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3االستراتيجية العمرانية 

دورهــا  بتعزيــز  المعرفــة  االقتصــاد  مركــز  تصبــح 
والثقافــة  للعلــم  كمركــز  العريــق  التاريخــي 

فــة لمعر ا و

#االقتـــــــــــــصاد المعرفي



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

المدنــي.

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 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  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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الرؤية العمرانية الداخلية 2040

اتســاق االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة لمحافظــة الداخليــة مــع االســتراتيجية 

الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة

التطلعات الرئيسية للتنمية العمرانية لمحافظة الداخلية

حلقات العمل الرئيسية

مالمح االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة الداخلية 2040

التقديرات المستقبلية لمحافظة الداخلية بحلول 2040 م

اإلطار العام لسياسات التخطيط العمراني

التنمية المستدامة وتغير المناخ 

تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية

تحقيق النمو واالزدهار

إدارة البيئة البرية والتراث الثقافي

إدارة الموارد الطبيعية: األمن الغذائي والمائي و الموارد المعدنية

نظام النقل

سياسات البنى األساسية

التكيف مع جائحة فيروس كوفيد

10
12

16
20
22
24
28
30
32
36
40
48
54
58
62

ى
ــو

حــت
مــ

الــ



االستراتيجية العمرانية  10

الرؤية العمرانية لمحافظة الداخلية 2040

الغنية،  بثقافتها  الداخلية  محافظة  تشتهر 
وبيئتها  العريقة،  وآثارها  األصيلة،  وتقاليدها 
ضوء  وعلى  اآلسرة.  الجبلية  وطبيعتها  الخالبة، 
بها  تتمتع  التي  والمميزات  المقومات  هذه 
العمرانية  االستراتيجية  طورت  الداخلية  محافظة 
تعزيز  تركز على  التي  رؤيتها  للمحافظة  اإلقليمية 
ضمن  أكبر  بفعالية  واستثمارها  المقومات،  هذه 
بما  وتناغمًا،  واتساقًا  شمولية  أكثر  تنموي  إطار 
واجتماعية  اقتصادية  تنمية  تحقيق  من  يمكن 
أساسية  بنية  على  قائمة  مستدامة،  وعمرانية 
حديثة متكاملة ومرنة وذات جودة، وإطار شامل 
في  البرية  والحياة  البيئي  التنوع  لتعزيز  وواضح 
الجبال، وحماية البيئة الطبيعية، وتجديد وتحسين 

الواحات الخضراء والبساتين المدرجة في الجبال.
على  المحافظة  ستشهد  السياق  هذا  وفي   
2040م  عام  ولغاية  القادمين  العقدين  مدى 
األفقي،  التمدد  في  وتقلصًا  مركزًا،  عمرانيًا  نموًا 
تخصصًا  أكثر  ليصبح  الزراعي  القطاع  وسيتطور 

أصناف معينة من  زراعة  على  وقائمًا  واستدامة، 
لحاجة  الملبي  التجاري  اإلنتاج  ذات  المحاصيل 

السكان واألسواق. 
ومن منطلق الدور التاريخي العريق لمدينة نزوى 
عمان؛  في  والمعرفة  والثقافة  للعلم  كمركز 
الدور  هذا  تعزيز  على  االستراتيجية  فستعمل 
وتطويره، لتصبح المدينة مركزًا القتصاد المعرفة، 
الثقافية  والفعاليات   ، واالبتكار  األعمال  وريادة 
ومرافق  متميزة،  حضرية  ببيئة  وتتمتع  المختلفة، 
ووظائف  ترفيهية،  وأنشطة  متطورة،  وخدمات 
يعمل  الذي  األمر  نوعية، وفرص عمل واستثمار. 
عمانية  أسٍر  واستقطاب  سكانها  استقرار  على 
إضافية ترغب في تأسيس أعمال جديدة، ويجعل 
منها المكان المفّضل لبدء حياة عملية ومعيشة 
متميزة بعيدًا عن المنافسة القوية من قبل العمالة 
ومحلية  عالمية  ووجهة  المتخصصة،  الوافدة 
بالتقاليد  والمهتمين  والزوار  واألعمال  للسياحة 

العمانية وبالزخم الثقافي العماني المتجدد.
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وبذلك ستنمو مدينة نزوى لتصبح نزوى الكبرى ذات 
الطابع الحضري المتماسك، والتي تضم نحو )210( 
بأسواقها  وتتميز  2040م،  عام  بحلول  نسمة  ألف 
من  العديد  على  تحتوي  التي  الحديثة،  التجارية 
وترفيهية  فنية  عروضًا  وتقدم  التجارية،  المجمعات 
الوقت  في  وتشجع  المحلي،  التراث  عن  منبثقة 

نفسه وبحكم تصاميمها المتميزة حركة المشاة. 

مؤسسات  من  المدينة  ستضمه  ما  إلى  باإلضافة 
و  التاريخي  المدينة  مركز  بين  تقع  مرموقة  تجارية 
توسعته  بعد  المستحدث  العالي  التعليم  مجمع 
وعالمية  وطنية  ومعاهد  جامعات  فروع  ليشمل 

جديدة داعمة لالقتصاد المعرفي. 

وبفضل هذا النمو ستمثل مدينة نزوى الكبرى قوة 
دفع رئيسية لنمو المدن والقرى األخرى بالمحافظة، 
لتتحول تلك المدن إلى مراكز حضرية متطورة جذابة 
وأكثر كثافة، تتوسطها الواحات الخضراء ذات الطابع 
والزوار  للسواح  الفرص  وتوفر  األصيل،  التقليدي 
والمعاصرة  التقليدية  العمانية  بالثقافة  لالستمتاع 
واإلرث  بالطبيعة  الوثيق  االرتباط  مع  المدن،  في 

الثقافي في القرى واألرياف. 

وفي هذا السياق وعلى مستوى واليات المحافظة؛ 
بأسواقها  تتميز  متماسكة،  مدٍن  إلى  فستتطور 
التجارية وخدماتها المجتمعية والسياحية المتكاملة 
والمتوائمة مع النشاطات القائمة في نزوى، وذلك 

بفضل توفر منظومة نقل عام فعالة وسلسة. 

إلى جانب ذلك، وبالنسبة لبهالء فسيتم العمل على 
تطوير صناعاتها الفخارية الحرفية المميزة، وستتحول 
منح إلى منطقة جذب سكني ومركزًا إداريًا وخدميًا 
الذي  الوقت  في  المحافظة،  مستوى  على 

ستتخصص فيه سمائل في استقطاب تجمعاٍت

 تجارية ومكتبية تخّدم كل من مسقط ونزوى معًا. 
توفر  مع  للتجارة  خدماتيًا  مركزًا  فتصبح  أدم  أما 

األنشطة الجاذبة للزوار.

وعلى مستوى قرى المحافظة؛ فسيتم العمل على 
خالل  من  القديمة،  الحارات  لمعظم  الحياة  إعادة 
ومتوسطة  صغيرة  عمانية  استثمارات  استقطاب 
في  التاريخية  واآلثار  المباني  استغالل  على  تعمل 
الفندقية  النشاطات  بعض  وتوفير  الحارات،  هذه 
بالحصول على  للزوار والسواح  المحلية، مما يسمح 

ضيافة محلية متميزة. 

كما أن المنتجعات الممتازة في جبال الحجر، السيما 
إلى  باإلضافة  الجبل األخضر وهضبة سيق،  منطقة 
المشاريع السياحية الصغيرة الجاذبة للسياحة المحلية 
والعالمية؛ ستساهم في استقطاب مضاعف للزوار 

المحليين واألجانب. 

المحافظة؛  في  الصناعي  للقطاع  بالنسبة  أما 
مراكز  إنشاء  خالل  من  المهمة  مكانته  فسيأخذ 
ستتجه  التي  األعمال  ريادة  قدرات  وتعزيز  للبحوث، 
تتميز  مضافة  قيمة  ذات  صناعات  نحو  تدريجيًا 

بالجودة واالبتكار. 
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 اتساق االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة الداخلية
مع االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

العمرانية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  تضطلع 
المستدامة  للتنمية  التخطيطية  األطر  بوضع 
القادمة.  عامًا  العشرين  مدى  على  بالسلطنة 
موجهات  على  ذلك  في  االستراتيجية  وتعتمد 
على  التغلب  أجل  من  وذلك   ،2040 عمان  رؤية 
والدولية،  اإلقليمية  التغيرات  ومواكبة  التحديات 
التنافسية  القدرة  لتعزيز  المتاحة  الفرص  واغتنام 
االقتصادية وتحقيق الرفاه االجتماعي. كما تعمل 
االستراتيجية على تحفيز النمو وبناء الثقة في جميع 
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وبناء 
ولقد  الوطني.  الصعيد  على  التنموية  العالقات 
العمرانية  للتنمية  الوطنية  إعداد االستراتيجية  تم 
وفق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 
الشمولية  لتحقيق  الدولي  المجتمع  توجه  والتي 
والعدالة في المجتمعات، ووضع عمليات تقييم 

دقيقة وواضحة لتحقيق االستدامة.
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  وقد جاء تطوير 
نتاجًا  ـ  المحافظات  كباقي  ـ  الداخلية  لمحافظة 
للعديد من األعمال والمراحل المتكاملة والمتزامنة 
حيث  واإلقليمي.  الوطني  المستويين  على 
ساهمت تطلعات أصحاب العالقة، والمعلومات 
قبل  من  جمعها  تم  التي  اإلقليمية  والبيانات 
على مستوى  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجيات 
االستراتيجية  وإعداد  وضع  في  المحافظات؛ 
الوطنية للتنمية العمرانية التي تم اعتماد  إطارها 
العام في 2019م. ولذلك، تتماشى االستراتيجية 
العمرانية اإلقليمية لمحافظة الداخلية مع أهداف 
العمرانية،  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  وغايات 
التنمية  أهداف  ومع   ،2040 عمان  رؤية  ومع 

المستدامة لألمم المتحدة.
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نبذة عامة عن محافظة الداخلية

تبلغ مساحة محافظة الداخلية )31( ألف كم مربعًا. 
الواحات  حول  السكانية  التجمعات  معظم  وتتركز 
في  الحجر  جبال  أسفل  األودية  وبمحاذاة  الزراعية، 

الشمال. 
الطبيعية  بمواردها  الداخلية  محافظة  وتتميز 
المقومان  وهما  العريق،  التاريخي  وتراثها  الغنية، 
اللذان يشكالن جزءًا كبيرًا من اقتصادها، فضاًل عن 
استفادتها من قربها واتصالها بمحافظة مسقط عبر 

الطرق الرئيسية. 
المحافظة  في  األهم  المدينة  نزوى  والية  وتعتبر 
من حيث الحجم، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب )99( 
األحجام  ذات  األخرى  الواليات  بجانب  نسمة،  ألف 
يصل  2017م؛  عام  إلحصائيات  ووفقًا  المتفاوتة. 
ألف   )460( نحو  المحافظة  سكان  عدد  إجمالي 
القوى  بها  تنشط  التي  القطاعات  أهم  أما  نسمة. 
فتتمثل  الداخلية  بمحافظة  العمانية  العاملة 
والدفاع،  العامة،  واإلدارة  التعليم،  قطاعات  في 

والخدمات المجتمعية. 
القطاعات  أكبر  ضمن  الصناعة  تعتبر  حين  في 

االقتصادية بالمحافظة. 
االقتصادي  المركز  الداخلية  محافظة  وتصبح 
والترفيهي والخدمي على مستوى الداخل العماني 
التحضر  ومستوى  طبيعة  إلى  باالستناد  ككل؛ 
فضاًل  الثقافي،  وعمقها  العالية  وكفاءاتها  فيها، 
تطوير  وفرص  الخدمي،  اقتصادها  إمكانات  عن 

مؤسسات التعليم العالي بها.
 يضاف إلى ذلك ما تتمتع به من ثراء طبيعي، وتنوع 
الحجر، حيث  بيئي وثقافي، سيما في مناطق جبال 
محمية الجبل األخضر وغيرها من المناطق المتميزة 

بثرواتها الحيوانية والزراعية والجيولوجية.

وقد شهدت محافظة الداخلية نموًا متسارعًا خالل 
السنوات األخيرة، غلب عليه تمركز نسبة كبيرة من 
نمو  إلى  أدى  مما  الحضرية،  المناطق  في  السكان 
سكاني غير منتظم في معظم األحوال، وبروز عدد 

من التحديات والمتطلبات التنموية في المحافظة، 
من أهمها ما يلي: 

الحاجة إلى تماسك النمو العمراني في المدن 	 
الرئيسية، للحد من التوسع األفقي غير الموجه، 
النقل  شبكات  توفير  عملية  تسهيل  ثم  ومن 

والبنى األساسية.

التطوير 	  مشاريع  على  الرقابة  تشديد  أهمية 
والبيئة  يتناسب  بما  المناسبة،  غير  السياحي 
كالواحات  للمحافظة،  والثقافية  الطبيعية 
الزراعية واألفالج، بما يضمن تأمين ديمومتها 

وقيمتها.

