرهـــا وتعز
والمهنيـــة. وتســـتند الســـلطنة علـــى عـــدد مـــن المنطلقـــات فـــي تحقيـــق 
الهـــدف الخامـــس مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، مـــن أبرزهـــا النظـــام 

الجالـــة،  صاحـــب  وخطابـــات  للدولـــة،  األساســـي 
اإلنســـان،  بحقـــوق  المعنيـــة  الدوليـــة  واالتفاقيـــات 

االجتماعـــي.  العمـــل  واســـتراتيجية 

الســـلطنة  حققـــت  المنطلقـــات،  هـــذه  علـــى   
ً
واســـتنادا

 فـــي مجـــال المســـاواة بيـــن الجنســـين عبـــر 
ً
 مرموقـــا

ً
تقدمـــا

العقـــود األربعـــة الماضيـــة، انعكـــس فـــي "القضـــاء علـــى 
جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد النســـاء والفتيـــات". 

فـــي  الجنســـين  بيـــن  المســـاواة  الســـلطنة  حققـــت  كمـــا 
التعليـــم، حيـــث بلغـــت نســـبة االلتحـــاق اإلجمالـــي لإلنـــاث 
بالصفـــوف مـــن )7 - 9( 101 % للعـــام الدراســـي )2016  -  
2017م(، كمـــا انخفضـــت نســـبة األميـــة لـــدى اإلنـــاث بشـــكل 
واضـــح مـــن 12.6 % فـــي عـــام 2013م إلـــى 6.3   % فـــي 

عـــام 2018م.
 

حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات  مجموعـــة  إبـــراز  ويمكـــن   
الســـلطنة فـــي مجـــال المســـاواة بيـــن الجنســـين خـــال الفتـــرة الماضيـــة فـــي 

مـــا يلـــي:
ضـــد 	  التمييـــز  أشـــكال  جميـــع  علـــى  )القضـــاء  اتفاقيـــة  إلـــى  االنضمـــام 

ــرأة( وفـــق المرســـوم الســـلطاني )42 / 2005(، ثـــم صـــدور المرســـوم  المـ
الســـلطاني )3 / 2019م( بالتصديـــق علـــى تعديـــل الفقـــرة )1( مـــن المـــادة 
مـــن   )4( الفقـــرة  علـــى  الســـلطنة  تحفـــظ  االتفاقيـــة وســـحب  مـــن   )20(

التنقـــل واإلقامـــة.  يـــة  المتعلقـــة بحر المـــادة )15( 
يـــن 	  ير يـــر الـــدوري الجامـــع للتقر يـــر األولـــي والتقر تابعـــت الســـلطنة إعـــداد التقر

اتفاقيـــة ســـيداو ، وحـــازت هـــذه  تنفيـــذ  الثانـــي والثالـــث بشـــأن متابعـــة 
يـــة  يـــر علـــى تقديـــر اللجنـــة المعنيـــة باالتفاقيـــة أثنـــاء النقاشـــات الحوار التقار

فـــي جنيـــف ، والثنـــاء علـــى التقـــدم الملمـــوس لصالـــح النهـــوض بالمـــرأة 
فـــي الســـلطنة .

ضمـــان حصـــول المـــرأة علـــى قطعـــة أرض كمنحـــة مـــن الدولـــة، وتعديـــل 	 
المرســـوم  وصـــدور  العمانـــي،  الســـفر  جـــواز  قانـــون  مـــن   )12( المـــادة 
الســـلطاني )55 /  2010( بشـــأن دعـــاوي العضـــل، وتحديـــث قانـــون الخدمـــة 
 معاييـــر للعمـــل تنســـجم مـــع المســـتويات العالميـــة، حيـــث 

ً
المدنيـــة متضمنـــا

 للتعييـــن.
ً
ــا جعـــل تكافـــؤ الفـــرص والعدالـــة أساسـ

ضمـــان كفالـــة الحصـــول علـــى فـــرص متســـاوية 	 
التعييـــن، والترقـــي، واألمـــن  التوظيـــف، وإجـــراءات  فـــي 
فـــي  والحـــق  الخدمـــة وشـــروطها،  ومزايـــا  الوظيفـــي، 
يـــب والتأهيـــل، ســـواء بالقطـــاع الحكومـــي أو  ـــي التدر

ِّ
تلق

القطـــاع الخـــاص.
 	 

ً
نتاجـــا أكتوبـــر   17 العمانيـــة  المـــرأة  يـــوم  جـــاء   
حضـــرة  أقرهـــا  التـــي  العمانيـــة  المـــرأة  نـــدوة  لتوصيـــات 
صاحـــب الجالـــة الســـلطان قابـــوس بـــن ســـعيد المعظـــم 
 للمنجـــزات المتعـــددة للمـــرأة 

ً
ويعتبـــر هـــذا اليـــوم معـــززا

المســـتمرة  مبادراتهـــا  يـــز  وتعز التنمـــوي  دورهـــا  إلبـــراز 
الدراســـات  مناقشـــة  المـــرأة  يـــوم  فـــي  يتـــم  حيـــث   ،
يـــز  المعنيـــة بحقـــوق المـــرأة، وعقـــد ملتقيـــات علميـــة لتعز
واالقتصاديـــة  السياســـية  الحيـــاة  فـــي  مســـاهمتها 
العمـــل  فـــي  الرائـــدات  النســـاء  يـــم  وتكر  ، واالجتماعيـــة 

التنمـــوي.
حظيـــت المـــرأة ذات اإلعاقـــة بحقـــوق متســـاوية 	 

فـــي الحصـــول علـــى فـــرص التوظيـــف والتعليـــم، والحصـــول علـــى الخدمـــات 
الصحيـــة، وبلغـــت نســـبة النســـاء العامـــات فـــي القطـــاع الحكومـــي مـــن 
ذوات اإلعاقـــة خـــال عـــام 2017م )11 %( مـــن الموظفيـــن الُعمانييـــن مـــن 
ــان االجتماعـــي الحـــق  - لألشـــخاص  ــا منـــح قانـــون الضمـ ذوي اإلعاقـــة، كمـ
ذوي اإلعاقـــة مـــن الجنســـين بـــدون تمييـــز  - فـــي الحصـــول علـــى معـــاش 

الضمـــان االجتماعـــي.

 ضمنـــت الســـلطنة حمايـــة المـــرأة مـــن كافـــة أشـــكال العنـــف )بمـــا فـــي ذلـــك 
ــكان  ــرش الجنســـي فـــي مـ ــرة، والتحـ ــل األسـ ــذاء داخـ العنـــف الجنســـي، واإليـ

العمـــل( مـــن خـــال العديـــد مـــن التشـــريعات والقوانيـــن.

ولقـــد حرصـــت الســـلطنة علـــى المضـــي قدمـــا فـــي هـــذا المجـــال مـــن خـــال 
ــا يلـــي: ــادرات كمـ ــات والمبـ ــن السياسـ ــة مـ مجموعـ

إصـــدار قانـــون الجـــزاء الـــذي أكـــد علـــى حمايـــة المـــرأة مـــن جميـــع أشـــكال 	 
العنـــف الجســـدي والعنـــف النفســـي.

ــر 	  ــرأة مـــن خـــال اإلجـــراءات والتدابيـ كفلـــت الســـلطنة الحمايـــة القانونيـــة للمـ
القضائيـــة عنـــد تعرضهـــا ألي شـــكل مـــن أشـــكال العنـــف، وتعـــد دعـــاوى 

المســـتعجلة  الدعـــاوى  مـــن  الشـــخصية  األحـــوال 
ية، عنـــد نظرهـــا لـــدى  ولهـــا صفـــة الخصوصيـــة والســـر

بالســـلطنة. المحاكـــم 
 مـــن اآلليـــات المعنيـــة بحمايـــة 	 

ً
وضعـــت الســـلطنة عـــددا

النســـاء والفتيـــات، أبرزهـــا )اللجنـــة الوطنيـــة لشـــؤون 
األســـرة، لجنـــة متابعـــة تنفيـــذ اتفاقيـــة القضـــاء علـــى 
جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، اللجنـــة العمانيـــة 
لحقـــوق اإلنســـان، اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة اإلتجـــار 
ولجنـــة  المعاقيـــن،  لرعايـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  بالبشـــر، 

متابعـــة تنفيـــذ اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل(. 
يحظـــر قانـــون مكافحـــة اإلتجـــار بالبشـــر ممارســـة أي 	 

شـــكل مـــن أشـــكال اإلتجـــار بالبشـــر، ووضـــع القانـــون 
يمـــة، كمـــا وضعـــت اللجنـــة  عقوبـــة لمرتكـــب هـــذه الجر
الوطنيـــة لمكافحـــة االتجـــار بالبشـــر، خطـــة ســـنوية لرفـــع 
الوعـــي لـــدى فئـــات المجتمـــع، وحمايـــة المواطنيـــن 
 
ً
والمقيميـــن مـــن اإلتجـــار، وقـــد خصصـــت اللجنـــة خطـــا
حـــاالت  الشـــكاوي والباغـــات بشـــأن  لتلقـــي   

ً
ســـاخنا

االتجـــار بالبشـــر.
ــال التـــي 	  ــات علـــى األفعـ ــة المعلومـ ــم تقنيـ ــة جرائـ ــون مكافحـ يعاقـــب قانـ

تســـيء اســـتخدام تقنيـــة المعلومـــات واتخاذهـــا وســـيلة لإلســـاءة تجـــاه 
اإلنـــاث.

ية فـــي عـــام 2012م، تتبعهـــا دار الوفـــاق 	  إنشـــاء دائـــرة الحمايـــة األســـر
لحمايـــة المـــرأة مـــن العنـــف، بمـــا فـــي ذلـــك النســـاء الائـــي تعرضـــن لاتجـــار، 
حيـــث تقـــوم الـــدار بتوفيـــر اإليـــواء المؤقـــت للحـــاالت، وتقديـــم العديـــد 
مـــن البرامـــج االجتماعيـــة والنفســـية واالستشـــارات القانونيـــة، ومقاضـــاة 
ــكاتهم، حيـــث  ــل مشـ ــا، وحـ ــات الضحايـ ــة احتياجـ ــل علـــى تلبيـ ــاة، والعمـ الجنـ

تـــم تقديـــم )34( برنامجـــا توعويـــا خـــال عـــام 2018م. 
إنشـــاء خـــط الحمايـــة برقـــم مجانـــي لتلقـــي الباغـــات والشـــكاوى علـــى مـــدار 	 

24 ســـاعة، ويشـــرف علـــى هـــذا الخـــط كـــوادر وطنيـــة مدربـــة ومتخصصـــة، 
ويتـــم توجيـــه الحـــاالت وفـــق مقتضيـــات معالجتهـــا. 

إنشـــاء خـــط اإلرشـــاد األســـري الهاتفـــي، وهـــو أحـــد المكونـــات الرئيســـية 	 
لتقديـــم خدمـــات اإلرشـــاد النفســـي واالجتماعـــي ألفـــراد المجتمـــع، بحيـــث 
ــا بعـــد  ــاد الزواجـــي أو مشـــكات مـ يحصـــل المسترشـــد علـــى خدمـــة اإلرشـ
الـــزواج، وتعتبـــر هـــذه الخدمـــة مجانيـــة منـــذ تدشـــينها 

فـــي عـــام 2009م.

ــريعات والقوانيـــن فـــي  مـــن جهـــة أخـــرى، تكفـــل التشـ
الســـلطنة حظـــر جميـــع الممارســـات الضـــارة، المتعلقـــة 
بـــزواج األطفـــال، والـــزواج المبكـــر، والقســـري، وتشـــويه 
األعضـــاء التناســـلية، كمـــا حـــددت األهليـــة لســـن الـــزواج، 
ـــزواج المبكـــر ال يشـــكل ظاهـــرة فـــي  عـــاوة علـــى أن ال
المجتمـــع العمانـــي، حيـــث بلـــغ متوســـط العمـــر عنـــد 
الـــزواج األول فـــي الســـلطنة 28 ســـنة للذكـــور، و26 
ـــرز اإلنجـــازات  ســـنة لإلنـــاث فـــي عـــام 2010م. ومـــن أب

التـــي تحققـــت فـــي هـــذا المجـــال مـــا يلـــي:

العنـــف  مـــن  الحمايـــة  فـــي  الحـــق  الطفـــل  قانـــون  كفـــل    	
يمـــة  كر إنســـانية  معاملـــة  وفـــي  واإلســـاءة،  واالســـتغال 
تحفـــظ للطفـــل كرامتـــه وســـمعته وشـــرفه، وتكفـــل لـــه الدولـــة 
التمتـــع بهـــذا الحـــق بـــكل الســـبل المتاحـــة، وكذلـــك حظـــر أي 
نشـــاط جنســـي وغيـــره. أي  االختطـــاف واالغتصـــاب وتعاطـــي  أفعـــال  مـــن  فعـــل 

قـــرر قانـــون األحـــوال الشـــخصية فـــي المـــادة )7( منـــه بأنـــه "تكمـــل أهليـــة 	 
هـــذه  وتشـــمل  العمـــر".  مـــن  عشـــرة  الثامنـــة  وإتمـــام  بالعقـــل،  الـــزواج 
المـــادة الجنســـين. ويحـــق للكاتـــب بالعـــدل رفـــض طلـــب توثيـــق الـــزواج فـــي 
حالـــة كان الزوجـــان أو أحدهمـــا لـــم يتـــم الثامنـــة عشـــرة مـــن العمـــر، ورفـــع 

الموضـــوع إلـــى المحكمـــة المختصـــة.
بالمرســـوم الســـلطاني )22 /  2014م(الـــذي 	  تـــم إصـــدار قانـــون الطفـــل 

كفـــل حمايـــة الطفـــل مـــن الممارســـات التقليديـــة الضـــارة بصحتـــه، أو الترويـــج 
ــا. ــاعدة عليهـ ــا، أو المسـ لهـ

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

حصــول المــرأة شــأنها شــأن 
التعليــم  فــرص  علــى  الرجــل 
الـــــــــذي  األمــــــر  والــــــعــــمـــل، 
يــادة مشــاركة  ســاهم فــي ز
المــرأة فــي وظائــف الخدمــة 
المدنيــة، لتصــل إلــى )47 %( 

للذكــور   )% 53( مقابــل 

ضمنت السلطنة حماية المرأة 
مــن كافــة أشــكال العنــف )بمــا 
الجنســي،  العنــف  ذلــك  فــي 
األســــــــــرة،  داخـــــــــل  واإليــــــــذاء 
والتحــرش الجنســي فــي مــكان 
العمــل( مــن خــال العديــد مــن 

التشــريعات والقوانيــن 

المساواة 
بين الجنسين
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المـــرأة  وتمكيـــن  ية،  األســـر التنميـــة  ببرامـــج  الســـلطنة  فـــي  السياســـات  اهتمـــت 
وتنميـــة قدراتهـــا، مـــن خـــال دعـــم وتشـــجيع دور األســـرة وتأهيلهـــا فـــي المجـــاالت 
يع  يـــز وتمكيـــن دور المـــرأة وإدماجهـــا فـــي األنشـــطة والمشـــار المختلفـــة، وتعز

ية مـــن خـــال: التنمويـــة، مـــع مراعـــاة ظروفهـــا األســـر

ــرا لوضـــع 	  يـــادة مشـــاركة المـــرأة العمانيـــة فـــي العمـــل التطوعـــي، يعتبـــر مؤشـ ز
العمانيـــة  المـــرأة  جمعيـــات  إنشـــاء  ويعـــد  المجتمـــع،   فـــي  المـــرأة ومكانتهـــا 

أحـــد مقومـــات العمـــل التطوعـــي، حيـــث بلـــغ عـــدد هـــذه 
الجمعيـــات 65 جمعيـــة، و بلـــغ عـــدد العضـــوات المنتســـبات 
لهـــذه الجمعيـــات بنهايـــة عـــام 2018م )8021( عضـــوة. 

يـــة مـــن المنـــزل، 	  الســـماح للمـــرأة بممارســـة األعمـــال التجار
وذلـــك بموجـــب القـــرار الـــوزاري )4 / 2011( الصـــادر مـــن وزارة 
يـــة التـــي يمكـــن  التجـــارة والصناعـــة، وحـــدد األنشـــطة التجار

للمـــرأة مزاولتهـــا فـــي بيتهـــا.

الصغيـــرة 	  المؤسســـات  لتنميـــة  العامـــة  الهيئـــة  إنشـــاء 
يـــز دور  يـــادة األعمـــال، وتعز يـــادة( لدعـــم ر والمتوســـطة. )ر
فـــرص  توفيـــر  فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
ٕانشـــاء  للجنســـين وكذلـــك  المتعـــددة والمتجـــددة  العمـــل 

صنـــدوق

يـــة للشـــباب العمانـــي مـــن  	  يع التجار )الرفـــد( لدعـــم المشـــار
الجنســـين، حيـــث بلغـــت نســـبة اإلنـــاث المســـتفيدات مـــن دعـــم الصنـــدوق 28.4 %. "

عملـــت الســـلطنة علـــى دعـــم األســـرة للقيـــام بمســـؤوليتها فـــي مجـــال تنشـــئة 	 
يـــز قيـــم تقاســـم المســـؤولية داخـــل األســـرة المعيشـــية والعائلـــة،  األطفـــال، وتعز
الـــذي  التـــي قامـــت لتحقيـــق هـــذه الغايـــات؛ برنامـــج )تماســـك(  البرامـــج  ومـــن 
، بقيـــم العاقـــة 

ً
ــا يهـــدف إلـــى توعيـــة المقبليـــن علـــى الـــزواج، والمتزوجيـــن حديثـ

الزوجيـــة الســـليمة وتنشـــئة األطفـــال، حيـــث بلـــغ عـــدد المســـتفيدين مـــن البرنامـــج 
حتـــى نهايـــة الربـــع األول مـــن عـــام 2019م، قرابـــة 35 ألـــف مـــن الجنســـين.

الفـــرد واألســـرة 	  اســـتثمار طاقـــة  إلـــى  يهـــدف  الـــذي  تمكيـــن،  برنامـــج  إطـــاق 
مظلـــة  مـــن  المســـتفيدة  األســـر  وتحويـــل  التنميـــة،  فـــي  المشـــاركة  بهـــدف 
االقتصـــاد  تنميـــة  فـــي  ومســـاهمة  منتجـــة  أســـر  إلـــى  االجتماعـــي  الضمـــان 

الوطنـــي.

جميـــع  فـــي  المـــرأة  مشـــاركة  والحكومـــة  السياســـية  القيـــادة  شـــجعت  وقـــد 
المـــرأة  مشـــاركة  يـــز  لتعز والبرامـــج  السياســـات  مـــن  العديـــد  ووجهـــت  المســـتويات، 
العمانيـــة فـــي الحيـــاة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والسياســـية، ولتمكيـــن النســـاء مـــن 
بنـــاء قدراتهـــن علـــى القيـــادة، وصنـــع القـــرار، وتمكنـــت المـــرأة 

العمانيـــة مـــن االلتحـــاق بالعمـــل فـــي شـــتى المجـــاالت. 

الحيـــاة  نواحـــي  فـــي مختلـــف  العمانيـــة  المـــرأة  تســـهم 
مـــا  خـــال  مـــن  والسياســـية،  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 

يلـــي:

انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس الشـــورى 	  لـــم يميـــز قانـــون 
فـــي شـــروط الترشـــح لعضويـــة المجلـــس بيـــن الرجـــل والمـــرأة، 
األساســـي  النظـــام  أحـــكام  مـــع  ذلـــك  فـــي   

ً
متوافقـــا

الترشـــح واالنتخـــاب فـــي  للمـــرأة حـــق  يتـــاح  بحيـــث  للدولـــة، 
الرجـــل.  مـــع  بالتســـاوي  الشـــورى  مجلـــس 

الدبلوماســـي 	  المجـــال  فـــي  المـــرأة  تمثيـــل  شـــهد 
ـــا خـــال الســـنوات األخيـــرة، إذ تبـــوأت المـــرأة 

ً
تطـــوًرا ملحوظ

الدبلوماســـي،  العمـــل  فـــي  رئيســـية  مناصـــب  الُعمانيـــة 
مـــن  المتحـــدة، وغيرهـــا  األمـــم  لـــدى وكاالت  للســـلطنة  كســـفيرة، ومندوبـــة 

الدبلوماســـية.  المناصـــب 

تهـــدف الخطـــة التنفيذيـــة الســـتراتيجية العمـــل االجتماعـــي )2016  -  2025( إلـــى 	 
يـــد مـــن المشـــاركة فـــي الحيـــاة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة  تمكيـــن المـــرأة نحـــو مز
والسياســـية، وبنـــاء قـــدرات النســـاء علـــى القيـــادة، وصنـــع القـــرار، والمشـــاركة 
فـــي انتخابـــات المجالـــس البلديـــة ومجلـــس الشـــورى وغيرهـــا، وبالشـــراكة مـــع 

الجمعيـــات والمؤسســـات األهليـــة.

علـــى 	  عمـــان  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  فـــي  األعمـــال  صاحبـــات  لجـــان  عـــدد  بلـــغ 
مســـتوى محافظـــات الســـلطنة )8( لجـــان، تضـــم )98( صاحبـــة عمـــل، وتـــرأس 
إدارات  فـــي مجالـــس  نســـاء عضـــوات   )3( نســـاء، منهـــن  اللجـــان  جميـــع هـــذه 

الغرفـــة.

المدنيـــة 	  الخدمـــة  قطـــاع  فـــي  العمانيـــات  الموظفـــات  اإلنـــاث  نســـبة  بلغـــت 
48.1 %، بينمـــا بلغـــت نســـبة اإلنـــاث العامـــات فـــي القطـــاع الخـــاص 24.4 %، مـــن 

إجمالـــي العامليـــن وذلـــك فـــي عـــام 2017م.

العمانيـــة تحظـــي بمواقـــع قياديـــة فـــي كافـــة 	  المـــرأة 
العامـــات  اإلنـــاث  نســـبة  ارتفعـــت  حيـــث  المجـــاالت، 
يـــة العليـــا بقطـــاع الخدمـــة المدنيـــة مـــن  بالوظائـــف اإلدار
والوســـطى  العليـــا  اإلدارة  وظائـــف  شـــاغلي  إجمالـــي 
والمباشـــرة، مـــن 10 % عـــام 2012م إلـــى 21 % عـــام 
يشـــاركن  النســـاء  أن  إلـــى  البيانـــات  تشـــير  2017م، كمـــا 
الخـــاص،  بالقطـــاع  المهنيـــة  المجموعـــات  جميـــع  فـــي 
حيـــث شـــكلن نســـبة 25.7  % مـــن مديـــري اإلدارة العامـــة 

2017م. عـــام  فـــي  واألعمـــال 

عـــام 	  حتـــى  الســـلطنة  فـــي  الصحـــي  النظـــام  اشـــتمل 
والمشـــروعات  البرامـــج  مـــن  العديـــد  علـــى  2040م، 
حياتهـــا،  دورة  مـــدى  علـــى  المـــرأة  لصحـــة  الموجهـــة 
علـــى  القضـــاء  هـــي:  رئيســـية،  أهـــداف  ثاثـــة  وتضمـــن 

الصحيـــة،  الخدمـــات  جـــودة  وتحســـين  الـــوالدة،  وحديثـــي  األمهـــات  وفيـــات 
واألطفـــال. النســـاء  لصحـــة  معـــززة  بيئـــة  وإيجـــاد 

ــراءات 	  ــر واإلجـ ــة التدابيـ ــة كافـ ــزة الدولـ ــذ أجهـ ــرورة أن تتخـ ــل ضـ ــون الطفـ ــل قانـ كفـ
الوقائيـــة والعاجيـــة الازمـــة لتقديـــم الرعايـــة الصحيـــة المناســـبة لألمهـــات قبـــل 

ــا.  الـــوالدة وبعدهـ

تنفيـــذ البرنامـــج الوطنـــي لتقديـــم الخدمـــات الصحيـــة للمـــرأة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد 	 
ســـن اإلنجـــاب وذلـــك علـــى مســـتوى الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة والمستشـــفيات. 

تقـــدم وزارة الصحـــة خدمـــات فـــي مجـــال الكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان الثـــدي 	 
للنســـاء ممـــن يحملـــن أحـــد عوامـــل خطـــر اإلصابـــة بهـــذا النـــوع مـــن الســـرطانات. 

توفيـــر وســـائل المباعـــدة بيـــن الـــوالدات مـــن خـــال عيـــادات تخصصيـــة فـــي جميـــع 	 
محافظـــات الســـلطنة.

يعات والقوانيـــن الوطنيـــة فـــي الحقـــوق االقتصاديـــة الممنوحـــة  ــز التشـــر ولـــم تميـ
للمواطنيـــن، فللمـــرأة ذات الحقـــوق فـــي االنتفـــاع بالمـــوارد االقتصاديـــة وامتـــاك 
اإلنجـــازات  مـــن  إبـــراز مجموعـــة  الزراعيـــة. ويمكـــن  األراضـــي 

ــال: فـــي هـــذا المجـ

حفـــظ قانـــون األحـــوال الشـــخصية حـــق المـــرأة فـــي 	 
ألموالهـــا  التعـــرض  وعـــدم  والنفقـــة،  والوصيـــة  الميـــراث 

يـــة. حر بـــكل  فيهـــا  التصـــرف  حـــق  لهـــا  الخاصـــة وضمـــن 

أهليـــة 	  المـــرأة  المدنيـــة  المعامـــات  قانـــون  منـــح 
متســـاوية فيمـــا يتصـــل بســـائر التصرفـــات المدنيـــة، ومنهـــا الحـــق 
ــة. يـ ــة والرهـــون العقار ــروض المصرفيـ فـــي الحصـــول علـــى القـ

ممارســـة 	  فـــي  األفـــراد  حـــق  التجـــارة  قانـــون  نظـــم 
واألنثـــى.  الذكـــر  بيـــن  تمييـــز  دون  التجـــاري  العمـــل 

الزراعيـــة 	  لألراضـــي  المتملـــكات  اإلنـــاث  نســـبة  بلغـــت 
10 % مـــن إجمالـــي المتملكيـــن لألراضـــي الزراعيـــة فـــي عـــام 2017م، كمـــا أن 

هنالـــك ملكيـــات مشـــتركة بيـــن الجنســـين فـــي بعـــض األراضـــي الزراعيـــة.

ــاملة 	  ــة الشـ ــاهمة فـــي التنميـ ــة بالمسـ ــات الحرفيـ ــة للصناعـ ــة العامـ تقـــوم الهيئـ
فيهـــا،  للعامليـــن  الحرفيـــة  الصناعـــات  وتطويـــر  تنميـــة  خـــال  مـــن  بالســـلطنة 
لدعـــم  والمتاحـــة  الازمـــة  والمـــوارد  اإلمكانيـــات  كافـــة  توفـــر  نحـــو  والســـعي 
يـــة. وقـــد  هـــذه الصناعـــات مـــن كافـــة الجوانـــب التســـويقية والتمويليـــة واإلدار
ارتفعـــت نســـبة النســـاء الحرفيـــات مـــن إجمالـــي الحرفييـــن إلـــى 88 % فـــي عـــام 

2017م.

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

المساواة 
بين الجنسين

فــي  السياســات  اهتمــت 
السلطنة ببرامج التنمية األسرية، 
وتمكيــن المــرأة وتنمية قدراتها، 
مــن خــال دعــم وتشــجيع دور 
األســرة وتأهيلهــا فــي المجاالت 
المختلفــة، وتعزيــز وتمكيــن دور 
المــرأة وإدماجهــا في األنشــطة 
مــع  التنمويــة،  والمشــاريع 

األســرية ظروفهــا  مراعــاة 

ــة  ــة الـــعــــــامــــــ ــاء الـــهيــــ إنـــــشـــــ
لتنمــــــية المؤسسات الصغيرة 
يــــــــادة(  والـــمــــتــــوســــــطــــــة. )ر
يــز  يــادة األعمــال، وتعز لدعــم ر
دور المؤســـــســـــات الصــــغيرة 
ــر  والمـــتوســـــطة فـــــــي تــوفيــــ
المــــتعـــددة  الـــعـــمــــل  فــــــرص 

والمتجــددة للجنســين
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الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة فــي ســلطنة عمــان، ومنهــا رؤيــة ٌعمــان 2040 تتضمــن محــور تنميــة دور 

يــز مشــاركتها فــي  المــرأة وتمكينهــا، مــن خــال توفيــر البيئــة المائمــة فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتعز

مواقــع صنــع القــرار، وبنــاء وتطويــر القــدرات المؤسســية فــي تحليــل النــوع االجتماعــي.

الخطط المستقبلية:

التحديات:

التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

بعـــد  عمـــان  ســـلطنة  فـــي  النســـائية  المشـــاركة  مفهـــوم  لحداثـــة 
النهضـــة المباركـــة، التـــي كانـــت تنحصـــر فـــي المشـــاركة التقليديـــة فـــي 
بعـــض المســـائل المرتبطـــة باألســـرة ، كان مـــن الضـــروري إيجـــاد أشـــكال 
منظمـــة للمشـــاركة النســـائية فـــي العمـــل االجتماعـــي والتطوعـــي 
علـــى  العمانيـــة  المـــرأة  جمعيـــات  إنشـــاء  فكـــرة  جـــاءت  هنـــا  ومـــن 
مســـتوى محافظـــات الســـلطنة بهـــدف تنميـــة المجتمـــع، وشـــهدت 
الرعائيـــة  الخدمـــات  فـــي   

ً
نوعيـــا  

ً
وتطـــورا  

ً
كميـــا  

ً
توســـعا الســـلطنة 

وحظـــت  المســـتدامة،  للتنميـــة   
ً
تحقيقـــا واالجتماعيـــة  والتأهيليـــة 

قبـــل  مـــن  ودعـــم  باهتمـــام  األهليـــة  والمؤسســـات  الجمعيـــات 
الســـلطنة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص الجمعيـــات التـــي ُتعنـــى بالمـــرأة 
الُعمانيـــة، حيـــث بـــدأت هـــذه الجمعيـــات باالســـتفادة مـــن المـــدارس 
ــاء  ــن النسـ ــة بيـ ــو األميـ ــدأت بـــدورات لمحـ ــام بأنشـــطتها، والتـــي بـ للقيـ
ـــات مقـــار ثابتـــة ودعـــم مالـــي  ـــات إلـــى أن أصبـــح لهـــذه الجمعي الُعماني
 
ً
ســـنوي مـــن الحكومـــة، حيـــث تقـــدم وزارة التنميـــة االجتماعيـــة دعمـــا
ــر القـــدرات.   للجمعيـــات األهليـــة مـــن الناحيـــة الماليـــة، والتقنيـــة وتطويـ

شـــكل صـــدور النظـــام األساســـي للدولـــة عـــام 1996، والـــذي ُيعـــدُّ 
المصـــدر الرئيـــس لكافـــة التشـــريعات فـــي الســـلطنة، حيـــث نصـــت المـــادة 
يـــة تكويـــن الجمعيـــات األهليـــة؛ وتـــدل هـــذه المـــادة  33 منـــه علـــى حر

علـــى أن حـــق تكويـــن الجمعيـــات هـــو حـــق دســـتوري للجميـــع.

كمـــا نظـــم قانـــون الجمعيـــات األهليـــة الصـــادر بالمرســـوم الســـلطاني 
ــرار  ــادر بالقـ ــة الصـ ــات األهليـ ــام تأســـيس الجمعيـ رقـــم 14 / 2000، ونظـ
الـــوزاري رقـــم 150 / 2000 م عمليـــة إشـــهار واإلشـــراف علـــى عمـــل 
الجمعيـــات. مـــن الناحيـــة الرســـمية كانـــت بدايـــة مؤسســـات المجتمـــع 

المدنـــي فـــي الســـلطنة منـــذ مطلـــع الســـبعينات هـــي جمعيـــات المـــرأة 
التـــي تأسســـت فـــي العـــام 1972 مـــن خـــال تأســـيس جمعيـــة المـــرأة 

الُعمانيـــة بمســـقط.

دور المـــرأة العمانيـــة فـــي الجمعيـــات النســـائية مـــن أشـــهر وأعمـــق 
قصـــص نجاحـــات المـــرأة العمانيـــة الحديثـــة. فهـــذه المؤسســـات ُتعـــد 
بدايـــة لكثيـــر مـــن الشـــخصيات النســـائية التـــي حصلـــت علـــى مواقـــع 
متقدمـــة فـــي صـــدارة القطـــاع العـــام والخـــاص. وتلعـــب المتطوعـــات 
دورا كبيـــرا فـــي مجـــال تمكيـــن المـــرأة مـــن خـــال المشـــاركة فـــي مجـــاالت 
العمـــل،  فـــرص  علـــى  المـــرأة  حصـــول  لتســـهيل  المختلفـــة  يـــب  التدر
يـــادة الوعـــي لـــدى المـــرأة   عـــن القيـــام بالتثقيـــف والتوعيـــة لز

ً
فضـــا

ــة  ــة والثقافيـ ــج الصحيـ ــن البرامـ ــد مـ ــذ العديـ ــال تنفيـ ــن خـ ــع مـ والمجتمـ
واالجتماعيـــة وتمكيـــن الـــذات.

وتعـــد جمعيـــات المـــرأة العمانيـــة مـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 
ذات طابـــع تطوعـــي وإدارة مســـتقلة تـــدار مـــن قبـــل المجتمـــع المدنـــي 
تعمـــل علـــى تمكيـــن المـــرأة ورفـــع قدراتهـــا ومهاراتهـــا فـــي مختلـــف 
ــا  ــا لتبـــادل المعلومـــات والحصـــول عليهـ الجوانـــب، وإتاحـــة الفرصـــة لهـ
خاصـــة فـــي المواضيـــع ذات الصلـــة بهـــا، وهـــذه المؤسســـات منتشـــرة 
فـــي جميـــع محافظـــات وواليـــات الســـلطنة، وقـــد ارتفـــع عـــدد هـــذه 
الجمعيـــات مـــن )56( جمعيـــة فـــي عـــام 2012م إلـــى )65( جمعيـــة 

حتـــى نهايـــة عـــام 2018م.

المـــرأة  وعـــي  يـــادة  ز فـــي  العمانيـــة  المـــرأة  جمعيـــات  وســـاهمت 
للمشـــاركة فـــي االنتخابـــات البرلمانيـــة والبلديـــة، ووصـــول المـــرأة إلـــى 

مراكـــز صنـــع القـــرار.

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

 1  - جمعيات المرأة العمانية:

المساواة 
بين الجنسين

بالرغــم مــن وجــود اهتمــام كبيــر فــى الســلطنة لدعــم وتحفيــز المشــاركة الفعالــة للمــرأة فــي تنميــة وتطويــر المجتمــع، 

يــد مــن الدعــم.  إال أن نســبة مشــاركتها فــي الحيــاة السياســية مــا زالــت بحاجــة إلــى مز

كذلــك يعــد نقــص الوعــي القانونــي لــدى المــرأة بالحقــوق المكفولــة لهــا فــي القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة مــن 

يــز هــذا الوعــي لــدى النســاء، كمــا أن مشــاركة المــرأة فــي  التحديــات التــي وضعــت الســلطنة العديــد مــن التدابيــر لتعز

ســوق العمــل تعــد ضعفيــة وخاصــة فــي القطــاع الخــاص لقلــة وجــود تســهيات داعمــة للتوفيــق بيــن دورهــا تجــاه 

يــة لألطفــال  العمــل ودورهــا تجــاه أفــراد أبنائهــا وأفــراد أســرتها، مــن ذلــك نــدرة توفــر دور حضانــة ومراكــز رعايــة نهار

أبنــاء النســاء العامــات بأماكــن العمــل.
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2  - مراكز المجتمع المعرفية للمرأة:  3  - العمل التطوعي: مبادرة فردية للفاضلة زهرة العوفية: 

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

يعتبـــر التعليـــم مســـئولية جماعيـــة تشـــارك بهـــا مؤسســـات المجتمـــع 
ــع  ــز المجتمـ ــد ركائـ ــل التطوعـــي أحـ ــة أن العمـ ــة، باإلضافـ بجانـــب الحكومـ
المجتمـــع  مؤسســـات  فيـــه  تتشـــارك  االجتماعـــي  للتكافـــل  العمانـــي 
المدنـــي واالفـــراد والحكومـــة والقطـــاع الخـــاص لبنـــاء مجتمـــع متكامـــل 
يـــز وتنميـــة المجتمعـــات الريفيـــة والقرويـــة التـــي  ومتعـــاون مـــن أجـــل تعز
يـــد مـــن الجهـــد فـــي ســـبيل النهـــوض بهـــا. وجـــاءت جائـــزة  تحتـــاج لمز
الســـلطان قابـــوس للعمـــل التطوعـــي تشـــجيعا للمؤسســـات واالفـــراد 

للمســـاهمة الجـــادة فـــي هـــذا الشـــأن.

زهـــرة العوفيـــة وهـــي ربـــة منـــزل بعـــد مـــا كبـــر ابناءهـــا وجـــدت نفســـها 
ـــر مـــن الوقـــت الـــذي يمكـــن ان تســـتثمره فـــي العطـــاء وخدمـــة  لديهـــا الكثي
فـــي  للمســـاعدة  الجبلـــي  مجتمعهـــا  حاجـــة  أدركـــت  حيـــث  مجتمعهـــا 
الكتابـــة  خاصـــة  واطفالهـــم  والفتيـــات  باألمهـــات  والنهـــوض  التعليـــم 
يبيـــن لبيتهـــا علـــوم القـــرآن والكتابـــة  والقـــراءة. فبـــادرت بتعليـــم األطفـــال القر
يـــق اســـتقطاع جـــزء  والقـــراءة لعـــدد 20 طفـــل، وكانـــت تتكفـــل بهـــم عـــن طر
يـــادة أعـــداد المســـتفيدين كان البـــد أن  يـــف بيتهـــا لذلـــك، ومـــع بز مـــن مصار
تقـــوم زهـــرة للبحـــث عـــن مـــكان أخـــر غيـــر بيتهـــا الســـتيعاب االعـــداد المتزايـــدة 
األطفـــال  لمتابعـــة  مســـاعدة  الـــى  احتاجـــت  أنهـــا  كمـــا  األطفـــال،  مـــن 
وكذلـــك امهاتهـــم االتـــي اردن االنخـــراط مـــع األبنـــاء فـــي التعلـــم ولكـــن 
مـــن أيـــن لهـــا بالمبالـــغ الماليـــة لفتـــح مدرســـة وكذلـــك دفـــع رواتـــب للفتيـــات 
ـــات  االتـــي يســـاعدنها فـــي ذلـــك، فكـــرت زهـــرة بعمـــل مشـــروع إعـــداد وجب
طعـــام عمانيـــة وبيعهـــا لطلبـــة ومدرســـي المـــدارس الحكوميـــة المجـــاورة 
واســـتثمار هـــذه المبالـــغ فـــي فتـــح مـــدارس لتعليـــم علـــوم القـــرآن والكتابـــة  

هـــذا  فـــي  زهـــرة  اســـتمرت  الفتيـــات،  رواتـــب  دفـــع  وكذلـــك  والقـــراءة، 
العمـــل وهـــي تـــوازن بيـــن إعـــداد الوجبـــات وبيعهـــا وبيـــن تعليـــم األطفـــال 
وامهاتهـــم، حتـــى اســـتطاعت بعـــون اهلل أن تفتـــح لهـــا مدرســـة ثـــم أخـــرى 
يـــة جبليـــة.  وهكـــذا حتـــى اســـتطاعت أن تفتتـــح عـــدد 22 مدرســـة فـــي 22 قر

ــل التطوعـــي. ــلطان قابـــوس للعمـ ــزة السـ ــدارة جائـ ــتحقت بجـ واسـ

المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات  جهـــود  يســـتثمر  التطوعـــي  العمـــل  أن 
كشـــريك أساســـي للمســـاهمة فـــي التنميـــة وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 

القرويـــة والجبليـــة.  المناطـــق  فـــي  المســـتدامة خاصـــة 

ـــا حضـــرة صاحـــب  يأتـــي المشـــروع انطاقـــا مـــن التوجيهـــات الســـامية لموالن
الجالـــة الســـلطان قابـــوس بـــن ســـعيد المعظـــم عندمـــا أمـــر بانعقـــاد نـــدوة 
المـــرأة العمانيـــة، وأكـــد علـــى اهميـــة الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه المـــرأة فـــي 

البنـــاء الحضـــاري والمســـاهمة فـــي التنميـــة المســـتدامة. 

وفـــي ســـياق هـــذا النهـــج الســـامي ارتـــأت هيئـــة تقنيـــة المعلومـــات التعـــاون 
العاقـــة إلنشـــاء وإيجـــاد مراكـــز  المعنيـــة ذات  المؤسســـات  مـــع مختلـــف 
مجتمـــع معرفيـــة للمـــرأة فـــي مختلـــف محافظـــات الســـلطنة والتـــي تهـــدف 
يـــب المـــرأة فـــي مجـــال تقنيـــة المعلومـــات لتمكينهـــا  مـــن خالهـــا الـــى تدر
مـــن المشـــاركة الفاعلـــة فـــي مجتمـــع عمـــان الرقمـــي. وتعـــد هـــذه المراكـــز 
يـــب المجتمـــع فـــي مجـــال  إحـــدى أهـــم المحـــاور التـــي ارتكـــز عليهـــا برنامـــج تدر
تقنيـــة المعلومـــات والـــذي يســـهم فـــي تطويـــر وتنميـــة مهـــارات وقـــدرات 
المواطنيـــن فـــي مجـــال التعامـــل الرقمـــي والتفاعـــل مـــع الخدمـــات الحكوميـــة 
االلكترونيـــة، وإتاحـــة الفـــرص للوصـــول إلـــى آفـــاق واســـعة فـــي مجـــال تقنيـــة 

المعلومـــات. 

حيـــث يأتـــي هـــذا التوجـــه ضمـــن الجهـــود التـــي تبذلهـــا الهيئـــة بالشـــراكة مـــع 
المجتمـــع  يـــب  لتدر واألهليـــة  والخاصـــة  الحكوميـــة  المؤسســـات  مختلـــف 
بكافـــة شـــرائحه فـــي مجـــال تقنيـــة المعلومـــات والـــذي يعمـــل بـــدوره علـــى 
يبيـــة وللتعـــرف علـــى تقنيـــة المعلومـــات وتمكيـــن األفـــراد  إتاحـــة الفـــرص التدر
ــبكة العالميـــة  ــتخدام الشـ ــن التعـــرف والتعامـــل مـــع الحاســـب اآللـــي واسـ مـ
الخدمـــات  مـــن  االســـتفادة  أو  اســـتخدام  إلـــى  باإلضافـــة  للمعلومـــات 

االلكترونيـــة. الحكوميـــة 

للمـــرأة  تتيـــح  التـــي  اإلنترنـــت  خدمـــات  المعرفيـــة  المجتمـــع  مراكـــز  توفـــر   
ــبكة اإلنترنـــت، والوصـــول لبعـــض البرامـــج التعليميـــة  إمكانيـــة الولـــوج إلـــى شـ

يـــب المســـتمرة، والتـــي تـــم إعدادهـــا لتتناســـب  واالســـتفادة مـــن برامـــج التدر
يـــة. بهـــدف محـــو األميـــة الرقميـــة؛  مـــع مختلـــف المســـتويات والفئـــات العمر
يبيـــة نالـــت المـــرأة نصيبـــا مـــن هـــذه  نفـــذت الهيئـــة عـــددا مـــن البرامـــج التدر

يبيـــة إذ شـــكلت مـــا نســـبته 70 % مـــن هـــذه الفـــرص. الفـــرص التدر

يبيـــة تخصصيـــة فـــي مختلـــف مجـــاالت  كمـــا تـــم توفيـــر أكثـــر مـــن 6200 فرصـــة تدر
تقنيـــة المعلومـــات منهـــا برامـــج مخصصـــة لألطفـــال وربـــات المنـــازل إلـــى جانـــب 
حلقـــات العمـــل المتخصصـــة بأمـــن المعلومـــات والتوعيـــة بالمواطنـــة الرقميـــة.

 وبلغـــت عـــدد مراكـــز المجتمـــع المعرفـــي 20 مركـــزا توزعـــت علـــى عـــدد مـــن 
محافظـــات وواليـــات الســـلطنة منهـــا 10 مراكـــز مخصصـــة للمـــرأة.   

المساواة 
بين الجنسين
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أهداف التنمية المستدامة

الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي 06
                          للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

مــوارد الميــاه فــي الســلطنة تحظــى باهتمــام كبيــر، حيــث يســتفيد )98.7 %( مــن الســكان 	 
مــن خدمــات ميــاه الشــرب التــي تــدار بطريقــة مأمونــة. 

خدمــات الصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة تغطــي أكثــر مــن 98 % مــن الســكان بالمــدن 	 
و97 % فــي المناطــق الريفيــة، وذلــك حتــى عــام 2018م.

يــادة كفــاءة اســتخداماتها أحــد األولويــات الوطنيــة فــي "رؤيــة ُعمــان 	  إدارة الميــاه وز
2040"، كمــا تســعى الســلطنة مــن خــال )االســتراتيجية الوطنيــة الســتغال ميــاه الصــرف 
 2040( إلــى التوســع فــي إنشــاء محطــات معالجــة ميــاه الصــرف 

ً
الصحــي المعالجــة ثاثيــا

الصحــي وتمديــد خطــوط شــبكات الصــرف الصحــي بتكلفــة ماليــة تصــل إلــى )7 مليــارات 
دوالر، بمعــدل 381 مليــون دوالر فــي العــام(.  

الســلطنة انضمــت إلــى "اتفاقيــة رامســار" فــي عــام 2012م، حيــث تســعى مــن خــال 	 
يــز تطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال الحفــاظ  آليــات تطبيــق هــذه االتفاقيــة إلــى تعز
األراضــي  التقليــل مــن تدهــور  أو  الرشــيد، ومنــع  الرطبــة، واالســتخدام  األراضــي  علــى 
الرطبــة، وإعــادة األراضــي الرطبــة المتدهــورة إلــى وضعهــا الطبيعــي، وتطبيــق وســائل 
يــن الميــاه الجوفيــة والســطحية، وتنفيــذ برامــج لتحســين  يــادة تخز فعالــة ومســتدامة لز

نوعيــة الميــاه والحفــاظ علــى الزراعــة وصيــد األســماك وحمايــة التنــوع األحيائــي. 

المياه النظيفة 
والنظافة الصحية

الرسائل الرئيسية:

20142016

98.7

94.9

مــن  يســتفيدون  الذيــن  الســكان  نســبة 
يقــة  خدمــات ميـــاه الشــرب التــي تــدار بطر

2016   -  2014 عامــي  بيــن  مأمونــة 

ير الوطني الطوعي . سلطنة عمان 2019م ير الوطني الطوعي . سلطنة عمان 2019مالتقر 81التقر 80



حظيــت مــوارد الميــاه فــي الســلطنة باهتمــام كبيــر منــذ بدايــة النهضــة الحديثــة فــي 
 العتمــاد البــاد علــى الميــاه الجوفيــة واألمطــار 

ً
مطلــع الســبعينيات، وذلــك نظــرا

المناخيــة. وقــد حققــت  الجغرافــي والطبيعــة  للموقــع  نتيجــة  أساســي  بشــكل 
 فــي هــذا المضمــار، حيــث يســتفيد )98.7 %( من الســكان 

ً
 ملحوظــا

ً
الســلطنة تقدمــا

يقــة مأمونــة فــي عــام 2016م. وتمثــل  مــن خدمــات ميــاه الشــرب التــي تــدار بطر
ميــاه التحليــة أكثــر مــن )86 %( مــن إجمالــي احتياجــات ميــاه الشــرب. وتعتبــر الميــاه 

المحــاة أحــد الخيــارات االســتراتيجية لتغطيــة احتياجــات ميــاه 
الشــرب، حيــث زاد انتــاج ميــاه التحليــة مــن )196 مليــون م3( 
إلــى )311 مليــون م3( بنهايــة  فــي عــام 2011م ليصــل 
لميــاه  األخــرى  المصــادر  مســاهمة  وتصــل  2018م،  عــام 

ــار الــى مــا يقــارب )14 %(.  الشــرب كاآلب

وتغطــي خدمــات الصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة أكثــر من 
يــة و97 % فــي المناطــق  98 % مــن الســكان بالمناطــق الحضر
القرويــة. وحتــى عــام 2018م تــم إنشــاء عــدد )68( محطــة 
مليــون   94( قرابــة  تنتــج  الصحــي  الصــرف  لميــاه  معالجــة 
، يتــم اســتغال نحــو 

ً
( مــن الميــاه المعالجــة ثاثيــا

ً
م3 / ســنويا

)61 %( مــن هــذه الكميــة فــي مجــاالت الزراعــة والتشــجير 
الســاحلية.  الجوفيــة  الخزانــات  وحقــن  يــد  والتبر التجميلــي 
الوطنيــة  )االســتراتيجية  خــال  مــن  الســلطنة  وتســعى 

 2040( إلــى التوســع فــي إنشــاء 
ً
الســتغال ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة ثاثيــا

محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي وتمديــد خطــوط شــبكات الصــرف الصحــي 
بتكلفــة ماليــة تصــل إلــى )7 مليــارات دوالر، بمعــدل 381 مليــون دوالر فــي العــام(.  

