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3االستراتيجية العمرانية 

العمرانیــة،  بالتنمیــة  بالغــًا  الســلطنة اھتمامــًا  أولــت 
أول  تضمنتھــا  فیمــا  االھتمــام  ھــذا  تجســد  وقــد 
اســتراتیجیة للتنمیــة بعیــدة المــدى مــن إدراك مبكــر 
تمثلــت  الشــاملة  للتنمیــة  المكانــي  البعــد  ألھمیــة 
فــي العدیــد مــن األھــداف مثــل توزیــع االســتثمارات 
جغرافیــًا، ودعــم المراكــز الســكانیة والمحافظــة علیھــا 
واالھتمــام  األساســیة،  البنیــة  ھیــاكل  واســتكمال 

الكبیــر بالبیئــة والمحافظــة علیھــا.

العــام  اإلطــار  العمرانیــة  االســتراتیجیة  وتعــد 
عامــًا  العشــرین  خــال  العمرانــي  النمــو  لتوجیــه 
القادمــة بمــا یحقــق التــوازن بیــن أبعــاد التنمیــة 
االجتماعیــة واالقتصادیــة والبیئیــة والتــي تتجســد 
تعتبــر  لذلــك  العمرانیــة،  التنمیــة  فــي  مكانیــًا 
 ،  2040 عمــان  رؤیــة  لتحقیــق  أساســیا  ممكنــا 
كمــا أنھــا تضمــن تنافســیة المــدن وقدرتھــا علــى 
وتتســق  المختلفــة،  المتغیــرات  أمــام  الصمــود 

كذلــك فــي أھدافھــا مــع أھــداف األمــم المتحــدة 
للتنمیــة المســتدامة 2030 حیــث كانــت الســلطنة 
وال زالــت مــن ضمــن الــدول التــي وقعــت علــى 
الخطــط  كافــة  فــي  مبادئھــا  بتطبیــق  االلتــزام 

الوطنیــة. واالســتراتیجیات 

المســتویین  علــى  العمرانیــة  االســتراتیجیة  وتمثــل 
المحافظــات(  )اســتراتیجیات  واإلقلیمــي  الوطنــي 
الــذي  التشــاركي  النھــج  مــن  عدیــدة  لمراحــل  نتاجــًا 
الراجعــة، وتحقیــق  التغذیــة  بالتزامــن لضمــان  اتســم 
مــع  التوافــق  إلــى  باإلضافــة  بینھــا،  فیمــا  التكامــل 
رؤیــة عمــان 2040 والتنســیق مــع مختلــف القطاعات 
األكادیمیــة،  والمؤسســات  والخاصــة  الحكومیــة 
وبمشــاركة  مجتمعیــة واســعة لألخــذ بتطلعــات وآراء 

العالقــة. أصحــاب 



وقــد َشــّكَل إرُثَنــا التاريخــيُّ العريــُق ، 
واإلنــســانــــــيُّ  الــحــضـــــــاريُّ  ودوُرَنــا 
عمليــة  إلرســاِء  المتيــَن  األســـــاَس 
ربــــوِع  كافــَة  التــي شــملْت  التنميــِة 
السـلـــطـــنـــِة علـــــى اتــــســــاِع ُرقَعِتها 
لــكلِّ  منجزاُتهــا  لتصــَل  الجغرافيــِة 
أســرٍة ولــكلِّ مواطــٍن حيُثمــا كاَن علــى 

الــــطــيــبــــة. األرِض  هــذه 



حضرة صاحب الجاللة السلطان
هيثم بن طارق المعظم

حفظه الله ورعاه



معالي الدكتور
خـلـفـان بـن سـعـيـد الـشـعـيـلـي

وزير اإلسكان والتخطيط العمراني

كـــلــمـــة معالي
الوزير

المســتقبل  نحــو  الســلطنة  تتقــدم 
بالتحديــات  ملــيء  عالــم  فــي خضــم 
ذلــك  فــي  وتســتند  والمتغيــرات، 

رئيســين: مرتكزيــن  علــى 

اإلنجــازات  علــى  البنــاء 
والجهــود التنمويــة التــي 
تحققــت خــال نصـــف قرن 
مــنـصـــرم، واســـــتــشــــراف 
مســتقبل مســتدام  كمــا 
حددتــه رؤيــة عمــان 2040 
ترتكــز فــي ذلــك علــى  تخطيــط يتســم 
التعاطــي  علــى  والقــدرة  بالمرونــة  

مــع مختلــف المســتجدات.

تعــد االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة 
نحــو  الســلطنة  لتوجيــه  طريــق  خارطــة 
المســتقبل المســتهدف وفــق منهــج راســخ 



طمــوح واقعــي وقابــل للتطبيــق، حيــث تــم تحديــد 
رؤيــة  مــع  بالمواءمــة  العمرانيــة  التنميــة  توجهــات 
عمــان 2040، ومــن ثــم بلورتهــا إلــى خطــط عمرانيــة 
ومســتوى  الوطنــي  المســتوى  علــى  اســتراتيجية 

المحافظــات.

النمــو  توجيــه  إلــى  العمرانيــة   االســتراتيجية  ترمــي 
خــالل العشــرين عامــًا القادمــة بمــا يحقــق التــوازن بيــن 
أبعــاد التنميــة  المســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والبيئيــة والتــي تتجســد مكانيــًا فــي محــور التنميــة 
العمرانيــة، كمــا أنهــا تضمــن تنافســية المــدن وقدرتهــا 
كالتغيــر  المختلفــة  المتغيــرات  أمــام  الصمــود  علــى 
تحــدد  فهــي  ذلــك  إلــى  أضــف  وخالفــه،  المناخــي 
والفــرص  والعمــل،  للســكن  المناســبة  األماكــن 
وأنمــاط  المحافظــات،  فــي  المناســبة  الوظيفيــة 
المحافظــة  يجــب  التــي  الطبيعيــة  والبيئــة  التنقــل، 

عليهــا.

تــم تطويــر االســتراتيجية العمرانيــة علــى المســتوى 
منهــج  وفــق  المحافظــات  ومســتوى  الوطنــي 

تفاعلــي؛ وذلــك باألخــذ بمبــدأ المشــاركة المجتمعيــة، 
أصحــاب  وتطلعــات  بمرئيــات  األخــذ  تــم  حيــث 
العالقــة خــالل مختلــف مراحــل المشــروع بمــا فــي 
ذلــك القطاعيــن الحكومــي والخــاص والمؤسســات 

المدنــي. والمجتمــع  األكاديميــة 

كمــا تــم بلــورة االســتراتيجية العمرانيــة إلــى العديــد 
مــن السياســات التــي تغطــي مختلــف األبعــاد الالزمــة 
مجموعــة  وحــددت  المســتدامة،  التنميــة  لتحقيــق 
مــن الممكنــات واألدوات الالزمــة لضمــان تنفيذهــا 
وتوجيــه الخطــط العمرانيــة ذات المســتوى األدنــى.

بــه  الــذي  خرجــت  والشــمولي  التكاملــي  النهــج  إن 
يســتلزم  العمرانيــة   للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
ــرًا مــن التنســيق والتعــاون الفعــال والمثمــر  قــدرًا كبي
ظــل  فــي  حتمــي  وهــذا  الجهــات،  مختلــف  مــع 
المتطلبــات والتحديــات التــي تفرضهــا هــذه الحقبــة 
، كمــا أنهــا تحتــاج إلــى التــزام صــادق لضمــان المــكان 
أفضــل للعيــش والعمــل والرفــاه لألجيــال القادمــة.



إننــا ننطلــق اليــوم بتخطيــط عمرانــي مبتكــر لتحقيــق تنمية 
عمرانيــة مســتدامة لمجتمعــات مزدهــرة، ســاعين لتنفيــذ 
االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة، محققيــن 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التنميــة  أبعــاد  بيــن  التــوازن 
والبيئيــة والتــي تتجســد مكانًيــا وعمرانًيــا، غايتنــا مــن ذلــك، 
مســتقبل مكتمــل األركان نحــو جعــل »ســلطنة ُعمــان« 
وجهــة حيويــة جاذبــة بمــا تحتويــه مــن مــدن عصريــة ذكيــة، 
وقــرى نابضــة بالحيــاة تدعــم بعضهــا بعًضــا لتحقيــق الرفــاه 

االجتماعــي واالقتصــادي مًعــا. 

متوافقيــن مــع رؤيــة عمــان  2040، متكامليــن مــع 
مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة والمؤسســات 
لألخــذ  المجتمــع  مــع  متشــاركين  األكاديميــة، 
للمراحــل  ونتاًجــا  العاقــة،  أصحــاب  وآراء  بتطلعــات 
بالتزامــن،  المتســم  التشــاركي  النهــج  مــن  العديــدة 
انبثقــت االســتراتيجية العمرانيــة علــى المســتويين الوطني 

واإلقليمــي.

الثالثــة،  العمرانــي  التخطيــط  مســتويات  محدديــن 
المســتوى الوطنــي )االســتراتيجية الوطنيــة(، المســتوى 

اإلقليمــي )اســتراتيجية المحافظــات(، المســتوى المحلــي 
للمــدن )الخطــط الهيكليــة والتفصيليــة( لتحقيــق تنميــة 
أكثــر توازًنــا تســتند علــى تسلســل هرمــي واضــح لتوزيــع 
المراكــز الخدميــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى توفيــر فــرص 
عمــل فــي مختلــف المراكــز بنــاء علــى إمكانياتهــا التنمويــة.

واضعيــن المــدن الكبــرى )مســقط الكبــرى، صاللــة الكبرى، 
نــزوى الكبــرى، صحــار الكبــرى( أعلــى التسلســل الهرمــي 
للتجمعــات الســكانية فــي الســلطنة كمحــركات رئيســية 
للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، موفــرًة خدمــات عاليــة 
الجــودة، مؤهلــًة لتكــون مركــز لالبتــكار واإلبــداع والتعليــم 

المتقــدم. 

التخطيطيــة  التطــورات  مواكبــة  فــي  طموحيــن 
بنهــج  الغــد  ُعمــان  لصناعــة  المســتدامة  العالميــة 
التنفيــذ، مؤمنيــن لتحقيــق ذلــك بالقيــادة التنفيذيــة 
وبشــكل أساســي بجيــل الشــباب الواعــد الطمــوح 

المتمكــن. 
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 الرؤيــة
 العمرانيـــة
للسلطنــــة

ُعمان الغد، ُتصبح 
وجهة حيوية جاذبة 
بما تحويه من مدن 

عصرية ذكية...

وقـــــرى نـــابــــــضة بالحياة تدعم 
بعضها بعضًا لتحقيق الرفاه 

االجتماعي واالقتصادي 
وبالتوافق مع رؤية ٌعمان 

..2040

تسعى للتكامل بين متطلبات 
التنمية....

ُتنوع في اقتصادها وتوجد 
الفرص لقاطنيها...

وتحقق تنمية متوازنة لمختلف 
المحافظات…

تتميز بمجتمعات ُتثمن الهوية 
العمانية وقيم االستدامة 
بالمحافظـــة على بيئتهــــــا 

الطبيعـــية وموروثهـــا الثقافـــــي 
لألجيال القادمة...
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المقدمة
بداية المشروع 

أولــت الســلطنة ومنــذ بــزوغ فجــر النهضــة المباركــة 
اهتمامــًا بالغــًا بالتنميــة العمرانيــة حيــث تجســد هــذا 
للتنميــة  اســتراتيجية  أول  تضمنتــه   فيمــا  االهتمــام 
البعــد  ألهميــة  مبكــر  إدراك  مــن  المــدى   بعيــدة 
المكانــي للتنميــة الشــاملة تمثلــت فــي العديــد مــن 
السياســات مثــل توزيــع االســتثمارات جغرافيــًا علــى 
مختلــف مناطــق الســلطنة، ودعــم المراكــز الســكانية 
البنيــة  هيــاكل  واســتكمال  عليهــا  والمحافظــة 
األساســية ، كمــا كانــت حكمــة التوجهــات الســامية 
وبعــد النظــر الــذي اتســمت بــه فــي االهتمــام بالبيئــة

والمحافظــة عليهــا، حيــث كان مــن بيــن األولويــات 
التنمويــة، األمــر الــذي جعــل الســلطنة تســابق عصرهــا

بتبنــي األبعــاد المختلفــة للتنميــة المســتدامة والتــي 
تبلــورت مؤخــًرا فيمــا يعــرف بأهــداف األمــم المتحــدة

للتنمية المستدامة 2030 م.

تعتبــر التنميــة العمرانيــة القالــب المكانــي الــذي تصــب 
فيــه برامــج التنميــة بمختلــف مجاالتهــا، وعلــى مــدى 
نصــف عقــد مضــى تحققــت الكثيــر مــن المنجــزات، 

منهــا:

إنجـــــــــــازات   فــي شتــــــى مجــــــاالت التنميــــــــة 	 
االقتصاديــة واالجتماعية وبمعدالت قياســية 
أحدثــت نقلــة نوعيــة فــي مســتوى المعيشــة.

منظومــة مــن  المراكــز اإلقليميــة والثانويــة  	 
لتكــون بمثابــة  مراكــز نمــو  لدفع عجلة التنمية 
الــذي  األمــر  لهــا  المجــاورة  المناطــق  إلــى 
يشــكل أساســًا لتحقيــق التنميــة المتوازنــة بيــن 

مختلــف مناطــق الســلطنة.

وســيادة 	  وتشــريعية  مؤسســية  منظومــة  
المؤسســات  ومســاهمة  القانــون،  دولــة 

المشــاريع. تمويــل  فــي  والبنــوك  الماليــة 

بنيــة أساســية قــادرة علــى مقابلــة متطلبــات 	 
برامــج التنميــة  المختلفــة وجــذب االســتثمار  

األجنبــي.

دور متنـــامي للقطـــاع الخــــاص فــــي النشـــــــاط 	 
تنفيــــــــذ  فــــــي  والمساهمــــــة  االقتصـــــادي 

ــج التنميــة. برامــــ

تسارع وتيرة النمو في مسقط خالل العقدين الماضيين.
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وقــد واكــب هــذه المنجــزات  العديــد مــن التحديــات 
العمرانيــة، جــراء تســارع وتيــرة التنميــة وظهــور العديــد 
أم  كانــت  ،عالميــة  والتحــوالت  المســتجدات  مــن 
تطلــب  الــذي  األمــر  ومحليــة،  وطنيــة  أم  إقليميــة 
واآلليــات  االســتراتيجيات  فــي  مســتمرًا   تطويــرًا 
لمواجهتهــا . ومــن جهــة أخــرى فــإن  المحافظــة علــى 
أجــل  مــن  والتخطيــط  الوطنيــة  المكتســبات  هــذه 

تســارع وتيــرة التنميــة فــي ظــل غيــاب 
اســتراتيجية عمرانيــة شــاملة نجــم عنه 
تمــدد عمرانــي غيــر موجــه وتضــارب 
اســتخدامات  بيــن  انســجام  وعــدم 

األراضــي. 

هرمــي  تسلســل  وضــوح  عــدم 
للتجمعــات الســكانية ممــا أدى الــى 
ــي  ــمارات فــــــ ــكان واالستثـ ــز السـ تركـــ
المـــراكز االســتقطابية علــى حســاب 

األخــرى. المراكــز 

الطبيعيــة  المــوارد  علــى  الضغــط 
المحــدودة و التوســع العمرانــي فــي 
أماكــن غيــر مالئمــة وعلــى حســاب 

البيئيــة. المناطــق 

نظــام  لتطويــر  الماســة  الحاجــة 
التخطيــط العمرانــي وبنــاء القــدرات 
للمــوارد البشــرية لمقابلــة متطلبــات 

القادمــة. المرحلــة 

وضعــف  البيانــات  مصــادر  تعــدد 
الجهــات  بيــن  الفعــال  التنســيق 
مــن  العمرانــي  بالتخطيــط  المعنيــة 
جهــة وبيــن التخطيــط القطاعــي مــن 

أخــرى. جهــة 

مـواجهـــــة التأثيـــــرات المترتبــــة علـــى 
المناخيــة. التـــــغيرات  

السياســـــات  تطبيــق  عــدم 
والالزمــة  المتوفــرة  والتشريعـــــات 
لضبــــــــــط وتوجيــه التنميــة العمرانيــة.

اســتنزاف األراضــي لمقابلــة الطلبــات 
المتزايــدة عليهــا ممــا أدى إلى ارتفاع 
وخدمــات  مرافــق  توفيــر  تكاليــف 

البنــى األساســية.

الخاصــة  المركبــات  علــى  االعتمــاد 
وزيــادة  الرئيســية  التنقــل  كوســيلة 
الضغــط علــى شــبكة الطــرق وظهــور 
والحاجــة  المروريــة  االختناقــات 

الطــرق. شــبكة  لمــد  المســتمرة 

تحقيــق أهــداف التنميــة الشــاملة والمســتدامة وفقــًا 
لرؤيــة عمــان 2040 يتطلــب معالجــة تلــك التحديــات 
خــالل  التنميــة  مســيرة  صادفــت  التــي  العمرانيــة  

المرحلــة الماضيــة ، ومــن أبرزهــا مــا يلــي :-
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منهجية العمل ومراحل إعداد االستراتيجية الوطنية 
واالستراتيجيات اإلقليمية للمحافظات  

تــم إعــداد اســتراتيجية التنميــة العمرانيــة فــي مراحلهــا 
المختلفــة باالســتناد إلــى القيــم األساســية التاليــة:

تــم إعــداد االســتراتيجية العمرانيــة علــى المســتوى 
الوطنــي بالتزامــن مــع إعــداد االســتراتيجيات العمرانية 
علــى مســتوى المحافظــات ، األمــر الــذي مّكــن مــن 
تحقيــق  التغذيــة الراجعــة بيــن كال المســتويين، بمــا 
الوطنيــة  العمرانيــة  االســتراتيجية  تطويــر   يجعــل 
واســتراتيجيات المحافظــات يتــم علــى أرضية مشــتركة 
الوطنــي  اإلطــار  بيــن  تجمــع  وواضحــة  متكاملــة  
ــه  الســتراتيجيات المحافظــات، والــذي اســتند  الموجِّ
بــدوره علــى نتائــج التقييــم اإلقليمــي وتحديــد الميــزة 

النســبية و اإلمكانــات الكامنــة لــكل محافظــة .