تعزيز إدارة المحميات الطبيعية، كما أن ضعف 	 
القيمة  تدهور  إلى  أدى  التعدين  إدارة مناطق 
المناطق  لبعض  والثقافية  والبيئية  الجمالية 

ذات الطبيعة الخاصة.

تبعثر أنشطة القطاع الزراعي إلى أجزاء صغيرة 	 
استخدام  كفاءة  متدنية، وضعف  إنتاجية  ذات 
هذا  مساهمة  من  يضعف  الذي  األمر  المياه، 

القطاع في سياسات األمن الغذائي.

محدودية اإلجراءات الالزمة للتخفيف والتكيف 	 
الحرارة،  درجات  كارتفاع  المناخي،  التغير  مع 
البنية  على  الفيضانات  تخلفها  التي  واألضرار 

األساسية. 

مسقط، 	  مع  المحافظة  ترابط  تحسين  ضرورة 
لدعم التكامل االقتصادي بين مسقط العاصمة 

والداخل عبر سمائل ونزوى.
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التطلعات الرئيسية للتنمية العمرانية
لمحافظة  الداخلية 

لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تنطلق 
إلى  الهادف  العمراني  للتخطيط  رؤية  من  الداخلية 
توجيه التنمية الحضرية واالقتصادية مع حماية األصول 
األدوار  تحديد  مع  بالحافظة،  القيمة  والتراثية  البيئية 
التنموية لمراكز التجمعات السكانية، بغرض خلق نوع من 

التخصصية والتكامل فيما بينها. 
األكبر  الدور  االستراتيجية  حددت  السياق  هذا  وفي 
مستوى  وعلى  عمومًا  السلطنة  مستوى  على  لنزوى 
الرئيسية،  االقتصادي  النمو  محركات  في  المحافظة 
مع التركيز على االقتصاد المعرفي واإلبداعي الممزوج 
بهالء  من  كل  ستضطلع  حين  في  المحلية،  بالثقافة 
واالستثمارات  األنشطة  وتوسيع  بتحسين  والحمراء 
لسمائل  بالنسبة  أما  للسياحة،  المشجعة  المتنوعة 
تجاري داعم لمسقط. كل  تنمية  بمثابة مركز  فستكون 
البيئية  اإلدارة  تحسين  االعتبار  بعين  األخذ  مع  ذلك 
الطبيعية  األصول  لحماية  الالزم  الالزم  المستوى  إلى 
والتراثية في المحافظة، وتأمين استدامة وجاذبية الحياة 

في القرى الريفية.
وعلى ضوء ذلك، وعبر مراحل إعداد االستراتيجية العمرانية 
اإلقليمية للمحافظة، وما شملته من حلقات عمل تمت 
في إطارها، وبمشاركة واسعة من قبل أصحاب العالقة 
ومؤسسات  واألهلي  والخاص  الحكومي  القطاع  في 
التطلعات  من  بجملة  الخروج  تم  المدني؛  المجتمع 
المنشودة التي ساهمت في إعداد االستراتيجية، تمثلت 

فيما يلي:

السكانية 	  للتجمعات  تطوير تسلسل هرمي واضح 
بما يساهم في تحديد دورها االقتصادي ومعايير 

توفير الخدمات المجتمعية في كّل منها. 

تطوير نزوى الكبرى لتلعب دورًا رياديَا على الصعيد 	 
المرتكز  المعرفي  اقتصادها  تطوير  عبر  الوطني 
على توسيع قدرات مراكز البحوث والتعليم العالي. 
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التجمعات 	  في  العمرانية  الكثافة  تركيز  دعم 
العمراني،  التمدد  من  يحد  بما  الرئيسية  السكانية 
ويعمل في الوقت ذاته على تحسين جودة النسيج 
الحضرية،  الحدود  التنمية ضمن  واحتواء  الحضري، 

لتحقيق مزايا التكتل.

تحسين القدرة االستيعابية للطريق العام الرئيسي 	 
والتي  مسقط،  بمحافظة  المحافظة  يربط  الذي 
بدبد  في  االقتصادي  النمو  تحفيز  دون  تحول 
من  االستفادة  على  القائم  وفنجاء  وسمائل 

التكامل مع النشاطات االقتصادية في مسقط. 

للمجتمعات 	  أفضل  اقتصادي  مردود  تأمين 
المحلية من الموارد الطبيعية واإلرث الثقافي، بما 
في ذلك السياحة المستدامة، وبما يضمن الوعي 

البيئي لحماية تلك الموارد والمحافظة عليها.

تشجيع القوى العاملة العمانية عبر تطوير قدراتها 	 
المتخصصة،  التدريب  برامج  وتكثيف  الفنية، 
القطاع  أنشطة  في  انخراطها  فرص  وتحسين 

الخاص.

تعزيز حيوية القرى الريفية عبر دعم مبادرات تنمية 	 
طابعها  على  المحافظة  مع  المحلية،  السياحة 

الريفي. 

وضع التشريعات التخطيطية الالزمة للحفاظ على 	 
جودة البيئة الطبيعية والتاريخية والمناظر الجميلة 

في المحافظة.     



االستراتيجية العمرانية  18

أهداف  إطار  وفي  التطلعات،  هذه  ضوء  وعلى 
العمرانية،  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  وغايات 
األهداف  تمثلت  2040؛  عمان  المستقبلية  والرؤية 
لالستراتيجية  المستدامة  والعمرانية  االقتصادية 
خالل  الداخلية  لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية 

العقدين القادمين في التالي:

التنمية المستدامة وتغير المناخ 
الوطنية  االستراتيجية  أهداف  مع  انسجامًا  وذلك 
توقع  أهمية  على  تؤكد  التي  العمرانية  للتنمية 
وإدارة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ، وبناء المرونة 
المتغيرة،  المناخية  للظروف  لالستجابة  الالزمة 
وتطوير تجمعات سكانية مرنة قادرة على الصمود، 
المناخية  التغيرات  التكيف مع  القدرة على  يعزز  بما 
استخدام  زيادة  إلى  باإلضافة  آثارها  من  والتخفيف 
االعتبار  بعين  األخذ  مع  المتجددة  الطاقة  مصادر 

الجوانب التالية:

تقييم مدى التوافق مع أهداف األمم المتحدة 	 
للتنمية المستدامة.

وقادر 	  الكربون  منخفض  اقتصاد  الى  التحول 
على التكيف مع تغيرات المناخ.

تضمين إجراءات التخفيف و/أو التكيف مع تغير 	 
المناخ في مختلف مجاالت التنمية.

تحقيق تنمية عمرانية استراتيجية 
تسلسل  ضمن  مترابطة  عمرانية  مجتمعات  تطوير 
واضح،  مستقبلي  توجه  ويحكمها  محدد،  هرمي 
تعزيز  فيها  ويتم  المناسبة،  الخدمات  فيها  وتتوفر 

الهوية العمانية، وذلك من خالل ما يلي:

استيعاب النمو السكاني الكبير للعمانيين في 	 
في  السكان  عدد  إجمالي  إن  إذ  المحافظة، 
نسمة  ألف   )655( قرابة  سيبلغ  المحافظة 
ألف   )561( نحو  منهم  2040م،  عام  بحلول 

مواطن، و)94( ألف نسمة وافد.
رئيسي 	  وطني  كمركز  الكبرى  نزوى  دور  تعزيز 

يستوعب )210( ألف نسمة بحلول عام 2040م 

)بما في ذلك سكان منح(.
 	 )60( بنحو  يقدر  ما  سكاني  نمو  استيعاب 

ألف نسمة في  و)35(  ألف نسمة في بهالء، 
الحمراء، و)74( ألف نسمة في مدينة سمائل، 
و)18( ألف نسمة في أدم، وذلك بحلول عام 

2040م.
إنشاء مناطق التخطيط ذات الطبيعة الخاصة   	 

إلدارة بيئية أفضل في جبال الحجر.

تحقيق النمو واالزدهار
تم تحديد أهداف التنمية االقتصادية في محافظة 
الداخلية بما يتماشى والتوقعات الوطنية، وذلك من 
التنافسية للمحافظة، واستغالل  الميزة  خالل دعم 
نقاط القوة لتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية، 
الخاص. ويتضمن ذلك  القطاع  الشراكة مع  وتحفيز 

الجوانب التالية:

تطوير قطاع خدمات وأعمال ذي قيمة مضافة 	 
عالية في نزوى، وتوفير نحو )260( ألف فرصة 

عمل للعمانيين. 
نزوى 	  في  القائمة  الجامعية  المنطقة  توسيع 

وإنشاء جامعة وطنية ذات مستوى عالمي.
وتعزيز 	  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  دعم 

دور االبتكار واإلبداع.
المحلية، 	  )السياحة  السياحي  االقتصاد  تعزيز 

كل  في  الثقافية(  والسياحة  األعمال،  سياحة 
من نزوى وبهالء والحمراء وأدم.

البيئية 	  والسياحة  الجبلية  المنتجعات  تطوير 
المرتكزة على االستثمارات المحلية.

إدارة البيئة )التراث الطبيعي والثقافي(
للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  أهداف  ضوء  على 
االستباقية  الحماية  على  تؤكد  التي  العمرانية، 
للمناطق ذات األهمية الطبيعية والثقافية، ورعاية 
وتعزيز البيئة الطبيعية والثقافية في مشاريع التنمية 
اإلقليمية  االستراتيجية  أهداف  تتمثل  المستقبلية؛ 

لمحافظة الداخلية في هذا الجانب فيما يلي:
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حماية األصول الطبيعية والثقافية.	 
البيئة 	  حالة  تقرير  وإعداد  البيئي  الوضع  رصد 

بصفة دورية.
المساهمة في تحقيق أهداف األمم المتحدة 	 

للتنوع األحيائي.
المردود 	  ذات  األنشطة  بين  التوازن  تحقيق 

تدعم  التي  البيئية  السياحة  مثل  االقتصادي 
الطبيعية  البيئة  وحماية  الريفي،  االقتصاد 

والثقافية. 

إدارة الموارد الطبيعية
انسجامًا مع االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 
الموارد  واستخدام  وإدارة  توجيه  على  تؤكد  التي 
الطبيعية بشكل أفضل لصالح الجميع وبما يتوافق 
الغذائي/  األمن  وتعزيز  االستدامة،  مبادئ  مع 
االكتفاء الذاتي للسلطنة، وضمان التكامل بين إدارة 
الموارد المائية والزراعية، وحماية المناطق الصالحة 
في  للمحافظة  اإلقليمية  األهداف  تتمثل  للزراعة؛ 

التالي:

إلقامة 	  المخصصة  التوسع  مناطق  تحديد 
الزراعة المستدامة.

اإلدارة المسؤولة والرشيدة لموارد المياه غير 	 
المتجددة.

وحماية 	  المعادن  استخراج  أنشطة  بين  التوازن 
الموارد البيئية الطبيعية والثقافية.

نظام النقل
للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  أهداف  مع  بالتوافق 
يتضمنه  وما  المستدام،  بالنقل  المتعلقة  العمرانية 
من تعزيز منظومة النقل العام داخل المدن الرئيسية 
مختلفة  أنماط  استخدام  وتشجيع  بينها،  وفيما 
الدراجات  واستخدام  المشي  فيها  بما  للتنقل، 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تضمنت  الهوائية؛ 

لمحافظة الداخلية ما يلي:

وزيادة 	  المروري،  االزدحام  من  التخفيف 

استخدام النقل العام ضمن المناطق الحضرية، 
سيما نزوى وسمائل وبهالء والحمراء.

مع 	  بالمحافظة  الطرق  شبكة  ربط  تعزيز 
شمال  )مسقط،  المجاورة  المحافظات 

الشرقية، الظاهرة(.

بنية أساسية فعالة
وفقًا ألهداف االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 
التي تسعى إلى تطوير بنية أساسية خضراء مبتكرة، 
في  وواقعية  معقولة  وبتكلفة  للصمود،  وقابلة 
العمرانية الحضرية والريفية، والتأكيد على  المناطق 
المتجددة في مختلف  الموارد  وتوزيع  إنتاج  أولوية 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  ركزت  الخدمات؛ 

لمحافظة الداخلية على ما يلي:

تعزيز ربط شبكة المياه بالمحافظة مع شبكات 	 
المياه في المحافظات المجاورة.

وإعادة 	  المياه،  استخدام  كفاءة  تحسين 
استخدام مياه الصرف المعالجة.

الطاقة 	  أهداف  تحقيق  في  المساهمة 
المتجددة على المستوى الوطني. 