الصحــي ومعالجتهــا، وهــو مــا  الصــرف  يتــم تجميــع ميــاه  ومنــذ عــام 2014م 
يــادة مســتوى إعــادة  يســاهم بشــكل كبيــر فــي تقليــل تلــوث الميــاه الجوفيــة، وز
التدويــر وإعــادة االســتخدام كمصــدر ميــاه متنــاٍم غيــر تقليــدي، قــد يصــل إلــى أكثــر 
، يمكــن االســتفادة منــه فــي معالجــة شــح الميــاه 

ً
مــن مليــون متــر مكعب / يوميــا

بحلــول عــام 2040م. وتمثــل برامــج مراقبــة جــودة الميــاه أحــد الركائــز األساســية 
 فــي هــذا 

ً
 كبيــرا

ً
لتقييــم وإدارة المــوارد المائيــة، حيــث قطعــت الســلطنة شــوطا

المجــال.  فقــد قامــت بتنفيــذ برامــج مراقبــة لألحــواض المائيــة بنســبة )75 %( مــن 
يــة وحفظهــا فــي قاعــدة بيانــات أساســية.  خــال قيــاس نقــاط المراقبــة بصفــة دور

وفــي ظــل الضغــط المائــي الراهــن، والــذي يـُــقدر بنحــو )128 %(؛ تســعى الســلطنة 
بحلــول عــام 2030م إلــى تحقيــق ضمــان توفــر الميــاه العذبــة وإمداداتهــا علــى نحــو 
مســتدام، مــن خــال إيجــاد التــوازن بيــن العــرض والطلــب، والتوســع فــي اســتخدام 
الميــاه غيــر التقليديــة )ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة(، والتــي يتــم اســتخدامها 
 فــي تغذيــة بعــض الخزانــات الجوفيــة الســاحلية. كمــا تســعى الســلطنة مــن 

ً
حاليــا

خــال تنفيــذ سياســات إدارة الطلــب علــى الميــاه، وتغييــر التركيبــة المحصوليــة ونظــم 
يــادة كفــاءة اســتخدام الميــاه الراهنــة،  الــري التقليديــة، إلــى ز
ــقدر بنحــو )47 دوالر / م3( فــي عــام 2018م، مــع  والتــي تـُ
الــذي يمثــل المســتهلك األكبــر  الزراعــة  التركيــز علــى قطــاع 
للميــاه، بنســبة تصــل إلــى )83 %( مــن إجمالي االســتخدامات. 

 إلــى االســتبيان الــذي أجرتــه األمــم المتحــدة بشــأن 
ً
واســتنادا

عكــس  فقــد  المائيــة،  للمــوارد  المتكاملــة  اإلدارة  تنفيــذ 
حيــث   ،)% 38( بمقــدار  للســلطنة  الراهنــة  الحالــة  المؤشــر 
 فيمــا يتعلــق بتمكيــن البيئــة 

ً
ــرا  كبي

ً
قطعــت الســلطنة شــوطا

المؤسســاتية والسياســات الوطنيــة والتشــريعات واللوائــح 
ونظــم المراقبــة الوطنيــة والتمويــل. وقــد قامــت الســلطنة 
باالنضمــام إلــى "اتفاقيــة رامســار" فــي عــام 2012م، حيــث 
تســعى مــن خــال آليــات تطبيــق هــذه االتفاقيــة إلــى وضــع 
رؤيــة مشــتركة بيــن جميــع الجهــات الحكوميــة والمجتمــع 
يــز تطبيــق  المدنــي للحفــاظ علــى األراضــي الرطبــة وإدارتهــا ، والعمــل علــى تعز
واالســتخدام  الرطبــة،  األراضــي  علــى  الحفــاظ  مجــال  فــي  الممارســات  أفضــل 
الرشــيد، ومنــع أو التقليــل مــن تدهــور األراضــي الرطبــة، وإعــادة األراضــي الرطبــة 
يــادة  المتدهــورة إلــى وضعهــا الطبيعــي، وتطبيــق وســائل فعالــة ومســتدامة لز
يــن الميــاه الجوفيــة والســطحية ، وتنفيــذ برامــج لتحســين نوعيــة المياه، والحفاظ  تخز

علــى الزراعــة وصيــد األســماك وحمايــة التنــوع األحيائــي. 

كمــا قامــت الســلطنة بتنفيــذ برامــج محــددة بشــأن االتصــال والتثقيــف والتوعيــة 
واعتمــاد  المصلحــة،  أصحــاب  مــن  الرئيســية  الفئــات  مشــاركة  لتحقيــق  العامــة 
األدوات اإلســتراتيجية والتشــغيلية مــن أجــل التنفيــذ الكامــل التفاقيــة )رامســار( مــن 
خــال اإلجــراءات المتخــذة علــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي، فضــا عــن التعــاون 

الدولــي المســتمر فــي هــذا المجــال. 

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

تســــعى الســـــلطــــنة بـــحـــــلول 
تحقيــق  إلــى  2030م  عــام 
ضمــان توفــر الميــاه العذبــة 
وإمــداداتـــــهـــــا عـــــــلى نــــــــحو 

مســتدام

المياه النظيفة 
والنظافة الصحية

التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

يواجــه قطــاع الميــاه العديــد مــن التحديــات التــي مــن أبرزهــا محدوديــة المــوارد المائيــة الطبيعيــة، بحكــم موقــع الســلطنة ضمــن حــزام 	 
البلــدان الجافــة وشــبه الجافــة، واعتمادهــا علــى األمطــار الســنوية لتغذيــة المــوارد المائيــة المحــدودة، وهــو مــا يمثــل تحــدي فــي 

تحقيــق التــوازن بيــن االســتخدامات المائيــة والمــوارد المتجــددة، والمحافظــة علــى مــوارد الميــاه مــن االســتنزاف والتلــوث، باإلضافــة 
إلــى ظاهــرة الملوحــة، وتدهــور نوعيــة الميــاه الجوفيــة باألجــزاء الســاحلية )ســاحلي الباطنــة وصالــة(.  

لمواجهه تلك التحديات اعتمدت الســلطنة إدارة المياه وزيادة كفاءة اســتخداماتها كأحد األولويات الوطنية في اســتراتيجية "رؤية ُعمان 2040" لتحقيق األولويات 

الوطنية وأهداف التنمية المســتدامة. 

 فــي تنفيــذ مشــاريع 
ً
وبحســب الخطــة الرئيســية لقطــاع الميــاه 2040، فــأن الهيئــة العامــة للميــاه تعمــل وبالتنســيق مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة للمضــي قدمــا

يــق وضــع الخطــط الراميــة للتوســع فــي محطــات تحليــة الميــاه القائمــة، وإنشــاء محطــات تحليــة جديــدة، مــن خــال إشــراك القطــاع الخــاص فــي االســتثمار،  تحليــة الميــاه عــن طر
يــز األمــن المائــي للســلطنة.  لتغطيــة الطلــب المتزايــد علــى الميــاه، حيــث تعــد مشــاريع محطــات تحليــة ميــاه البحــر مــن المشــاريع الكبيــرة والتــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي تعز

وتهــدف الســلطنة إلــى تطويــر أنظمتهــا وأنشــطتها المختلفــة، ورفــع اعتماديــة إمــدادات 
يــادة الكفــاءة التشــغيلية، واالرتقــاء أكثــر بالخدمــات، وتطبيــق اســتراتيجيات لتطويــر  الميــاه، وز
ورفــع كفــاءة المــوارد البشــرية، وخدمــات المشــتركين، والصحــة والســامة والبيئــة، وتقنية 
المعلومــات، وجــودة الميــاه، وإدارة المشــاريع.  كذلــك تــم إعــداد اســتراتيجية للميــاه 
المفقــودة، ممــا ســاهم فــي خفــض نســبة الفاقــد مــن )43.4 % فــي عــام 2010م 
إلــى 23 % فــي عــام 2018م(، كمــا تــم إعــداد اســتراتيجية وخطــط للطــوارئ بالتعــاون مــع 

الجهــات المعنيــة األخــرى بالدولــة. 

ومــن المأمــول أن يصــل إجمالــي الميــاه المعالجــة المســتغلة فــي عــام 2030م إلــى نحــو 
)244 مليــون م3(، وفــي عــام 2040م نحــو )338 مليــون م3(، كمــا تشــمل االســتراتيجية 
الوطنيــة الســتغال ميــاه الصــرف الصحــي اآلليــات والبرامــج المتعلقــة باالســتفادة مــن هــذا 
المــورد المتجــدد فــي تغذيــة الخزانــات الجوفيــة واالســتخدامات الصناعيــة والزراعيــة بهــدف 

رفــع كفــاءة اســتخدام الميــاه بالســلطنة.

الخطط المستقبلية:

التحديات:
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2  - مشروع االستمطار الصناعي: 1  - مشروع سد وادي ضيقة: 

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

رغـــم الجهـــود المبذولـــة تعانـــي الســـلطنة كبقيـــة البلـــدان التـــي تقـــع ضمـــن 
المناطـــق الجافـــة وشـــبه الجافـــة مـــن شـــح فـــي المـــوارد المائيـــة خاصـــة خـــال 
ســـنوات الجفـــاف، ويأتـــي مشـــروع ســـد وادي الضيقـــة الـــذي مـــن شـــانه 
ــر عـــدد ممكـــن مـــن القـــرى  ــر الحمايـــة ألكبـ ــاه وتوفـ أن يخفـــف مـــن شـــح الميـ
والمـــدن مـــن مخاطـــر ميـــاه الفيضانـــات مـــا مـــن شـــأنه أن يوفـــر االســـتدامة فـــي 
توفيـــر كميـــات هامـــة مـــن الميـــاه وكذلـــك التشـــجيع علـــى االســـتثمار فـــي 
مشـــاريع تنمويـــة غيـــر مهـــددة باألنـــواء المناخيـــة االســـتثنائية وفـــي هـــذا 

اإلطـــار تـــم تنفيـــذ المرحلـــة األولـــى مـــن مشـــروع ســـد وادي ضيقـــة. 

المســـتفيدون مـــن هـــذا المشـــروع هـــم الســـكان المقيميـــن أســـفل موقـــع الســـد 
يع التنمويـــة المســـتفيدة  فـــي قـــرى دغمـــر وحيـــل الغـــاف باإلضافـــة إلـــى المشـــار
مـــن الميـــاه التـــي ســـيتم توفيرهـــا بالســـد )35 مليـــون متـــر مكعـــب( فـــي كل مـــن 

القطـــاع الزراعـــي، والســـياحي وإمـــدادات ميـــاه الشـــرب بمحافظـــة مســـقط.

يـــة المـــزارع بميـــاه الـــري بصفـــة  منـــذ إنشـــائه مكـــن الســـد مـــن تزويـــد افـــاج قر
مســـتمرة كمـــا ســـاهم فـــي تغذيـــة المخـــزون الجوفـــي للمناطـــق الواقعـــة 

أســـفل الســـد كلمـــا كانـــت الحاجـــة لذلـــك، كمـــا أصبـــح ســـد وادي ضيقـــة متنفســـا 
ســـياحيا يســـتقطب مئـــات االالف مـــن الـــزوار ســـنويا حيـــث بلـــغ عـــدد زوار الســـد 
خـــال العـــام 2017م حوالـــي )150578( زائـــر أي بمعـــدل حوالـــي )12548( 

يا.  ــر شـــهر زائـ

إن اســـتغال ميـــاه الســـد فـــي أغـــراض الزراعـــة والســـياحة واإلمـــدادات العامـــة 
 للمـــوارد المائيـــة التقليديـــة المحـــدودة، حيـــث سيســـاهم فـــي 

ً
يـــزا ـــعد تعز ـُ وي

يـــات نظـــرا لتوفـــر الميـــاه بصفـــة مســـتدامة وبنوعيـــة  تطويـــر الزراعـــة بواليـــة قر
وبالتالـــي  الزراعـــي  االقتصـــادي  العائـــد  ممـــا ســـيرفع  التكاليـــف  وبأقـــل  جيـــدة 
المســـاهمة فـــي تنميـــة القطـــاع بالســـلطنة، كمـــا أن تطويـــر الزراعـــة مـــن شـــانه 
أن يســـاعد علـــى تنويـــع المنتوجـــات الزراعيـــة وخلـــق جيـــل جديـــد مـــن المزارعيـــن 
يســـتخدم التقنيـــات الحديثـــة للـــري وتصبـــح الزراعـــة مـــورد رزق مســـتقر ومربـــح. 

باإلضافـــة الـــى التقليـــل مـــن تأثيـــر فتـــرات الجفـــاف. 

كمـــا ســـتوفر ميـــاه الســـد احتياجـــات ميـــاه الشـــرب )حيـــث أن ميـــاه التحليـــة باهظـــة 
التكاليـــف( واالســـتخدامات المنزليـــة بكميـــات كافيـــة ونوعيـــة جيـــدة لبعـــض واليـــات 
مســـقط وقراهـــا بصفـــة مســـتدامة ومضمونـــة الجـــودة ممـــا يســـاعد علـــى 
يـــادة الطلـــب المتنامـــي علـــى الميـــاه الصالحـــة للشـــرب نتيجـــة النمـــو  مواجهـــة ز
الســـكاني المضطـــرد وتحســـين الظـــروف المعيشـــية والقضـــاء علـــى األمـــراض 
التـــي لهـــا عاقـــة بنوعيـــة الميـــاه باإلضافـــة الـــى تقليـــل الضغـــط علـــى محطـــات 
ــاه  ــا ســـيقلل مـــن مشـــكلة تداخـــل ميـ ــاحلية ممـ التحليـــة والخزانـــات الجوفيـــة السـ

البحـــر التـــي تهـــدد مـــزارع الشـــريط الســـاحلي. 

الفيضانـــات ويســـاهم فـــي  الحـــد مـــن مخاطـــر  الســـد فـــي  كذلـــك سيســـاعد 
المحافظـــة علـــى ممتلـــكات المواطنيـــن والبنيـــة األساســـية القائمـــة ويشـــجع 
علـــى االســـتثمار فـــي المنطقـــة مـــن خـــال تنفيـــذ مشـــاريع ســـكنية وصناعيـــة 

تنمويـــة فـــي المناطـــق الواقعـــة أســـفل الســـد.

المياه النظيفة 
والنظافة الصحية

 يعتبـــر االســـتمطار الصناعـــي إحـــدى التقنيـــات المســـتدامة التـــي توفـــر الميـــاه 
ــلطنة إحـــدى  ــون السـ ــة، وكـ ــة معينـ ــة ومناخيـ ــروف جغرافيـ ــة تحـــت ظـ العذبـ
الـــدول المهتمـــة بتنميـــة المـــوارد المائيـــة واالمـــن المائـــي لحـــل مشـــكلة 
الجفـــاف وشـــح الميـــاه فقـــد باشـــرت خـــال األعـــوام الخمـــس الماضيـــة تنفيـــذ 
تعـــد  والتـــي  األيونيـــة  البواعـــث  تقنيـــة  باســـتخدام   االســـتمطار  مشـــروع 
يـــدة مـــن نوعهـــا علـــى مســـتوى دول منطقـــة الخليـــج العربيـــة، حيـــث  الفر
يـــق المشـــروع بتركيـــب عـــدد 12محطـــة لاســـتمطار بهـــا بواعـــث  قـــام فر
الغربـــي والشـــرقي ومحافظـــة  الحجـــر  ايونيـــة علـــى قمـــم ساســـل جبـــال 
ظفـــار، إضافـــة لتركيـــب عـــدد 221 جهـــاز لقيـــاس كميـــة األمطـــار بمختلـــف 

مناطـــق التأثيـــر األيونـــي.

يـــز كميـــة  التأيـــن لتعز الباعـــث األيونـــي تســـتند علـــى اســـتخدام خاصيـــة  تقنيـــة 
يـــق التحـــام األيونـــات ذات الشـــحنات الســـالبة المنبعثـــة  األمطـــار، وذلـــك عـــن طر
مـــن أجهـــزة البواعـــث األيونيـــة والمحمولـــة بواســـطة التيـــارات الهوائيـــة الصاعـــدة 
الغبـــار والرطوبـــة  بـــذرات  المتوســـطة  الركاميـــة  الســـحب  ـــون 

ّ
تك إلـــى مواقـــع 

العالقـــة بالهـــواء.

الجبـــال  قمـــم  علـــى  األيونيـــة  البواعـــث  وتنصيـــب  المحطـــات  انشـــاء  عمليـــة 
أكتنفهـــا العديـــد مـــن الصعوبـــات عـــدم تهيئـــة البنيـــة األساســـية بمواقـــع تلـــك 
يـــس الجبليـــة والتـــي  المحطـــات حيـــث تتصـــف مواقـــع المحطـــات بوعـــورة التضار
ومـــن  الميدانـــي،  المســـح  لعمليـــات  بالمروحيـــات  االســـتعانة  ضـــرورة  تطلبـــت 
ثـــم  لنقـــل المعـــدات واألجهـــزة للمواقـــع التـــي تـــم اختيارهـــا، وفـــي الحـــاالت 
 علـــى 

ً
يـــق الفنـــي يواصـــل المســـيرة العمليـــة ســـيرا التـــي يتعـــذر توفرهـــا كان الفر

يـــة لألنظمـــة ، أضـــف لذلـــك قـــراءة  األقـــدام ال ســـيما فـــي فتـــرات الصيانـــة الدور
وصيانـــة أجهـــزة قيـــاس كميـــات األمطـــار الموزعـــة بمختلـــف مناطـــق التأثيـــر والتـــي 

 .
ً
يا تتطلـــب أخـــذ بيانـــات عـــدد 221 جهـــاز شـــهر

النتائـــج النهائيـــة للمشـــروع علـــى مـــدار الخمـــس أعـــوام الماضيـــة تـــم تقييمهـــا 
كميـــات  بيانـــات  علـــى  واســـتندت  األســـترالية  جونـــج  والـــج  جامعـــة  بواســـطة 
األمطـــار فـــي مناطـــق التأثيـــر، وبيانـــات البالـــون الجـــوي الصباحـــي والمســـائي مـــن 
الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدنـــي ومحطـــات الرصـــد الجـــوي للمشـــروع، وقـــد 
ــار  ـــة األمطـ ـــز فـــي كمي ي ــدل التعز ـــى أن متوســـط معـ ـــك التقييمـــات إل ــارت تل اشـ

بلـــغ )18.8 %( وبدقـــة تصـــل إلـــى أكثـــر مـــن )99.99 %(.
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أهداف التنمية المستدامة

الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على 07
                      خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

طاقة نظيفة 
وبأسعار 

معقولة

الرسائل الرئيسية:

التكنولوجيا 
النظيفة

الوقود 
النظيف

98.9 99.3

 
ً
أساســا يعتمــدون  الــذي  الســكان  نســبة 
النظيفيــن  والتكنولوجيــا  الوقـــود  علــى 

2014 عــام 

الســلطنة تعمــل علــى وضــع االســتراتيجيات والخطــط الطموحــة لبحــث وإيجــاد مصــادر 	 

بديلــة للطاقــة، مــع عــدم المســاس بتأميــن توفــر الطاقــة لجميــع القاطنيــن ومختلــف 

أوجــه الحيــاة واالقتصــاد مــن مؤسســات ومصانــع وغيــر ذلــك. 

يــق واضحــة للتعامــل مــع التحديــات، بمــا 	  االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة تحــدد خارطــة طر

ينســجم مــع غايــات الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، الــذي يدعــو إلــى 

التوســع الســريع والمنخفــض التكلفــة الســتخدام الطاقــة المتجــددة ورفــع كفاءتهــا 

فــي المســتقبل، مــع العمــل علــى مواكبــة متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.  

الســلطنة تضــع الخطــط الازمــة الســتبدال )50 %( مــن كميــة الغــاز المســتخدم إلنتــاج 	 

، وتقديم 
ً
البخــار  فــي صناعــات النفــط بأنظمــة الطاقــة الشمســية المركــزة المطــورة محليا

الدعــم فــي المراحــل األوليــة، وذلــك بنهايــة عــام 2025م.
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فــي ظــل توجــه الســلطنة للتقليــل مــن االعتمــاد علــى النفــط والغــاز كمصــدر 
الطاقــة الرئيــس، كمــا كان الحــال عبــر العقــود الخمســة الماضيــة، ومــع تزايــد 

الســلطنة  عملــت  واالقتصــادي،  الســكاني  النمــو 
علــى وضــع االســتراتيجيات والخطــط الطموحــة لبحــث 
وإيجــاد مصــادر بديلــة للطاقــة، مــع عــدم المســاس 
ومختلــف  القاطنيــن،  لجميــع  الطاقــة  توفــر  بتأميــن 
أوجــه الحيــاة واالنشــطة االقتصاديــه، مــن مؤسســات 

ومصانــع وغيــر ذلــك. 

بعــدد  للطاقــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  وخرجــت 
المتجــددة،  بالطاقــة  العاقــة  ذات  القــرارات  مــن 
والمنســجمة مــع غايــات الهــدف الســابع مــن أهــداف 

التنميــة المســتدامة، الــذي يدعــو إلــى التوســع الســريع والمنخفــض التكلفــة 
الســتخدام الطاقــة المتجــددة ورفــع كفاءتهــا فــي المســتقبل، مــع العمــل 

علــى مواكبــة متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة وعليــه فقــد تــم وضــع الخطــط 
الازمــة الســتبدال نســبة )50 %( مــن الغــاز المســتخدم إلنتــاج البخــار في صناعات 
المطــورة  المركــزة  الشمســية  الطاقــة  بأنظمــة  النفــط 
، وتقديــم الدعــم فــي المراحــل األوليــة، وذلــك 

ً
محليــا

2025م. عــام  بنهايــة 

بلغــت نســبة الســكان المســتفيدين مــن خدمــات الكهربــاء 
 ،)% 100( 2017م  عــام  فــي  عمــان  ســلطنة  فــي 
 علــى 

ً
وبلغــت نســبة الســكان الذيــن يعتمــدون أساســا

الوقــود النظيــف )98.9 %( فــي عــام 2014م، بينمــا 
علــى   

ً
أساســا يعتمــدون  الذيــن  الســكان  نســبة  بلغــت 

التكنولوجيــا النظيفــة )99.3 %( فــي ذات العــام.  وقــدر 
إنتــاج ســلطنة عمــان مــن الطاقــة المتجــددة لتوليــد الكهربــاء بنحــو )8ميجــاوات( 

بنهايــة عــام 2018م.  

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

الســلطنة  فــي  الســكان  جميــع 
يســتفيدون

 من خدمات الكهرباء

طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة

التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

مشروع "مرآة" والطاقة المتجددة: 

يعمــل مشــروع "مــرآة"  فــي حقــل أمــل لتوليــد البخــار بالطاقــة الشمســية 
فــي منطقــة مرمــول بمحافظــة ظفــار علــى تســخير أشــعة الشــمس 
يــة الســتخاص  لتوليــد البخــار الــذي ُيســتخدم بــدوره فــي األســاليب الحرار
النفــط الثقيــل مــن الحقــل؛  وُيعتبــر هــذا المشــروع هــو أكبــر مشــروع 
للطاقــة الشمســية علــى مســتوى العالــم، وبإنتــاج يبلــغ 1021 ميجــا 
يــة عنــد الــذروة، وهــي تكفــي لتوليــد 6000طــن  واط مــن الطاقــة الحرار
يــة بريطانيــة  يليــون وحــدة حرار ، ويوفــر المشــروع 5.6 تر

ً
مــن البخــار يوميــا

مــن الغــاز الطبيعــي المســال كل عــام. 
 عالميــا فــي 

ً
كمــا حققــت شــركة تنميــة نفــط ُعمــان بســلطنة عمــان ســجا

التــي  الضوئيــة  العاكســات  مــن  عــدد  أكبــر  لتركيــب  "جينيــس"  موســوعة 
يــق.  تعمــل بالطاقــة الشمســية علــى طر

يــق  فقــد ركبــت الشــركة 43550 وحــدة مــن "عيــن القــط" علــى امتــداد طر
بطــول 650 كيلومتــر مــن هيمــاء إلــى صالــة. 

وكان الرقم القياسي السابق سجل في اليابان بمسافة 220 كيلومتر.

% 98.9
 
ً
يعتمدون أساسا
على الوقود 

النظيف 2014م 

% 99.3
 
ً
يعتمدون أساسا
على التكنولوجيا 

النظيفة

% 100
المستفيدين من 
خدمات الكهرباء 

2017م 

يــق واضحــة للتعامــل مــع تلــك التحديــات، بمــا ينســجم مــع غايــات الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، الــذي  حــددت االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة خارطــة طر

يدعــو إلــى التوســع الســريع والمنخفــض التكلفــة الســتخدام الطاقــة المتجــددة ورفــع كفاءتهــا فــي المســتقبل، مــع العمــل علــى مواكبــة متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.  

الخطط المستقبلية:

التحديات:

يواجــه قطــاع الطاقــة جملــة مــن التحديــات ويأتــي فــي مقدمتهــا اســتدامة الدعــم الحكومــي، ومــدى توفــر الغــاز علــى المــدى البعيــد، 
يــادة الســكانية والعمرانيــة عامــا تلــو اآلخــر. أمــا فــي مجــال الطاقــة  يــادة الطلــب علــى الطاقــة بســبب النمــو فــي مجــال التصنيــع، والز وز

 ليــس بالقصيــر.
ً
المتجــددة فتأتــي التكاليــف الباهظــة لهــذه التقنيــة الوليــدة ومــا تتطلبــه مــن خبــرات ومهــارات يســتغرق اكتســابها وقتــا
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أهداف التنمية المستدامة

يز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، 08 الهدف الثامن:  تعز
                           والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الائق للجميع

العمل الائق 
ونمو االقتصاد

الرسائل الرئيسية:

20142017

28.5

26.1

باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 
)مليــار   2010 األســاس  لســنة  الثابتــة 

عمانــي( لاير 

توجــه االقتصــاد العمانــي نحــو بنــاء قاعــدة متينــة مبنيــة علــى أســاس التنويــع القائــم 	 
يــز الترابطــات األماميــة والخلفيــة بيــن القطاعــات  علــى المعرفــة واالبتــكار، ويســتند إلــى تعز
ييــن،  يــة، وتنويــع الشــركاء التجار االقتصاديــة، بهــدف توســيع القاعــدة اإلنتاجيــة والتصدير
يــز مســاهمة  وتعميــق االســتثمار فــي القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة، وتعز

القطاعــات غيــر النفطيــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

الكاملــة 	  للجميــع والمســتدام، والعمالــة  المطــرد والشــامل  االقتصــادي  النمــو  يــز  تعز
والمنتجــة، وتوفيــر العمــل الائــق للجميــع؛ هــدف اســتراتيجي لكافــة خطــط واســتراتيجيات 
التنميــة فــي الســلطنة، وقــد انعكــس ذلــك فــي عــدة توجهات وأهداف في اســتراتيجية 

رؤيــة عمــان 2040. 

منظومــة تشــريعية تكفــل حقــوق العمــال مهمــا اختلــف جنســهم وجنســياتهم، بمــا 	 
 كبيــرة وجــادة فــي محاربــة 

ً
يتفــق مــع معاييــر العمــل الدوليــة، وتبــذل الســلطنة جهــودا

يمــة االتجــار بالبشــر بــكل أنواعهــا.  جر

توفيــر فــرص عمــل الئقــة للجميــع، وذلــك بتأهيــل القــوى العاملــة الُعمانيــة للعمــل فــي 	 
القطــاع الخــاص، بحيــث ترتفــع حصــة القــوى العاملــة الُعمانيــة مــن إجمالــي الوظائــف 
 مــن 11.6 % فــي 

ً
المســتحدثة فــي هــذا القطــاع إلــى 42 % فــي عــام 2040م بــدال

عــام 2016م. 
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عجلــة التنميــة الشــاملة. وتســتهدف سياســة التنويــع االقتصــادي التركيــز علــى 
قطاعــات واعــدة تتمتــع فيهــا الســلطنة بميــزة نســبية واضحــة، ممــا يتطلــب 
االســتغال األمثــل للمــوارد الطبيعيــة المتاحــة، والموقــع االســتراتيجي المتميــز 

يــز اقتصــاد مســتدام ومتنــوع، مــن خــال  للســلطنة، وتعز
مســاهمة الصــادرات غيــر النفطيــة فــي إجمالــي الصــادرات.

قيمــة  ذات  واعــدة  قطاعــات  تحديــد خمســة  تــم  وقــد 
مضافــة، وهــي: الصناعــات التحويليــة، والنقــل والخدمــات 
والتعديــن.  الســمكية  والثــروة  والســياحة،  اللوجســتية، 
وقطعــت الســلطنة شــوطا كبيــرا فــي التنويــع االقتصــادي، 
الناتــج  النفطيةمــن 66.7 % مــن  فتراجــع نصيــب األنشــطة 
عــام 2000م  فــي  الثابتــة  باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي 

إلــى 40.8 % فــي عــام 2017م.
الصغيــرة  والمؤسســات  األعمــال  يــادة  ر وتلعــب 
خلــق  فــي  إســهامها  عبــر  متزايــدا  دورا  والمتوســطة 

الناتــج  فــي  واإلســهام  المحلــي،  لاقتصــاد  قيمــة  وإضافــة  عمــل،  فــرص 
المحلــي اإلجمالــي. وقــد تمــت ترجمــة االهتمــام بهــذا الــدور المهــم عبــر إصــدار 

التوجيهــات الســامية والمراســيم الســلطانية والقــرارات ذات الصلــة منــذ العــام 
ــر الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتنميــة  1970م، التــي تقضــي بتطوي

المؤسســات.   هــذه 
 

الســلطاني  المرســوم  صــدر  2013م،  عــام  فــي 
بإنشــاء الهيئــة العامــة لتنميــة المؤسســات الصغيــرة 
يز  والمتوســطة بهــدف تمكيــن هــذه المؤسســات وتعز
دورهــا، لتكــون ركيــزة أساســية فــي خلــق وتوليــد فــرص 
خــال  مــن  وذلــك  مضافــة،  قيمــة  وتحقيــق  العمــل، 
عمــل الهيئــة علــى تقديــم دعــم فنــي فعــال ومتكامــل 
لهــذه المؤسســات لتنميتهــا، بجانــب خلــق بيئــة إبداعيــة 
يادة األعمال كثقافة  يــادة األعمــال، وغــرس ر محفــزة لر

عامــة بيــن المواطنيــن، الســيما الشــباب.
وقــد أدت تلــك الجهــود إلــى نمــو المؤسســات الصغيــرة 
يــد عــن خمــس وثاثيــن ألــف مؤسســة مســجلة  والمتوســطة، لتصــل إلــى مــا يز
 فــي الهيئــة العامــة لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بنهايــة 

ً
رســميا

يز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة  إن تعز
الكاملــة والمنتجــة، وتوفيــر العمــل الائــق للجميــع هــو هــدف اســتراتيجي 
الســبعينيات،  منــذ  الســلطنة  فــي  التنميــة  واســتراتيجيات  خطــط  لكافــة 
 بعــد اعتمــاد أهــداف التنميــة المســتدامة فــي عــام 2015م. فقــد 

ً
وخاصــة

تحقيــق   )2020   -  2016( التاســعة  الخمســية  التنميــة  خطــة  اســتهدفت 
معــدل نمــو حقيقــي للناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة ال يقــل عــن 
 علــى المســتوى المعيشــي 

ً
)3 %( خــال فتــرة الخطــة، وبمــا ينعكــس إيجابــا

للمواطــن، وعلــى خلــق فــرص عمــل منتجــة والئقــة، ومــن ثــم المحافظــة 
علــى مســتوى الدخــل الحقيقــي للمواطــن العمانــي. 

وقد انعكس هذا الهدف والغايات العشرة التي يشملها في المستهدفات 
الرئيسية لخطة التنمية الخمسية التاسعة، وذلك على النحو التالي:

بنحــو 	  اإلجمالــي  المحلــي  للناتــج  حقيقــي  نمــو  معــدل  علــى  الحفــاظ 
متوســط 3 % خــال فتــرة الخطــة، وذلــك للحفــاظ علــى مســتوى معيشــة 

المواطنيــن.
اختيــار التنويــع االقتصــادي كخيــار اســتراتيجي للخطــة، وذلــك مــن خــال تقليــل 	 

االعتمــاد علــى النفــط، وتنميــة القطاعــات الخمســة الواعــدة )الصناعــة، 

النقــل والخدمــات اللوجســتية، الســياحة، الثــروة الســمكية، التعديــن( بحيــث 
تنخفــض مســاهمة القطاعــات النفطيــة مــن 40.5  % مــن الناتــج المحلــي 
عــام  فــي  الخطــة  بنهايــة   % 35.6 إلــى  2016م  عــام  فــي  اإلجمالــي 

2020م.
الشــباب، وذلــك 	  للمواطنيــن، خاصــة  يــة  توفيــر فــرص عمــل منتجــة ومجز

عــن   
ً
بعيــدا الخــاص،  القطــاع  فــي  للعمــل  الوطنيــة  العمــل  قــوة  بتأهيــل 

المواطنيــن  نســبة  يــادة  ز الخطــة  وتســتهدف  الحكومــة.  فــي  التشــغيل 
بحوالــي  تقــدر  التــي  الحاليــة  النســبة  الخــاص عــن  القطــاع  العامليــن فــي 
يــب وتغييــر المســار التعليمــي، بحيــث  يــق التدر 12 %، وســيتم ذلــك عــن طر
يــب مــع هيــكل الطلــب المتوقــع وخاصــة  تتــواءم مخرجــات التعليــم والتدر

الكبــرى. يع  الواعــدة والمشــار القطاعــات  فــي 
انبثــق مــن خطــة التنميــة الخمســية التاســعة )2016  -  2020( البرنامــج الوطنــي 
فــي  المســاهمة  إلــى  يهــدف  الــذي  تنفيــذ"   " االقتصــادي  التنويــع  يــز  لتعز
بالنمــو فــي ظــل  التنويــع االقتصــادي، والدفــع  نحــو  الســلطنة  رؤيــة  تحقيــق 
الظــروف المحيطــة بأســواق النفــط العالميــة، التــي تفــرض ضــرورة التحــول مــن 
اقتصــاد يعتمــد علــى ســلعة واحــدة )النفــط( إلــى تنميــة قطاعــات أخــرى، لتحفيــز 

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

مايزيد عن 35 ألف مؤسسة 
بنهايــة  صغيــرة ومتوســطة 

2018م

العمل الائق 
ونمو االقتصاد
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العــام 2018م، مقارنــة بنحــو ثاثــة آالف مؤسســة مســجلة فقــط فــي العــام 
يــز إســهامات هــذه المؤسســات،  2014م. وتســعى حكومــة الســلطنة لتعز
مــن خــال دعمهــا بأربــع مراحــل مــن الخدمــات، تتناســب مــع دورة حياتهــا، وهــي:

التوعويــة 	  كالبرامــج  األعمــال،  يــادة  ر ثقافــة  بغــرس  الصلــة  ذات  الخدمــات 
يبيــة ومــا قبــل االحتضــان والمســابقات  والتعليميــة والتدر

الصلــة. ذات 
والبرامــج 	  كالتســجيل  بالتأســيس  الصلــة  ذات  الخدمــات 

والتمويليــة. المتخصصــة  يبيــة  التدر
والترويجيــة 	  التســويقية  بالبرامــج  الصلــة  ذات  الخدمــات 

الجــريء. واالســتثمار  األعمــال  وتطويــر 
الخدمات ذات الصلة بالتوسع والتصدير واالستثمار.	 
يــز التكامــل فــي تلــك الخدمــات، تقــدم الســلطنة 	  ولتعز

المؤسســات  لمنظومــة  الدعــم  مــن  أنــواع  ثمانيــة 
والمتوســطة: الصغيــرة 

ومســاحات 	  والتســريع  االحتضــان  وبرامــج  مؤسســات 
المشــتركة. العمــل 

مؤسسات وبرامج تمويلية.	 
يادة األعمال.	  مؤسسات داعمة لنشر ثقافة ر
برامــج تطويــر القيمــة المحليــة المضافــة والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 	 

المدعومــة مــن الشــركات الكبــرى.
مؤسسات وبرامج االبتكار والبحث والتطوير.	 
يادة األعمال.   	  مؤسسات تطوير المواهب والكفاءات في مجال ر
يادة األعمال.	  برامج الجوائز وفعاليات ر
يــز 	  بتعز الخاصــة  والقــرارات  بالتشــريعات  الصلــة  ذات  الممكنــة  المؤسســات 

العمــل  فــرص  خلــق  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  إســهام 
الوطنــي. واالقتصــاد 

إلــى جانــب ذلــك أولــت الســلطنة أهميــة كبيــرة لوضــع منظومــة تشــريعية تكفــل 
يتفــق مــع معاييــر  بمــا  اختلــف جنســهم وجنســياتهم،  العمــال مهمــا  حقــوق 
العمــل الدوليــة، حيــث نــص قانــون العمــل العمانــي وقراراتــه التنفيذيــة علــى أهــم 

الحقــوق األساســية للعمــال دون النظــر لجنســياتهم، ومــن أهمهــا:
مصالحهــم 	  رعايــة  إلــى  تهــدف  عماليــة  نقابــات  لتشــكيل  العمــال  تشــجيع 

والدفــاع عــن حقوقهــم، وتحســين حالتهــم الماديــة واالجتماعيــة، وتمثيلهــم 

حتــى  النقابــات  عــدد  بلــغ  حيــث  بشــؤونهم.   المتعلقــة  األمــور  فــي جميــع 
عــام  واتحــاد  عماليــة،  اتحــادات  و)5(  عماليــة  نقابــة   )261( نهايــة 2018م 

الســلطنة. لعمــال 
يــز الحــوار بيــن العمــال وأصحــاب العمــل، وعلــى ذلــك صــدرت أحــكام تشــريعية 	  تعز

لتنظيــم المفاوضــة الجماعيــة بهــدف حســم النــزاع العمالــي 
رفــع  أو  العمــل،  وظــروف  شــروط  تحســين  أو  الجماعــي، 

الكفــاءة اإلنتاجيــة، وتنظيــم اإلضــراب الســلمي واإلغــاق.
تــم إصــدار الئحــة تنظيميــة خاصــة بتدابيــر الســامة 	 

والصحــة المهنيــة فــي المنشــآت الخاضعــة لقانــون العمــل 
العمانــي، وذلــك مــن أجــل ضمــان وجــود بيئــة عمــل آمنــة 

وســالمة وصحيــة.
تطويــر منظومــة تفتيــش العمــل، بحيــث يعمــل فيهــا 	 

تطبيــق  لمراقبــة  المؤهليــن  المفتشــين  مــن  كافــي  عــدد 
تشــريعات العمــل وكشــف المخالفــات واتخــاذ الــازم فــي 

ذلــك. 

 كبيــرة وجــادة فــي محاربــة جريمــة 
ً
تبــذل الســلطنة جهــودا

االتجــار بالبشــر بــكل أنواعهــا، وذلــك مــن خــال االنضمــام إلــى بعــض االتفاقيات، أو 
المصادقــة علــى بعــض البرتوكــوالت المعنيــة بهــذا الجانــب، وإصــدار التشــريعات 
الوطنيــة الفاعلــة، ووضــع االجــراءات والطــرق الكفيلــة بتطبيــق تلــك القوانيــن. 
ومــن أهــم االتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا الســلطنة فــي هذا اإلطــار: االتفاقية 
رقــم )105( لعــام )1957م( بشــأن إلغــاء العمــل الجبــري؛ االتفاقيــة رقــم )29( 
االتفاقيــة  اإللزامــي؛  أو  الجبــري  بالعمــل  المتعلقــة  الدوليــة  العمــل  لمنظمــة 
 بتنفيــذ 

ً
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )2002م(. والتزامــا

تلــك االتفاقيــات، أصــدرت الســلطنة فــي عــام 2008م قانــون مكافحــة اإلتجــار 
بالبشــر، وقامــت بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار بالبشــر. 

تعرضــه النتهــاكات واســتغال مــن قبــل  عــدم  الطفــل، ولضمــان  يــادة حمايــة  ولز
البعــض، قامــت حكومــة الســلطنة باالنضمــام الــى بعــض االتفاقيــات وإصــدار بعــض 
القوانيــن، نذكــر منهــا: اتفاقيــة حقــوق الطفــل 1996م، واالتفاقيــة رقــم )182(، 

والتوصيــة رقــم )190( بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل الطفــل.

األشــخاص  لحقــوق  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  علــى  الســلطنة  صادقــت  كمــا 

ذوي اإلعاقــة، والتــي تؤكــد علــى ضــرورة تمتــع جميــع األشــخاص الذيــن يعانــون 
يــات األساســية وحــق  مــن اإلعاقــة بمختلــف أنواعهــا بجميــع حقــوق اإلنســان والحر
الحصــول علــى فــرص العمــل المتاحــة فــي مختلــف قطاعــات العمــل المناســبة لهــم، 
وقــد بلــغ عــدد المعاقيــن المســجلين " بنظــام شــخص معــاق" 34365 يمثــل الذكــور 
لبيانــات عــام  22432 بنســبة )71.5 %( واإلنــاث 11933 بنســبة )28.5 %( وفقــا 

2018م.
وفــي القطــاع العــام، أقــر مجلــس الخدمــة المدنيــة فــي العــام 2009م؛ أال تقــل 
نســبة المعاقيــن عــن )1 %( مــن الوظائــف الشــاغرة المعلــن عنهــا، ويعــاد تقييــم 
األمــر خــال مــدة )3( ســنوات، وبعــد ذلــك رفعــت النســبة إلــى )2 %(، كمــا يضمــن 
القانــون ألي شــخص ذي إعاقــة التنافــس علــى أي وظيفــة معلــن عنهــا، ويتمتــع 
ين.    ألحــكام القانــون بالمزايا والحقوق المقــررة للمواطنين اآلخر

ً
مــن يتــم تعيينــه وفقــا

وتشــير المعطيــات إلــى ارتفــاع مؤشــر القــوى العاملــة الوطنيــة )مــن األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة( بمنشــآت القطــاع الخــاص فــي نهايــة عــام 2018م بمعــدل نمــو 
بلــغ )11 %( منــذ عــام 2015م، حيــث بلــغ عددهــم فــي عــام 2018م )1697( 

عامــل وعاملــة.
يــب لتأهيــل وتشــغيل القــوى العاملــة  كمــا تبّنــت الســلطنة العديــد مــن أنظمــة التدر
المؤهليــن  الباحثيــن عــن عمــل غيــر  يــب  تأهيــل وتدر إلــى  الوطنيــة، والتىــي تهــدف 

 لغــرض إلحاقهــم بالعمــل بالقطــاع الخــاص.
ً
مســبقا

محــاور  تفعيــل  الســلطنة  باشــرت  الواعــد  العمانــي  الســياحي  القطــاع  وفــي 
مســاهمة  يــادة  ز إلــى  تهــدف  والتــي   ،2040 للســياحة  العمانيــة  االســتراتيجية 
الســياحة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 6 % إلــى 10 % بحلــول عــام 2040م. 
وتتمثــل تلــك المحــاور فــي: المســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة؛ طــرح تجربــة ســياحية 
المــال  رأس  تنميــة  العالــي؛  اإلنفــاق  ذوي  الســياح  مــن  يــد  المز جــذب  اســتثنائية؛ 

النظــم.  وإدارة  والحوكمــة  التنافســية؛  نظــم  تطويــر  البشــري؛ 

كمــا تولــي عمــان أهميــة كبيــرة لبنــاء وتطويــر "مؤسســات ماليــة ممكنــة وداعمــة 
للحصــول علــى أفضــل الخدمــات المصرفيــة"، بمــا يضمــن تحقيــق الشــمول المالــي 
وتمكيــن ذوي الدخــل المحــدود مــن االســتفادة مــن الخدمــات الماليــة ذات الجــودة 
تلــك  مســتهلكي  حقــوق  حمايــة  علــى  ويحافــظ  المقبولــة،  والتكاليــف  العاليــة 
بغــرض  بشــكل ســليم،  أموالهــم ومدخراتهــم  إدارة  علــى  الخدمــات، ويشــجعهم 
تفــادى لجــوء البعــض إلــى القنــوات والوســائل غيــر الرســمية التــي ال تخضــع لجهــات 
 غيــر مدروســة.  وال شــك 

ً
الرقابــة واإلشــراف وتعتمــد فــي غالــب األحيــان أســعارا

 فــي دفــع عجلــة التنميــة مــن خــال تســهيل 
ً
 هامــا

ً
أن الخدمــات الماليــة تــؤدي دورا

وتحفيــز االســتثمار فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة وأنشــطة األعمــال. ولذلــك 
فــإن اتســاع دائــرة المســتفيدين مــن الخدمــات الماليــة والمصرفيــة سيســاهم فــي 
يز االســتقال المالي لألفراد وتشــجيع االدخار،   من خال تعز

ً
تمكين المجتمع ككل ماليا

باإلضافــة إلــى دعــم القطــاع المصرفــي والمؤسســات التــي توفــر الخدمــات الماليــة 
 إلــى مســاهمتها فــي 

ً
ــز مســاهمتها فــي ازدهــار االقتصــاد المحلــي، إضافــة ي وتعز

ــر فــرص عمــل. توفي

وقــد أولــت الســلطنة اهتمامــا كبيــرا لبنــاء شــراكة حقيقيــة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص لتحقيــق التكامــل فــي الجهــود وصناعــة بيئــة صحيــة لصناعــة القــرار، ومــن 

بيــن الجهــود البنــاءة لخدمــة هــذه الشــراكة مــا يلــي: 
الثاثــة 	  اإلنتــاج  أطــراف  عــن  ممثليــن  وتضــم  االجتماعــي:  الحــوار  لجــان 

)الحكومــة  - أصحــاب األعمــال  - العمــال( بهــدف النظــر ودراســة المقترحــات التــي 
يــز وتقويــة عاقــات  مــن شــأنها المســاهمة فــي تنظيــم ســوق العمــل وتعز
العمــل بيــن أطــراف اإلنتــاج. وكذلــك دراســة المســتجدات فــي معاييــر العمــل 
يــز الحــوار االجتماعــي بمــا يخــدم عاقــات العمــل بيــن  لاســتفادة منهــا فــي تعز

اإلنتــاج. أطــراف 
الحكوميــة 	  الجهــات  وبعضويــة  الخــاص،  القطــاع  يرأســها  القطاعيــة:  اللجــان 

والخاصــة المعنيــة، وتعنــى بمعالجــة المســتجدات وتحديــد احتياجــات كل قطــاع 
وفــق خصوصيتــه، كمــا تتعمــل علــى إيجــاد تنظيــم مســتدام يمثــل كل قطــاع، 
وذلــك مــن خــال إنشــاء الجمعيــات المتخصصــة التــي تعنــى بتنظيــم القطــاع 

داخليــا ودراســة احتياجاتــه وفــرص النمــو المتوقعــة. 
عضويــة مجلــس التعليــم: الشــراكة الفعالــة مــع الجهــات األخــرى الحكوميــة أو 	 

الخاصــة، المحليــة والدوليــة، للتخطيــط االقتصــادي لنمــو قطــاع التعليــم، وتلبيــة 
احتياجاتــه الحاليــة والمســتقبلية، وضمــان التفاعــل فــي وضــع سياســات التعليم 
يــب مــن خــال الشــراكة فــي عضويــة مجلــس التعليــم المعنــي بوضــع  والتدر
بمختلــف  العالــي  والتعليــم  المدرســي  التعليــم  الســتراتيجيات  العــام  اإلطــار 

أنماطــه األكاديميــة والتقنيــة والمهنيــة.
الشــراكة فــي مجالــس األمنــاء للكليــات: وتمثــل فيهــا المؤسســات الجامعيــة 	 

التعليميــة الخاصــة 50 %، بنســبة متعادلــة مــع القطــاع الحكومــي، وتعمــل 
لتلبــي  المؤسســات  هــذه  وبرامــج  سياســات  توجيــه  علــى  الشــراكة  هــذه 
ــر مخرجــات مؤهلــة ذات مواصفــات تتــواءم  احتياجــات القطــاع الخــاص، وتوفي
المبــادرات  بيــن  مــن  كان  األمــر  هــذا  بــأن   

ً
علمــا العمــل،  ســوق  ومتطلبــات 

)تنفيــذ(. االقتصــادي  التنويــع  برنامــج  لمخرجــات  األساســية 

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

العمل الائق 
ونمو االقتصاد

مـــــؤشــــــر  ارتــــفــــــــــاع   11%
ــقوى العاملــة الوطنيــة  الـــــ
ذوي  األشــخاص  )مــن 
اإلعاقــة( بمنشــآت القطــاع 

2018م عــام  الخــاص 
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أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدفالتحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

العمل الائق 
ونمو االقتصاد

يز التنويع االقتصادي "تنفيذ":  1  -  البرنامج الوطني لتعز

الخمســـية  التنميـــة  خطـــة  مـــن  منبثـــق  تنفيـــذي  برنامـــج  هـــو 
فـــي  المســـاهمة  إلـــى  يهـــدف  التاســـعة 2016  -  2020م، 
خـــال  مـــن  االقتصـــادي  التنويـــع  نحـــو  الســـلطنة  رؤيـــة  تحقيـــق 
الوقـــوف علـــى التحديـــات والصعوبـــات التـــي تواجههـــا الجهـــات 
أهـــداف  تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  والمدنيـــة  والخاصـــة  الحكوميـــة 

التاســـعة.  الخمســـية  التنميـــة  خطـــة 

والمـــوارد  المســـؤوليات  تحديـــد  علـــى  “تنفيـــذ”  آليـــات  وتشـــتمل 
والجـــداول الزمنيـــة للتنفيـــذ، ووضـــع معاييـــر ومؤشـــرات واضحـــة 
المبـــادرات  تنفيـــذ  عـــن  يـــة  دور يـــر  بتقار والخـــروج  األداء،  لقيـــاس 
والمشـــاريع، مـــع ضمـــان أن يكـــون المجتمـــع بكافـــة شـــرائحه علـــى 

اطـــاع بمختلـــف خطـــوات ســـير البرنامـــج.

