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3االستراتيجية العمرانية 

مركز رئيسي لتجارة الدولية بتعزيز التبادل
التجــــاري مـــع الــدول المحيطـــة وتوسيــع

نطاق الوصول الى األسواق العالمية .

#االقتـــــــــــــصاد اللوجستي



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 
تنميــة عمرانيــة مســتدامة لمجتمعــات مزدهرة، ســاعين 
العمرانيــة،  للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  لتنفيــذ 
االجتماعيــة  التنميــة  أبعــاد  بيــن  التــوازن  محققيــن 
واالقتصاديــة والبيئيــة والتــي تتجســد مكانًيــا وعمرانًيــا، 
ــا مــن ذلــك، مســتقبل مكتمــل األركان نحــو جعــل  غايتن
»ســلطنة ُعمــان« وجهــة حيويــة جاذبــة بمــا تحتويــه مــن 
مــدن عصريــة ذكيــة، وقــرى نابضــة بالحيــاة تدعــم بعضها 
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 
المســتويين  علــى  العمرانيــة  االســتراتيجية  انبثقــت 

واإلقليمــي. الوطنــي 

الثالثــة،  العمرانــي  التخطيــط  مســتويات  محدديــن 
المســتوى الوطني )االســتراتيجية الوطنية(، المســتوى 

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

التنمويــة. إمكانياتهــا 

صاللــة  الكبــرى،  )مســقط  الكبــرى  المــدن  واضعيــن 
الكبــرى، نــزوى الكبــرى، صحــار الكبــرى( أعلــى التسلســل 
الهرمــي للتجمعــات الســكانية فــي الســلطنة كمحــركات 
موفــرًة  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  للتنميــة  رئيســية 
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 لمحافظة شمال الباطنة 2040
ستصبح محافظة شمال الباطنة بحلول عام 2040م 
أحد المراكز الرئيسية للتجارة الدولية، كما ستضطلع 
اقتصادية ذات  أنشطة  إيجاد وتوفير  بدور كبير في 
قيمة ُمضافة، مستفيدة في ذلك مما تزخر به من 

موارد صناعية ومعدنية وزراعية. 
الحضري  المركز  وهي  صحار،  مدينة  تلعب  وسوف 
الرئيسي في المحافظة، وإحدى البوابات االقتصادية 
التجاري  التبادل  تعزيز  في  محوريًا  دورًا  الوطنية؛ 
الى  الوصول  نطاق  وتوسيع  المحيطة  الدول  مع 

األسواق العالمية. 
وبالنسبة للنمو المسقبلي للمدينة، فسيتم عبر دمج 
الحالية  الحضرية  المناطق  في  السكانية  التجّمعات 
في كل من صحار ولوى لتدخل ضمن نطاق منطقة 

صحار الكبرى.
رافد اقتصادي   من جهة أخرى سيتوفر للمحافظة 
السويق  ستشهده  الذي  النمّو  خالل  من  إضافي 

كمركز أساسي لصناعة المنتجات الزراعية.
البنية  شبكات  تكامل  ظل  وفي  ذلك،  جانب  إلى   
إلى  الباطنة  شمال  محافظة  ستتحّول  األساسية؛ 
المناطق  أّما  السلطنة،  في  مهم  لوجستي  مركز 
الريفية في المحافظة فستنمو فيها أنشطة التعدين، 
كل  في  االعتبار  بعين  األخذ  مع  السياحة،  وقطاع 
ذلك االستخدام المستدام للموارد، واحترازات بيئية 
متكاملة، مع ضمان توزيع المنافع على المحافظة 

بأكملها.
الوقت الذي ستمّثل فيه محافظة شمال     وفي 
الباطنة مكاًنا جاذًبا للعيش والعمل والترفيه؛ سيتم 
التركيز بشكل خاّص على حماية تراثها البيئي والثقافي 
وتعزيز مساهمته في استقطاب االستثمارات، وذلك 
من خالل التخطيط العمراني المحكم واإلدارة البيئية 

الفّعالة.



11االستراتيجية العمرانية 



االستراتيجية العمرانية  12

 اتساق االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة شمال الباطنة
مع االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تتماشى  ولذلك، 
وغايات  أهداف  مع  الباطنة  شمال  لمحافظة 
رؤية  ومع  العمرانية،  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية 
عمان 2040، ومع أهداف التنمية المستدامة لألمم 

المتحدة.