تطوير شبكات النطاق العريض.	 
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حلقات العمل الرئيسية للمحافظات

مارس 2019م

العمرانيــة  للتنميــة  الوطنــي  اإلطــار  اســتعراض 
البديــل  تأثيــرات  وعــرض  المجلــس  مــن  المعتمــد 
الســكانية  الجوانــب  فــي  محافظــة  كل  علــى 
واالقتصاديــة ونمــو المــدن وعلــى قطاعــات حيوية 
أخــرى مثــل التوظيــف و البنيــة األساســية والنقــل و 
ــاخ ومناقشــة فــرص  ــاه والبيئــة والمن الزراعــة والمي
فيهــا   وشــارك  محافظــة،  كل  ومميــزات  التنميــة 
حوالــي 459  مشــارك مــن القطاعيــن الحكومــي 
والخــاص ذات العالقــة والمجتمــع المدنــي وبعــض 
التنميــة  مجــاالت  فــي  والباحثيــن  األكاديمييــن 

العمرانيــة.

 حلقات عمل الرؤى العمرانية للمحافظات
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حلقات عمل مناقشة بدائل االستراتيجية
 العمرانية لكل محافظة 

يونيو –يوليو 2019م

لبدائل  العمل  حلقات  ومناقشة  استعراض 

اإلقليمي  المستوى  على  العمرانية  االستراتيجية 

بديل  لكل  المتوقعة  والتأثيرات  موسع  بشكل 

واالجتماعية  السكانية  الجوانب  على  البدائل  من 

واالقتصادية والبيئية في المحافظات، وتم صياغة 

المدخالت  من  مجموعة  على  بناًء  البدائل  هذه 

أهمها البديل األمثل للتنمية العمرانية شارك في 

الحلقة حوالي 908  مشاركا من القطاع الحكومي 

المدني  المجتمع  وممثلي  الخاص  والقطاع 

والشباب في مختلف محافظات السلطنة.
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مامح االستراتيجية العمرانية اإلقليمية
 لمحافظة الداخلية 2040 

آفاق النمو في المحافظة 
ترتكز الخطة االستراتيجية للنمو العمراني بمحافظة 
الداخلية على تحديد نزوى الكبرى كمركز تنمية على 
ألف   210 يقارب  ما  بعدد سكان  الوطني،  الصعيد 

نسمة بحلول عام 2040م. 
وعلى أن يتضّمن وسط المدينة عددًا من الجامعات، 
مستوى  ذات  جديدة  وطنية  جامعة  ضمنها  من 
بين  فيما  الجيد  التواصل  تأمين  يتم  وبأن  عالمي. 
أنحاء المدينة من خالل وسائل النقل العام، والطرق 
منح(،   – )نزوى  تحسينها  بعد  والفرعية  الشريانية 
وكذلك من خالل تكامل منظومة النقل مع المراكز 

اإلقليمية األخرى بالمحافظة. 
وسوف تتركز معظم محّركات وأنشطة التنمية في 
المعرفي  االقتصاد  تطوير  إطار  الكبرى ضمن  نزوى 
مهم  مركزي  تجاري  ووسط  اإلبداعية،  والصناعات 
ومتوسطة  صغيرة  محلية  عمانية  شركات  يضم 

الحجم. 
العمرانية  االستراتيجية  مالمح  أهم  تتمثل  كما 
اإلقليمية للمحافظة في توسيع مراكز الخدمات في 
وذلك  وأدم،  والحمراء  بهالء  مثل  الرئيسية،  المدن 
من خالل إقامة مراكز تجارية متعددة االستخدامات، 
واقتصاد سياحي متكامل مع السياحة الموجهة في 
والسياحة  األعمال  وسياحة  الترفيه  ألغراض  نزوى 

الثقافية. 
االستراتيجي  لموقعها  ونظرًا  لسمائل،  وبالنسبة 
تجارية  بخدمات  فستتميز  مسقط؛  من  القريب 

ومكتبية داعمة للنشاطات الرئيسية في مسقط.

اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تسعى  كما 
مصممة  تخطيطية  مبادئ  تطبيق  إلى  للمحافظة 
حضرية  مراكز  وإنشاء  العمراني،  التمدد  من  للحّد 
تطوير  على  ومبنية  التصميم،  جيدة  متماسكة 
للمراكز  واضح  هرمي  تسلسل  على  قائم  عمراني 
المعايير  مع  ومتوافق  الخدمات،  ومراكز  الحضرية، 

الوطنية، بما يضمن توفير خدمات كفؤة ومتكاملة 
لمختلف التجمعات السكانية.

العمرانية  االستراتيجية  ستركز  المياه؛  مجال  وفي 
جديدة  خطوط  إنشاء  على  للمحافظة  اإلقليمية 
ومتطورة لنقل المياه، وربط شبكة مياه المحافظة 
المجاورة،  المحافظات  في  المياه  نقل  بشبكات 
البنية  في  اإلضافية  االستثمارات  أن  عن  فضاًل 
الشرب  مياه  بتأمين  ستسمح  للشبكة  األساسية 
للتجمعات السكانية الرئيسية، كل ذلك سيؤدي إلى 
تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز األمن المائي 

اإلقليمي والوطني. 
أما بالنسبة لقطاع الطاقة فسيتم العمل على تنويع 
مصادر الطاقة المتجددة وزيادة انتاجيتها، وذلك عبر 
إنشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية لتشكل ما 
المحافظة  في  الطاقة  مصادر  من   )91%( يقارب 

بحلول عام 2040م.
الحماية  من  أعلى  مستوى  تحقيق  سبيل  وفي   
واإلدارة البيئية؛ سيتم تصنيف جبال الحجر كمنطقة 
تركيز  نحو  والتوجه  خاصة،  طبيعة  ذات  تخطيط 
المنتجعات الجبلية في الجبل األخضر وجبل شمس 
للتخفيف من تأثيرها على المواقع البيئية والثقافية 
ضمن هذه المنطقة، فضاًل عن تطوير اقتصاد محلي 
االستثمار  على  القائمة  البيئية  السياحة  على  يرتكز 
القطاع  الداعمة لهذا  البنية األساسية  المحلي في 
وفي إدارة الزوار وإبراز التراث الثقافي، ليشكل جزءًا 
من الدرب التراثي والثقافي المقترح إقامته عبر جبال 

الحجر والذي يمر بعدة محافظات.
كبيرًا  عددًا  االستراتيجية  تتضمن  ذلك  جانب  إلى 
دعم  أجل  من  اتخاذها  سيتم  التي  اإلجراءات  من 
تأثيرات  من  والتخفيف  للتكيف  الوطنية  السياسات 
تطوير  اإلجراءات  تلك  وتشمل  المناخي.  التغير 
سياسات إدارة الموارد المائية الجوفية، وزيادة كثافة 
الغذائي،  األمن  تحقيق  أجل  من  الزراعية  المناطق 
األساسية  البنى  مرونة شبكات  تعزيز  إلى  باإلضافة 
وقدرتها على التأقلم، فضاًل عن تطوير بيئة عمرانية 
في  تساهم  مستدامة  تصاميم  خالل  من  خضراء 

التخفيف من التغير المناخي.
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 االطار العام المكاني لالستراتيجية االقليمية لمحافظه الداخليه



االستراتيجية العمرانية  24

من خالل نماذج النمو السكاني واالقتصادي التي تم 
إعدادها على المستوى الوطني؛ تم استخالص جملة 
االقتصادية  المستقبلية  والتقديرات  المؤشرات  من 

 إجمالي عدد السكان في

الداخلية

2040 2020

السكان 

الوافدون )%(

إجمالي القوى العاملة

القوى العاملة الوافدة )%(

عدد السكان في

 مدينة نزوى

القوى العاملة

 الوطنية )%(

النمو المتوقع إلجمالي الناتج 

المحلي )%(

المؤشرات

655 ألف نسمة464 ألف نسمة

210 ألف نسمة119 ألف نسمة

25%14%

149 ألف نسمة

61%

263  ألف نسمة

30%

39%

1,7%

70%

 4,5%    

التقديرات المستقبلية لمحافظة الداخلية
 بحلول عام 2040م 

واالجتماعية المتوخاة لمحافظة الداخلية حتى عام 
2040م، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:
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خطة التحول الحضري لمدينة نزوى

نزوى  لمدينة  العمراني  التحول  خطة  تهدف 
من  والحد  الحضري،  النسيج  جودة  رفع  إلى 
التمدد العمراني غير الموجه، وذلك من خالل 
وضع حدود لالحتواء الحضري للمدينة، وتحديد 
العمرانية  الكثافة  لزيادة  المالئمة  المواقع 
الخريطة.  على  موضح  هو  كما  بداخلها، 
وتتضمن الحدود الحضرية لنزوى الكبرى مدينة 
منح، مع استبعاد المناطق غير المالئمة للنمو 
الفياضات  لمخاطر  المعرضة  كتلك  العمراني، 
التدخالت  وتشمل  الشديدة.  االنحدارات  أو 
الرئيسية للتحول العمراني للمدينة تحديد مركز 
تجاري جديد، وتحسين األماكن العامة من أجل 

تشجيع حركة المشاة، 

والربط بين المركز التجاري للمدينة والمناطق 
التعليم  ومجمعات  االستعماالت  المتعددة 
للمدينة،  الداخلية  الطرق  خالل  من  العالي 
القديمة  األحياء  العمرانية في  الكثافة  وزيادة 
والتاريخية شمال نزوى، إلى جانب إعادة تأهيل 
المواقع التاريخية وتهيئتها لألغراض السياحية 
الثقافية  قيمتها  على  المحافظة  ضمان  مع 
والتراثية. وبالنسبة للمناطق الصناعية الرئيسية 
بالنمو نظرًا لموقعها  الجنوب فستستمر  في 
االستراتيجي على تقاطع الطريق الرئيسي مع 
المخصص  المسار  وشمال  المحافظات،  بقية 
مجلس  دول  ستربط  التي  الحديد  لسكة 
التعاون الخليجي، على المدى البعيد )ما بعد 

2040م(.
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منطقة التحول الحضري لمدينة نزوى الكبرى
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 اإلطار العام المقترح لسياسات التخطيط
العمراني لمحافظة الداخلية

محـــور التنمــية المستدامـــــة
وتغيـــــر المنــــاخ

محـــــــــــــــــــــــــــور نظـــــــــــــــــــــــــــام
النقــــــــــــــــــــــــــــل 

محور تحقيق التنمية العمرانية
االستراتيجية

محــــــــور بنيـــــــــــــة أساسيــــــــــــــــــة
فّعالــــــــــــــــة 

محـــــــور تحقيـــــــــــــق النمــــــــــــو
واالزدهـــــــــــــــار 

محـــــور إدارة البيــــئة
 )التراث الطبيعي والثقافي(

محــــــــــــــــــــور إدارة المـــــــــــوارد
الطبيعيــــــــــــــــة

SU, CC :رمز السياسة

TM :رمز السياسة

SD :رمز السياسة

EN, UT :رمز السياسة

GP :رمز السياسة

TE, CE, CH :رمز السياسة

MM, WR, FS :رمز السياسة

التي  الرئيسية  اآللية  العامة  السياسات  إطار  يعتبر 
العمرانية  االستراتيجية  تنفيذ  خاللها  من  سيتم 
السنوات  مدى  على  الداخلية  لمحافظة  اإلقليمية 
رئيسية  اإلطار سبعة محاور  القادمة، ويتضمن هذا 
االستراتيجية  المعتمدة في  السياسات  تتوافق مع 

الوطنية للتنمية العمرانية. 
وهي كالتالي:

وقد تم ربط كل محور من هذه المحاور بمجموعة 
تنفيذ  عملية  مراقبة  أجل  من  وذلك  الغايات،  من 
خالل  للمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية 
الفترة من عام 2020م وإلى عام 2040م، وضمان 
المستوى  على  الموضوعة  باألهداف  االلتزام 

الوطني. 
وفيما يلي توضيح لمضمون كل محور، وما يشتمل 

عليه من سياسات وأهداف:



29االستراتيجية العمرانية 



االستراتيجية العمرانية  30

التنمية المستدامة و تغير المناخ

SU, CC :رمز السياسة

المستدامة  بالتنمية  المتعلقة  السياسات  تتداخل 
ضمن  السياسات  من  العديد  مع  المناخ  وتغير 
الوطني  المستوى  على  العمرانية  االستراتيجية 

واإلقليمي على حد سواء.
العمرانية  االستراتيجية  تقييم  تم  ذلك  على  وبناًء   
أهداف  ضوء  في  الداخلية  لمحافظة  اإلقليمية 
التنمية المستدامة، باإلضافة إلى تقييم االستدامة 
بجوانب  التزامها  المشاريع ومدى  في ضوء طبيعة 
وانعكاسها  تكلفتها،  وفعالية  المختلفة  االستدامة 

على المجتمع. 
العمرانية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  فإن  لذلك 
لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  واالستراتيجية 
الداخلية تؤكدان على أن الخطط الخمسية المقبلة 
بحاجة الختيار المشاريع وفق آلية تقييم االستدامة، 
االقتصادية  االستدامة  أبعاد  تحقيق  لضمان  وذلك 

واالجتماعية والبيئية على النحو األفضل. 

على مختلف  المناخ  لتغير  الكبير  التأثير  إلى  وبالنظر 
قطاعات التنمية؛ فقد تم دمج السياسات واإلجراءات 
مجاالت  مختلف  في  المناخي  بالتغير  المتعلقة 

االستراتيجية العمرانية اإلقليمية للمحافظة. 