يتبنـــى البرنامـــج خطـــة عمـــل منهجيـــة، تقـــوم علـــى جمـــع وتحليـــل 
نمـــو  ومعوقـــات  تحديـــات  وتصنيـــف  والمعلومـــات،  البيانـــات 
القطاعـــات، ووضـــع الحلـــول الكفيلـــة بمعالجتهـــا، فضـــا عـــن تحديـــد 
ومتابعـــة  المشـــاريع،  وإدارة  التنفيـــذ  عـــن  المســـؤولة  الجهـــات 

الرئيســـية.  األداء  وتقييـــم مؤشـــرات 

شـــملت المرحلـــة األولـــى مـــن البرنامـــج ثاثـــة مـــن قطاعـــات التنويـــع 
التاســـعة  الخمســـية  التنميـــة  فـــي خطـــة  المضمنـــة  االقتصـــادي 
اللوجســـتية(،  الخدمـــات  التحويليـــة،  الصناعـــات  )الســـياحة،  وهـــي 
نيـــن داعميـــن وهمـــا قطاعـــي )ســـوق 

ّ
إضافـــة إلـــى قطاعيـــن ممك

العمـــل والتشـــغيل وقطـــاع الماليـــة والتمويـــل المبتكـــر(، وتضّمنـــت 
فـــة، بمشـــاركة 

ّ
هـــذه المرحلـــة عقـــد مختبـــرات )حلقـــات عمـــل( مكث

االقتصـــادي،  بالتنويـــع  المعنيـــة  والخاصـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 
باإلضافـــة إلـــى المؤسســـات والهيئـــات األكاديميـــة ومؤسســـات 

المجتمـــع المدنـــي وفئـــة الشـــباب.

ويأتـــي برنامـــج "تنفيـــذ" للمســـاهمة فـــي الدفـــع قدمـــا بالنمـــو 
يـــز نمـــو القطاعـــات  االقتصـــادي مـــن خـــال التنويـــع االقتصـــادي وتعز
يـــادة فـــرص تشـــغيل  الغيـــر نفطيـــة فـــي الناتـــج المحلـــي االجمالـــي وز
القـــوى العاملـــة الوطنيـــة ويتقاطـــع ذلـــك مـــع الهـــدف الثامـــن مـــن 

أهـــداف التنميـــة المســـتدامة.

ـــرات" علـــى  تـــم تنفيـــذ البرنامـــج مـــن خـــال عقـــد حلقـــات عمـــل "مختب
عـــدة مراحـــل وجميعهـــا تـــم تنفيذهـــا بمحافظـــة مســـقط، إال أن 
مخرجـــات تلـــك المختبـــرات والتـــي تضمنـــت مجموعـــة مـــن المبـــادرات 
يـــة  يع التنمويـــة ســـوف تغطـــي كافـــة المحافظـــات االدار والمشـــار
يـــع االقليمـــي لتلـــك المبـــادرات والمشـــاريع،  للســـلطنة مـــن خـــال التوز
ــتفيدون مـــن  ــر أن كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن سيسـ بمعنـــى أخـ

ـــذ تلـــك المشـــاريع. ـــج تنفي نتائ

ــاف  ــة أطيـ ــاهمة كافـ ــة مسـ ــاركة المجتمعيـ ــدأ المشـ ــاح مبـ ــا أتـ كمـ
الخـــاص  والقطـــاع  الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف  مـــن  المجتمـــع 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والهيئـــات االكاديميـــة مـــن مختلـــف 
محافظـــات الســـلطنة باإلضافـــة إلـــى خبـــراء محليـــون ودوليـــون فـــي 
النقاشـــات الموســـعة التـــي اســـتمرت لمـــدة ســـتة كمـــا تـــم تنظيـــم 
معـــرض مفتـــوح للمجتمـــع الوطنـــي عرضـــت فيـــه مخرجـــات ونتائـــج 

ــرات".  "المختبـ

يــز الترابطــات األماميــة والخلفيــة بيــن القطاعــات  يتجــه االقتصــاد العمانــي إلــى بنــاء قاعــدة متينــة مبنيــة علــى أســاس التنويــع القائــم علــى المعرفــة واالبتــكار، ويســتند إلــى تعز
يــز مســاهمة  ييــن، وتعميــق االســتثمار فــي القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة، وتعز يــة، وتنويــع الشــركاء التجار االقتصاديــة بهــدف توســيع القاعــدة اإلنتاجيــة والتصدير

القطاعــات غيــر النفطيــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وذلــك وفــق رؤيــة عمــان 2040 التــي تهــدف إلــى:
يــادة األعمــال، تنخفــض فيــه مســاهمة القطاعــات النفطيــة مــن 39 % مــن الناتــج المحلــي 	  اقتصــاد تنافســي متنــوع ومتكامــل وقائــم علــى استشــراف المســتقبل واالبتــكار ور

اإلجمالــي فــي عــام 2017م إلــى 7 % بنهايــة الرؤيــة فــي عــام 2040م. 
صادرات وواردات متنوعة سلعيا وجغرافيا تزيد من القدرة على توظيف مكانة السلطنة الدولية وموقعها الجغرافي. 	 
توفير قيادة اقتصادية ديناميكية بكفاءات متجددة تعمل في إطار مؤسسي متكامل. 	 
توفير بيئة تنظيمية وتشريعات ذات حاكمية تتصف بالتجدد والمرونة ومواكبة المستجدات وضامنة لتكافؤ الفرص. 	 
ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 6 % بالمتوسط خال فترة الرؤية، وذلك لارتقاء بمستوى معيشة المواطن. 	 
توفيــر فــرص عمــل الئقــة للجميــع، وذلــك بتأهيــل القــوى العاملــة الُعمانيــة للعمــل فــي القطــاع الخــاص، بحيــث ترتفــع حصــة القــوى العاملــة الُعمانيــة مــن إجمالــي الوظائــف 	 

 مــن 11.6 % فــي العــام 2016م. 
ً
المســتحدثة فــي القطــاع الخــاص إلــى 42 % فــي العــام 2040م بــدال

استخدام مستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية. 	 

الخطط المستقبلية:

التحديات:

مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد الوطنــي االعتمــاد علــى النفــط ســواء فــي اإليــرادات أو الصــادرات ممــا جعلــه عرضــه دائمــا للصدمــات 
الخارجيــة الناتجــة عــن التذبــذب فــي أســعار النفــط فــي الســوق العالمــي، ممــا يتطلــب إعــادة النظــر فــي سياســات التنويــع االقتصــادي الســابقة 
وتعديــل مســارها، واالنتقــال مــن التركيــز علــى القطاعــات التقليديــة )التشــييد والخدمــات( إلــى االســتثمار فــي القطاعــات االقتصاديــة الواعــدة، 

هــذا فضــا عــن أن الجهــود المبذولــة لتأهيــل القــوى العاملــة الوطنيــة مــازال يواجهــا العديــد مــن التحديــات، ومــن بينهــا:
عدم المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة واالحتياجات الفعلية لسوق العمل. 	 
تفضيات الباحثين عن عمل القطاع الحكومي عن العمل في القطاع الخاص.	 
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2  -  اللجنة الوطنية للشباب:  3  - البرنامج الوطني للعمل الائق:

نماذج من مشروعات اللجنة الوطنية للشباب التي تتسم باالستدامة
أهداف برنامج العمل الائق

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

لتحقيـــق تطلعـــات المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي الحصـــول علـــى فـــرص العمـــل 
التعبيـــر  يـــة  واألجـــور العادلـــة والتمتـــع بكافـــة الحقـــوق واالمتيـــازات وحر
والتمتـــع باالســـتقرار األســـري والتنميـــة الشـــخصية والعدالـــة االجتماعيـــة 
والمســـاواة بيـــن الجنســـين، وإلتزامـــا مـــن الســـلطنة بمعاييـــر العمـــل الدوليـــة 
وبإعـــان منظمـــة العمـــل الدوليـــة حـــول العدالـــة االجتماعيـــة مـــن أجـــل 

عولمـــة عادلـــة لعـــام 2008. 

القـــوى  )وزارة  الثاثـــة  اإلنتـــاج  بأطـــراف  ممثلـــة  الســـلطنة  وقعـــت  فقـــد 
العاملـــة، غرفـــة تجـــارة وصناعـــة ُعمـــان، االتحـــاد العـــام لُعمـــال ســـلطنة ُعمـــان( 

علـــى مذكـــرة التفاهـــم مـــع منظمـــة العمـــل الدوليـــة فـــي عـــام 2011 لتنفيـــذ 
البرنامـــج الوطنـــي للعمـــل الائـــق وتـــم تجديدهـــا علـــى التوالـــي فـــي عـــام 
2014 وعـــام 2017 ولمـــدة عاميـــن ويرتكـــز البرنامـــج علـــى ثـــاث أولويـــات: 
الحـــوار  فعاليـــة  وضمـــان  االقتصـــاد  فـــي  الوطنيـــة  القـــوى  اندمـــاج  يـــز  تعز

يـــز الحمايـــة االجتماعيـــة.  االجتماعـــي وفـــق معاييـــر العمـــل الدوليـــة وتعز

ــات  ــع الفئـ ــن جميـ ــل الائـــق مـ ــج العمـ ــن برنامـ ــتفيدين مـ ــد بلـــغ عـــدد المسـ وقـ
 مـــن خـــال تنفيـــذ 27 برنامـــج فـــي الفتـــرة مـــن 

ً
فـــي المجتمـــع 930 مشـــاركا

2011 إلـــى 2018 وتـــم القيـــام بتنفيـــذ دراســـتين فـــي ذات المجـــال. 

يـــة 18  -  29 مـــا نســـبته 46  % مـــن   تشـــكل شـــريحة الشـــباب فـــي الفئـــة العمر
إجمالـــي عـــدد الســـكان ورغـــم الجهـــود التـــي تبذلهـــا فئـــة الشـــباب مـــن الجنســـين 
للمســـاهمة فـــي عمليـــة التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة الشـــاملة مـــن منطلق أن 
الشـــباب هـــم عمـــاد األمـــة ومســـتقبلها الواعـــد، إال أن تلـــك الجهـــود لـــم تكـــن بـــارزة 
بالشـــكل المطلـــوب كمـــا لـــم تكـــن موحـــدة ولـــم تأخـــذ الصفـــة الرســـمية، كـــم انهـــا 
ـــراد إيصالهـــا  ـــا األساســـية والثانويـــة للشـــباب العمانـــي التـــي ي لـــم تركـــز علـــى القضاي

إلـــى الجهـــات الحكوميـــة.

اللجنـــة الوطنيـــة للشـــباب بموجـــب المرســـوم الســـلطاني رقـــم  وقـــد جـــاء إنشـــاء 

ـــادرات للنهـــوض الشـــامل بواقـــع  ـــان يحتضـــن تلـــك الجهـــود والمب )17 /  2011( إليجـــاد كي
الشـــباب العمانـــي تضمـــن تحقيـــق إنجـــازات ونتائـــج فعالـــة تعمـــل علـــى احـــداث تحـــوالت 
بنائيـــة  فـــي الشـــخصيات والقـــدرات والقيـــم وتكفـــل الوصـــول الـــى الشـــباب العمانـــي 

مـــن الجنســـين وتغطـــي كافـــة محافظـــات الســـلطنة.

ــن  ــج مـ ــذه البرامـ ــه هـ ــا تحويـ ــتراتيجية بمـ ــج اسـ ــع برامـ ــة فـــي وضـ حيـــث اســـهمت اللجنـ
مشـــروعات وانشـــطة تقـــوم علـــى فلســـفة االســـتدامة مـــن خـــال تزويـــد الشـــباب 
بنـــاء قدراتهـــم  للمســـاهمة فـــي  الشـــبابي  الوعـــي  بالمهـــارات والخبـــرات وتعبئـــة 

ومجتمعاتهـــم المحليـــة بمـــا ينعكـــس ذلـــك علـــى المســـتوى الوطنـــي.

آلية االستدامةاسم المشروع
تدريب المبادرات الشبابية

)بناء القدرات(

تأهيل فريق وطني لتدريب المبادرات الشبابية وبناء دليل استرشادي للمبادرات، تأسيس المبادرات وتأهيليها للقيام بأنشطة 

مجتمعية أكثر استدامة.

تدريب الباحثين عن عمل
، والدفع بالمؤسسات لتوظيفهم من خال التسويق 

ً
اكساب الباحثين عن عمل خبرات عمل تؤهلهم لسوق العمل الحقا

لخبراتهم ومهاراتهم.
تكوين قاعدة من فرق تثقيف األقران للتوعية بالقضايا الصحية.الشباب والحياة الصحية

الباحث الشاب )االستكتاب(
إنتاج دراسات علمية في قطاع الشباب، تعتبر من المراجع األساسية في دراسات الشباب العماني، وتكوين قاعدة من الباحثين 

الشباب
صناعة القراء  / ودعم إصدارات 

الشباب )المؤلف الشاب(

دعم الشباب في التأليف والكتابة، ونشر مؤلفاتهم بين المكتبات في السلطنة، تأسيس المكتبات ودعمها، وتأهيل العاملين 

في المكتبات، وتأسيس األندية القرائية في الجامعات والكليات.
يخ الشفوي )يشهدون( يخ الشفوي والتراث الثقافي غير المادي.توثيق التار تكوين قاعدة من الباحثين الشباب في التار

العمل الائق 
ونمو االقتصاد

يز سياسات  تعز
تشغيل فعالة 
لدعم العمل 
المنتج في 

القطاع الخاص

123456

يز قدرات قطاع  تعز
التعليم التقني 

والتدريب المهني 
وخدمات التشغيل 
لتحسين تشغيل 
العمانيين ومن 
ضمنهم ذوي 

اإلعاقات

يادة  يز ثقافة الر تعز
عبر خلق بيئة تشجع 
األعمال وعبر تأمين 

خدمات دعم 
المؤسسات الصغيرة 
للجنسين من الشباب

يز إدارة العمل  تعز
لتطبيق قانون العمل 
وفق معايير العمل 

الدولية

تشجيع الحوار 
االجتماعي بين 

الشركاء االجتماعيين 
للمساهمة 

بفعالية في تطوير 
السياسات االجتماعية 

واالقتصادية

توسعة غطاء 
التأمينات االجتماعية 
وااللتزام في تطبيق 

المعايير الدولية 
للصحة والسامة 

المهنية

يادةالتعليمتشغيل تأميناتحوارإدارةر
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مكونــات 	  مــع  بتناغــم  الوطنيــة  السياســات  فيهــا  تترابــط  متكاملــة،  وطنيــة  ابتــكار  منظومــة  تأســيس 
يــة  المنظومــة األخــرى، مــن بنــى تحتيــة، وبحــث وتطويــر، ونقــل التكنولوجيــا، والتصنيــع، واإلنتــاج، والجاهز

والمعلوماتيــة.  الرقميــة 

يــة األمــن الســيبراني، كمــا احتلــت 	  الســلطنة تحتــل المرتبــة األولــى عربيــا والرابعــة دوليــا فــي مجــال جاهز
 فــي 

ً
يــر األمــم المتحــدة للحكومــة اإللكترونيــة 2018م، والمرتبــة الثانيــة عربيــا  فــي تقر

ً
المرتبــة 52 دوليــا

مؤشــر الخدمــات اإللكترونيــة.

توافــر بنيــة تحتيــة متينــة عالميــة الجــودة والثقــة، حققــت مســتوى عاٍل من التنافســية اإلقليميــة والدولية 	 
في مجال النقل البري والبحري والجوي، وقطاع اللوجستيات، واالتصاالت، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، 

وتنمية البحث العلمي واالبتكار في مجال النقل واللوجســتيات. 

الصناعــات التحويليــة مــن القطاعــات الواعــدة فــي الســلطنة، وقــد أدرجــت ضمــن برنامــج "تنفيــذ" لاقتصــاد 	 
العمانــي المتكامــل، والــذي يهــدف إلــى تنويــع مصــادر الدخــل، لمــا لهــذا القطــاع مــن ممكنــات لتنميــة 

االقتصــاد الوطنــي. 

أهداف التنمية المستدامة

الهدف التاسع: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية09

الصناعة واالبتكار 
والهياكل 

األساسية

الرسائل الرئيسية:

20162017

9.3 9.2

التحويليــة  للصناعــة  المضافــة  القيمــة 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة 

2017 و   2016 عامــي 

1
 عربيا

4 
 دوليا

السلطنة في مجال جاهزية األمن السيبراني تحتل:
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مجموعــة  خــال  ومــن  الســلطنة  اســتطاعت  فقــد  اللوجســتي،  بالقطــاع  يتعلــق  فيمــا 
 للوجســتيات، حيث اســتطاع مركز ُعمان للوجســتيات 

ً
 اقليميا

ً
شــركات اســياد أن تصبح مركزا

إحــداث نقلــة نوعيــة فــي أنظمــة إنجــاز المعامــات التــي تحكــم حركــة تفتيــش وتمويــل 
يــد بأكملهــا، وتحليــل  ســوق الشــحن عبــر الحــدود والموانــئ والمطــارات وسلســلة التور
وتحديــد ورصــد الفــرص االســتثمارية حســب القطاعــات أو حســب األماكــن التــي يمكــن 

للقطــاع اللوجيســتي فــي الســلطنة جذبهــا، واســتخدام أفضــل 
والخدمــات  النقــل  تقنيــة  يــز  وتعز تنافســية،  كأداة  التقنيــات 
اللوجســتية. باإلضافــة إلــى العمــل علــى توفيــر الكــوادر الوطنيــة 
وبنــاء قدراتهــا التــي يتطلبهــا القطــاع اللوجيســتي حســب مراحــل 
الســتضافة  الســلطنة  اختيــار  إلــى  أدى  بــدوره  والــذي  نمــوه، 
الطرقــي فــي عــام  للنقــل  الدولــي  العالمــي لاتحــاد  المؤتمــر 

2018م.
وتتناغــم االســتراتيجية الوطنيــة الصناعيــة 2040 )الصناعــة مــن أجــل 
رفاهيــة المجتمــع( مــع رؤيــة ُعمــان 2040 والتــي تركــز على مهارات 
الصناعيــة  القطاعــات  فــي  وإدراجهــا  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة 
المختلفــة فــي الســلطنة، منهــا )االتمتــة( بهــدف تحقيــق التنويــع 

االقتصــادي. كمــا تتكامــل االســتراتيجية الوطنيــة الصناعيــة مــع البنيــة األساســية المتكاملــة 
لاســتفادة مــن الممكنــات اللوجســتية مــن أجــل جــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي 
القطاعــات االقتصاديــة الواعــدة، باإلضافــة إلــى تمكيــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 

يــادة األعمــال لــدى الشــباب الُعمانــي.  وتشــجيع ر
  

نظــام  بســهولة"، وكذلــك  "اســتثمر  الواحــدة  المحطــة  نظــام  بتطبيــق  الســلطنة  قامــت 
ذلــك  الجمــارك، وكل  بإجــراءات  العاقــة  الجهــات ذات  يربــط كافــة  الــذي  الجمركــي  "بيــان" 
لتشــجيع االســتثمارات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، كمــا قامــت الســلطنة بمراجعــة قانــون 
يبيــة لتشــجيع  االســتثمار األجنبــي المباشــر، وقوانيــن توفيــر االئتمانــات والقــروض والحوافــز الضر

االســتثمارات داخــل الســلطنة. 
اهلل  المعظــم  - حفظــُه  بــن ســعيد  قابــوس  الســلطان  الجالــة  صاحــب   

ُ
حضــرة أســس  لقــد 

ورعــاه  - رؤيــة ُملهمــة مــن أجــل بنــاء نظــام وطنــي متكامــل للبحــث العلمــي واالبتــكار، لدعــم 
التنميــة والتقــدم ولضمــان اســتمرار الرخــاء واالزدهــار للشــعب الُعمانــي فــي الوقــت الراهــن 
وفــي المســتقبل ألجيــال عــدة علــى أرض عمــان وذلــك بإصــدار مرســوم ســلطاني بتأســيس 

مجلــس البحــث العلمــي عــام 2005م.
حيــث ســاهم مجلــس البحــث العلمــي منــذ إنشــائه فــي العــام 2005م فــي بنــاء وتطويــر 
منظومــة متكاملــة لابتــكار تســتجيب للمتطلبــات المحليــة والتوجهــات العالميــة، وتعــزز 
يــد مــن االبتــكار والتميــز وتعمــل علــى  االنســجام والســلم االجتماعــي، وتفضــي إلــى المز

وخدمــات  وعمليــات  منتجــات  وإيجــاد  واإلبــداع،  االبتــكار  علــى  الســلطنة  قــدرات  يــز  تعز
التنــوع االقتصــادي، وتســهم فــي  المحلــي وتحقيــق  تدعــم تطويــر االقتصــاد  جديــدة 
بنــاء الرفــاه االجتماعــي والرخــاء عبــر مختلــف أنمــاط الحيــاة اليوميــة فــي الوقــت الحاضــر 
وألجيــال المســتقبل، وتعتبــر هــذه المنظومــة  شــبكة نشــطة مــن البرامــج والمبــادرات 
المدعومــة بإطــار عمــل متيــن مــن المرافــق والُبنــى األساســية المصممــة وفــق أعلــى 
وأحــدث المعاييــر، باإلضافــة إلــى حزمــة مترابطــة مــن الشــراكات 
العــام  القطاعيــن  مــع  والصناعيــة  واالجتماعيــة  األكاديميــة 
االســتراتيجية  دعــم  إلــى  الراميــة  للجهــود   

ً
وامتــدادا والخــاص. 

الوطنيــة للبحــث العلمــي، وبنــاء القــدرات، وإيجــاد بيئــة جاذبــة 
تمكــن مــن فتــح آفــاق أوســع أمــام المعرفــة؛ عمــدت الســلطنة 
إلــى توظيــف التكنولوجيــا مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة، 
كمــا  والخطــط،  والمبــادرات  المشــاريع  مــن  العديــد  ونفــذت 
االســتراتيجيات والسياســات والمعاييــر  مــن  العديــد  اعتمــاد  تــم 

يعات.  والتشــر

1.استراتيجية ُعمان الرقمية:
تعــد هــذه االســتراتيجية مــن أهــم الخطــوات الراميــة إلــى تحويــل ســلطنة عمــان إلــى مجتمــع 
يــز الخدمــات الحكوميــة  معرفــي مســتدام، عبــر تفعيــل تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت لتعز

االلكترونيــة، وإثــراء قطــاع األعمــال، وتمكيــن األفــراد مــن التعامــل الرقمــي. 
 لتنفيــذ رؤيــة ُعمــان الرقميــة 

ً
حيــث ركــزت االســتراتيجية علــى ســتة محــاور رئيســية تتكامــل معــا

يع الازمــة لدعــم مســيرة  عبــر مجموعــة مــن األهــداف الرئيســية تتضمــن المبــادرات والمشــار
البــاد نحــو تحقيــق اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة.  

ترجمــت الســلطنة الهــدف التاســع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة عبــر تأســيس منظومــة 
ابتــكار وطنيــة متكاملــة، تترابــط فيهــا السياســات الوطنيــة بتناغــم مــع مكونــات المنظومة 
األخــرى مــن بنــى تحتيــة، وبحــث وتطويــر، ونقــل التكنولوجيا، والتصنيــع، واإلنتاج، والجاهزية 
الرقميــة والمعلوماتيــة. وقــد خطــت الســلطنة خطــوات حثيثــة فــي هــذا اإلطــار، حيــث 
تــم تأســيس بنيــة تحتيــة متينــة عالميــة الجــودة والثقــة والتــي حققــت بدورهــا مســتوى 

عــاٍل مــن التنافســية اإلقليميــة والدوليــة فــي مجــال النقــل البــري 
والبحــري والجــوي، وقطــاع اللوجســتيات، واالتصــاالت، وإدخــال 
فــي  واالبتــكار  العلمــي  البحــث  وتنميــة  الحديثــة،  التكنولوجيــا 
مجــال النقــل واللوجســتيات. أمــا فيمــا يتعلــق بالتصنيــع الشــامل، 
فــإن محــور الصناعــات التحويليــة يعتبــر مــن القطاعــات الواعــدة 
فــي الســلطنة، وقــد أدرج هــذا القطــاع ضمــن برنامــج "تنفيــذ" 
لاقتصــاد العمانــي المتكامــل، والــذي يهــدف إلــى تنويــع مصــادر 
الدخــل، لمــا لهــذا القطــاع مــن ممكنــات لتنميــة االقتصاد الوطني. 

يــة الرقميــة وقطــاع االتصــاالت فــي الســلطنة حققــا  كمــا أن الجاهز
إنجــازات بــارزة علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي مــن 

خــال عــدد مــن المبــادرات. مثــل؛ الســحابة الحكوميــة، الشــبكة الحكوميــة الموحــدة، المركــز 
الوطنــي للبيانــات، المركــز الوطنــي للتصديــق اإللكترونــي، مركــز ســاس لمحــاكاة الواقــع، مركــز 
يــادة األعمــال، مركــز ســاس لتطويــر تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، والمبــادرة الوطنيــة  ســاس لر
لدعــم البرمجيــات الحــرة ومفتوحــة المصــدر، المبــادرة الوطنيــة للحاســوب الشــخصي، والمركــز 
 لتلــك الجهــود؛ فقــد تمكنــت الســلطنة مــن حصــد 

ً
الوطنــي للســامة المعلوماتيــة. وتتويجــا

، وفــي مختلــف 
ً
كثيــر مــن الجوائــز اإلقليميــة والدوليــة، فــي مجــال الحكومــة اإللكترونيــة تحديــدا

 .
ً
مجــاالت تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت عمومــا

يــق تنفيــذ الطــرق  ، عــن طر
ً
 متواصــا

ً
وبالنســبة لشــبكة الطــرق بالســلطنة فقــد شــهدت نمــوا

الرئيســية والثانويــة التابعــة لهــا ورفــع كفاءتهــا مــن خــال ازدواجيــة الطــرق وإنشــاء الجســور 
الطــرق.  وتنفيــذ  تصميــم  أثنــاء  الكبــرى  األهميــة  يــة  المرور الســامة  إعطــاء  مــع  العلويــة، 
يــق توســيع شــبكة الطــرق الترابيــة  يــة عــن طر يفيــة بالمراكــز الحضر كمــا يتــم ربــط المناطــق الر
والمســفلتة، األمــر الــذي يحقــق األهــداف االجتماعيــة لهــذه الطــرق 
مــن ربــط القــرى بالحواضــر والمــدن. كمــا اهتمــت الســلطنة بقطــاع 
الســلطنة  تربــط  أن  شــأنها  مــن  التــي  الحــرة  والمناطــق  الموانــئ 
بالعالــم، حيــث ســجلت الموانــئ العمانيــة "صحــار، الدقــم، صالــة" 
 فــي حجــم البضائــع العامــة وعــدد الحاويــات المناولــة، 

ً
 واضحــا

ً
نمــوا

وقــد زودت هــذه الموانــئ بأحــدث التقنيــات فــي بنيتهــا التحتيــة 
والعلويــة، وتشــتمل علــى رافعــات رصيفيــه عماقــة، يتــم التحكــم 
بهــا عــن بعــد ولهــا القــدرة علــى مناولــة أضخــم ســفن الحاويــات، 
يــادة تنافســية موانــئ الســلطنة، وجــذب حركــة  كل ذلــك مــن شــأنه ز

الماحــة العالميــة.  

 كمــا تفاخــر الســلطنة بافتتــاح مطــار مســقط الدولــي فــي نوفمبــر 2018م، والــذي يعتبــر 
 ،

ً
إضافــة نوعيــة لقطــاع الطيــران المدنــي، حيــث يعتبــر مــن ضمــن المطــارات المتطــورة عالميــا

ويســتوعب عــدد 20 مليــون مســافر عنــد االفتتــاح، ليرتفــع هــذا الرقــم إلــى 56 مليــون مســافر 
فــي المراحــل الاحقــة، باإلضافــة إلــى مطــار صالــة الدولــي الــذي يعتبــر ثانــي أكبــر مطــار فــي 
يــز خدمــات المنطقــة الحــرة االقتصاديــة  الســلطنة، يليــه مطــار الدقــم الــذي يســاهم فــي تعز

ين.  الخاصــة بالدقــم مــن خــال تســهيل تنقــل المســتثمر

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

السلطنة 
 
ً
 أقليميا

ً
مركزا

للوجستيات

نظام المحطة 
الواحدة

 "استثمر بسهولة"

الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية
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يع  المشــار مــن  العديــد  تنفيــذ  تــم  فقــد  الرقميــة  عمــان  اســتراتيجية  تنفيــذ  إطــار  وفــي 
أهمهــا: مــن  والمبــادرات، 

يبيــة األساســية   أ. تنميــة المجتمــع وتمكيــن األفــراد: مــن خــال تنفيــذ العديــد مــن البرامــج التدر
يــع الحواســيب اآلليــة، مــع مــودم لإلنترنــت. والتخصصيــة، باإلضافــة الــى مبــادرة توز

 ب. البنية األساسية من الجيل الجديد: من خال توفير بنية أساسية في تقنية المعلومات 
لمســاعدة المؤسســات الحكوميــة والخاصــة علــى توفيــر خدماتهــا 
بجــودة عاليــة تواكــب التطــور العالمــي، وذلــك مــن خــال عــدد مــن 
المشــاريع واإلنجــازات، مــن بينهــا؛ إنشــاء بوابــة الدفــع االلكترونــي، 
عمــان  وشــبكة  الحكوميــة،  والســحابة  الوطنــي،  البيانــات  ومركــز 
ــر التصديــق االلكترونــي،  الحكوميــة، ومركــز االبتــكار والدعــم، وتوفي
مــا  وكل  االلكترونــي(،  )التناقــص   

ً
إلكترونيــا للمناقصــات  والتقــدم 

يعنــى ببنــاء الثقــة وأمــن المعلومــات.
تنفيــذ  الذكيــة: مــن خــال  الحكوميــة اإللكترونيــة والخدمــات   ج. 
العديــد  تقديــم  علــى  اشــتملت  والتــي  الرقمــي،  التحــول  خطــة 
مــن االستشــارات المتخصصــة فــي مجــال توثيــق وتطويــر الخدمــات 

اإلجــراءات. وتبســيط  العمليــات  هندســة  وإعــادة 
ــر صناعــة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت: والتــي تمثلــت   د. تطوي

فــي تنفيــذ المشــاريع والمبــادرات التاليــة:
يــادة األعمــال: يعنــى باحتضــان المؤسســات 	  لر مركــز ســاس 

حيــث  المعلومــات،  تقنيــة  قطــاع  فــي  الناشــئة  العمانيــة 
احتضــن المركــز منــذ تأسيســه 58 شــركة، وســاهم فــي توفيــر 

للعمانييــن. 350 وظيفــة 
عــام 	  فــي  تدشــينه  تــم  الواقــع،  لمحــاكاة  ســاس  مركــز 

2014م ليكــون مركــزا إقليميــا يوفــر البنــي األساســية لتطويــر 
يع الواقــع االفتراضــي ومحتويــات الوســائط المتعددة  مشــار
للســوق المحلــي واإلقليمــي، إضافــة إلــى دوره فــي تأهيــل 
يــادة األعمــال، ومــن إنجازاتــه:  الشــباب العمانــي فــي مجــال ر

يبيــة، وتنفيــذ 10 مشــاريع متخصصــة فــي الواقــع االفتراضــي.  توفيــر 758 فرصــة تدر
مركــز ســاس لتطويــر تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، والــذي دشــن   فــي عــام 2016م، 	 

يبيــة للعمانييــن، وتطويــر أكثــر  وســاهم حتــى اليــوم فــي توفيــر أكثــر مــن 900 فرصــة تدر
مــن 210 تطبيقــات للهواتــف الذكيــة.

المصــدر، والتــي أطلقــت 	  الحــرة ومفتوحــة  البرمجيــات  الوطنيــة لدعــم  المبــادرة 
يــب 2700 متــدرب، بالتعــاون  فــي مــارس مــن عــام 2010م، وســاهمت فــي تدر
مــع 6 مؤسســات تعليميــة، باإلضافــة إلــى تنظيــم أكثــر مــن 100 حلقــة عمــل 
و3 مؤتمــرات متخصصــة فــي البرمجيــات الحــرة ومفتوحــة المصــدر، واعتمــاد 3 

تطبيقــات فــي المناـهـج الدراســية.
 ه. الحوكمــة وتطويــر المعاييــر القياســية والسياســات: مــن خــال وضــع وتطويــر المعاييــر 
القياســية الخاصة بالنظم والبنى األساســية التقنية وتوحيدها في المؤسســات الحكومية. 

إضافــة إلــى إصــدار القوانيــن الازمــة لدعــم المجتمــع المعرفــي.
 و. أمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني: وذلــك مــن خــال إنشــاء المركــز الوطنــي للســامة 
مــن 400 شــبكة  أكثــر  تأميــن  فــي  والــذي ســاهم  المعلوماتيــة، 
حكوميــة، والتصــدي ألكثــر مــن 800 مليــون هجمــة إلكترونيــة علــى 
الشــبكات الحكوميــة، واكتشــاف أكثــر مــن 2 مليــون فيــروس وبرمجية 
خبيثــة، وأكثــر مــن 32 ألــف برنامــج تجسســي، والتصــدي ألكثــر مــن 

730 مليــون هجمــة إلكترونيــة علــى االنترنــت.
عــام  فــي  أنشــئ  اإللكترونــي:  للتصديــق  الوطنــي  المركــز  ز.  
2013م بهــدف تأميــن الثقــة فــي التعامــات اإللكترونيــة، وتوفيــر 
اإللكترونيــة، وتوفيــر  الحكوميــة  الخدمــات  الموحــد لجميــع  الدخــول 
فبرايــر 2019م:  حتــى  إنجازاتــه  ومــن  اإللكترونــي،  التوقيــع  خدمــة 
علــى  إلكترونــي  تصديــق  شــهادة  مليــون   15.7 مــن  أكثــر  إصــدار 
البطاقــة الشــخصية، وإصــدار 110,822 شــهادة إلكترونيــة للهاتــف 
النقــال، وإجــراء 14.2 مليــون معاملــة إلكترونيــة باســتخدام التصديــق 
اإللكترونــي فــي البطاقــة الشــخصية، وإجــراء 1.7 مليــون معاملــة 
النقــال،  الهاتــف  فــي  اإللكترونــي  التصديــق  باســتخدام  إلكترونيــة 
خدمــات  بمختلــف  إلكترونيــا  نظامــا   65 ربــط  إكمــال  إلــى  إضافــة 
التصديــق اإللكترونــي فــي 36 مؤسســة حكوميــة وخاصــة. كمــا تــم 
إصــدار 4 تراخيــص لســلطات تســجيل شــهادات التصديــق اإللكترونــي.
عــام  فــي  تدشــينها  تــم  التــي  اإللكترونــي:  الدفــع  بوابــة  ح. 
2008م لتمكيــن مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص مــن تحصيــل 
علــى  المواطنيــن  ومســاعدة   

ً
إلكترونيــا والمدفوعــات  الرســوم 

القيــام بعمليــات الدفــع بســهولة وأمــان تــام، حيــث تســتفيد مــن 
خدمــة الدفــع اإللكترونــي عبــر هــذه البوابــة 104 مؤسســات، وتــم 

خالهــا إنجــاز مــا يربــو علــى 450 مليــون معاملــة.

 2. االستراتيجية الوطنية للنطاق العريض:
 لتوفيــر الولــوج لألنترنــت بســرعات فائقــة، وهــي 

ً
 أقــر مجلــس الــوزراء هــذه األســتراتيجية مؤخــرا

اســتراتيجية طموحــة ومتوازنــة فــي آن واحــد، وقــد روعــي فــي إعدادهــا تمكيــن الســلطنة 
يــض مــن ناحيــة،  مــن مواكبــة التطــورات العالميــة فــي مجــال تزويــد واســتخدام النطــاق العر
يــض  العر النطــاق  مجــال  فــي  المشــغلين  قبــل  مــن  واالســتثمارات  الســوق  قــوى  ودعــم 

وعــدم الحلــول محلهــا مــن جانــب آخــر.

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

كواحـــدة  تُصنـــف  الســـلطنة 
عشـــرة  أفضـــل  ضمـــن  مـــن 
دول عالمًيـــا، واألولـــى على 
الشـــرق  منطقـــة  مســـتوى 
أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
فـــي مؤشـــر تقييـــم حقـــوق 
 )DARE( الرقمـــي  النفـــاذ 
،G3ICT جرته منظمة

ٔ
الـــذي ا

وهي مبـــادرة عالمية لتقنية 
واالتـــصـــــاالت   المـــــعلــــــومات 
الشـــاملة تهدف ٕالـــى قياس 
الرقمـــي  النفـــاذ  ٕامكانيـــة 
اإلعاقـــة. ذوي  لألشـــخاص 

الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية

المركز اإلقليمي لألمن اإللكتروني التابع لاتحاد 
الدولي لاتصاالت ومنظمة )امباكت( في المركز 

الوطني للسامة المعلوماتية.

وتتويجا لتلك 
الجهود؛ فقد تمكنت

 السلطنة من حصد كثير من
 الجوائز اإلقليمية والدولية، والتي

 ساهمت في رفع مستوى 
تصنيفها في هذا المجال 

على النحو التالي:

52
دوليا

4
20دوليا

جائزة

تدشين

19
جائزة

المرتبة األولى عربيا، 
والرابعة دوليا في مجال 
جاهزية األمن السيبراني

ير   في تقر
ً
المرتبة 52 دوليا

األمم المتحدة للحكومة 
اإللكترونية لعام 2018م، 
 في 

ً
والمرتبة الثانية عربيا

مؤشر الخدمات اإللكترونية.

حصلت السلطنة على نحو 20 جائزة 
من جوائز الحكومة اإللكترونية لدول 

مجلس التعاون الخليجي. 

حصلت السلطنة على نحو 19جائزة 
دولية مرموقة منها: 11 جائزة من 
األمم المتحدة للخدمة العامة، و8 
جوائز من القمة العالمية لمجتمع 

المعلومات.
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الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدفالتحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

1  -  الصندوق التكنولوجي العماني: 

2  -  معهد تكامل التقنيات المتقدمة:

يهـــدف الصنـــدوق إلـــى وضـــع ُعمـــان علـــى خارطـــة رواد االقتصـــاد المعرفـــي 
ــة  ــات التكنولوجيـ ــتثمار فـــي المؤسسـ ــال االسـ ــن خـ ــرق األوســـط مـ فـــي الشـ
الناشـــئة علـــى مســـتوى الســـلطنة والمنطقـــة. وتركـــز طبيعـــة عمـــل الصنـــدوق 
التقنـــي  القطـــاع  فـــي  الرائـــدة  األفـــكار  تحديـــد  علـــى  للتكنولوجيـــا  العمانـــي 
ذات  مشـــاريع  أو   

ً
أفـــكارا يمتلكـــون  الذيـــن  األعمـــال  ورواد  والتكنولوجـــي 

 مـــع متطلبـــات الثـــورة 
ً
إمكانيـــات عاليـــة للنمـــو فـــي هـــذا القطـــاع، وتماشـــيا

ية. وهـــي؛ االســـتثمار  الصناعيـــة الرابعـــة، يمتلـــك الصنـــدوق ثاثـــة برامـــج اســـتثمار
البرنامـــج االســـتثماري )تكويـــن(،  فـــي المرحلـــة المبكـــرة لألفـــكار تحـــت إســـم 
ــرعة الـــوادي(، ومرحلـــة  ــتثماري )مسـ يع بإســـم البرنامـــج االسـ ــر ومرحلـــة التسـ
ــكار   لابتـ

ً
ــزا ــح مركـ ــور(، حيـــث يهـــدف الصنـــدوق إلـــى أن يصبـ ــو بإســـم )جسـ النمـ

األعمـــال  لـــرواد  المفضلـــة  الوجهـــة  ُعمـــان  وجعـــل  المنطقـــة  فـــي  التقنـــي 
المحلييـــن والدولييـــن. 

وبفضـــل الصنـــدوق العمانـــي للتكنولوجيـــا وبرامجـــه، فقـــد قفـــزت الســـلطنة 
ـــر "عربـــت نـــت" المتخصـــص فـــي قطـــاع  ي للمركـــز العاشـــر إقليميـــا فـــي مؤشـــر تقر
االســـتثمارات التقنيـــة مـــن بيـــن 14 دولـــة عربيـــة فـــي الفتـــرة )2016 - 2017( 

ــبة 1400 %. ــو األعلـــى علـــى اإلطـــاق بنسـ ــجلة تقـــدم هـ مسـ

ــتثمار فـــي الشـــركات التقنيـــة  ــر أســـباب هـــذه القفـــزة إلـــى االسـ يـ  وأرجـــع التقر
الناشـــئة، فـــي الســـلطنة ومنطقـــة الشـــرق األوســـط. هـــذا، وقـــد اســـتثمر 

الصنـــدوق فـــي 15 شـــركة ومشـــروع تقنـــي فـــي عـــام 2017. 

وبالنســـبة لعـــام 2018 بلـــغ إجمالـــي الشـــركات التـــي تـــم االســـتثمار فيهـــا عـــن 
يـــق الصناديـــق الثاثـــة 53 شـــركة )31 شـــركة تابعـــة لبرنامـــج تكويـــن، و17  طر

شـــركة تابعـــة لبرنامـــج وادي، و5 شـــركات تابعـــة لبرنامـــج جســـور(.

لبنـــاء  الســـلطنة  فـــي  العلمـــي  البحـــث  مجلـــس  ومبـــادرات  برامـــج  أحـــد  هـــو 
وتطويـــر منظومـــة متكاملـــة لابتـــكار تســـتجيب للمتطلبـــات المحليـــة والتوجهـــات 
يـــد مـــن  ــزز االنســـجام والســـلم االجتماعـــي، وتفضـــي إلـــى المز العالميـــة، وتعـ
يـــز قـــدرات الســـلطنة علـــى االبتـــكار واإلبـــداع،  االبتـــكار والتميـــز وتعمـــل علـــى تعز
وإيجـــاد منتجـــات وعمليـــات وخدمـــات جديـــدة تدعـــم تطويـــر االقتصـــاد المحلـــي 
وتحقيـــق التنـــوع االقتصـــادي، وتســـهم فـــي بنـــاء الرفـــاه االجتماعـــي والرخـــاء 

عبـــر مختلـــف أنمـــاط الحيـــاة اليوميـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر وألجيـــال المســـتقبل.  
وقـــد تـــم تأســـيس "معهـــد تكامـــل التقنيـــات المتقدمـــة" ليكـــون منصـــة ُتمكـــن 
مـــن تعميـــق التعـــاون والشـــراكة فـــي مجـــاالت البحـــث والتطويـــر المســـتدام 
يع بحثيـــة، كمـــا  علـــى مســـتوى العديـــد مـــن التخصصـــات، عبـــر تنفيـــذ ثاثـــة مشـــار
تـــم تنفيـــذ عـــدة تجـــارب تشـــغيلية للمســـبار المائـــي ذاتـــي القيـــادة بالتعـــاون مـــع 

مركـــز "هلـــم هولتـــز" األلمانـــي ألبحـــاث المحيطـــات. 

ولمواجهــة التحديــات الســابقة، تبّنــت حكومــة الســلطنة رؤيــة وطنيــة طموحــة، هــي )ُعمــان 2040(، والتــي بنيــت وفــق توافــق 

مجتمعــي واســع، تواكــب معهــا بنــاء منظومــة وطنيــة لابتــكار متناغمــة معهــا، وبنيــة تحتيــة رصينــة ومتكاملــة، واســتقرار سياســي 

 لحفــظ البيانــات الضخمــة التــي تمــر عبــر 
ً
يــة رقميــة آمنــة وموثوقــة عالميــا وأمنــي لجــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، وبنيــة وجاهز

أراضــي الســلطنة. 

 علــى تأســيس صنــدوق البحــث والتطويــر بالشــراكة بيــن القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص مــن أجــل االســتثمار 
ً
كمــا تعمــل الحكومــة حاليــا

يــز  فــي أنشــطة البحــث والتطويــر واالبتــكار قصيــرة وطويلــة األمــد. وأطلــق مجلــس البحــث العلمــي الجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي لتعز

الســعة البحثيــة وبنــاء القــدرات.

الخطط المستقبلية:

التحديات:

يمكــن إبــراز أهــم التحديــات التــي تواجــه الســلطنة فــي ســعيها لتحقيــق الهــدف التاســع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 

فــي تأثيــرات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، والتغيــرات المتســارعة فــي منظومــة التوظيــف وهيكليــة ســوق العمــل، كمــا أن البيئــة 

 لوصــول الخدمــات الرقميــة بســهولة، باإلضافــة إلــى 
ً
يــس تشــكل تحديــا الجغرافيــة الُعمانيــة متراميــة األطــراف والتضار

أن معــدالت اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر فــي الســلطنة مــا تــزال متواضعــة، إذ تمثــل فقــط )0.24 %( مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي، والســعة البحثيــة متواضعــة، حيــث أن إجمالــي عــدد الباحثيــن المعادليــن بوقــت كامــل يبلــغ 1131 

باحثــا فــي عــام 2017م.
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الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية

:OLIBAN 5  -  شركة أولبان

فـــي عـــام 2013 بـــدأت قصـــة 
اولبـــان بتصـــور نابـــع مـــن قبـــل 
ــالتهما  طبيبيـــن عمانييـــن ورسـ
فـــي ايجـــاد مشـــروع وطنـــي 
اســـتغال  علـــى  مبنـــي 

المـــوارد الطبيعيـــة فـــي الســـلطنة وتعظيـــم القيمـــة الُمضافـــة لهـــذه 
المـــوارد بتوطيـــن عمليـــات االنتـــاج وإخـــراج منتـــج عالـــي الجـــودة ذو هويـــة 
يـــة »أولبـــان«،  ــار العامـــة التجار عمانيـــة بصبغـــة عالميـــة. وقـــد تـــم اختيـ
ي يرمـــز الـــى حضـــارات ســـابقة تمكنـــت مـــن توظيـــف 

ّ
االســـم القديـــم الـــذ

منتـــج اللبـــان ألغـــراض صحيـــة وتجميليـــة متعـــّددة. 

