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الطبيعيــة  للمقومــات  األمثــل  االســتغالل 
والثقافيــة الفريــدة وتوظيــف موقعهــا الجغرافــي 
المتفــرد فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي وتقويــة 
والــدول  الســلطنة  بيــن  االقتصاديــة  العالقــات 

المجــاورة. 

#ممر العالقــــــــــــــات الدولية



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 خــالل 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 
حســب توجيهــات الســامية، حيــث تــم األخــذ بمرئيــات 
وتطلعــات أصحــاب العالقــة خــالل مختلــف مراحــل 
الحكومــي  القطاعيــن  ذلــك  فــي  بمــا  المشــروع 
والمجتمــع  األكاديميــة  والمؤسســات  والخــاص 

المدنــي.

مــن  العديــد  إلــى  االســتراتيجية  بلــورة  تــم  كمــا 
الالزمــة  األبعــاد  مختلــف  تغطــي  التــي  السياســات 
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 مــكان 
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  العالقــة،  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. 

كلمة 
مدير المشروع

المهندس
إبراهيم بن حمود بن سالم الوائلي
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الرؤية العمرانية لمحافظة 
مسندم 2040

تتمثل الرؤية العمرانية لمحافظة مسندم 

تنمية  تحقيق  في  2040م  عام  حتى 

اقتصادية واجتماعية والنهوض بمستوى 

األمثل  االستغالل  عبر  السكان؛  معيشة 

واإلدارة الفعالة والمستدامة للمقومات 

للمحافظة،  الفريدة  والثقافية  الطبيعية 

وتوظيف موقعها الجغرافي المتفرد في 

بوابة  باعتبارها  االقتصادي،  نموها  تعزيز 

بين  االقتصادية  العالقات  لتقوية  مهمة 

السلطنة والدول المجاورة.
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 اتساق االستراتيجية العمرانية اإلقليمية
 لمحافظة مسنــــــدم مـــع االستــــــراتيجية

الوطنية للتنمية العمرانية

نبــــذة عامــــة عــــن محافظة مسنــــدم

تقع محافظة مسندم في أقصى شمال السلطنة، 
مضيق  على  يطل  استراتيجي  حيوي  موقع  في 
هرمز الذي أحد أهم الممرات المائية الدولية، وعلى 
ساحل يمتد بطول )600( كم من تيبات على الساحل 
الغربي للخليج العربي إلى دبا على الساحل الشرقي. 
أما عدد سكان المحافظة فقد بلغ نحو)450( ألف 

نسمة في عام 2019.
لمحافظة مسندم  القريبة  البحرية  اإلطاللة  وبحكم 
فقد  اإليرانية؛  اإلسالمية  الجمهورية  موانئ  من 
ساهم ذلك في تعزيز التجارة بين السلطنة وإيران عبر 
موانئ المحافظة، األمر الذي ساهم في نمو العديد 
يزال  ال  ذلك  ورغم  المحافظة.  في  القطاعات  من 
ال  مسندم  محافظة  شهدته  الذي  النمو  مستوى 
يتناسب وما تمتلكه من مقومات وإمكانيات، حيث 
المتوازن  المزيج  ذات  البكر  ببيئتها  المحافظة  تتميز 
السكنية  والتجمعات  الطبيعية  المناظر  بين  والفريد 
عما  وأصالة  تميزًا  يمنحها  ما  الميناء،  على  المطلة 
ومجاالت  فرص  فيها  ويعزز  مناطق،  من  يجاورها 