ويأتي النمّو المستقبلي في محافظة شمال الباطنة 
للتجّمعات  واضح  هرمي  تسلسل  إنشاء  وعبر  ـ 
المناطق  في  القّوة  مكامن  لُيراعي  السكانية؛ 
والمجتمعات الحضرية القائمة من خالل توجيه النمّو 
السكان  عدد  على  بناًء  مستهدفة،  مناطق  ضمن 

وأدوارها االقتصادية المحّددة بوضوح.
 

صحار  منطقة  ل  سُتشكِّ األّول،  المستوى  ففي 
الكبرى )مدينة صحار مع لوى الساحلية( مركزًا حضريًا 
أّما  السلطنة،  شمال  في  رئيسية  وبوابة  أساسيًا  
المستوى الثاني ضمن التسلسل الهرمي ، فيشمل 
السويق التي ستتحّول إلى مركز إقليمي )اقتصادي(.

 
وفي المستوى الثالث، ستصبح التجّمعات السكانية 
مراكز  بمثابة  والخابورة  من شناص وصحم  كل  في 

خدمات أّولية.
الريفية  المراكز  ستعمل  الرابع،  المستوى  وفي 
المحّلية، كعناصر جذب ومراكز لنمو المناطق الريفية 

الُمحيطة بها.

د  ُتحدِّ  ، السكانية  التجّمعات  مستوى  وعلى 
االستراتيجية أيًضا التنظيم العمراني ونمط المناطق 
الحضرية في التجّمعات الساحلية الرئيسية، باإلضافة 
مناطق  وحدود  المستقبل  في  توّسعها  اّتجاه  إلى 
للمناطق  حدود  وضع  طريق  عن  وذلك  التوّسع، 

الحضرية، أو ما ُيعَرف بخطط التحول الحضري.

إطاَر  العمرانية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  تضع 
على  السلطنة  في  المستدامة  للتنمية  التخطيط 
مدى السنوات العشرين القادمة وما بعدها، وتستند 
التوجيهية  المبادئ  على  ذلك  في  االستراتيجية 
تجاوز  بهدف   ،2040 ُعمان  رؤية  في  المحّددة 
والعالمية،  اإلقليمية  التغّيرات  ومواكبة  التحّديات 
واستحداث الُفَرص واغتنامها لتعزيز القدرة التنافسية 
في  االجتماعي  الرفاه  وتحقيق  الوطني،  لالقتصاد 

السلطنة.

 كما تعمل االستراتيجية على تحفيز النمو االقتصادي، 
وبناء الثقة في مختلف مجاالت التنمية االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية على الصعيد الوطني.

  وقد تم وضع االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 
المستدامة،  للتنمية  المّتحدة  األمم  أهداف  وفق 
والتي تعمل على توجيه المجتمع الدولي نحو إقامة 
وشمولية  االجتماعية  بالعدالة  تتميز  مجتمعات 
وشفافة  دقيقة  تقييم  آليات  ووضع  الخدمات، 

تضمن تحقيق االستدامة.

لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  وُتعتَبر   
إعداد  عملية  من  يتجّزأ  ال  جزًءا  الباطنة  شمال 
تم  التي  العمرانية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية 
اعتماد  إطارها العام في 2019م، حيث جاء إعدادها 
للعديد  نتاجًا  ـ  المحافظات  باقي  كاستراتيجيات  ـ 
والمتزامنة  المتكاملة  والمراحل  العمليات  من 
والمستندة  واإلقليمي؛  الوطني  المستويين  على 
المعلومات  وعلى  العالقة،  أصحاب  تطلعات  على 
على  جمعها  تم  التي  الخاصة  اإلقليمية  والبيانات 

مستوى المحافظات.
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ع   إضافًة إلى ذلك، حّددت االستراتيجية طريقة توزُّ
التحول  مناطق  حدود  ضمن  السّكانية  الكثافة 
الهيكلة  إعادة  مناطق  تحديد  عن  فضاًل  الحضري، 
بنية  إلنشاء  الالزمة  التكثيف  ومناطق  الحضرية، 
المجتمعية  للمرافق  فعال  وتوفير  أفضل  حضرية 

وشبكات الطرق  والبنية األساسية.