تــم إعــداد االســتراتيجية العمرانيــة كذلــك بالتنســيق 
الموجــه  باعتبارهــا   ،2040 عمــان  رؤيــة  مــع  التــام 
منهــا  اســتلهمت  حيــث  لالســتراتيجية  الرئيســي 
أيضــًا  إعدادهــا  تــم  كمــا   ، وأولوياتهــا  أهدافهــا 
الوطنيــة  االســتراتيجيات  مختلــف  مــع  بالمواءمــة 
كذلــك  وتبنــت  القطاعــات،  لمختلــف  المعتمــدة 
تــم  كمــا   ، 2030م  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
األخــذ فــي االعتبــار  التوجهــات والمتغيــرات العالميــة 

واإلقليميــة.

اســتهدف تطويــر االســتراتيجية العمرانيــة علــى كال 
المســتويين الوطنــي واإلقليمــي مشــاركة المجتمــع 
واألخــذ بمرئياتــه وتطلعاتــه ،حيــث تعد من المدخالت 
البيانــات  بجمــع  بــدءًا  الصــدد  هــذا  فــي  الهامــة 
اســتخدامات  مســح  تضمنــت  والتــي  والمعلومــات 
مــرورًا  للنقــل،  الشــامل  الوطنــي  والمســح  األراضــي 
تحديــد  فــي  العالقــة  أصحــاب  بتطلعــات  باألخــذ 
األولويــات وتطويــر البدائــل ومــن ثــم مناقشــتها مــن 
خــالل العديــد مــن االجتماعــات وحلقــات العمــل التــي 
عقــدت بمشــاركة مختلــف الجهــات ذات العالقــة مــن 
القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص والمؤسســات 

المدنــي.  المجتمــع  األكاديميــة ومؤسســات 

فــإن نجــاح العمــل فــي التخطيــط العمرانــي يتحقــق 
ضمــن هــذه الرؤيــة الشــمولية التكامليــة التــي تأخــذ 
فــي االعتبــار كافــة القطاعــات والمتغيــرات والتنســيق 

فيمــا بينهــا. 

التوافقالتزامن

التكاملية والشموليةالمشاركة
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وقــد انعكســت هــذه المرتكــزات علــى تنــوع مدخــالت 
الســكاني،  النمــوذج  مثــل:  الرئيســية  االســتراتيجية 
ونمــوذج االقتصــاد الكلــي، والنموذج الوطني للنقل، 
العالقــة  أصحــاب  مــع  اللقــاءات  مــن  كبيــرًا  وعــددًا 
عــن  ، فضــاًل  والتشــاركية  الفنيــة  العمــل  وحلقــات  
التوافــق مــع رؤيــة 2040 واالســتراتيجيات القطاعيــة 
فــي  األخــذ  مــع  المســتدامة،  التنميــة  وأهــداف 
العالميــة  والمتغيــرات  االتجاهــات  مختلــف  االعتبــار 

واإلقليميــة.

عــدة  العمرانيــة  التنميــة  اســتراتيجية  تطويــر  شــهد 
محطــات هامــة، بــدءًا مــن انطالقتــه الفعليــة في عام 
2017م مــع بــدء العمــل فــي مرحلــة جمــع البيانــات، 
ثــم اعتمــاد اإلطــار الوطنــي للتنميــة العمرانيــة مــن 
ــذي  ــل  عــام 2019م ال ــوزراء فــي ابري ــل مجلــس ال قب
اعتبــر بمثابــة الموجــه لتطويــر بدائــل التنميــة العمرانيــة 

ــل. ــل األمث ــى البدي ــكل محافظــة للوصــول إل ل

حلقات العمل 
الرئيسية

حلقات العمل 
الفنية

استبيان المسح اللقاءات
الوطني الشامل 

للنقل

مجموعة المشاركين 
في حلقات العمل 

والمسوحات

353683160,00063,200

القطاع 
الحكومي

المجتمع 
المدني

القطاع
الخاص

المؤسســات 
األكاديميــة

8%

28%

18%

45%
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منهجية العمل ومراحل إعداد 
االستراتيجية العمرانية  

إعداد بدائل 
االستراتيجية الوطنية

جمع البيانات على مستوى المحافظات
)مسوحات استخدامات األراضي

 وقطاع النقل(
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إعداد مسودة 
االستراتيجية الوطنية

توصية اللجنة 
التسييرية 

بالبديل
 األمثل لكل 

محافظة
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حلقات العمل الرئيسية

حلقة عمل األولويات العمرانية الوطنية
إبريل 2018م

العمرانيــة  للتنميــة  الرئيســية  األبعــاد  تحديــد 
االســتراتيجية  والتحديــات واألولويــات  والفــرص 
وتصــورات  بمقترحــات  والخــروج  العمرانيــة 
لتطويــر   المرتكــزات  إحــدى  لتكــون  المشــاركين 
المســتوى  علــى  العمرانيــة  التنميــة  بدائــل 
مــن  مشــارك   167 فيهــا  وشــارك  الوطنــي، 
الخــاص وممثلــي  الحكومــي والقطــاع  القطــاع 
المجتمــع المدنــي والشــباب وبعــض األكاديمييــن   

العمرانيــة. التنميــة  مجــاالت  فــي  والباحثيــن 

هدفــت الحلقــة إلــى تحديــد المحــركات الرئيســية 
العمرانيــة،  للتنميــة  مختلفــة  بدائــل   4 إلعــداد 
مجــال  فــي  خبيــرًا   30 حوالــي  فيهــا  شــارك 
التخطيــط العمرانــي واالقتصــاد والبيئــة وأعضــاء 

.2040 رؤيــة  لجــان  مــن 

حلقة عمل إعداد بدائل االستراتيجية 
الوطنية

مايو 2018م
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حلقـــات   عمـــــل مناقشة بدائـــل 
االستراتيجية الوطنية

نوفمبر – ديسمبر 2018م

االســتراتيجية  بدائــل  ومناقشــة  اســتعراض 
الوطنــي وتقييــم  المســتوى  العمرانيــة علــى 
مــن  مجموعــة  ضــوء  فــي  منهــا  بديــل  كل 
المدخــالت األساســية، وشــارك فــي الحلقــة 
أكثــر مــن  500 مشــاركا مــن القطــاع الحكومي 
والقطــاع الخــاص وممثلــي المجتمــع المدنــي 
مجلســي  وأعضــاء  والمحافظيــن  والشــباب 

والشــورى.  الدولــة 
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حلقات عمل الرؤى العمرانية
للمحافظات  

مارس 2019م
العمرانيــة  للتنميــة  الوطنــي  اإلطــار  اســتعراض 
المعتمــد مــن المجلــس وعــرض تأثيــرات البديــل علــى 
كل محافظــة فــي الجوانــب الســكانية واالقتصاديــة 
ونمــو المــدن وعلــى قطاعــات حيويــة أخــرى مثــل 
والزراعــة  والنقــل  األساســية  والبنيــة  التوظيــف 
ــة  ــاخ ومناقشــة فــرص التنمي ــة والمن ــاه والبيئ والمي
ومميزات كل محافظة، وشارك فيها  حوالي 459  
مشــارك مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص ذات 
العالقــة والمجتمــع المدنــي وبعــض األكاديمييــن 

والباحثيــن فــي مجــاالت التنميــة العمرانيــة.
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حلقات عمل مناقشة بدائل 
االستراتيجية العمرانية لكل محافظة

يونيو –يوليو 2019م

علــى  العمــل  حلقــات  ومناقشــة  اســتعراض 
والتأثيــرات  موســع  بشــكل  اإلقليمــي  المســتوى 
المتوقعــة لــكل بديــل مــن البدائــل علــى الجوانــب 
الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة فــي 
المحافظــات، وتــم صياغــة هــذه البدائــل بنــاًء علــى 
مجموعــة مــن المدخــالت أهمهــا البديــل األمثــل 
908  مشــاركا مــن  وشــارك فــي الحلقــة حوالــي 
وممثلــي  الخــاص  والقطــاع  الحكومــي  القطــاع 
مختلــف  فــي  والشــباب  المدنــي  المجتمــع 

الســلطنة. محافظــات 
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االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية  

للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
الوطنــي  اإلطــار  هــي  العمرانيــة 
العمرانــي  النمــو  وتوجيــه  لضبــط 
خــال العشــرين عامــًا القادمــة علــى 
ومســتوى  الوطنــي  المســتوى 
التنميــة  يحقــق  بمــا  المحافظــات 
علــى  بنــاًء  والمســتدامة  الشــاملة 
أهــداف رؤيــة عمــان 2040. حيــث 
توجيــه  فــي  االســتراتيجية  تســهم 
االســتثمار والتنميــة إلــى المواقــع 
يحقــق  الــذي  األمــر  المائمــة، 
األنشــطة  بيــن  والتناغــم  التكامــل 
التضــارب  احتمــاالت  مــن  ويقلــل 
وعــدم االنســجام فيمــا بينهــا، وهذا 

بــدوره يعمــل علــى تعظيــم الفــرص 
ومــن  متعــددة،  منافــع  وتحقيــق 
ثــم فهــي تشــكل خطــة اســتراتيجية 
لتعزيــز  الازمــة  الحوافــز  توفــر 
االزدهــار االجتماعــي واالقتصــادي 
البيئــة  علــى  وللحفــاظ  جهــة  مــن 
لألجيــال المقبلــة، كمــا أنهــا بمثابــة 
المتطلبــات  لمختلــف  تجســيد 
أرض  علــى  التنمويــة  والبرامــج 
الواقــع، ولــذا فهــي تعــد مقياســًا 
فــي  االســتدامة  تحقيــق  لمــدى 

التنمــوي.  العمــل 
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الســتخدامات 	  األمثــل  االســتغال  تحقيــق 
الســليم  التخصيــص  طريــق  عــن  األراضــي 
بيــن  التكامــل  لتحقيــق  لألراضــي  والمتكامــل 
ومواكبــة  والقطاعــي  العمرانــي  التخطيــط 
متطلبــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
وتطويــر البنيــة األساســية مــع حمايــة البيئــة 

والثقافــي. الطبيعــي   التــراث  فيهــا  بمــا 

مختلــف 	  بيــن  المتوازنــة  التنميــة  تحقيــق 
المناطــق  وبيــن  جهــة،  مــن  المحافظــات 
الحضريــة والريفيــة داخــل المحافظــة الواحــدة 
مــن جهــة أخــرى ،وتعزيــز القــدرات التنافســية 
للمحافظــات لدعــم وتعزيــز االقتصــاد الوطنــي 

منهــا. لــكل  النســبية  الميــزة  واســتغال 

االقتصاديــة  	  للسياســات  عــام  إطــار  وضــع 
والتنمية العمرانية لتوجيه  التنويع االقتصادي 

والعمرانــي  بشــكل مســتدام   وفعــال.

المناخــي 	  التغيــر  مواجهــة  فــي  المســاهمة 
مــن  والتخفيــف  للتكيــف  وتطويــر منهجيــات 

المناخيــة. التغيــرات  تأثيــر 

البيئيــة 	  المهــددة  المناطــق  ودعــم  حمايــة 
االجتماعــي. والتــراث  والتراثيــة 

البنيــة 	  وتحســين  النقــل  منظومــة  تطويــر 
األساســية و توفيــر الخدمــات بشــكل متكامــل 
التنميــة. ومشــاريع  خطــط  لدعــم  ومســتدام 

لضبــط 	  الازمــة  التشــريعات  وإجــازة  صياغــة 
وتوجيــة عمليــة التخطيــط، وتطويــر اإلجــراءات 

تســعى االســتراتيجية العمرانيــة إلــى معالجــة القضايــا 
والتحديــات العمرانيــة  مــن خــالل إطــار عــام للتخطيــط 

العمرانــي  ُيمكــن مــن: 

وهنا ال بد من التأكيد على  أن االستراتيجية العمرانية 
تشــكل إطــارًا عامــًا للتنميــة العمرانيــة ،وباعتبــار الوقــت 
الزمنــي المحــدد لهــا وإلــى طبيعــة التحديــات فإنهــا 
المتغيــرات  الســتيعاب  الالزمــة   بالمرونــة  تتســم  
المســتجدة والتحديــات المســتقبلية، لــذا فهــي تعتبــر 
هــًا لمزيــد مــن الوثائــق التفصيليــة  إطــارًا  مرجعيــًا وموجِّ
والبنــى  العمرانيــة  كالمخططــات  التخطيطيــة 
األساســية والجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة ، كمــا 
أنهــا تحــدد المبــاديء العامــة التــي ينبغــي اتباعهــا فــي 
العمــل التخطيطــي.  مــن جهــة أخــرى فــإن االســتمرار 
فــي االعتمــاد علــى السياســات المنفــردة للتنميــة لــن 
يكــون مســتداما وال يمكــن تحمــل تبعاتــه الســلبية 
علــى  أحيانــا تطغــى  الطويــل،  فهــي  المــدى  علــى 
األخــرى وال تســعى لتمكيــن بعضهــا البعــض بصــورة 
بلــورة  متكاملــة؛ لذلــك فــإن الطمــوح يتمثــل فــي  
رؤيــة عمرانيــة واحــدة وأهــداف مشــتركة  لمختلــف 

التجمعــات والقطاعــات فــي الســلطنة.

توزيــع  عمليــة  لضبــط  المنظمــة  واللوائــح 
األراضــي. واســتخدام 

عمليــات 	  فــي  العامــة  المشــاركة  تحفيــز 
. التخطيــط  

للمعلومــات 	  الوطنــي  النظــام  تطويــر 
التخطيطيــة كأداة لدعــم اتخــاذ القــرار تعتمــد 
علــى التقنيــات الحديثــة  القائمــة علــى نظــام 
المعلومــات الجغرافيــة، ووضــع آليــة لتحديــث 
وتبــادل البيانــات فيمــا بيــن الجهــات الحكوميــة 

المختلفــة.

الطموحات
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مــع األخــذ فــي االعتبــار مختلــف المبــاديء والقيــم 
إليهــا  اســتندت  التــي  والمنهجيــة  والموجهــات 
ســبعة  تحديــد  تــم  فقــد  العمرانيــة،  االســتراتيجية 
أهــداف رئيســية تســعى االســتراتيجية العمرانيــة إلــى 
ســبعة  فــي  األهــداف  هــذه  وانعكســت  تحقيقهــا 

األهداف الرئيسية

مــدن ومجتمعــات مرنــة ومالئمــة للعيــش ومحافظــة علــى 
الهويــة العمانــي.

إدارة ومراقبــة التأثيــرات علــى المناطــق الحساســة بيئيــا وذلــك 
بتنظيــم التنميــة فيهــا بمــا يعمــل علــى حمايتهــا.

تحقيق األمن الغذائي وكفاءة إدارة الموارد المائية التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره

االزدهــار االقتصــادي وتنميــة إقليميــة متكاملــة تعــزز الميــزة 
للمحافظــات النســبية 

 

يعــزز وســائل بديلــة للتنقــل - بمــا فــي ذلك المشــي واســتخدام 
بالصمــود  تتســم  أساســية   وبنيــة  الهوائيــة  الدراجــات 

واالســتدامة.

إنتــاج  للمــوارد؛  األمثــل  واالســتخدام  االســتهالك  كفــاءة 
الميــاه   إدارة  وكفــاءة  المتجــددة؛  الطاقــة  ومصــادر  الطاقــة 

والنفايــات.

مدن ومجتمعات مرنة ومائمة للعيش 
ومحافظة على الهوية العماني

حماية وتعزيز
البيئة

االستجابة لتغير
المناخ

 األمن الغذائي
والمائي 

النمو والتنويــع
االقتصادي 

نــظـام نــقـل
وبنية أساسية فعالة 

 االستخدام المستدام
للموارد 

محــاور رئيســية حيــث شــكلت الخطــوط العريضــة فــي 
التطــرق  ســيتم  التــي  العمرانيــة  السياســات  إعــداد 
إليهــا الحقــًا، كمــا شــكلت موجهــًا إلعــداد السياســات 

المحافظــات: مســتوى  علــى  العمرانيــة 
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إلــى  للتنميــة عمرانيــة  ترمــي االســتراتيجية الوطنيــة 
تحديــد اإلطــار العمرانــي للتنميــة المســتدامة علــى 
مــدى العشــرين عامــًا القادمــة، وترتكــز االســتراتيجية 
الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة  بدورهــا علــى مرتكــزات 
رؤيــة عمــان 2040 للتغلــب علــى التحديــات ومواكبــة 
الفــرص  واغتنــام  والدوليــة،  اإلقليميــة  المتغيــرات 
المتاحـــــــة لتعزيـــــــــز القــــــــــدرة التنافســية االقتصاديــة 
وتحقيــق الرفــاه االجتماعــي، كمــا تعمــل علــى تحفيــز 
النمــو وبنــاء الثقــة فــي جميــع المجــاالت االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والبيئيــة وبنــاء العالقــات التنمويــة علــى 
الصعيــد الوطنــي. وقــد تــم األخــذ فــي االعتبــار كذلــك 
االســتراتجيات  مــع  العمرانيــة  االســتراتيجية  توافــق 

القطاعيــة المعتمــدة.

موجهات إعداد االستراتيجية العمرانية
رؤية ُعمان

محاور االستراتيجية العمرانيةركائز وأولويات رؤية ُعمان 2040  

الممكــن األساســي  العمرانيــة  وتعتبــر االســتراتيجية 
لرؤيــة ُعمــان 2040 باعتبارهــا القالــب المكانــي الــذي 
تصــب فيــه مختلــف برامــج التنميــة بصــورة متكاملــة 

ومتعــددة األبعــاد.