اعتمـــادا  االبتـــكار  ســـبيل  فـــي  والجـــّد  المثابـــرة  مـــن  نموذجـــا  نســـتعرض   
علـــى التـــراث الوطنـــّي، حيـــث يتـــّم الربـــط فيـــه بيـــن األصالـــة والمعاصـــرة مـــن 
ــان  ــاج اللبـ ــاف علـــى إنتـ ــج فـــي البحـــث واالستكشـ ــر العلمـــي الناتـ خـــال الفكـ
ــة  ــة بالغـ ــذ القـــدم ذات أهميـ ــان، الّتـــي كانـــت منـ ــجرة اللبـ ــن شـ العمانـــي مـ
ـــا  ال تقـــل عـــن قيمـــة الذهـــب والفضـــة، وحافظـــت علـــى مكانتهـــا إلـــى يومن
هـــذا، لتنتقـــل هـــذه الشـــجرة المنتشـــرة فـــي محافظـــة ظفـــار مـــن كونهـــا 
مجـــرد شـــجرة جميلـــة تعطـــي اللبـــان ذا الرائحـــة الجميلـــة الـــى حاملـــة قـــدرات 
وفوائـــد أســـمى تجعـــل مـــن هـــذا المنتـــج النفيـــس صيدليـــة طبيـــة، كمـــا أثبتتـــه 
الدراســـات العديـــدة فـــي مراكـــز أبحـــاث متعـــددة داخـــل الســـلطنة وخارجهـــا. 
هكـــذا اســـتطاعت الشـــركة مـــن االســـتفادة مـــن نتائـــج هـــذه البحـــوث فـــي 
فوائـــد اللبـــان وآثـــاره الصحيـــة ليتمكنـــا اليـــوم مـــن صناعـــة منتجـــات وطنيـــة 
فاخـــرة متعـــددة األغـــراض وقـــد ســـاهم الدعـــم المالـــي مـــن صنـــدوق 

الرفـــد فـــي تحقيـــق ذلـــك.
 وفـــي عـــام 2016 قامـــت أحـــد المؤسســـات الوطنيـــة بعقـــد شـــراكة مـــع 
األطبـــاء مؤسســـي الشـــركة بعـــد اإليمـــان بقدراتهـــم بأهميـــة تنويـــع االقتصـــاد 

الوطنـــي واالقتصـــاد المبنـــي علـــى االبتـــكار والمعرفـــة ودعـــم رواد األعمـــال 
العمانييـــن حيـــث تـــم إنشـــاء الوطنيـــة لمنتجـــات اللبـــان بالشـــراكة بيـــن المؤسســـين 

ين منتجـــا. ممـــا ســـاهم بتســـريع عجلـــة انتـــاج مـــا يقـــارب واحـــدا وعشـــر
وتواجه الشركة عدد من التحديات منها:

ـــر أول شـــركة عمانيـــة . 1 ـــر، حيـــث أن الشـــركة تعتب تمويـــل البحـــوث والتطوي
قائمـــة علـــى المعرفـــة والبحـــوث ولـــم تكـــن سياســـات البحـــث العلمـــي 
ــا  ــذ تأسيســـها ممـ ــركة منـ ــذه الشـ ــة النهـــوض بهـ ــة فـــي كيفيـ واضحـ
يـــة مـــن  أفقدهـــا الميـــزة التنافســـية وتحملـــت عـــبء القـــروض التجار

البـــدء.
غيـــاب التمويـــل المســـتدام والغيـــر تقليـــدي ممـــا أجبـــر المؤسســـين . 2

بالتنـــازل عـــن حصـــة األغلبيـــة فـــي الشـــركة وأفقدهـــم الميـــزة فـــي 
ــاء  ــالة التـــي تـــم رســـمها لارتقـ ــة والرسـ ــركة حســـب الرؤيـ ــه الشـ توجيـ
ــة  ــم القيمـ ــة وتعظيـ ــام الطبيعيـ ــواد الخـ ــة علـــى المـ ــة القائمـ بالصناعـ
المضافـــة للصناعـــات القائمـــة علـــى المـــواد الخـــام الطبيعيـــة المحليـــة.

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

3  - منصة إيجاد االلكترونية:

4  -  مجمع االبتكار في مسقط:

يســـعى  إيجـــاد، وهـــو مشـــروع "منصـــة وطنيـــة"  الســـلطنة مشـــروع  أطلقـــت 
إلـــى تحقيـــق التكامـــل بيـــن قطاعـــات المجتمـــع الثاثـــة )الحكومـــي والصناعـــي 
واألكاديمـــي( فـــي مجـــاالت البحـــث والتطويـــر، واالبتـــكار، ومخرجـــات المعرفـــة 
والتكنولوجيـــا، وذلـــك بهـــدف تحقيـــق التنـــوع االقتصـــادي والتحـــول المنشـــود نحـــو 

االقتصـــاد المبنـــي علـــى المعرفـــة وبمـــا ينســـجم مـــع رؤيـــة عمـــان 2040. 
تهـــدف منصـــة "إيجـــاد" إلـــى أن تكـــون حلقـــة الوصـــل لتفعيـــل التعـــاون فـــي مجـــاالت 
البحـــث والتطويـــر واالبتـــكار، ومخرجـــات المعرفـــة والتكنولوجيـــا – بـــل واألكثـــر مـــن ذلـــك، 
العمـــل علـــى قيـــادة التغييـــر لتحقيـــق شـــراكة حقيقيـــة بيـــن القطاعـــات ذات العاقـــة 
ــة فـــي  ــاص العاملـ ــاع الخـ ــات القطـ ــة، ومؤسسـ ــات الحكوميـ ــة فـــي القطاعـ والمتمثلـ

القطاعـــات الصناعيـــة واالقتصاديـــة المختلفـــة، إضافـــة لقطاعـــات األكاديمييـــن والباحثيـــن 
يـــن – بمـــا يحقـــق التنـــوع االقتصـــادي والتحـــول المنشـــود نحـــو االقتصـــاد المبنـــي  والمبتكر
علـــى المعرفـــة. ومـــن منطلـــق العمـــل علـــى اســـتغال الســـعات والخبـــرات المكتســـبة 
ـــار قطـــاع الطاقـــة كمنطلـــق لهـــذا النشـــاط والبنـــاء  فـــي قطـــاع الطاقـــة، فقـــد تقـــرر اختي
عليـــه لانطـــاق إلـــى بقيـــة القطاعـــات ذات األهميـــة الوطنيـــة. ولعـــل أبـــرز مـــا يميـــز 
يـــق مشـــترك يشـــمل فـــي  "إيجـــاد" هـــو القيـــادة المشـــتركة للمشـــروع مـــن قبـــل فر
ــن  ــل إيجابـــي مـ ــن تفاعـ ــروع مـ ــذا المشـ ــا يشـــهده هـ ــاص. وإن مـ ــاع الخـ ــه القطـ عضويتـ
مختلـــف األطـــراف ذات العاقـــة ليجعـــل منـــه أحـــد الدعامـــات التـــي يمكـــن االعتمـــاد 

ــلطنة. ــتدامة للسـ ــة المسـ ــداف التنميـ ــا فـــي تحقيـــق خطـــط وأهـ عليهـ

االبتـــكار فـــي مســـقط بهـــدف توفيـــر  العلمـــي مجمـــع  البحـــث  أنشـــأ مجلـــس 
البيئـــة المثاليـــة للباحثيـــن والعلمـــاء والشـــركات الناشـــئة والمشـــاريع الصغيـــرة 
الســـلطنة  جهـــود  ودعـــم  الجنســـيات،  متعـــددة  والشـــركات  والمتوســـطة 
الصحيـــة  والخدمـــات  الطاقـــة  تشـــمل  مجـــاالت  فـــي  والمعرفيـــة  االقتصاديـــة 

الحيويـــة.   والتقنيـــة  الغذائيـــة  والمنتجـــات  والبيئـــة  والميـــاه 
العلـــم  ثمـــار  اســـتخدام  علـــى  االبتـــكار  لمجمـــع  التابـــع  النمذجـــة  مركـــز  ويســـاعد 
والمعرفـــة فـــي تصنيـــع نمـــاذج أوليـــة لألفـــكار البحثيـــة واالبتـــكار، وتشـــكل هـــذه 
االرتقـــاء  فـــي  لدورهـــا  العلميـــة  المناطـــق  مـــن مكونـــات   

ً
أساســـيا  

ً
جـــزءا الـــورش 

حاجـــة  مـــع  يتـــاءم  النهائـــي، وبمـــا  إلـــى شـــكلها  تصـــل  حتـــى  األفـــكار  وتطويـــر 
الســـوق المحليـــة والعالميـــة. باإلضافـــة إلـــى أن مجمـــع االبتـــكار يوفـــر مجموعـــة 

للشـــركات  يـــب  والتدر والتطويـــر  للبحـــث  مراكـــز  إلنشـــاء  المخصصـــة  األراضـــي  مـــن 
 بتوقيـــع عقـــد مـــع 

ً
ــرا المحليـــة والعالميـــة المســـتثمرة، ولقـــد قـــام المجمـــع مؤخـ

معهـــد أنســـتوك )شـــراكة بيـــن شـــركتي شـــلمبرجير وتكاتـــف ُعمـــان( إلنشـــاء معهـــد 
يـــب وبنـــاء القـــدرات، وذلـــك علـــى مســـاحة 12 ألـــف متـــر مربـــع، بعقـــد طويـــل  للتدر
األمـــد ويصـــل لمـــدة 25 ســـنه قابلـــه للتجديـــد لمـــدة أو لمـــدد مماثلـــة، كمـــا تـــم 
ــر فـــي مجـــال اســـتخاص النفـــط الثقيـــل،  ــز أبحـــاث وتطويـ توقيـــع عقـــد إلنشـــاء مركـ
مـــع شـــركة االســـتخاص المعـــزز للنفـــط )Enhanced Oil Recovery LLC(، علـــى 
المتطـــورة،  التقنيـــات واألجهـــزة  مســـاحة مقدارهـــا 3 آالف متـــر مربـــع وبأحـــدث 

وذلـــك بغـــرض تلبيـــة احتياجـــات قطاعـــي النفـــط والغـــاز.
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أهداف التنمية المستدامة

الهدف العاشر: الحّد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها10

الحّد من أوجه
 عدم المساواة

الرسائل الرئيسية:

20142017

39.9
37.4

حصــة العمــل فــي الناتــج اإلجمالــي، بمــا 
الحمايــة  ومدفوعــات  األجــور  ذلــك  فــي 
2017 و   2014 عامــي  بيــن  االجتماعيــة 

المادة 17 من النظام األساسي للدولة )الدستور( تنص على أن" المواطنون جميعهم سواسية 	 
وهــم متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة، وال تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس أو 

األصــل أو اللــون أو اللغــة أو الديــن أو المذهــب أو الموطــن أو المركــز االجتماعــي". 

يــز المســاواة وعــدم التمييــز، وإتاحــة 	  الحكومــة تعمــل علــى توفيــر الخدمــات األساســية للجميــع وتعز
الســلطنة  محافظــات  مســتوى  علــى  المواطنيــن  لجميــع   

ً
مجانــا والتعليميــة  الصحيــة  الخدمــات 

ووالياتهــا.

الســلطنة تربــط الهــدف العاشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بالتوجهــات االســتراتيجية لرؤيــة 	 
الــوارد ضمــن  للجميــع"  التوجــه االســتراتيجي "حيــاة كريمــة ومســتدامة  ركــز  عمــان 2040، حيــث 
األولويــة الوطنيــة "الرفــاه والحمايــة االجتماعيــة" علــى أن تماســك المجتمعــات وقوتهــا وتحقيــق 
الســلم المجتمعــي يتطلــب تحقيــق العدالــة االجتماعيــة بالمحافظــة علــى اســتدامة خدمــات الرفــاه 
االجتماعــي وجودتهــا، كالخدمــات الصحيــة والتعليميــة، وتوفيــر شــبكات األمــان االجتماعــي التــي 

يــم لألجيــال الحاليــة والقادمــة علــى حــد ســواء. توفــر اســتدامة ســبل العيــش الكر
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للمســاهمة فــي تحقيــق أجنــدة أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 وذلــك مــن خــال 
االخــذ بمرئيــات وطموحــات واحــام األطفــال التــي ركــزت علــى: ربــط األطفــال بصانعــي 
يــز مســاهمة  القــرار، ادمــاج أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المناـهـج الدراســية، تعز
مؤسســات وجمعيــات المجتمــع المدنــي فــي رفــع مســتوى الوعــي بأهــداف التنميــة 
يــز الشــراكة بيــن الشــركات والقطــاع الخــاص مــن  المســتدامة 2030 لــدى األطفــال، وتعز
خــال المســئولية المجتمعيــة لدعــم دور مبــادرات األطفــال ذات العاقــة بأجنــدة اهــادف 

التنميــة المســتدامة 2030 .

ومــن هــذا المنطلــق تلتــزم الســلطنة بضمــان تمتــع كافــة فئــات المجتمــع بالمســاواة، 
يــز االندمــاج االجتماعــي واالقتصــادي، وجعــل المســاواة  وذلــك مــن خــال تمكيــن وتعز
يــز قيــم الســام ونشــره، كغايــة  مبــدأ إلرســاء الســام االجتماعــي إلــى جانــب تعز
أساســية تنشــدها الســلطنة ليــس فقــط علــى المســتوى المحلــي وإنمــا أيضــا علــى 

الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي.

وعــدم  المســاواة  يــز  تعز علــى  التنمويــة،  خططهــا  خــال  مــن  الحكومــة  عملــت  كمــا 
 لجميــع المواطنيــن وعلــى 

ً
التمييــز، وتوفيــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة األساســية مجانــا

مســتوى مختلــف محافظــات الســلطنة ووالياتهــا. وقــد تركــزت الجهــود فــي العقــود 
الثاثــة األولــى مــن عمــر النهضــة )1970  -  2000م( فــي توفيــر المقومــات األساســية 
للبنيــة التحتيــة، حيــث حظــي قطــاع التعليــم ببالــغ االهتمــام فــي ســلم األولويــات باعتبــاره 
أســاس تنميــة المجتمعــات ومحركهــا. وســاعد إنشــاء المــدارس والمعاهــد الفنيــة فــي 
مختلــف المحافظــات، جنبــا إلــى جنــب مــع تفعيــل برامــج محــو األميــة فــي تأهيــل العديــد 

مــن الكــوادر الوطنيــة التــي ســاهمت فــي بنــاء المجتمــع. 

 في تحقيق االندماج االجتماعي، 
ً
 أساسيا

ً
 وال شك أن مظلة الحماية االجتماعية تلعب دورا

كمــا أن الجمــع بيــن عمليــات النمــو االقتصــادي وســبل تحقيــق االندمــاج االجتماعــي يقــع 
إلــى حــد كبيــر علــى عاتــق القطاعــات االجتماعيــة، مثــل التعليــم والصحــة، لتكــون الحمايــة 

االجتماعيــة بمثابــة حلقــة الوصــل بيــن تلــك القطاعــات ومــا تقدمــه مــن خدمــات. 

كمــا تعمــل الســلطنة بشــكل دؤوب ومســتمر علــى تطويــر مقومــات منظومــة الحمايــة 
االجتماعيــة، والمتمثلــة فــي الخدمــات العامــة، وخدمــات التعليــم، والصحــة، واإلســكان، 
االجتماعــي؛ مــن  األمــان  التقاعــد، وبرامــج شــبكات  االجتماعيــة، وصناديــق  والتأمينــات 
يــب وتأهيــل وتشــغيل، وصناديــق  مســاعدات نقديــة وعينيــة، وبرامــج التمكيــن؛ مــن تدر
دعــم وتأســيس المشــاريع الصغيــرة، وبرامــج الدعــم الحكومــي؛ كدعــم الســلع الغذائيــة 

مــن  الحمايــة  وبرامــج  واألساســية،  العامــة  والخدمــات  األدويــة  ودعــم  األساســية، 
اإلســاءة واالتجــار والعنــف الخاصــة بالمــرأة والطفــل،  ..الــخ. 

وتســعى برامــج الحمايــة االجتماعيــة إلــى تحقيــق مبــادئ الدمــج واإلنصــاف والتمكيــن 
 فــي المجتمــع، والتــي تشــمل فئــات مختلفــة 

ً
والحمايــة للفئــات المحتاجــة واألكثــر احتياجــا

وفئــات  المســجونين،  وأســر  والمهجــورات،  والمطلقــات،  واأليتــام،  األرامــل،  مثــل: 
الشــيخوخة والعجــز )تشــمل الحــاالت مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة(. 

وتقــدم شــبكات األمــان معاشــات شــهرية طبقــا لقانــون الضمــان االجتماعــي، إلــى جانــب 
حزمــة متنوعــة مــن المســاعدات وفقــا لائحــة المســاعدات االجتماعيــة، وبرامــج اإلســكان 
االجتماعــي التــي تتضمــن بنــاء وحــدات ســكنية وتقديــم مســاعدات وقــروض إســكانية، 

وبرامــج دعــم خاصــة، كبطاقــات الوقــود أو )دعــم المحروقــات باالســتهداف(. 

السلطنة توفر  المساواة بين المواطنين والوافدين
ال تميــز سياســات وتشــريعات الســلطنة بيــن المواطــن والوافــد، فالمواطــن والوافــد 
سواســية أمــام القانــون فــي مختلــف المجــاالت، حيــث يحصــل الجميــع علــى الخدمــات 
العامــة واألساســية، والحــق فــي التعليــم والوصــول للخدمــات الصحيــة، كمــا يحظــى 

الوافــد بحــق تعليــم أبنائــه بلغتــه. 

وتنظــم الائحــة الخاصــة بشــروط وإجــراءات إنشــاء دور الحضانــات حــق الجاليــات المتواجــدة 
في السلطنة بإنشاء دور حضانة لخدمة أطفال الجاليات العربية واألجنبية. وهكذا الحال 
يــاض األطفــال والدراســة فــي التعليــم األساســي والثانــوي. ويضمــن القانــون  بالنســبة لر
يــة حــق الوافــد فــي ممارســة شــعائره الدينيــة، وبنــاء دور العبــادة. كمــا  واإلجــراءات اإلدار
كفــل قانــون الجمعيــات األهليــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني )14  / 2000( حــق الجاليــات 

والوافديــن فــي إنشــاء األنديــة االجتماعيــة والثقافيــة الخاصــة بهــم.

وتعــد التقانــة اليــوم مــن ممكنــات التنميــة البشــرية حيــث أشــار أســتطاع )قيــاس النفــاذ 
واســتخدام تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت( المنفــذ فــي عــام 2019م )لألفراد 15 ســنة 
إلــى أن 90.9 % هــي نســبة اســتخدام االنترنــت )91.3 % للعمانييــن و90.4 %  فأكثــر( 
للوافديــن(، وهــذه التقانــة متوفــرة للنســاء والرجــال علــى الســواء، وال توجــد أيــة قيــود 
على حق امتاك هذه التقنية في الســلطنة. كما أنشــأت الســلطنة الصندوق العماني 
العمانيــة  المؤسســات  باحتضــان  المعنــي  األعمــال  يــادة  لر للتكنولوجيــا، ومركــز ســاس 

الناشــئة فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات. 

 حرصــت الســلطنة منــذ بدايــة النهضــة المباركــة فــي عــام 1970م علــى إحــداث 
والمســتوى  بالوضــع  االرتقــاء  بهــدف  واجتماعيــة،  واقتصاديــة  تنمويــة  تغييــرات 
والجهــات  السياســية  اإلرادة  تكاملــت  وقــد  عمــان.  فــي  لإلنســان  المعيشــي 
يــز  المعنيــة بعمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة مــع الجهــود الموجهــة لتعز

كافــة.  المجتمــع  لفئــات  االجتماعــي  اإلدمــاج 

وعليــه ُوجهــت جهــود الســلطنة التخــاذ السياســات والتدابيــر 
والتعليميــة  والصحيــة  االقتصاديــة  والخدمــات  واإلجــراءات 
العدالــة  لتحقيــق  وغيرهــا  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
المجتمــع،  فئــات  مختلــف  بيــن  والمســاواة  االجتماعيــة، 
النــوع  أو  العمــر  النظــر عــن  بغــض  واحتــرام حقــوق األفــراد 
الصحــي  الوضــع  أو  المعتقــد  أو  العــرق  أو  االجتماعــي 

الــخ. واالقتصــادي، 

أقــرت  والحقوقــي،  التنمــوي  النهــج  إلــى  االنتقــال  ومــع 
فــي  )الدســتور(  للدولــة  األساســي  النظــام  الســلطنة 
أن"  الـــ )17( علــى  ينــص فــي مادتــه  عــام 1996م، والــذي 
فــي  متســاوون  وهــم  سواســية  جميعهــم  المواطنــون 
الحقــوق والواجبــات العامــة، وال تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب 
الجنــس أو األصــل أو اللــون أو اللغــة أو الديــن أو المذهــب أو 

االجتماعــي".  المركــز  أو  الموطــن 
كمــا انضمــت الســلطنة إلــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام 1996م، وصادقــت علــى 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( فــي عــام 2005م، 

وعلــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي عــام 2008م. 
يعات والقوانيــن واللوائــح واالســتراتيجيات والبرامــج الوطنيــة بمــا  كمــا واءمــت التشــر
يتماشــى وروح االتفاقيــات الدوليــة التــي وقعتهــا وصادقــت عليهــا، ومثــال ذلــك 
قانــون الطفــل الصــادر فــي عــام 2013م، وقانــون رعايــة وتأهيــل المعوقيــن الصــادر 
فــي عــام 2008م. وحظيــت فئــات المــرأة، والطفــل والمســن والشــخص مــن ذوي 
الدخــل المحــدود ومــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة بحقــوق متســاوية مــع بقيــة أفــراد 
المجتمــع، وربمــا بتمييــز إيجابــي، تحقيقــا لإلنصــاف مــن خــال مراعــاة معطيــات الحــاالت 
االجتماعــي  االدمــاج  تحقيــق  فــي  النهــج  هــذا  اعتمــاد  وســاعد  االســتهداف.  عنــد 

للفئــات المحتاجــة واألكثــر احتياجــا فــي عمليــة التنميــة. 

األطفال أوال

ومــن هــذا منطلــق حرصــت الســلطنة علــى إشــراك الطفــل العمانــي فــي بنــاء وتحديــد 
مســتقبلهم لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وبالتالــي العيــش فــي عالــم مســتدام، تعمــل 
 بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســف علــى تحقيــق طموحــات األطفــال 

ً
جمعيــة األطفــال أوال

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف

أقــر النظــام األساســي للدولــة 
أن " الـــــمـــــواطنون جمــيعــــهم 
ســـــواسية وهــم متســــــاوون 
فـــــي الــــحــــــقوق والـــــــواجبات 
العامــة، وال تمييــز بينهــم فــي 
ذلــك بســبب الجنــس أو األصــل 
أوالديــن  اللغــة  أو  أواللــون 
أو  الموطــن  أو  المذهــب  أو 

االجتماعــي" المركــز 

الحّد من أوجه 
عدم المساواة
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1  -  مشروع مورد للخاضعين لقانون الضمان االجتماعي:

2  -  وحدة متنقلة لخدمات التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة:

بهـــدف تمكيـــن الشـــباب والشـــابات مـــن تأســـيس وتطويـــر مشـــروعاتهم 
الصغيـــرة والمتوســـطة. 

تـــم انشـــاء صنـــدوق الرفـــد فـــي عـــام 2013 الـــذي يقـــدم حزمـــة أولـــى 
برامـــج  أربعـــة  التمويليـــة وتـــم فـــي مرحلـــة أولـــى إعـــداد  البرامـــج  مـــن 
االعتبـــار  فـــي  أخـــذت  يـــز(  وتعز يـــادة،  ور وتأســـيس،  )مـــورد،  تمويليـــة 
عـــن  الباحثيـــن  وهـــي  الصنـــدوق  مـــن  المســـتهدفة  الفئـــات  احتياجـــات 
يبيـــة والراغبيـــن فـــي  عمـــل بمـــن فيهـــم خريجـــي الجهـــات التعليميـــة والتدر
تأســـيس المشـــاريع فـــي هـــذا القطـــاع ورواد األعمـــال وفئـــة الخاضعيـــن 

يفيـــة والحرفييـــن والمهنييـــن.  الر االجتماعـــي والمـــرأة  للضمـــان 

وتضمنـــت هـــذه البرامـــج إجـــراءات وشـــروط ميســـرة ومرنـــة تمـــت دراســـتها 
بـــكل دقـــة وعنايـــة وفقـــا للمعاييـــر الدوليـــة للتمويـــل. 

ويســـتهدف مشـــروع مـــورد تشـــجيع الخاضعيـــن لقانـــون الضمـــان االجتماعـــي 
علـــى تأســـيس أو دعـــم مشـــاريعهم الخاصـــة.

 مـــن خـــال تقديـــم قـــروض تصـــل حتـــى عشـــرة  آالف لاير عمانـــي بـــدون رســـوم 
يـــة وفنيـــة بفتـــرة ســـماح لمـــدة 12 شـــهر وفتـــرة ســـداد 7 ســـنوات بعـــد  إدار

فتـــرة الســـماح.
لاير   165,516 بتكلفـــة   

ً
مشـــروعا  23 الممولـــة  يع  المشـــار عـــدد  وبلـــغ   

نـــي. عما

االجتماعيـــة  التنميـــة  دائـــرة  خـــال  مـــن  االجتماعيـــة  التنميـــة  قامـــت وزارة 
بمحوت بمســـح حالـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة تبين مـــن خاله وجـــود عـــدد 
كبيـــر مـــن الحـــاالت التـــي تحتـــاج إلـــى خدمـــات تأهيليـــة وال تتلقاهـــا نتيجة لعـــدم 
توفـــر مركـــز حكومي لتأهيـــل األشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقـــة بواليـــة الدقـــم، 

وبعـــد المســـافة عـــن مركـــز الوفـــاء لتأهيـــل األطفـــال المعاقيـــن بمحـــوت. 

 لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، 
ً
 من مبدأ الشـــراكة المجتمعيـــة ودعمـــا

ً
وانطاقـــا

االجتماعيـــة  التنميـــة  مـــع وزارة  الدقم بالتعـــاون  مصفـــاة  شـــركة  قامـــت 

بتوفيـــر وتجهيـــز وحـــدة متنقلـــة بواليتـــي الدقـــم ومحوت لتوفيـــر الخدمـــات 
 )80( عددهـــا  اإلعاقة والبالـــغ  ذوي  األشـــخاص  مـــن  للحـــاالت  التأهيليـــة 

حالة بواليتـــي الدقـــم ومحـــوت.  

وقـــد تم اختيار موقـــع الوحـــدة لتكـــون فـــي المراكـــز الصحيـــة بواليتـــي الدقـــم 
ومحـــوت لتخفيـــف العـــبء المـــادي والنفســـي علـــى األســـر التي تســـكن 

فـــي أماكـــن بعيـــدة عـــن المراكـــز المخصصـــة للتأهيـــل.

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

الحّد من أوجه 
عدم المساواة

الخطط المستقبلية:

التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

التحديات:

اهتمــت حكومــة الســلطنة بربــط الهــدف العاشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بالتوجهــات االســتراتيجية لرؤيــة 
يمــة ومســتدامة للجميــع" ضمــن األولويــة الوطنيــة "الرفــاه  ــاة كر عمــان 2040، حيــث ركــز التوجــه االســتراتيجي "حي
مــع  بالتوافــق  المجتمعــي،  الســلم  وتحقيــق  وقوتهــا،  المجتمعــات  تماســك  إن  علــى  االجتماعيــة"  والحمايــة 
اســتراتيجية العمــل االجتماعــي )2016 – 2025(، والتــي شــكل فيهــا مبــدأ االندمــاج االجتماعــي أحــد المرتكــزات 

لاســتراتيجية. األساســية 

الجهــات  بيــن  الحقيقيــة  والشــراكة  التنســيق  ضعــف  فــي  المجــال  هــذا  فــي  التحديــات  أبــرز  تتركــز 
ذوي  باألشــخاص  المتعلقــة  الخدمــات  فــي  األهليــة  والجمعيــات  الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة 
ذوي  لألشــخاص  المتزايــدة  االحتياجــات  لتلبيــة  التحديــات  أحــد  الماليــة  المــوارد  وتمثــل  اإلعاقــة. 
إعــادة  المؤهلــة فــي مجــاالت  ية  البشــر الكــوادر  المســتقبل.  كذلــك عــدم كفايــة  اإلعاقــة فــي 

المختلفــة. التأهيــل 
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أهداف التنمية المستدامة

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة11

مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

الرسائل الرئيسية:

الطفرة في قطاع اإلســكان من أهم ســمات التطور في الســلطنة على مدى العقود األربعة الماضية، حيث تولت الحكومة القيام بدور أساســي 	 
فــي توفيــر األراضــي الازمــة لســكن المواطــن، مــع تخصيــص جــزء هــام مــن اإلنفــاق العــام علــى تطويــر المرافــق فــي كافــة أنحــاء الســلطنة، وتوفيــر 

التمويــل الــازم لتمكيــن المواطنيــن مــن بنــاء مســاكنهم.

االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة تحــدد أهــداف التنميــة العمرانيــة علــى النحــو التالــي: النمــو والتنويــع االقتصــادي؛ مــدن ومجتمعــات صالحــة 	 
للعيــش تحافــظ علــى الهويــة العمانيــة؛ االســتخدام المســتدام للمــوارد؛ األمــن الغذائــي والمــوارد المائيــة؛ حمايــة البيئــة والتكيــف مــع تأثيــرات التغيــر 

المناخــي؛ نظــام نقــل وبنيــة أساســية مســتدامة. 
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العديـــدة،  التخطيـــط  تحديـــات  مـــن  الرغـــم  علـــى 
وغيرهـــا  جيـــد  بشـــكل  تـــدار  التـــي  للمـــدن  يمكـــن 
حاضنـــات  تكـــون  أن  البشـــرية،  المســـتوطنات  مـــن 
لابتـــكار واإلبـــداع وتشـــكل دوافـــع رئيســـية للتنميـــة 

لمســـتدامة.  ا

هـــذا، ويدعـــو الهـــدف الحـــادي عشـــر مـــن أهـــداف 
الجميـــع  إلـــى ضمـــان حصـــول  المســـتدامة  التنميـــة 
علـــى مســـاكن وخدمـــات أساســـية آمنـــة وميســـورة 
النقـــل   ونظـــم  الفقيـــرة  األحيـــاء  وتنميـــة  التكلفـــة، 
المســـتدامة، واألماكـــن الخضـــراء والعامـــة للجميـــع. 

ومـــع توســـع النمـــو الســـكاني علـــى حســـاب األراضـــي 
مـــن  أبعـــد  هـــو  مـــا  إلـــى  المـــدن  تتســـع  المتاحـــة، 
يـــة الرســـمية. لكـــن الزحـــف العمرانـــي  حدودهـــا اإلدار
متعلقـــة  أخـــرى  عناصـــر  يقـــوض  لـــه  المخطـــط  غيـــر 
فـــإن  ذلـــك،  إلـــى  باإلضافـــة  المســـتدامة.  بالتنميـــة 
 مـــا 

ً
إدارة النفايـــات الصلبـــة والتلـــوث الهوائـــي غالبـــا

تكـــون إشـــكالية فـــي المناطـــق المكتظـــة بالســـكان.

ولعـــل مـــن أهـــم ســـمات التطـــور فـــي الســـلطنة علـــى مـــدى العقـــود 
األربعـــة الماضيـــة الطفـــرة فـــي قطـــاع اإلســـكان باعتبـــاره مـــن القطاعـــات 
 لكونـــه 

ً
الهامـــة، ليـــس فقـــط فـــي مســـار التنميـــة االقتصاديـــة، ولكـــن أيضـــا

مـــن األعمـــدة األساســـية للتنميـــة االجتماعيـــة.
 ومـــن هنـــا جـــاءت السياســـة اإلســـكانية لكـــي تعكـــس أهميـــة هـــذا القطـــاع، 
ــر األراضـــي  ــل توفيـ ــن أجـ ــد مـ ــل بـــكل جهـ ــلطنة علـــى العمـ ــد حرصـــت السـ فقـ
الازمـــة لســـكن المواطـــن، مـــع تخصيـــص جـــزء هـــام مـــن اإلنفـــاق العـــام علـــى 
تطويـــر المرافـــق العامـــة فـــي كافـــة أنحـــاء البـــاد، وتوفيـــر التمويـــل الـــازم 

لتمكيـــن المواطنيـــن مـــن بنـــاء مســـاكنهم. 

القانــون يكفــل لــكل مواطــن ومواطنــة الحــق فــي تملــك 
قطعــة أرض ســكنية

فـــي  اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد  الســـلطنة  لقـــد حققـــت 
مجـــال توفيـــر الخدمـــات اإلســـكانية، وبموجـــب القانـــون 
فـــإن لـــكل مواطن  / مواطنـــة الحـــق فـــي تملـــك قطعـــة 
أرض ســـكنية ضمـــن شـــروط محـــددة، باإلضافـــة إلـــى 
قيـــام الحكومـــة ببنـــاء الوحـــدات الســـكنية لـــذوي الدخـــل 
الســـكنية،  للمســـاعدات  برنامـــج  ووضـــع  المحـــدود، 

وبرنامـــج القـــروض الســـكنية.

ــدة فـــي  ــة جديـ ــك إلـــى مرحلـ ــلطنة بذلـ ــت السـ   ووصلـ
الخدمـــات اإلســـكانية متمثلـــة فـــي مشـــروع "األحيـــاء 
 للسياســـات 

ً
الســـكنية المتكاملـــة"، الـــذي يأتـــي داعمـــا

اإلســـكانية القائمـــة فـــي الســـلطنة، والمتمثلـــة فـــي 
البحـــث عـــن البدائـــل المناســـبة لتوفيـــر المســـكن المائـــم 
الســـكنية،  األراضـــي  لمنـــح  المســـتحقين  للمواطنيـــن 
فـــي  نوعـــه  مـــن  األول  المشـــروع  هـــذا  يعـــد  لـــذا 
الســـلطنة، وهـــو قائـــم علـــى الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن 
الحكومـــي والخـــاص، حيـــث تـــم  إســـناده إلـــى إحـــدى 
يـــة لتطويـــره وفـــق أفضـــل المعاييـــر، وســـيحفل بمنظومـــة  الشـــركات العقار
متكاملـــة مـــن خدمـــات البنيـــة األساســـية والمرافـــق االجتماعيـــة والخدميـــة، 
وســـوف تكـــون المســـاكن فـــي هـــذه األحيـــاء الســـكنية متاحـــة للراغبيـــن مـــن 

المواطنيـــن.
يـــز امتـــاك المنـــازل فـــي الســـلطنة، مـــن   كمـــا يهـــدف المشـــروع إلـــى تعز
خـــال تطويـــر مســـاكن نوعيـــة فـــي أحيـــاء متكاملـــة وبأســـعار معقولـــة، 
وتوفيـــر بدائـــل جديـــدة لتخفيـــض حجـــم طلبـــات المواطنيـــن المســـتحقين ألراض 
ـــز االقتصـــاد عـــن  ســـكنية بموجـــب قانـــون األراضـــي وملحقاتـــه، وكذلـــك تحفي

يـــق إشـــراك القطـــاع الخـــاص.   طر

التنميــة  اســتراتيجية  أســفرت 
)الــــــــرؤية  الـــــمدى  طــــــــويلة 
لاقــــتــــــــصاد  المــــــستـــــــقبلية 
العمانــي 2020( عــن ظهــور 
مراكــز اقتصاديــة جديــدة فــي 
الســــــــلطنة خــارج العـــــــاصمة 
مــــــــــسقط.  وهـــي؛ صـــالة، 
وصـــــــــحار، والدقــم. لتـــــعمل 
تحـــــــقيق  علــــــى  مجتــــــــمعة 
التنميــة اإلقليميــة المتوازنــة 
تمثــل  بحـــــــيث  البــاد،  فـــــــي 
علــى  تعمــل  يــة  حضر مراكــز 
التنميــة فــي المناطــق  نشــر 

بهــا. المحيطــة 

مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

يــادة النمــو الســكاني والطلبــات المتزايــدة علــى األراضــي فــي عمــان  أدت عمليــة تســارع وتيــرة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وز
يــة والتــي تمثلــت فــي التوســع العمرانــي غيــر الموجــه، وضعــف مفهــوم )صنــع  إلــى العديــد مــن التحديــات العمرانيــة والحضر

المــكان(، كمــا أن ســيادة مفهــوم االســتخدام الفــردي للســيارة، والتــى تعتبــر وســيلة التنقــل الســائدة، وقلــة اســتخدام 
يــد مــن شــبكات الطــرق. يــادة الحاجــة لمز يــة، وز يــادة االختناقــات المرور النقــل العــام، ســاهم فــي ز

االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية:

التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

تمثــل أداة رئيســية لتحقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، فهــي تهــدف بصفــة رئيســية إلــى وضــع إطار عــام لتوجيه التنمية العمرانية 
( فــي مختلــف محافظــات الســلطنة، وإعــداد نطاقــات متكاملــة الســتخدامات األراضــي علــى المســتوى الوطنــي 

ً
بعيــدة المــدى )20عامــا

ومســتوى المحافظــات لمقابلــة متطلبــات التنميــة الشــاملة والمســتدامة، ولكافــة القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتتكامــل األســتراتيجية 
 لهــذه االســتراتيجية، فقــد تــم تحديــد األهــداف االســتراتيجية للتنميــة العمرانيــة علــى النحــو 

ً
مــع أهــداف الرؤيــة المســتقبلية عمــان 2040. ووفقــا

التالــي: النمــو والتنويــع االقتصــادي؛ مــدن ومجتمعــات صالحــة للعيــش تحافــظ علــى الهويــة العمانيــة؛ االســتخدام المســتدام للمــوارد؛ األمــن 
الغذائــي والمــوارد المائيــة؛ حمايــة البيئــة والتكيــف مــع تأثيــرات التغيــر المناخــي؛ النقــل الذكــي والبنيــة األساســية المســتدامة.

الخطط المستقبلية:

التحديات:

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف
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تأسســـت منصـــة المـــدن الذكيـــة فـــي مطلـــع عـــام 2017 كأولـــى مبـــادرات المشـــروع 
االســـتراتيجي للمـــدن الذكيـــة فـــي مجلـــس البحـــث العلمـــي. تـــم البـــدا بهـــذا المشـــروع 
بالشـــراكة مـــع المجلـــس األعلـــى للتخطيـــط وبلديـــة مســـقط وهيئـــة تقنيـــة المعلومـــات 
وبتمويـــل مـــن الشـــركة العمانيـــة لاتصـــاالت )عمانتـــل( والشـــركة العمانيـــة لتنميـــة 
الســـياحة )عمـــران( ومجموعـــة نمـــاء القابضـــة. ترتكـــز أعمـــال المنصـــة تحديـــدا فـــي ثـــاث 
مهـــام رئيســـة فيمـــا يخـــص حلـــول المـــدن الذكيـــة. المهمـــة األولـــى تعنـــى بالتوعيـــة 
وبنـــاء القـــدرات، المهمـــة الثانيـــة تركـــز علـــى البحـــث واالبتـــكار فـــي مشـــاريع المـــدن 
الذكيـــة، والمهمـــة الثالثـــة تهـــدف إلشـــراك ومشـــاركة أصحـــاب المصلحـــة للخـــروج 

بحلـــول بينيـــة ذكيـــة.
اســـتطاعت المنصـــة وفـــي وقـــت قصيـــر ان تحقـــق العديـــد مـــن األهـــداف والمشـــاريع 
والخاصـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  لبعـــض  والعمليـــة  العلميـــة  االستشـــارات  وتقديـــم 

يـــق التنفيـــذي بالمنصـــة  ــام الفر ــدرات قـ ــاء القـ ــاع التوعيـــة وبنـ ــلطنة. ففـــي قطـ بالسـ
العديـــد مـــن  فـــي  العلميـــة  التوعويـــة والـــورش  المحاضـــرات  العديـــد مـــن  بتقديـــم 

الفعاليـــات والمؤتمـــرات المحليـــة والدوليـــة. 
كمـــا دشـــنت المنصـــة مبـــادرة "ســـفراء المنصـــة" لتكويـــن مجتمعـــات معرفيـــة حـــول 
محافظـــات وواليـــات الســـلطنة بهـــدف نشـــر المعرفـــة والوعـــي بمختلـــف جوانـــب 
قطـــاع المـــدن الذكيـــة وحلولهـــا المختلفـــة، حيـــث اســـتقطبت هـــذه المبـــادرة أكثـــر مـــن 

300 ســـفير مـــن مختلـــف محافظـــات الســـلطنة. 
يـــن لتقديـــم  وفـــي قطـــاع البحـــث واالبتـــكار قامـــت المنصـــة بدعـــوة الباحثيـــن والمبتكر
يـــة ألهـــم تحديـــات المـــدن فـــي الســـلطنة واســـتطاعت ان  مقترحـــات بحثيـــة وابتكار
تجتـــذب أكثـــر مـــن 150 مقتـــرح بحثـــي انقســـمت الـــى قســـمين، مقترحـــات تهـــدف الـــى 
الخـــروج بابتـــكارات ملموســـة وأخـــرى تهـــدف للخـــروج بنتائـــج بحثيـــة جميعهـــا ينصـــب 

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

1  -  منصة المدن الذكية:

مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

فـــي مجـــال المـــدن الذكيـــة وحلولهـــا. تـــم فـــرز جميـــع هـــذه المقترحـــات واختيـــار ودعـــم 
يـــة بقيمـــة اجماليـــة  ســـتة مقترحـــات، أربعـــة منهـــا فـــي االبتـــكار واثنيـــن فـــي البحـــوث النظر
فاقـــت 30 ألـــف لاير عمانـــي. كمـــا قامـــت المنصـــة أيضـــا بالتعـــاون مـــع جهـــات خاصـــة 
ــا الـــى دعـــوة  ــار واللتـــان هدفتـ بتنظيـــم وإدارة فعاليتـــي "هاكاثـــون" فـــي مطـــرح وصحـ
يـــن والمبرمجيـــن والمهتميـــن بالحلـــول الذكيـــة للتفكـــر فـــي تحديـــات هاتيـــن  مختلـــف المبتكر
المدينيـــن ومحاولـــة الخـــروج بأفـــكار وحلـــول ذكيـــة وتطبيقهـــا فـــي مـــدة زمنيـــة ال تتجـــاوز 
الثاثـــة أيـــام. اســـتقطبت هاتـــان الفعاليتـــان أكثـــر مـــن 1,500 مشـــارك مـــن خـــال أكثـــر مـــن 
ــتطاعوا ان  ــة اسـ يـــق فقـــط فـــي كل فعاليـ ــار 20 فر ــا واختيـ ــل تـــم فرزهـ يـــق عمـ 500 فر
يقدمـــوا حلـــول ذكيـــة فـــي قطاعـــات مختلفـــة كالســـياحة والتـــراث، والبيئـــة والطقـــس، 

ــتيات والنقـــل.  واللوجسـ
يـــق المنصـــة التنفيـــذي   أمـــا فـــي قطـــاع مشـــاركة أصحـــاب المصلحـــة فقـــد قـــام فر

بتقديـــم االستشـــارات المهنيـــة والعلميـــة لـــكل مـــن وزارة البيئـــة والشـــؤون المناخيـــة 
والمـــوج مســـقط. تـــم تقديـــم االستشـــارات لهـــذه الجهـــات بعـــد الجلـــوس مـــع المعنييـــن 
والمســـؤولين بالجهـــة ومحاولـــة ربـــط مشـــاريعها وأعمالهـــا وتحدياتهـــا بجهـــات ذات 
عاقـــة ومصلحـــة للخـــروج بحلـــول بينيـــة ذكيـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال تـــم تقديـــم مقترحـــات 
متكاملـــة فـــي قطـــاع الطاقـــة المتجـــددة للمـــوج مســـقط تشـــمل أصحـــاب الوحـــدات 
الســـكنية والشـــركات العمانيـــة العاملـــة فـــي هـــذا القطـــاع وشـــركات أخـــرى توظـــف 
للخـــروج بحلـــول تخـــدم  البيانـــات الضخمـــة  الحديثـــة كإنترنـــت األشـــياء وتحليـــل  التقنيـــات 
جميـــع األطـــراف وبأقـــل كلفـــة ممكنـــة. كمـــا تـــم أيضـــا تقديـــم مقترحـــات بيئـــة لـــوزارة 
البيئـــة والشـــؤون المناخيـــة بعـــد ورشـــة عصـــف ذهنـــي بمنهجيـــة "المقهـــى المعرفـــي" 
ودمـــج مخرجـــات الورشـــة بمخرجـــات هاكاثـــون صحـــار للخـــروج بحلـــول ســـهلة التنفيـــذ وذات 

تأثيـــر كبيـــر. 
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أهداف التنمية المستدامة

الهدف الثاني عشر: ضمان وجود أنماط استهاك وإنتاج مستدامة12

االستهاك واإلنتاج 
المسؤوالن

الرسائل الرئيسية:

الســلطنة تتبنــى هــدف تحقيــق نمــط إنتاجــي مســتدام مــن خــال التوجــه المتزايــد نحــو التنويــع االقتصــادي كتوجــه اســتراتيجي للســلطنة، وقــد أدمجــت 	 
الخطــة الخمســية التاســعة )2016  -  2020( خطــط ومســتهدفات االســتهاك واإلنتــاج المســتدامين ضمــن أولويــات السياســات الوطنيــة. 

خطــط وبرامــج عمــل تنفيذيــة للتوســع فــي اســتخدام الطاقــة المتجــددة وإدخــال معاييــر الكفــاءة فــي المنشــآت واألجهــزة الجديــدة، وتوليــد الطاقــة مــن 	 
يــادة كميــة الميــاه  خــال مصــادر الطاقــة البديلــة األخــرى )الفحــم النظيــف، الوقــود الحيــوي(، والتوســع فــي إنشــاء محطــات تحليــة جديــدة أكثــر كفــاءة لز

المحاة. 

أولــت رؤيــة عمــان 2040 أولويــة خاصــة لضمــان وجــود أنمــاط انتــاج واســتهاك مســتدامة مــن خــال اســتخدام مســتدام للمــوارد والثــروات الطبيعيــة 	 
نة لجميع القطاعات وقادرة على استيعاب المستجدات، 

ّ
واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية، توفير بنية أساسية وتقنية متطورة ممك

تحقيــق أمــن غذائــي ومائــي قائــم علــى مــوارد متجــددة وتقنيــات متطــورة واســتغال أمثــل للموقــع االســتراتيجي والتنــوع الحيــوي للســلطنة، باإلضافــة 
إلــى توفيــر وعــي بيئــي مــازم للتطبيــق الفعــال لقواعــد االســتهاك واإلنتــاج المســتدامين.
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الكفــاءة فــي  بتشــجيع  المســتدامة  أنمــاط االســتهاك واإلنتــاج  تتعلــق 
المــوارد والطاقــة، واســتدامة البنيــة األساســية، وتوفيــر إمكانيــة الحصــول 
علــى الخدمــات األساســية، وتوفيــر فــرص العمــل الائــق وغيــر المضــر بالبيئــة، 
وتحســين جــودة الحيــاة لصالــح الجميــع. ويعنــي اإلنتــاج المســتدام؛ إنتــاج 
ذو قيمــة مضافــة باســتخدام مــوارد أقــل، فــي حيــن يعنــي االســتهاك 
المســتدام رفــع كفــاءة االســتخدام وتقليــل الهــدر فــي المــوارد. ويتضمــن 
هــذا الهــدف تحقيــق اإلدارة المســتدامة واالســتخدام الكــفء للمــوارد 

الطبيعيــة وتخفيــض نصيــب الفــرد مــن النفايــات.

التنويع االقتصادي توجه استراتيجي  للسلطنة
يــر، فــإن عمــان تتبنــى  كمــا ســبق اإلشــارة فــي أكثــر مــن موضــع فــي هــذا التقر
هــدف تحقيــق نمــط إنتاجــي مســتدام مــن خــال التوجــه المتزايــد نحــو التنويــع 
االقتصــادي كتوجــه اســتراتيجي لهــا، بمــا يعنيــه ذلــك مــن تحويــل االقتصــاد 
العمانــي مــن اقتصــاد يعتمــد علــى ســلعة واحــدة، وهــي النفــط، إلــى تنميــة 
قطاعــات ومصــادر أخــرى. وترتبــط سياســة التنويــع االقتصــادي فــي الســلطنة 
–مثلهــا مثــل الــدول المعتمــدة علــى مــوارد غيــر متجــددة أي قابلــة للنضــوب 
كالنفــط -  بإحــداث تغييــرات إيجابيــة واســعة فــي هيــكل االقتصــاد الوطنــي مــن 
خــال تنميــة األنشــطة غيــر النفطيــة، وممــا يســاعد علــى ذلــك تميــز االقتصــاد 

العمانــي بتنــوع مــوارده الطبيعيــة.