التنمية والتطوير.
للتنمية  استراتيجية شاملة  يقتضي وضع  أمر  وهو   
للقدرات  األمثل  االستغالل  تضمن  االقتصادية 
التي لم تستغل حتى اآلن  واإلمكانات والمقومات 
في المحافظة. سيما في ظل ما تعانيه المحافظة 
الخدمات  توفر  وعدم  العمل،  فرص  توفر  قلة  من 
الصعوبات  جانب  إلى  المناسب،  بالقدر  والمرافق 
الذي  األمر  إليها،  الوصول  في  قائمة  تزال  ال  التي 
أبناء  من  الكثير  هجرة  إلى  متزايدة  وبصورة  أدى 
تحسين  فإن  ثم  ومن  أخرى،  أماكن  إلى  المحافظة 
مستويات المعيشة، والنهوض بالتنمية االقتصادية 
للمحافظة يعد أمرًا بالغ األهمية وأكثر إلحاحًا من أي 
العمرانية  وقت مضى، وهو ما تضعه االستراتيجية 
أولوياتها  رأس  على  مسندم  لمحافظة  اإلقليمية 

وغاياتها.

التي  العمرانية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  تقوم 
تم اعتماد اطارها العام في عام 2019 بوضع األطر 
التخطيطية للتنمية المستدامة على مدى األعوام 

العشرين القادمة. 
وتعتمد االستراتيجية في ذلك على موجهات رؤية 
عمان 2040، ألجل التغلب على التحديات ومواكبة 
التغيرات اإلقليمية والدولية، واغتنام الفرص المتاحة 
الرفاه  التنافسية االقتصادية وتحقيق  القدرة  لتعزيز 

االجتماعي في السلطنة. 
وبناء  النمو  تحفيز  على  االستراتيجية  تعمل  كما 
الثقة في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية 
الصعيد  على  التنموية  العالقات  وبناء  والبيئية، 

الوطني. 
للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  إعداد  تم  ولقد 
للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  وفق  العمرانية 
لتحقيق  الدولي  المجتمع  توجه  والتي  المستدامة، 
الشمولية والعدالة في المجتمعات، ووضع عمليات 

تقييم دقيقة وواضحة لتحقيق االستدامة.
 

للتخطيط  األعلى  المجلس  أن  هنا،  بالذكر  والجدير 
االستراتيجية  2014م  عام  في  اعتمد  قد  )سابقا( 
الشاملة للتنمية االقتصادية بمحافظة مسندم، وتم 
ومن  مسندم،  محافظ  مكتب  إلى  تنفيذها  إسناد 
أجل ضمان اتساق تلك االستراتيجية مع االستراتيجية 
مع  التنسيق  تم  فقد  العمرانية،  للتنمية  الوطنية 
للتنمية  الشاملة  االستراتيجية  تنفيذ  على  القائمين 
آنفًا  إليها  المشار  بالمحافظة  الخاصة  االقتصادية 
التي تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة والعمل 
يدًا بيد مع أصحاب العالقة، من القطاع الحكومي 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  واألهلي  والخاص 

بالمحافظة. 
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لمحافظة  العمرانية  للتنمية  الرئيسية  التطلعات 
مسندم تمت بلورة االستراتيجية العمرانية اإلقليمية 
لمحافظة مسندم لتتضمن رؤية للتخطيط العمراني 
الحضرية  للتنمية  الفعال  التوجيه  إلى  الهادف 
والتراثية  البيئية  األصول  حماية  مع  واالقتصادية 
ومن  مستدامة.  تنمية  تحقيق  يضمن  بما  القيمة، 
من  شملته  وما  االستراتيجية،  إعداد  مراحل  خالل 
واسعة  وبمشاركة  إطارها،  في  تمت  عمل  حلقات 
الحكومي  القطاع  في  العالقة  أصحاب  قبل  من 
المدني؛  المجتمع  ومؤسسات  واألهلي  والخاص 
أسهمت  التي  التطلعات  من  بجملة  الخروج  أمكن 
التطلعات  تلك  أهم  ومن  االستراتيجية،  إعداد  في 

ما يلي:
تحقيــق التنويــع االقتصــادي مــن خــالل االســتثمار 	 

اآلفــاق  ذات  االقتصاديــة  القطاعــات  فــي 
قطــاع  رأســها  وعلــى  الواعــدة،  المســتقبلية 
الصيــد البحــري، وإلــى حــد مــا قطاعــات التجــارة 
والزراعــة والمحاجــر، مــع الحــد مــن إنشــاء المحاجــر 
األنشــطة  وكذلــك  للتصديــر،  الموجهــة  الكبيــرة 
الصناعيــة الثقيلــة، لمــا لهــا مــن تأثيــرات ســلبية 
علــى المقومــات الطبيعيــة للمحافظــة، ويمكــن 
مــن  بالقــرب  األنشــطة  هــذه  ببعــض  الســماح 

تيبــات.