الجديـــر بالذكـــر أن أولوية تنمـيـــة المحافظات والمدن 
المســتدامة ذات ارتبــاط مباشــر باالســتراتيجية نظــرًا 

للبعــد المكانــي الــذي تتســم بــه والــذي يتمثــل فــي

 ’’ تنميــة شــاملة جغرافيــًا تتبــع نهجًا ال مركزيًا 
وتطــور عــددًا محــدودًا مــن المراكــز الحضريــة 

الرئيســة، واســتخدام مســتدام لألراضي’’

حوكمة الجهاز اإلداري للدولة إلى الموارد، 
والمشاريع، التشريعات الرقابية
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اإلرتباط بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
تســعى االســتراتيجية العمرانيــة إلــى ترجمــة إلتزامــات 
المســتدامة  للتنميــة  الدوليــة  باألهــداف  الســلطنة 
التــي تعتبــر مــن الموجهــات الرئيســية فــي إعدادهــا 
وتطويرهــا، لــذا تعــد االســتراتيجية العمرانيــة اإلطــار 
بيــن  التــوازن  تحقيــق  إلــى  يرمــي  الــذي  العمرانــي 
المتطلبــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة دون 

األخــرى،  الجوانــب  حســاب  علــى  بإحداهــا  التضحيــة 
وتتســم هــذه األهــداف بالتكامــل فيمــا بينهــا بحيــث 
أن تحقيــق بعضهــا يســهل ويدعــم تحقيــق األهــداف 
ــادئ األساســية التــي  األخــرى ، ويعــد ذلــك مــن المب
وهــي  بلورتهــا  إلــى  العمرانيــة  االســتراتيجية  ســعت 

تطويــر سياســات تتســم بالتكامــل والشــمول.
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المتغيرات العالمية واإلقليمية
تعــد االســتراتيجية العمرانيــة اإلطــار المكانــي الــذي 
يستشــرف التنميــة العمرانيــة فــي 2040م ، وعليــه 
فــال بــد مــن األخــذ فــي االعتبــار المتغيــرات العالميــة 
واإلقليميــة التــي تؤثــر على الســلطنة لضمــان واقعية 
التخطيــط مــن جهــة ومرونتــه مــن جهــة أخــرى وقدرتــه 
علــى اســتيعاب العديــد مــن المتغيــرات المســتجدة 

خــالل اإلطــار الزمنــي لالســتراتيجية.

القضايــا  مــن  العديــد  واســتقراء  تحديــد  تــم  وقــد 
واالتجاهــات التــي لهــا إمكانيــة التأثيــر علــى الســلطنة 
عولمــة  علــى  فعــالوه  القادمــة،  الســنوات  خــالل 

علــى: تشــتمل  فهــي  العمليــات  وأتمتتــة  التجــارة 

اعتمــاد االقتصــاد علــى النفــط يجعلــه عرضــه 	 
للتذبــذب فــي األســعار ومــن ثــم فــإن تنويــع 

االقتصــاد أصبــح ضــرورة ملحــة.

امكانيــات التطويــر فــي الطاقــة المتجــددة وما 	 
يترتــب عليهــا مــن مزايــا اقتصاديــة واجتماعيــة 

وبيئية.

للســلطنة، 	  المســتقر  الجيوسياســي  الوضــع 
المعاهــدات  مــن  العديــد  ضمــن  وموقعهــا 
واالتفاقيــات الدوليــة، ال ســيما مــع الوضــع غير 

المســتقر فــي المنطقــة.

تهيئــة 	  إلــى  والحاجــة   المناخيــة   التغيــرات 
لمواجهــة  والريفيــة  الحضريــة  المناطــق 
والصمود     تجاه    الكوارث  الطبيعية  المختلفة .

الزيــادة المســتمرة فــي نســبة الســكان فــي 	 
فرصــًا  تشــكل  الرئيســة  الحضريــة  المراكــز 
اقتصاديــة جديــدة بحيــث يتــم تطويرهــا كمــدن 
ذكيــة ال ســيما مــع الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
بكفــاءة  المتعلقــة  المزايــا  مــن  الكثيــر  توفــر 
وخفــض  والنقــل  األساســية  والبنــى  الطاقــة 

الكربــون. انبعاثــات 
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المامح العامة لاستراتيجية العمرانية 2040
بحلول عام 2040م

مليــون   7.5-7 حوالــي  إلــى  الســكان  عــدد  ســيصل 

نســمة، بزيــادة تقــدر بـــ 2.5 إلــى 3 مالييــن نســمة عــن 
العــدد الحالــي. وتســتدعي هــذه الزيــادة توفيــر عــدد 
هائــل مــن فــرص العمــل والوحــدات الســكنية الالزمــة،  

عدد السكان
 )مليون نسمة(

20172040

مجموع القوئ العاملة 
)مليون(

نسبة العاملة الوطنية من 
إجمالي القوى العاملة)%(

السكان العمانيون
)%(

نســبة العمالة الماهرة في 
القطاع الخاص)%(

نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
سنويا )%(

البيانـات لرئيسـيـة

7.1  - 7.5 مليون نسمة4.6 مليون نسمة

 3.9 مليون  2.3 مليون

19%32%

55%56%

58%83%

3%5 - 3%

لذلــك فــإن التخطيــط ضــروري الســتيعاب هــذا النمــو 
للعمــل  وجاذبــة  حيويــة  ســكانية  تجمعــات  بتطويــر 

وللســكن فــي آن معــًا.
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اإلطار المكاني العام لاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040



االستراتيجية العمرانية  30

التجمعــات  لتصنيــف  تخطيطــي  إطــار  هــو 
للــدور  وفقــًا  مســتويات  عــدة  إلــى  الســكانية 
مــن  العديــد  علــى  والقائــم  لهــا  الوظيفــي 
فــي   هرميــة  إيجــاد  إلــى   ويرمــي  االعتبــارات، 
توزيــع الخدمــات واألنشــطة لتحقيــق الفاعليــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة انطالقــًا مــن حقيقــة 
أنــه ال يمكــن توفيــر مختلــف الخدمــات )علــى 
التجمعــات  كل  فــي  مســتوياتها(  اختــالف 
الســكانية بشــكل متســاٍو ، بــل ال بــد مــن تركيزهــا 
فــي مواقــع معينــة تكــون ذات إمكانيــات قــادرة 
علــى تلبيــة احتياجــات الســكان فــي المناطــق.

إن وجــود هــذه الشــبكة المترابطــة مــن المراكــز 
يمكــن مــن تحقيــق الربــط المكانــي بيــن مواقــع 
التجمعــات  ومواقــع  والمرافــق  الخدمــات 
وصــول  ســهولة  مــن  ويمكــن  الســكانية، 
علــى  الوقــت  نفــس  فــي  ويعمــل  الخدمــات 
تســريع العمليــة التنمويــة واالرتفــاع بمعدالتهــا 
األمــر الــذي ينعكــس علــى تعزيــز توافــر فــرص 
والبنيــة  الخدمــات  توفيــر  وجــدوى  العمــل  
اســتخدامات  فــي  أكبــر  وكفــاءة  األساســية 

األراضــي.

الهرمــي  التسلســل  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
مــن  اإلداري  بالتقســيم  يرتبــط  التخطيطــي 
حيــث المحافظــات ومراكزهــا ، إال أن التسلســل 
التجمعــات  يصنــف  التخطيطــي  الهرمــي 
مســتويات  عــدة  إلــى  عــام  بشــكل  الســكانية 
المراكــز  أحــد  التجمعــات  باقــي  تتبــع  بحيــث 
باالســتناد  وذلــك   ، الخدمــات  علــى  للحصــول 

التاليــة: االعتبــارات  إلــى 

التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية

إحصائيــات عــدد الســكان )2017( وفــق 	 
المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات.

اإلمكانــات واألدوار االقتصاديــة للمــدن 	 
الرئيســية ومراكــز المحافظــات و المراكــز 

المحليــة.

عــام 	  بحلــول  المتوقــع  الســكاني  النمــو 
الســكانية. للتجمعــات   2040



31االستراتيجية العمرانية 

التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية وربطها بالبوابات الوطنية ومراكز المحافظات 
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التجمعــات  العمرانيــة  االســتراتيجية  تصنــف  وعليــه 
التخطيطــي  الهرمــي  التسلســل  ضمــن  الســكانية 

كاآلتــي:

التسلسل الهرمي للتجمعات 
السكانية

الـتـسـلـســل الـهـرمــي

عاصمة السلطنة
مسقط الكبرى

مركز وطني رئيسي
نزوى الكبرى

بوابة وطنية
صاللة الكبرى، صحار الكبرى 

والدقم

مراكز إقليمية
خصب، الرستاق، البريمي، 

عبري، إبراء، صور، هيماء

الـــدور الــوظــيفـــي

والمركــز  للســلطنة،  الرئيــس  واإلداري  السياســي  المقــر 
للســلطنة  والســكاني  االقتصــادي  للنمــو  الرئيــس 
والواجهــة الرئيســية للبــالد مــع العالــم مــن خــالل مطارهــا 
الدولــي ومحطــة الرحــالت البحريــة الدوليــة. تنمــو مدينــة 
الكبــرى( لتشــمل كل  بـــ) مســقط  يعــرف  مســقط فيمــا 
مــن العامــرات شــرقًا  وبــركاء غربــًا، ترتكــز مســقط الكبــرى 
علــى قاعــدة اقتصاديــة متنوعــة مــن قطاعــات متعــددة 
صناعيــة وخدميــة )بمــا فيهــا الســياحة( ومســتفيدة مــن 
القطــاع اللوجســتي واالبتــكار بمــا يمكنهــا مــن المنافســة 

علــى نطــاق دولــي.

علــى  باألهميــة  تحظــى   ، رئيســة  نمــو حضــري  منطقــة 
المســتوى الوطنــي  كمركــز نمــو فــي األنحــاء الداخليــة 
مــن الســلطنة، ،تغطــي نطــاق أوســع مــن المدينــة ذاتهــا 
للمــدن  رئيــس  وإداري  خدمــي  مركــز  بمثابــة  وتكــون 

لهــا. المجــاورة 

المراكز الرئيســية ومحركات النمو االقتصادي والســكاني.
وُتعتبــر بوابــات مهمــة علــى المســتوى الوطنــي والدولــي 
كمراكــز للنقــل والتجــارة الدوليــة و يســهل الوصــول إليهــا 
مــن خــالل بنيتهــا األساســية مــن الموانــيء والمطــارات. 
وتعتبــر مراكــز لتوفيــر فــرص العمــل لمناطــق واســعة تقــع 

فــي نطــاق اســتقطابها.

إداريــة  التــي تعمــل كمراكــز  الرئيســية  المــدن اإلقليميــة 
للمحافظــات، وكمراكــز لتوفيــر فــرص العمــل اإلقليميــة، 
للتجمعــات  أعلــى  ومرافــق  خدمــات  بتوفيــر  وتقــوم 

بهــا. ترتبــط  التــي  الســكانية 

عدد السكان المقدر بحلول 2040

+2 مليون

+300 ألف

+300 ألف

100 ألف 
-

+200 ألف
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الـتـسـلـســل الـهـرمــي

مركز اقتصادي إقليمي
بركاء، السويق

مركز ريفي رئيسي
دغمر، رخيوت، دبا، السنينة، 

سرور ...إلخ

مركز محلي
قريات، ثمريت، أدم، شناص، 

نخل، سناو، ضنك ...الخ

مركز ريفي ثانوي
السيفة، ضلكوت، بخا، 
الغافات، طيوي ...الخ

قرية صغيرة
قرى صغيرة أخرى

الـــدور الــوظــيفـــي

اقتصاديــة مهمــة داعمــة  إقليميــة ذات وظائــف  مــدن 
االســتراتيجي،توفر  لموقعهــا  نظــًرا  الرئيســة.  للبوابــات 
مجموعــة متنوعــة مــن فــرص العمــل والخدمــات اإلداريــة 

للتجمعــات الســكانية الواقعــة فــي نطاقهــا.

تجمعــات ســكانية كبيــرة نســبيًا بالقــدر الــذي تشــكل فيــه 
مركــًزا لمــا جاورهــا مــن القــرى الصغيــرة، ويعــد بعضهــا 
مركــًزا للواليــات )الصغيــرة ســكانيًا(، وهــي تعتمــد علــى 
علــى  للحصــول  األعلــى  واإلداريــة  الخدميــة  المراكــز 
الخدمــات والمرافــق متوســطة المســتوى. وقــد يكــون 
إلــى توفيــر مرافــق مجتمعيــة  بعضهــا معــزواًل وبحاجــة 
والترفيــه  والتســوق  والصحــة  بالتعليــم  خاصــة  صغيــرة 
القرويــة  التجمعــات  دعــم  مــن  يمكنهــا  الــذي  بالقــدر 

بهــا. المحيطــة 

ــة مراكــز  ــرة داخــل المحافظــة بمثاب تجمعــات ســكانية كبي
إداريــة ثانويــة، توفــر خدمــات ومرافــق مجتمعيــة وفقــًا 
لحجمهــا الســكاني وتخــدم التجمعــات الصغيــرة المحيطــة 
بهــا ، وتوفــر هــذه المراكــز فــرص عمــل للمنطقــة المحيطة 

بهــا.

مراكــز  بمثابــة  الريفيــة  المناطــق  فــي  صغيــرة  تجمعــات 
للتجمعــات المحيطــة بهــا ) قــرى صغيــرة- منــازل أو مــزارع 
منفــردة(، تتواجــد فــي مناطــق نائيــة بعيــدة مــع حجــم 
أو  الخدمــات  توفيــر  تســتدعي  بحيــث  بســيط  ســكاني 

الضروريــة. األساســية  المرافــق 

تجمعــات ســكانية صغيــراة جــدُا متوزعــة فــي  مختلــف 
الســلطنة. أنحــاء 

عدد السكان المقدر بحلول 2040

100 ألف 
-

+200 ألف

20 ألف
-

5 آالف

20 ألف 
-

+150 ألف

5 آالف  
-

ألفين

100+
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التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية في السلطنة 
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منظومة توزيع الخدمات والمرافق المجتمعية بحسب التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية 
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تتربع البوابات االقتصادية في أعلى هرم  التوجهات 
الســكانية فــي الســلطنة مــن حيــث عــدد المســاكن 
واألنشــطة اإلقتصاديــة، وتحقــق الجــدوى الفعليــة 
الكــفء  البنيــة األساســية، واالســتخدام  مــن توفيــر 
تطويــر  فــي  الدقــم  تســتمر  حيــن  وفــي  لألراضــي، 
مخططهــا الرئيســي بمــا يتماشــى وزخــم التنميــة فيهــا 
فــإن البوابــات والمراكــز الوطنيــة األخــرى )مســقط، 
ــزوى( فــي ســعيها لتكــون محــركات  ــة، صحــار، ن صالل
التنميــة الرئيســية ومــا ستشــهده مــن نمــو اقتصــادي 
وســكاني كبيــر ســتحتاج لتوســعة احتوائهــا  الحضــري 

قاعــدة  علــى  الكبــرى  مســقط  ترتكــز 
بــركاء،  مــع  بتكاملهــا  متنوعــة  اقتصاديــة 
واالبتــكار،  المعرفــة  اقتصــاد  حــول  وتــدور 
الماليــة  اللوجســتية  القطاعــات  وتشــمل 
والخدميــة )بمــا فيهــا الســياحة( والصناعيــة، 
المســتويين  علــى  رائــدة  مدينــة  وتصبــح 

البوابات الوطنية 

مسقط الكبرى

بحيــث تســتوعب التجمعــات األصغــر منهــا والمجــاورة 
لهــا والتــي بدورهــا ستســتفيد مــن الفــرص التــي تتوفــر 
فــي مثــل هــذه البوابــات والمراكــز الكبــرى، بمــا يــؤدي 
إلــى  نشــوء مــدن كبــرى ممثلــة فــي )مســقط الكبــرى، 
صاللــة الكبــرى، صحــار الكبــرى، ونــزوى الكبــرى(، األمــر 
الــذي يمّكنهــا مــن  توفيــر خدمــات عاليــة الجــودة، 
ويؤهلهــا لتكــون مراكــز لالبتــكار واإلبــداع والتعليــم 
تقــدم  التــي  القطاعــات  مختلــف  وتضــم  المتقــدم، 
الحضريــة  المناطــق  مــن  أوســع  لنطــاق  خدماتهــا 

والريفيــة. وتشــمل المــدن الكبــرى كل مــن:

لخصائصهــا  نظــرًا  والعالمــي  اإلقليمــي 
الطبيعيــة بحيــث تكــون مكانــًا جاذبــًا للســكن 

والزيــارة. والعمــل 
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لــوى  مــع  بتكاملهــا  الكبــرى  صحــار  تصبــح 
المحــرك الرئيســي للنمــو فــي المحافظــة، 
مــع التركيــز علــى قطاع الصناعــات التحويلية 

واللوجســتيات.

صحار الكبرى
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تصبــح صاللــة الكبــرى بتكاملهــا مــع طاقــة 
المحــرك االقتصــادي للمحافظــة، ال ســيما 
والمنطقــة  والمطــار  المينــاء  وجــود  مــع 
صناعيــة  أنشــطة  مــن  حولهــا  ومــا  الحــرة 

ولوجســتية.