التقليديــة  بالمصــادر  االهتمــام  جانــب  إلــى  التنويــع  سياســة  وتســتهدف 
للدخــل، التركيــز علــى قطاعــات واعــدة تتمتــع فيهــا الســلطنة بميــزة نســبية 
واضحــة، وتنطلــق خطــة التنويــع مــن إزالــة المعوقــات التــي تحــد مــن اســتغال 
الطاقــات الكامنــة للقطاعــات الواعــدة فــي تنويــع مصــادر النمــو. ولتحقيــق 
هــذا الهــدف االســتراتيجي، تعمــل حكومــة الســلطنة علــى االســتغال األمثــل 
للمــوارد الطبيعيــة المتاحــة والموقــع االســتراتيجي المتميــز للســلطنة بالقــرب 
العالمــي، مــع العمــل علــى إعــادة تدويــر  النمــو فــي االقتصــاد  مــن مراكــز 

الفوائــض الماليــة مــن القطــاع النفطــي لتمويــل مشــروعات البنيــة األساســية 
مــن موانــئ ومطــارات وطــرق رئيســية تعــزز المكانــة اللوجســتية للســلطنة.

وقــد أدمجــت الخطــة التنمويــة التاســعة )2016  -  2020( بشــكل واضــح خطــط 
ومســتهدفات االســتهاك واإلنتــاج المســتدامين ضمــن أولويــات السياســات 
يــز مبــادئ االســتدامة  الوطنيــة. وتعمــل الحكومــة فــي هــذا اإلطــار علــى تعز
، مثــل 

ً
مــن خــال مراجعــة وتحديــث وتنفيــذ الخطــط والبرامــج المتوفــرة حاليــا

للزراعــة،  الصالحــة  األراضــي  حمايــة  يــة،  البحر الحيــاة  حمايــة  الحيــوي،  التنــوع 
واالســتراتيجية الوطنيــة للحفــاظ علــى البيئــة، وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات 
المعنيــة ذات العاقــة. كمــا تعمــل علــى وضــع وتنفيــذ خطــط واســتراتيجيات 
فــي مجــاالت أخــرى لــم يتــم تطويرهــا، كاالســتراتيجية الوطنيــة إلدارة وتحســين 
المحميــات، واســتراتيجية كفــاءة اســتخدام الطاقــة والميــاه، ورفــع كفــاءة 
اســتخدام الطاقــة والمرافــق فــي مجــاالت الصناعــة بصــورة خاصــة، وتنفيــذ 
برامــج توعيــة تركــز علــى كفــاءة اســتخدام الطاقــة والميــاه فــي المجتمــع 

بصــورة عامــة. 

الســلطنة لديهــا خطــط وبرامــج عمــل تنفيذيــة محــددة للتوســع 
فــي اســتخدام الطاقــة المتجــددة، وإدخــال معاييــر الكفــاءة 
فــي المنشــآت واألجهــزة الجديــدة، وتوليــد الطاقــة مــن خــال 

مصــادر الطاقــة البديلــة األخــرى
 علــى إطــاق حمــات متنوعــة لنشــر الوعــي البيئــي، 

ً
كمــا تعمــل الســلطنة أيضــا

تســتهدف جميــع شــرائح المجتمــع وصنــاع القــرار، وتعمــل علــى دعــم وتطويــر 
يــة، باإلضافــة إلــى  مجموعــة حوافــز لإلنتــاج النظيــف للحــد مــن االنبعاثــات الغاز
إعداد سياسات وبروتوكوالت وطنية للتفاعل مع حاالت الطوارئ واألزمات، 
وإعــداد وتحديــث ومتابعــة خطــة إدارة الكــوارث الوطنيــة، مــع إعطــاء األولوية 
يع الموجهــة نحــو تقليــل آثــار األنــواء المناخيــة والفيضانــات، ووضــع  للمشــار

خطــط لتنفيــذ هــذه المشــاريع مــن قبــل جهــات االختصــاص.

االستهاك
واإلنتاج المسؤوالن

التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

استثمار النفايات وتحويلها الى عائد اقتصادي:

 فــي ُعمــان والــذي 
ً
يعــد مكــب العامــرات اول مكــب صحي مصمــم هندســيا

بــدأ عملــه فــي اوائــل 2011، ويمتــد علــى مســاحة 9.6 هكتــار، ويتكــون مــن 
5 خايــا وبســعة اجماليــه 10 مليــون متــر مكعــب مــن النفايــات الصلبــة. كل 
خليــه لديهــا 16 عمــود لرعايــة العصــارة. كل األعمدة متصلــة مــع بعضهــا 
مــن اجــل تســهيل حركة العصــارة الــى مضخــة الراشــح. هــذا المشــروع هــو جــزء 
يقــه علميــه وصديقــة  مــن مبــادرات الحكومــة لمعالجــة النفايــات الصلبــة بطر
للبيئة. كونهــا االولــى فــي نوعهــا، مــن المتوقــع ان يكــون مكب العامــرات 

ــات الصلبــة المســتقبلية فــي البــاد. ــاال لمشــاريع ادارة النفاي مث

إلــى ميــاه" لمعالجــة مــا يقــرب  إلــى طاقــة  النفايــات  ُصممــت محطــة "تحويــل 
مــن 2200 طــن يومًيــا مــن النفايــات البلديــة الصلبــة مــن منطقــة تجميــع النفايــات 
فــي مســقط وجنــوب الباطنــة. واســتخدم الكهربــاء الناتجــة عــن هــذه المحطــة 

لتشــغيل محطــة تحليــة الميــاه والتــي تولــد مــا يقــرب مــن 75 مليــون متــر مكعــب 
المعــروف أن  النفايــات ســنوًيا. ومــن  الناتجــة مــن  الصالحــة للشــرب  الميــاه  مــن 
الميــاه  تحليــة  الُمســتخدم فــي تشــغيل محطــة  التقليــدي  الوقــود  يعــد  الغــاز 
يــة  فــي ســلطنة ُعمــان، وبالتالــي يســاعد إنتــاج الميــاه الناتجــة مــن المعالجــة الحرار

للنفايــات علــى تقليــل اعتمــاد الســلطنة علــى الغــاز إلنتــاج الميــاه.
المعالجــة الميكانيكيــة الحيويــة، وُيقصــد بهــا معالجــة النفايــات المتبقيــة والتــي 
 مــن المعالجــة الميكانيكيــة والبيولوجيــة بهــدف خفــض األثــر البيئــي 

ً
تتضمــن كا

لطمــر النفايــات المتبقيــة، إذ تجمــع هــذه المعالجــة مــا بيــن تســهيل الفــرز ونموذج 
المعالجــة البيولوجيــة مثــل عمليــة التحــول إلــى ســماد أو الهضــم الاهوائــي، 
كمــا أنهــا تقــوم بتثبيــت وفصــل النفايــات غيــر المناســبة إلعــادة تدويرهــا، كمــا 
تقــوم باســتخراج المــواد غيــر القابلــة إلعــادة التدويــر وتنتــج وقــود مشــتق مــن 

النفايــات الســتخدامه فــي التطبيقــات الصناعيــة.

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

يعــد اســتمرار اعتمــاد االقتصــاد العمانــي علــى قطــاع النفــط أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه اســتدامة نمــط اإلنتــاج والنمــو االقتصــادي 
في الســلطنة، كما أن النمو الســكاني وتعدد أشــكال الهدر وعدم الكفاءة في إدارة الموارد الطبيعة المتاحة، والتوســع العمراني 
 آخر بســبب آثارهــا 

ً
 علــى مســتويات اإلنتــاج واالســتهاك المســتدام فــي عمــان، وتعتبــر ادارة النفايــات تحديــا

ً
ل ضغوطــا

ّ
المتزايــد كلهــا تشــك

الســلبية علــى البيئــة والصحــة العامة.

رؤيــة عمــان 2040  تولــى أهميــة خاصــة لضمــان وجــود أنمــاط انتــاج واســتهاك مســتدامة، حيــث أكــدت علــى أن االســتخدام المســتدام للمــوارد والثــروات الطبيعيــة واســتثمارها 
نــة لجميــع القطاعــات وقــادرة علــى اســتيعاب المســتجدات، فضــا عــن أمــن غذائــي 

ّ
بمــا يكفــل تحقيــق قيمــة مضافــة عاليــة، باإلضافــة إلــى توفيــر بنيــة أساســية وتقنيــة متطــورة ممك

ومائــي قائــم علــى مــوارد متجــددة وتقنيــات متطــورة واســتغال أمثــل للموقــع االســتراتيجي والتنــوع الحيــوي للســلطنة، وتوفيــر وعــي بيئــي مــازم للتطبيــق الفعــال لقواعــد 
االســتهاك واإلنتــاج المســتدامين. وقــد تضمنــت الخطــط المســتقبلية للســلطنة وضــع أنظمــة لــإلدارة المســتدامة للنفايــات وإعــادة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة تتســم بالكفــاءة 
والفعاليــة وتكــون متاحــة بأســعار معقولــة، وإشــراك المجتمــع فــي تطبيــق الممارســات المتعلقــة بتقليــل كميــة النفايــات والتوّســع فــي إعــادة اســتخدامها وإعادة تدويرها، 

والمســاهمة فــي إحيــاء االقتصــاد العمانــي عبــر تحســين إنتاجيــة المــوارد والحــد مــن األضــرار البيئيــة، باإلضافــة حمايــة البيئــة العمانيــة ألجيــال الحاضــر والمســتقبل.

الخطط المستقبلية:

التحديات:

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف
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تعتبــر ســلطنة ُعمــان مــن الــدول الســباقة فــي جميــع القضايــا المتعلقــة بالبيئــة والشــؤون المناخيــة، وتحــرص علــى دعــم التضامــن 	 

الدولــي للتصــدي لمشــكلة تغيــر المنــاخ وآثــاره الســلبية. حيــث صادقــت الســلطنة علــى االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالشــؤون 

يــة بشــأن تغيــر المنــاخ وبروتوكــول كيوتــو الملحــق بهــا، واتفاقيــة فيينــا لحمايــة طبقــة  المناخيــة )اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطار

يــال بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة االوزون وتعدياتــه(. األوزون، وبروتوكــول مونتر

قامــت الســلطنة وبالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP(، بإعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للتكيــف والتخفيــف مــن 	 

تأثيــرات التغيــرات المناخيــة.

ــر 2013م وتحديثهــا فــي ديســمبر 2015م، ومــن خــال اإلجــراءات المختلفــة 	  إصــدار الئحــة حمايــة طبقــة األوزون فــي نوفمب

فقــد تمكنــت الســلطنة مــن خفــض معــدالت اســتهاك أهــم المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون إلــى الصفــر أو إلــى مســتويات 

يــال خــال فتــرة وجيــزة.  أقــل مــن تلــك المطلوبــة فــي بروتوكــول مونتر

ســلطنة عمــان تواجــه كغيرهــا مــن دول العالــم، العديــد مــن التحديــات المرتبطــة بالتغيــر المناخــي، ولمواجهــة تلــك التحديــات، تــم 	 

إنشــاء وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة، والمصادقــة علــى كافــة االتفاقيــات الدوليــة المتعلقةبالشــؤون المناخيــة.

أهداف التنمية المستدامة

الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره13

العمل المناخي

الرسائل الرئيسية:
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تعتبــر عمــان مــن الــدول الســباقة فــي بــذل الجهــود الكبيــرة الدائمــة فــي جميــع 
التضامــن  المناخيــة، وتحــرص علــى دعــم  بالبيئــة والشــؤون  المتعلقــة  القضايــا 
أســهمت  وقــد  الســلبية،  وآثارهــا  المنــاخ  تغيــر  لمشــكلة  للتصــدي  الدولــي 
الســلطنة بفعاليــة مــن الحــد مــن مخاطــر ظاهــرة االحتبــاس الحــراري والتأثيــرات 
الســلبية للتغيــرات المناخيــة، حيــث ال تعتبــر الســلطنة بمنــأى عــن التغيــرات المناخيــة 
تتأثــر  البحــار والمحيطــات جعلهــا  يــب مــن  القر الجغرافــي  العالمّيــة، فموقعهــا 
بشــكل واضــح وأكثــر مــن غيرهــا مــن دول المنطقــة. ومــن هــذا المنطلــق، صادقت 
الســلطنة علــى االتفاقيــات الدوليــة المتعلقةبالشــؤون المناخيــة )اتفاقيــة األمــم 
يــة بشــأن تغيــر المنــاخ وبروتوكــول كيوتــو الملحــق بهــا، واتفاقيــة  المتحــدة اإلطار
يــال بشــأن المــواد المســتنفدة  فيينــا لحمايــة طبقــة األوزون، وبروتوكــول مونتر
لطبقــة االوزون وتعدياتــه(، كمــا شــاركت بفعاليــة فــي االجتماعــات والدراســات 
والمشــاريع المعنيــة بهــذا الشــأن، وحصلــت علــى عــدة مناصــب دوليــة فــي 
اتفــاق  علــى  توقيعهــا  إلــى  باإلضافــة  المذكــورة،  الدوليــة  البيئيــة  االتفاقيــات 

يــل مــن عــام 2016م. ــاخ فــي شــهر ابر ــر المن يــس بشــأن تغي بار

 للجهــود الوطنيــة فــي مواجهــة التأثيــرات الســلبية لظاهــرة االحتبــاس 
ً
واســتكماال

الحــراري وتحديــات التغيــرات المناخيــة، فقــد قامــت الســلطنة وبالتعــاون مــع برنامــج 
الوطنيــة  االســتراتيجية  إعــداد  مشــروع  بتنفيــذ   ،)UNEP( للبيئــة  المتحــدة  األمــم 
للتكيــف والتخفيــف مــن تأثيــرات التغيــرات المناخيــة فــي الســلطنة، لتحقيــق األهــداف 
التاليــة: تحديــد وتقييــم التأثيــرات والمخاطــر علــى بعــض القطاعــات؛ تطويــر إطــار العمــل 
بتخفيــف  الخاصــة  واإلجــراءات  والخطــط  البرامــج  تحديــد  والتشــريعي؛  المؤسســي 
المنــاخ؛  تغيــر  ومخاطــر  تأثيــرات  مــع  والتكيــف  الحــراري  االحتبــاس  غــازات  انبعاثــات 

يــب وبنــاء القــدرات. باإلضافــة للتدر

وقــد تــم إعــداد البــاغ الوطنــي األول للســلطنة، بالتعــاون بيــن وزارة البيئة والشــؤون 
المناخيــة وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP( وجامعة الســلطان قابوس، وهو 
يــر مهــم يحتــوي علــى بيانــات عــن الهشاشــة، والمخاطــر، والنمذجــة  عبــارة عــن تقر
المناخيــة، والتوقعــات المناخيــة المســتقبلية، مــع احتوائــه علــى قســم خــاص بجــرد 
 
ً
غــازات االحتبــاس الحــراري وســبل التخفيــف مــن انبعاثاتهــا. وتعمــل الســلطنة حاليــا
يــر التحديــث لفتــرة الســنتين، وذلــك  علــى إعــداد البــاغ الوطنــي الثانــي للســلطنة، وتقر
بالتعــاون مــع كل مــن برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP( وجامعــة الســلطان 

قابــوس.

الســلطنة تشــّجع اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة والتقنيــات 
المنخفضــة الكربون

والتــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي تنويــع مصــادر الطاقــة وتحقيــق فوائــد لألنظمــة 
الحــراري،  االحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  تقليــل  خــال  مــن  البيئيــة والمناخيــة واالحيائيــة 
حيــث تــم إصــدار لوائــح تنظيميــة وقوانيــن تشــريعية مثــل الئحــة اســتصدار موافقــات 
يع آليــة التنميــة النظيفــة فــي عــام 2010م وتعديلهــا فــي عــام 2013م،  مشــار
مــن  لاســتفادة  الخــاص  القطــاع  وشــركات  الحكوميــة  الجهــات  لتشــجيع  وذلــك 
يع آليــة التنميــة النظيفــة تحــت مظلــة بروتوكــول  التســهيات المتاحــة لتنفيــذ مشــار

كيوتــو. 

وفــي إطــار مواصلــة جهــود الســلطنة فــي هــذا الشــأن نظمــت الســلطنة المنتــدى 
البيئــي للطاقــات المتجــددة فــي عــام 2017م، والــذي اســتهدف: نشــر تطبيقــات 
المجتمــع  ومنظمــات  والمؤسســات  الجهــات  مختلــف  بيــن  المتجــددة  الطاقــات 
المدنــي واألفــراد؛ نشــر الوعــي بأهميــة وجــدوى تطبيقــات الطاقــة المتجــددة فــي 
التخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة فــي مختلــف الجهــات والمؤسســات ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي واألفــراد؛ التعــرف علــى جهــود الســلطنة فــي مواجهــة تحديــات 
يــف بأهــم البحــوث والدراســات فــي مجــال الطاقــات  التغيــرات المناخيــة وآثــاره؛ التعر

المتجــددة فــي الســلطنة. 

األعاصيــر  مــع  للتكيــف  الجهــود  بــذل  علــى  الســلطنة  تحــرص 
البحــر،  وارتفــاع مســتوى ســطح  الشــواطئ،  وتــآكل  يــة،  المدار
والتصحــر،  الميــاه  ونــدرة  يــة،  البحر والبيئــة  األســماك  وقطــاع 

الغــذاء وأمــن  الطاقــة،  وأمــن  الفيضانــات،  مــن  والحمايــة 

لطبقــة  المســتنفدة  المــواد  مجال رقابــة  فــي  الســلطنة  دور  يــز  تعز أجــل  ومــن 
يــال؛ تــم إصــدار الئحــة حمايــة  األوزون، وتحقيــق متطلبــات االلتزام ببروتوكــول مونتر
طبقــة األوزون فــي نوفمبــر 2013م وتحديثهــا فــي ديســمبر 2015م، ومــن خــال 
اإلجــراءات المختلفــة فقــد تمكنــت الســلطنة مــن خفــض معــدالت اســتهاك أهــم 
المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون إلــى الصفــر أو إلــى مســتويات أقــل مــن تلــك 

يــال خــال فتــرة وجيــزة.  المطلوبــة فــي بروتوكــول مونتر

 االحتفــال 
ً
ومــن جهــة أخــرى، تحــرص الســلطنة علــى مشــاركة دول العالــم ســنويا

بالحــدث العالمــي )ســاعة األرض(، والــذي يكــون لــه دور مهــم فــي غــرس ثقافــة 
الترشــيد فــي اســتخدام مصــادر الطاقــة المختلفــة، وتقليــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس 
يــة فــي كل مــن وزارة البيئــة  الحــراري، حيــث يتــم إطفــاء األنــوار واألضــواء غيــر الضرور
والشــؤون المناخيــة وجميــع إداراتهــا فــي المحافظــات وبعــض الجهــات الحكوميــة 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  والكليــات  والجامعــات  الخــاص  قطــاع  وشــركات 
لوائــح  إعــداد  الســلطنة علــى  تحــرص  بالســلطنة. كمــا  ياضيــة  الر واألهلــي والفــرق 

قانونيــة فــي مجــال الشــؤون المناخيــة. 

رقــم  الــوزاري  القــرار  بموجــب  المناخيــة  الشــؤون  إدارة  الئحــة  أهمهــا؛  ومــن 
يــخ 29 مــارس 2016م؛ والئحــة تنظيــم اســتصدار موافقــات  )20  / 2016( الصــادر بتار
 )CDM -  Projects( يع آليــة التنميــة  النظيفــة تحــت مظلــة بروتوكــول كـــيوتو مشــار
الصادرة بموجـب  الـقـــرار  الـــــوزاري  رقـــم )30  / 2010( بتاريخ 21 أغسطس 2010م 
يــل 2013م؛ الئحــة  يــــخ 7 أبر وتحديثهــا بالقــرار الــوزاري رقــم  )53 /  2013( الصــــــادر بـتــــار
يــخ 12  حمايــة طبقــة األوزون بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )107 /  2013( الصــادرة بتار
ديســمبر 2013م، وتحديثهــا بموجــب القــرار الــوزاري األخيــر رقــم )67 /  2015( الصــادر 

يــخ 13 ديســمبر 2015م. بتار

وتحــرص الســلطنة كذلــك علــى التعــاون مــع عــدة منظمــات بيئيــة إقليميــة ودوليــة 
فــي مجــال الشــؤون المناخيــة. منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: الهيئــة الحكوميــة 
مجلــس   ،)GCF( األخضــر  المنــاخ  صنــدوق   ،IPCC(( المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، جامعــة الــدول العربيــة، برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة 
األمــم  برنامــج   ،)UNIDO( الصناعيــة  للتنميــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة   ،)UNEP(
المتحــدة اإلنمائــي)UNDP(، مرفــق البيئــة العالمــي GEF( (. كمــا عملــت الســلطنة 

علــى تشــكيل لجــان متخصصــة فــي مجــال الشــؤون المناخيــة. 

تشــكيلها  تــم  والتــي  األوزون،  طبقــة  لحمايــة  الوطنيــة  اللجنــة  أهمهــا  ومــن 
بهــدف  ديســمبر 2012م   12 يــخ  بتار  )2012  / 121( رقــم  الــوزاري  القــرار  بموجــب 
طبقــة  بحمايــة  المتعلقــة  الوطنيــة  واالســتراتيجيات  السياســات  واقتــراح  مراجعــة 
يــال  األوزون، وذلــك لتمكيــن الســلطنة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه بروتوكــول مونتر
بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون. واللجنــة الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة، 
يــخ 14  والتــي تــم تشــكيلها بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )23 /  2016( الصــادر بتار
ــراح وتنفيــذ السياســات وخطــط العمــل  يــل 2016م بهــدف المســاهمة فــي اقت أبر
الوطنيــة الازمــة للتكيــف مــع التأثيــرات الســلبية الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة وتلــك 

المتعلقــة بالتخفيــف مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري.

العمل 
المناخي

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف
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التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

الحفاظ على طبقة األوزون:

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

فــي إطــار اهتمــام الســلطنة بالقضايــا البيئيــة والشــؤون المناخيــة ودعمهــا 
المســتمر لتلــك الجهــود ومشــاركتها المجتمــع الدولــي فــي حمايــة طبقــة 
األوزون، فقــد انضمــت الســلطنة فــي 28 / 9/ 1998م إلــى كل مــن اتفاقيــة 
يــال وتعديليــه فــي كل مــن لنــدن وكوبنهاجــن وذلــك  فيينــا وبروتوكــول مونتر
بموجــب المرســوم الســلطاني الســامي رقــم )73/ 98(، كمــا صادقــت علــى 
يــال 1997م وبكيــن 1999م فــي 10 /  10 /  2004م بموجــب  تعديلــي مونتر
المرســوم الســلطاني الســامي رقــم )106 /  2004(، وحرصــت الســلطنة علــى 
القيــام بدورهــا فــي مجــال حمايــة طبقــة األوزون وتحقيــق متطلبــات االلتــزام 
األوزون،  لطبقــة  المســتنفدة  المــواد  مــن  للتخلــص  المذكــور  بالبروتوكــول 

بشــكل دائــم، مــع الحــرص علــى تجنــب التأثيــر علــى التنميــة االقتصاديــة مــن 
خــال الســماح للشــركات وتشــجيعها الســتخدام بدائــل المــواد المســتنفدة 

لطبقــة األوزون فــي مشــاريعها المختلفــة. 

وقــد تمكنــت الســلطنة مــن تحقيــق النجــاح فــي مجــال حمايــة طبقــة األوزون، 
حيــث كانــت ســّباقة فــي خفــض معــدالت اســتهاك أهــم المــواد المســتنفدة 
كربونــات، والهالونــات، وبروميــد  فلــورو  الكلــورو  مــواد  مثــل  األوزون،  لطبقــة 
الميثيــل، حيــث تــم تخفيــض معــدالت االســتهاك إلــى الصفــر أو إلــى مســتويات 

يــال خــال فتــرة وجيــزة. أقــل مــن تلــك المطلوبــة فــي بروتوكــول مونتر

العمل 
المناخي

تتأثر السلطنة بالتغيرات المناخية المختلفة:

يــب مــن البحــار والمحيطــات يجعلهــا تتأثــر بشــكل واضــح وأكثــر مــن غيرهــا مــن دول المنطقــة. وتقــع  حيــث إن موقعهــا الجغرافــي القر
الســلطنة ضمــن نطــاق المناطــق ذات الحــرارة المرتفعــة، والتــي تتســم بالتبايــن الكبيــر بيــن درجــات الحــرارة العليــا والدنيــا بخاصــة 

خــال فصــل الصيــف، ومــا لذلــك مــن تأثيــرات ســلبية علــى النظــم البيئيــة المختلفــة، مثــل الغطــاء النباتــي والتنــوع األحيائــي، 
كمــا تعانــي الســلطنة مــن انخفــاض معــدل تســاقط األمطــار، وازديــاد حــدة الجفــاف والتصحــر، ممــا ينتــج عنــه تقلــص فــي 

اإلنتــاج الزراعــي.

تواصــل الســلطنة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للتكيــف والتخفيــف مــن حــدة التغيــرات المناخيــة لمواجهــة التأثيــرات الســلبية لظاهــرة 
 علــى إعــداد البــاغ الوطنــي الثانــي للســلطنة حــول الهشاشــة والمخاطــر والنمذجــة المناخيــة 

ً
االحتبــاس الحــراري، كمــا تعمــل الســلطنة حاليــا

والتوقعــات المناخيــة المســتقبلية وســبل التخفيــف مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري. 

بــدأت الســلطنة تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة للتخلــص التدريجــي مــن مــواد )الهيدروكلوروفلوروكاربونــات( 
اعتبــارا مــن عــام 2016م إلــى عــام 2020م، والــذي يهــدف إلــى اســتكمال الجهــود واإلجــراءات المعمــول بهــا مــن أجــل تحقيــق متطلبــات 
يــال، وتحقيــق نســبة الخفــض فــي اســتهاك مــواد )الهيــدرو كلــورو فلــورو كاربونــات( إلــى معــدل 35 % بحلــول  االمتثــال لبروتوكــول مونتر
يــب  يــد والتكييــف، وتجهيــز مراكــز التدر يــب الفنييــن فــي قطــاع التبر يــق إنفــاذ التشــريعات، وتدر شــهر ينايــر مــن عــام 2020م، وذلــك عــن طر

يــد، وتنفيــذ حمــات للتوعيــة واإلرشــاد، باإلضافــة إلــى بنــاء القــدرات. المهنــي، ومتابعــة عمــل مركــز اســتعادة وإعــادة تدويــر غــازات التبر

الخطط المستقبلية:

التحديات:
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أهداف التنمية المستدامة

الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء14

الحياة تحت الماء

الرسائل الرئيسية:

يــة ومنــع التلــوث البحــري بجميــع أنواعــه أهميــة خاصــة مــن خــال تنفيــذ الدراســات، وإنشــاء 	  تولــي الســلطنة حمايــة البيئــة البحر

يــة، وإصــدار التشــريعات، وتنفيــذ خطــط إدارة المناطــق الســاحلية، وتأهيــل األخــوار واســتزراع أشــجار  مناطــق صــون البيئــة البحر

القــرم بمختلــف المحافظــات الســاحلية للســلطنة، وكذلــك تنفيــذ خطــط إدارة الشــعاب المرجانيــة وإقامــة حمــات تنظيــف بيئاتهــا، 

يــة. يــة لمــا لهــا مــن أهميــة فــي اســتدامة وتــوازن البيئــة البحر ومراقبــة الســاحف والثدييــات البحر

تعمــل الســلطنة علــى مواصلــة الجهــود الراهنــة فــي مراجعــة وتحديــث القوانيــن والتشــريعات البيئيــة والدراســات وخطــط إدارة 	 

المناطــق الســاحلية.

يــة جديــدة باإلضافــة الــى االســتمرار فــي إعــادة تأهيــل 	  يــة واضافــة محميــات طبيعيــة بحر جــاٍر حاليــا اجــراء تقييــم للمــوارد البحر

يــة للمشــاريع المقتــرح اقامتهــا علــى الســواحل. المناطــق المتضــررة. ووضــع الخطــط واالشــتراطات المتعلقــة بالبيئــة البحر

حكومــة الســلطنة تعمــل علــى التنســيق المســتمر مــع كافــة الجهــات والهيئــات والقطاعــات والجمعيــات البيئيــة ذات العاقــة 	 

يــة ومواردهــا وتنوعهــا الحيــوي. يــة للتعــاون مــن أجــل المحافظــة علــى البيئــة البحر بالبيئــة البحر
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يــة  البحر اإليكولوجيــة  النظــم  علــى  والمحافظــة  المســتدام  االســتخدام  إن 
 ،2030 خطــة  لتحقيــق  أساســيان  أمــران  يعــّدان  األحيائــي  وتنوعهــا  والســاحلية 
البيئــة  تشــكل  عمــان،  وفــي  الناميــة.  الصغيــرة  يــة  الجزر للــدول  بالنســبة  الســيما 
يــة بمختلــف شــواطئها الجميلــة التــي تمتــد لمســافة 3165 كيلــو متــر أحــد  البحر
أهــم المقومــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للســلطنة، بمــا تتميــز بــه مــن 
ُعمــان،  بحــر  العــرب،  )بحــر  بحــار  ثاثــة  تطــل علــى  مــوارد طبيعيــة ومناظــر جماليــة 

العربــي(.  الخليــج 

يــة وصــون المــوارد األحيائيــة  ومــن أجــل تحقيــق األهــداف الراميــة إلــى حمايــة البيئــة البحر
مناطــق  وإنشــاء  الدراســات  تنفيــذ  خــال  مــن  خاصــة  أهميــة  أولتهــا  فقــد  يــة،  البحر
الســاحلية  المناطــق  إدارة  خطــط  وتنفيــذ  يعات  التشــر وإصــدار  يــة  البحر البيئــة  صــون 
وتأهيــل األخــوار واســتزراع أشــجار القــرم بمختلــف محافظــات الســلطنة، وكذلــك تنفيــذ 
خطــط إدارة الشــعاب المرجانيــة وإقامــة حمــات تنظيــف بيئاتهــا ومراقبــة الســاحف 

يــة. يــة، لمــا لهــا مــن أهميــة فــي اســتدامة وتــوازن البيئــة البحر والثدييــات البحر

وإدارة  يــة  البحر البيئــة  حمايــة  مجــال  فــي  العمــل  أولويــات  أهــم  تلخيــص  ويمكــن 
يــد مــن التدهــور  المناطــق الســاحلية فــي ســلطنة عمــان فيمــا يلــي: منــع حــدوث المز
فــي البيئــة الســاحلية وإعــادة المناطــق المتدهــورة إلــى طبيعتهــا؛ إجــراء الدراســات 
والبحــوث للتأثيــرات المحتملــة علــى المناطــق الســاحلية ومواردهــا الطبيعيــة؛ المراقبــة 
المتواصلــة للبيئــة الســاحلية لضمــان المحافظــة عليهــا؛ تخطيــط اســتخدامات األراضــي 

الســاحلية؛ التوعيــة العامــة وإشــراك المواطنيــن فــي حمايــة المــوارد الســاحلية.

 كبيــرة لمنــع التلــوث البحــري بجميــع أنواعــه، حيــث جــاء 
ً
كمــا بذلــت  الســلطنة جهــودا

إصــدار المرســوم  الســلطاني رقــم )34 /  1974( الخــاص بقانــون التلــوث البحــري كأول 
لمكافحــة  الوطنيــة  الخطــة  إعــداد  مــن  االنتهــاء  وتــم  البيئــي،  المجــال  فــي  قانــون 
التلــوث فــي عــام 1985م، ويجــري تحديثهــا بصفــة متواصلــة لتتناســب مــع التغيــرات 
يــادة المنشــآت الســاحلية التــي قــد تــؤدي إلــى تســربات  التــي تشــهدها الســلطنة، كز
يتيــة فــي البيئــة الســاحلية، وبخاصــة الموانــئ والمناطــق الصناعيــة الحــرة، إلــى جانــب  ز
المنطقــة  اعتمــاد  تــم  كمــا  للســلطنة،  اإلقليميــة  الميــاه  تعبــر  التــي  النفــط  ناقــات 
يــة العمانيــة، وتســعى الســلطنة إلــى الحصــول علــى  االقتصاديــة الخالصــة للبيئــة البحر

الموافقــة الدوليــة لتمديــد حــدود جرفهــا القــاري.

يــح البيئيــة والــدور الرقابــي، فقــد تــم إصــدار الئحــة  كمــا أدركــت الســلطنة أهميــة التصار
يــف فــي البيئــة  يــح اإلغــراق والتصر يــة، ووضــع تصار يــف المخلفــات فــي البيئــة البحر تصر
يــة بمــا يتناســب ومــواد الائحــة، باعتبارهــا آليــة رقابيــة علــى األنشــطة والمشــاريع  البحر
يــة،  يــف المخلفــات الســائلة إلــى البيئــة البحر الواقعــة علــى البيئــة الســاحلية، كأعمــال تصر
يــة  يــة، وإغــراق المــواد الصلبــة فــي البيئــة البحر وعمليــات نقــل الســوائل بيــن المنشــآت البحر
يــة لجــودة  يــر رصــد دور ُيلــزم الشــركات بتقديــم تقار ، حيــث أن عمليــة إصــدار التراخيــص 
يــة تتضمــن تحاليل كيميائيــة للمواد الصلبة  التي  يــر مخبر المخلفــات الســائلة المصرفــة وتقار
يتــم إغراقهــا بمــا يضمــن خلوهــا مــن الملوثــات وبمــا يتوافــق مــع الشــروط الــواردة فــي 
الائحتيــن المنظمتيــن لهــذه التراخيــص. كمــا يتــم التنســيق مــع الجهــات المعنيــة بالســلطنة 
المــد األحمــر  والمنظمــة اإلقليميــة مــن خــال خطــة وطنيــة شــاملة لمتابعــة ظاهــرة 
والحــد مــن تأثيراتهــا، وتــم إنشــاء مركــز األمــن البحــري فــي عــام 2014م، والــذي يعنــى 
ــإدارة وقيــادة عمليــات األمــن البحــري التــي تتــم فــي الموانئ والمنشــآت والســواحل  ب
يــة، كرصــد ومكافحــة التلــوث البحــري والتغيــر المناخي  يــة ضــد التهديــدات األمنيــة البحر البحر

وحمايــة المصائــد الســمكية.

يــة والســاحلية علــى نحــو مســتدام وحمايتهــا،   وفــي إدارة النظــم اإليكولوجيــة البحر
ــة )الشــعاب المرجانيــة – أشــجار  ي  بالنظــم البيئيــة البحر

ً
 خاصــا

ً
أولــت الســلطنة اهتمامــا

توجــد  حيــث  بالســلطنة.  المرجانيــة  الشــعاب  إدارة  خطــة  تنفيــذ  خــال  مــن  القــرم( 
تلــك المواقــع  الحيــود المرجانيــة فــي خمــس مواقــع رئيســية بالســلطنة، وتحظــى 
باهتمــام خــاص، يتجســد فــي تنفيــذ حمــات تنظيــف بيئــات  الشــعاب المرجانيــة نتيجــة 
لمــا تــم  ماحظاتــه مــن تزايــد رمــي شــباك ومعــدات الصيــد فــي هــذه البيئــات ومــا 
ينجــم عــن ذلــك مــن تأثيــرات عكســية عليهــا، وقــد بــدأ تنظيــم حمــات تنظيــف بيئــات 
المرجانيــة،  الشــعاب  عــام 2002م فــي مختلــف مواقــع  المرجانيــة منــذ  الشــعاب 
وذلــك  بهــا،  الصيــد  نشــاط  كثافــة  بســبب   

ً
تأثــرا األكثــر  المواقــع  علــى  التركيــز  مــع 

الســكان  لتوعيــة  حمــات  ذلــك  ،يســاير  المعنيــة  الجهــات  مختلــف  مــع  بالتعــاون 
ومتابعــة  المعلومــات  جمــع  وحمــات  األحيائيــة،  المــوارد  هــذه  بأهميــة  المحلييــن 
مختلــف  بمشــاركة  الحمــات  تلــك  تنفيــذ  ويتــم  الطبيعيــة،  المرجانيــة  الشــعاب  حالــة 
الجهــات المعنيــة، كــوزارة الزراعــة والثــروة الســمكية،  وزارة الســياحة، شــرطة عمــان 
الســلطانية ) قيــادة خفــر الســواحل – الدفــاع المدنــي(، جامعــة الســلطان قابــوس، 
مــن  المتطوعيــن  واألفــراد  الغــوص،  وأنديــة  وشــركات  العمانيــة،  البيئــة  وجمعيــة 

. ومقيميــن  مواطنيــن 

السلطنة تشارك في الجهود العالمية لحماية البيئة البحرية

وفــي إطــار مشــاركة الســلطنة فــي حملــة )بحــار نظيفــة( التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة 
للبيئــة؛ تــم تنفيــذ برنامــج متكامــل لتنظيــف بيئــات الشــعاب المرجانيــة فــي عــام 2018م، 
وبمــا أن محميــة جــزر الديمانيــات مــن أهــم المواقــع التــي تحــوي مســتعمرات الشــعاب 
 لمــا تواجهــه مــن تكاثــر نجــم البحــر التاجــي الــذي بــدأ 

ً
المرجانيــة فــي الســلطنة، ونظــرا

 مــن خــال ابيضــاض الكثيــر مــن الشــعاب المرجانيــة نتيجــة تزايــد أعــداد هــذا 
ً
تأثيــره واضحــا

الكائــن؛ فقــد تــم إزالــة مــا يقــارب مــن 600 نجمــة مــن هــذا النــوع مــن خــال تنفيــذ 4 
يــق غواصــي ُعمــان وبعــض  حمــات تنظيــف بالمحميــة، بمشــاركة متطوعيــن مــن فر

أنديــة الغــوص.

مــن  المرجانيــة  الشــعاب  تواجهــه  ولمــا  االحيائــي،  التنــوع  تنميــة  نهــج  مــع  وتواصــا 
حققــه  لمــا   

ً
ونظــرا المناطــق،  بعــض  تدهــور  وكذلــك  نموهــا،  مــن  ُتحــد  تهديــدات 

اســتخدام هيــاكل الشــعاب المرجانيــة االصطناعيــة فــي أنحــاء عــدة مــن العالــم مــن 
نجــاح فــي إيجــاد البديــل لألنظمــة البيئيــة المفقــودة، ومواجهــة الخســائر بالشــعاب 
المرجانيــة والساســل الغذائيــة المعقــدة، فقــد ســعت الســلطنة إلــى نشــر العديــد 
يــرة الفحــل وجــزر الديمانيــات الطبيعيــة  مــن الهيــاكل االصطناعيــة، وذلــك فــي كل مــن جز
، حيــث تــم نشــر مــا يقــارب مــن 

ً
 جيــدا

ً
ومحافظــة مســندم، وقــد القــى المشــروع نجاحــا

خمســمائة قالــب صناعــي حتــى اآلن، وتــم تقييــم التجربــة وأثبتــت نجاحهــا بشــكل تــام . 
كمــا قامــت الســلطنة بإنــزال عــدد مــن المراســي العائمــة فــي كل مــن بنــدر الخيــران وبنــدر 
الجصــة، وكذلــك محميــة جــزر الديمانيــات الطبيعيــة بهــدف حمايــة الشــعاب المرجانيــة 

ــد إنزالهــا فــي قــاع البحــر. مــن أضــرار مراســي القــوارب عن

يــة الُعمانيــة حيــث يوجــد نــوع  كمــا تعتبــر أشــجار القــرم أحــد أهــم مكونــات البيئــة البحر
الــذي   ،)Avicenna marina( بـــاسم المعــروف  واحــد فــي ســلطنة عمــان، وهــو 
اســتطاع التأقلــم مــع طبيعــة البيئــة الُعمانيــة، ويتــوزع هــذا النــوع فــي عــدة مناطــق 
ســاحلية، إذ تبلــغ المســاحة الكليــة التــي تغطيهــا أشــجار القــرم فــي السلطنــــــة مــا 
، ومــن أجــل المحافظــة علــى تلــك األشــجار فقــد بــدء العمــل 

ً
يقــارب مـــــــن 1030 هكتــارا

يــل عــام 2000م، مــن خــال إنشــاء 4  بمشــروع اســتزراع أشــجار القــرم فــي شــهر إبر
مشــاتل فــي مختلــف المحافظــات، واســتزراع أكثــر مــن 600 ألــف شــتله حتــى نهايــة 
عــام 2018م. كمــا قــام المختصــون بعــدة مســوحات ميدانيــة لمعرفــة مــدى نجــاح 
يــادة فــي المســاحات الخضــراء لبيئــات أشــجار  مشــروع االســتزراع، حيــث تاحــظ وجــود ز
القــرم والتنــوع االحيائــي. وتعتبــر هــذه األشــجار ذات كفــاءة عاليــة لخــزن الكربــون، وتعــد 

موئــا يســتقطب أفواجــا كبيــرة مــن الطيــور المســتوطنة والمهاجــرة. 

 
ً
 مــن الحيتــان الكبيــرة  والدالفيــن، منهــا 17 نوعــا

ً
كمــا يوجــد فــي ســلطنة عمــان  21 نوعــا

مــن الدالفيــن الصغيــرة إلــى الضخمــة، و3 أنــواع مــن الحيتــان البالينيــة وحــوت المســنن )حــوت 
العنبــر(، وأثبتــت الدراســات والبحــوث بالتتبــع باألقمــار الصناعيــة بــأن الحــوت األحــدب العمانــي 
الُعمانيــة، وذلــك  الســواحل  قــرب  حــوت مقيــم ويبقــى فــي موائلــه  الواقــع  هــو فــي 

للظــروف المناخيــة الموســمية التــي تطــرأ علــى المنطقــة الواقعــة جنــوب ُعمــان، حيــث توفــر 
 عــن الهجــرة إلــى بحــار القطــب 

ً
مصــادر غــذاء متنوعــة لهــذه الحيتــان علــى مــدار الســنة، عوضــا

 لفصائــل الحيتــان األخــرى التــي تعيــش فــي جنــوب 
ً
 عــن الغــذاء، وذلــك خافــا

ً
الجنوبــي بحثــا

 للغايــة، حيــث أن األعــداد التــي شــوهدت لهــذا النــوع 
ً
 نــادرا

ً
الكــرة األرضيــة، ممــا يجعلــه كائنــا

لــم تتجــاوز 100 حــوت.

يــة منهــا الســلحفاة  كمــا توجــد فــي الميــاه الُعمانيــة عــدة أنــواع مــن الســاحف البحر
يمانــي.  الر للســلحفاة  العالــم  فــي  تجمــع  أكبــر  ثانــي  الســلطنة  تعتبــر  حيــث  يمانــي،  الر
يتونيــة  يدلــي الز باإلضافــة إلــى الســلحفاة الشــرفاف والســلحفاة الخضــراء والســلحفاة ر
يــق عمــل وطنــي لدراســة أســباب  )تقشــار( والســلحفاة النملــة. وقــد تــم تشــكيل فر
يــة، التــي تعتبــر أحــد المؤشــرات علــى صحــة  نفــوق وجنــوح الثدييــات والســاحف البحر
 مــن العناصــر األساســية فــي النظــام البيئــي البحــري، فضــا عــن 

ً
يــة وعنصــرا البيئــة البحر

كــون البعــض منهــا مــن األنــواع المهــددة باالنقــراض، عليــه تأتــي أهميــة الوقــوف علــى 
، وضمــان اســتدامة هــذه 

ً
هــذه الظاهــرة ومعرفــة أســبابها وذلــك للحــد منهــا مســتقبا

المخلوقــات، ولربمــا تكشــف ظاهــرة النفــوق والجنــوح فــي بعــض األحيــان عــن حيوانــات 
 .

ً
يــة غيــر معروفــة أو لــم يتــم رصدهــا مســبقا بحر

يــة بالتنســيق مــع المنظمــة  الســلطنة تراقــب الحالــة البيئيــة البحر
يــة )روبمــي( اإلقليميــة لحمايــة البيئــة البحر

وفــي ســبيل تحقيــق الغايــة رقــم 3 مــن الهــدف رقــم 14، "تقليــل تحمــض المحيطــات 
يــز التعــاون العلمــي علــى  إلــى أدنــى حــد ومعالجــة آثــاره، بجملــة وســائل منهــا تعز
يــة ضمــن برنامــج ســنوي بالتنســيق  جميــع المســتويات"، يتــم مراقبــة حالــة البيئــة البحر
يــة )روبمــي(، ويتــم تقييــم ومراقبــة مواقع  مــع المنظمــة اإلقليميــة لحمايــة البيئــة البحر
، ووضــع االشــتراطات 

ً
يع التنمويــة المزمــع تنفيذهــا للتأكــد مــن مائمتهــا بيئيــا المشــار

يــة وعلــى طبيعــة الشــواطئ العمانيــة. الازمــة للحــد مــن تأثيرهــا علــى البيئــة البحر

السلطنة تشارك في حملة )بحار نظيفة(

ولتحقيــق الغايــة رقــم 5 مــن الهــدف الرابــع عشــر، "حفــظ 10 فــي المائــة علــى األقــل 
 
ً
يــة، بمــا يتســق مــع القانــون الوطنــي والدولــي، واســتنادا مــن المناطــق الســاحلية والبحر

إلــى أفضــل المعلومــات العلميــة المتاحــة، بحلــول عــام 2020"، فقــد تــم إنشــاء 14 
يــة، مــن أصــل 20 محميــة معلنــة بالســلطنة.  يــة وشــبه بحر محميــة، بحر

يــة  البحر العلــوم  مركــز  إنشــاء  تــم  فقــد  العلميــة  المعــارف  يــادة  ز مجــال  وفــي 
والســمكية، ومركــز مراقبــة جــودة األســماك، والتــي تعنــى جميعهــا بتنميــة الثــروة 
الســمكية، ومراقبــة جــودة الميــاه مــن أجــل حمايــة مصايــد األســماك. ولتيســير وصــول 
يــة واألســواق فقــد تــم إنشــاء موانــئ للصيــد  صغــار الصياديــن الحرفييــن إلــى المــوارد البحر
فــي معظــم الواليــات الســاحلية، ومراكــز إلنــزال األســماك، للتســهيل علــى الصياديــن.