التركيــز علــى الســياحة البيئيــة التــي تســتند إلــى 	 
المقومــات الطبيعيــة الفريــدة التــي تتمتــع بهــا 
المحافظــة، وإيجــاد منتــزه وطنــي لحمايــة هــذه 
االقتصاديــة  التنميــة  تمكيــن  مــع  المقومــات، 
االســتراتيجية  صميــم  وفــي  مســتدامة  لتكــون 

مســندم. لمحافظــة  الُمختــارة 

للبيئــة 	  الغنيــة  الطبيعيــة  المقومــات  اســتغالل 
لدعــم  بالمحافظــة  المائيــة  واألحيــاء  البحريــة 
قيــام مشــاريع االســتزراع الســمكي المســتدام، 

 التطلعات الرئيسية للتنمية العمرانية
لمحافظة مسندم

الســياحة  تعزيــز  فــي  ستســاهم  بدورهــا  التــي 
البيئيــة وقطــاع الصيــد البحــري المســتدام، مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار دراســة المواقــع المختــارة 
األحيــاء  وتربيــة  الســمكي  االســتزراع  لمشــاريع 
مــن  تمثلــه  قــد  لمــا  دقيقــة،  بصــورة  المائيــة 
ــة، وأن تكــون  ــاة البحري تهديــدات بيئيــة علــى الحي
الوطنــي  المتنــزه  نطــاق  خــارج  المشــاريع  تلــك 

االســتراتيجية. ضمــن  المحــددد 

العمــل علــى تطويــر القطــاع التجــاري، وتوفيــر كل 	 
التســهيالت الكفيلــة بالنهــوض بــه، وذلــك نظــرًا 
ألهميتــه الكبيــرة فــي تنويــع اقتصــاد المحافظــة، 
يكفــي  بمــا  كبيــر  خصــب  مينــاء  وأن  ســيما 
الســتيعاب حجــم التجــارة الحاليــة، علــى أن تتــم 
لنمــو  علــى مراحــل، ووفقــًا  توســعته مســتقباًل 
المينــاء. الطلــب علــى خدمــات  الســوق وتزايــد 

تحســين إمكانيــة الوصــول إلــى محافظــة مســندم 	 
عــن طريــق الجــو، إمــا عــن طريــق تطويــر مطــار 
إنشــاء  أو  الخيــار المفضــل،  الحالــي وهــو  خصــب 

مطــار جديــد فــي موقــع جديــد.

األراضــي 	  توزيــع  فــي  حاليــًا  المتبــع  األســلوب 
الســكنية غيــر فعــال بشــكل كبيــر، لذلــك البــد مــن 
تغييــر سياســة التوزيــع، وتحديــد مناطــق ســكنية 
جديــدة، ومنــع االســتخدامات المتضاربة لألراضي، 
وتقســيم اســتعماالتها، مــن أجــل ضمــان حمايــة 
الالزمــة  المســاحات  وتوفيــر  الوطنــي،  المتنــزه 

بالمحافظــة.  لتوســع األنشــطة االقتصاديــة 

التعليــم والتدريــب المهنــي ضروريــان لمســاعدة 	 
النمــو  فــرص  اغتنــام  علــى  المحلييــن  الســكان 
التعليــم نحــو  يتــم توجيــه  االقتصــادي، علــى أن 
القطاعــات االقتصاديــة الواعــدة، كقطــاع صيــد 
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الضيافــة. وقطــاع  األســماك، 

للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  أهداف  ضوء  وفي 
العمرانية، والرؤية المستقبلية عمان 2040، باإلضافة 
إلى التطلعات الرئيسية التي تم الخروج بها عبر مراحل 
للمحافظة؛  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  إعداد 

تم الخروج باألهداف االستراتيجية التالية:

االرتقاء بنوعية حياة السكان مع الحفاظ 
على القيم المحلية والهوية الثقافية:

تطويــر البنيــة األساســية والمرافــق والخدمــات 	 
العامــة.