ولذلك فإن هذا اإلطار المتعلق بالتنمية المستدامة 
وتغير المناخ يتداخل ويندمج مع غيره من السياسات 

الواردة في هذا التقرير، ومن بينها ما يلي:

المياه 	  موارد  على  المحافظة  سياسات 
الجوفية.

تعزيز الزراعة المتطورة للمساهمة في	 
 األمن الغذائي للسلطنة.

االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.	 

المناطق 	  في  العمرانية  التنمية  تفادي 
المعرضة لمخاطر الفيضانات.

مستدامة 	  وبناء  تصميم  معايير  اعتماد 
للمشاريع الحديثة.

المشي، 	  وتشجيع  العامة،  المرافق  تطوير 
أثر  لتقليل  الخضراء  المسطحات  وإقامة 

ظاهرة الجزر الحرارية.
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تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية
SD :رمز السياسة

الداخلية  لمحافظة  العمراني  النمو  نمط  اتسم 
تاريخيًا بتركزه حول الواحات المتعددة والمتناثرة في 
سكانية  تجمعات  تكوين  إلى  أدى  مما  المحافظة؛ 

مبعثرة وذات كثافة سكانية منخفضة. 
كما ساهمت هجرة المواطنين العاملين إلى مسقط، 
االمتداد  في  الثانوية  المساكن  على  والطلب 
العمراني، إلى زيادة االعتماد على المركبات الخاصة 
بين  المسافة  لبعد  نظرا  للتنقل،  أساسية  كوسيلة 

المنازل الجديدة والخدمات الضرورية للسكان. 

كذلك أّدى االنتقال غير الموجه من االقتصاد الزراعي 
التقليدي إلى القطاع الصناعي والخدمي إلى تبعثر 
الصناعات والتوظيف، حيث لم يتم وضع خطة لذلك 
التحول تأخذ بعين االعتبار النمو السكاني في المراكز 

الحضرية. 
وبالرغم من تنوع وتوازن توزيع استعماالت األراضي 
في والية نزوى، بما فيها قرى طيمسا وبركة الموز؛ 
يفتقر  عام  بشكل  للمدينة  العمراني  النسيج  أن  إال 
إلى عناصر الجاذبية والتميز، األمر الذي ال يدعم دور 
صعيد  على  وتعليمي  ثقافي  تجاري  كمركز  الوالية 

المحافظة. 
الناشئة وضغوطات توفير  السياحية  التنمية  أن  كما 
مرافق الضيافة الالزمة لها أدى إلى إقامة مشاريع 
البيئية  لتأثيراتها  كاٍف  تقييم  بدون  كبرى  تطويرية 

ومدى تكاملها مع السياق العمراني.

لذلك تركز االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة 
لتحقيق  تخطيطي شامل  إطار  وضع  على  الداخلية 
تمنية عمرانية استراتيجية )SD(، أكثر استدامة وترابطًا 
في مختلف مدن وقرى المحافظة، متضمنة حماية 
العمراني  النسيج  والتراث، وتحسين  الطبيعية  البيئة 
في المدن والقرى التاريخية، واالرتقاء بها كوجهات 

سياحية جذابة، وذلك من خالل السياسات التالية: 

تشــجيع توجيــه التنميــة حــول محطــات النقــل 
العــام المتكاملــة

توفير الخدمات و المرافق المجتمعية

تعزيز المجتمعات الريفية

SD6 :رمز السياسة

SD7 :رمز السياسة

SD8 :رمز السياسة

التسلسل الهرمي
للتجمعات السكانية

احتواء النمو
 الحضري

مقابلة متطلبات
التنمية المستقبلية

تعزيز عمليات
التحول الحضري 

تطوير مدن ذكية
جاذبة للعيش

SD1 :رمز السياسة

SD2 :رمز السياسة

SD3 :رمز السياسة

SD4 :رمز السياسة

SD5 :رمز السياسة
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تحديد مناطق التخطيط ذات
الطبيعة الخاصة

بيئة عمرانية خضراء
مستدامة

SD11 :رمز السياسة

SD12 :رمز السياسة

والمحافظــة  االجتماعــي  التماســك  تشــجيع 
العمانيــة الهويــة  علــى 

ضبط التنمية في المناطق غير المائمة

SD9 :رمز السياسة

SD10 :رمز السياسة

من المتوقع أن ينمو عدد السكان في 
وبركة  منح  تضم  التي  الكبرى  نزوى 
نسمة  ألف   )210( نحو  إلى  الموز 
بحلول عام 2040م، مع نمو ملحوظ 

أيضًا في بهالء والحمراء وسمائل. 
الهرمي  التسلسل  تحديد  تم  وقد 
محافظة  في  السكانية  للتجمعات 
الداخلية على أساس أن تشكل مدينة 
نزوى الكبرى المركز الحضري الرئيسي 
المراكز  تليها  الوطني،  الصعيد  على 
أدم،  بهالء،  لزغ،   / )سمائل  الخدمية 
ازكى/ إمطي، بدبد / فنجا والحمراء( 
المراكز  ثم  الرئيسية،  الريفية  والمراكز 
القرى  بقية  وبعدها  الثانوية،  الريفية 

الريفية األخرى. كما تم وضع حدود 

تم تحديد مناطق التدخالت العمرانية 
إعادة  عملية  في  األولوية  ذات 
وإعادة  نزوى(،  )وسط  التطوير 
التجديد والتأهيل )مثل بعض الحارات 
والحارات  الموز،  وبركة  نزوى  في 
الحارات  من  وغيرها  وأدم  منح  في 
المهمة(. كما تم تحديد المواقع ذات 
التحسين  وتتطلب  الخاص  الطابع 
الحضرية  كالمزارع  والحماية،  والتعزيز 
مدن  مختلف  في  الزراعية  والواحات 

وقرى المحافظة.  

تعزيـــز التنمية
 العمرانية 

إعادة هيكلة المناطق
 الحضرية

SD1

SD7 SD3

SD10

SD2

SD12

للتجمعات  الحضري  النمو  الحتواء 
العمرانية الرئيسية في المحافظة، بحيث 
لكل  ممكن  عمراني  نمو  أقصى  يوضح 
يتيح  ثم  الحدود، ومن  تلك  تجمع ضمن 
مقابلة متطلبات التنمية المستقبلية  من 
والمرافق  والخدمات  الالزمة  األراضي 

حتى عام 2040م. 
متدرج  منهج  اعتماد  تم  أخرى  جهة  من 
بحيث ال  المناطق،  لتلك  الحضري  للنمو 
األراضي  وتوزيع  العمراني  االمتداد  يتم 
إال بعد استيفاء جميع عمليات  الجديدة 
التحول الحضري داخل المنطقة المعمرة 
القائمة، كعملية زيادة الكثافة العمرانية، 
وملء الفراغات، وإعادة تجديد المناطق. 
كما تم األخذ بعين االعتبار ضبط التنمية 
المالئمة  ضمن هذه  غير  المناطق  في 
الحدود، بحيث يمنع التعمير في المناطق 

غير المناسبة، كاألودية وغيرها.

SD4
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تعزيز التنمية الريفية

SD8

SD6

SD9

SD5

SD11

من  الريفية   المجتمعات  تعزيز  سيتم 
االقتصادية  األنشطة  تأمين  خالل 
البيئية،  كالزراعة، والسياحة  المالئمة؛ 
توفر  التي  األنشطة  من  ومثيالتها 
كما  مجزية.  محلية  عمل  فرص 
مشاركة  ضمان  على  العمل  سيتم 
عملية  في  الريفية  المجتمعات 
التخطيط المحلي وجهود التنفيذ التي 
تتم وفق إطار االستراتيجية العمرانية 
بهدف  وذلك  للمحافظة،  اإلقليمية 
والحفاظ  االجتماعي  التماسك  تعزيز 
هذه  في  العمانية   الهوية  على 
المجتمعات. وفي سبيل ضمان التوازن 
االقتصادية  التنمية  متطلبات  بين 
البيئية  الموارد  وإدارة  حماية  وبين 
الطبيعية والتراثية المهمة تم تحديد 
منطقة جبال الحجر كمنطقة تخطيط 

ذات طبيعة خاصة، 

الغايات المنشودة من سياسات
 )تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية(

2 ألف هكتار

5 آالف هكتار

41,500 ألف وحدة سكنية

5500 ألف كم2

مساحة مناطق التحول الحضري

مساحة األراضي المطلوبة للتوسع الحضري

عدد الوحدات 
السكنية المطلوبة

مساحة مناطق التخطيط البرية ذات الطبيعــــــة 
الخاصـــة في المحافظـــــــة

األماكن  تحديد  إلى  باإلضافة  ذلك 
التي تتطلب إقامة حدائق ومتنزهات 
ذلك  وغير  عامة،  ترفيه  وساحات 
عمرانية  بيئة  إقامة  مقتضيات  من 
خضراء مستدامة. وقد تم ربط توفير 
المجتمعية   والمرافق  الخدمات 
)اإلقليمية  مستوياتها  اختالف  على 
الهرمي  بالتسلسل  والمحلية...إلخ( 
تكون  أن  على  السكانية.  للتجمعات 
كالمالعب  الحجم،  كبيرة  الخدمات 
والمستشفيات؛  والمدارس  الرياضية 
وذلك  المدينة،  مركز  حدود  خارج 

وفقًا لمعايير التخطيط العمراني.

على أن تقوم الجهات المعنية بوضع 
محددة  وضوابط  عامة  إرشادات 
قد  التي  التنمية  أنشطة  لمختلف 
التخطيط  منطقة  نطاق  داخل  تتم 
تكون  بحيث  الخاصة،  الطبيعة  ذات 
االستدامة  لعنصري  فيها  األولوية 

والحماية.
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تحقيق النمو االقتصادي  واالزدهار 

GP :رمز السياسة

يقارب  ما  حاليًا  الداخلية  محافظة  اقتصاد  يوفر 
قطاعات  في  معظمها  عمل،  وظيفة   )150.000(
القطاعات  أما  المحلية.  والخدمات  والبناء  التصنيع 
فإن  والغاز  النفط  قطاع  باستثناء  األخرى  الرئيسية 
معظمها يعتمد على القوى  العاملة الوافدة ذات 

اإلنتاجية المحدودة. 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تسعى  لذلك 
للمحافظة إلى دعم النمو االقتصادي بالمحافظة، 
ومضاعفة القوى العاملة الوطنية، وتقليل االعتماد 
على القوى العاملة الوافدة، وزيادة اإلنتاجية، وتعزيز 
مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي 
نقاط  على  باالعتماد  وذلك  االقتصادي،  والتنويع 
القوة، والمقومات التي تتمتع بها المحافظة، ومن 

خالل تنفيذ السياسات التالية:

تحديد نطاقات متخصصة
لألعمال والتوظيف

تطوير بيئة األعمال
لتعزيز القدرة التنافسية

تخصيص مناطق
لألنشطة االقتصادية

تعزيز مصادر
التمويل المالي

GP1 :رمز السياسة

GP3 :رمز السياسة

GP2 :رمز السياسة

GP4 :رمز السياسة

سيرتكز التنويع االقتصادي لمحافظة 
األنشطة  تطوير  على  الداخلية 
منطقة  وتوسيع  القائمة،  السياحية 
الداعمة  الخدمات  وتوفير  الجامعة، 
لقطاع النفط والغاز في أدم، وإقامة 
ذات  للتكنولوجيا  جديدة  مجمعات 
كل  دعم  يتم  أن  على  عالية،  إنتاجية 
النطاقات  توفير  خالل  من  ذلك 
المخصصة  األراضي  من  المناسبة 
بيئة  وتطوير   ، والتوظيف  لألعمال 
إن  التنافسية.  القدرة  لتعزيز  األعمال 
)السياحية  القطاعات  نمو هذه  دعم 
إلى  يحتاج  والتعليمية(  والتصنيعية 
قطاع خدمي متخصص في مجاالت 
التسويق والمالية وعمليات االستيراد 
والعقارات  والصيانة  والتصدير 
وتكنولوجيا االتصاالت. كما أن إعادة 
المركزية في  األعمال  تطوير منطقة 
نزوى وتوفير األراضي الالزمة لتوسيع 
التابع  األعمال  نزوى ومجمع  جامعة 
الداعمة  العوامل  من  ستكون  لها 

لتنويع اقتصاد المحافظة.
تطوير السياحة المحلية واإلقليمية:

تتمتع مدن محافظة الداخلية وكذلك 
العديد من تجمعاتها الريفية بإمكانات 
قطاع  لتنمية  كبيرة  ومقومات 
وبالتالي  والدولية،  المحلية  السياحة 
التجمعات  ففي  العمل.  فرص  توفير 
وأدم  نزوى  مثل  التاريخية  الحضرية 
على  العمل  يمكن  والحمراء،  وبهالء 
المباني  استخدام  وإعادة  ترميم 

التاريخية كمراكز ثقافية وسياحية، 

تحديد نطاقات متخصصة 
لألعمال والتوظيف GP1

GP3
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االستراتيجية  تضمنته  لما  وفقا 
الوطنية للتنمية العمرانية؛ فإن تطوير 
قطاعات جديدة وإقامة شركات ناشئة 
من  واسعة  مجموعة  تطوير  يتطلب 
اإلجراءات، تتراوح بين تسهيل عمليات 
التمويل،  على  والحصول  التسجيل، 
بالتسويق،  يتعلق  فيما  واإلرشاد 
وتحديد األراضي والمواقع المالئمة، 
وتعزيز سياسات التوظيف التفضيلية، 
وتوفير اختصاصات متنوعة في مجال 
الفني والمهني. ولذلك من  التدريب 
المتوقع أن يتم تأمين هذه الخدمات 
الداخلية،  محافظة  مستوى  على 
المتخصصة  النطاقات  في  سيما 
مواقع  وفي  والتوظيف   لألعمال 
 ، الرئيسية  االقتصادية  األنشطة 
والتأهيل  التدريب  برامج  تكييف  مع 
من  المحافظة  ومتطلبات  لتتالءم 

األعمال.