الحياة تحت 
الماء

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف
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الحياة تحت 
الماء

التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

حمات تنظيف بيئات الشعاب المرجانية:

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

واألنظمــة  المــوارد  أهــم  أحــد  المرجانيــة  الشــعاب  تمثــل 
يــة حيــث تتواجــد فــي خمــس مناطــق رئيســية فــي  البيئيــة البحر
محافظــات الســلطنة وهــي تشــكل نظــام بيئــي متكامــل. حيــث 
المواقــع  كأحــد  الطبيعيــة  الديمانيــات  جــزر  محميــة  إعــان  تــم 
البيئيــة  مكوناتهــا  أهــم  أحــد  المرجانيــة  الشــعاب  تعتبــر  التــي 
لحمــات  خطــة  ووضــع  إلدارتهــا  وطنيــة  خطــة  تنفيــذ  وتــم 

يــة. دور بصفــة  المرجانيــة  الشــعاب  بيئــات  تنظيــف 
 لمــا تــم ماحظاتــه مــن تزايــد رمــي شــباك ومعــدات الصيــد 

ً
ونظــرا

تأثيــرات عليهــا  فــي مواقــع الشــعاب المرجانيــة ومــا تســببه مــن 
الشــعاب  بيئــات  لتنظيــف  متواصلــة  حمــات  تنظيــم  بــدأ  فقــد 
الشــعاب  مواقــع  مختلــف  فــي  2002م  العــام  منــذ  المرجانيــة  
كثافــة  بســبب  تأثــرا  األكثــر  المواقــع  علــى  التركيــز  مــع  المرجانيــة 
نشــاط الصيــد بهــا وذلــك بالتعــاون مــع مختلــف الجهــات المعنيــة 
بهــدف تنظيــف مواطــن الشــعاب المرجانيــة مــن كافــة المخلفــات 
بأهميــة  المحلييــن  الســكان  الصيــد وكذلــك توعيــة  وخاصــة شــباك 
تلــك المــوارد األحيائيــة وجمــع المعلومــات والوقــوف علــى حالــة 

الحمــات  تلــك  تنفيــذ  يتــم  حيــث  الطبيعيــة   المرجانيــة  الشــعاب 
العــام  القطاعيــن  مــن  المعنيــة  الجهــات  مختلــف  بمشــاركة 

والخــاص.
لكافــة  الحمــات  لتنفيــذ  متكامــل  ســنوي  برنامــج  عمــل  تــم  كمــا 
المرجانيــة  الحيــود  ذات  للمواقــع  المرجانيــة  الشــعاب  مواقــع 
الرصــد  برامــج  وبحســب  الصيــد  عمليــات  مــن  تأثــرا  واألكثــر  الكبيــرة 
المعنيــة  الــوزارة  مــن  المختصــون  بهــا  يقــوم  التــي  والمتابعــة 
باإلضافــة الــى الباغــات الــواردة مــن أنديــة الغــوص بحيــث يراعــى 
محافظــة  مــن  تختلــف  التــي  الطقــس  وطبيعــة  الجويــة  االحــوال 
عاليــة  ذات حساســية  المرجانيــة  الشــعاب  أن  وبمــا   ، أخــرى  إلــى 
المؤهليــن  الغواصيــن  اختيــار  يتــم  فأنــه  والكســر  التأثــر  يعة  وســر
إتباعهــا  يجــب  والتــي  المثلــى  يقــة  بالطر توجيههــم  يتــم  كمــا 
وعنــد  الرفــع  وأكيــاس  المقــاص  اســتخدام  عمليــة  عنــد  خاصــة 
يــق المســاعد علــى القــوارب حتــى  ســحب الشــباك مــن قبــل الفر

المرجــان. علــى  تأثيــر  أي  هنــاك  يكــون  ال 

، وإمكانــات بشــرية وماديــة 
ً
يــة مــن أهميــة اقتصاديــة وبيئيــة، فــإن ذلــك يســتوجب إدارة فاعلــة جــدا  لمــا تمثلــه البيئــة البحر

ً
نظــرا

يــة الغنيــة، وتواجــه الســلطنة نقــص الحــاد فــي الكــوادر الفنيــة، فعلــى الرغــم مــن تســخير مــا  للمحافظــة علــى هــذه البيئــة البحر
يــد مــن اإلمكانــات  يــة؛ إال أنــه مــن األهميــة دعــم تلــك الجهــود بمز هــو متوفــر مــن إمكانــات للحــد مــن التأثيــرات علــى البيئــة البحر
 لمــا تشــهده المنطقــة الســاحلية مــن تأثيــرات، نتيجــة تســارع برامــج التنميــة، ســواًء مــن خــال إقامــة المناطــق 

ً
البشــرية والماديــة نظــرا

يــة وموانــئ الصيــد البحــري، والمراســي والمنتجعــات الســياحية أو مــن خــال امتــداد التنميــة العمرانيــة  الصناعيــة الحــرة والموانــئ التجار
واالســتنزاف الكبيــر للمــوارد االحيائيــة، وخاصــة الســمكية، وتأثــر الشــعاب المرجانيــة جــراء طــرق الصيــد الخاطئــة، ورمــي الشــباك 

ياضــة الغــوص. كمــا أن عــدم وجــود مرافــق اســتقبال لميــاه  والتصاقهــا بالشــعاب المرجانيــة، واألضــرار الناتجــة عــن ر
يــة، نظــرا لمــا تســببه تلــك الميــاه مــن تلــوث نفطــي  التــوازن بالســلطنة يعتبــر مــن التحديــات الكبــرى التــي تواجــه البيئــة البحر

عنــد إلقائهــا فــي الميــاه اإلقليميــة للســلطنة أو الميــاه المتاخمــة لهــا.

للتغلــب علــى تلــك التحديــات، تواصــل الســلطنة جهودهــا لمراجعــة وتحديــث القوانيــن والتشــريعات البيئيــة، وتحديــث الدراســات 
يــة، وإجــراء  والخطــط الموضوعــة إلدارة المناطــق الســاحلية، باإلضافــة إلــى إعــداد اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة البيئــة البحر
يــة، وإنشــاء المحميــات الطبيعيــة، واالســتمرار فــي إعــادة تأهيــل المناطــق المتضــررة، ووضــع الخطــط  تقييــم للمــوارد البحر
يع المقتــرح إقامتهــا علــى الســواحل، باإلضافــة إلــى التنســيق المســتمر مــع  يــة للمشــار واالشــتراطات المتعلقــة بالبيئــة البحر
يــة للتعــاون مــن أجــل المحافظــة علــى  كافــة الجهــات والهيئــات والقطاعــات والجمعيــات األهليــة ذات العاقــة بالبيئــة البحر

يــة ومواردهــا وتنوعهــا الحيــوي. البيئــة البحر

الخطط المستقبلية:

التحديات:
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أهداف التنمية المستدامة

الهدف الخامس عشر: الحياة في البّر15

الحياة
في البّر

الرسائل الرئيسية:

20132018

0.91
0.9

مؤشر القائمة الحمراء  بين عامي 
2013 و 2018

يــة بالســلطنة بحكــم الموقــع الجغرافــي، وتتخــذ الســلطنة 	  تتعــدد الموائــل الطبيعيــة واألنــواع الفطر
عــدة إجــراءات للمحافظــة علــى هــذه الثــروة الوطنيــة، وذلــك مــن خــال ســن القوانيــن والتشــريعات 
يــة ولضمــان حــق كافــة األجيــال فــي االســتفادة  التــي توفــر الحمايــة للموائــل الطبيعيــة واألحيــاء الفطر

مــن المــوارد الطبيعيــة المتنوعــة بطريقــة متوازنــة وعادلــة.

حرصــت الســلطنة علــى إعــان محميــات ومواقــع طبيعيــة معلنــة بمراســيم ســلطانية وأوامــر ســامية. 	 
وتــم تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع للتخفيــف مــن تدهــور األراضــي ومكافحة التصحر شــارك فيها مجموعة 

مــن المؤسســات العلميــة والبحثيــة.

وضــع خطــة العمــل الُعمانيــة لمكافحــة التصحــر وتدهــور األراضي، مع تنفيذ مشــروع اســتخدام النماذج 	 
واالستشــعار عــن بعــد لرصــد حالــة الغطــاء النباتي، واألراضــي الزراعية، والمياه.

يــة واألنــواع المهــددة باالنقراض، 	  الســلطنة تشــدد القوانييــن والتشــريعات الخاصــة بحمايــة الحيــاة الفطر
وتعــد االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة الخاصــة بحمايــة هــذه األنــواع، مثــل االســتراتيجية الوطنيــة، 
وخطــة عمــل التنــوع االحيائــي، واالســتراتيجية الوطنيــة لألنــواع النباتيــة االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى إصــدار 
القوائــم الحمــراء الوطنيــة لألنــواع المهــددة. كمــا قامــت الســلطنة بتأســيس ســلطات حكوميــة ومراكــز 

بحثيــة متعــددة لتنفيــذ االســتراتيجيات والمشــاريع المعنيــة بمتابعــة صــون األنــواع المهــددة.
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الحياة
في البّر

األراضــي  واســتعادة  مســتدام،  نحــو  علــى  الغابــات  إدارة  علــى  الهــدف  هــذا  ــز 
ّ
يرك

المتدهــورة، والنجــاح فــي مكافحــة التصّحــر، والحــد مــن الموائــل الطبيعيــة المتدهــورة، 
يــة  والقضــاء علــى فقــدان التنــوع األحيائــي. وتتعــدد الموائــل الطبيعيــة واألنــواع الفطر
يــرة العربيــة، وتمثــل  بالســلطنة بحكــم الموقــع الجغرافــي الواقــع فــي شــمال شــرق الجز
 لمــا تتعــرض لــه هــذه 

ً
 لخدمــات األنظمــة البيئيــة المختلفــة، ونظــرا

ً
 هامــا

ً
 اقتصاديــا

ً
مــوردا

المــوارد مــن مخاطــر متعــددة، مــن أهمهــا: قلــة المــوارد المائيــة، وتدهــور األراضــي 
التنميــة  لعجلــة  المواكبــة  األخــرى  البيئيــة  والمشــاكل  المناخيــة  والتغيــرات  والتصحــر، 
االقتصاديــة، فقــد قامــت الســلطنة باتخــاذ عــدة إجــراءات للمحافظــة علــى هــذه الثــروة 
الوطنيــة، وذلــك مــن خــال ســن القوانيــن والتشــريعات التــي توفــر الحمايــة للموائــل 
يــة ولضمــان حــق كافــة األجيــال فــي االســتفادة مــن المــوارد  الطبيعيــة واألحيــاء الفطر
الطبيعيــة المتنوعــة بطريقــة متوازنــة وعادلــة، حيــث توجــد الغابــات واألحــراج بشــكل خاص 
فــي الســواحل )أشــجار القــرم( وفــي الجبــال أحــراج العلعــان فــي جبــال الحجــر الغربــي 

وغابــات الســوغوط فــي الجنــوب.

ســلطانية  بمراســيم  معلنــة  طبيعيــة  ومواقــع  محميــات  إعــان  علــى  الســلطنة  حرصــت 
يــة  وأوامــر ســامية، حيــث تنوعــت هــذه المحميــات فمنهــا محميــات صحراويــة وبعضهــا بحر
يــس جيولوجيــة صعبــة، وتمثــل  مــا نســبته 3.77 % مــن  وأخــرى فــي مناطــق جبليــة ذات تضار
إجمالــي مســاحة الســلطنة، وتــم االعــان عــن محميــة القــرم الطبيعيــة والتــي تقــع فــي 
قلــب محافظــة مســقط كأول محميــة لموقــع رامســار فــي الســلطنة، بمســاحة إجماليــة 
 ، )Avicenna Marina( تصــل إلــى 80 هكتــارا مــن غابــات أشــجار القــرم الطبيعيــة مــن نــوع
وهــو النــوع الوحيــد الموجــود الــذي يســتطيع التأقلــم مــع الوضــع المناخــي للبيئــة العمانيــة، 
بينمــا تبلــغ المســاحة اإلجماليــة التــي تغطيهــا أشــجار القــرم بالســلطنة مــا يقــارب ألــف هكتــار. 
وتعــد "محميــة األراضــي الرطبــة" فــي واليــة محــوت بمحافظــة الوســطى مــن المواقــع 
البكــر ذات النظــم البيئيــة المعقــدة والتنــوع اإلحيائــي المتفــرد، وتصنــف المحميــة كواحــد 
 مــن المواقــع ذات األهميــة الدوليــة للطيــور المهاجــرة خــال فصــل 

ً
مــن أفضــل 25 موقعــا

ــا،  يقي الشــتاء فــي منطقــة الشــرق األوســط، ضمــن مســار الهجــرة لقــارة آســيا وشــرق أفر
وتقــدر مســاحتها بنحــو 2621 كيلــو متــر مربــع، وهــي فــي طــور اإلعــان كموقــع ثــاٍن مــن 

مواقــع رامســار فــي الســلطنة.

مــن  للتخفيــف  المشــاريع  مــن  العديــد  بتنفيــذ  تقــوم  الســلطنة 
المؤسســات  بمشــاركة  التصحــر  ومكافحــة  األراضــي  تدهــور 

الدوليــة والبحثيــة  العلميــة 

األراضــي،  وتدهــور  التصحــر  لمكافحــة  الُعمانيــة  العمــل  خطــة  بوضــع  الســلطنة  قامــت 
علــى  يحتــوي  للســلطنة  الطبيعيــة  بالمــوارد  خــاص  علــى وضــع ســجل  اشــتملت  والتــي 
مصــادر الميــاه، والغطــاء النباتــي، والتربــة. باإلضافــة إلــى أســباب حالــة التصحــر، واحتماليــات 
انتشــارها فــي المســتقبل، واســتراتيجية الســيطرة عليهــا مــع تنفيــذ مشــروع اســتخدام 
النمــاذج واالستشــعار عــن بعــد للقيــام برصــد حالــة الغطــاء النباتــي، واألراضــي الزراعيــة، 

والميــاه.
األراضــي ومكافحــة  تدهــور  مــن  للتخفيــف  يع  المشــار مــن   

ً
عــددا الســلطنة  نفــذت  كمــا 

التصحــر ، شــارك فيهــا مجموعــة مــن المؤسســات العلميــة والبحثيــة، وذلــك مــن أجــل 
ضمــان جــودة التنفيــذ والحصــول علــى المعلومــات المرجعيــة علــى المســتوى الوطنــي، 
يع المنفــذة مشــروع حصــاد ميــاه الضبــاب بمحافظــة ظفــار، ومشــروع  ومــن أهــم المشــار
بعوامــل  المـــتأثرة  المناطــق  تأهيــل  إعــادة  ومشــروع  األراضــي،  تدهــور  يطــة  خر إعــداد 
واألراضــي  المتدهــورة  المناطــق  تحديــد  يع  المشــار هــذه  خــال  مــن  تــم  حيــث  التصحــر، 
بيانــات  علــى  مبنــي  رصــد  ونظــام  مكانيــة  بيانــات  قاعــدة  وإعــداد  للتدهــور  المعرضــة 

الدقــة.  العاليــة  االصطناعيــة  األقمــار 

الجبــال  هــذه  فــي  وتتنــوع  العمانيــة،  الجغرافيــة  البيئــة  مــن  كبيــرة  نســبة  الجبــال  تشــكل 
ــال الحجــر، التــي تمتــد مــن شــبه  البيئــات النباتيــة والحيوانيــة، ففــي شــمال عمــان توجــد جب
وتعتبــر  جنوب الشــرقية،  فــي محافظــة  الحــد  رأس  إلــى  الشــمال  فــي  يــرة مســندم  جز
قمــة جبــل شــمس أعلــى منطقــة فــي جبــال الحجــر، حيــث ترتفــع نحــو 3 آالف متــر فــوق 
ســطح البحــر. وفــي الجنــوب تمتــد منطقــة جبــال ظفــار مــن الشــرق إلــى الغــرب، ويعتبــر 
جبــل ســمحان والــذي يضــم محميــة جبــل ســمحان وجبــل القمــر الطبيعيــة مــن أبــرز جبــال 

المنطقــة، ويبلــغ أقصــى ارتفــاع لهــذه السلســة 2.5 ألــف متــر.

وتتنــوع البيئــة المعيشــية لإلنســان الُعمانــي فــي الجبــال، ولذلــك ســعت حكومــة الســلطنة 
لتهيئــة كل الظــروف التــي يســتطيع مــن خالهــا اإلنســان الُعمانــي أن يندمــج مــع الحيــاة 

التــي حولــه الســيما فــي ظــل التطــور الحديــث، الــذي ســاهم هــذا بدرجــات متفاوتــة فــي 
تغييــر نســق العــادات وطــرق ممارســتها، ولكــن حيــاة ســكان الجبــال فــي عمــان تقــوم 
البيئــة  هــذه  وتبقــى  عمــان،  يــخ  تار فــي  القــدم  فــي  ضاربــة  تقاليــد وممارســات  علــى 
الجبليــة محتفظــة بجمالهــا وخصائصهــا رغــم ســمات التغيــر والتنميــة الشــاملة والتقــدم 
والتحديــث التــي تشــهدها عمــان فــي جميــع مناطــق الســلطنة. كمــا تعــد زراعــة وحصــاد 
القمــح مــن المواســم المرتبطــة بالكثيــر مــن العــادات المتوارثــة التــي يمكــن مشــاهدتها 
التــي  الحــرارة وتوفــر الميــاه مــن الخصائــص  القــرى الجبليــة، واعتــدال درجــة  اليــوم فــي 
القليلــة  المســاحات  فــي  المثمــرة  واألشــجار  الزراعيــة  المحاصيــل  تنــوع  علــى  ســاعدت 
والشــجيرات  الطبيعيــة  المراعــي  مــن  المســاحات  توفــر  أن  كمــا  الجبــال،  بيــن  المنتشــرة 
النــادرة فــي الجبــال مصــدر مهــم لمربــي قطعــان الماشــية ومنتجــي األدويــة  الرعويــة 
الشــعبية والنحاليــن الذيــن يتمتعــون بمهــارة فائقــة، حيــث تطــورت عبــر القــرون مهــارات 
كبيــرة لــدى ســكان الجبــال فــي تربيــة نحــل العســل. وتســعى حكومــة الســلطنة مــن خــال 
مؤسســات التنميــة االجتماعيــة مثــل جمعيــات المــرأة الُعمانيــة ومراكــز التنميــة الزراعيــة 
لدعــم المهــن والممارســات التقليديــة فــي البيئــة الجبليــة مــن أجــل تحســين نوعيــة حيــاة 
الســكان، كمــا فتحــت الحكومــة المــدارس فــي هــذه التجمعــات الســكانية لنشــر التعليــم 
بيــن أبنــاء ســكان الجبــال بمــا يتــاءم مــع واقــع البيئــة والمجتمــع. وإلــى جانــب التعليــم 
النظامــي فــي الجبــال تــم افتتــاح مراكــز لمحــو األميــة وتعليــم الكبــار، لمــن فاتتهــم فرصــة 
التعليــم، خاصــة النســاء، حتــى تشــارك المــرأة فــي مجتمعهــا المحلــي وتتــزود بالمعــارف 

يــة والخبــرات المهنيــة. الضرور

تشــكل المجموعــة النباتيــة أكثــر مــن 1407 أنــواع نباتيــة موثقــة، وتــم تقييــم نحــو 110 
أنــواع منهــا كأنــواع مهــددة بخطــر االنقــراض ضمــن القائمــة الحمــراء الوطنيــة، إضافــة 
مــن  فقــاري  نــوع  و988  بحــري،  فقــاري  ال  نــوع  و766  يــة،  بحر نباتيــة  أنــواع   509 إلــى 
نــوع  العالمــي، و93  المســتوى  علــى  باالنقــراض   

ً
 مهــددا

ً
نوعــا  13 يتضمــن  األســماك، 

 باالنقــراض علــى المســتوى العالمــي، مــن أبرزهــا 
ً
 مهــددا

ً
ثديــي، ويشــتمل علــى 20 نوعــا

يــد قوائــم األنــواع  النمــر العربــي، والمهــا العربيــة، والطهــر العربــي. ومــن المتوقــع أن تز
يــد مــن المســوحات والدارســات التــي تقــوم بهــا مختلــف المؤسســات العلميــة  مــع المز

والبحثيــة فــي الســلطنة.

أصــدرت الســلطنة القوانيــن والتشــريعات الضامنــة لحمايــة الحيــاة 
يــة واألنــواع المهــددة باالنقــراض الفطر

يــة  الفطر الحيــاة  بحمايــة  الخاصــة  والتشــريعات  القوانيــن  تشــديد  علــى  الســلطنة  ســعت 
واألنــواع المهــددة باالنقــراض، وإعــداد االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة الخاصــة بحمايــة 
االحيائــي، واالســتراتيجية  التنــوع  الوطنيــة وخطــة عمــل  األنــواع، مثــل االســتراتيجية  هــذه 
الوطنيــة لألنــواع النباتيــة االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى إصــدار القوائــم الحمــراء الوطنيــة لألنواع 
المهــددة. كمــا قامــت الســلطنة بتأســيس ســلطات حكوميــة ومراكــز بحثيــة متعــددة لتنفيــذ 

يع المعنيــة بمتابعــة صــون األنــواع المهــددة. االســتراتيجيات والمشــار

حيــث  الســلطنة،  فــي  باالنقــراض  المهــددة  الحيوانيــة  لألنــواع  الحمايــة  جهــود  وتتعــدد 
شــملت تنفيــذ برامــج حمايــة وإعــان مواقــع محميــة خاصــة لهــذه األنــواع، ففــي مطلــع 
الســبعينيات مــن القــرن الماضــي أطلقــت الســلطنة مشــروع صــون المهــا العربيــة والــذي 
اســتطاعت مــن خالــه إعــادة حيــوان المهــا إلــى البيئــة العمانيــة بعــد انقــراض المجموعــات 
يــة فــي تلــك الفتــرة، وتــم تعييــن محميــة لهــذا الحيــوان تعــرف حاليــا باســم محميــة  البر
الحيــة  بالكائنــات  تعنــى  أخــرى  محميــة  وجــود  إلــى  إضافــة  يــة،  الفطر الحيــة  الكائنــات 
يــة وهــي محميــة األراضــي الرطبــة فــي محافظــة الوســطى. وفــي عام 1997م  والفطر
تــم تأســيس أول مشــروع لحمايــة النمــر العربــي، وانطلقــت أولــى التدابيــر للحمايــة الفعليــة 
جبــل  محميــة  باســم  تعــرف  الحيــوان  هــذه  انتشــار  لمنطقــة  محميــة  إعــان  تــم  عندمــا 
ســمحان الطبيعيــة. ومنــذ عــام 2007م بــدأت الســلطنة بتنفيــذ مشــروع دراســة الصقــر 
األدهــم وتركيــب أجهــزة تعقــب عبــر األقمــار االصطناعيــة لصغــار هــذا النــوع مــن الطيــور 
الجارحــة بمســاندة عــدد مــن المؤسســات المحليــة وتعــاون دولــي مــع مؤسســة أبحــاث 
يــة مدغشــقر، وتــم تعقــب  الطيــور الدوليــة بالنمســا وصنــدوق صقــر الشــاهين بجمهور
يــرة مدغشــقر فــي   إلــى جز

ً
مســار هجــرة الصقــر األدهــم، والتــي تبــدأ مــن الســلطنة وصــوال

يقيــا. وتعتبــر هــذه الدراســة كأول دراســة علميــة لتتبــع صغــار الصقــر األدهــم  قــارة أفر
والتعــرف علــى مصيرهــا فــي مســار هجرتهــا وأبــرز مــا تمــر بــه هــذه الطيــور مــن عوائــق 
وتحديــات، كمــا نفــذت الســلطنة خــال الفتــرة مــن 2013م إلــى 2016م مشــروع دراســة 
منهجّيــة وبيولوجيــة جغرافيــة حــول الزواحــف فــي الســلطنة، حيــث كشــفت الدراســة عــن 
 مــن 

ً
 جديــدا

ً
تنــّوع غيــر مســبوق فــي الزواحــف األرضيــة فــي ُعمــان، وتــّم اكتشــاف 24 نوعــا
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الزواحــف، 14 منهــا مســتوطنة فــي الســلطنة، وتضّمنــت نتائــج مشــروع الدراســة توثيــق 
يــة فــي الســلطنة، وهــي تمثــل قرابــة 50 % مــن إجمالــي  أكثــر مــن 101 مــن الزواحــف البر

يــرة العربيــة. أنــواع الزواحــف فــي شــبه الجز

الســلحفاة  العمانيــة ومنهــا  الشــواطئ  يــة علــى  البحر الســاحف  عــدد مــن   وتعشــش 
يدلــي،  ر يتونيــة  الز والســلحفاة  الشــرفاف،  وســلحفاة  الخضــراء،  والســلحفاة  يمانــي،  الر
وكلهــا مهــدد بخطــر االنقــراض لذلــك كان مســؤولية المحافظــة علــى هــذه الســاحف 
ومناطــق التعشــيش مــن أهــم أولويــات البرامــج التــي احتضنتهــا الحكومــة وتشــارك فيهــا 
والقطــاع  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  والتعليميــة  البحثيــة  المؤسســات  مختلــف 
يــة وتعييــن مجموعــة مــن المراقبيــن  الخــاص، حيــث تــم االعــان عــن محميــة للســاحف البحر
البيئييــن مدربيــن ومزوديــن بالمعــدات الازمــة إلدارة مناطــق التعشــيش واطــاق مشــروع 
والــذي   ،2006 عــام  فــي  الصناعيــة  األقمــار  عبــر  بعــد  عــن  يــة  البحر الســاحف  مراقبــة 
يــة عامــة  يهــدف إلــى دراســة وصــون األنــواع الموجــود فــي الســلطنة واقتــراح خطــة إدار

التعشــيش والتغذيــة. لمواقــع 

يــز االســتخدام المســتدام للتنــوع الوراثي تعز

يــز االســتخدام المســتدام للتنــوع الوراثــي المتأصــل فــي الحيوانــات والنباتــات  ومــن أجــل تعز
والكائنــات الحيــة الدقيقــة ولتحقيــق الغايــة رقــم 6 مــن الهــدف رقــم 15، قامــت الســلطنة 
يــز التعــاون  باالنضمــام إلــى العديــد مــن االتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة التــي تضمــن تعز
وتبــادل المــوارد الوراثيــة وتقاســم المنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها، فالســلطنة طــرف 
الثالــث مــن هــذه االتفاقيــة  الهــدف  لتحقيــق  التنــوع األحيائــي، وتســعى  اتفاقيــة  فــي 
الخــاص بتقاســم المنافــع مــن خــال الســعي لانضمــام إلــى البروتوكــول الخــاص بهــذا 
الهــدف، كمــا أن الســلطنة عضــو فــي االتفاقيــة العربيــة لتبــادل المــوارد الوراثيــة النباتيــة 
ومعارفهــا التراثيــة وتقاســم المنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها والتــي أقــرت فــي 15 

يــل 2018م مــن قبــل مجلــس جامعــة الــدول العربيــة.  أبر
وعلــى المســتوى الوطنــي تــم انشــاء مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة 
والبحــوث  التجــارب  لتنفيــذ  مختبــر  تأســيس  علــى  يعمــل  والــذي  2012م،  عــام  فــي 
يــة، وانشــاء بنــك الجينــات لحفــظ المــوارد الوراثيــة، باإلضافــة إلــى تشــجيع  العلميــة المختبر
االســتخدام المســتدام للمعرفــة عبــر القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة، وإيجــاد قيمــة 
مضافــة مــن البحــوث ذات المســتوى العالمــي واالبتــكار العلمــي. ويرعــى المركــز العديــد 
مــن المبــادرات فــي مجــال حفــظ المــوارد الوراثيــة تســتهدف الفئــات الناشــئة والباحثيــن 

الشــباب.
المحميــة مــن  لألنــواع  المشــروع  الصيــد غيــر  إجــراءات عاجلــة لوقــف  الســلطنة  واتخــذت 
النباتــات والحيوانــات واالتجــار بهــا وذلــك مــن خــال إصــدار عــدة مراســيم ســلطانية، يأتــي 
البيئــة ومكافحــة  لقانــون حمايــة  الســلطاني )114 / 2001(  المرســوم  فــي مقدمتهــا 
التلــوث، والمرســوم الســلطاني )6 / 2003( لقانــون المحميــات الطبيعيــة وصــون االحيــاء 
تحســين حمايــة  فــي  يــة  الفطر الحيــاة  انتشــار وحــدات مراقبــي  يــة. وقــد ســاهم  الفطر
 مــن الســلطنة بالــدور المهــم والفعــال الــذي 

ً
يــة. وإيمانــا هــذه الموائــل وحمايــة الحيــاة البر

يــة المهــددة  تلعبــه اتفاقيــة التجــارة الدوليــة الخاصــة بأنــواع الحيوانــات والنباتــات الفطر
واالســتخدام  االنقــراض  خطــر  مــن  يــة  الفطر األنــواع  حمايــة  فــي  )ســايتس(  باالنقــراض 
المســتدام لهــا وتنظيــم عمليــات اســتيرادها وتصديرهــا بيــن الــدول؛ فقــد انضمــت إليهــا 
 كبيــرة لتنفيــذ التزاماتهــا تجــاه االتفاقيــة مــن 

ً
فــي عــام 2007م. وبذلــت الســلطنة جهــودا

خــال التعــاون وتنســيق الجهــود الدوليــة بهــدف الرقابــة والتأكــد مــن أن اإلتجــار الدولــي 
 علــى فــرص بقائهــا فــي الطبيعــة، وكذلــك العمــل 

ً
يــة ال يشــكل خطــرا فــي األنــواع الفطر

علــى تطبيــق القــرارات والتوصيــات الصــادرة عــن مؤتمــرات األطــراف لاتفاقيــة.

كمــا قامــت الســلطنة بإنشــاء نظــام إلكترونــي جمركــي متكامــل تحــت مســمى "نظــام 
بيــان" ويشــمل جميــع اإلجــراءات والعمليــات الجمركيــة، ويتيــح إنهــاء جميــع المعامــات 
المخاطــر  إدارة  بنظــام  للتفتيــش  الواحــدة  المحطــة  إنشــاء  تــم  . كمــا 

ً
إلكترونيــا الجمركيــة 

يــة، وذلــك مــن أجــل  يــة والجويــة والبر ــان فــي جميــع المنافــذ البحر بالتكامــل مــع نظــام بي
العابــرة  والبضائــع  والــواردات  الصــادرات  علــى  والبيئيــة  والصحيــة  األمنيــة  الرقابــة  يــز  تعز

تصديرهــا. والمعــادة 

يــة إلى البيئــة الُعمانية،   إلــى جانــب ذلــك اتخــذت الســلطنة إجــراءات لمنــع دخــول األنــواع الغاز
وذلــك بســن القوانيــن المنظمــة الســتخدام األنــواع غيــر المحليــة، باإلضافــة إلــى تشــديد 
الرقابــة وتطبيــق الحجــر البيطــري والزراعــي للشــحنات الــواردة إلــى الســلطنة، وتقييــم األثــر 
البيئــي فــي حــال اســتخدام األنــواع غيــر المحليــة للتطبيقــات الزراعيــة أو اســتصاح األنظمــة 
 قامــت الســلطنة بإطــاق عــدد مــن الحمــات للتعامــل مــع األنــواع الدخيلــة، 

ً
البيئيــة، وميدانيــا

 علــى اإلنســان والبيئــة الُعمانيــة. ومنهــا، الحملــة الوطنيــة إلزالــة أشــجار 
ً
والتــي تســبب ضــررا

الغــاف البحــري المعــروف بالمســكيت، حيــث دعــت الحملــة إلــى تعــاون الجميــع فــي القضــاء 
الســلطنة  الزراعــة والبيئــة، والتــي دخلــت  علــى  أضرارهــا  بســبب  المســكيت  علــى شــجرة 
كأشــجار لاســتزراع بهــدف الظــل، وفــي الســبعينيات مــن القــرن الماضــي تــم اســتزراعها 

كأشــجار علــى جوانــب الطــرق قبــل أن تصبــح هــي نفســها مشــكلة بحاجــة إلــى مكافحــة.

الخطــط  فــي  العمــل  أســاس  يــة  الفطر الحيــاة  وصــون  البيئيــة  النظــم  قيــم  ترســيخ  إن 
أوســاط  وفــي  الصلــة،  ذات  المتعــددة  والقطاعــات  القطاعيــة  والسياســات  والبرامــج 
أســلوب  تطبيــق  يتــم  والبيئــة  التنميــة  بيــن  المواءمــة  أجــل  ومــن  المجتمعــي.  العمــل 
المحتملــة  الســلبية  البيئيــة  التأثيــرات  دراســة  تشــمل  التــي  المســبقة  البيئيــة  الدراســات 
التقييــم علــى مراحــل كمــا  للحــد منهــا أو تخفيفهــا. ويتــم  تنفيذهــا  الــازم  واإلجــراءات 
يع مــن خــال برامــج المتابعــة والتفتيــش لكافــة مصــادر التلــوث  يتــم التقييــم البيئــي للمشــار
ولجميــع المنشــآت الصناعيــة المختلفــة للتأكــد مــن التزامهــا باالشــتراطات البيئيــة القانونيــة. 

بجانــب  األحيائــي،  التنــوع  حفــظ  رســائل  مســتوياته  بمختلــف  التعليــم  مناـهـج  وتحمــل 
مشــاركة العديــد مــن المــدارس فــي برامــج التوعيــة البيئيــة المختلفــة التابعــة للحكومــة، 
البيئــة  المــدارس أساســيات  تعليــم أطفــال  يتــم  المختلفــة،  الصفــوف  وفــي مســتويات 
وتقديــر التنــوع األحيائــي، ومــا بعــد مســتوى المدرســة، يتــم تقديــم دورات رســمية فــي 
يــوس العلــوم فــي األحيــاء البيئيــة بجامعــة الســلطان قابــوس، وفــي نفــس  برنامــج بكالور
يتمتعــون  الذيــن  للطــاب  البيئيــة  العلــوم  العلــوم فــي  برنامــج ماجســتير  الجامعــة يمنــح 
يــوس فــي العلــوم البيئيــة فــي الكليــة  بخبــرة بيئيــة عاليــة، كمــا تــم وضــع دبلوم  / بكالور
االجتماعــي  العمــل  جهــود  وتتضمــن  العالــي،  التعليــم  وزارة  خــال  مــن  العليــا  التقنيــة 
اســتراتيجية لتحســين مهــارات النســاء فــي األمــور البيئيــة، وخاصــة إعــادة تدويــر وتحســين 
نمــط االســتهاك لألســرة، بمــا فــي ذلــك الحفــاظ علــى البيئــة، أيمانــا بــأن المــرأة يجــب أن 
تلعــب دورا هامــا فــي المجتمــع، الســيما فــي األمــور المتعلقــة بالبيئــة. وتدعــم برامــج 
وتنوعهــا  البيئــة  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  المبذولــة  الجهــود  المجتمــع  وتثقيــف  التوعيــة 
تشــمل  كمــا  المختلفــة،  اإلعــام  وســائل  اهتمــام  أولويــات  ضمــن  وتأتــي  األحيائــي، 
أنشــطة التوعيــة كافــة الجوانــب المتعلقــة بنشــر المعــارف والمعلومــات لترســيخ القيــم 

المجتمــع. بيــن كافــة مكونــات  اإليجابيــة  والســلوكيات 

وبهــدف حشــد المــوارد الماليــة، فــإن النمــو االقتصــادي الــذي تشــهده الســلطنة والــذي 
يــة الســتدامة  يــادة حــدة تداعيــات القضايــا البيئيــة المختلفــة، يخلــق حاجــة ضرور يترافــق مــع ز
الموازنــات  توفيــر  إلــى  الســلطنة  وتســعى  البيئيــة،  األهــداف  لتحقيــق  الماليــة  المــوارد 
يع  للمشــار األولويــات  وضــع  مــع  القطاعــات،  مختلــف  فــي  يع  مشــار لتنفيــذ  الماليــة 
التــي تحقــق عائــد اقتصــادي وبيئــي، وتحســن معيشــة المجتمــع. وفــي المقابــل تنتهــج 
الســلطنة سياســة كفــاءة اســتخدام المــوارد الماليــة وترشــيد اإلنفــاق مــن خــال بحــث 
فــرص خفــض التكاليــف التــي ترتكــز علــى اســتخدام التقنيــات األكثــر صداقــة للبيئــة واألقــل 

اســتهاكا للطاقــة للحفــاظ علــى التنــوع االحيائــي والنظــم البيئيــة.

جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة

أعلنــت  المســتدامة،  اإلدارة  يــر  لتعز للبلــدان  حوافــز  وتوفيــر  المــوارد  حشــد  ســبيل  وفــى 
الســلطنة فــي عــام 1989م عــن أول جائــزة عربيــة ُتمنــح علــى المســتوى العالمــي فــي 
التــي  الحكوميــة  الحكوميــة وغيــر  لألفــراد والمنظمــات والمؤسســات  البيئــة  مجــال حفــظ 
تقــوم بجهــود مميــزة فــي مجــال العمــل البيئــي والمحافظــة علــى البيئــة ويطلــق عليهــا 
اســم " جائــزة الســلطان قابــوس لحمايــة البيئــة "، حيــث انطلقــت فكــرة الجائــزة مــن قناعــة 
بأهميــة حمايــة وصــون البيئــة، وأنهــا عمليــة شــاملة متواصلــة عابــرة للحــدود المحليــة، وأن 
ية وتأثيــر ذلــك علــى البيئــة يســتحق مشــاركة عالميــة واســعة للحفــاظ علــى  تطــور البشــر
يــة ومنحــة ماليــة، وتمنــح   بــأن الجائــزة تقــدم علــى شــكل شــهادة تقدير

ً
ســامتها. علمــا

كل عاميــن فــي احتفــال تقيمــه اليونســكو علــى هامــش انعقــاد المؤتمــر العــام للمنظمــة.

الســلطنة تدعــم التعــاون مــع المكاتــب اإلقليميــة لألمم المتحدة 
فــي مجــال البيئة

يع  وذلــك مــن خــال العمــل المشــترك فــي عقــد االجتماعــات وإقامــة المنتديــات والمشــار
ذات الطابــع اإلقليمــي، ومنهــا مشــاركة المكتــب اإلقليمــي لبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة 
لغــرب آســيا فــي عــام 2018م فــي فعاليــات "منتــدى ُعمــان البيئــي" فــي دورتــه الثانيــة 
المنتــدى تدشــين  تــم خــال  البيئيــة"، حيــث  تحــت شــعار "نحــو تأصيــل منهجــي للمواطنــة 
يــم مصاحبــة ألعمــال المنتــدى فــي دورتــه  "جائــزة منتــدى ُعمــان البيئــي"، لتكــون منصــة تكر
البيئــي، وفــق  المجــال  فــي  العاملــة  الفئــات  جهــود  دعــم  تســتهدف  والتــي  المقبلــة، 
شــروط يجــري العمــل علــى صياغتهــا بالتنســيق مــع لجنــة علــى مســتوى عــال مــن الكفــاءة 
الوطنــي  العمــل  لمســيرة  الدافعــة  اإلجــادات  مــن  يــد  مز نحــو  التحفيــز  بهــدف  والخبــرة، 

الهــادف لاســتدامة البيئيــة.

يــادة قــدرات المجتمعــات المحليــة للحصــول علــى فــرص ســبل كســب الــرزق   ومــن أجــل ز
المستدامة فإن فرص العمل الجديدة تتزايد ببطء ليس فقط في الزراعة وصيد األسماك، 
ولكــن أيضــا فــي مجــاالت مثــل الســياحة البيئيــة. ولذلــك فــإن توجــه الســلطنة المســتقبلي 
يــادة الفوائــد االقتصاديــة للســكان مــن خــال فتــح االســتثمار فــي المحميــات الطبيعيــة،  هــو ز
مــع التشــديد بصــورة خاصــة علــى أهميــة التركيــز علــى توظيــف الســكان المحلييــن فــي 
يع الســياحة البيئيــة، مــا يعــد فــي حــد ذاتــه وســيلة مــن الوســائل األساســية لدعــم  مشــار

الســياحة البيئيــة فــي المحميــات و  / أو خــارج المحميــات الطبيعيــة.

الحياة
في البّر

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف
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الحياة
في البّر

التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

تتعــرض الســلطنة بحكــم الموقــع الجغرافــي لمخاطــر متعــددة مــن أهمهــا تدهــور االراضــي وتفتــت الممارســات التقليديــة 
إلدارة األراضــي، بمــا فــي ذلــك إدارة الثــروة الحيوانيــة، ونقــص فــي المناطــق المحميــة وتمثيــل البيئــات المختلفــة، 

يــة، باإلضافــة إلــى نقــص فــي خطــط إدارة األنــواع ومتابعــة األنــواع المهــددة باالنقــراض. وانتشــار األنــواع الغاز

ولمواجهة تلك التحديات تعمل السلطنة على حماية الموائل الطبيعية واإلنتاجية والموارد المتجددة من أجل االستخدام الرشيد والمستدام، 
والمحافظــة علــى التنــوع األحيائــي للحيوانــات والنباتــات، وبشــكل خــاص األنــواع النــادرة وذات األهميــة الخاصــة، باإلضافــة إلــى تحســين المعرفــة حــول 

النظــم اإليكولوجيــة، ورفــع مســتوى الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى التنوع األحيائي، واالســتخدام المســتدام للمــوارد األحيائية.

وللحفاظ على التنوع األحيائي شرعت السلطنة في إقرار تشريع لضمان الحفاظ على التنوع األحيائي، واالستخدام المستدام للموارد األحيائية، 
وبناء نظام للحوافز لتشجيع أنشطة حفظ التنوع األحيائي، وإيجاد فرص عمل للسكان المحليين، مع العمل على تشجيع التعاون اإلقليمي والدولي 

في مجاالت حفظ التنوع األحيائي، واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

الحياة في البّر:.   1
تميــزت الســلطنة بمبــادرات رائــدة فــي مجــال العمــل البيئي المازم للتنميــة االقتصادية 
واالجتماعيــة المتســارعة، وبتجــاوب كبيــر مــع الصحــوة البيئيــة العالميــة على الصعيدين 
اإلقليمــي والعالمــي، وتعمــل مختلــف المؤسســات الحكوميــة بالتعــاون مــع القطــاع 
الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي لتنفيــذ برامــج تعليميــة وتوعويــة لغــرس قيــم 
المحافظة على التنوع االحيائي في الفئة الناشئة والمجتمع بشكل عام. باإلضافة 
الحدائــق  الشــجرية وانشــاء  إقامــة االحزمــة  الخضــراء مــن خــال  الرقعــة  يــادة  ز إلــى 
والمنتزهات العامة والمسطحات الخضراء والمحافظة على المناطق الزراعية وتنفيذ 
برامــج اســتزراع وتشــجير فــي مختلــف المواقــع الطبيعيــة مثــل األوديــة والمناطــق 
الرعويــة. وهنــاك مبــادرات عديــدة تــم اطاقهــا تعنــى بهــذا الجانــب منهــا مبــادرة 
 للجهود التي 

ً
"اشــجار" الســتزراع النباتات واألشــجار البرية، حيث جاءت الفكرة اســتكماال

تبذلها السلطنة لتوعية وتثقيف المجتمع للمحافظة على النباتات البرية والمشاركة 

في زيادة الرقعة الخضراء، كما تسعى السلطنة من خال هذه المبادرة إلى توحيد 
الجهــود وتوســيع الشــراكة بيــن المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص للمحافظــة 
علــى البيئــة الطبيعيــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة. ويجســد الشــعار اســم المبــادرة 
مــع وضــع شــجرة اللبــان عليــه كداللــة رمزيــة وارث حضــاري لألشــجار العمانيــة، ومبــادرة 
"أوديــة خضــراء" لتأهيــل المناطــق المتضــررة، ومبــادرة "اصدقــاء البيئــة" للتعليــم البيئــي 

للفئــة العمريــة مــن 8 – 13 ســنة، وغيرهــا.
 
ُ
وفــي مجــال المحافظــة علــى األنــواع النباتيــة المحليــة، أطلقــت الســلطنة مشــروعا

إلنشاء أكبر حديقة نباتات في منطقة الخليج تحت مسمى حديقة النباتات واألشجار 
العمانيــة، وتشــتمل علــى مختلــف أشــكال الحيــاة الطبيعيــة والبيئيــة فــي الســلطنة، 
وتــم إنشــاء المركــز الوطنــي للبحــث الميدانــي لحفــظ البيئــة مــن تنظيم وتشــجيع البحث 

الميدانــي وتطويــر مشــاريع األبحــاث لحمايــة البيئــة واســتدامتها بالســلطنة.

محمية الحجر الغربي ألضواء النجوم:    .2

يعتبــر التلــوث الضوئــي أحــد التحديــات التــي تواجــه البشــر فــي الوقــت الحالــي ويتزايــد 
بشــكل مضطــرد يومــا بعــد يــوم نتيجــة للتوســع العمرانــي وكذلــك التوســع فــي 
الصناعــة والتجــارة بالتالــي تؤثــر ســلبا علــى صحــة اإلنســان وســامة األنظمــة البيئيــة 
وكذلــك األبحــاث المتعلقــة بعلــوم الفلــك والفضــاء وبهــذا ســيصبح الوضــع أكثــر 
تعقيــدا فــي المســتقبل ومــن هــذا المنطلــق بــدأت الــدول والمنظمــات التــي تعمــل 
فــي هــذا المجــال بوضــع الطــرق واآلليــات التــي يمكــن مــن خالهــا التخفيــف والحــد 
مــن آثــار التلــوث الضوئــي ومــن هــذه الحلــول قامــت الــدول بعمــل إدارة لإلضــاءة فــي 
المــدن بمــا يتــاءم مــع صحــة اإلنســان وحمايــة األنظمــة البيئيــة كمــا توجهــت العديــد 
مــن الــدول المتقدمــة إلــى انشــاء مناطــق للســماء المظلمــة بهــدف التقليــل مــن آثــار 
التلــوث الضوئــي وبذلــك تصبــح مناطــق ذات أهميــة دوليــة للســماء المظلمــة علــى 
مســتوى العالــم وتتيــح المجــال لألبحــاث والنــاس القــدرة علــى مشــاهدة الســماء 

بشــكل مميــز.

ومــن هــذا المنطلــق فقــد ارتــأت الســلطنة بالعمــل فــي هــذا المجــال مــن خــال اعــان أول 
محميــة ســماء مظلمــة فــي الســلطنة وفــي المنطقــة العربيــة وقــد اعلنــت محميــة 
الحجــر الغربــي ألضــواء النجــوم كمحميــة ســماء مظلمــة بموجــب المرســوم الســلطاني 
رقــم )40 /  2019( وتقــع المحميــة فــي سلســلة جبــال الحجــر الغربــي وتبلــغ مســاحة 
المحميــة 386 كــم2 ويقــع الجــزء األكبــر مــن مســاحة المحميــة فــي محافظــة الداخليــة 

وتحتضــن المحميــة أعالــي جبــال الحجــر الغربــي بمــا فيهــا جبــل شــمس وجبــل الســراة وتقــع 
إلــى اعلــى قمــة فــي المحميــة بأكثــر مــن 3009 متــر فــي قمــة جبــل شــمس.

يهــدف إنشــاء محميــة الحجــر الغربــي ألضــواء النجــوم إلــى حمايــة الســماء مــن آثــار التلوث 
الضوئــي الناتــج عــن األنشــطة البشــرية والتوســع الســكاني كمــا أنشــئت المحميــة ألجــل 
الحفــاظ علــى مكونــات النظــام البيئــي بأعالــي جبــال الحجــر ومنهــا غابــات أشــجار العلعــان 

فــي جبــل الســراة.
وتتميــز المحميــة بوجــود أعلــى قمــة فــي عمــان وهــي قمــة جبــل شــمس والتــي يصــل 
ارتفاعهــا إلــى 3009 متــر فــوق مســتوى ســطح البحــر كمــا تعتبــر أعلــى محميــة فــي 
ســلطنة عمــان وتضــم المحميــة غابــات أشــجار العلعــان التــي تقــع علــى ارتفــاع أكثــر 
مــن 2000 متــر فــوق مســتوى ســطح البحــر وتعتبــر مــن المناطــق التــي يقــل فيهــا التأثيــر 
البشــري وتعتبــر أشــجار العلعــان مــن األنــواع المهــددة باالنقــراض كمــا يوجــد بالمحميــة 
أنــواع أخــرى مهــددة باالنقــراض كالوعــل العربــي والــذي يســتوطن جبــال الحجــر من العالم 
وتعتبــر المحميــة أيضــا مــن المناطــق المهمــة دوليــا للطيــور حســب تصنيــف المنظمــة 

الدوليــة للطيــور.
وفــي خطــة إدارة المحميــة فقــد وضــع المختصــون بالتعــاون مــع الجهــات المختلفــة 
خطــة ادارة لإلضــاءة فــي المحميــة والمناطــق المجــاورة لهــا مــن أجــل الوصــول للهــدف 
أو الغــرض مــن إنشــاء المحميــة كمــا أن للنــاس القــدرة علــى االســتمتاع بجــودة الســماء 

يارتهــم للمحميــة. وروعتهــا حيــن ز

الخطط المستقبلية:

التحديات:
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أهداف التنمية المستدامة

الهدف السادس عشر: السام والعدل والمؤسسات القوية16

السام والعدل 
والمؤسسات 

القوية

الرسائل الرئيسية:

العنــف مــن خــال أنظمتهــا وتشــريعاتها 	  أرضهــا مــن كافــة أشــكال  الحمايــة للمواطنيــن والمقيميــن علــى  الســلطنة تضمــن 

وقوانينهــا. كمــا وضعــت العديــد مــن البرامــج والمشــاريع التــي مــن شــأنها توفيــر الحمايــة للفــرد والمجتمــع والحــد مــن الوفيــات.   

ســلطنة عمــان عضــو فــي العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، منهــا اتفاقيــات حقــوق الطفــل، والقضــاء 	 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وحقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة وغيرهــا. كمــا تؤكــد جميــع التشــريعات العمانيــة 

الصــادرة علــى حظــر التمييــز بيــن األفــراد، وتوفيــر الحمايــة القانونيــة مــن جميــع أشــكال العنــف لمختلــف شــرائح المجتمــع.  