 تحسين جودة الموارد الطبيعية والبيئة.	 
حماية التراث الثقافي واآلثار.	 

مزايــا  علــى  قائــم  مســتدام  اقتصــاد  بنــاء 
للمحافظــة: األمــد  طويلــة  تنافســية 

الشراكة مع القطاع الخاص كقوة دافعة.	 
دور تحفيزي وداعم ونشط للقطاع العام.	 
البشــرية 	  الكــوادر  مشــاركة  مــن  كبيــرة  درجــة 

نيــة. لعما ا

المساهمة في تحقيق األهداف الوطنية
محافظــة 	  وجاذبيــة  اإلقليميــة  القــوة  تعزيــز 

إلــى  المحافظــة  أبنــاء  مســندم، ووقــف هجــرة  
أخــرى. دول 

محافظــات 	  ببقيــة  المحافظــة  ارتبــاط  تعزيــز 
 . الســلطنة 

 	
تحقيق النمو والتنويع االقتصادي:

سيخلق  للمحافظة  اإلقليمي  االقتصاد  تعزيز  إن 
مزيدًا من فرص العمل ألبناء المحافظة، ويعزز الناتج 
على  العمل  ينبغي  ولذلك  اإلجمالي،  اإلقليمي 
نمو  على  التركيز  مع  لذلك،  الالزمة  الظروف  تهيئة 

القطاع الخاص وازدهار الشركات الخاصة، لما لذلك 
من أهمية كبيرة في تعزيز وتنويع اقتصاد المحافظة 
على المدى الطويل، مع التركيز على المجاالت ذات 
األنشطة.  وتنوع  والجودة  العالية  المضافة  القيمة 
هذا  يكون  أال  االعتبار  بعين  األخذ  مع  ذلك  كل 
النمو على حساب اإلضرار بالسمات الفريدة للمناظر 
لذلك،  المحافظة.  في  الثقافي  والثراء  الطبيعية 
صميم  في  المستدامة  التنمية  تحقيق  سيكون 
االستراتيجية العمرانية اإلقليمية للمحافظة.  وسوف 
اإلقليمي  االقتصاد  تطوير  على  االستراتيجية  تركز 
االقتصادية  القطاعات  تعزيز  خالل  من  للمحافظة 

الرئيسية فيها، 
على أن يكون قطاع السياحة البيئية على رأس هذه 
القطاعات، يليه قطاع مصائد األسماك ثم الزراعة، 

وذلك وفق ما يلي: 

القطاع السياحي:
في ظل جغرافيتها الرائعة تتمتع محافظة مسندم 

بالعديد من المقومات الطبيعية الفريدة على
المستوى اإلقليمي والعالمي، بما في ذلك المناظر 
الطبيعية الخالبة إلطاللتها الرائعة على سلسلة جبال 
حول  العميقة  واألخوار  والمضائق  الشهيرة،  الحجر 
العديد  في  البحر  مع  الجبال  تتداخل  حيث  الساحل، 
وفريد  خالب  جغرافي  مشهد  في  األماكن،  من 
من  متنوعة  مجموعة  وجود  جانب  إلى  نوعه،  من 
والبحرية،  البرية  الطبيعية  والموارد  والبيئات  األحياء 
كل  الثقافي.  التراث  عن  فضاًل  الحيواني،  والتنوع 
قطاع  لقيام  واعدة  فرصًا  تمثل  المقومات  هذه 
واألنشطة  االستثمارية  بالفرص  زاخر  قوي،  سياحي 
ذات القيمة المضافة، بما يدعم اقتصاد المحافظة، 
ويعزز مجاالت التنمية فيها، ويولد العديد من فرص 