دعم األعمال 
GP1

GP2

الغايات المنشودة من سياسات ) تحقيق 
النمو واالزدهار االقتصادي(

1

3

1

70%

عـــــــدد مراكــــــــز اإلبتكــــــــار التجـــارية

عـــــدد المناطــــــق الصنــــــــــاعية

عـــــدد مراكـــز االبتكــــــار واألعمـــــــــال

نسبة القوى العاملة الوطنية

وإلقامة المعارض الفنية وورش عمل الفنانين. كما 
الحجر  جبال  في  المحلية  السياحة  تطوير  يتطلب 
بين الحمراء وسيق وسمائل؛ إعداد الخطط الالزمة 
توفير  ذلك  في  بما  السياحية،  المواقع  لتهيئة 
التجارية  المحالت  وإقامة  لإلقامة،  متنوعة  أماكن 
والمطاعم، والمرافق السياحية األخرى التي تدعم 
اإلضرار  عدم  االعتبار  بعين  األخذ  مع  االقتصاد، 

بالبيئة الطبيعية أو الثقافة المحلية.
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مناطق األنشطة االقتصادية
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إدارة البيئة )التراث الطبيعي والثقافي(
TE, CH :رمز السياسة

على  العمرانية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  تؤكد 
ضرورة التوازن بين التنمية ومتطلبات اإلدارة البيئية، 
بغية المحافظة على الموارد الطبيعية ذات القيمة 

العليا، وبما يحقق استدامة التنمية. 
لالستراتيجية  البيئية  السياسات  تهدف  ولذلك 
إلى تحسين  الداخلية  العمرانية اإلقليمية لمحافظة 
مع  والتراثية،  الطبيعية  األصول  حماية  مستوى 
المتاحة.  الطبيعية  للموارد  المستدام  االستخدام 
ولتحقيق هذه الغاية حددت االستراتيجية ضمن هذا 
المحور؛ عددا من السياسات مقسمة على إطارين، 
هما: سياسات حماية البيئة البرية ، سياسات حماية 

التراث الثقافي.
)TE( سياسات البيئة البريـة

محافظة  في  الطبيعية  واألصول  الموارد  أبرز  من 
الداخلية؛ المجموعات المستوطنة من حيوان الطهر 
النادرة،  النباتية  واألنواع  الزواحف،  وأنواع  العربي، 
المناظر  ذلك  إلى  يضاف  وغيرها.  العلعالن  كأشجار 

الطبيعية المميزة، كالجبل األخضر. 
الموارد  هذه  إعطاء  بمكان  األهمية  من  ولذلك 
عليها،  والحفاظ  وحمايتها،  الكافي،  االهتمام 
واستغاللها كمقوم بيئي، ورافد اقتصادي، وعنصر 
المستدامة ضمن  التنمية  تحقيق  عناصر  حيوي من 
سياق االستراتيجية العمرانية اإلقليمية للمحافظة.  

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية؛ تضمن اإلطار العام 
لسياسة البيئة البرية  السياسات التالية:

شبكة متكاملة لحماية التنوع األحيائي 
والجيولوجي والمناظر الطبيعية     

الوضع البيئي -الرصد 
وإعداد التقارير

تحسين جودة الهواء وإدارة الضجيج 
والضوضاء  

TE1 :رمز السياسة

TE2 :رمز السياسة

TE3 :رمز السياسة

المــوارد  علــى  المحافظــة 
الطبيعيــة ذات القيمــة العاليــة SD11
اعتمدتها  التي  المبادرات  بين  من 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية 
حماية  بهدف  الداخلية  لمحافظة 
اعتبار  المحافظة؛  في  البرية  البيئة 
ذات  تخطيط  منطقة  الحجر  جبال 
إدارتها  تتم  بحيث  خاصة،  طبيعة 
الخامسة  الفئة  من  حماية  كمنطقة 
لصون  الدولي  االتحاد  لتصنيف  تبعًا 
محمية«،  طبيعية  »مناظر  الطبيعة 
التراث  حماية  على  يعمل  الذي  األمر 
نظام  وفق  الحجر  لجبال  الطبيعي 
تخطيطي يعطي األولوية للتوازن بين 
حماية وتعزيز الموارد الطبيعية الهامة 
أنشطة  إقامة  وبين  الجبال  هذه  في 
المزايا  من  تستفيد  مستدامة  تنموية 

التي توفرها هذه الحماية. 
االستراتيجية  حرصت  عام،  وبشكل 
الطبيعية  الموارد  أهم  حماية  على 
بمختلف أرجاء المحافظة سواًء أكانت 
التخطيط  منطقة  داخل  في  واقعة 
خارجها،  أم  الخاصة  الطبيعة  ذات 
وذلك من خالل إنشاء شبكة متكاملة 
من مناطق صون الطبيعة ، األمر الذي 
محافظة  مساهمة  زيادة  على  يعمل 
الداخلية في تحقيق التزامات السلطنة 
الدولية ضمن أهداف )ايتشي( الخاصة 
بالمناطق ذات التنوع البيئي من نسبة 

%1.8 إلى 11%.

TE1
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الحد من التلوث البيئي 
TE2 من خالل سياسة الوضع البيئيـ  الرصد

وإعداد التقارير  ،ستعمل االستراتيجية 
لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية 
التلوث  مواقع  تحديد  على  الداخلية 
نظام  وضع  ثم  ومن  المحتملة، 
األمر  والمراقبة،  الرصد  لعمليات 
القرارات  اتخاذ  في  سيساهم  الذي 
التلوث  مخاطر  من  للحد  المالئمة 
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. 

كما إن إنشاء مثل هذا النظام الذي 
يعنى بضبط ورصد التلوث، باإلضافة 
إلى تقييم حالة مناطق صون الطبيعة 
الجيولوجية  المناطق  من  وغيرها 
وبصفة  سيساهم  الهامة؛  والبيئية 
التقارير  وتغذية  إعداد  في  دورية 

الوطنية الخاصة بمراقبة البيئة.

1,6%
إجمالي  إلى  الطبيعة  مناطق صون  مساحة 

مساحة المحافظة

)حماية  سياسات  من  المنشودة  الغايات 
البيئة البرية(
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مناطق الموارد الطبيعية 
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مناطق ادارة وحماية التراث الثقافي
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)CH( سياسات حماية التراث الثقافي
تتمتع محافظة الداخلية بالعديد من األصول التراثية 
والمواقع  القديمة،  والحارات  كالقالع،  التاريخية، 
واالستفادة  إبرازها  اآلن  حتى  يتم  لم  التي  األثرية، 
هذه  من  العديد  إن  بل  األمثل،  الوجه  على  منها 
حارة  مثل  للتدهور،  معرضة  الهامة  التراثية  األصول 
وحارة  إزكي،  وحصن  اليمن  وحارة  بهالء،  في  العقر 
الحجرة في فنجا، وغيرها من المواقع التاريخية التي 

تحتاج إلى تدخالت سريعة وفعالة لحمايتها. 
المتعلقة بهذا اإلطار ما  السياسات  وعليه تضمنت 

يلي:

تحديد مناطق حفظ التراث
 الثقافي

الحفاظ على التكامل بين المناظر المتنوعة 
الثقافية والطبيعية

تعزيز مواقع التراث العالمي المدرجة ضمن 
قائمة اليونسكو

تحديد المباني التاريخية والحفاظ عليها

الحفاظ على التقاليد االجتماعية والثقافية 
العمانية

CH1 :رمز السياسة

 CH3 :رمز السياسة

CH2 :رمز السياسة

CH4 :رمز السياسة

CH5 :رمز السياسة

العمرانية  االستراتيجية  تسعى 
الداخلية  لمحافظة  اإلقليمية 
الثقافي  التراث  أصول  حماية  إلى 
تحديد  خالل  من  وذلك  بالمحافظة، 
حيث   ، الثقافي  التراث  مناطق حفظ 
لحفظ  منطقة   )30( نحو  حددت 
محافظة  عموم  في  الثقافي  التراث 
الداخلية، األمر الذي يستدعي تطوير 
خاصة  تخطيطية  ضوابط  وتطبيق 
المناطق،  لتلك  الفريد  الطابع  لحفظ 
الحضري  التخطيط  وبما يتماشى مع 
واالجتماعي واالقتصادي المستدام. 

إلى جانب ذلك، وفي سياق مفهوم 
ضمن  المعتمد  الثقافية(  )المناظر 
للتنمية  الوطنية  االستراتيجية 
العمرانية، والذي يعنى باآلثار الناجمة 
الطبيعة  مع  االنسان  تفاعل  عن 
التاريخية  الحقب  عبر  به  المحيطة 
االستراتيجية  حددت  المختلفة؛ 
لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية 
الداخلية ضمن هذا السياق ومن خالل 
بين  التكامل  على  الحفاظ  سياسة 
المناظر المتنوعة الثقافية والطبيعية  
كمنطقتي  المحافظة  في  موقعين 

مناظر ثقافية طبيعية. 
إبراز هذين  األمر الذي سيساهم في 
التاريخية  الناحية  من  الموقعين 
سيعمل  كما  والسياحية،  والثقافية 
المادي  التراث  دور  تفعيل  على 
للتنمية  كموجهات  المادي  وغير 

المستدامة في المحافظة.

تحديد وتصنيف المعالم 
التاريخية والثقافية  CH1

CH3
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في سياق تطبيق سياسة تعزيز مواقع 
التراث العالمي المدرجة ضمن قائمة 
المبادرات  إحدى  تتثمل  اليونسكو؛ 
هذا  في  إقامتها  المقترح  من  التي 
الصدد؛ انشاء المتحف البيئي لألفالج 
إبراز  خالله  من  ليتم  المحافظة،  في 
هي  العالمي،  للتراث  مواقع  ثالثة 
وفلج  الملكي،  وفلج  دارس،  فلج 

الخطمين. 

من  شبكة  إقامة  يمكن  كما 
تحديدًا  المتخصصة  البيئية  المتاحف 
باألنشطة  المتعلقة  المعارف  في 
التقليدية في المحافظة، مثل تعدين 
الزراعية... المدّرجات  النحاس،  وصهر 

البيئي  المتحف  وسيشكل  إلخ. 
المتاحف  شبكة  بجانب  لألفالج، 
من  نموذجية  مشاريع  األخرى؛ 
التراث  الزوار إلى مواقع  شأنها جذب 
غير  الثقافي  التراث  وإبراز  العالمي، 
المادي، وخلق فرص عمل للعمانيين، 
والمساهمة في زيادة نسبة التعمين 
القدرة  وتعزيز  السياحي،  القطاع  في 
تكامل  وخلق  للسلطنة،  التنافسية 
حفظ  مناطق  بقية  مع  إيجابي  وتآزر 
و  المحافظة  في  الثقافي  التراث 

المحافظات األخرى. 