عليها  اشتملت  التي  العناصر  أهم  بين  ومن 
لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية 
واألهداف  الوطنية  الرؤية  إطار  في  الباطنة  شمال 
الوطنية  االستراتيجية  في  المحّددة  اإلستراتيجية 

للتنمية العمرانية، العنصران  التاليان:

إنشــاء تسلســل هرمــي واضــح مــن البوابــات 	 
التجّمعــات  أدوار  تحديــد  مــع  والمراكــز، 
البوابــة  الكبــرى  صحــار  ل  فُتشــكِّ  ، العمرانيــة 
االقتصاديــة الوطنيــة، وُتعتَبــر الســويق مركــًزا 
اإلطــار  مــع  يتوافــق  بمــا  اقتصادًيــا،  إقليمًيــا 
االســتراتيجية  لمشــروع  المعتمــد  الوطنــي 

العمرانيــة. للتنميــة  الوطنيــة 

الطبيعــة 	  ذات  التخطيــط  منطقــة  إدراج 
الوطنــي  اإلطــار  مــع  يتوافــق  بمــا  الخاصــة؛ 
الوطنيــة  االســتراتيجية  لمشــروع  المعتمــد 

العمرانيــة. للتنميــة 
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االســتراتيجي 	  الموقــع  مــن  االســتفادة  ضعــف 
اقتصاديــة  مكاســب  تحقيــق  فــي  للمحافظــة 

الموقــع. هــذا  وأهميــة  تتناســب 
الســاحل 	  علــى طــول  وبخاصــة  البيئــي،  التدهــور 

الباطنــة. ســاحل  تــآكل  )بســبب 
األراضــي 	  اســتعماالت  بيــن  الحاصــل  التضــارب 

الســكنية والزراعيــة، والحاجــة إلــى تحديــد نطاقــات 
واضحــة لألراضــي والحفــاظ عليهــا.

ضعــف إدارة مــوارد الميــاه، واالعتمــاد المفــرط 	 
علــى اآلبــار فــي الــري، ممــا أدى إلــى زيــادة التملح، 
خاصــة علــى امتــداد الســاحل، ومــن ثــم الحاجــة 
الماســة إلــى توعيــة أكبــر حــول اســتخدام الميــاه، 
وإدخــال األســاليب الزراعيــة الحديثــة األكثــر كفــاءة 

فــي اســتعمال الميــاه، كالزراعــة المائيــة.
الطاقــة 	  اســتخدام  لزيــادة  واعــدة  فــرص  وجــود 

الحكوميــة. المبانــي  داخــل  وخاصــة  المتجــددة، 
ضعــف اتصــال المناطــق الريفيــة ببقيــة المناطــق، 	 

الخدمــات  إلــى  الوصــول  صعوبــة  مــن  وتعانــي 
والمرافــق الرئيســية ووســائل النقــل العــام.

اعتمــاد الســكان علــى المركبــات الخاصــة كوســيلة 	 
رئيســة للتنقــل اليومــي، مــع قلــة توفــر وســائل 
ــًا،  النقــل العــام، األمرالــذي يســبب ازدحامــًا مروري

واكتظاظــًا فــي الطــرق.
الــالزم 	  واالهتمــام  المفروضــة  الحمايــة  غيــاب 

بالتــراث الطبيعــي والثقافــي المحلــي، كمناطــق 
األخــوار وجبــال الحجــر والحــارات القديمــة، وعــدم 
إعــادة  يســتوجب  مــا  ينبغــي،  كمــا  اســتغالله 
التفكيــر فــي اســتخدام هــذه األصــول وتحســين 
إدارتهــا واســتغاللها فــي تعزيــز الهويــة الثقافيــة 
تنميتــه.  فــي  والمســاهمة  للمجتمــع،  والتاريخيــة 

حيويــة  مكانــة  الباطنــة  شــمال  محافظــة  تحتــل 
واســتراتجية بالنســبة للســلطنة ، فهــي تمّثــل بّوابــة 
الســلطنة للعديــد مــن البلــدان، كمــا تعتبــر منطقــًة 
صحــار  مينــاء  وجــود  بحكــم  لالســتثمار  رئيســية 
المقّومــات  مــن  يعــدان  اللــذان  الحــّرة  والمنطقــة 
جــذب  فــي  ونجحــا  المحافظــة  فــي  األساســية 
عمــا  فضــاًل  النطــاق،  وواســعة  كبــرى  اســتثمارات 
تزخــر بــه المحافظــة مــن مــوارد معدنيــة ثمينــة، وأرٍض 

وافــرة. ســمكية  وثــروة  خصبــة،  زراعيــة 
إال أنــه وفــي مــوازرة ذلــك، ُتواجــه المحافظــة تحّديــاٍت 

تنمويــة بــارزة، تتمثــل فــي التالــي:

األراضــي 	  الســتعماالت  المتكافــئ  غيــر  التوزيــع 
فــي صحــار.