العمل ألبنائها.
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قطاع الصيد البحري:
يعتبر صيد األسماك من أقدم المهن في محافظة 
المحافظة.  ألهالي  عريقًا  تراثًا  يمثل  بل  مسندم، 
القطاعات  كأحد  القطاع  هذا  تحديد  تم  ولذلك 
أن كميات  االستراتيجية  أكدت  الواعدة. ومع ذلك، 
األسماك المتوفرة في سواحل المحافظة ال تساعد 
القوى  تتوفر  ال  ربما  أنه  كما  القطاع،  نمو  على 
العاملة المطلوبة لذلك النمو، سيما وأن الكثير ممن 
السن،  كبار  الحرفة هم من  حاليًا في هذه  يعملون 
ولذلك سيتم التركيز بصورة أكبر على تنمية الفرص 

في مجال االستزراع السمكي.

القطاع الزراعي:
يتسم القطاع الزراعي في المحافظة بصغر الحجم، 
األسر  على  كبير  بشكل  السابق  في  يعتمد  وكان 
بسبب  التحديات  من  العديد  واجهت  التي  الريفية، 
المسطحة  السهول  ونقص  المياه  توافر  محدودية 
المواقع  بعض  تحديد  تم  ولذلك  للزراعة.  المناسبة 
الزراعي  القطاع  وتكثيف  لتطوير  مدحا(   / )دبا 
تربية  بجانب  المحمية،  البيوت  استخدام  خالل  من 
في  الحقًا  أخرى  مواقع  تحدد  أن  على  الحيوانات، 

ضوء توفر طرق مبتكرة للتعامل مع نقص المياه.
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حلقات العمل الرئيسية للمحافظات
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اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  صياغة  تمت 
للمحافظة في ضوء استراتيجية التنمية االقتصادية 
األعلى  المجلس  اعتمدها  التي  مسندم  لمحافظة 
للتخطيط )سابقا( في عام 2014م، بجانب تطلعات 
الرئيسي  المخطط  تم وضع  حيث  العالقة،  أصحاب 
لالستراتيجية العمرانية اإلقليمية للمحافظة لألعوام 
العشرين القادمة، والذي يتضمن البرنامج العمراني 
االقتصادية،  التنمية  استراتيجية  من  المستمد 

باإلضافة إلى المبادئ العامة للتخطيط العمراني.

مساحة  تقدير  على  العمراني  البرنامج  ويشتمل 
و2030م  2020م  لألعوام  المطلوبة  األراضي 
و2040م، حيث تم وضعها في ضوء السيناريوهات 
الديموغرافية للمحافظة، وسرعة التنمية االقتصادية 
فيها. ففي أعلى سيناريو ديموغرافي، من المتوقع 
أن يصل عدد سكان محافظة مسندم إلى )60( ألف 
نسمة في عام 2040م، ما يعني ضرورة وضع خطة 
السكنية  المناطق  في  للتوسع  واضحة  ومنهجية 

والمرافق األساسية، وبما يوائم النمو المتوقع.

الرئيسي إلدارة   وفي هذا الصدد تضمن المخطط 
تخطيطية،  مناطق  خمس  تحديد  بكفاءة  األراضي 

على النحو التالي:
المــكان 	  وهــي  العمرانيــة:  التنميــة  منطقــة 

الــذي ُيســمح فيــه بالنمــو العمرانــي، ووفــق 
تخطيــط مســبق ألغلبية التوســعات العمرانية 

فيهــا.
منطقــة الريــف: وتشــمل جميــع مناطــق الريف 	 

التــي ال تتوفــر بهــا مقومــات طبيعيــة متميــزة، 
ولــن يكــون هــذا واضحــًا إال بعــد إجــراء بحــث 

عــن المقومــات الطبيعيــة.
منطقــة البحــث: وهــي منطقــة قيــد الدراســة 	 

يمكــن  ذلــك  وبعــد  الطبيعيــة،  للمقومــات 
إعــادة تصنيفهــا إمــا إلــى: )منطقــة التنميــة 

 مالمح االستراتيجية العمرانية لمحافظة
مسندم 2040

     العمــــــــــــــــــــرانية( أو )منــــطقة الريــــــــــــــــف( أو 
     )المتنزه الوطني(.