تعزيز التراث الثقافي واألثري 
CH2

CH3

حيث ستشّكل مواقع التراث العالمي 
المقترح  التراثي  الطريق  من  جزءًا 
النحاس(  )طريق  باسم  والمعروف 
عبر  محافظات  عدة  يقطع  الذي 
في  سيساهم  مما  الحجر،  جبال 
تربط  نوعية  سياحية  مسارات  إقامة 
هذه  في  الرئيسية  التراث  مواقع 
محافظة  من  بدءّا  المحافظات، 
جنوب الشرقية  وصواًل إلى محافظة 
سيوفر  الذي  األمر  الباطنة،  شمال 
التجارب  من  ومتنوعًا  واسعًا  طيفًا 
المناظر  فيها  تتكامل  السياحية، 

المتنوعة الثقافية والطبيعية.
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حوكمة  تطوير  على  العمل  سيتم 
وإدارة التراث الحضري في المحافظة 
من خالل مشاركة المجتمع المحلي، 
لتحقيق  ممّكنًا  عنصرًا  يعتبر  الذي 
هذه  أن  حيث  المستدامة،  التنمية 
تحقيق  على  تساعد  المشاركة 
يقوم  الذي  الحي«،  »التراث  مفهوم 
على مشاركة أفراد المجتمع المحلي 
يشجعهم  ثم  ومن  التراث،  إدارة  في 
االستخدام  في  االستمرار  على 
التراثية،  للمواقع  التقليدي والثقافي 
للعامة  يسمح  الوقت  نفس  وفي 
باالستمتاع بهذا التراث الحي، ويعمل 
على الحفظ المستدام لهذه المواقع 
غير  تراث  من  تتضمنه  بما  التراثية 
مادي كالمعارف والمهارات التقليدية 
واالحتفاالت،  االجتماعية  والعادات 

إلخ. 
اإلدارة  لجان  فإن  أخرى  جهة  من 
من  ممثلين  تضم  المشتركة،  
)وزارة  المعنية  الحكومية  الجهات 
السياحة،  وزارة  والثقافة،  التراث 
المحلي،  المجتمع  من  وأعضاء  إلخ(، 
والمتوسطة  الصغيرة  والشركات 
الحجم؛ إلدارة الحارات المصنفة ضمن 
الدرجة األولى؛ سوف يسمح بالتأهيل 
التدريجي وإعادة الحياة لهذه الحارات 

كمتاحف حية.
السابقة  السياسات  فإن  وبالطبع 
التراث  مناطق  تحديد  مثل  مجتمعة، 
اإلدارة  لجان  وتشكيل  الثقافي، 

المشتركة، وتنفيذ الطريق التراثي.
النمط  لتأهيل  مساندة  حوافز  تمثل 
للحارات  والمعماري  العمراني 

القديمة. 

إدارة التراث الثقافي 
CH1

CH5

CH4

الغايات المنشودة من سياسات ) حماية 
التراث الثقافي(

30

3

عـــــــدد مناطــــــــــــــق حفـــــــــــظ 
التــــــراث الثقافـــــــــــي

عدد المناطق المحددة للحفاظ على التكامل
 بين المناظر المتنوعــة الثقافيـــــة والطبيعيـــة  

بيد أن ضمان المحافظة على الطابع األصلي لهذه 
فيها؛  البصري  النسق  على  والحفاظ  المواقع، 
المستوى  على  وضوابط  قواعد  تطوير  يتطلب 
الوطني، يتم االلتزام بها على مستوى المحافظة 
المختصين،  التراث  مهندسي  من  لجنة  قبل  من 
وتحديد   ، الثقافي  التراث  حفظ  مناطق  كتحديد 

المباني التاريخية والحفاظ عليها.
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إدارة الموارد الطبيعية

MM, WR, FS :رمز السياسة

لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تهدف 
الموارد  واستخدام  وإدارة  توجيه  إلى  الداخلية 
مبادئ  مع  يتوافق  وبما  أفضل،  بشكل  الطبيعية 
السياسات  من  عددا  تضمنت  ولذلك  االستدامة. 
ضمن  مقسمة  الغاية،  هذه  تحقيق  إلى  الهادفة 
المائية  الموارد  حماية  سياسات  هي:  أطر،  ثالثة 
لسياسة  العام  اإلطار  الغذائي،  األمن  سياسات   ،

المعادن والتعدين.

سياسات حماية الموارد المائية

للتنمية  رئيسيًا  تحديًا  المائية  الموارد  توفر  يشكل 
االقتصادية في محافظة الداخلية، فالمياه الجوفية 
التي ال تصلح لألغراض  المالحة والشديدة الملوحة 
الزراعية ولتوفير مياه الشرب تغطي أكثر من نصف 

المحافظة جنوبي أدم. 
بشكل  للمحافظة  الشمالية  المنطقة  وتعتمد 
في  تكّونت  سطحية  جوفية  خزانات  على  أساسي 
الرئيسية  األودية  في  الواقعة  الغرينية  الترسبات 
وسهول الفيضانات، حيث تتجمع مياه الجبل األخضر. 
كما تعتمد المحافظة أيضًا وبشكل ثانوي على المياه 
الجوفية في التكوينات الجيولوجية ومجموعة الحجر 

وتكوين الحواسنة. 
الرئيسي  المصدر  الجوفية  المياه  وتمثل 
للالستخدامات الصناعية والزراعية التي يتم توفيرها 
عبر اآلبار الخاصة واألفالج، بينما تشكل تحلية المياه 

المصدر الرئيسي لمياه الشرب. 
ويمكن لجودة المياه أن تتدهور بالقرب من المراكز 
الزراعة  عن  الناتج  التلوث  بسبب  الكبرى  الحضرية 

والصناعة والتجمعات السكنية. 

WR :رمز السياسة

مراقبة ورصد استنزاف
طبقة المياه الجوفية

حماية الموارد المائية
من التلوث

تعزيز منظومة جمع وتخزين
واستخدام كافة الموارد المائية

الســيول  لمخاطــر  المعرضــة  المناطــق  إدارة 
نــات والفيضا

WR1 :رمز السياسة

WR2 :رمز السياسة

WR3 :رمز السياسة

WR4 :رمز السياسة

السطحية محدود بسبب عدم  المياه  توفر  أن  كما 
بغزارتها،  أحيانًا  تتميز  التي  األمطار  هطول  انتظام 
مما يساعد في إعادة تعبئة الخزانات الجوفية، إال أن 
الغزير لألمطار يؤدي في كثر من األحيان  التساقط 
السطحية  المياه  وجريان  الفيضانات  حدوث  إلى 

بسرعة، ما يشكل خطرًا على السكان والممتلكات.
 

الهطول  نمط  على  المناخية  التغيرات  تأثير  ويتوقع 
المطري في المحافظة، مما يقلل من حجم التغذية 
ازدياد حدة  الوقت نفسه  الجوفية، كما يتوقع في 

السيول والفيضانات كما ستزداد حدة الفيضانات. 

وبهدف معالجة هذه التحديات اعتمدت االستراتيجية 
العمرانية اإلقليمية للمحافظة السياسات التالية:
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الطلب  إدارة  إلى تطوير  السياسات  وتهدف هذه 
استنزاف  ورصد  مراقبة  خالل  من  المياه  على 
الموارد  استخدام  وزيادة  الجوفية،  المياه  طبقة 
جمع  منظومة  تعزيز  عبر  التقليدية  غير  المتجددة 
لضمان  المائية   الموارد  كافة  واستخدام  وتخزين 
األولوية  ذات  االستخدامات  على  الطلب  تأمين 
في المحافظة، باإلضافة إلى تحقيق إدارة أفضل 
من  وحمايتها  المائية  الموارد  جودة  تدهور  لمنع 
لألغراض  صالحيتها  ديمومة  وضمان   ، التلوث 
كما  نزوى.  حول  المقترحة  والصناعية  الزراعية 
لمخاطر  المعرضة  المناطق  إدارة  تطوير  سيتم 
خرائط  تحديث  خالل  من  والفيضانات   السيول 
هذه المناطق، ومن ثم تحديد المواقع المناسبة 
المعرضة  التنمية  ومناطق  األساسية،  للبنية 
الالزمة،  التصحيحية  واإلجراءات  المخاطر،  لهذه 
والحد  الفيضانات  خطر  إلدارة  الالزمة  واإلجراءات 
من تأثيراتها، مع األخذ بعين االعتبار مختلف أنواع 
تصريف  وعملية  والفيضية،  الفجائية،  الفيضانات، 
والحمراء  وأدم  نزوى-منح،  من  كل  في  األمطار 

وبهالء، و لزغ في سمائل، و أمطي في إزكي.

204 مليـــــون لتــــــــــــر / يـــــــــوم
استخدام مياه الصرف المعالجة 

لألغـــــــــــــــــــــراض المختلفــــــــــــــــــــة

)حماية  سياسات  من  المنشودة  الغايات 
الموارد المائية(
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سياسات األمن الغذائي

يتكون القطاع الزراعي الحالي في محافظة الداخلية 
على  معظمها  مساحة  تزيد  ال  صغيرة،  مزارع  من 
انتاجها  أما  بالغمر،  الري  على  وتعتمد  أفدنة،   )5(
فمعظمه يتوجه لالستهالك العائلي المحلي. وتمثل 
المساحة المزروعة بالمحاصيل من إجمالي المناطق 
الزراعية )%39( فقط. وفي سبيل تذليل الصعوبات 
مساهمة  وتعزيز  الزراعي،  القطاع  منها  يعاني  التي 
بالسلطنة؛  الغذائي  األمن  تحقيق  في  المحافظة  
في  الغذائي  األمن  لسياسة  العام  اإلطار  تضمن 

المحافظة السياسات التالية:

FS :رمز السياسة

التوسع الزراعي لزيادة
األمن الغذائي

إعــادة هيكلــة المناطــق الزراعيــة التقليديــة غيــر 
المجديــة اقتصاديــًا

تطوير ورفع إنتاجية
المزارع القائمة

حماية وإدارة
مناطق الرعي

FS1 :رمز السياسة

FS3 :رمز السياسة

FS2 :رمز السياسة

FS4 :رمز السياسة

ومع األخذ في الحسبان االعتبارات المحلية، وإدارة 
فسوف  المياه؛  وموارد  الطبيعية،  والبيئة  ألراضي، 

تركز هذه السياسات على الجوانب التالية:

للزراعة، 	  الصالحة  األراضي  على  المحافظة 
األولوية  وذات  الواعدة  المناطق  وتحديد 

.)FS1(  إلقامة مزارع على نطاق تجاري
تطوير المزارع الصغيرة القائمة وتحسين كفاءة 	 

.)FS2(  وإنتاجية معظمها
القطاع 	  الالزمة إلعادة هيكلة  الجوانب  تحديد 

على  والتغلب  اإلنتاجية،  وتطوير  الزراعي، 
حجم  وصغر  بتقسيم  المرتبطة  التحديات 

.)FS3(  المزارع، كدعم الجمعيات الزراعية
استدامة 	  لضمان  الرعي  ممارسات  تطوير 

النظام البيئي للمراعي وقطاع الثروة الحيوانية  
 .)FS4(

الغايات المنشودة من سياسات )األمن 
الغذائي(

31%

160 كـــــــــــــم2
استخدام تقنيات الري الزراعي الحديثة

مساحـــــــــــــــــــــة المراعــــــــــــــــــــــي المحميـــــــــــــــة
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المناطق الصالحة للزراعة 
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)MM( سياسات المعادن والتعدين
الداخلية  بمحافظة  المعدنية  الموارد  معظم  تتركز 
ذات  الوقت  نفس  تعتبر في  التي  الحجر،  جبال  في 
أحيائي  تنوع  من  به  تزخر  لما  نظرا  كبيرة  أهمية 
وجيولوجي ومناظر طبيعية وأصول تراثية، ما يجعلها 

ذات قيمة سياحية عالية. 
ويستند قطاع التعدين في المحافظة على استخراج 
مواد البناء على نطاق صغير من السهول الحصوية، 
بجانب وجود تراخيص مؤقته الستخراج هذه المواد 
 )31( السريع  الطريق  طول  وعلى  أدم  من  بالقرب 

جنوبها. 
لتعدين  الصالحة  التراخيص  بعض  إلى  باإلضافة 
ال  أنه  إال  إزكي،  شرقي  الحجر  جبال  في  النحاس 
وتسعى  استغاللها،  مدى  حول  معلومات  تتوفر 
إلى  للمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية 
الطبيعية  البيئة  بين حماية  التعارض  معالجة جوانب 
المعادن،  من  المخزون  استغالل  وبين  والثقافية 
والموارد  المحلية،  البيئة  حماية  بين  التوازن  وضمان 
والمناظر الطبيعية القيمة، ومناطق التنوع األحيائي 
والجيولوجي وبين أنشطة التعدين كرافد اقتصادي 

مهم، وذلك من خالل السياسة التالية:

معلومات  من  توفر  ما  إلى  استنادًا 
والتراخيص  التعدين  مواقع  حول 
في  للتنقيب  القائمة  الصغيرة 
نطاق  بأن  يتضح  الداخلية؛  محافظة 
سيكون  المحافظة  في  التعدين 
محصورًا في استغالل الكروميت في 
وإزكي،  سمائل  شرقي  الحجر  جبال 
بعض  مع  وبهالء،  نزوى  وغربي 
الرخام  وجود  يحتمل  التي  المواقع 

بها. 
الجبس  عن  التنقيب  إلى  باإلضافة 
شرقي منطقة قرن علم في جنوبي 

المحافظة، 

التعدين والبيئة الطبيعية 
والثقافية MM1

يتم  التي  التنقيب  تراخيص  من  عدد  وجود  بجانب 
العمل بها بحثًا عن الرصاص والجبس شرقي الطريق 

السريع )31( بالقرب من قرن علم. 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  حددت  وقد 
السماح  عند  تطبيقها  الالزم  الشروط  للمحافظة 
الطبيعة  ذات  التخطيط  منطقة  داخل  بالتعدين 
االلتزام  مع  الطبيعة،  صون  ومناطق  الخاصة 
البيئية  السلبية  التأثيرات  لتقليل  خاصة  باشتراطات 
واالجتماعية المترتبة على أنشطة التعدين، وذلك 
عن طريق تحسين عملية التقييم البيئي واالجتماعي، 

وتحسين اإلدارة البيئية لمواقع التعدين.