صالة الكبرى
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تركــز نــزوى الكبــرى بتكاملهــا مــع منــح علــى 
والمعرفــة  لالبتــكار  الداعمــة  القطاعــات 
العالــي والبحــث والخدمــات  التعليــم  مثــل 
والســياحة  والتعديــن  والتســويق  التجاريــة 

والتراثيــة(. )الطبيعيــة 

نزوى الكبرى
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تم تطوير المفهوم ضمن مشروع االستراتيجية 
تخطيطــي  كإطــار  العمرانيــة  للتنميــة  الوطنيــة 
فــي المقــام األول لتحقيــق التــوازن بيــن حمايــة 
والتطويــر  التنميــة   وعمليــة  جهــة  مــن  البيئــة 
المتوخــاة مــن جهــة أخــرى ، ومــن ثــم تعّرف هذه 
النطاقــات علــى أنهــا تصنيــف تخطيطــي جديــد 
يضمــن مســتوى أعلــى مــن الحمايــة للمناطــق 
التــي أنتــج التفاعــل بيــن اإلنســان والطبيعة فيها 
طابًعــا فريــًدا علــى مــّر الزمــن، مــا أكســبها قيمــة 
أحيائيــة وبيولوجيــة وطبيعيــة و تراثيــة ثقافيــة 
كبيــرة .وال يشــّكل تصنيــف منطقــة مــا على أنها 
منطقــة تخطيــط ذات طبيعــة خاصــة عائًقــا أمام 
المشــاريع التنمويــة، إال أنــه يفــرض إطــار عمــل 
دقيــق لتوجيــه أعمــال التنميــة، بهــدف ضمــان 
الموجــودة  الفريــدة  الطبيعيــة  المــوارد  حمايــة 
المناســب –  بالشــكل  المنطقــة  ضمــن حــدود 
فــي الوقــت الحاضــر ومــن أجــل حفظهــا لألجيــال 
المقبلــة.  ترمــي هــذه النطاقــات إلــى المواءمــة 

مناطق التخطيط ذات الطبيعة الخاصة

المختلفــة  واألنشــطة  التنميــة  متطلبــات  بيــن 
المقومــات  علــى  الحفــاظ  متطلبــات  وبيــن 
البيئيــة  ، حيــث تــم تحديــد العديــد مــن المناطــق 
وذات  الحساســة   المتنوعــة  والتراثيــة  البيئيــة 
األهميــة الكبيــرة ،  األمــر الــذي يجعــل التخطيــط 
لمختلــف أنشــطة التنميــة فــي هــذه النطاقــات 
تأخذ االعتبارات البيئية وال تكون على حســابها، 
المنشــود  التــوازن  تحقيــق  إلــى  يــؤدي  ممــا 
والتنميــة المســتدامة التــي ال تركــز علــى جانــب 
بعينــه علــى حســاب الجوانــب األخــرى ، كذلــك 
تــؤدي هــذه النطاقــات أدوارًا مهمــة ال تقتصــر 
تلعــب  حيــث  والتراثــي،   البيئــي  الجانــب  علــى 
عــن  االقتصاديــة  التنميــة  فــي  إيجابيــًا  دورًا 
طريــق االســتخدام األمثــل للمــوارد الطبيعيــة 
وتميــز  فخــر  مصــدر  تشــكل  بحيــث  والتراثيــة، 
وإفــادة لالقتصــاد المحلــي ومــن ثــم  للتنميــة 
فــي البــالد وذلــك بتوجيــه االســتثمار بمــا يضمــن 

االســتخدام المســتدام للمــوارد.



41االستراتيجية العمرانية 

مناطق التخطيط البرية ذات الطبيعة الخاصة
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مناطق التخطيط الساحلية ذات الطبيعة الخاصة
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ظفــار،  فــي  النجــد  مناطــق  فــي  بالتركيــز 
والمســــــرات فــــــــي الظــــــاهرة، وسهــــــــل الباطنة 
)بعيــدًا عــن  الســاحل( كمســاهم رئيســي فــي 
األمــــن الغذائــي،  مـــع األخذ في االعتبار أهمية 
اإلدارة المســتدامة للمــوارد المائيــة المحــدودة، 
التقليديــة،  غيــر  المائيــة  المــوارد  واســتغالل 

األمن الغذائي من خال التوسع الزراعي

ــة، بحيــث  ــاج الحديثــــ ــيات اإلنتــــ واســتخدام تقنـــ
يكــون اإلنتــاج علــى نطــاق تجاري يبرر قيام مراكز 
للصناعــات المرتبطــة بهــا ومختلــف الخدمــات 
بيــن  بالشــراكة  وكذلــك  الالزمــة،  اللوجســتية 

العــام والخــاص. القطاعيــن 
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المناطق الصالحة للزراعة في السلطنة
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منظومة النقل

تطويــر منظومــة نقــل تتميــز بالكفــاءة والفاعليــة 
ذات  نقــل  خدمــات  لتوفيــر  التقنــي  والتطــور 
البيئــة  علــى  تحافــظ  عاليــة  وســالمة  جــودة 
وتســاهم فــي التنميــة االقتصاديــة واألجتماعية 
بيــن  االقتصاديــة  البوابــات  ســترتبط  حيــث 
مســقط وصحــار بقطــارات لنقــل الــركاب علــى 
امتــداد محافظتــي الباطنــة، فضــاًل عــن إنشــاء 
ســكة حديــد للشــحن تربــط صحــار بمدينــة خزائــن 
تطويــر  فــي  ستســاهم  والتــي  االقتصاديــة 
القطــاع اللوجســتي فــي الســلطنة. ويتــم تطويــر 
شــبكة النقــل العــام داخــل المــدن الرئيســة مثــل 
المتــرو فــي مســقط ، وأنظمــة النقل بالحافالت 
الســريعة فــي المدن الرئيســة األخــرى، باإلضافة 
إلــى دعــم االســتثمار فــي تحســين شــبكة النقــل 

العــام داخــل المحافظــات وفيمــا بينهــا.

يتــم  كذلــك تعزيــز التنميــة العمرانيــة المركــزة 
الرئيســية  المــدن  فــي  النقــل  محطــات  حــول 
والتــي تســاهم فــي تحقيــق االســتدامة وبنــاء 
مجتمعــات أكثــر جاذبيــة مــن خــالل زيــادة الكثافة 

السكانية والخدمات حول محطات النقل داخل 
المــدن الحضريــة والرئيســية، حيــث ســتوفر مزيجًا 
متقاربــًا مــن فــرص العمــل والســكن والترفيــه 
بســهولة  تتميــز  جذابــة  حضريــة  بيئــات  فــي 
الوصــول إلــى جميــع الخدمــات  وذلــك بتوفيــر 
مرافــق وخدمــات للتنقــل المســتدام كممــرات 
المشــاه ومســارات الدراجــات حــول المحطــات 
الرئيســية للنقــل العــام مثــل المتــرو فــي مســقط 
الســريعة  للحافــالت  المخصصــه  ،والمســارات 
وصاللــه  مســقط  مثــل  الرئيســة  المــدن  فــي 
والدقم، وتشــجيع النقل المشــترك، واســتخدام 
المركبــات ذاتيــة التحكــم ال ســيما مــع التوجــه 
نحــو المــدن الذكيــة والتحــول نحــو أنظمــة نقــل 
وكل  والهيدروجيــن،  الكهربــاء  علــى  تعتمــد 
ذلــك ســيؤدي إلــى التكامــل بيــن أنظمــة النقــل 
المناطــق  تطويــر  أن  حيــث  والخاصــة.  العامــة 
وزيــادة الكثافــة حولهــا ســيؤدي إلــى اســتمرارية 

فعاليــة أنظمــة النقــل العــام.

مقترح ميترو خفيف لنقل الركاب في مسقط - المصدر من مجموعة أسياد 
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مقترح عمل مسارات للدراجات الهوائية- لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
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الطاقة المتجددة

اســتغالل الطاقــة المتجــددة: ســيتم االســتفادة 
مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي الســلطنة 
و التقليــل مــن اســتخدامات الطاقــة األحفوريــة 
إلنتــاج الطاقــة حيــث إمكانيــة االعتمــاد علــى 
الطاقــة المتجــددة المتمثلــة فــي:  طاقــة الريــاح 
وطاقــة الشــمس والطاقــة التحويليــه للنفايــات 
الصلبــة بنســبة تصــل إلــى %62  بحلــول 2040.

اســتغاللها  يمكــن  التــي  المواقــع  تحديــد  تــم 
إلنتــاج الطاقــة المتجــددة حيــث تعــد محافظتي 
إلنتــاج  الرئيســي  المركــز  وظفــار  الوســطى 
المســاحات  لتوفــر  وذلــك  المتجــددة  الطاقــة 
الشمســية  اإلشــعاعات  وكميــة  المناســبة 
العاليــة  وتوافــر الريــاح النشــطة ، واســتنادًا علــى 

هــذه النتائــج أكــدت االســتراتيجية علــى أهميــة 
الربــط الكهربائــى بيــن شــمال وجنــوب الســلطنة 
لربــط مصــادر الطاقــة المتجــددة بشــبكة كهربــاء 
عاليــة الجــودة تعمــل كحلقــة وصــل ببــن مناطــق 

اإلنتــاج واالســتهالك فــي الســلطنة.

مــع األخــذ فــي االعتبــار إمكانيــة إنتــاج وقــود 
الهيدروجيــن النظيــف في محافظتي الوســطى 
الــذي  المتجــددة  الطاقــة  باســتخدام  وظفــار 
انبعاثــات  لتقليــل  الســتخدامه  العالــم  يتجــه 

الدفيئــة. الغــازات 
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مشاريع البنى األساسية الوطنية والطاقة المتجددة
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المدن الذكية

لســكان  المســتمر  الحضــري  التوســع  إن 
الرئيســية  الحضريــة  المراكــز  وتطــور  الســلطنة 
جديــدة  اقتصاديــة  لفــرص  األســاس  يوفــر 
مهمــة وهــذا يســتدعي الحاجــة إلــى تطويرهــا 
بطريقــة أكثــر اســتدامة ومرونــة كمــدن ذكيــة، 
ويحتــاج التطويــر الجديــد إلــى دمــج مجموعــة 
مــن المبــادئ والمفاهيــم الذكيــة فــي مقترحات 
التخطيــط والتطويــر الوطنيــة والمحليــة إلنشــاء 
يتــم إعطــاء  للعيــش، حيــث  مجتمعــات جاذبــة 
المســتدام  والنقــل  الجيــد  للســكن  األولويــة 
المعلومــات  تكنولوجيــا  مــن  )االســتفادة 
واالتصــاالت (، ومرافــق المجتمــع التــي يمكــن 

الوصــول إليهــا والمســاحات المفتوحــة والبنيــة 
األساســية الفعالــة والمبتكــرة )التقنيــات الذكيــة 
الشمســية  واأللــواح  والطاقــة  الميــاه  لقيــاس 
الذكيــة  الحلــول  إيجــاد  عــن  فضــاًل  إلــخ(،   ...
للتخفيــف مــن أو التكيــف مــع  آثــار تغيــر المنــاخ 
لتجــاوز المخاطــر الطبيعيــة المحتملــة ) كاميــرات 
الفيديــو، ومقاييــس الطقــس، وشاشــات جــودة 

..إلــخ(. المركبــات  وعــدادات  الهــواء، 
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سياسات التخطيط العمراني والغايات المنشودة  

العمرانيــة  دورًا هامــًا فــي تحقيــق  التنميــة  تلعــب  
االســتراتيجية  تمثــل  حيــث  المســتدامة،  التنميــة 
العمرانيــة إطــارًا لتحقيــق التــوازن بين األبعاد المختلفة 
لالســتدامة: االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، لــذا 
االســتراتيجية  فــي  االســتدامة  أهــداف  انعكســت 
بشــكل عــام، وفــي حجــم ومواقــع التنميــة المقترحــة، 
والتــي   تضمنتهــا  التــي  السياســات  فــي  وكذلــك 
تعــد نتاجــًا لمختلــف المبــاديء والقيــم والموجهــات 
االســتراتيجية  عليهــا  اســتندت  التــي  والمدخــالت 

العمرانيــة.

وتــدور حــول تطويــر مجتمعــات حيويــة مرنــة وصامــدة 
الســلطنة،  أنحــاء  مختلــف  فــي  وأناســها  بأماكنهــا 
وتحقيــق نمــو اقتصــادي قــوي يرتكــز حــول اســتغالل 
إقليــم، وحمايــة وتعزيــز  لــكل  التنافســية  اإلمكانــات 
المناخيــة،  التغيــرات  ومواجهــة  البيئيــة،  المــوارد 
واالســتهالك المســتدام للمــوارد الطبيعيــة، وتــدور 
االعتمــاد  مــن  تقلــل  مســتدام  نقــل  أنمــاط  حــول 
اهتمــام  جليــًا  يبــدو  لــذا  الخاصــة،   المركبــات  علــى 
التنميــة  اســتدامة  بتحقيــق  العمرانيــة  االســتراتيجية 
عــام،  بشــكل  العمرانيــة  السياســات  خــالل  مــن 
وباســتحداث سياســات تتعلــق باالســتدامة والتغيــر 

توجــه مــع  تتكامــل  بحيــث  خــاص  بشــكل  المناخــي 
 السياســات األخرى ضمن اإلطار الوطني للسياســات 

العمرانية. 

العمرانيــة  للسياســات  الوطنــي  اإلطــار  تحديــد  تــم 
اســتراتيجية  لتنفيــذ  األساســي  ــه  الموجِّ يعــد  الــذي 
التنمية العمرانية على المســتوى الوطني ومســتوى 
يشــمل  وهــو  القادمــة،  المرحلــة  فــي  المحافظــات 
ســبعًا وخمســين )57( سياســة ، حيــث تــم تصنيــف 
تعكــس  محــاور  ســبعة  علــى  السياســات  وتوزيــع 
ــر تلــك  األهــداف االســتراتيجية المذكــورة آنفــًا، وتعتب
السياســات حزمــة متكاملــة لتحقيــق رؤيــة وأهــداف 

العمرانيــة. االســتراتيجية 
الجديــر بالذكــر إن إعــداد كل سياســة قــد توخــى إعطاء 
ــرر لهــا مــع إعــداد ورقــة موحــدة لــكل  ــة والمب الخلفي
منهــا تضمنــت ملخصــًا يشــتمل علــى العناصــر التاليــة 

الموضحــة فــي الشــكل أدنــاه:

اسمارة سياسات التخطيط العمراني
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االستدامة واالستجابة لتغير المناخ

الســلطنة  فــي  العمرانيــة  التنميــة  تهــدف 
الــى التقليــل مــن اآلثــار الســلبية و تعظيــم 
الفوائــد وخلــق  فــرص  لتحقيــق المكاســب 
االقتصاديــة   بأبعادهــا:  االســتدامة  فــي 

والبيئيــة. واالجتماعيــة 

تغيــر  مــع  التكيــف  إجــراءات  تضميــن  يتــم 
ــاخ فــي مختلــف مجــاالت التنميــة مثــل  المن
المناطــق المعرضــة لخطــر ارتفــاع مســتوى 

البحــر. ســطح 

لضمــان  المــرن  التخطيــط  منهــج  اعتمــاد 
قابليــة التعامــل مــع المتغيــرات والمخاطــر 
عمليــة  خــالل  مــن  والمســتقبلية  الراهنــة 
إجــراءات  وتنفيــذ  المســتمرة  المراقبــة 
التكيــف التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي 

المســتدامة.  التنميــة  تعزيــز 

يتــم إخضــاع كافــة االســتراتيجيات والخطــط 
والمشــاريع الوطنيــة – إلــى دراســات لتقييــم 
التأثيــر علــى االســتدامة بأبعادهــا المختلفــة: 
البيئــة، النقــل، الصحــة، اإلنســان، االقتصــاد 
سيســاهم  مــا  وهــو  ...إلــخ(،  والمجتمــع 
واألنشــطة  للمشــاريع  إطــار  وضــع  فــي 
المســتقبلية وتســهيل اعتمادهــا مــن قبــل 
مختلــف المؤسســات ســواء علــى الصعيــد 

المحلــي. أو  اإلقليمــي  أو  الوطنــي 

مــن  للتحــول  الســلطنة  حكومــة  تســعى 
إلــى  األحفــوري  الوقــود  علــى  االعتمــاد 
المتجــددة  الطاقــة  علــى  يعتمــد  مجتمــع 
الســلطنة.  فــي  للطاقــة  رئيســي  كمصــدر 

التنمية المستدامة 

التكيف مع تغير المناخ 

التخطيط    المرن   المستجيب    
للتغيرات     المناخية 

سياســات  مــن  المنشــودة  الغايــات 
)االســتدامة و االســتجابه لتغيــر المنــاخ(  

تقييم االستدامة 

 التخفيف من آثار تغير المناخ 

SUI

CC2

CC2

SU2

CC1

62%
علــى  المعتمــدة  غيــر  الطاقــة  اســتخدام  نســبة 

اإلحفــوري الوقــود 
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تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية

نظــام  تطبيــق  علــى  الحكومــة  تعمــل 
الســكانية  للتجمعــات  هرمــي  تسلســل 
االجتماعيــة   الوظائــف  لتحديــد  بالســلطنة 
واالقتصاديــة للتجمعــات الســكانية، وتوجيــه 
النمــو المســتقبلي واســتثمارات القطاعيــن 
الحكومــي والخــاص مــن أجــل ضمــان فــرص 
للجميــع،   ومتوفــرة  مناســبة  اقتصاديــة 
ــة  واالحتياجــات الالزمــة مــن األراضــي للتنمي
توفيــر  ضمــان  إلــى  باإلضافــة  المســتقبلية 
الالزمــة  االجتماعيــة  والخدمــات  المرافــق 
التسلســل  المناســبة ضمــن  فــي مواقعهــا 

الهرمــي.