الحمايــة 	  منطقــة  الوطنــي،  المتنــزه 
المتوســطة: ويشــمل المناطــق التــي أظهــر 
مقومــات  علــى  تتوفــر  أنهــا  ســابق  بحــث 

األهميــة. محــدودة  طبيعيــة 
المتنــزه الوطنــي، منطقــة الحمايــة العاليــة: 	 

ويشــمل المناطــق ذات المقومــات الطبيعيــة 
تحــت  ســتوضع  ولذلــك  أهميــة،  األكثــر 
مســتوى أعلــى مــن الحمايــة، وســتطبق قيــود 
بهــا ضمــن  المســموح  األنشــطة  علــى  أشــد 

حدودهــا.

مجتمعية  مرافق  توفير  سيتم  ذلك؛  إلى  باإلضافة 
إضافية في كل قرية أو مركز للحي، وذلك على ضوء 
كمنطقة  منها،  كل  في  المتوفرة  الحالية  المرافق 
السوق التاريخي/ األثري، مع تحقيق كثافة سكانية 
أعلى في االمتدادات الجديدة للمدن أو القرى. أما 
لجميع  المدينة«  »وسط  منطقة  أو  المدينة  مركز 

مسندم فسيكون في موقع سيما الجديدة.

ومن حيث إرشادات التصميم؛ وبالرغم من وجود أمثلة 
ممتازة للهندسة المعمارية التقليدية بالمحافظة؛ إال 
البناء واألماكن  العديد من مشاريع  أن هنالك حاليًا 
المطلوبة،  الجودة  إلى معايير  ترقى  التي ال  العامة 
هذه  هندسة  تحسين  على  العمل  سيتم  وبالتالي 
األماكن، مع التركيز على مناطق رئيسية معينة في 
كل مدينة: كالواجهة البحرية الرئيسية، ومراكز القرى، 
والمناطق التجارية الرئيسية، والطرق الترفيهية، بما 
السكان  من  لكل  المناطق  هذه  جاذبية  من  يعزز 
النمط  على  ويحافظ  سواء،  حد  على  والسياح 

العمراني العماني األصيل.
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أجل  ومن  الجديدة؛  والمشاريع  للمواقع  وبالنسبة 
الحد من أية تأثيرات سلبية محتملة قد تترتب على 
هذه المشاريع؛ فسوف يتم تطبيق قواعد التخطيط 

التالية: 
يجــب أن تتناســب جميــع المشــاريع التنمويــة 	 

)المبانــي والبنيــة األساســية والمرافــق( مــع 
البــد  ولذلــك  الرئيســي،  المخطــط  نطاقــات 
أن يحصــل المشــروع علــى موافقــة رســمية، 
فــي شــكل رخصــة بنــاء مــن قبــل الحكومــة و 
/ أو الجهــة المشــرفة علــى المتنــزه الوطنــي، 
بحيــث تتضمــن الرخصــة القيــود وااللتزامــات 
التــي يجــب أن يلتــزم بهــا المشــروع مــن أجــل 
تحقيــق أهــداف وغايــات المخطــط الشــامل. 

ــار 	  وضــع قواعــد خاصــة لألنشــطة التــي لهــا آث
المحميــة  المقومــات  علــى  ســلبية محتملــة 
فــي المخطــط الرئيســي، ومــن ثــم ســيتطلب 
فــي  بالبــدء  للســماح  تصريــح  علــى  الحصــول 

مثــل هــذه االنشــطة.