الغايـــــــات المنشـــــودة مــــــن سيـــــاسة 
)المعادن والتعدين(

0.2%
مساهمة قطاع التعدين في الناتج اإلجمالي المحلي 

للمحافظة
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أولويات مناطق التعدين
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نظام النقل

TM :رمز السياسة
االستراتيجية  اعتمدتها  التي  السياسات  تهدف 
مجال  في  الداخلية  لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية 
على  االقتصادي  والتنويع  النمو  دعم  إلى  النقل؛ 
المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظة، وذلك 
وسعة  جودة،  ذات  نقل  شبكات  توفير  طريق  عن 
وتتعدد  والمتانة،  بالمرونة  تتميز  كافية،  استيعابية 
فيها وسائل التنقل بكفاءة وأمان واستدامة، ووفق 
المتوقع  الطلب  وزيادة  يتناسب  الذي  المستوى 

على خدمات النقل في المحافظة. 
ولتحقيق هذه الغاية حددت االستراتيجية السياسات 

التالية:

اإلدارة الفعالة  للسعة االستيعابية
لشبكة الطرق 

توفير البنية األساسية وخدمات
سكة الحديد 

توفير وسائل نقل
عام متطورة

تعزيز استخدام وسائل 
النقل المتعددة

تشجيع التنقل  النشط 
والصحي والمستدام

دعم  برنامج األمان
وسامة التنقل 

استغال التكنولوجيا لرفع
كفاءة وفعالية التنقل

TM1 :رمز السياسة

TM2 :رمز السياسة

TM3 :رمز السياسة

TM5 :رمز السياسة

TM6 :رمز السياسة

TM7 :رمز السياسة

TM8 :رمز السياسة
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للتوقعات  االستجابة  أجل  من 
السكاني  للنمو  المستقبلية 
الداخلية؛  بمحافظة  واالقتصادي 
القدرة  زيادة  الضروري  من  يغدو 
في  الطرق  لشبكة  االستيعابية 
المناطق الحضرية والريفية، مع تعزيز 

السالمة على الطرق.  
بتطوير  الشأن  هذا  في  ويوصى 
الطريق الذي يربط إزكي بنزوى مرورًا 
ببركة الموز، ومدخل منح من الطريق 
السريع )31(، باإلضافة إلى إنشاء عدد 
حول  الجديدة  االلتفافية  الطرق  من 
الطرق  شبكة  تطوير  وكذلك  نزوى، 
العمرانية  التنمية  لدعم  نزوى  في 

المنشودة. 
العمرانية  االستراتيجية  حددت  كما 
المتطلبات  للمحافظة  اإلقليمية 
التي ستمر  الطرق  الالزمة لمقترحات 
الطبيعية  المحمية  المناطق  عبر 
األثر  لتقييم  تخضع  بحيث  والتراثية، 
واالجتماعي،  واالقتصادي  البيئي 
المترتبة  السلبية  اآلثار  كانت  ما  وإذا 
وال  كبيرة  الطرق  هذه  من  أي  على 
إلغاء  فسيتم  منها  التخفيف  يمكن 

مقترح الطريق.

في  النقل  استراتيجية  أولوية  تتمثل 
النقل  أنماط  مختلف  وتوفير  تحسين 
وضمان  الرئيسية،  النمو  مناطق  في 
وحول  داخل  للبضائع  الفعالة  الحركة 

المحافظة. 
الشحن  حركة  تحسين  يتم  وسوف 
خالل  من  القادمين  العقدين  خالل 
وتطوير  الطرق،  ازدواجية  استكمال 
توظيف  عن  فضاًل   ، الريفية  الطرق 
المدى  على  الحديثة  التقنيات 
وترابط  تكامل  تعزيز  في  المتوسط 
يحسن  الذي  األمر  الشحن،  وسائل 
من فعالية استخدام الشاحنات حالما 
المحافظة مع صحار شمااًل  ربط  يتم 

والدقم جنوبًا. 
على  االستراتيجية  ستعمل  كما 
تأمين مسار سكة الحديد الذي سيمر 
المرافق  توفير  مع  المحافظة،  عبر 
صيانة  لعمليات  الالزمة  والمساحات 
حركة  تعزيز  بهدف  وذلك   ، السكة 
الصناعية  المناطق  في  البضائع  نقل 

على المدى البعيد.

مخططات جديدة لشبكة 
الطرق في المناطق الحضرية 

والريفية

تحسين حركة الشحن
TM1

TM7

TM1

TM2

TM5
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في  الحضرية  المناطق  تتصف 
توفر  بمحدودية  الداخلية  محافظة 
األماكن المخصصة للمشي والدراجات 
في  االستراتيجية  وترمي  الهوائية، 
التنقل  نمط  تشجيع  إلى  الصدد  هذا 
تحديد  خالل  من  والحيوي  النشط 
لتحسين  األولوية  ذات  المناطق 
يسهل  بما  فيها،  العامة  األماكن 
األقدام،  على  سيرًا  التنقل  عملية 
مع  الهوائية،  الدراجات  وركوب 
بتحديد  التطوير  مشاريع  كافة  إلزام 
وللدراجات  للمشي  خاصة  مسارات 
للنقل  خاصة  ومسارات  الهوائية، 
العام، بما يساعد على تشجيع ثقافة 
أكثر  نقل  نظام  وبناء  الصحي،  التنقل 

استدامة وحيوية وسالمة وأمان. 
تعزيز  إلى  االستراتيجية  تسعى  كما 
في  الداخلية  محافظة  مساهمة 
على  للسالمة  الوطنية  االستراتيجية 
وفيات  تقليل  خالل  من  الطرقات، 
حوادث الطرق في المحافظة بمعدل 

. 45%

السامة واالستدامة 
TM7

TM6

الغايات المنشودة من سياسات )نظام 
النقل(

13%

45%

5

مستخدمي النقل العام

نسبة إنخفــــاض الوفيـــــــات مــن حـــــــوادث الطــــــــرق 

عدد محطات النقل العام المتكاملة

تم تحديد حزمة من اإلجراءات للتقليل 
الخاصة،  المركبات  استخدام  من 
جديدة  مسارات  توفير  تضمنت 
مسقط  ربط  تتضمن  للحافالت، 
نزوى  عبر  وعبري  وإبراء  بالبريمي 
تلك  بين  المركزي  دورها  يعزز  مما 
المحافظات، وكذلك إقامة مسارات 
تنوف،  نزوى،  بين  جديدة  محلية 
خدمات  وتوفير   ، وبهالء  الحمراء 
كما   ، نزوى  في  المحلية  الحافالت 
تدعم االستراتيجية خدمة توفير النقل 
الصغيرة  التجمعات  في  الطلب  عند 
إلى  باإلضافة   ، الكثافة  والمنخفضة 
مقترح إقامة محطات إقليمية وأخرى 
وسائل  بين  التنقل  لتسهيل  محلية 
سيتم  كما  والعامة.  الخاصة  النقل 
توظيف التكنولوجيا لجعل النقل أكثر 
إدارة  ذلك  بما في   ، وفاعلية  كفاءة 
واستخدام  النقل،  شبكات  ومراقبة 
عمليات  وتحسين  اآللية،  المركبات 
المشترك،  والنقل  العام،  النقل 
وكذلك  األجرة،  مركبات  وشبكات 
المتعلقة  الذكية  الهواتف  تطبيقات 
عن  اللحظية  والبيانات  بالمعلومات 

شبكة النقل العام.

تطوير النقل العام 
TM1

TM3

TM5

TM8
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شبكة النقل لمحافظة الداخلية
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سياسات البنى األساسية

لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  حددت 
األساسية  البنية  لتوفير  متكاماًل  منهجًا  الداخلية 
كإمدادات  المحافظة،  في  التنمية  ألعمال  الالزمة 
مع  والتعامل  الصحي،  الصرف  مياه  وإدارة  المياه، 
الطاقة  إمدادات  شبكات  وتوفير  الصلبة،  النفايات 
واالتصاالت، وتهيئة كافة الظروف الالزمة لتحقيق 

تنمية مستدامة بالمحافظة. 
المدرجة  السياسات  من  مجموعة  خالل  من  وذلك 
الطاقة،  سياسات  هما:  محددين،  إطارين  ضمن 

وسياسات البنية األساسية.

الطاقة  مصادر  تنويع  يعد  اإلشارة؛  سبقت  كما 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  ضمن  أولوية 
االستراتيجية  ستعمل  حيث  الداخلية،  لمحافظة 
على توفير حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة، 
الكربون  انبعاثات  تخفيض  في  سيساهم  مما 
االلتزامات  ودعم  جهة،  من  الدفيئة  والغازات 
من  الشأن  هذا  في  للسلطنة  والدولية  الوطنية 
اعتمدتها  التي  الخطوات  بين  ومن  أخرى.  جهة 
االستراتيجية في هذا الصدد تحديد مناطق جنوب 
منح وكذلك جنوب أدم باتجاه الطريق المؤدي إلى 
هيماء؛ إلقامة مزارع للطاقة الشمسية، ووحدات 
إنتاج  للمحافظة  ، مما سيتيح  لها  الالزمة  التخزين 
المصادر  من  الطاقة  إجمالي  من   )90%( حوالي 
إنتاج  )13 %( من إجمالي  المتجددة، ليشكل نحو 
السلطنة من الطاقة المتجددة، وذلك بحلول عام 
2040م. كما سيتم إلزام مشاريع التنمية الجديدة 
على  الكبير  الطلب  ذات  سيما  المحافظة،  في 
الطاقة؛ بتأمين ما ال يقل عن )%25( من متطلباتها 

عن طريق مصادر الطاقة المتجددة الالمركزية. 

إلى جانب ذلك ستعمل االستراتيجية على تحويل 
من  ذكية،  شبكة  إلى  بالمحافظة  الكهرباء  شبكة 
أجل زيادة كفاءة نقل الكهرباء وسرعة إعادة التيار 
حال انقطاعه، وضمان توفير طاقة كهربائية دائمة 
في  التكامل  تحقيق  على  والعمل  متقطعة،  غير 
نزوى،  في  سيما  المحافظة،  أرجاء  بين  الشبكة 

وسمائل، وإزكي، ثم بعدها بهالء والحمراء وأدم.

اإلقليمية  العمرانية  التنمية  استراتيجية  تسعى 
لمحافظة الداخلية إلى تعزيز قطاع الطاقة، وتطوير 
كاالستفادة  بالمحافظة،  المتجددة  الطاقة  مصادر 
بعض  في  الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة  من 
المناطق ذات اإلمكانيات الواعدة، بما يساهم في 
تعزيز البرنامج الوطني للتحول إلى الطاقة المتجددة. 

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تضمن اإلطار العام 
للطاقة )EN( بالمحافظة السياسات التالية:

EN,UT :رمز السياسة

)EN( سياسات الطاقة

تطوير مصادر إنتاج الطاقة المتجددة تتميز 
بالصمود والمرونة وتنويع مزيج الطاقة

التكامل بين الشبكات لتحقيق الصمود 
والمرونة

EN1 :رمز السياسة

EN2 :رمز السياسة
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الغايات المنشودة من سياسات )الطاقة(

2500

13%
كميــــــة الطاقــــــــــة الشمسية المنتجة  

مساهمة المحافظة من إجمالـي
إنتاج السلطنة للطاقة المتجددة 

ميجاوات
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UT :سياسات البنية السياسة

الشبكات  بعض  بين  ربط  حاليًا  يوجد 
الداخلية  محافظة  في  اإلقليمية 
ربط  فهنالك  األخرى،  والمحافظات 
محافظة  )في  وعبري  بهالء  بين 
والمضيبي  إزكي  وبين  الظاهرة(، 
)في شمال الشرقية(، وسوف تعمل 
االستراتيجية على تعزيز األمن المائي 
بين  الربط  تكامل  تطوير  خالل  من 
إلمدادات  الرئيسية  المراكز  جميع 
نحو  التوجه  على  العمل  مع  المياه، 
كفاءة  تضمن  التي  الذكية  األنظمة 
المحافظات  داخل  الموارد  استخدام 

وفيما بينها. 
في  االستثمار  تشجيع  سيتم  كما 
إلمدادات  االستراتيجية  المشاريع 
تغطية  اكتمال  سيتيح  مما  المياه، 
التجمعات  لمختلف  المياه  شبكة 
تغطي  بحيث  الرئيسية،  السكانية 
الخدمة نحو )%89( من إجمالي سكان 

المحافظة بحلول عام 2040م.
إلى جانب ذلك؛ ستعمل االستراتيجية 
االستعمال  كفاءة  تحسين  على 
السكني والصناعي للمياه، وذلك من 
التنظيمية  اإلجراءات  من  حزمة  خالل 
بتضمين  االلتزام  ضمان  مع  الذكية، 
استخدام  كفاءة  وإجراءات  مقاييس 
المياه في مشاريع التطوير الجديدة. 