األحيــاء  لتطويــر  مشــاريع  إقامــة  تحفيــز 
ــة القائمــة  المتهالكــة فــي المناطــق الحضري
وإعــادة  التجديــد،  عمليــات  طريــق  عــن 
التطويــر والتحســين بحيــث يتــم تنميــة هــذه 
المناطــق لخلــق مجتمعــات جاذبــة تحتــوي 
علــي خدمــات ومرافــق عاليــة الجــودة تتوفــر 
أنشــطة  وتضــم   العامــة  األماكــن  فيهــا 
متعــددة االســتخدامات كالخدمــات التجاريــة 

والســكنية. والترفيهيــة  

إدراج مبــادئ ومفاهيــم المــدن الذكيــة فــي 
خــالل  مــن  والتنميــة  التخطيــط  عمليــات 
لتوفيــر  المتقدمــة  التكنولوجيــا  تطويــع 
بالكفــاءة  تتســم  أساســية  وبنــى  مرافــق 
لمعالجــة  ذكيــة  حلــواًل  وتوفــر  واالبتــكار 
بحيــث  المــدن  تواجههــا  التــي  التحديــات 
تســاهم فــي بنــاء تجمعــات ســكانية جاذبــة 

. للعيــش

حــول  المركــزة  العمرانيــة  التنميــة  تحفيــز 
محطــات النقــل فــي المــدن الرئيســية بتنميــة 
التــي  المناطــق  فــي  أو  جديــدة  مناطــق 
تخضــع للتحــول الحضــري وذلــك بالشــراكة 
مــع القطــاع الخــاص، بهــدف إنشــاء مناطــق 
ذات كثافــة عاليــة ومتعــددة االســتخدامات 
النقــل  ومراكــز  خطــوط  مــن  مقربــة  علــى 
التنقــل  علــى  يشــجع  بمــا  الرئيســية،  العــام 
مشــيًا أو بالدراجــات الهوائيــة  عبــر تخصيــص 

الوصــول. وســهلة  مترابطــة  مســاحات 

تســعى الحكومــة الــى ضمــان وضــع حــدود 
للتجمعــات  العشــوائي  التمــدد  لضبــط 
الســكانية، وذلــك لتعزيــز الكثافــة الســكانية 
فــي المناطــق الحضريــة، وهــو مــا مــن شــأنه 
لألراضــي  األمثــل  االســتخدام  يضمــن  أن 
ويســاهم بشــكل كبيــر فــي الحــد مــن التمــدد 

الحضــري.

تخصيــص  ضمــان  علــى  الحكومــة  تعمــل 
الطلــب  الســتيعاب  الكافيــة  األراضــي 
النمــو  عــن  والناجــم  المتوقــع  المســتقبلي 
االقتصــادي والســكاني، كمــا ســيتم إعطــاء 
العمرانيــة  الفراغــات  لتنميــة  األولويــة 
المناطــق  ضمــن  المتدهــورة  والمواقــع 
الحضريــة، أمــا فــي حالــة التوســع العمرانــي 
األخــذ  ينبغــي  الجديــدة  األراضــي  فــي 
بمبــادىء التخطيــط القائمــة علــى  كفــاءة 
الكثافــة الســكانية ممــا يســهل مــن توفيــر 

المجتمعيــة. المرافــق  مختلــف 

التسلسل الهرمي للتجمعات 
السكانية

تعزيز عمليات التحول الحضري

مدن ذكية وجاذبة للعيش

ــه التنميــة حــول محطــات  توجي
النقــل العــام الرئيســة

احتواء النمو الحضري 

مقابلة متطلبات التنمية 
المستقبلية 

SD1SD4

SD5

SD6

SD2

SD3
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علــى  بنــاًء  األساســية  المرافــق  توفيــر  يتــم 
نظام التسلسل الهرمي الذي يضمن  توفير 
المجتمعيــة  والخدمــات  المرافــق  جميــع 
للســكان  اليوميــة  الحيــاة  لتســهيل  الالزمــة 
طبقــا للمعاييــر الوطنيــة فــي مجــال تخطيــط 
بالمتطلبــات  للوفــاء  المجتمعيــة  المرافــق 

الخاصــة بــكل منطقــة.

ضبــط التنميــة فــي المواقــع غيــر المالئمــة 
بتنفيــذ  وذلــك  للمخاطــر  والمعرضــة 
ــر التخطيــط فــي المناطــق  إرشــادات ومعايي
الحضريــة والريفيــة، األمــر الــذي يدعــم إقامــة 

ومســتدامة. آمنــة  ســكانية  تجمعــات 

الخاصــة  الطبيعــة  ذات  التخطيــط  مناطــق 
يضمــن  »جديــد«  تخطيطــي  تصنيــف  هــو 
مســتوًى أعلــًى مــن الحمايــة للمناطــق التــي 
أنتــج التفاعــل بيــن اإلنســان والطبيعــة فيهــا 
بيئيــة  قيمــة  أكســبها  ممــا  فريــدًا،   طابعــًا 
وال  كبيــرة،  وثقافيــة وطبيعيــة  وبيولوجيــة 
أنهــا  علــى  مــا  منطقــة  تصنيــف  يشــكل  
منطقــة تخطيــط ذات طبيعــة خاصــة عائقــًا 
أمــام المشــاريع التنمويــة، إال أنــه يفــرض إطــار 
التنميــة  أعمــال  لتوجيــه  أكثــر صرامــة  عمــل 
وخاصــة  بالنســبة للمنشــآت المقامــة فــي 
تلــك المناطــق، بهــدف ضمــان حمايــة الطابع 
المنطقــة  حــدود  ضمــن  الموجــود  الفريــد 

المناســب. بالشــكل 

خــالل  مــن  الريفيــة  المجتمعــات  تعزيــز  يتــم 
اعتمــاد مجموعــة مــن االســتراتيجيات التــي 
واألنشــطة  العمــل  فــرص  توفيــر  تضمــن 
وتوفيــر  ريفيــة  منطقــة  لــكل  المناســبة 
الســكن الالئــق والمرافــق األساســية الالزمة 
كل  وفــي  وحيويتهــا،  اســتمراريتها  لضمــان 
مــع  التنميــة  تتماشــى  أن  ينبغــي  الحــاالت 
الخصائــص البيئيــة والثقافيــة المميــزة  لهــذه 

المناطــق.

يتــم الحفــاظ علــى التــراث والقيــم والتقاليــد 
اعتمــاد  خــالل  مــن  وتعزيزهــا  العمانيــة 
الموجــه  العمرانــي  التخطيــط  سياســات 
وتعزيزهــا،  متماســكة  مجتمعــات  إلنشــاء 
وتوفيــر مســاحات   مشــتركة لتعزيــز تماســك 
تبنــي  عــن  فضــاًل  المجتمعــات،  هــذه 
المشــاركة المجتمعيــة فــي عمليــة التخطيــط 
لخلــق الشــعور باالنتمــاء والمســؤولية لــدى 

الخطــط. لتنفيــذ  المحليــة    المجتمعــات 

توفير المرافق المجتمعية 
لبناء مجتمعات سكانية 

متماسكة

ضبط التنمية في المناطق 
غير المائمة

مناطق التخطيط 
ذات الطبيعة الخاصة

تعزيز المجتمعات الريفية

تعزيز  التماسك   االجتماعي  
والحفاظ على الهوية العمانية

SD7SD10

SD11

SD8

SD9
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األدوات  مــن  مجموعــة  الحكومــة  تتبنــى 
البنيــة  فــي  االســتدامة  لتعزيــز  واإلجــراءات 
العمرانيــة للتخفيــف مــن االنبعاثــات الغازيــة 
درجــات  ارتفــاع  أمــام  الصمــود  تعزيــز  و 
الطبيعيــة،  والكــوارث  والفيضانــات  الحــرارة 
وعبــر توفيــر المســاحات المفتوحــة ألغــراض 
المناطــق  فــي  الطبيعــة  وتعزيــز  الترفيــه 
المجتمــع،  صحــة  تعزيــز  وكذلــك  الحضريــة 
ويتــم ذلــك مــن خــالل تطبيــق كــود البنــاء 
ــر نظــام االســتدامة للبنــى  ــي أو تطوي للمبان
االلتــزام  خــالل  مــن  وكذلــك  األساســية، 
بمعاييــر وأســس التخطيــط في االســتراتيجية 
العمرانيــة التــي تضمــن بنيــة عمرانيــة خضــراء. 

بيئة عمرانية خضراء 
مستدامة SD12

73,544 ألف كم2

911,400 وحدة سكنية

18,677 هكتار

5

الغايات المنشودة من سياسات
)تحقيق التنمية العمرانية 

االستراتيجية(

الطبيعــة  ذات  البريــة  التخطيــط  مناطــــــــــــق  مساحــــــــــة 
السلطنــــــــة  إجمالــي مســاحة  إلــى  الخاصــة 

مجموع عدد الوحدات السكنية اإلضافية

مساحات مناطق التحول الحضري

عـــــــدد مناطــــــــــق التخطيــــط البريـــــة ذات 
الطبيعـــــة الخاصــــة
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تحقيق النمو االقتصادي واالزدهار

مــن  العديــد  توفيــر  علــى  الحكومــة  تعمــل 
مــن  التــي  المتنوعــة  االقتصاديــة  المواقــع 
االقتصاديــة  القطاعــات  تخــدم  أن  شــأنها 
والتنويــع  النمــو  وتدعــم  المســتهدفة، 
األعمــال  رواد  ثقــة  وتعــزز  االقتصاديــة 
وتجــذب االســتثمارات إلــى الســلطنة، لتلبيــة 
متطلبــات النمــو االقتصــادي ، وفــي نفــس 
للقطــاع  والخيــارات  المرونــة  توفــر  الوقــت 

عمــل. عــن  والباحثيــن  الخــاص 

تقــدم الحكومــة مجموعــة مــن السياســات 
األداء  لتحســين  الهادفــة  االقتصاديــة 
بيئــة  كفــاءة  زيــادة  خــالل  مــن  االقتصــادي 
علــى  الحكومــة  تشــجع  كمــا  األعمــال، 
بــدور  تكويــن تجمعــات األعمــال وتضطلــع 
رئيســي فــي تســهيل التعــاون بيــن الجهــات 
الفاعلــة مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص 
فــي البوابــات االقتصاديــة والمراكــز الوطنيــة 
األعمــال  تجمعــات  لخدمــة  واإلقليميــة 

والناشــئة. القائمــة 

العامــة  للسياســة  إطــارا  الحكومــة  تعــد 
فــي  الخــاص  القطــاع  اســتثمارات  لتشــجيع 
تطويــر المناطــق والمشــاريع االســتراتيجية. 
المناطــق  هــذه  تحديــد  يســتدعي  وهــذا 
وأوجــه تطويرهــا وكذلــك المشــاريع الوطنية 
واإلقليميــة وتســويقها لتحقيــق أقصــى قــدر 
مــن فــرص الحصــول علــى التمويــل الخــاص.

يتــم تحديــد مثــل هــذه المناطــق المتخصصــة 
لتحســين القــدرة التنافســية للســلطنة فــي 
مجال جذب االســتثمارات األجنبية المباشــرة 
وتعزيــز األنشــطة التجاريــة مــن حيــث الكــم 
بعــض  تطويــر  ويتــم  العالمــي،  واالنتشــار 
السياســات الخاصــة لهــذه المناطــق لضمــان 
جــذب األنشــطة االقتصاديــة المســتهدفة 

وتســهيل الحركــة التجاريــة.

تحديد نطاقات متخصصة 
لألعمال والتوظيف

تطوير بيئة األعمال لتعزيز 
القدرة التنافسية

تعزيز مصادر التمويل تخصيص مناطق لألنشطة 
االقتصادية

GP1GP3

GP4 GP2

الغايات المنشودة من سياسات )تحقيق النمو االقتصادي واالزدهار(

نسبة نمو
إنتاجية العامل

نسبة العمالة الماهـرة 
فـــي القطــاع الخــاص

مساهمة االستثمار األجنبـي 
المباشـــر من الناتج اإلجمالي

8 83% 2%-3%

7 10%

4

516

عـــدد مراكـز
االبتكار التجاري

عــدد المناطــــق 
الحرة

عدد مناطق 
التصنيع الغذائـي

عدد مناطق 
األعمال المركزيـة

عـــدد المناطق 
الصناعية



57االستراتيجية العمرانية 

مناطق األنشطة االقتصادية ومراكز توفر فرص العمل 



االستراتيجية العمرانية  58

إدارة البيئة: التراث الطبيعي والثقافي

اإلدارة  لضمــان  الالزمــة  الخطــوات  اتخــاذ 
المستدامة للتراث الطبيعي الثري والمتنوع 
الســلطنة  علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  للبــالد 
وللوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه االتفاقيات الدولية 
مناطــق  مــن   شــبكة  إنشــاء  خــالل  مــن 
صــون الطبيعــة  بالتعــاون مــع المجتمعــات 
المحليــة، وتوفيــر البنيــة االساســية والكــوادر 
الالزمــة للمشــروع، وســيتم اتخــاذ الخطــوات 
الالزمــة للحفــاظ علــى التــراث الطبيعــي خــارج 

المحميــة. المناطــق 

للمناطــق  المتكاملــة  اإلدارة  خطــة  تطويــر 
الســاحلية بما يعمل على تحديد االســتخدام 
األمثــل لألراضــي فــي هــذه المناطــق وبمــا 

يحقــق المصلحــة الوطنيــة.

الحكومــي  القطاعيــن  مــن  كل  يعمــل 
الالزمــة  الخطــوات  اتخــاذ  علــى  والخــاص 
األفــراد  وحمايــة  الهــواء  نوعيــة  لتحســين 
مــن  الحساســة  اإليكولوجيــة  والنظــم 
التعــرض لمســتويات غيــر مقبولــة مــن تلــوث 
الهــواء والضوضــاء فــي المناطــق الحضريــة 

والريفيــة.

مناطــق التخطيــط الســاحلية ذات الطبيعــة 
جديــد  تخطيطــي  تصنيــف  هــي  الخاصــة 
التــي  الســاحلية  المناطــق  حمايــة  يضمــن 
تضــم خصائــص مميــزة تجمــع أهــم المــوارد 
والثقافيــة  والجيولوجيــة  اإليكولوجيــة 
الطبيعيــة والقيمــة االقتصاديــة،  والمناظــر 
ويتــم تخطيــط  وإدارة هــذه المناطــق مــع 
 SD11 مثيالتها البرية ) كما هو موضح في
المناطــق  إدارة  مــع  متكامــل  وكجانــب   ،  )
الســاحلية)CE1( يتــم مــن خاللــه تطويــر إطــار 
عمــل أكثــر صرامــة لتوجيــه التنميــة وضمــان 
حســن إدارة المــوارد الفريــدة لألجيــال الحاليــة   

والمســتقبلية.

رؤيــة  بلــورة  علــى  الســلطنة  ســتعمل 
لالقتصــاد  المســتدامة  للتنميــة  مســتقبلية 
بحريــة  مكانيــة  بخطــة  مدعومــة  األزرق 
وبالترتيبــات المؤسســية المناســبة والمــوارد 
والمــوارد  والخبــرات  المؤهلــة  البشــرية 
الماليــة الالزمــة لتقييــم مواردهــا الطبيعيــة 
الخالصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  فــي 

. للســلطنة

فــي  البيئــي  بالوضــع  االحاطــة  أهميــة 
الســلطنة مــن أجــل ضمــان صحــة المجتمــع 
عــدة  اتخــاذ  يتطلــب  مــا  وهــو  والبيئــة، 
وتحليــل  جمــع  عمليــات  لتعزيــز  خطــوات 
بمجموعــة  المتعلقــة  البيانــات  وتفســير 
واســعة مــن المؤشــرات البيئيــة لتحديــد حالــة 
البيئــة علــى المســتوى الوطنــي واالقليمــي، 
لتطويــر  النهــج  هــذا  علــى  االعتمــاد  ويتــم 
اســتراتيجيات اإلدارة البيئيــة وخطــط العمــل 
الواجــب تنفيذهــا مــن قبــل مختلــف الهيئــات 
مــع تطبيــق مبــدأ » المتســبب فــي التلــوث 

يدفــع«..

شبكة متكاملة لحماية التنوع 
البيولوجـــــــي والجيولوجـــــي 

والمناظر الطبيعية

إدارة المناطـــــــــق
 الســـــاحلية

تحسين جودة الهواء وإدارة 
الضوضاء

مناطق التخطيط الساحلية 
ذات الطبيعة الخاصة

التخطيط المكاني البحري

الوضع البيئي - الرصد وإعداد 
التقارير

TE1CE1

TE3

CE2

CE3

TE2
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وتثميــن  حمايــة  إلــى  الحكومــة  تســعى 
»مناطــق  فــي  الثقافــي  التــراث  أصــول 
حمايــة التــراث الثقافــي« بمــا يتماشــى مــع 
متطلبــات التخطيــط العمرانــي  واالجتماعــي 
واالقتصــادي المســتدام والــى صياغــة إطــار 

وترميمهــا. لحمايتهــا  تنظيمــي 

ــر نظــام شــامل  تعمــل الحكومــة علــى تطوي
التراثيــة  المبانــي  أصــول  وتصنيــف  لتوثيــق 
لتوجيــه  اســتباقي  متطلــب  يعتبــر  حيــث 
وتحديــد  المطلوبــة  الحمايــة  إجــراءات 

وإدارتهــا. اســتثمارها  إعــادة  إمكانيــات 

تعمــل الحكومــة علــى حمايــة القيــم الثقافية 
التماســك  وتعزيــز  بهــا  والتعريــف  العمانيــة 
االجتماعــي والحفــاظ علــى الهويــة العمانيــة 
التنميــة  مــن خــالل إدماجهــا فــي عمليــات 

العمرانيــة علــى اختــالف مســتوياتها.