 مــن اآلليــات والمؤسســات منهــا: اللجنــة الوطنيــة لشــؤون األســرة، اللجنــة العمانيــة لحقــوق اإلنســان، 	 
ً
الســلطنة تضــع عــددا

اللجنــة الوطنيــة لرعايــة المعاقيــن، لجنــة متابعــة تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر، لجنــة 

متابعــة تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. 

، كمــا حصلــت 	 
ً
يــر التنافســية العالمــي لعــام 2018م، لتحصــل علــى المرتبــة 47 عالميــا تقدمــت الســلطنة 14 درجــة فــي تقر

 مــن المؤشــرات الفرعيــة: مؤشــر 
ً
علــى المرتبــة 36 مــن واقــع 140 دولــة بالنســبة لركيــزة المؤسســات، والــذي يتضمــن عــددا

اســتقالية القضــاء )18 مــن 140( وكفــاءة األنظمــة القانونيـــة )19 مــن 140( والتوجيــــه الحكومـــي المستقبـــــلي )7 مــن 140( 

يـــــر )37 مــن 140(. وقــوة التدقيــــق ورفـــع التقار
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السام والعدل 
والمؤسسات 

القوية

يتعلــق الهــدف الســادس عشــر بـــالتشجيع علـــى إقامــة مجتمعــات مسالمـــة ال يهمـــش فيهــا 
أحد مــن أجل تحقيـق التنمية المستدامـة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلـى العدالة، وبنــاء 

مؤسســات فعالة وخاضعة للمســاءلة وشــاملة للجميع علـــــى جميـــــع المســتويات.

حقوق اإلنسان:
أشــكال  كافــة  مــن  أرضهــا  علــى  والمقيميــن  للمواطنيــن  الحمايــة  عمــان  ســلطنة  تضمــن 
العنــف وذلــك مــن خــال أنظمتهــا وتشــريعاتها وقوانينهــا. كمــا وضعــت العديــد مــن البرامــج 
ــر الحمايــة للفــرد والمجتمــع والحــد مــن الوفيــات.  وفــي  والمشــاريع التــي مــن شــأنها توفي
هــذا الخصــوص أشــارت المــادة )25( مــن النظــام األساســي للدولــة إلــى أن "التقاضــي حــق 
مصــون ومكفــول للنــاس كافــة، ويبيــن القانــون اإلجــراءات واألوضــاع الازمــة لممارســة هــذا 
يــب وجهــات القضــاء مــن المتقاضيــن وســرعة  الحــق، وتكفــل الحكومــة قــدر المســتطاع تقر
الفصــل فــي القضايــا"، ومــن ناحيــة أخــرى، ينــّص قانــون الجــزاء الصــادر بالمرســوم الســلطاني 
رقــم )7 / 2018( فــي البــاب )التاســع( منــه فــي المــواد مــن )301( إلــى )321( علــى مكافحــة 
يــض  الجرائــم التــي تمــس حيــاة اإلنســان وســامته وهــي: القتــل العمــد وغيــر العمــد، والتحر
علــى االنتحــار، والضــرب المفضــي إلــى المــوت، واإليــذاء البســيط والبليــغ، والمشــاجرة فــي 

واقعــة إيــذاء أو قتــل، والقتــل الخطــأ واإليــذاء الخطــأ.
كمــا تطــرق البــاب )العاشــر( مــن قانــون الجــزاء المشــار إليــه فــي المــواد مــن )322( إلــى )334( 
األشــخاص  علــى  القبــض  والتــي شــملت،  وكرامتــه،  اإلنســان  يــة  بحر الماســة  الجرائــم  إلــى 
وخطفهــم وحجزهــم، والتهديــد، والســب، والقــذف، باإلضافــة إلــى ذلــك تطــرق القانــون إلــى 

الجرائــم األخــرى التــي تجــرم أي اعتــداء علــى الموظفيــن، والقرصنــة والعنــف.
وجديــر بالذكــر أن ســلطنة عمــان عضــو فــي العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق 
االنســان منهــا انضمــام الســلطنة إلــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل بالمرســوم الســلطاني رقــم 
)54  / 96( والمعــدل بالمرســوم الســلطاني رقــم )99/96(، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بموجــب أحــكام المرســوم الســلطاني رقــم )42 / 2005(، واتفاقيــة 
حقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة بموجــب أحــكام المرســوم الســلطاني رقــم )121  / 2008(، 
ييــن الملحقيــن باتفاقيــة حقــوق الطفــل بموجــب أحــكام  باإلضافــة إلــى البروتوكوليــن االختيار

المرســوم الســلطاني رقــم )41 / 2004(. 
ولقــد أكــدت التشــريعات العمانيــة الصــادرة علــى حظــر التمييــز علــى أســاس الجنــس بيــن األفــراد، 
 علــى ذلــك جــاءت المــادة )2( مــن قانــون الطفــل العمانــي الصــادر بالمرســوم 

ً
ومصداقــا

الســلطاني رقــم )22 / 2014( والتــي أكــدت علــى مبــدأ حظــر التمييــز علــى أســاس الجنــس بيــن 
ــد القانــون بموجــب المــادة 

ّ
األطفــال باعتبــاره أهــم الحقــوق التــي يكفلهــا هــذا القانــون، كمــا أك

)38( منــه علــى القيــم التــي يهــدف التعليــم فــي الســلطنة علــى ترســيخها، ومنهــا ترســيخ 
قيــم المســاواة بيــن األفــراد وعــدم التمييــز بينهــم بســبب الديــن أو الجنــس او العــرق أو أي 

ســبب مــن أســباب التمييــز.

الســلطنة توفــر الحمايــة القانونيــة مــن جميــع أشــكال العنــف لمختلــف 
شــرائح المجتمــع

ــا إلــى أن قانــون الجــزاء الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )7  / 2018( قــد  تجــدر اإلشــارة هن
أكــد علــى ضــرورة توفيــر الحمايــة القانونيــة مــن جميــع أشــكال العنــف لمختلــف شــرائح المجتمــع 
بمــا فــي ذلــك المــرأة والطفــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن لــم تســتثنهم القوانيــن، بــل 
يــد مــن  أعطتهــم ميــزة وتركيــزا خاصــا بحكــم أوضاعهــم الخاصــة التــي تقتضــي وتســتدعي المز

االهتمــام والحمايــة.  

كمــا كفــل قانــون الطفــل العمانــي فــي المادتيــن )7( و)56( الحــق فــي الحمايــة مــن العنــف، 
واالســتغال واإلســاءة، وفــي معاملــة انســانية كريمــة تحفــظ للطفــل كرامتــه وســمعته 
وشــرفه، وتكفــل الدولــة للطفــل التمتــع بهــذا الحــق بــكل الســبل المتاحــة، كمــا حظــر القانون أي 

فعــل مــن أفعــال االختطــاف واالغتصــاب وتعاطــي أي نشــاط جنســي وغيــره.

رقــم )126  / 2008(  الســلطاني  بالمرســوم  الصــادر  بالبشــر  االتجــار  ويحظــر قانــون مكافحــة 
ممارســة أي شــكل مــن أشــكال االتجــار بالبشــر وفقــا لمــا حددتــه المــادة )2( مــن القانــون 
يــق اإلكــراه او التهديــد  ويشــمل ذلــك اســتخدام شــخص او نقلــه أو إيوائــه أو اســتقباله عــن طر
النفــوذ او اســتغال حالــة اســتضعاف أو باســتعمال  الحيلــة أو باســتغال الوظيفــة أو  أو 
ســلطة مــا علــى ذلــك الشــخص أو بأيــة وســيلة اخــرى غيــر مشــروعة ســواء كانــت مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة، ووضــع القانــون عقوبــة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات لمرتكــب هــذه الجريمــة، وال 
تقــل عــن ســبع ســنوات فــي الحــاالت التــي حددهــا القانــون والتــي مــن بينمــا االتجــار باألطفــال 

أو االشــخاص ذوي اإلعاقــة.

كمــا يعاقــب قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 
)12  / 2011( علــى األفعــال التــي تســيء اســتخدام تقنيــة المعلومــات واتخاذهــا وســيلة 
لإلســاءة تجــاه األطفــال والنســاء كاإلغــواء أو التحريــض علــى ممارســة الفجــور أو الدعــارة أو 
االبتــزاز، عــاوة علــى االعتــداء علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة أو العائليــة لألفــراد. ولقــد شــكلت 
ســلطنة عمــان عــدد مــن اآلليــات والمؤسســات المعنيــة بالحمايــة )النســاء واألطفــال( والتــي 

مــن بينهــا: 
اللجنة الوطنية لشؤون األسرة.	 
اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان.	 
اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين. 	 
لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.	 
اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر. 	 

لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 	 
وضعــت ســلطنة عمــان، مــن خــال اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر، خطــة ســنوية 
تهــدف إلــى رفــع الوعــي لــدى فئــات المجتمــع، والقيــام بجمــع اإلجــراءات لحمايــة المواطنيــن 
والمقيميــن مــن االتجــار بالبشــر، باإلضافــة إلــى خــط ســاخن لتلقــي الباغــات عــن حــاالت االتجــار 

بالبشــر. 

العنــف  حــاالت  للتعامــل مــع  المؤسســية  العمــل  آليــات   مــن 
ً
الســلطنة عــددا كمــا حــددت 

واإلســاءة حيــث أوكل قانــون الطفــل إليهــا تشــكيل "لجــان حمايــة الطفــل" وفقــا للقــرار الــوزاري 
رقــم )168  / 2015(. وتتلقــى هــذه اللجــان أي باغــات عــن أي انتهــاكات لحقــوق الطفــل 
والطفلــة، وحــاالت العنــف واالســتغال واإليــذاء واالنتهــاكات األخــرى، وألعضــاء تلــك اللجــان 

صفــة الضبطيــة القضائيــة فــي تطبيــق أحــكام قانــون الطفــل. 

منــه   )12( المــادة  فــي  للدولــة  األساســي  النظــام  عليهــا  نــص  التــي  للمبــادئ   
ً
وتنفيــذا

بيــن العمانييــن  المتعلقــة بالمبــادئ االجتماعيــة فــإن "العــدل والمســاواة وتكافــؤ الفــرص 
الدولــة".  تكفلهــا  للمجتمــع  دعامــات 

يــز  لتعز أعمالــه  العــام  االدعــاء  يمــارس  الراســخة  األساســية  المبــادئ  هــذه  مــن   
ً
انطاقــا

يــات العامــة وإدارات االدعــاء  ســيادة القانــون مــن خــال عــدد مــن المختصيــن العامليــن بالمدير
الســلطنة كافــة. كمــا  المنتشــرة فــي محافظــات وواليــات  الجغرافيــة والتخصصيــة  العــام 
يتولــى االدعــاء العــام تقديــم أفضــل الخدمــات والضمانــات للمتقاضيــن مــع قبــول باغاتهــم 
وشــكاويهم وتمكينهــم مــن االســتعانة بمحــام واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الازمــة فــي 
 فــي ذلــك وســائل التقنيــة الحديثــة. كمــا يتولــى االدعــاء العــام فــي 

ً
أســرع وقــت مســتخدما

ســلطنة عمــان بالتحقيــق فــي جرائــم اســتيراد األســلحة وذخائرهــا أو تهريبهــا أو حيازتهــا بــدون 
 بقانــون األســلحة والذخائــر الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )36 / 90( وإحالــة 

ً
ترخيــص عمــا

المتهميــن فيهــا إلــى المحاكــم المختصــة والمطالبــة ومصــادرة المضبوطــات. باإلضافــة إلــى 
ذلــك يقــوم االدعــاء العــام بتقديــم المســاعدات القضائيــة للــدول الطالبــة وفــق القوانيــن 
واألنظمــة المعمــول بهــا فــي الســلطنة والمعاهــدات واالتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم 

ومبــدأ المعاملــة بالمثــل التــي تربطهــا مــع الــدول وتقديــم أفضــل صــور التعــاون معهــا.

أمــا فيمــا يتعلــق بالحــد مــن التدفقــات غيــر المشــروعة لألســلحة فــإن شــرطة عمــان الســلطانية 
تكثــف مــن الرقابــة علــى المنافــذ القانونيــة للســلطنة حيــث عملــت علــى تزويــد كافــة المنافــذ 
لعمليــات  الرقابــة والتصــدي  لدعــم  التقنيــة والفنيــة  الوســائل  بأحــدث  الجمركيــة  واإلدارات 

 .
ً
ــا ــر المشــروع لألســلحة والمــواد المحظــورة قانون يــب واإلدخــال غي التهر

كمــا نــّص قانــون الجــزاء فــي البــاب )الثانــي( مــن المــواد مــن )143( إلــى )153( علــى الجريمــة 
المنظمــة عبــر الحــدود الوطنيــة وحــدد عقوبــات لجرائــم الجماعــات اإلجراميــة المنظمــة وتهريب 
يــن وآليــة الفصــل فــي عائــدات هــذه الجرائــم، وتطبيــق قانــون مكافحــة اإلرهــاب الصادر  المهاجر

بالمرســوم الســلطاني رقــم )8 / 2007( لمحاربــة جميــع أشــكال الجريمــة المنظمــة.

مكافحة الفساد:
 كبيــرة فــي مجــال مكافحــة الفســاد والرشــوة بجميــع أشــكالها حيــث 

ً
تبــذل الســلطنة جهــودا

أن الجهــات المختصــة فــي الســلطنة علــى تواصــل وتعــاون مســتمرين مــع المجتمــع مــن 
خــال مختلــف وســائل االعــام وشــبكات التواصــل االجتماعــي وتنفيــذ المحاضــرات التوعويــة 

واالرشــادية للجمهــور بمــا يســهل عمليــة الكشــف عــن جرائــم الفســاد والرشــوة.
وفــي ضــوء انضمــام ســلطنة عمــان التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بموجــب 
يز النزاهة  المرســوم الســلطاني رقم )64 / 2013(، فقد تّم صياغة االســتراتيجية الوطنية لتعز
ومكافحــة الفســاد ووضــع المقترحــات والتوصيــات المناســبة لماءمــة مــا نصت عليه اتفاقية 

االمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتــي انضمــت إليــه الســلطنة فــي 2013. م
يــق خبــراء األمــم المتحــدة  كمــا حرصــت ســلطنة عمــان علــى الــدوام علــى المشــاركة ضمــن فر
لمكافحــة الفســاد فــي عمليــات التقييــم واالســتعراض الــذي تــم فيمــا بيــن الســلطنة والــدول 

المنظمــة لاتفاقية.
وقــد تــم إنشــاء إدارة تخصصيــة داخــل االدعــاء العــام مختصــة بقضايــا األمــوال العامــة تختــص 
بالتحقيــق فــي جميــع الجرائــم الماســة بالمــال العــام ومــا فــي حكمهــا، وجرائــم غســل األموال 
يبــي. وتقــوم "إدارة االدعــاء العــام لقضايــا األمــوال  وتمويــل اإلرهــاب وجرائــم التهــرب الضر
العامــة" بإحالــة المتهميــن فيهــا إلــى المحكمــة لتطبيــق النصــوص القانونيــة التــي قامــوا 

بمخالفتهــا، ممــا ســاهم فــي جــودة وفعاليــة التعامــل مــع مثــل هــذه القضايــا.
 مــن حكومــة الســلطنة علــى مشــاركة المجتمــع الدولــي فــي الجهــود الحثيثــة التــي تم 

ً
وحرصــا

يــز النزاهــة، قامت الســلطنة  إنجازهــا ووضعهــا لمكافحــة الفســاد بكافــة صــوره وأشــكاله وتعز
باإلجــراءات التالية:

المرســوم 	  بموجــب  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  إلــى  االنضمــام 
 .)2013 / 64( رقــم  الســلطاني 

صادقــت علــى االتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد بموجــب المرســوم الســلطاني رقم 	 
.)2014 / 28(

انضمــت إلــى اتفاقيــة مكافحــة رشــوة الموظفيــن العمومييــن األجانــب فــي المعامــات 	 
يــة الدوليــة بموجــب بالمرســوم الســلطاني رقــم )41 / 2016(. التجار

 مــن 	 
ً
 مكونــا

ً
شــكلت وفــق متطلبــات اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، فريقــا

يــة للدولــة، لمتابعــة اســتعراض وضمــان  ، مــن جهــاز الرقابــة الماليــة واإلدار
ً
)15( خبيــرا

تنفيــذ االتفاقيــة المذكــورة.

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف
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السام والعدل 
والمؤسسات 

القوية

وفــي هــذا الســياق تجــدر اإلشــارة إلــى أن الســلطنة تمكنــت مــن تحقيــق ارتفــاع ملمــوس فــي 
النســخة الرابعــة والعشــرين لمؤشــر مــدركات الفســاد لعــام 2018م الصــادر عــن منظمــة 
 مــن أصــل 180 دولــة، 

ً
الشــفافية الدوليــة، حيــث حصلــت الســلطنة علــى المرتبــة 53 دوليــا

، وبمعــدل 8 
ً
ــا  بواقــع 15 ترتيب

ً
وعلــى الدرجــة 52 مــن أصــل 100 درجــة، لتحقــق بذلــك ارتفاعــا

 فــي معــدل االرتفــاع بيــن العاميــن.
ً
ــا درجــات، عــن العــام 2017، وهــو مــا يعــد األعلــى عالمي

يــر التنافســية العالمــي لعــام  ًتقدمــت الســلطنة 15 درجــة فــي تقر
2018م، لتحصــل علــى المرتبــة 47 عالميــا

وفيمــا يتعلــق بنتائــج ركيــزة المؤسســات حصلــت الســلطنة علــى المرتبــة 36 مــن واقــع 140، 
وتنــدرج ضمــن هــذه الركيــزة العديــد مــن المؤشــرات التــي تمكنــت الســلطنة مــن تحقيــق تقدمــا 

فــي عــدد منهــا مثــل: 

مؤشر استقالية القضاء )18 من 140 درجة(.	 
كفاءة األنظمة القانونيـة )19 من 140 درجة(. 	 
التوجيــه الحكومـي المستقبـــلي )7 من 140(. 	 
يـــر )37 من 140(.	  قوة التدقيــق ورفـع التقار

يــة للدولــة علــى المركــز األول فــي جائــزة األمــم  وقــد حصــل جهــاز الرقابــة الماليــة واإلدار
المتحــدة للخدمــة العامــة فــي فئــة "منــع ومكافحــة الفســاد فــي الخدمــة العامــة فــي 
العــام 2013م" عــن إقليــم غــرب آســيا مــن خــال نافــذة الباغــات، والتــي تعتبــر مــن بيــن أهــم 

وأبــرز الجوائــز علــى المســتوى الدولــي.

المركز الوطني للمعلومات المالية
تعمــل عمــان علــى مكافحــة وقــوع كافــة أشــكال الجرائــم بموجــب اختصاصاتهــا القانونيــة، 
ــر المشــروعة لألمــوال؛ طــورت الســلطنة قدراتهــا فــي  ففــي مجــال الحــد مــن التدفقــات غي
يــات الماليــة مــن خــال رفــع مســتوى وحــدة التحديــات الماليــة لتصبــح  االرتقــاء بنظــام عمــل التحر
 للمعلومــات الماليــة، ويمــارس المركــز اختصاصاتــه بموجــب قانــون مكافحــة غســل 

ً
 وطنيــا

ً
مركــزا

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )30 / 2016( والــذي يعمــل 
بالشــراكة مــع مختلــف الجهــات الرقابيــة والقضائيــة المعنيــة بالتعامــات الماليــة. ويختص المركز 
الوطنــي للمعلومــات الماليــة بتلقــي الطلبــات وتحليــل الباغــات والمعلومــات التــي يشــتبه 
فــي أنهــا تتعلــق بعائــدات الجريمــة أو يشــتبه بصلتهــا أو ارتباطهــا بجريمــة غســل األمــوال أو 
تمويــل االرهــاب، بجانــب تلقيــه المعلومــات األخــرى المتعلقــة بالمعامــات النقديــة والتحويــات 
يــر القائمــة التــي تضعهــا الجهــات الرقابيــة. االلكترونيــة واإلقــرار عبــر الحــدود، وغيرهــا مــن التقار

مركز عمان للحوكمة واالستدامة
الســلطاني  المرســوم  بموجــب  واالســتدامة  للحوكمــة  عمــان  مركــز  إنشــاء  منــذ 
)30 / 2015(، دأب علــى تفعيــل أهدافــه واختصاصاتــه التــي حددهــا النظــام األساســي، 
والتــي مــن ضمنهــا بنــاء شــراكات ومجــاالت للتعــاون مــع مؤسســات إقليميــة ودوليــة 
يــق توقيــع مذكــرات التفاهــم  فــي مجالــي الحوكمــة واالســتدامة ســواء كان عــن طر
ارتبــط مركــز عمــان  التعــاون فــي اقامــة منتديــات وفعاليــات. كمــا  أو  أو االتفاقيــات 
للحوكمــة واالســتدامة بمؤسســات دوليــة مثــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
OECD مــن خــال عضويتــه فــي لجنــة الحوكمــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

يقيــا وشــارك فــي العديــد مــن اجتماعــات اللجنــة. أفر

ومبــادئ  بثقافــة  يــف  التعر بهــدف  التوعويــة  المحاضــرات  بتنظيــم  المركــز  ويقــوم 
يــز  الحوكمــة وأهميتهــا فــي بيئــة المــال واألعمــال وضــرورة تبنيهــا لدورهــا فــي تعز
المســاهمين والمعاملــة  المتعامليــن والمســتثمرين وحفــظ حقــوق  أعمالهــا وثقــة 
المتســاوية مــن خــال مبــدأ الشــفافية والمحاســبة. باإلضافــة الــى تنظيــم المؤتمــرات 
والفعاليــات المختلفــة داخــل الســلطنة بالتعــاون مــع عــدد مــن المؤسســات الدوليــة 
وغيرهــم  الدولــي  التمويــل  مؤسســة  حوكمــة،  معهــد  رويتــرز،  تومبســون  مثــل 
بهــدف توثيــق الشــراكات والتعــاون وتبــادل الخبــرات والتجــارب. كمــا وارتبــط مركــز عمــان 
للحوكمــة واالســتدامة بمؤسســة التمويــل الدولــي )IFC( التابعــة للبنــك الدولــي مــن 
عــد 

ُ
يــب مجالــس اإلدارات( وهــو برنامــج دولــي أ يبــي )تفعيــل وتدر خــال البرنامــج التدر

يــر،  يــخ رفــع هــذا التقر مــن قبــل مؤسســة التمويــل الدوليــة، وقــد التحــق بــه حتــى تار
أكثــر مــن 400 عضــو مجالــس إدارة يمثلــون الشــركات بكافــة أشــكالها القانونيــة. وقــد 
 عــن الســلطنة فــي العديــد مــن المؤتمــرات اإلقليميــة والدوليــة 

ً
شــارك المركــز ممثــا

وقــدم العديــد مــن أوراق العمــل التــي اســتعرضت تجربــة الســلطنة فــي مجــال حوكمــة 
والمؤسســات.  الشــركات 

السجل المدني اإللكتروني:
 للســجل المدنــي اإللكترونــي، الــذي يقيــد كافــة وقائــع الميــاد 

ً
أنشــأت الســلطنة نظامــا

للعمانييــن داخــل الســلطنة وخارجهــا، وكذلــك لألجانــب المقيميــن بالســلطنة، حيــث أوجــب 
قانــون األحــوال المدنيــة الصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم )66 / 1999( اإلبــاغ 
عــن جميــع المواليــد فــي الســلطنة وعــن المواليــد العمانييــن خارجهــا، كمــا كلــف أصحــاب 
، وقــد عــزز 

ً
الشــأن اســتصدار شــهادات ميــاد للمواليــد خــال المــدة المحــددة قانونــا

الربــط االلكترونــي فــي بدايــة العــام 2017م مــع وزارة الصحــة ضمــان تســجيل المواليــد 
فــي الســلطنة وتوفيــر هويــة قانونيــة لهــم. 

اإلعام:
، حيث صدر قانون المطبوعات والنشــر في 

ً
 كبيرا

ً
أولت الســلطنة التشــريعات اإلعامية اهتماما

عام 1984م، في إطار بناء دولة المؤسسات والقانون، كما تم إجراء بعض التعديات على 
بعــض مــواد القانــون فــي فتــرة الحقــة مواءمــة لمتطلبــات تلــك المرحلــة، كمــا كانــت الســلطنة 
مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي نظمــت قطــاع اإلعــام المرئــي والســمعي، والســماح بتأســيس 
مؤسســات إذاعيــة وتلفزيونيــة خاصــة وذلــك بعــد صــدور قانــون المنشــآت الخاصــة لإلذاعــة 
والتلفزيــون عــام 2004م. ولقــد واكبــت الســلطنة التطــور الهائــل فــي مجــال اإلعــام الجديــد، 
وذلك بإنشــاء مواقع إعامية إلكترونية على شــبكة)اإلنترنت(، لتقديم خدمات إلكترونية في 
إطــار منظومــة الحكومــة اإللكترونيــة، وتشــجيع إنشــاء الصحــف اإللكترونيــة والمواقــع اإلعاميــة 
اإللكترونيــة، إدراكا منهــا بأهميــة مســايرة التطــور فــي العالــم، والحاجــة إلــى تكويــن فضــاءات 
إعاميــة جديــدة. وبــرزت الحاجــة إلــى تطويــر منظومــة التشــريعات اإلعاميــة مــن خــال تحديــث 
القوانيــن اإلعاميــة الموجــودة حاليــا بحيــث تضــم هــذه التشــريعات ضمــن قانــون واحــد يســمى 

 ويتوافــق مــع مســتجدات العصــر.
ً
"قانــون اإلعــام" يكــون أكثــر حداثــة وتطــورا

ويســتند مشــروع "قانــون اإلعــام" الــذي وصــل إلــى مراحلــه النهائيــة علــى أحــكام النظــام 
يــة الــرأي والتعبير  األساســي للدولــة وباألخــص مــا تنــص عليــه المادتــان )29( و)31( علــى أن "حر
يــة  "حر القانــون"، وأن  حــدود  التعبيــر مكفولــة فــي  بالقــول والكتابــة وســائر وســائل  عنــه 
الصحافــة والطباعــة والنشــر مكفولــة وفقــا للشــروط واألوضــاع التــي يبينهــا القانــون، ويحظــر 

مــا يــؤدي إلــى الفتنــة أو يمــس بأمــن الدولــة او يســيء إلــى كرامــة اإلنســان وحقوقــه".

الثقافة:
الثقافــي مــوارد  المــادي، واإلبــداع  المــادي وغيــر  الثقافــي  التــراث   مــن 

ّ
ل كل

ّ
يشــك

يجــب حمايتهــا وإدارتهــا بــكل عنايــة. فــكل منهــا قــادر علــى أن يكــون ُمحــّركا لتحقيــق 
أهــداف التنميــة المستدامة وعلى تيســيرها، باعتبــار أن اإلبــداع الثقافــي هــو عنصــٌر 
لــذا  المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  لبلــوغ  المبذولــة  المجهــودات  إلنجــاح  أساســٌي 
حرصــت الســلطنة علــى االنضمــام إلــى االّتفاقّيــات الثقافيــة الّدولّيــة وعلــى االلتــزام 
قافــي علــى المســتوى الوطنــي 

ّ
بهــا، مــع تعــّدد الفــرص الحقيقّيــة المتاحــة للقطــاع الث

واإلقليمــي والّدولــي وإمكانّيــة إعطــاء قطــاع الثقافــة أهميــة تقنّيــة عالّيــة، وجعلــه 
كمــا  المعيشــي.  بمســتواه  الّنهــوض  مجــال  فــي  بالمواطــن  وارتباطــا  فاعلّيــة  أكثــر 
الناشــئة فــي  لــدى  المســتدامة وترســيخه  التنميــة  إلــى تعميــق مفهــوم  ســعت 

التعليميــة. المؤسســات 

وتتضــح الجهــود الوطنيــة فــي الســلطنة فــي ربــط الصناعــات الحرفّيــة باعتبارهــا نتاجــات إبداعيــة 
بالتنميــة المســتدامة واالســتثمار فيهــا. وســعت اللجنــة الوطنيــة الُعمانيــة للتربيــة والثقافــة 
والعلــوم إلــى إقامــة نــدوات تخــدم هــذا الجانــب ومنهــا: نــدوة حــول التــراث الثقافــي فــي 
التنميــة المســتدامة للمجتمعــات المرتبطــة بمواقــع التــراث الُعمانــي، وتهــدف إلــى التعريــف 
يــز الوعــي المحلــي بأهميــة  بأهميــة المجتمعــات المحليــة فــي التنميــة المســتدامة، وتعز

التنميــة المســتدامة لتلــك المجتمعــات، وعــرض تجــارب محليــة ناجحــة فــي هــذا الجانــب.

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف
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يــز المواطنــة المســؤولة تنطلــق مــن إدمــاج هــذه المفاهيــم فــي المناهــج التعليميــة، وتنشــئة الجيــل الجديــد علــى مرتكــزات  إن عمليــة المحافظــة علــى الهويــة وتعز
وموروثــات الهويــة والحضــارة العمانيــة، ويقــوم المجتمــع عاّمــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي خاّصــة بــدور فاعــل فــي المحافظــة علــى الموروثــات الثقافيــة 
يخيــة، مــن خــال نشــاطاتها المختلفــة الممكنــة والمدعومــة مــن قبــل الحكومــة والقطــاع الخــاص، والهادفــة إلــى تنســيق وتطويــر البرامــج الوطنيــة التــي تعــزز مــن  والتار
التماســك االجتماعــي، وااللتفــاف حــول الهويــة الوطنيــة والحضــارة العمانيــة، فيمــا ينهــض اإلعــام بالــدور البــارز والمهــم فــي تأطيــر ثقافــة الشــباب العمانــي، وإيجــاد 
يقــة المثلــى المســاِندة لبنــاء المجتمــع المعتــز بهويتــه مــن  التــوازن بيــن موروثــات الحضــارة ومرتكــزات الهويــة مــن جانــب، والتطــورات التقنيــة وتوظيــف اســتخدامها بالطر
يــز الوعــي بأهميــة الهويــة العمانيــة، وبنــاء الشــخصية العمانيــة الداعمــة الســتدامة الهويــة  جانــب آخــر، مــع تركيــز المناهــج التعليميــة علــى بنــاء القــدرات الوطنيــة، وتعز

الوطنيــة.

وترتبــط عمليــة تحقيــق النمــو االقتصــادي والرفــاه االجتماعــي للمجتمــع، بمواكبــة مختلــف التشــريعات الوطنيــة واالقتصاديــة والقضائيــة لمســيرة النمــو، 
وإعدادهــا بشــكل يتواكــب مــع متطلبــات العصــر والتغيــرات الســريعة، وتمكيــن الكفــاءات الوطنيــة المؤهلــة بمــا يعــزز الثقــة بالمنظومــة التشــريعية، 
والتنفيــذ المتــوازن للتشــريعات بوضــوح وشــفافية، كمــا تســتدعي مراعــاة الفصــل بيــن الســلطات والعمــل علــى تحقيــق المشــاركة المجتمعيــة، وبنــاء 

ثقافــة قانونيــة بالحقــوق والواجبــات لــدى أفــراد المجتمــع بشــكل عــام.

السام والعدل 
والمؤسسات 

القوية

التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

مشروع رسالة السام:	 

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

وضمــن جهــود ســلطنة عمــان فــي نشــر ثقافــة الســام ومســاهمة منهــا 
فــي حــوار الحضــارات وتقريــب وجهــات النظــر بيــن الشــعوب، أطلقــت الحكومــة 
يــز ونشــر القيــم اإلنســانية  مشــروع رســالة الســام وهــو مشــروع ُيعنــى بتعز
المشــتركة فــي العالــم، متمثلــة فــي قيــم )الحــوار والتعايــش والتفاهــم( 
 مــن 

ً
يــة ألجــل إحــال الســلم واألمــن والحــوار واالســتقرار انطاقــا كثاثيــة ضرور

يــة. التجربــة العمانيــة الحضار
يــة تعمــل  ، تــم إيجــاد عــدد مــن البرامــج فــي خطــوط متواز

ً
ولتحقيــق ذلــك واقعــا

جميعهــا علــى نشــر ثقافــة القيــم المشــتركة، هــي: معــرض )رســالة الســام( 
ويشــمل علــى خمســين لوحــة معبــرة عــن أوجــه الحيــاة العامة في ســلطنة عمان، 
والرســائل العالميــة وهــي حملــة إعاميــة عالميــة تهــدف إلى نشــر ثقافة التعايش 
والســام عبــر نشــر بطاقــات فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، واالحتفــاء باليــوم 
العالمــي للتســامح، وحملــة )افعــل شــيئا ألجــل الحــوار( واســتقبال الوفــود الدوليــة، 

يــة. والحمــات اإلعاميــة واإلحتفائيــات الجماهير
يــف  لتعر كخطــوة  2009م،  عــام  الســام(  )رســالة  معــرض  مشــروع  انطلــق 
معــرض  أول  فأقيــم  عمــان،  فــي  الدينــي  الحــوار  بقيمــة  األوروبــي  المجتمــع 

فــي عــام 2010م فــي كل مــن ألمانيــا والنمســا وباللغــة األلمانيــة ثــم تطــور 
المعــرض إلــى ثمانيــة لغــات فــي 2012م حتــى صــار المعــرض يتحــدث اليــوم بســت 

ين لغــة عالميــة. وعشــر
وحتــى ديســمبر 2018م يكــون المعــرض قــد تجــاوز 121 محطــة حــول العالــم، 

وأكثــر مــن 37 دولــة وزار أغلــب قــارات العالــم وخاطــب أكثــر مــن ١١ مليــون زائــر.
واســتطاع مشــروع )رســالة الســام( وخال ســنوات قليلة تكوين شــراكات عالمية 
مع مؤسســات علمية وأكاديمية وجامعات ومعاهد ومتاحف في العديد من 
دول العالــم، أنتجــت برامــج متبادلــة فــي جوانــب الدراســات الدينيــة وتعليــم اللغــة 
العربيــة ومجــاالت بحثيــة أخــرى وعلــى رأســها منظمــة األمــم المتحــدة ومنظمــة 
اليونســكو، وتم ترشــيح المشــروع لجائزة الســام الدولية مرتين متتابعتين في كل 

يــا.  يــة كور مــن منظمــة اليونســكو وجمهور
ــرا لــدور عمــان الحضــاري اكتســب المعــرض أهميــة متزايــدة، وأبــدت جهــات  وتقدي
عالميــة كثيــرة رغبتهــا للدخــول فــي شــراكات إلقامتــه فــي مراكزهــا ومؤسســاتها 
مثــل منظمــة اليونســكو ومكتــب األمــم المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب ومنظمــات 

وجامعــات ومراكــز ثقافيــة ودينيــة مــن مختلــف دول العالــم.

 لرؤيــة ُعمــان 2040 وهــو القائــم 
ً
 منشــودا

ً
إن التوجــه نحــو المســتقبل والتعامــل مــع مســتجداته والحفــاظ علــى الســمات الثقافيــة بتنوعهــا وتســامحها، يشــكل مدخــا

علــى االنفتــاح علــى العالــم بجــذور راســخة، وفهــم واضــح لمكونــات الهويــة العمانيــة، وتقــوم األنشــطة الثقافيــة بمختلــف أنماطهــا فــي الســلطنة بــدور بــارز فــي عملية 
يــز المواطنــة، وتجذيــر مفهومهــا لــدى الشــباب العمانــي، واالعتــزاز بهويتهــم، إذ تمتلــك الســلطنة معالــم ومواقــع ومقومــات ثقافيــة وتاريخيــة وســياحية قــادرة  تعز

علــى جــذب أعــداد كبيــرة مــن الســائحين، بحيــث تعكــس للعالــم الهويــة والحضــارة العمانيــة.
تمثــل منظومــة الرقابــة الفاعلــة والمســتقلة جوهــر النظــرة المســتقبلية فــي رؤيــة ُعمــان 2040 عبــر تطويــر منظومــة رقابــة شــفافة ونزيهــة، تتيــح الحصــول علــى 
ــن مــن مراقبــة أداء الجهــاز اإلداري 

ّ
المعلومــة وتوظيفهــا فــي تقويــم العمليــة التنمويــة، وتؤّســس عاقــة منســجمة إيجابيــة بيــن المجتمــع ومؤسســات الدولــة، وتمك

للدولــة، ومــدى االلتــزام بتنفيــذ الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة، وترّســخ مبــدأ المســاءلة والمحاســبة علــى األداء، ممــا يرفــع مــن مســتوى الخدمــات المقدمــة ويبعث 
 للجميــع.

ً
الثقــة بيــن جميــع األطــراف والقطاعــات االقتصاديــة، ويســاهم فــي حمايــة المــوارد الطبيعيــة والمقــدرات الوطنيــة للســلطنة، التــي ُتعــد ملــكا

الخطط المستقبلية:

التحديات:
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الرسائل الرئيسية:

20142016

28.8

24.3

مــن  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار  نســبة 
عامــي   )% ( االجمالــي  المحلــي  الناتــج 

2016 و   2014

تحــرص ســلطنة عمــان علــى اإليفــاء بجميــع التزاماتهــا الدوليــة واإلقليميــة تجــاه المنظمــات المختلفــة، 	 
إقرارا منها بمسؤوليتها الدولية تجاه القضايا المختلفة الرامية لخدمة البشرية في شتى المجاالت، 
يــب وجهــات النظــر بيــن الــدول الشــقيقة والصديقــة، وســعت الــى  كمــا تقــوم بــدور هــام فــي تقر
مســاعدة الــدول المتنازعــة لتجــاوز خافاتهــم، وقــد حظــي هــذا الــدور الهــام بتقديــر وترحيــب واحتــرام 

دولــي.

مــن منطلــق اعتــزاز الســلطنة بتاريخهــا وثقافتهــا ولغتهــا وتراثهــا وإدراكهــا لمســؤوليتها كعضــو 	 
فــي المجتمــع الدولــي، فإنهــا تعمــل علــى إيجــاد تفاهــم متبــادل بيــن الثقافــات، بمــا يعــود بــدوره 
العلميــة والبحثيــة  الدراســات  الســلطنة  بيــن األمــم، وتدعــم  علــى نشــر ثقافــة الســام والتعــاون 
وتشــجعها، ولتحقيــق ذلــك قامــت بإنشــاء عــدة كــراٍس وزمــاالت علميــة تحمــل اســم جالــة الســلطان 
المعظــم  - حفظــه اهلل ورعــاه -   وذلــك فــي عــدة جامعــات عالميــة مرموقة تختص بمجاالت أكاديمية 
 بــأن الغــرض األساســي مــن هــذه 

ً
محــددة، منهــا سياســية ودينيــة وثقافيــة واقتصاديــة وفنيــة. علمــا

ــز التفاهــم  ي الكراســي هــو تشــجيع الوصــول إلــى مجتمــع عالمــي معاصــر يعيــش فــي ســام، ولتعز
المشــترك والتســامح لصالــح انســجام عالمــي أوســع فــي ظــل العولمــة. 

 	 ،)IORA( ســلطنة عمــان تعتبــر مــن الــدول المؤسســة لمنظمــة الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي
يــز   مــن الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي، ويهــدف إلــى تعز

ً
وهــو تجمــع اقتصــادي يضــم عــددا

النمــو المســتدام والتنميــة المتوازنــة فــي المنطقــة والتركيــز علــى مجــاالت التعــاون االقتصــادي التــي 
توفــر أقصــى الفــرص للتنميــة والمنفعــة المتبادلــة. 
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 فــي الممارســة السياســية 
ً
اتخــذت الســلطنة نهــج الســام جوهــرا
منــذ بدايــة مســيرة النهضــة الُعمانيــة

تحرص السلطنة على االيفاء بجميع التزاماتها الدولية واإلقليمية تجاه المنظمات المختلفة، 
إقــرارا منهــا بمســؤوليتها الدوليــة تجــاه القضايــا المختلفــة الراميــة لخدمــة البشــرية فــي شــتى 
المجاالت، كما تقوم بدور هام في التقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة، 
وســعت الــى مســاعدة الــدول المتنازعــة لتجــاوز خافاتهــم، وقــد حظــي هــذا الــدور الهــام 
 في الممارســة السياســية 

ً
بتقدير وترحيب دولي، وقد اتخذت الســلطنة نهج الســام جوهرا

 مــن حقيقــة أن عمليــات البنــاء والتنميــة 
ً
منــذ بدايــة مســيرة النهضــة الُعمانيــة الحديثـــة، انطاقــا

يــة، فــي مقدمتهــا المنــاخ  يــة يتطلــب توفيــر مقومــات ضرور الوطنيــة وتشــييد الدولــة العصر
، باعتبــار أن الســام كل ال يتجــزأ، ومــن منطلــق أن الســام 

ً
 وإقليميــا ودوليــا

ً
المواتــي لذلــك محليــا

يمثــل قيمــة عليـــا لــدى جـــالة الســلطان المعظــم؛ فقــد شــكل علــى الــدوام محور السيـــاسات 
يــط أو إفــراط،  ، دون تفر

ً
 ودوليــا

ً
العمـانيـــة علــى المستويـــات المختلفــة، خـليجـيـــا وإقليميــا

وامتلكت السلطنة  - بفضل توجيهات جـالتـه وإيمانـه العميق بالسام  -  القدرة والشجـاعة، 
الوضــوح والصراحـــة عــن مواقفهــا ورؤيتهــا حيــال مختلــف  بــكل  التعبيــر  ليــس فقــط علــى 
المواقــف والتطــورات الخليجيــة والعربيــة والدوليــة، وإنمــا عملــت كذلــك بجــد والتــزام مــن أجــل 
وضــع ذلــك موضــع التنفيــذ فــي عاقاتهــا مــع الــدول األخــرى، وفــي إطــار الثوابــت الُعمانيــة. 
وقد أكد جالته جوهر ذلك في خطابه في العيد الوطنـــي الثامن والعشرين المجيد بقوله 
)إن مــن أوجــب الواجبــات فــي نظرنــا ونحــن علــى أعتــاب قــرن جديــد أن تعمــل الدول على محاربة 
الظلــم واالســتبداد وعلــى التصــدي لسياســات التطهيــر العرقــي وامتهــان كرامــة االنســان 
وعلــى مجابهــة احتــال أراضــي الغيــر وإنــكار حقوقــه المشــروعة وان تســعى إلــى إقامــة 
 لألمــن والســام والطمأنينــة فــي مختلــف بقــاع 

ً
 للمظلوميــن وترســيخا

ً
ميــزان العــدل إنصافــا

 للسياســات والمواقــف 
ً
ــزا  وممي

ً
ــارزا  ب

ً
األرض( وتجســدت أهميــة ذلــك فــي أنــه شــكل معلمــا

ــي مختلــف الظــروف والتطــورات التــي   فـ
ً
الُعمانيــة التــي اكتســبت مصداقيــة وتعــززت دومــا

شــهدتها المنطقــة.

ســلطنة ُعمــان عضــو فاعــل فــي كل المــداوالت والمناقشــات 
الدوليــة  التزاماتهــا  بجميــع  االيفــاء  علــى  وتحــرص  األمميــة 

المنظمــات تجــاه  واإلقليميــة 

إقرارا منها بمســؤوليتها الدولية تجاه القضايا المختلفة الرامية لخدمة البشــرية في شــتى 
المجــاالت. وانطاقــا مــن إيمــان الســلطنة بأنهــا جــزء مــن هــذا العالــم وباعتبارهــا أحــد شــركاء 
يــة بتقديــم يــد العــون  اإلنســانية؛ حيــث تقــوم الســلطنةممثلة بالهيئــة العمانيــة لألعمــال الخير
يــن جــّراء  والمســاعدة لخدمــة اإلنســان فــي الخــارج، لتخفيــف المعانــاة واأللــم عــن المتضرر
الكــوارث الطبيعيــة، أو نتيجــة لعــدم االســتقرار السياســي. وتشــمل أنشــطتها بجانــب عمليــات 

يع إنمائيــة تهــدف إلــى توفيــر  المســاعدة واإلغاثــة وإعــادة اإلعمــار القيــام ببرامــج ومشــار
ســبل العيــش وبنــاء القــدرات فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة. وقــد شــملت أنشــطة الهيئــة 
خــال الســنوات الماضيــة العديــد مــن الــدول حيــث بلــغ اجمالــي حجــم المشــاريع والبرامــج 

يكــي.  المنفــذة والمعتمــدة خــال عامــي 2017  /  2018م قرابــة 101,5 مليــون دوالر أمر

يز التعاون االقليمي والدولي السلطنة تدعم  تعز

يــز التعــاون االقليمــي والدولــي بيــن الشــمال والجنــوب   وفــي إطــار حــرص الســلطنة علــى تعز
وفيمــا بيــن بلــدان الجنــوب والتعــاون الثاثــي فيمــا يتعلــق بالعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار، 
يــز تبــادل المعــارف، فقــد تــم إنشــاء مكتــب نقــل العلــوم والمعــارف والتكنولوجيــا فــي  وتعز
وزارة الخارجيــة.  ونظمــت وزارة الخارجيــة مؤتمــر اقتصــاد المحيطــات وتكنولوجيــا المســتقبل 
ــا. وعقــد هــذا المؤتمــر  بالتعــاون مــع المنتــدى الدولــي لدبلوماســية العلــوم والتكنولوجي
والقطــاع  الحكومــي  القطــاع  مــن  مختلفــة  جهــات  بمشــاركة  المنطقــة  فــي  مــرة  ألول 
المتخصصــة فــي مجــال  العالميــة  األجنــدة  الموضــوع مــع  الصناعــي واألكاديمــي، وربــط 
التنميــة المســتدامة. وتــم ترشــيح الســلطنة لقيــادة الجهــود الدوليــة لتحقيــق الهــدف رقــم 
14 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة التــي وضعتهــا األمــم المتحــدة »الحيــاة تحــت الميــاه«، 
كمــا تــم عقــد عــدد مــن مذكــرات التفاهــم المبدئيــة مــع مؤسســات عالميــة بهــدف بنــاء 
الجهــود  بمتابعــة  المؤتمــر  وأوصــى  المحيطــات.  اقتصــاد  مجــال  فــي  الوطنيــة  القــدرات 
المبذولــة لتحقيــق التنويــع االقتصــادي بالتركيــز علــى قطــاع اقتصــاد المحيطــات والتنســيق 
يــز دور دبلوماســية العلــوم والتكنولوجيــا  مــع األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي لتعز

يــب الدبلوماســي. فــي المنطقــة مــن خــال برامــج التدر

المطلــة  الــدول  لمؤسســة  المؤسســة  الــدول  مــن  عمــان  ســلطنة  تعــد  آخــر  جانــب  مــن 
علــى المحيــط الهنــدي )IORA(، وهــو تجمــع اقتصــادي أســس فــي عــام 1997م ليضــم 
يــز النمــو  عــدد مــن الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي، ويهــدف، باألســاس، إلــى تعز
المســتدام والتنميــة المتوازنــة فــي المنطقــة والتركيــز علــى مجــاالت التعــاون االقتصــادي 
التــي توفــر أقصــى الفــرص للتنميــة والمنفعــة المتبادلــة.  وتســتضيف الســلطنة مقــر وحــدة 
الدعــم الســمكي التابــع للمؤسســة، الــذي تشــرف عليــه وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية، 
 مــن مركــز المــوارد الســياحية ومجلــس النقــل 

ً
كمــا أنــه مــن المقــرر أن تســتضيف الســلطنة كا

البحــري، اللــذان همــا فــي مرحلــة إجــراءات توقيــع اتفاقيتــي المقــر الخاصــة بهمــا، وتشــرف 
عليهمــا وزارة الســياحة ووزارة النقــل واالتصــاالت فــي ســلطنة عمــان علــى التوالــي. والجديــر 
بالذكــر أن وحــدة الدعــم الســمكي التابعــة لمؤسســة الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي 
قــد تمكنــت خــال فتــرة عملهــا مــن إقامــة 8 حلقــات عمــل داخــل الســلطنة وخارجهــا، حضرهــا 
الدولــي  التعــاون  علــى  وأكــدت  المؤسســة،  فــي  األعضــاء  الــدول  ســائر  مــن  ممثلــون 

للوصــول إلــى غايــات التنميــة.  