إضافة إلى ذلك سيتم االستثمار في 
تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي؛ 
بما يمّكن من زيادة إعادة استخدامها 
في عمليات الري والتبريد والعمليات 
السكنية  المشاريع  أن  كما  الصناعية. 
ملزمة  ستكون  الكبيرة  والصناعية 
األمطار  مياه  تصريف  أنظمة  بتطوير 
المياه  جريان  من  للحد  وتخزينها 

السطحية.

التي  السياسات  من  مجموعة  اإلطار  هذا  يتضمن 
اعتمدتها االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة 
الداخلية من أجل تهيئة الظروف المالئمة والداعمة 
للمشاريع التنموية الحالية والمستقبلية بالمحافظة، 

وتتمثل هذه السياسات فيما يلي:

إمدادات المياه واستخداماتها 

UT1

UT2

UT3 توفير البنية األساسية االستراتيجية 
إلمدادات المياه

تطوير نظام متكامل إلدارة النفايات الصلبة 
وتعزيز االقتصاد الدائري

تعزيز مرونة وصمود شبكات البنية األساسية

ضمان توفر شبكة االتصال للجميع

تطوير التقنيات الذكية

UT1 :رمز السياسة

UT3 :رمز السياسة

UT2 :رمز السياسة

UT4 :رمز السياسة

UT5 :رمز السياسة
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إلدارة  المركزي  نظام  توفير  إن 
التقليل  الصلبة سيمكن من  النفايات 
تدويرها  وإعادة  النفايات  من 
يتطلب  أمر  وهو  واستخدامها، 
البيولوجية  للمعالجة  وحدات  توفير 
النفايات  وإدارة  والميكانيكية، 
يعزز  بما  نزوى،  حول  االلكترونية 
االقتصاد  إلى  التحول  مساعي 
الدائري، الذي يقتضي كذلك برنامجًا 
المجتمع  مشاركة  يستهدف  مركزًا 

وتغيير سلوكيات األفراد.

إدارة النفايات الصلبة 

UT3

توفير  تعزيز  إلى  االستراتيجية  هدف 
شبكات الجيل الخامس لدعم التنمية 
مع  المحافظة،  في  االقتصادية 
توجيه األولوية إلى المناطق الحضرية 
الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى، 
في  اإلرسال  محطات  توفير  بجانب 
ربطها  لضمان  الريفية  المناطق 
سيدعم  مما  بالخدمة،  وتغطيتها 

نموها االقتصادي. 

تعزيز  إلى  االستراتيجية  تسعى  كما 
في  الحديثة  التقنيات  استخدام 
إلزام  ضرورة  مع  األساسية،  البنية 
الرئيسية  المدن  التطوير في  مشاريع 
التقنيات  تلك  باستخدام  نزوى؛  مثل 
لديها،  الالزمة  القدرات  توفر  وضمان 
الضرورية  العناصر  من  يعتبر  أمر  وهو 
تستهدفه  الذي  االقتصادي  للنمو 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية 

للمحافظة.

شبكات الهاتف المحمول 
والنطاق العريض  UT4

UT5

الغايات المنشودة من سياسات )البنية 
االساسية(

100%

80%

100%

212 مليــــــــون لتــــر / يـــــــوم

إستغالل المياة المعالجة في عمليات
الري الزراعـــي والعمليـــــــــات الصناعيـــة 

النفايات الصلبة المستعملة في الصناعات
التدويرية وإنتـــــــاج الطاقـــــــة

تغطية خدمات االتصاالت 
واالنترنــــــــــــت السريـــــــــــــــــــع

عدد حجم مياة الصرف
 الصحـــــــــــــي المعالجــــــة
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التكيف مع جائحة فيروس كوفيد19 
ال يوجد توافق في اآلراء حول اآلثار طويلة المدى 
على  أو  االقتصادي  الصعيد  على  كورونا  لجائحة 
التنمية العمرانية، ولكن تكمن أهمية نهج التخطيط 
العمرانية  االستراتيجية  عليه  تستند  الذي  التكيفي 
الوطنية وجميع االستراتيجيات العمرانية اإلقليمية 
في توفير القاعدة األساسية  لالستجابة لتلك اآلثار، 
العمرانية  االستراتيجية  تنفيذ  ضمان  سيتم  حيث 
المناسب   بالشكل  وإدارتها  متابعتها  خالل  من 
المختلفة  المراحل  خالل  تحديثها  من  يمّكن  بما 
للمراجعة والتقييم والتحديث لالستراتيجيات ، األمر 
مختلف  أمام   والصمود  االستجابة  يضمن  الذي 
بما  المستقبل،  في  والمحتملة  المماثلة  األزمات 
فيها  االستجابة الالزمة لجائحة كورونا التي ينبغي 
القضايا  من  العديد  مع  بالتزامن  معها  التعامل 
والتلوث  العمراني  والزحف  المناخي  للتغير  الملحة 

والنقل المستدام.

التخطيط  مناهج   على  التاريخ  عبر  األوبئة  أثرت 
االستجابة  وتعددت  والمدن،  للبلدان  والتصميم 
لهذه األوبئة - كالطاعون والكوليرا والجدري والسل 
بالتخطيط  الشروع  مثل:  اإلسبانية-  واإلنفلونزا 
إلزالة األحياء الفقيرة،  وتعزيز توفير األماكن العامة،  
إدارة  وخطط  الصحي،  الصرف  شبكات  وإدخال 
على  تستند  التي  المناهج  عن  فضاًل   ، النفايات 
تحديد نطاقات الستخدامات األراضي بحيث تفصل 
األنشطة  مثل  المتوافقة  غير  االستخدامات  بين 
السكنية والصناعية. ويمكن أن تكون تأثيرات جائحة 

كورونا قصيرة وطويلة األجل معًا، ولكنها تشمل:

الصحية  الرعاية  خدمات  على  الضغط  زيادة 
تكنولوجيا  وخدمات  الغذائية  واإلمدادات 

المعلومات واالتصاالت.
زيادة كبيرة في العمل عن بعد - كالعمل من المنزل- 
وتداعيات ذلك على  متطلبات تطوير أماكن العمل 

وقلة الحاجة إلى التنقل.
النقل الجوي  انخفاض غير مسبوق في استخدام  
والخدمات،  المرافق  إلى  والوصول  العام  والنقل 

والحاجة إلى التباعد االجتماعي.

في  كبيرة  انخفاضات  اإلضافية  التأثيرات  تعكس 
الطلب على الوقود والمرافق واألنشطة السياحية 
المصنعة  والسلع  والعقارات  والبناء  والترفيهية 
التقليدية،  التعليم  وخدمات  المالية  والخدمات 
وترتب على هذه اآلثار التراجع العالمي في النشاط 
االقتصادي، وانخفاض الطلب على العمالة الوافدة،  
وأيضًا انخفاض القدرات اإلنتاجية لمختلف الدول بما 
في ذلك سلطنة عمان، فقد انخفض عدد العمالة 
كورونا،  لجائحة  مباشر  كأثر  السلطنة   في  الوافدة 
قصير  الديموغرافي  التأثير  هذا  مراقبة  سيتم  حيث 
االستراتيجية  تكييف  وسيتم  الوقت  بمرور  المدى 
الوطنية للتنمية العمرانية و االستراتيجيات العمرانية 
ديموغرافية  اتجاهات  أي  الستيعاب  اإلقليمية 

طويلة المدى ناجمةعن ذلك.
تحتاج القضايا القطاعية المرتبطة بجائحة كورونا إلى 
الوطنية  االستراتيجية  ضمن  االعتبار  في  تؤخذ  أن 
للتنمية العمرانية واالستراتيجيات العمرانية اإلقليمية 
وذلك لتداعياتها المكانية في  الطلب على األراضي 
والمباني والبنية ااألساسية لخدمة المناطق والمدن 
إطار  إعداد  تم  وقد  السلطنة.  أنحاء  مختلف  في 
السياسات لالستراتيجيات العمرانية الستيعاب ذلك  

بحيث تضمن ما يلي:

التعزيز المستمر وتوفير مرافق رعاية صحية ذات 	 
معايير عالمية على  مختلف المستويات  ضمن 

سياسات التنمية االستراتيجية.
الوطنية 	  لالستراتيجية  الغذائي  األمن  سياسات 

العمرانية  واالستراتيجيات  العمرانية  للتنمية 
من  الذاتي  االكتفاء  مستوى  لزيادة  اإلقليمية 
من  والتقليل  الغذائي  األمن  وتحقيق  الغذاء 

االعتماد على المواد الغذائية المستوردة.
الحلول 	  استخدام  إلى  ترمي  ذكية  سياسات 

جوانب  مختلف  في  المدن   في  التكنولوجية 
االستراتيجية كالنقل والبنية األساسية.

توفر معايير التخطيط ضمن االستراتيجية الوطنية 	 
الستيعاب  الالزمة  المرونة  العمرانية  للتنمية 
المناطق  في  االجتماعي  التباعد  إلى  الحاجة 

العامة والمرافق المجتمعية.
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لقد تضّمنت االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 
واالستراتيجيات العمرانية اإلقليمية عددًا من النتائج 

اإليجابية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا كما يلي:

الصغيرة 	  المدن  والمعيشة في  بعد  عن  العمل 
يعمل  الرقمي  للتواصل  المتزايد  واالستخدام 
ومراكز  اإلقليمية  المراكز  أهمية  تأكيد  على 
أماكن  توزع  إلى  يؤدي  بما  الحضرية  الخدمات 
تعزيز  إلى  يؤدي  الذي  األمر  والتوظيف  العمل 

االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.  
هذه 	  شهدت  حيث  المباني  استخدام  إعادة 

إعادة  نحو  التوجهات  من  العديد  الجائحة 
أو  بتحديثها  سواًء  الحضرية  المباني  استخدام 
إعادة تصميمها  وهو ما ينعكس على سياسات 
الوطنية  االستراتيجية  ضمن  الثقافي  التراث 

للتنمية العمرانية. 
التوجهات الحديثة في قطاع اإلنشاءات ، حيث 	 

تستهدف االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 
القوى  ضمن  الماهرة  غير  العمالة  من  التقليل 
على  المعتمدة  األنشطة  واستبدال  العاملة 
األيدي العاملة الكثيفة بالتكنولوجيا ورأس المال 
الكثيف ، وقد شهدت أزمة كورونا اإلنشاء السريع 
للمستشفيات والمرافق األخرى باالعتماد على 
هذا النهج، ومن ثم فإن تطبيقه على مجموعة 
القاعدة  المختلفة  سيوفر  المباني  من  واسعة 
لتحويل قطاع اإلنشاءات من قطاع يعتمد على 
كثافة اليد العاملة غير الماهرة إلى قطاع ممكن 

تكنولوجيًا.

سعر  انخفاض  أدى  فقد  سبق،  ما  على  وعالوة 
للخدمات  الحكومي  التمويل  تقليل  إلى  الوقود 
العامة ومشاريع النقل والبنية األساسية، وفي حين 
مهمًا  سيكون  اإلنعاش  لبرنامج  العام  التمويل  أن 
والرفاه  النمو  سياسات  فإن  القصير  المدى  على 
االقتصادي ضمن االستراتيجيات العمرانية ) الوطنية 
واإلقليمية( تهدف إلى زيادة تمويل القطاع الخاص 
للبنية األساسية والخدمات العامة لتقليل االعتماد 
جوهريًا  سيكون  ما  وهو  العام،  التمويل  على 
الستدامة التنمية  االقتصادية وتحقيق االستراتيجية 

العمرانية.

تأثير انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط في العالم ستكون له تأثيرات 
يؤدي  مما  للسلطنة،  الوطني  الدخل  على  مباشرة 

إلى انخفاض اإليرادات الحكومية.
 وهذا أوضح ضرورة :

قطاع  على  االقتصادي  االعتماد  تقليل 
الهيدروكربونات بمعدالت سريعة.

تنويع االقتصاد نحو القطاعات االقتصادية الواعدة.
إال  تحتاج  ال  التي  المشاريع  على  االستثمار  تركيز 
القليل من االلتزامات المالية من الحكومة أو وكاالت 

التنفيذ.
في  العمالية  اإلنتاجية  لزيادة  المعايير  تحديد 

القطاعات االقتصادية الموجودة.

تأثير فيروس كوفيد 19
تأثير على  إلى  الجائحة  المحتمل أن تؤدي هذه  من 

التوقعات االقتصادية للمنطقة. 

التأثير  هذا  يكون  أن  يمكن  الطويل  المدى  وعلى 
محدودًا، لكن على المدى القصير والمتوسط فإنه 

من المحتمل أن ينخفض معدل النمو اإلقليمي. 

العالج  أو  اللقاح  تطوير  ومنها  العوامل،  بعض 
شدة  على  عميقة  مضاعفات  لها  ستكون  الفعال، 

وفترة استمرار الهبوط االقتصادي.
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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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