تعزيــز كفــاءة اســتخدام األراضــي، بحيــث ال يتــم 	 
منــح تصاريــح البنــاء والتشــييد إال إذا تــم إثبــات 
جــدوى الطلــب أو المشــروع بشــكل معقــول 
ذلــك  غيــر  أو  الســوق  دراســات  خــالل  مــن 
مــن اآلليــات، فضــاًل عــن أن أولويــة التعميــر 
فــي  البــدء  ثــم  القائمــة  للمنطقــة  ســتكون 

تنميــة مواقــع أخــرى.

وضــع حــد أقصــى الرتفــاع المبانــي الجديــدة، 	 
بيــن  بــه  ارتفــاع المبنــى المســموح  ويختلــف 
المناطــق القائمــة ومناطــق توســع المــدن 

     والقرى الجديدة.
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اإلطار العام المكاني لالستراتيجية العمرانية لمحافظة مسندم
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اإلطار العام المكاني لالستراتيجية العمرانية لمدينة خصب
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لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تعد 
العمرانية  للتنمية  الرئيسي  الموجه  مسندم 
االستراتيجية  2040م. وتقدم  للمحافظة حتى عام 
االستثمار في  يكون  كيف  أين/  حول  واضحة  إجابة 
ويتكون  واالقتصادية.  االجتماعية  األساسية  البنية 
األدوات  من  للمحافظة  التخطيط  سياسات  إطار 
تنفيذ االستراتيجية  التي سيتم من خاللها  واآلليات 
األعوام  مدى  على  للمحافظة  اإلقليمية  العمرانية 

العشرين القادمة، ومن أهم تلك اآلليات ما يلي:

إدارة البيئة البرية والساحلية والتراث الثقافي: 
البيئة البرية: المتنزه الوطني

تم اعتماد مفهوم المتنزه الوطني كوسيلة لتطوير 
الطبيعية  القيم  حماية  مع  اإلقليمي  االقتصاد 
هدف  أن  بمعنى  نفسه،  الوقت  في  والثقافية 
مستدامة  اقتصادية  تنمية  خلق  هو  المفهوم 
فإلى  الطبيعية.  القيم  حماية  تتضمن  ومتوازنة 
الالزمة  الفرص  توفير  يجب  الطبيعة  حماية  جانب 
التوظيف  مثل   ( االجتماعية  التنمية  لمتطلبات 
والرفاهية االجتماعية( وتوفير الربح والعوائد المالية 
حتى  االقتصادية(  والتنمية  الناجحة  األعمال  )ريادة 
تتحقق التًنمية المستدامة المنشودة. ولذلك يمكن 
للمجتمع المحلي ضمن نطاق حدود المتنزه الوطني 
أو بالقرب منه؛ االستفادة من فرص األعمال المتاحة 
أماكن  كتوفير  الصغيرة،  التجارية  األعمال  وبدء 
اإلقامة، ووسائل النقل، وخدمات اإلرشاد السياحي.

كبيرًا  جزًأ  جغرافيًا  الوطني  المتنزه  منطقة  وتشمل 
المتنزه  لهذا  يكون  أن  يعول  حيث  المحافظة،  من 
جميع  من  الزوار  جذب  في  هام  ودور  رمزية  قيمة 
أنحاء العالم إلى محافظة مسندم، بما فيهم الزوار 
من باقي محافظات السلطنة ودول مجلس التعاون 
الخالبة،  الطبيعية  بالمناظر  لالستمتاع  الخليجي، 
والرحالت،  والثقافة،  والتاريخ،  البحرية،  والحياة 
على  والتعرف  واالسترخاء،  المحلي،  والطعام 

المنطقة وتاريخها وسكانها. 