كراسي السلطان قابوس العلمية 

ودور رائد للسلطنة في تنمية المعرفة اإلنسانية

وفــي إطــار تبــادل ونقــل المعــارف والعلــوم قامــت الســلطنة بإنشــاء عــدة كــراٍس علميــة 
تحمــل اســم جالــة الســلطان قابــوس المعظــم المعظــم  - حفظــه اهلل ورعاه - وذلــك 
فــي عــدة جامعــات عالميــة مرموقــة تختــص بمجــاالت أكاديميــة مختلفــة، تــم تأســيس 
)16( كرســي علمــي فــي عــدد مــن الجامعــات العالميــة المعروفــة. ويختــص عــدد مــن 
هــذه الكراســي بالدراســات المتعلقــة بالشــرق األوســط والثقافــة العربيــة واإلســامية، 
وأكســفورد،  وملبــورن،  تــاون،  وجــورج  وبكيــن،  )طوكيــو،  جامعــات  فــي  وذلــك 
يــدج، وجامعــة اليــدن بهولنــدا، وجامعــة آل البيــت األردنيــة، وكليــة وليــام وميــري  وكمبر
فــي  إنشــاؤهما  تــّم  المعلومــات  تقنيــة  مجــال  فــي  كرســيين  إلــى   

ً
إضافــة يكيــة(،  األمر

كل مــن جامعــة الهــور وجامعــة كراتشــي فــي باكســتان، ومثلهمــا لقضايــا البيئــة فــي 
يــن، بينمــا يختــص كرســي  جامعــة أترخــت الهولنديــة وجامعــة الخليــج العربــي بمملكــة البحر

يكيــة بالعاقــات الدوليــة. صاحــب الجالــة فــي جامعــة هارفــارد األمر

التنميــة  اهــداف  تحقيــق  اجــل  وعالميةمــن  إقليميــة  شــراكات 
المســتدامة

حرصــت  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  اجــل  مــن  العالميــة  الشــراكة  يــز  تعز مجــال  وفــي 
خــال  مــن  والدولــي  والعربــي  اإلقليمــي  محيطهــا  فــي  التعــاون  علــى  الســلطنة 
اإلقليمــي  المســتوى  فعلــى  والدوليــة.  والعربيــة  اإلقليميــة  والهيئــات  المنظمــات 
الخبــرات  تبــادل  فــي  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  مــع  الســلطنة  تتعــاون 
والمعــارف وبنــاء القــدرات. كمــا تحتضــن المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
يــره األول عــن التقــدم المحــرز فــي مجــال تحقيــق أهــداف  الخليــج العربيــة، الــذي أصــدر تقر
لــدول الخليــج العربيــة، حيــث يتضمــن  التعــاون  بــدول مجلــس  التنميــة المســتدامة 2030 
التنميــة المســتدامة الســبعة  بيانــات ومعلومــات متنوعــة حــول جميــع أهــداف  يــر  التقر

. عشــر

واالجتماعــات  الملتقيــات  فــي مختلــف  الســلطنة  تشــارك  العربــي  إطــار محيطهــا  وفــي 
اهــداف  وتحقيــق  متابعــة  إطــار  فــي  العربيــة  الجامعــة  نظمتهــا  التــي  والفعاليــات 
التنميــة المســتدامة 2030. كمــا اســتضافت المؤتمــر الســنوي الثامــن عشــر حــول "دور 
نظمتــه  والــذي   "2030 المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  العربيــة  الحكومــات 
يــة التابعــة لجامعــة  وزارة الخدمــة المدنيــة بالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة للتنميــة اإلدار

منظمــات  مــع  الســلطنة  تعمــل  الدولــي  الصعيــد  وعلــى    .2018 فــي  العربيــة  الــدول 
األمــم المتحــدة المعنيــة بتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة 2030، ومــن أبرزهــا لجنــة 
األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب اســيا )االســكوا( التــي تقــدم فعاليــات 
الســلطنة  شــاركت  حيــث  المســتدامة،  للتنميــة  العربــي  المنتــدى  أهمهــا  مــن  مختلفــة، 
فيــه خــال عامــي 2018م و2019م. وفــي إطــار تبــادل الخبــرات وبنــاء القــدرات شــاركت 
التــي  التنميــة  الســلطنة فــي العديــد مــن حلقــات العمــل المتعلقــة بمؤشــرات اهــداف 
العالمــي  المتحــدة  األمــم  منتــدى  حضــرت  كمــا  المتحــدة،  األمــم  منظمــات  نظمتهــا 
األول للبيانــات فــي عــام 2017م، ومنتــدى األمــم المتحــدة العالمــي الثانــي فــي عــام 
اليونســيف،  بالتعــاون مــع منظمــة  يع  المشــار لعــدد مــن  تنفيذهــا  عــن   

ً
2018م، فضــا

للســكان. المتحــدة  األمــم  وصنــدوق 

العــام  القطــاع  وبيــن  العامــة،  الشــراكات  يــز  وتعز تشــجيع  علــى  الســلطنة  وتحــرص 
الخبــرات  مــن  لاســتفادة  الفعالــة،  المدنــي  القطــاع  وشــراكات  الخــاص،  والقطــاع 
المكتســبة مــن الشــراكات ومــن اســتراتيجياتها لتعبئــة المــوارد ، حيــث يقــوم  مركــز عمــان 
يــز الشــراكة بيــن  للحوكمــة والتنميــة المســتدامة، الــذي أســس فــي عــام 2015م بتعز
مشــروع  خــال  مــن  وذلــك  المدنــي،  المجتمــع  ومؤسســات  والخــاص  العــام  القطــاع 
ميثــاق االســتدامة الــذي يعــد األول مــن نوعــه فــي الســلطنة، بالتعــاون مــع مؤسســة 
عمانيــة متخصصــة فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة واالســتدامة، وبإشــراك عــدد 34 
مؤسســة تمثــل القطــاع العــام والخــاص والجمعيــات، وتــم كذلــك إشــراك المجتمــع مــن 

المركــز االلكترونــي. الــذي نشــر علــى موقــع  خــال االســتبيان 

العضويــة  برنامــج  خــال  مــن  المســتدامة  والتنميــة  للحوكمــة  عمــان  مركــز  يوفــر  كمــا 
لتبــادل المعلومــات والخبــرات  بيــن الجهــات المســتفيدة  منصــة لتقويــة العاقــات فيمــا 
حــول كل مــا يتعلــق بجوانــب الحوكمــة واالســتدامة، وذلــك مــن خــال ملتقــى ســنوي 
يجمــع األعضــاء ويتيــح لهــم المجــال للتعــرف علــى أفضــل الممارســات المحليــة والدوليــة 
المجاليــن  فــي  ســنويا  المركــز  يعقدهــا  التــي  يبيــة  التدر البرامــج  وتعتبــر  المجاليــن.  فــي 
نقطــة التقــاء لجميــع القطاعــات الحكوميــة والخاصــة. وقــد ســاهم المركــز فــي إعــداد 
يــة، باإلضافــة الــى مؤسســات الدولــة  سياســات وأدلــة فــي الحوكمــة للجمعيــات الخير
والتنميــة  للحوكمــة  عمــان  مركــز  ونظــم  والخــاص.  العــام  القطــاع  وشــركات  المختلفــة 
 
ً
المســتدامة المؤتمــر األول حــول االســتدامة فــي ديســمبر 2018م والــذي كان مكرســا

وأهميتهــا  المســتدامة  التنميــة  وأهــداف  االســتدامة  بمفهــوم  يــف  للتعر  
ً
وموجهــا

علــى ميثــاق  الضــوء  عــام، وإلقــاء  بشــكل  خــاص واالقتصــاد  بشــكل  األعمــال  بيئــة  فــي 
الســلطنة،  فــي  القطاعــات  مختلــف  فــي  المســتدامة  التنميــة  وأولويــات  االســتدامة 

يــد عــن 300 مشــارك مــن داخــل الســلطنة وخارجهــا. حيــث اســتقطب المؤتمــر مــا يز

سلطنة ُعمان على طريق تحقيق غايات الهدف
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عقد الشراكات 
لتحقيق األهداف

أبرز المبادرات في سبيل تحقيق الهدف

 1 - كراسي السلطان قابوس العلمية:

يــف بــدور الســلطنة فــي تنميــة المعرفــة اإلنســانية، تــم تأســيس  ســعًيا للتعر
العالميــة المعروفــة. ويختــص  الجامعــات  )16( كرســيا علميــا فــي عــدد مــن 
عــدد مــن هــذه الكراســي بالدراســات المتعلقــة بالشــرق األوســط والثقافــة 
العربيــة واإلســامية  واللغــة العربيــة واآلداب وذلــك فــي جامعــات )طوكيــو، 
اليــدن  وجامعــة  يــدج،  وكمبر وأكســفورد،  وملبــورن،  تــاون،  وجــورج  وبكيــن، 

 
ً

يكيــة(، إضافــة بهولنــدا، وجامعــة آل البيــت األردنيــة، وكليــة وليــام وميــري األمر
إلــى اثنيــن فــي مجــال تقنيــة المعلومــات تــّم إنشــاؤها فــي كل مــن جامعــة 
الهــور وجامعــة كراتشــي فــي باكســتان، ومثلهمــا لقضايــا البيئــة فــي جامعــة 
يــن، بينمــا يختــص كرســي  أترخــت الهولنديــة وجامعــة الخليــج العربــي بمملكــة البحر

يكيــة بالعاقــات الدوليــة. صاحــب الجالــة فــي جامعــة هارفــرد األمر

 2 - كلية السلطان قابوس لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها: 
ــاء علــى األوامــر الســامية لحضــرة صاحــب الجالــة الســلطان  أنشــئت الكليــة بن
يــزا لاهتمــام  قابــوس بــن ســعيد المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه وذلــك تعز
الــذي تحظــى بــه هــذه اللغــة لــدى جالتــه وتجاوبــا مــع متطلبــات العصــر 
ــاح العالمــي بيــن الشــعوب. وتقــدم الكليــة برامــج نوعيــة  ومقتضيــات االنفت
فــي اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا فــي بيئــة لغويــة وثقافيــة أصيلــة وهــي 
تهــدف مــن خــال ذلــك الــى إعـــداد متعـــلمين يتمتعـــون بمعـــرفة أساســية 
بمهــارات اللغــة العـــربية اســتماعا وتعبيــرا شــفويا وقـــراءة وكتابــة ومعرفــة 
ــربية المعاصــرة. كمــا تهــدف الكليــة  تمكنهــم مــن التواصــل مــع الثقافــة العـ
الــى إتاحــة الفـــرصة للناطقـــين بغيــر اللغــة العـــربية الكتســابها وتمكينهــم مــن 
التواصــل الثقافــي بهــا مــع المجـــتمع واإلســهام فــي نشــر اللغــة العربيــة 
بيــن الشــعوب وتعريفهــم بحضــارة األمــة العربيــة واإلســامية مــن مصادرهــا 
العربيــة  باللغــة  المتحدثيــن  بيــن  الروابــط اإلنســانية  يعــزز  التراثيــة األصيلــة بمــا 
والمتحدثيــن باللغــات األخــرى. وتقــع الكليــة فــي واليــة َمنــح فــي محافظــة 

الداخليــة.
ــرة فــي اللغــة العربيــة ضمــن ســتة مســتويات.   وتقــدم الكليــة دورات قصي

أســابيع  ثمانيــة  فــي  تقــدم  دراســية  ســاعة  مــن 160  دورة  كل  وتتكــون 
إضافــة إلــى برنامــج ثقافــي مكمــل للمنهــج الدراســي. وتســتخدم الكليــة 
 لتعليــم اللغــة العربيــة لمواصلــة تعلم اللغة لســاعات 

ً
 تفاعليــا

ً
 الكترونيــا

ً
برنامجــا

بحيــث  وقــت  أي  وفــي  مــكان  أي  مــن  الدراســي  الفصــل  خــارج  إضافيــة 
يســتطيع الطالــب دراســة المحتــوى وأداء األنشــطة الدراســية واالختبــارات 

المصاحبــة والحصــول علــى النتيجــة بشــكل فــوري. 
ومــن منطلــق االدراك بأنــه ال يمكــن دراســة اللغــة بمعــزل عــن الثقافــة تقــدم 
الكليــة برنامجــا ثقافيــا متكامــا لتحقيــق االســتفادة القصــوى فــي بيئــة عربيــة 
يخيــة  التار المعالــم  الهــم  أســبوعية  رحــات  مــن  البرنامــج  ويتكــون  أصيلــة. 
متحدثيــن  واســتضافة  الســلطنة  فــي  والطبيعيــة  يــة  واالثر والســياحية 
الثقافيــة  يخيــة  التار الجوانــب  مختلــف  فــي  محاضــرات  أللقــاء  ومختصيــن 

واالقتصاديــة.  واالجتماعيــة 
أكثــر مــن 200 طالــب وطالبــة مــن مختلــف دول  الكليــة ســنويا  وتســتقبل 
العالــم وقــد بلــغ عــدد الجنســيات للطبــة الدارســين فــي الكليــة 45 جنســية 
فــي عــام 2018. واحتفلــت الكليــة بختــام الــدورة 33 فــي فبرايــر 2019.

إن اإلطار التنظيمي السليم لمؤسسات المجتمع المدني من شأنه أن يدعم قدرتها بالشراكة 

مع القطاعين الحكومي والخاص على تنفيذ برامج تستجيب الحتياجات المجتمع بفاعلية، كما أن 

اإلطار القانوني المحكم في عمليات الخصخصة، وتوفير البنى األساسية للشراكة، وخاصة

 بين القطاعين الحكومي والخاص.

التحديات والخطط المستقبلية لتحقيق أجندة 2030

إن ضمــان األداء المؤسســي المســتدام فــي الرؤيــة المســتقبلية ُعمــان 2040 يقــوم علــى تكويــن شــراكة متوازنــة وشــفافة بيــن 

أطــراف العاقــة مــن القطاعــات الثاثــة الحكومــي والخــاص والمجتمــع المدنــي إضافــة إلــى األفــراد، ممــا سيســهم فــي تجويــد إدارة 

، واالنتقــال  باالقتصــاد العمانــي إلــى اقتصــاد المعرفــة، ومواكبــة التطــورات الصناعيــة 
ً
التنميــة االقتصاديــة ودفــع عجلتهــا قدمــا

والتقنيــة المتقدمــة، ويرافــق هــذا التوجــه تحديــد دور القطــاع الحكومــي، بحيــث يكــون ضمــن مســتويات الحجــم األمثــل الــذي يعمــل 

زهــا لتقديــم أدوار اقتصاديــة تنمويــة جديــدة.
ّ

علــى تمكيــن الشــراكة مــع القطاعــات األخــرى واألفــراد، ويحف

الخطط المستقبلية:

التحديات:
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لــم تغــب أهــداف التنميــة المســتدامة بأبعادهــا الثاثــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والبيئية عن الخطط التنموية واالســتراتيجيات الوطنية لســلطنة عمان منذ بداية فجر 
النهضــة،  فــاإلرادة السياســية كانــت حاضــرة، ويعكــس ذلــك بدقــة التــزام حكومــة 
الســلطنة بتنفيــذ أجنــدة 2030 مــن خــال دمــج األهــداف الســبعة عشــر ضمــن الرؤيــة 

المســتقبلية ُعمــان 2040.

لقــد انعكســت شــخصية االنســان العمانــي المحــب للســام والتســامح، الرافضــة للتمييــز 
بــكل صــوره وأشــكاله، والتــي تتبنــى مبــادئ االندمــاج وتقبــل اآلخــر مــن خــال التواصــل 
والحــوار، علــى تأصــل ورســوخ أهــداف وقيــم التنميــة المســتدامة. يمكــن مشــاهدة 
ذلــك بــكل وضــوح فــي نمــاذج عديــدة ومبــادرات كثيــرة تبنتهــا الســلطنة لعــل أهمهــا 
مبــادرة "رســالة الســام مــن عمــان" والتــي اســتطاعت الســلطنة  مــن خالهــا نشــر قيــم 
الســام والتفاهــم والحــوار والمحبــة فــي معظــم بــاد العالــم. كمــا أطلقــت الســلطنة 
مشــروع المليــون نخلــة" لتحقيــق االمــن الغذائــي الوطنــي، والبرنامــج البحثــي للســامة 
يــة والــذي أدى الــى خفــض كبيــر فــي   نســبة حــوادث المــرور، وبرنامــج مــرآة  المرور
إلنتــاج الطاقــة النظيفــة والــذي يعتبــر مــن أكبــر المشــاريع فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
والبرنامــج الوطنــي لتنميــة مهــارات الشــباب لاســتعداد لعصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة .

ان االســتعراض الوطنــي الطوعــي األول ألهــداف التنميــة المســتدامة 2030 لســلطنة 
عمــان  يامــس التحديــات االقتصاديــة والديموغرافيــة والتكنولوجيــة التــي تلقــي بظالهــا 
علــى دول العالــم اجمــع ومــن بينهــا ســلطنة عمــان. كمــا يرصــد االســتعراض الوضــع 
المبذولــة  والجهــود  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بمواءمــة  يتعلــق  فيمــا  الراهــن 
والتحديــات والخطــط المســتقبلية ورصــد للمبــادرات فــي ســبيل تحقيــق األهــداف من قبل 
حكومــة الســلطنة وكافــة الشــركاء مــن القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدني، 
ومجلــس عمــان )مجلســي الدولــة والشــورى( الذيــن يعملــون وفــق منظومــة واحــدة 
متكاملــة مــن أجــل تحقيــق مســتقبل أفضــل لعمــان ينعــم فيهــا المواطــن والمقيــم 
بالرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة دون االضــرار بالمنظومــة البيئيــة والمــوارد الطبيعيــة 

ومســتقبل األجيــال القادمــة. 

 كانــت ســلطنة عمــان دائمــا عضــوا فاعــا فــي كل المــداوالت والمناقشــات 
األمميــة ذات العاقــة بأهــداف االلفيــة الســابقة أو أجنــدة أهــداف 
التنميــة المســتدامة 2030، وعلــى ســبيل المثال فــان  الهــدف 
الجيــد  )التعليــم  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن  الرابــع 
االجتمــاع  فــي  بــه(  اعتمــد  المرتبطــة  والغايــات 
الــذي عقــد فــي  للجميــع  للتعليــم  العالمــي 
والــذي  الســلطنة  فــي  2014م  مايــو 

أطلــق عليــه )إعــان مســقط( 

الثاثــة  بأبعادهــا  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بتحقيــق  ملتزمــة  ُعمــان  ســلطنة  أن 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــي المــدى الزمنــي المحــدد.  ورغــم وجــود تحديــات 
ال يمكــن االســتهانة بهــا، تســير  الســلطنة بعــزم و  بخطــى واثقــة فــي االتجــاه نحــو 
تحقيــق تلــك األهــداف، مســتفيدة مــن رصيــد عاقاتهــا الخارجيــة التــي تربطهــا ومحيطهــا 
العربــي واإلقليمــي والدولــي، يعززهــا المشــاركة المجتمعيــة الواســعة عنــد تصميــم 
وتثــق  التحديــات،  بمواجهــة  الكفيلــة  والبرامــج  الخطــط والسياســات  وتنفيــذ وتقييــم 
الســلطنة أن تبــادل الخبــرات وتجــارب الــدول فــي مثــل هــذا المنتــدى الرفيــع المســتوى 
ســيكون عامــا حاســما فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة وفقــا لألجنــدة التــي تــم 

التوافــق عليهــا.

الخاتمة

وســوف تســعى الســلطنة من خال الخطة الخمســية العاشــرة )2021 - 2025م(، 
وهــي الخطــة التنفيذيــة األولــى للرؤيــة المســتقبلية )عمــان 2040( إلــى تكثيــف 
الجهــود فــي بعــض المجــاالت ذات األولويــة لتوطيــن األجنــدة األمميــة مــن خــال 
تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج في المدى القصير والمتوسط كما يلي:

ضمــان مشــاركة أكبــر مــن كافــة فئــات المجتمــع، تضــم كافــة المحافظــات، 	 
الشــباب، توفيــر كافــة أشــكال الدعــم لخطــط التواصــل المجتمعــي بهــدف رفــع 
الوعــي وتوســيع دائــرة المشــاركة ونشــر ثقافــة التنميــة المســتدامة خصوصــا 

علــى مســتوى المحليــات.
بنــاء نظــام متكامــل يســتند علــى مؤشــرات القيــاس )Dashboards(، بهــدف 	 

رصــد مؤشــرات التقــدم المحــرز علــى مســتوى األهــداف والغايــات ألهــداف 
التنميــة المســتدامة 2030، وضمــان تحققهــا طبقــا للمســتهدفات الوطنيــة 

بشــكل دوري.
إقامــة شــراكات تضمــن تكامــل الجهــود وتنســيقها وتحديــد األولويــات من خال 	 

رؤيــة محــددة األهــداف واألدوار تســعى لتحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة 
بيــن الشــركاء الرئيســيين )الحكومــة  -  القطــاع الخــاص  -  والمجتمــع المدني(.

يز ودعم دور "اللجنة الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة" 	  تعز
وفــرق العمــل الوطنيــة فــي الــوزارات والجهــات بمــا يضمــن تحقيــق األهــداف 
الموكلــة لهــا، مــن تنســيق الجهــود ورصــد التقــدم المحــرز فــي تحقيــق أهــداف 
يــة  يــر الدور التنمــة المســتدامة 2030، واشــراك أصحــاب المصلحــة، ورفــع التقار

عــن مســتويات التنفيــذ لتلــك األهــداف.
دعم برامج ومبادرات التنمية المستدامة لمحافظات السلطنة كافة وتنمية 	 

مجتمعاتهــا المحليــة مــن البنــى األساســية، والخدمــات الحكوميــة، والمرافــق 
العامة، والبيئة التنظيمية الجاذبة لاســتثمارات، على أســاس اســتثمار الموارد 
األمثــل  واالســتخدام  الحديثــة،  التقنيــة  اســتخدام  علــى  وتشــجع  المتاحــة، 
بطريقــة  واســتثمارها  المتاحــة،  الطبيعيــة  والمــوارد  لألراضــي  والمســتدام 

متميــزة وفاعلــة.
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منهجية إعداد لوحات المعلومات

 للتقــدم المحــرز فــي 
ً
تقــدم لوحــات معلومــات أهــداف التنميــة المســتدامة رصــدا

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة للســلطنة، مــن خــال إجــراء المقارنــات وقيــاس 
التطــور عبــر الفتــرة الزمنيــة، لتشــكل أداة كميــة فــي التعــرف علــى التحديــات التــي 
تواجــه تحقيــق هــذه األهــداف، والمســاعدة فــي تحديــد أولويــات التدخــل المبكــر، 
التنميــة المســتدامة بحلــول عــام  لبلــوغ أهــداف  وصياغــة اســتراتيجيات ممكنــه 

2030. تعــرض لوحــة المعلومــات علــى مســتوين كمــا يلــي: 

مســتوى 	  تقيــم  والتــي  يــة  المركز المعلومــات  لوحــة  األول:  المســتوى 
 لنتائــج الغايــات التــي تــم 

ً
التقــدم المحــرز بأهــداف التنميــة المســتدامة وفقــا

قياســها.
المســتوى الثانــي: لوحــات معلومــات الغايــات والمؤشــرات التــي بـــلغت 	 

عشــر  الســبعة  األهــداف  وتغطــى  غايــة   )72( عــن  تعبــر   
ً
مؤشــرا  )100(

 للمنهجيــات الدوليــة مــن قبــل 
ً
للتنميــة المســتدامة، التــي تــم تدقيقهــا وفقــا

يــد مــن  المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات، ومــن المخطــط إضافــة المز
المؤشــرات فــي اإلصــدارات الاحقــة.

يشــير نظــام اإلشــارات واأللــوان )األخضــر واألصفــر واألحمــر( المســتخدم باللوحــات 
ــراب أو االبتعــاد عــن تحقيــق هــدف معيــن، وذلــك مــن خــال  إلــى أي مــدى االقت
قيــاس االتجــاه العــام لــألداء فــي الســنوات الســابقة، والــذي يمكــن مــن خالــه 
يــق الصحيــح لتحقيــق هــدف  االســتدالل مــا إذا كان أداء المؤشــرات يســير علــى الطر
معيــن بحلــول عــام 2030. وبالتالــي نســتطيع مــن خــال ذلــك التقييــم الوقــوف 
علــى المجــاالت التــي تتطلــب تقدًمــا أســرع، ولقيــاس عمليــة تقييــم التقــدم المحــرز 

فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة تــم االعتمــاد علــى المنهجيــة التاليــة

لوحة المعلومات المركزية ألهداف التنمية المستدامة.   1

 للغايــات 
ً
تقييــم مســتوى التقــدم المحــرز فــي أداء أهــداف التنميــة المســتدامة وفقــا

التــي توافــرت للقيــاس باللوحــات إلــى المســتويات التاليــة:

مستوى تنفيذ الغايات حقق
نتائج إيجابية

وفق المستهدف

مستوى تنفيذ الغايات حقق
بعض النتائج اإليجابية

في سبيل
تحقيق الهدف

مستوى تنفيذ الغايات حقق
نتائج سلبية

أقل من 
المستهدفات

2 .   لوحات معلومات الغايات والمؤشرات 
تقييم مســتوى تنفيذ غايات أهداف التنمية المســتدامة من خال قياس االتجاه العام 

لساسل قيم المؤشرات المتوافرة، وتنقسم نتائج التقييم إلى المستويات التالية:

نتائج المؤشرات حققت األهداف والغايات 
قبل عام 2030.

تحقق الهدف

نتائج المؤشرات تبين االقتراب من أو االتجاه 
إلى تحقيق األهداف والغايات في 2030.

في أتجاه تحقق 
الهدف

نتائج المؤشرات تعكس تباينات في األداء مع 
إمكانية بلوغ األهداف والغايات في 2030.

أداء متوسط في 
تحقق الهدف

نتائج المؤشرات تبين تحديات في تحقيق 
األهداف والغايات في 2030.

تحديات تواجه 
تحقق الهدف

لم يتم التقييم لعدم توافر سلسلة زمنية 
لقيم المؤشر.

لم يتم التقييم

منظومة 
مؤشرات 

قياس أهداف 
التنمية 

المستدامة
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وفق المستهدف

في سبيل تحقيق الهدف

أقل من المستهدفات

ية تقييم أداء مؤشرات التنمية المستدامة للسلطنةلوحة المعلومات المركز

التقييمالفترةالقيمةالمؤشر

الهدف 1: القضاء على الفقر

02015 %1 - 1 - 1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي )1.90 $(

1 - 4 - 2 نسبة المواطنين الذين لهم حق مضمون في تملك األراضي )كنسبة من مجموع 
1002015 %البالغين( الذين لديهم وثائق رسمية والذين يعتبرون تملكهم مضمونا

 - لدى السلطنة استراتيجية1 - 5 - 3 عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية لتخفيف المخاطر المتعلقة بالكوارث

1 - 5 - 4 نســبة الحكومــات المحليــة الــتي تعتمــد وتنفــذ اسـتراتيجيات محليـة للحـد مـن مخـاطر 
 مـع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

ً
 - لدى السلطنة استراتيجيةالكـوارث تمشـيا

1 - أ - 2 نسبة اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية )التعليم والصحة والحماية االجتماعية( 
من إجمالي اإلنفاق الحكومي:

15.02017 %التعليم	 

6.32017 %الصحة	 

3.92017 %الضمان والرعاية االجتماعية	 

25.12017 %الجملة	 
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التقييمالفترةالقيمةالمؤشر

الهدف 2: القضاء على الجوع

2 - 2 - 1 معدل انتشار توقف النمو )الطول بالنسبة للعمر دون انحرافين معياريين من وسيط 
11.42017 %معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سن الخامسة

2 - 2 - 2 انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة للطول دون انحرافين معياريين أو أكثر من انحرافين 
معياريين من وسيط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( بين األطفال دون سن 

الخامسة، مصنف حسب النوعية:

9.32017 %الهزال 	 

3.12017 %زيادة الوزن	 

2 - أ - 1 مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية: 
0.862017 %نسبة االنفاق الحكومي على الزراعة من اجمالي االنفاق الحكومي	 

21032017 - ج - 1 مؤشر مفارقات أسعار الغذاء

  الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه

315.22018 - 1 - 1 معدل الوفيات النفاسية إلجمالي السكان )عدد الوفيات لكل مائة ألف مولود حي(

98.72017 %3 - 1 - 2 نسـبة الـوالدات الـتي يشـرف عليهـا أخصـائيون صحيون مهرة ) %(

311.42017 - 2 - 1 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

36.32017 - 2 - 2 معدل وفيات المواليد )عدد الوفيات لكل ألف مولود حي(

3 - 3 - 1 عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، )للعمانيين( )لكل ألف شخص 
0.062017غير مصاب(

30.062017 - 3 - 2 معدل انتشار داء السل )لكل ألف شخص(

30.0022017 - 3 - 3 عدد حاالت اإلصابة بالماريا )لكل ألف شخص(

30.722017 - 3 - 4 عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي )ب( )لكل مائة ألف شخص(

التقييمالفترةالقيمةالمؤشر

3502017 - 3 - 5 عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى تدخات لمكافحة األمراض المدارية المهملة.

3 - 4 - 1 معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء السكري 
138.72017واألمراض التنفسية المزمنة )للعمانيين( )لكل مائة ألف من المواطنين(.

30.292017 - 4 - 2 معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار )للعمانيين( )لكل مائة ألف من المواطنين(.

14.042017 3 - 6 - 1 معدل الوفيات الناتجة عن إصابات المرور على الطرق )لكل مائة ألف من السكان(.

بيت حاجتهن إلى 
ُ
3 - 7 - 1 نسبة النساء في سن اإلنجاب )الفئة العمرية 15 - 49 سنة( الاتي ل

62.52014 %تنظيم األسرة بطرق حديثة.

3 - 7 - 2 معدل الوالدات لدى المراهقات )لكل ألف امرأة في الفئة العمرية(:

12.52017الفئة العمرية 15 - 19 سنة	 

3 - 8 - 1 تغطية الخدمات الصحية األساسية )معرفا كمتوسط الخدمات األساسية على أساس 
تدخات التتبع التي تشمل الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل واألمراض المعدية 

واألمراض غير المعدية والقدرة على تقديم الخدمات والوصول اليها، بين عامة السكان 
وأكثرهم حرمانا(.

% 752017

3 - 8 - 2 نسبة السكان الذين لديهم نفقات أسرية عالية على الصحة كنسبة من إجمالي إنفاق 
2.32008 %أو دخل األسرة.

3 - 9 - 1 معدل الوفيات المنسوب إلى تلوث الهواء في األسرة المعيشية وفي المحيط )لكل 
11.22017مائة ألف مواطن(.

3 - 9 - 2 معدل الوفيات المنسوب الى المياه غير اآلمنة، والصرف الصحي غير اآلمن ونقص 
0.042017مواد التنظيف )التعرض لخدمات نظافة غير آمنة( )لكل مائة ألف مواطن(.

30.02017 - 9 - 3 معدالت الوفيات بسبب التسمم غير المقصود )للعمانيين( )لكل مائة ألف مواطن(

 لــدى األشــخاص الــذين تبلــغ 
ً
3 - أ - 1 معــدل االنتشــار الموحــد الســن الســتعمال التبــغ حاليــا

أعمــارهم ١٥ ســنة فأكثر
6 % )العمانيين(

8 % )إجمالي السكان(
2017

3 - ب - 1 نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم على األدوية واللقاحات األساسية 
1002017 %بأسعار ميسورة

3 - ب - 3 نسبة المؤسسات الصحية التي تتوفر لديها مجموعة أساسية من األدوية بسعر 
1002017 %مناسب وبشكل مستدام
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التقييمالفترةالقيمةالمؤشر

3 - ج - 1 معدل كثافة األخصائيين الصحيين )عدد العاملين في المجال الصحي لكل 10أالف 
مواطن(

43.72017ممرضين	 

5.42017صيادلة	 

3.02017أطباء أسنان	 

20.12017أطباء بشريون	 

 لمواجهة حاالت الطوارئ الصحية.
ُ
902017 %3 - د - 1 القدرة علـــى تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة والجاهزية

الهدف 4: التعليم الجيد

4 - 1 - 1 نسبة األطفال  / الشباب: )أ( في الصف الثاني  /  الثالث، )ب( في نهاية المرحلة االبتدائية، 
)ج( في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي الذين يحققون على األقل الحد األدنى من 

مستوى الكفاءة في )أ( القراءة، )ب( والرياضيات، بحسب نوع الجنس

592016 %القراءة )الصف الرابع(	 

602015 %الرياضيات )الصف الرابع(	 

522015 %الرياضيات )الصف الثامن(	 

4 - 2 - 1 نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو 
682014 %في مجاالت الصحة والتعلم والرفاه النفسي، بحسب نوع الجنس:

36.72014 %القراءة والحساب	 

922014 %النمو الصحي	 

68.42014 %الرفاه النفسي	 

83.82014 %التعلم	 

4 - 2 - 2 معدل المشاركة في التعلم المنظم )قبل سنة واحدة من السن الرسمية لالتحاق 
68.22016 %بالتعليم االبتدائي(، للمواطنين بحسب نوع الجنس.

67.32016 %ذكور	 

69.22016 %إناث	 

التقييمالفترةالقيمةالمؤشر

4 - 5 - 1 مؤشر المساواة )نسبة االناث  /  نسبة الذكور( االلتحاق في: 

2016  /  0.9952017التعليم االبتدائي	 

2016  /  0.9802017التعليم المتوسط	 

2016 / 0.9972017التعليم الثانوي	 

496.32018 - 6 - 1 معدالت القراءة والكتابة إلجمالي السكان  15 سنة فأكثر

4 - 7 - 1: الى أي مدى: )أ( تعليم المواطنة العالمية )ب( التعليم من أجل التنمية المستدامة 
بما يشمل المساواة بين الجنسين وحقوق االنسان، متضمنة في جميع المستويات )مستوى 

السياسات الوطنية( و)مستوى المنهاج( و)مستوى المعلم(.
 - نعم

4 - أ - 1 نسبة المدارس التي تحصل على: 

2010 - 1002017 %الطاقة الكهربائية، 	 

2010 - 912017 %شبكة االنترنت ألغراض التعليم	 

2010 - 1002017 %أجهزة الكمبيوتر ألغراض التعليم	 

 -  - بنية تحتية ومواد مناسبة للطاب المعاقين	 

2010 - 1002017 %مرافق صحية أساسية لكل جنس على حدة، 	 

2010 - 1002017 %مرافق أساسية لغسل األيدي	 

4.ج.1 نسبة المعلمين الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب المنظم 
للمعلمين )مثل التدريب التربوي( قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة الازم للتدريس على 

المستوى المناسب في:

 - مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي

1002016 %التعليم االبتدائي	 

1002016 %التعليم االعدادي	 

1002016 %التعليم الثانوي	 
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الهدف 5: المساواة بين الجنسين

 5 - 1 - 1: مدى توفر أو عدم توفر األطر التشريعية من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة 
1996النظام األساسي للدولةوعدم التمييز على أساس نوع الجنس

 والاتي تزوجن قبل أن يبلغن 
ً
 5 - 3 - 1 نسبة النساء الاتي تتراوح أعمارهن ما بين 20و24 عاما

.
ً
 و18عاما

ً
15عاما

1.22014 %قبل بلوع 15 عام	 

4.02014 %قبل بلوغ 18 عام	 

5 - 4 - 1 نسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر 
)للمواطنين(، بحسب نوع الجنس:

8.12008 %ذكور	 

19.22008 %إناث	 

5 - 5 - 1 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية

2015 - 9.02019 %البرلمان الوطني )لعام 2015 - 2019(	 

2016 - 3.52020 %المجالس البلدية والمحلية )لعام 2016 - 2020(	 

5 - 5 - 2 نسبة النساء في المناصب اإلدارية:

5.82017وكيل وزارة ومن في مستواه )يشمل رئيس هيئة(	 

7.12017سفير	 

7.52017مدير عام ومن في مستواه	 

5.62017مستشار	 

9.62017مدير دائرة	 

13.82017رئيس قسم	 

التقييمالفترةالقيمةالمؤشر

 والاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن 
ً
5 - 6 - 1 نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما

العاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة اإلنجابية

29.52014 %نسبة النساء العمانيات المتزوجات في عمر )15 - 49( ويستخدمن وسائل تنظيم األسرة	 

99.62017 %نسبة النساء الاتي حصلن على رعاية أثناء الحمل	 

 
ً
5 - 6 - 2 عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 49 عاما

خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية واالنجابية: 

 - نعمخدمات الرعاية الصحية الجنسية للنساء 15  - 49 سنة )نعم  / ال(	 

 - نعمخدمات الرعاية الصحية االنجابية للنساء 15  - 49 سنة )نعم  / ال(	 

5 - أ - 1 )أ( نسبة األشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في 
األراضي الزراعية )من أصل مجموع السكان الزراعيين( بحسب نوع الجنس، )ب( حصة النساء بين 

الماك أو أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة

1010262017عدد قطع االراضي الزراعية المملوكة	 

811252017 -  ذكور

88892017 -  إناث

110122017 -  مشترك

5 - أ - 2 نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني )بما في ذلك القانون العرفي( للمرأة 
المساواة في الحقوق في ملكية األراضي و / أو السيطرة عليها

اإلطار القانوني الرسمي )نعم  / ال(	 
اإلطار القانوني العرفي )نعم  / ال(	 

نعم: النظام األساسي 
للدولة، والمرسوم السلطاني 

)2008 / 125(
2008

912016 %5.ب.1 نسبة األفراد الذين يملكون هاتف محمول، بحسب نوع الجنس:

942016 %ذكور	 

872016 %إناث	 

6.872016 -  عدد منتفعي خدمات الهاتف النقال )مليون(

5 - ج - 1 نسبة البلدان التي لديها نظم لتخصيص وتتبع المخصصات العامة المرصودة للمساواة 
بين الجنسين ولتمكين النساء )نعم  / ال(

وجود نظام تخصيص موازنة للمساواة بين الجنسين	 
وجود نظام تتبع المخصصات العامة المرصودة للمساواة بين الجنسين	 
وجود نظام تتبع المخصصات الخاصة بتمكين النساء	 

 - نعم
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  الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية

98.72016 %6 - 1 - 1 نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات ميـاه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة

6 - 2 - 1 نســـبة الســـكان الـــذين يســـتفيدون مـــن اإلدارة السليمة لخدمات الصـرف الصـحي، بمـا 
992014 %فيهـا مرافـق غسـل اليدين بالصابون والمياه

1002018 %6 - 3 - 1 نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة

752018 %6 - 3 - 2 نسبة الكتل المائية اآلتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة 

472018 دوالر / م63 - 4 - 1 التغير في كفاءة استخدام المياه على مدى فترة من الزمن

6 - 4 - 2 حجم الضغط الذي تتعرض له المياه : سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه 
1282018 %العذبة المتاحة

382018 %6 - 5 - 1  درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )صفر - 100(

  الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

1002017 %7 - 1 - 1 نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

 على الوقـود والتكنولوجيا النظيفين
ً
7 - 1 - 2 نسبة السكان الذي يعتمدون أساسا

98.92014 %الوقود النظيف	 

99.32014 %التكنولوجيا النظيفة	 

الهدف 8: العمل الائق ونمو االقتصاد

8 - 2 - 1 معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي االجمالي الحقيقي 
2017 - 1.4 %)بالدوالر(

8 - 5 - 2 معدل البطالة بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، واألشخاص ذوي اإلعاقة

1.72017 %معدل الباحثين عن عمل )للعمانيين(	 
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( خارج التعليم 
ً
8 - 6 - 1 نسبة الشباب العمانيين )الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما

2016 - 19.42017 %والعمالة والتدريب

8 - 9 - 1 الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 
ومعدل النمو

الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 	 
% 2.62017

8 - 10 - 1 عدد فروع المصارف التجارية وأجهزة الصرف اآللي لكل مائة ألف نسمة من البالغين
12.32017عدد فروع المصارف التجارية لكل مائة ألف من السكان 	 

الهدف 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

9 - 1 - 1 نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين أو أقل من طريق صالحة 
لاستعمال في جميع الفصول.

- التوزيع النسبي لألسر في القرى حسب بعد المسكن عن الشارع المعبد:

83.92016 %أقل من 1 كم	 

8.42016 %1 - 5 كم	 

7.72016 %أكثر من 5 كم	 

9 - 1 - 2 عدد الركاب)جوي( وحجم الشحنات، بحسب وسيلة النقل

11.32015عدد الركاب )جوي( )بالمليون راكب(	 

حجم بضائع )بالمليون طن(	 

25.02015- بحري

10.52015- برى

9 - 2 - 1 القيمة المضافة للصناعة التحويلية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، وبحسب نصيب 
الفرد

9.32017 %القيمة المضافة للصناعة التحويلية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة	 

582.32017نصيب الفرد من القيمة المضافة للصناعة التحويلية )بالريال(	 

1584.92017نصيب الفرد من القيمة المضافة للصناعة التحويلية )بالدوالر(	 

112017 %9 - 2 - 2 العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة

90.222017 - 5 - 1 نفقات البحث والتطوير كنسبة من اجمالي الدخل القومي

92392017 - 5 - 2 العاملون في مجال البحث )بمكافئ الدوام الكامل( لكل مليون نسمة
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9 - ج - 1 نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول، بحسب التقنية:

 	3G mobile network% 99.042017

 	LTE /  WiMAX mobile network% 92.132017

الهدف 10: الحّد من أوجه عدم المساواة

2010 - 0.412011 %10 - 1 - 1 معدل نمو متوسط نصيب األسرة العمانية من األنفاق

10 - 4 - 1 حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي، بما في ذلك األجور ومدفوعات الحماية 
39.92017 %االجتماعية

الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

11 - ب - 2 نســبة الحكومــات المحليــة الــتي تعتمــد وتنفــذ اسـتراتيجيات محليـة للحـد مـن مخـاطر 
 مـع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

ً
الكـوارث تماشـيا

لدى وزارة البيئة والشؤون 
المناخية استراتيجية وطنية للحد 

من مخاطر الكوارث
 - 

الهدف 12: االستهاك واإلنتاج المسؤوالن

12 - 1 - 1 عدد البلدان التي لديها خطط عمل وطنية لاستهاك واإلنتاج المستدامين أو التي 
أدمجت تلك الخطط في السياسات الوطنية باعتبارها أولوية أو غاية.

هل يوجد لدى الدولة خطط عمل وطنية لاستهاك واإلنتاج المستدامين؟ )نعم /  ال( 	 
هل يوجد أدمجت الدولة خطط عمل وطنية لاستهاك واإلنتاج المستدامين في 	 

السياسات الوطنية على انها أولوية؟ )نعم /  ال(

نعم الخطة التنموية التاسعة 
)2020 - 2016(2016

الهدف 13: العمل المناخي

13 - 1 - 2 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا 
مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030

لدى السلطنة استراتيجية 
للحد من مخاطر الكوارث على 

المستوى الوطني.
 - 

13 - 1 - 3 نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر 
 مع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

ً
الكوارث تمشيا

لدى السلطنة استراتيجية 
للحد من مخاطر الكوارث على 

المستوى المحلي.
 - 
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  الهدف 14: الحياة تحت الماء

652019 %14 - 5 - 1 نطاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية

14 - 6 - 1 التقدم المحرز من قبل الدول في مستوى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى 
مكافحة الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم

السلطنة تنفذ بدقة شديدة 
إجراءات لمكافحة الصيد غير 
القانوني دون إباغ ودون 

تنظيم، وقد سجلت السلطنة 
في ذلك المؤشر نقطة كاملة 
وبذلك حققت أعلي مستوى 

أداء للمؤشر.

 - 

14.ب.1 هل يوجد إطار قانوني  / تنظيمي  / سياسة  / إطار مؤسسي يعترف بحقوق الوصول 
لمصايد األسماك ويحميها )نعم / ال(

يوجد إطار مؤسسي يتمثل 	 
في وزارة الزراعة والثروة 
السمكية، وإطار قانوني 

يتمثل في قانون الصيد 
البحري وحماية الثروة المائية

السلطنة تنفذ إجراءات 	 
صارمة للوصول إلى الموارد 
واألسواق من أجل المصايد 

الصغيرة

 - 

  الهدف 15: الحياة في الّبر

3.72019 %15 - 1 - 2 مساحة المحميات الطبيعية بالنسبة لمساحة األرض

15 - 1 - 2التقدم المحرز في إرساءاإلدارة المستدامة للغابات:
 	)%( 

ً
222017 %نسبة مساحة الغابات داخل المناطق المحمية المنشأة قانونا

2000 - 7.32015 %15 - 3 - 1 نسبة األراضي المتدهورة إلى مجموع مساحة اليابسة

152019 %15 - 4 - 1 التغطية محسوبة بالمناطق المحمية للمواقع المهمة للتنوع البيولوجي الجبلي

49.92017 %15 - 4 - 2 مؤشر الغطاء األخضر الجبلي 

0.912018 %15 - 5 - 1 مؤشر القائمة الحمراء
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الهدف 16: السام والعدل والمؤسسات القوية

 لكل مئة ألف نسمة، بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس.
ً
160.52017 - 1 - 1 عدد ضحايا القتل عمدا

16 - 2 - 1 نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و17 سنة والذين تعرضوا ألي 
عقاب بدني و / أو اعتداء نفسي من قبل مقدمي الرعاية في الشهر السابق، )للمواطنين(

0.00272015عقاب بدني	 

0.00012015اعتداء نفسي	 

16 - 2 - 2 عدد ضحايا اإلتجار بالبشر لكل مئة ألف نسمة، بحسب نوع الجنس والفئة العمرية 
ونوع االستغال.

عدد حاالت االتجار بالبشر )لكل مئة ألف نسمة(	 
22017

16 - أ - 1 وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان التزاما بمبادئ باريس.
هل يوجد مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان التزاما بمبادئ باريس )نعم / ال(	 

نعم، اللجنة العمانية لحقوق 
 - االنسان

الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق االهداف

17 - 3 - 1 االستثمار األجنبي المباشر والمساعدة اإلنمائية الرسمية والتعاون بين بلدان الجنوب، 
كنسبة من مجموع الموازنة المحلية.

7.42016االستثمار األجنبي المباشر )مليار لاير عماني(	 

28.82016 %نسبة االستثمار األجنبي المباشر من الناتج المحلي االجمالي ) %(	 

17 - 3 - 2 حجم التحويات المالية )بالدوالر االمريكي( كنسبة من الناتج المحلي االجمالي.

3.7752017حجم التحويات المالية )مليار لاير عماني( 	 

13.92017 %حجم التحويات المالية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ) %(	 
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17  - 5  -  1 عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ أنظمة تشجيع االستثمار ألقل البلدان نموا.
هل تعتمد الدولة وتنفذ أنظمة تشجيع االستثمار ألقل البلدان نموا )نعم /  ال(	 

نعم، قانون استثمار رأس المال 
  -  األجنبي

17  -  6  -  2 عدد االشتراكات في االنترنت السلكي ذي النطاق العريض لكل 100 شخص، بحسب 
السرعة:

 	kbps to 2 Mbps 2560.142017

 	Mbps to 10 Mbps 26.392017

 	 above 10 Mbps1.122017

772016 %17 - 8 - 1 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت

17 - 16 - 1 عدد البلدان التي تبلغ عن التقدم المحرز من خال إطار نظام المراقبة الفعال 
متعدد أصحاب المصلحة الذي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

تقوم اللجنة الوطنية لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة 
بالتعاون مع المركز الوطني 

لإلحصاء والمعلومات والجهات 
ير المتابعة  المعنية بعمل تقار
والتقدم المحرز في تحقيق 
اهداف التنمية المستدامة.

 - 

17 - 18 - 2 عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية وطنية والتي تتقيد بالمبادئ األساسية 
لإلحصاءات الرسمية.

- هل يوجد تشريعات احصائية وطنية تتقيد بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية؟ )نعم / ال(

نعم، القانون االحصائي 
 - العماني.

 للسكان والمساكن في 
ً
 عاما

ً
17 - 19 - 2 نسبة البلدان التي )أ( أجرت على األقل تعدادا

السنوات العشر الماضية، )ب( وحققت تسجيل 100 بالمائة من المواليد وتسجيل 80 بالمائة 
من الوفيات.

أ( هل نفذت الدولة تعدادا سكانيا خال السنوات العشر الماضية؟ )نعم / ال(

نعم، التعداد العام للسكان 
2010لعام 2010م.
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التنمية المستدامة
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 اللجنة الوطنية لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة

نتقدم بثقة