علــى  الحفــاظ  إلــى  الحكومــة  تســعى 
األجيــال  لفائــدة  العالمــي  التــراث  مواقــع 
جميــع  علــى  الحفــاظ  القادمة،وضمــان 
بشــكل  وإدارتهــا  العالمــي  التــراث  مواقــع 
خاصــة  لوائــح  صياغــة  خــالل  مــن  مناســب 
والمبــادئ  المواقــع  هــذه  علــى   بالحفــاظ 
التنظيمــي  باإلطــار  الخاصــة  التوجيهيــة 

التــراث. لحفــظ 

وتثميــن  حمايــة  الــى  الحكومــة  تســعى 
التكامــل بيــن المناظــر الطبيعيــة و الثقافيــة 
االنســان  بيــن  التفاعــل  وليــدة  تعتبــر  التــي 
عــن  وذلــك  بــه،  المحيطــة  والطبيعــة 
بحمايتهــا  الكفيلــة  اللوائــح  طريــق  صياغــة 
كمجموعــة فرعيــة ضمــن اإلطــار التنظيمــي 

الثقافــي. التــراث  حمايــة  لمناطــق 

تحديد مناطق حفظ التراث 
الثقافي

تحديد المباني التاريخية 
والحفاظ عليها

الحفاظ على التقاليد 
اإلجتماعية والثقافية 

العمانية
تعزيز مواقع التراث العالمي 

المدرجة ضمن قائمة 
اليونيسكو

الحفاظ على التكامل بين 
المناظر المتنوعة الثقافية 

والطبيعية

CH1CH4

CH5
CH2

CH3

الغايات المنشودة من )سياسات إدارة 
البيئة: الطبيعية و التراثية

4

56

46

5

عدد خطط عمل تنفيذ استراتيجيــة إدارة 
البيئــــة

عدد مناطق حفظ التراث الثقافي التي تتوفر 
لها خطة إدارة

عدد المناطق الجديدة لصون الطبيعة مع 
خطط اإلدارة الخاصة بها

عدد منــاطق التخـطيط السـاحلية ذات 
الطبيعـــة الخـاصة 
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إدارة الموارد الطبيعية: األمن الغذائي والمائي والموارد 
المعدنية

اإلطــار  تنفيــذ  علــى  الحكومــة  تحــرص 
الميــاه  واســتخدام  إلدارة  التنظيمــي 
الجوفيــة عبــر تطبيــق نظــام الحصــص المائيــة 
للمناطــق  القصــوى  األولويــة  إيــالء  مــع 
المســتنزفة فــي الســهل الســاحلي لمنطقــة 

لباطنــة. ا

مبــادرات  تشــجيع  علــى  الحكومــة  تعمــل 
الشــراكة بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص 
ودعــم   اســتثمار القطاعيــن فــي التوســع 
الزراعــي بمنطقتــي النجــد والمســرات لتعزيــز 

األمــن الغذائــي.

دعــم  فــي  االســتثمار  الحكومــة  تواصــل 
القائمــة  الدعــم  وبرامــج  الزراعيــة  البحــوث 
علــى الحوافــز لتحســين الكفــاءة االقتصاديــة 

الغذائــي. األمــن  وتعزيــز  القائمــة  للمــزارع 

تعمــل الحكومــة علــى دعــم إنشــاء وحــدات 
زراعيــة مجديــة اقتصاديــًا ومواصلــة اإلنتــاج 
لمنطقــة  الســاحلي  الســهل  فــي  الزراعــي 

الباطنــة.

شــاملة  مراجعــة  بإجــراء  الحكومــة  تقــوم 
وطنــي  برنامــج  وتطويــر  الميــاه،  لجــودة 
يشــمل  الميــاه  جــودة  لرصــد  متكامــل 

الرســمية. التقاريــر  إعــداد  متطلبــات 

تســتمر الحكومــة فــي دعــم إنشــاء ســدود 
التخزيــن والتغذيــة والحمايــة مــن الفيضانــات 
وغيرهــا مــن طــرق حصــاد الميــاه، وتشــجيع 
اســتخدام الميــاه الجوفيــة الضاربــة للملوحــة 
ميــاه  وفائــض  المعالجــة  الصــرف  وميــاه 
التحلية والمياه المصاحبة للنفط الســتغالل 

جميــع مصــادر الميــاه المتاحــة.

تعمــل الحكومــة علــى دعــم برنامــج وطنــي 
لتحديــث خرائــط المناطــق المعرضــة لخطــر 
التخطيــط  معاييــر  وتحديــث  الفيضانــات، 
العاليــة  الخطــورة  ذات  المناطــق  وتحديــد 
األرواح  فــي  الخســائر  مــن  للتقليــل 

الكارثــة. وقــوع  حالــة  فــي  والممتلــكات 

رصد ومراقبة استنزاف طبقة 
المياه الجوفية

التوسع الزراعي لتعزيز األمن 
الغذائي

زيادة إنتاجية المزارع القائمة

إعادة هيكلة المناطق 
الزراعية التقليدية وغير 

المجدية  اقتصاديًا 

حماية الموارد المائية من 
التلوث

تعزيز منظومة جمع وتخزين 
واستخدام مختلف الموارد 

المائية

إدارة المناطق المعرضة 
لمخاطر السيول والفيضانات 

في السهول والمناطق   
الساحلية

WR1

FS1

FS2

FS3

WR2

WR3

WR4
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تعمــل الحكومــة علــى مواصلــة دعــم إنتــاج 
ــز  ــان والدواجــن لتعزي اللحــوم ومنتجــات األلب
تشــجيع  علــى  وســتحرص  الغذائــي،  األمــن 
إنتــاج األعــالف فــي منطقــة النجــد لتخفيــف 

الضغــط علــى المراعــي.

تعمــل الحكومــة علــى مواصلــة دعــم الصيــد 
ذاتــه  الوقــت  فــي  وســتحرص  التقليــدي 
الصيــد  أســطول ســفن  بنــاء  تشــجيع  علــى 
التجــاري ومشــاريع االســتزراع الســمكي مــن 
أجــل إنشــاء قطــاع صيــد مربــح بمواصفــات 

عالميــة.

القطــاع  مــع  بالشــراكة  الحكومــة  تعمــل 
والتنويــع  النمــو  تســهيل  علــى  الخــاص 
التعديــن  لقطــاع  المســتدام  االقتصــادي 
حمايــة  علــى  الحــرص  مــع  الســلطنة  فــي 
وتلبيــة  والبيئــة  والمجتمعــات  األفــراد 
الطلــب المحلــي واســتثمار المــوارد المعدنية 

العاليــة. القيمــة  ذات  العمانيــة 

حماية وإدارة مناطق
المراعي

تطوير قطاع الثروة السمكية 
بمواصفات عالمية

التعدين  والبيئة المحيطة 
الطبيعية واالجتماعية

FS4

FS5

MM1

الغايـــــــات المنشـــــــودة مــــــن سياســــات 
)إدارة الموارد الطبيعية(

1,044 ألف كم2

220 ألف طن سنويا

ألغــراض  األراضــي  فــي  التوســع 
التجاريــة الزراعــة 

الزيــادة فــي الصيــد مــن االســتزراع 
الســمكي

1.5%

10%

مساهمة قطاع التعدين في إجمالي 
الناتج المحلي

زيادة إنتاجية المزارع القائمة
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نظام نقل فعال

وصيانــة  بنــاء  دعــم  علــى  الحكومــة  تعمــل 
وتشــغيل البنيــة األساســية للطــرق مــا مــن 
شــأنه أن يعــزز النمــو االقتصــادي والعدالــة 
األعمــال  مؤسســات  وثقــة  اإلجتماعيــة  
ســتتخذ  كمــا  االســتثمارات،   ويجــذب 
والتنظيميــة  العمليــة  الخطــوات  الحكومــة 
مثــل  الطــرق  مختلــف  فــي  المناســبة 
تقليــل الحاجــة إلــى التنقــل لتخفيــف وإدارة 
الحـــــــــالية المـــــــــــرور  حركـــــــــــة  مستويــــــــــات 

والمستقبلية .

األولويــة  إعطــاء  الــى  الحكومــة  تســعى 
ــر خدمــات نقــل عــام شــاملة وســهلة  لتطوي
وبأســعار  عاليــة  جــودة  وذات  الوصــول 
للســيارات  حقيقيــا  بديــال  تشــكل  معقولــة 
العــام  النقــل  وتســاهم منظومــة  الخاصــة، 
الحضريــة  المراكــز  خدمــة  فــي  المطــورة 
ومناطــق التنميــة الجديــدة فضــاًل عــن الربــط 
بيــن المــدن، وإلــى جانب الحافالت وســيارات 
األجــرة والنقــل المائــي، فــإن إمكانيــة إنشــاء 
طالمــا  قائمــة  الحديديــة  الســكك  نظــام 
اســتخدام  تطويــر  لدعــم  مبــررة  كانــت 
األراضــي وتقليــل االزدحــام وتحقيــق القيمــة 

االقتصاديــة.

تعمــل الحكومــة علــى تخطيــط وتوفيــر بيئــة 
مالئمــة لتمديــد وتشــغيل شــبكة الســكك 
لهــا  التابعــة  الخدمــات  وتقديــم  الحديديــة 
فــي جميــع أنحــاء الســلطنة، حيثمــا كان ذلــك 
واإلجتماعيــة   االقتصاديــة  التنميــة  يدعــم 
ويلبــي كافــة المعاييــر الفنيــة والتخطيطيــة 
وتتضمــن  االقتصاديــة،  القيمــة  ويحقــق 
بشــحن  الخاصــة  الحديــد  ســكة  الشــبكة 
البضائــع باإلضافــة إلــى شــبكة ســكة الحديــد 
مســقط  مثــل  الحضريــة  المناطــق  داخــل 

األخــرى. الرئيســية  والمــدن 

يتــم تطويــر موانــئ صاللــة وصحــار والدقــم 
إلــى جانــب  المتطلبــات االقتصاديــة  لتلبيــة 
بالســياحة  الخاصــة  العبــارات  إلــى  التحــول 
ــركاب فــي مســقط، وســيتم دعــم هــذه  وال
األصغــر  الموانــئ  مــن  وغيرهــا  المواقــع 
حجمــا ذات األهميــة اإلقليميــة مــن خــالل 
التكامــل فــي سلســلة اإلمــداد عبــر شــبكة 
الطــرق وســكة الحديــد، كمــا ســيتم تطويــر 
مطــار مســقط الدولــي ليصبــح بوابــة طيــران 
صاللــة  بمطــار  مدعومــًا  وإقليميــة  دوليــة 
الدولــي كثانــي مطــار فــي الســلطنة فضــاًل 
األخــرى  اإلقليميــة  المطــارات  بقيــة  عــن 
حســب الحاجــة، ويتــم فــي جميــع الحــاالت 
المتاحــة  الســعة  إعطــاء األولويــة لتحســين 
وتوفيــر منشــآت مناولــة الــركاب والبضائــع 
وإطــار  بيئــة  وخلــق  العاليــة  الكفــاءة  ذات 
تجــاري داعــم فضــاًل عــن تأميــن وصــول آمــن 
وفعــال، وتتــم مراجعــة سياســات القطاعيــن 
لمواكبــة  وتحديثهــا  والجــوي  البحــري 
التكنولوجيــات الحديثــة علــى غــرار المركبــات 
الجويــة بــدون طيــار وســيارات األجــرة الطائــرة 

. المســتقل.   والشــحن 

اإلدارة الفعالة للسعة
 االستيعابية لشبكة الطرق

تحسين جودة النقل العام

تعزيز الخدمات والبنية 
األساسية الازمة لسكة 

الحديد

دعم المطارات والموانئ

TM1TM3

TM2TM4
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تعمــل الحكومــة علــى تطويــر النقــل متعــدد 
الوســائط لنقــل األفــراد والبضائــع مــن وإلــى 
الســلطنة وداخلهــا، كمــا تعمــل التقاطعــات 
النقــل  وســائط  ربــط  علــى  والممــرات 
المختلفــة ويتــم دعمهــا بإجــراءات تشــغيلية 
فعالــة ويتــم تصميمهــا وانشــاؤها وإدارتهــا 
مثــل تنظيــم قواعــد الدخــول والمعلومــات 

اإلمــداد. التســعير وسلســلة  وخدمــات 

لســالمة  القصــوى  األولويــة  إيــالء  يتــم 
وأمــن جميــع المســافرين عنــد تصميــم وبنــاء 
وتشــغيل شــبكة النقــل، كمــا ســيتم توجيــه 
المؤسســات  مختلــف  وأنشــطة  مــوارد 
الوطنيــة  االســتراتيجية  بتطويــر  المعنيــة 
رؤيــة  تحقيــق  نحــو  المروريــة  للســالمة 
حــاالت  مــن  للحــد  مشــتركة  وأهــداف 
شــبكة  علــى  الخطيــرة  واإلصابــات  الوفــاة 
الطــرق مــن خــالل تحســين البنيــة األساســية 
وتوعيــة مســتخدمي الطــرق وتطبيــق لوائــح 
المركبــات والمــرور، مــع الحــرص فــي الوقــت 
ذاتــه علــى حمايــة المســافرين عبــر وســائل 
النقــل العــام وضمــان الســالمة فــي قطــاع 

الشــحن.

البنيــة  شــبكات  بتحديــد  الحكومــة  تقــوم  
وإنشــاء  الداعمــة  والخدمــات  األساســية 
المشــي  لتحفيــز  الالزمــة  العامــة  األماكــن 
واســتخدام الدراجــات كطــرق تنقــل فعالــة 
للرحــالت  وصحيــة  ومســتدامة  وآمنــة 
المســافة  وقصيــرة  األغــراض  متعــددة 
تطويــر  ســيتم  طويلــة،  لمســافات  وللتنــزه 
التصميــم  لمعاييــر  وفًقــا  الشــبكات  هــذه 
والتشــغيل  البنــاء  عمليــات  ســتحكم  التــي 
المشــاة  بيــن  التفاعــل  وتنظــم  والصيانــة 
وراكبــي الدراجــات ووســائط النقــل األخــرى، 
بــإدارٌة  معــّززًة  الشــبكات  تلــك  وســتكون 
عبــر  الترويــج  وآليــات  النقــل  علــى  للطلــب 
جانــب  إلــى  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
وصــول  ســهولة  لتحســين  عالمــي  تصميــم 

الخاصــة.    االحتياجــات  ذوي 

تعتمــد   الحكومــة علــى    حلــول   التنقــل  
الذكيــة التــي تشــمل شــبكة النقــل ومراقبــة 
المركبــات والــركاب والمعلومــات واإلدارة، 
األساســية  البنيــة  علــى  النهــج  هــذا  ويركــز 
الذكيــة وتكنولوجيــا  المترابطــة والمركبــات 
بالــركاب  الخاصــة  والمعلومــات  االتصــاالت 
والمعاييــر  المراقبــة  مرافــق  عــن  فضــاًل 
لتعزيــز  الالزمــة  التشــغيلية  والممارســات 
بيــن مختلــف  التكامــل والتوافــق  مســتوى 
األصــول واألنظمــة. كمــا تعمــل الحكومــة 
صياغــة  علــى  المتوســط  المــدى  علــى 
الممكنــة  والعوامــل  والمعاييــر  اللوائــح 
الالزمــة ألتمتــة وكهربــة المركبــات وتوفيــر 
طــرق عبــور جديــدة ورقمنــة خدمــات التنقــل 
المشــتركة وتشــجيع االبتــكار دون اإلخــالل 
غيــر  المخاطــر  وتحديــد  واألمــن  بالســالمة 

الشــاملة. التغطيــة  وضمــان  المتوقعــة 

تطوير النقل متعدد
الوسائط

دعم  برنامج األمان وسامة 
التنقل

تعزيز التنقل النشط الصحي 
والمستدام

استثمار التكنولوجيا الحديثة 
في تعزيز كفاءة وفاعلية 

منظومة النقل

TM5TM7

TM6

TM8

الغايـــــــــــات المنشـــــــــــودة مــــــــــن سياســــــــــات 
)نظام نقل فعال(

23 مليون طن سنويا531 ألف  راكب يوميا

54% 16%

 عدد الركاب يوميا عبر 
سكة الحديد

حجم شحن البضائع 
سنويا عبر سكة الحديد

نسبة إنخفاض وفيات 
حوادث الطرق

نسبة مستخدمي
 النقل العام
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بنية أساسية فعالة

تعمــل الحكومــة على مشــاريع توليد الطاقة 
لتحقيــق  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  مــن 
وتعزيــز  الربــط  شــبكة  وتحســين  أهــداف 
االســتدامة ، فضــاًل عــن تنويــع مزيــج الطاقــة 
لضمــان توفيــر بيئــة جاذبــة لالســتثمارات تعــزز 

مــن ثقــة المســتثمرين لتنفيــذ المشــاريع.

تســعى الحكومــة إلــى ضمــان تلبيــة مختلــف 
خدمــات البنيــة األساســية الحضريــة ، وتوفيــر 
خدمــات ذات مســتوى عــاٍل تضمــن انتفــاع 
والصناعــات  الســكانية  التجمعــات  مختلــف 
والشــركات بالخدمــات والمرافق األساســية، 
فضــاًل عــن الربــط بمــوارد الطاقــة المتجــددة 
بالمرونــة  تتميــز  كمــا  التوزيــع،  شــبكات  و 

ــاخ. ــرات المن والقــدرة علــى مواجهــة تغي

تعمــل الحكومــة علــى االلتــزام باســتراتيجية 
عبــر  النفايــات  نقــل  إلــى  مبدئيــًا  تهــدف 
النفايــات ومرافــق اســترداد  محطــات نقــل 
المــواد والمعالجــة البيولوجيــة الميكانيكيــة، 
التوجــه  ثــم  إلــى طاقــة،  النفايــات  وتحويــل 
نحــو الحــد مــن توليــد النفايــات عنــد المصــدر 
يقلــل  الــذي  الدائــري  االقتصــاد  واعتمــاد 
فــي  المحــدودة  المــوارد  اســتهالك  مــن 
األنشــطة االقتصاديــة، ويقلــل مــن النفايــات 

النظــام. فــي 

تلتــزم الحكومــة بتوفيــر  شــبكة الربــط البينيــة 
الداخليــة والخارجيــة المخطــط لهــا وتخطيــط 
الكافيــة  الطاقــة  تخزيــن  مشــاريع  وتطويــر 
الحفــاظ عليهــا وتحســين  أهــداف  لتحقيــق 
مســتوى اســتقرار النظــام ومرونتــه ، وذلــك 
لتوفيــر بيئــة جاذبــة لالســتثمارات تعــزز ثقــة 
رجــال األعمــال وتجــذب المســتثمرين لتنفيــذ 

المشــاريع.