اإلطار العام المقترح لسياسات التخطيط لمحافظة مسندم

البيئة الساحلية
كمنطقة  للمحافظة  الساحلية  المنطقة  تحديد  تم 
يمنع فيها أي أنشطة بناء جديدة، سيما بالقرب من 
خط الشاطيء، نظًرا للقيم الطبيعية العالية التي تزخر 
بها، بيد أنه وبالنظر إلى شح األراضي الصالحة للبناء 
الطبيعة  في محافظة مسندم بشكل عام، بسبب 
تطبيق  فإن  الفيضانات؛  ومخاطر  الصعبة،  الجبلية 
هذه السياسة سيتم وفق آلية تتعامل مع كل حالة 
المبدأ، ال ُيسمح  باستصالح  على حدة. ومن حيث 
نظًرا   ، البحر  حساب  على  الردم  طريق  عن  األراضي 

للقيم الطبيعية العالية للمناطق البحرية.

التراث الثقافي
الموجودة  الزراعية  المساحات  على  الحفاظ  سيتم 
المساحات  بعض  إضافة  إمكانية  مع  القرى،  في 
الجديدة في المناطق العمرانية، شريطة وضع خطة 
والسدود  والملوحة  )الري  المياه  إلدارة  متكاملة 
الالزمة للمناطق  الحماية  إلى ذلك(، مع توفير  وما 
التراث  للزراعة كجزء من  تاريخيًا  تم استخدامها  التي 

الثقافي لمحافظة مسندم.
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خدمات لوجستية وبنية أساسية فّعالة
ومقومات  إمكانات  من  االستفادة  تعزيز  أجل  من 
األمثل؛  الوجه  على  مسندم  محافظة  في  التنمية 
ومرافق  أساسية  بنية  توفير  على  التركيز  سيتم 
مستوى  وبذات  والمرونة،  بالتكامل  تتميز  عامة 
الخدمات والمرافق المجتمعية الموجودة في باقي 

محافظات السلطنة، ويشمل ذلك:
خدمات اإلسكان والمرافق  المجتمعية 	 
الربط البري والجوي والبحري.	 
ســهولة عبــور المنافــذ الحدوديــة بمــا يضمــن 	 

ــع. ســهولة حركــة الســكان والســياح والبضائ
تحســين جــودة األماكــن العامــة وتصميمهــا 	 

خدماتهــا.  وتكامــل 

الموانئ
يعتبر ميناء خصب الميناء الرئيسي لمحافظة مسندم، 
ويضطلع بدور كبير في خدمة أنشطة التجارة والصيد 
أخرى.  جهة  من  والسياحة  النقل  وفي  جهة،  من 
بصورة  تطويره  على  بالميناء  الخاص  التصور  ويقوم 
تدريجية، بحيث تتم التوسعات المستقبلية بناًء على 
الزيادة الواضحة في الطلب على خدماته.  مستوى 
وبخا،  ودبا  وكمزار  ليما  موانئ  توسيع  سيتم  كما 
لتلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل الوصول للمحافظة، 

وتعزيز قطاع صيد األسماك والسياحة.

النقل
سيتم األخذ بعين االعتبار أثناء التخطيط لتحسينات 
الجوانب  الجديدة؛  الطرق  إنشاء  أو  القائمة  الطرق 
والجدوى  المرور،  وحركة  الطلب،  بحجم  المتعلقة 
االستثمار،  وتكاليف  والمجتمعية،  االقتصادية 
جانب  إلى  العام.  والمنظر  البيئي،  األثر  عن  فضاًل 
بالحافالت  العام  النقل  ذلك سيتم تشجيع وتطوير 
المحلية، والحافالت السريعة التي ستربط المحافظة 
مجلس  دول  بين  المقترح  الحديد  سكة  بمشروع 
مناطق  ربط  تعزيز  جانب  إلى  الخليجي،  التعاون 
ودبا(  وبخا  وكمزار  وليما  )خصب  داخليًا  المحافظة 
إلى  باإلضافة  السريعة،  البحرية  العبارات  بواسطة 
بمحافظات  العبارات  بواسطة هذه  المحافظة  ربط 
والجمهورية  دبي،  بمدينة  وربما  األخرى،  السلطنة 

اإلسالمية اإليرانية مستقباًل.
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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/yui8U1FN3Q4
https://youtu.be/8D7TcG1lVo8
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