ــة  ــر البني تســعى الحكومــة إلــى ضمــان تطوي
الميــاه  إلمــدادات  الالزمــة  األساســية 
لمواجهــة النمــو الســكاني ودعــم المجتمــع 
واالقتصــاد العمانــي علــى حــد ســواء، آخــذة 
لضمــان  االســتدامة  مبــادئ  االعتبــار  فــي 
المرونــة والحــد مــن التأثيــرات الســلبية علــى 
البيئــة والمســاهمة فــي االيفــاء بإلتزامــات 
المســتدامة  التنميــة  فــي مجــال  الســلطنة 

المنــاخ.  وتغيــر 

تطوير  مصادر  إنتاج الطاقة 
المتجددة تتميز  بالصمود 

والمرونة وتنويع  مزيج 
الطاقة

تعزيز مرونة وصمود  شبكات 
البنية األساسية الحضرية

تطوير نظام متكامل إلدارة 
النفايات وتعزيز االقتصاد 

الدائري
التكامل بين  الشبكات 

وتحقيق الصمود والمرونة

توفير البنية األساسية 
االستراتيجية إلمدادات المياه

EN1UT2

UT3
EN2

UT1
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نطــاق  توســيع  علــى  الحكومــة  تعمــل 
االتصــاالت  لشــبكات  والســرعة   التغطيــة 
 ، المجــال  هــذا  فــي  االســتثمارات  وتحفيــز 
والتحــول نحــو شــبكة الجيــل الخامــس مــن 
نطــاق  وتوســيع  التــرددات  تنظيــم  خــالل 
البنيــة األساســية لشــبكة األليــاف البصريــة.

تســعى الحكومــة إلــى ضمان توفيــر التقنيات 
التنميــة  عمليــات  فــي  ودعمهــا  الذكيــة 
لضمــان  والمســتقبلية  الحاليــة  العمرانيــة 
االســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة وتقليل 

الضغــط علــى البنيــة األساســية الحاليــة.

ضمان توفر شبكات االتصال 
للجميع

تطوير التقنيات الذكية

UT4

UT5

الغايات المنشودة من سياسات
)البنية األساسية(

62%

90%

80%

15%

100%

مســاهمة الطاقــة المتجــددة مــن 
اجمالــي إنتــاج الطاقــة 

الصحــي  الصــرف  ميــاه  اســتغالل 
لجــة لمعا ا

إعادة تدوير النفايات الصلبة

التقليل من مياه الشرب المهدورة

تغطيــة خدمــات االتصاالت واالنترنت 
الســريع فــي المناطــق الحضرية
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أبراج االتصاالت ومناطق تغطية االتصاالت
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 شبكة توفير المياه شمال السلطنة   
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معايير التخطيط العمراني آليات التنفيذ

التنميــة  اســتراتيجية  تســعى 
تنميــة  تحقيــق  إلــى  العمرانيــة 
 ، متناســقة ومســتدامة  متكاملــة 
وتشــكل نقــاط تمــاس مــع مختلــف 
باعتبارهــا  التنمويــة  المتطلبــات 
لمختلــف  المكانــي  االنعــكاس 
برامــج التنميــة مــن خــالل الربــط بيــن 
الموقــع وإمكانياتــه  واالســتخدام 
األمثــل لــه ، وبالتالــي ينعكــس ذلك 
اســتغالل  وكفــاءة  ســرعة  علــى 
ثمارهــا  ســتؤتي  والتــي  األرض 
إن  للمجتمــع.  الرخــاء  تحقيــق  فــي 
السياســات التــي تــم بلورتهــا ضمــن 
العمرانيــة  التنميــة  اســتراتيجية 
ال  واإلقليمــي  الوطنــي  بشــقيها 
يمكن تنفيذها على أرض الواقع ما 
م بمجموعة من الممكنات  لم ُتدعَّ
لتحقيقهــا ، كمــا أنهــا بمثابــة أدوات 
تســاعد عمليــة المتابعــة والتنفيــذ 
والتقييــم وتحديــث االســتراتيجيات 
العمرانيــة  مــن أجــل ضمــان تحقيــق 
العمرانيــة  التنميــة  وأهــداف  رؤيــة 

المســتدامة.

ــر معاييــر تخطيطيــة حديثــة لتوجيــه التنميــة  تــم تطوي
العمرانيــة للعقــود القادمــة بمــا يضمــن تحقيــق رؤيــة 
مجتمعــات  وتطويــر  المســتدامة  التنميــة  وأهــداف 
ترجمــة  تتطلــب  كمــا  عاليــة،  جــودة  ذات  وأماكــن 
توفيــر   إنمائيــة   إلــى مشــاريع  العمرانيــة  السياســات 
ــه تنفيــذ المخططــات،  معاييــر تخطيطيــة موحــدة توجِّ
تنفيــذ  لتوجيــه  وأســس  مبــادئ  عــن  عبــارة  وهــي 
علــى  والريفيــة  الحضريــة  للمناطــق  المخططــات 
عــن  العمراني،فضــاًل  التخطيــط  مختلــف مســتويات 
الخدمــات  نوعيــة  لتحديــد  الالزمــة  االشــتراطات 
التجمعــات  مســتوى  علــى  المالئمــة  ومواقعهــا 

أحجامهــا.  واختــالف  الســكانية 

وتهدف معايير التخطيط العمراني إلى :

لتصنيــف 	  مائمــة  تخطيطيــة  أدوات  توفيــر 
األراضــي  اســتخدامات  وتنظيــم  وتحديــد 
للتطويــر   التنظيميــة   األدوات  وتوفيــر 

. المســتقبلي 

توجيــه وضبــط االســتخدامات لضمــان الصحــة 	 
العامــة  واالســتقرار للمقيميــن والــزوار . 

واألراضــي 	  الممتلــكات  قيمــة  حمايــة 
يضمــن  بمــا  الحساســة   البيئيــة  والمناطــق 

الســلطنة. فــي  الحيــاة  جــودة 

بيــن 	  التنســيق  وضمــان  التوافــق  تحقيــق 
األراضــي. اســتخدامات 

المبانــي 	  وحجــم  ارتفــاع   وتحديــد  تنظيــم 
األخــرى. والمنشــآت 

توفيــر أســس توجيهيــة للتصميــم المناســب 	 
والموقــع  الحجــم  حيــث  مــن  للمشــاريع 

العــام.     والمظهــر 
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تســهيل توفيــر المرافــق والخدمــات العامــة  	 
وضمــان ســهولة الوصــول إليهــا. 

تعزيــز ترابــط التجمعــات الســكانية وســهولة 	 
مــع ضمــان ســهولة  العــام   للنقــل  الوصــول 

واألمــان.  والســامة  الحركــة 

بتوفيــر 	  المســتدامة  التنميــة  ودعــم  تعزيــز 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المتطلبــات 
والبيئيــة  باالســتفادة مــن أفضــل الممارســات 

العالميــة. 

تخطيط حضري موجه للمركبات الخاصة. 

تعــدد االســتخدامات علــى الطريــق تخطيــط متكامــل، 
شــامل، مدمــج مــع البيئــة المحيطــة.

مثال ألدوات تخطيطية لتحسين حي المعرفة،
الخوض السادسة، مسقط

 )المصدر: مجموعة مختبر مسقط للتخطيط العمراني(
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النموذج الوطني للنقل
فــي  المهمــة  األدوات  مــن  النقــل  نمــوذج  يعتبــر 
اتخــاذ  علــى  يســاعد  حيــث  التخطيطيــة  العمليــة 

 . المتعلقــة  القــرارات 

باســتحداث أنمــاط  وأنظمــة نقــل جديــدة أو تغيــرات 
مــع  يتكامــل  بمــا  وذلــك  النقــل   سياســات  فــي 
خطــط اســتخدامات األراضــي والمشــاريع واألنشــطة 

االقتصاديــة. 

الطــرق   شــبكة  بيانــات  مــن  النمــوذج  ويتكــون 
والبيانــات الســكانية وبيانــات اســتخدام األراضــي وفقًا 
الســتبيانات النقــل التــي تــم جمعهــا مــن خــالل عمليــة 
العديــد  إلــى  باإلضافــة  الشــامل،   الوطنــي  المســح 
متخصصــة  أداة  ليكــون  القياســية،  المقارنــات  مــن 
مصممــة لتقييــم مــدى الطلــب علــى التنقــل وتحليــل 
الطــرق  علــى  الرحــالت  وزمــن  االزدحــام  مســتويات 

المروريــة . الحركــة  انســيابية  وتقديــر 

مــن  لــكل  الــركاب  عــدد  تقديــر  مــن   يمكــن  كمــا 
تدخــالت  وتقييــم  تقديــر  وبالتالــي  النقــل  أنمــاط 
مــع  تتوافــق  التــي  المناســبة  االســتراتيجية  النقــل 
الخطــة العمرانيــة والتــي ســتوفر أنظمــة نقــل فعالــة 
تســاهم فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي والرفاهيــة 

واالســتدامة.

أهــمـيــة اسـتــخـدام نــمـوذج 
الــنــقـــل

التخطيــط الطويــل والقصيــر المــدى فهــو أداة 	 
فــي  باالســتثمار  المتعلقــة  القــرارات  لدعيــم 
وســائل النقــل وبالتالــي المســاعدة فــي إعــداد 
مشــاريع  أولويــات  وتحديــد  العمــل  خطــط 

الطــرق والنقــل العــام. 

تقديــر اســتخدامات األراضــي مــن خــال تحديــد 	 
الســتيعاب  النقــل  شــبكة  مائمــة  مــدى 
المشــاريع التطويريــة ودراســة مــدى تأثيرهــا 

الشــبكة. علــى 

فيمــا 	  واالســتراتيجيات  السياســات  تقييــم 
علــى  الرســوم  تحديــد  بسياســات  يتعلــق 
الطــرق والمواقــف وتحديــد تعرفــة اســتخدام 
العــام  النقــل  وأنظمــة  الحديديــة  الســكك 

األجــرة. ومركبــات 

تحديــد مســارات وخطــوط النقــل العــام وحجــم 	 
مواقــع المحطــات الرئيســية.
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تدفق حركة المركبات بين محافظات السلطنة 

مقترح مسار الحافات السريعة في صالة 

تحليل مستويات االزدحام بتحديد حجم حركة المرور على السعة 
االستيعابية للطرق

مقترح المترو )القطار الخفيف في مسقط(

مخرجــات النمــوذج الوطـنــي
للنـــقــل   
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نظــام  إنشــاء  إلــى  اإلســتراتيجية  مشــروع  يســعى   
األنظمــة  مــن  عــدد  مــن  يتكــون  متكامــل  مركــزي 

مراحــل. عــدة  فــي  تطويــره  يتــم  بحيــث  الفرعيــة 

كأداة  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  علــى  ويعتمــد 
بالتخطيــط  المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  لدعــم  هامــة 
العمرانــي، حيــث ســيعمل النظــام علــى ربــط الجهــات 
بمختلــف  الصلــة  ذوي  والمتســخدمين  المعنيــة 

واحــدة. مظلــة  تحــت  التخطيطيــة  المســتويات 

المســتقبلية  مراحلــه  فــي  النظــام  ربــط  كمــا ســيتم 
مــع األنظمــة الوطنيــة األخــرى، وتمكــن هــذه األداة 
صنــاع القــرار مــن تقييــم وتحديــث الخطــط التنمويــة 
والسياســات التنفيذيــة لضمــان عــدم التضــارب بيــن 
المشــاريع وتأثيراتهــا، وكذلــك عنــد تخصيــص مواقــع 

النظام  الوطني للمعلومات 
التخطيطية

تصور لواجهة المستخدم للنظام الوطني للمعلومات التخطيطية

ــذا فــإن هــذا النظــام  ــر، ل معينــة لالســتثمار أو التطوي
سيســاهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق رؤيــة وأهــداف 
التنميــة العمرانيــة، كمــا يوضــح الشــكل أدنــاه تصــور 
التخطيطيــة  للمعلومــات  الوطنــي  النظــام  لواجهــة 

علــى صفحــة الويــب.  
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إن تحديــد آليــات لتنفيــذ االســتراتيجية يضمــن تحقيــق 
األهــداف المســتدامة التــي تضمنتهــا ، ويتــم ذلــك 
التغييــر  وأولويــات  مراحــل  تحــدد  خطــة  خــالل  مــن 
 20 مــدى  علــى  االســتراتيجية  لتحقيــق  المطلوبــة 
عامــًا القادمــة حتــى 2040م. أن البرنامــج االســتثماري 
المتضمــن يحــدد المشــاريع التنمويــة المطلوبــة فــي 
المجــاالت االقتصاديــة والبيئيــة والعمرانيــة ومجاالت 
البنى  األساســية والنقل لكي يكون مرجعًا اســتثماريًا 
لرؤيــة  تنفيذيــة  وأداة  القادمــة  الخمســية  للخطــط 
عمــان 2040، ومــن المؤكــد أن تحقيــق االســتراتيجية 
مــن خــالل آليــات تنفيــذ واضحــة ســيضمن بــال شــك 
تحقيــق رؤيــة الســلطنة وأهــداف التنمية المســتدامة.

فــي  العمرانــي  التخطيــط  نظــام  بتطويــر  ويعنــى 
الســلطنة  مــن خــالل وضــع مقترحــات تطويــر النظــام 
المؤسســي للتخطيــط العمرانــي واإلصالحات الالزمة 
لمنظومــة التخطيــط ، يضمــن وضــوح التنســيق بيــن 
المؤسســات التخطيطــة والتــي لهــا دور فعــال فــي  
تنفيــذ االســتراتيجية ، ويعــد هــذا اســتجابة اســتجابة 
لرؤيــة 2040 حــول  أولويــة »حوكمــة الجهــاز اإلداري 

للدولــة والمــوارد والمشــاريع«.

علــى  الحوكمــة  ونمــاذج  مقترحــات  وضــع  تــم 
المســتويين: الوطنــي واإلقليمــي ، وقــد تــم إعدادهــا 
فــي ضــوء دراســة النمــاذج الدوليــة والمقارنــة فيمــا 
بينهــا مــع األخــذ فــي االعتبــار الوضــع القائــم ومــن ثــم 
تطويــر النمــوذج  المناســب للســلطنة، باإلضافــة إلــى 
األخــذ بمرئيــات أصحــاب العالقــة مــن خــالل تنظيــم 
موجهــات   إلــى  ،باإلضافــة  مختلفــة  عمــل  حلقــات 
رؤيــة عمــان 2040  والتــي أكــدت علــى أهميــة تنميــة 
المحافظــات والتنميــة الشــاملة جغرافيــًا التــي تتبــع 

البرامج التنفيذية واالستثمارية

حوكمة منظومة التخطيط  
العمراني وبناء  القدرات

نهجــًا المركزيــا وتطــور عــددًا محــدودًا مــن المراكــز 
الموجهــات  فــي  ذلــك  وتلخــص  الرئيســة  الحضريــة 

التاليــة:

ــة تشــرف . 1 ــة مركزي ــط وطني وجــود جهــة تخطي
العمرانــي  التخطيــط  علــى جميــع مســتويات 
)وطنــي، إقليمــي، محلــي( وتتمثــل فــي  وزارة 

اإلســكان والتخطيــط العمرانــي.

أن يكــون نظــام التخطيــط الجديــد ال مركزًيــا . 2
بمــا يتماشــى مــع أهــداف رؤيــة عمــان 2040.

تخطيــط . 3 وحــدات  فــي  الامركزيــة  تتمثــل 
الوطنيــة  التخطيــط  جهــة  تتبــع  إقليميــة  
ــي(  وهــو  ــط العمران )وزارة اإلســكان والتخطي
مــا يتطلــب نقــل بعــض األدوار إلــى المكاتــب 
اإلقليميــة لجهــات التخطيــط أو تتبــع مباشــرة 

المحافظيــن. مكاتــب 

التــي ســتصبح . 4 الكبــرى  المــدن  مــع  التعامــل 
المســتوى  علــى  الرئيســية  النمــو  محــركات 
، صحــار، صالــة  الوطنــي ويتضمــن: مســقط 
بقيــة  عــن  مختلــف  بشــكل  والدقــم(  ،نــزوى 
للتخطيــط  إطــار مؤسســي  بإيجــاد  الســلطنة 

بهــا. خاصــة  ومناطــق 

ــذ االســتراتيجية . 5 ــد تنفي ــار عن األخــذ فــي االعتب
العمرانيــة التفــاوت فــي القــدرات المؤسســية 
المنفــذة ،وذلــك مــن  الجهــات  بيــن مختلــف 
وتحســين  تجريبيــة  مشــاريع  عمــل  خــال 
مــع  يتناســب  بمــا  مراحــل  علــى  اإلجــراءات 

الموجــودة. القــدرات 
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آليات  المتابعه والتقييم

مــن الضــروري التأكيــد علــى أن عمليــة التخطيــط هــي 
توفــر  بــد مــن  لــذا ال   ، عمليــة ديناميكيــة مســتمرة 
االقتصاديــة  المتغيــرات  الســتيعاب  المرونــة  عامــل 
المســتويات  مختلــف  علــى  والبيئيــة  واالجتماعيــة 
والتحديــث  والتقييــم  المتابعــة  عمليــة  وتجــري   ،
للسياســات علــى فتــرات زمنيــة منتظمــة مــن اإلطــار 
الزمنــي المحــدد لالســتراتيجية لمراقبــة مــدى قابليــة 

تنفيذهــا. 

وقــد تــم تطبيــق نمــوذج  »دورة السياســة« خــالل 
علــى  مــرت  بحيــث  العمرانيــة  السياســات  إعــداد 
ــرر السياســة، ثــم وضــع األهــداف  ــد مب مراحــل : تحدي
السياســة  قــدرة  مــدى  تقييــم  ثــم  االســتراتيجية، 
علــى تحقيــق تلــك األهــداف، فــي حيــن يعــول علــى 
)والمتمثلــة  السياســة  دورة  مــن  المتبقيــة  المراحــل 
الراجعــة  التغذيــة  ثــم   ، التقييــم  ثــم  :المتابعــة،  فــي 
االســتراتيجية  تحقيــق  فــي  مهمــًا  دورًا  والتحديــث( 
والتحديــث  االســتمرارية  طابــع  وإضفــاء  العمرانيــة 

المســتجدة. والمتغيــرات  يتناســب  بمــا  عليهــا 

المؤشــرات  تحديــد  يقتضــي  التنفيــذ  متابعــة  إن 
والغايــات المســتهدفة، حيــث تــم تحديــد مجموعــة 
بمــا  العمرانيــة  بالسياســات  المرتبطــة  الغايــات  مــن 
يمّكــن مــن تقييــم السياســات ومتابعتهــا وتحديثهــا 
للفاعليــة  مقياســا  وتعــد  ومنتظــم،  دوري  بشــكل 
ــر والتقييــم  ــي رصــد التغيي ــات وبالتال ووســيلة للمقارن
النظــام  يلعــب  وهنــا  والتعديــل،  التحديــث  وإجــراء 
علــى  القائــم  التخطيطيــة   للمعلومــات  الوطنــي 
الجغرافيــة دورًا مهمــًا كوســيلة  المعلومــات  نظــام 
لدعــم اتخــاذ القــرار، حيــث يســهل مــن عمليــات الرصــد 
اتخــاذ  إلــى  التقييــم  بمــا يوجــه  ثــم  والتحليــل ومــن 

المناســبة. القــرارات 

أمــا فــي مجــال التقييــم فقــد تــم اســتحداث سياســتين 
لضمــان االســتدامة: تتعلــق األولــى منهمــا بتقييــم 
مــدى اســتدامة السياسة\االســتراتيجية\ الخطــة بنــاء 
علــى العديــد مــن االعتبــارات وقــد تــم البــدء بتطبيقها 
فعليــًا فــي عمليــة تطويــر البديــل العمرانــي األمثــل 
المحافظــات،  ومســتوى  الوطنــي  المســتوى  علــى 
وكذلــك علــى السياســات العمرانيــة المحــددة، حيــث 
روعــي فــي كل منهمــا مــدى التوافــق مــع أهــداف 

التنميــة المســتدامة.

أمــا السياســة الثانيــة فتتعلــق بتقرير تقييم االســتدامة 
علــى  األهميــة  ذات  المشــاريع  ســيما  ال  للمشــاريع 
يتطلــب  وهــذا  اإلقليمــي،  أو  الوطنــي  المســتوى 
التوافــق علــى معاييــر لتحديــد المشــاريع التــي تحتــاج 
إلــى هــذا النــوع مــن التقييــم. علمــًا بــأن هــذا النــوع 
مــن تقاريــر التقييــم قــد تتكامــل مــع تقاريــر التقييــم 

األخــرى التــي تتطلبهــا بعــض الجهــات المعنيــة.
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تعــّد عمليــة إدارة البيئــة واســتخدام المــوارد الطبيعيــة 
بشــكل مســتدام مهمــًة حافلــًة بالتحديــات، وتحتــاج 
االســتجابات الســليمة إلــى حلــوٌل تصحيحيــة مدروســة 
بعنايــة  المنّســقة  التدابيــر  مــن  وسلســلة  وشــاملة 

والتــي يشــارك فيهــا العديــد مــن الجهــات المعنيــة.

دور التخطيط العمراني في
إدارة البيئة

العمرانيــة  للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  تضــع 
اإلطــار الــالزم للتخطيــط الُعمرانــي مــن أجــل تحســين 
إدارة البيئــة فــي الســلطنة لضمــان مراعــاة العوامــل 
العمرانــي،  التخطيــط  فــي  صحيــٍح  بشــكٍل  البيئيــة 
فمــن الضــروري اإلحاطــة باألهميــة البيئيــة للمناطــق 
ــه المشــاريع  ــة بهــدف توجي ــة والســاحلية والبحري البّري
التطويريــة نحــو مواقــع مالئمــة بحســب طبيعــة تلــك 
المشــاريع ونطاقهــا وكثافتهــا وتأثيراتهــا المحتملــة.

إدارة  اســتراتيجية  مــن  الرئيســي  الهــدف  ويتمثــل 
ــادئ والممارســات البيئيــة فــي  البيئــة فــي تبنــي المب
التنميــة  قطاعــات  ومختلــف  العمرانــي  التخطيــط 
بشــكٍل عــام، لتطبيقهــا مــن جميــع الجهــات المختصــة.

لمختلــف  العريضــة  الخطــوط  تضــع  البيئــة  إدارة  إن 
سياســات االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة الُعمرانيــة ، 
والطريقــة التــي تــؤدي بهــا هــذه السياســات مجتمعــًة 
أو منفردًة دوًرا في تحقيق التنمية المســتدامة بيئًيا، 
وهــي ترســم الخطــوط العريضــة للمســؤوليات البيئيــة 
الموكلــة لجهــات التخطيــط والجهــات األخرى المعنية 
ــة الرئيســية  ــه إجــراءات إدارة البيئ بالتنفيــذ، فهــي توّج
فــي الســلطنة والمتعلقــة بالتنميــة العمرانيــة. وُيبّيــن 
لالســتراتيجية  األساســية  العناصــر  بإيجــاز   ... الشــكل 
ذات  واإلجــراءات  الرئيســية  السياســات  فــي  ممثلــة 

األولويــة.

الجهات المعنية والوعي البيئي
يضــع النظــام األساســي للدولــة حمايــة البيئــة ومنــع 
التــي  االجتماعيــة  المبــادئ  ضمــن  عنهــا  التلــوث 
ُتعنــى بهــا الحكومــة، كمــا ينــّص قانــون حمايــة البيئــة 
ومكافحــة التلــّوث علــى أن مســؤولية حمايــة البيئــة 
والحفــاظ عليهــا  تقــع علــى عاتــق الجميــع مــن أفــراد 
األفــراد  جميــع  علــى  ســيتعّين  لذلــك  وجماعــات 
والحكومــي  الخــاص  القطاعيــن  )مــن  والهيئــات 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة( المشــاركة فــي تنفيــذ 
االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة الُعمرانية واســتراتيجية 
إدارة البيئــة، حيــث يمكــن المســاهمة فــي إدارة البيئــة 
بمراعــاة هــذه السياســات كلٌّ فــي قطاعــه، ومراعــاة 
والمتعلقــة  القطاعــات  بيــن  المشــتركة  المحــاور 

المناخــي. والتغّيــر  باالســتدامة 

المبادئ التوجيهية ومعايير التخطيط 
العمراني - الدور البيئي

ــة،  ــز بجــودة بيئيــة عالي تســعى الســلطنة إلــى أن تتمي
لذلــك  االقتصــادي،  النجــاح  تحقيــق  مــع  بالتــوازي 
للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  تركيــز  ســينصب 
العمرانيــة خــالل الســنوات العشــرين القادمــة علــى 
إنشــاء مجتمعــات حضريــة متكاملــة ومزدهــرة جاذبــة 
ســتلعب  الســياق،  هــذا  وفــي  بالحيويــة.  ونابضــة 
المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة دوًرا هاًمــا في تحســين 
الوضــع البيئــي فــي المجتمعــات الحضريــة كتخصيــص 
اســتخدام  تحســين  علــى  تســاعد  خضــراء  مســاحات 
األحيائــي  التنــّوع  وضمــان  الطبيعيــة  البيئيــة  المزايــا 
فــي البلــدات والمــدن، وتطويــر المبانــي »الخضــراء« 
)المســتدامة(، وإنشــاء مجموعة شــاملة من المرافق 
المجتمعيــة، األمــر الــذي يســهم فــي رفــع مســتوى 
جــودة البيئــات الحضريــة والريفيــة، ممــا يعنــي أداء دور 

داعــم فــي اســتراتيجية إدارة البيئــة.

استراتيجية إدارة البيئة
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الــذي  التكيفــي  التخطيــط  نهــج  أهميــة  تكمــن 
الوطنيــة  العمرانيــة  االســتراتيجية  عليــه  تســتند 
فــي  اإلقليميــة  العمرانيــة  االســتراتيجيات  وجميــع 
توفيــر القاعــدة األساســية  لالســتجابة لتلــك اآلثــار، 
العمرانيــة  االســتراتيجية  تنفيــذ  حيــث ســيتم ضمــان 
المناســب   بالشــكل  وإدارتهــا  متابعتهــا  خــالل  مــن 
المختلفــة  المراحــل  خــالل  تحديثهــا  مــن  يمّكــن  بمــا 
للمراجعــة والتقييــم والتحديــث لالســتراتيجيات ، األمــر 
الــذي يضمــن االســتجابة والصمــود أمــام  مختلــف 
األزمــات المماثلــة والمحتملــة فــي المســتقبل، بمــا 
فيهــا  االســتجابة الالزمــة لجائحــة كورونــا التــي ينبغــي 
القضايــا  مــن  العديــد  مــع  بالتزامــن  معهــا  التعامــل 
الملحــة للتغيــر المناخــي والزحــف العمرانــي والتلــوث 

المســتدام. والنقــل 

التخطيــط  مناهــج   علــى  التاريــخ  عبــر  األوبئــة  أثــرت 
االســتجابة  والمدن،وتعــددت  للبلــدان  والتصميــم 
والجــدري  والكوليــرا  كالطاعــون   - األوبئــة  لهــذه 
الشــروع  مثــل:  اإلســبانية-  واإلنفلونــزا  والســل 
توفيــر  وتعزيــز  الفقيــرة،   األحيــاء  إلزالــة  بالتخطيــط 
األماكــن العامــة، وإدخــال شــبكات الصــرف الصحــي، 
وخطــط إدارة النفايــات ، فضــاًل عــن المناهــج التــي 
تســتند علــى تحديــد نطاقــات الســتخدامات األراضــي 
المتوافقــة  غيــر  االســتخدامات  بيــن  تفصــل  بحيــث 

والصناعيــة.  الســكنية  األنشــطة  مثــل 

ــرة وطويلــة األجــل معــًا،  ــا قصي ــرات جائحــة كورون تأثي
ولكنهــا تشــمل:

ــة الصحيــة 	  ــادة الضغــط علــى خدمــات الرعاي زي
تكنولوجيــا  وخدمــات  الغذائيــة  واإلمــدادات 

واالتصــاالت. المعلومــات 

التخطيط التكيفي المستجيب للمستجدات 
كفيروس كوفيد19

زيــادة كبيــرة فــي العمــل عــن بعــد - كالعمــل 	 
مــن المنــزل- وتداعيــات ذلــك علــى  متطلبــات 
إلــى  الحاجــة  وقلــة  العمــل  أماكــن  تطويــر 

التنقــل.

انخفــاض غيــر مســبوق فــي اســتخدام  النقــل 	 
الجــوي والنقــل العــام والوصــول إلــى المرافــق 
والخدمــات، والحاجــة إلــى التباعــد االجتماعــي.

كبيــرة  انخفاضــات  اإلضافيــة  التأثيــرات  تعكــس 
واألنشــطة  والمرافــق  الوقــود  علــى  الطلــب  فــي 
والســلع  والعقــارات  والبنــاء  والترفيهيــة  الســياحية 
التعليــم  وخدمــات  الماليــة  والخدمــات  المصنعــة 
التقليديــة، وترتــب علــى هــذه اآلثــار التراجــع العالمــي 
فــي النشــاط االقتصــادي، وانخفــاض الطلــب علــى 
العمالــة الوافــدة،  وأيضــًا انخفــاض القــدرات اإلنتاجيــة 

بمــا فــي ذلــك ســلطنة عمــان. الــدول  لمختلــف 

فقــد انخفــض عــدد العمالــة الوافــدة فــي الســلطنة  
كأثــر مباشــر لجائحــة كورونــا، حيــث ســيتم مراقبــة هــذا 
الوقــت  بمــرور  المــدى  قصيــر  الديموغرافــي  التأثيــر 
للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  تكييــف  وســيتم 
اإلقليميــة  العمرانيــة  واالســتراتيجيات  العمرانيــة 
الســتيعاب أي اتجاهــات ديموغرافيــة طويلــة المــدى 

ناجمــة عــن ذلــك.

تحتــاج القضايــا القطاعيــة المرتبطــة بجائحــة كورونــا 
االســتراتيجية  ضمــن  االعتبــار  فــي  تؤخــذ  أن  إلــى 
واالســتراتيجيات  العمرانيــة  للتنميــة  الوطنيــة 
العمرانيــة اإلقليميــة. وقــد تــم إعــداد إطــار السياســات 
بحيــث  ذلــك   العمرانيــة الســتيعاب  لالســتراتيجيات 

يلــي: تضمــن مــا 
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التعزيــز المســتمر وتوفيــر مرافــق رعايــة صحيــة 	 
ذات معاييــر عالميــة على مختلف المســتويات 

ضمــن سياســات التنمية االســتراتيجية.

لاســتراتيجية 	  الغذائــي  األمــن  سياســات   
ــة واالســتراتيجيات  ــة العمراني ــة للتنمي الوطني
العمرانيــة اإلقليميــة لزيــادة مســتوى االكتفاء 
ــي  ــق األمــن الغذائ ــي مــن الغــذاء وتحقي الذات
والتقليــل مــن االعتمــاد علــى المــواد الغذائيــة 

المســتوردة.

 سياســات ذكيــة ترمــي إلــى اســتخدام الحلــول 	 
التكنولوجيــة فــي المــدن فــي مختلــف جوانــب 

االســتراتيجية كالنقــل والبنيــة األساســية.

 توفــر معاييــر التخطيــط ضمــن االســتراتيجية 	 
ــة الازمــة  الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة المرون
التباعــد االجتماعــي  إلــى  الحاجــة  الســتيعاب 
فــي المناطــق العامــة والمرافــق المجتمعيــة.

لقد تضّمنت االســتراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 
مــن  عــددًا  اإلقليميــة  العمرانيــة  واالســتراتيجيات 
النتائــج اإليجابيــة الناشــئة عــن أزمــة فيــروس كورونــا 

كمــا يلــي:

المــدن 	  فــي  والمعيشــة  بعــد  عــن  العمــل 
للتواصــل  المتزايــد  واالســتخدام  الصغيــرة 
المراكــز  أهميــة  تأكيــد  علــى  يعمــل  الرقمــي 
بمــا  الحضريــة  الخدمــات  ومراكــز  اإلقليميــة 
يــؤدي إلــى تــوزع أماكــن العمــل والتوظيــف 
األمــر الــذي يــؤدي إلــى تعزيــز االســتراتيجية 

العمرانيــة.   للتنميــة  الوطنيــة 

إعــادة اســتخدام المبانــي حيــث شــهدت هــذه 	 
الجائحــة العديــد مــن التوجهــات نحــو إعــادة

اســتخدام المبانــي الحضريــة ســواًء بتحديثهــا أو 
إعــادة تصميمهــا  وهــو مــا ينعكس على سياســات 
الوطنيــة  االســتراتيجية  ضمــن  الثقافــي  التــراث 

للتنميــة العمرانيــة. 

، حيــث  الحديثــة فــي قطــاع اإلنشــاءات  التوجهــات 
تســتهدف االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة 
القــوى  ضمــن  الماهــرة  غيــر  العمالــة  مــن  التقليــل 
علــى  المعتمــدة  األنشــطة  واســتبدال  العاملــة 
األيــدي العاملــة الكثيفــة بالتكنولوجيــا ورأس المــال 
الكثيــف ، وقــد شــهدت أزمــة كورونــا اإلنشــاء الســريع 
علــى  باالعتمــاد  األخــرى  والمرافــق  للمستشــفيات 
هــذا النهــج، ومــن ثــم فــإن تطبيقــه علــى مجموعــة 
القاعــدة  ســيوفر  المختلفــة   المبانــي  مــن  واســعة 
لتحويــل قطــاع اإلنشــاءات مــن قطــاع يعتمــد علــى 
كثافــة اليــد العاملــة غيــر الماهــرة إلــى قطــاع ممكــن 

تكنولوجيــًا.

وعــالوة علــى مــا ســبق، فقــد أدى انخفــاض ســعر 
للخدمــات  الحكومــي  التمويــل  تقليــل  إلــى  الوقــود 
وفــي  األساســية،  والبنيــة  النقــل  العامــة ومشــاريع 
لبرنامــج اإلنعــاش ســيكون  العــام  التمويــل  حيــن أن 
النمــو  فــإن سياســات  القصيــر  المــدى  علــى  مهمــًا 
والرفــاه االقتصــادي ضمــن االســتراتيجيات العمرانيــة 
تمويــل  زيــادة  إلــى  تهــدف  واإلقليميــة(  )الوطنيــة 
القطــاع الخــاص للبنيــة األساســية والخدمــات العامــة 
مــا  وهــو  العــام،  التمويــل  علــى  االعتمــاد  لتقليــل 
االقتصاديــة  التنميــة   الســتدامة  جوهريــًا  ســيكون 

العمرانيــة. االســتراتيجية  وتحقيــق 
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الفيديو التقني لمشروع  االستراتيجية العمرانية

إطــاًرا  تشــكل  العمرانيــة  االســتراتيجية 
العمرانــي،  النمــو  وتوجيــه  لضبــط  وطنًيــا 
الموقــع  بيــن  الربــط  فــي  لتســهم 
واالســتخدام األمثــل لــه، لتعظيــم فــرص 
اســتثمار إمكانــات كل محافظــة ومدينــة. 

برؤيــٍة  ديناميكيــًة  اســتراتيجيًة  مكونــــه 
تكامليــة تتوافــق مــع أهــداف رؤيــة عمــان 
2040، وأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة 

المســتدامة.

لنتخيـل مـعـــًا
مـالمــَح من عـمـان 2040

https://youtu.be/8D7TcG1lVo8
https://youtu.be/yui8U1FN3Q4
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