المناطــق 	  فــي  الموجــه  العمرانــي  النمــط 
الســكنية، والمعتمــد علــى النظــام  قطعــة األرض 
المخصصــة للفيــال، ســيما علــى طــول المنطقــة 

الرئيســية. الحضريــة  المناطــق  فــي  الســاحلية 
عــدم وجــود تنــوع فــي الوحــدات الســكنية، إذا 	 

النمــط الغالــب للوحــدات الســكنية هــو الفيــالت، 
ولذلــك  واحــدة،  األســرة  مخصصــة  منهــا  كل 
اإلقليميــة  العمرانيــة  االســتراتيجية  تتضمــن 
صحــار  ضمــن  حديثــة  مدينــة  إنشــاء  للمحافظــة 
الكبــرى تعمــل كمحفــز للنمــو فــي المنطقــة ككل، 
ــر تنوعــًا مــن األنمــاط  ــر  وأكث ــر مزيــج أكب مــع توفي

الســكنية.
يحتــاج التسلســل الهرمــي للتجمعــات الســكانية 	 

الريفيــة إلــى مراجعــة مــن أجــل تحديــد التجمعــات 
ذات األولويــة ومــن ثــم تحســين البنيــة  األساســية 
والمرافــق المجتمعيــة لكــي تخــدم نطاقــا أكثــر 

آتســاعًا.
عــدم توفــر فــرص عمــل كافيــة للمواطنيــن، وال 	 

ســيما الشــباب.

نبذة عامة عن محافظة شمال الباطنة
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 التطلعات الرئيسية للتنمية العمرانية
لمحافظة شمال الباطنة

اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  بلورة  تمت 
تضمنت  عدة،  مراحل  عبر  الباطنة  لمحافظة شمال 
ومشاركة  العمل،  وحلقات  اللقاءات  من  العديد 
القطاع  في  العالقة  أصحاب  قبل  من  واسعة 
المجتمع  ومؤسسات  واألهلي  والخاص  الحكومي 
النظر  خاللها  تم  المحافظة،  على مستوى  المدني 
الواجب  التخطيطية  العناصر والجوانب  في مختلف 
تضمينها في االستراتيجية، وتحديد أولويات التنمية 
الحضرية واالقتصادية بالنسبة للمحافظة، مع األخذ 
بعين االعتبار حماية األصول البيئية والتراثية القيمة، 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  انسجام  وضمان 
للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  مع  للمحافظة 
العمرانية، بما يضمن تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة 

وأهدافها االستراتيجية. 

للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  أهداف  ضوء  وعلى 
 ،2040 عمان  المستقبلية  والرؤية  العمرانية، 
باإلضافة إلى التطلعات الرئيسية التي تم الخروج بها 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  إعداد  مراحل  عبر 
باألهداف  الخروج  أمكن  الباطنة،  شمال  لمحافظة 

االستراتيجية التالية:

االستدامة واالستجابة لتغير المناخ
واتخــاذ 	  المناخــي،  التغيــر  تأثيــرات  وإدارة  توقــع 

مــن  بالتخفيــف  الكفيلــة  االســتباقية  الســبل 
مــرن  واســتجابة  تنبــؤ  نظــام  كبنــاء  انعكاســاتها، 

المناخيــة. التغيــرات  مــع  ومتكيــف 
التكيــف 	  علــى  قــادرة  مرنــة  مجتمعــات  إنشــاء 

المســتقبل. مــع  والتأقلــم 

الطاقــة 	  تعزيــز مفهــوم االســتدامة فــي قطــاع 
واســتخدام المــوارد الطبيعيــة، وتعزيــز اســتخدام 
مصــادر الطاقــة المتجــددة، تمهيــدًا للتحــول نحــو 
االســتخدام المســتدام لهــذا النــوع مــن الطاقــة.

تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية
الســكانية، 	  للتجّمعــات  هرمــي  تسلســل  إنشــاء 

الســكني  التجّمــع  الكبــرى  صحــار  تكــون  بحيــث 
الرئيســي، تتبعهــا الســويق فــي المرتبــة الثانيــة، 
ثــّم صحــم والخابــورة وشــناص فــي المرتبــة الثالثــة، 
وذلــك بهــدف توجيــه التنميــة الحضريــة وتركيزهــا 
ضمــن هــذه المــدن الرئيســية، بمــا يدعــم توفيــر 
مســتويات عصريــة متطــورة مــن الخدمات وفرص 
العمــل والترفيــه، وغيرهــا مــن متطلبــات العيــش 

المســتدام.

توجيــه التنميــة الحضريــة المســتقبلية نحــو أراضــي 	 
المناطــق البعيــدة عــن الســاحل، وذلــك مــن أجــل 
توفيــر أماكــن ترفيهيــة ومســاحات مفتوحــة علــى 
طــول الســاحل، والحفــاظ علــى األراضــي الزراعيــة 

غيــر المتأّثــرة بالملوحــة.

إنشــاء مراكــز للُمــُدن ذات اســتخدامات متعــّددة 	 
هويــة حضريــة،  بنــاء  أجــل  مــن  أعلــى،  وكثافــات 

التبعثــر واالنتشــار العمرانــي. والحــد مــن 

تحقيــق التــوازن بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة 	 
فــي  محّليــة  ريفيــة  مراكــز  إنشــاء  طريــق  عــن 
واليــات المحافظــة الســّت، لتكــون بمثابــة مراكــز 
الالزمــة  المجتمعيــة  المرافــق  تضــّم  للخدمــات، 
المتناثــرة. الصغيــرة  الريفيــة  المجتمعــات  لخدمــة 

تحقيق النمّو واالزدهار
اعتبار صحار الكبرى بوابة اقتصادية وطنية لجذب 	 

بأكملهــا  للمحافظــة  واالزدهــار  النمــّو  وتحقيــق 
الُمحيطــة بهــا، عبــر االســتفادة مــن  وللمناطــق 
موقعهــا االســتراتيجي ومقّوماتهــا إلــى أقصــى 
حــّد، بمــا فــي ذلــك مينــاء صحــار والمنطقــة الحــّرة.
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بنية أساسية فعالة 
وتعزيزهــا 	  القائمــة  األساســية  البنيــة  اســتخدام 

المحافظــة. فــي  المســتدامة  التنميــة  لدعــم 

ذكاًء 	  أكثــر  آليــات  اســتخدام  علــى  التشــجيع 
وفعاليــًة فــي البنيــة األساســية بكافــة القطاعات، 
والتركيــز علــى مصــادر الطاقــة المتجــّددة، وتعزيــز 
الصــرف  ميــاه  واســتخدام  الدائــري،  االقتصــاد 

أغــراض. لعــّدة  الُمعاَلجــة 

وتكنولوجيــا 	  الرقمــي  التحــّول  نحــو  االتجــاه 
ذات  والشــبكات  واالّتصــاالت  المعلومــات 
المنصــات المركزيــة، مــن خــالل قطــاع اّتصــاالت 
الجيــل  )شــبكات  المســتقبلية  بالتقنيــات  معــّزز 

لخامــس(. ا

الميــاه 	  واســتخدام  اســتهالك  كفــاءة  تحســين 
ــز بشــكل خــاّص علــى  فــي المحافظــة، مــع التركي

والصناعــي. والزراعــي  المنزلــي  االســتخدام 

بتوفيــر شــبكات 	  الريفيــة  المناطــق  دعــم حيويــة 
مدروســة  رئيســية  مواقــع  فــي  أساســية  بنيــة 

بعنايــة.  ومنتقــاة 

ووظيفــة 	  اقتصــادي  بــدور  واليــة  كّل  اضطــالع 
نمــّو  فــي  المســاهمة  أجــل  مــن  محــّددة، 
المحافظــة وازدهارهــا، وذلــك مــن خــالل توزيــع 
القطاعــات االقتصاديــة بطريقــة مدروســة ضمــن 

الواليــات.

إدارة البيئة )التراث الطبيعي والثقافي( 
والتراثيــة 	  والثقافيــة  البيئيــة  األصــول  حمايــة 

الحجــر،  جبــال  منطقــة  ذلــك  فــي  بمــا  الفريــدة، 
مــع ضمــان االســتفادة مــن هــذه األصــول بشــكل 
والســياحة  األســماك  وصيــد  للزراعــة  مناســب 
وغيرهــا مــن األنشــطة، بطريقــٍة ُتراعــي االعتبــارات 

لهــا. وتســتجيب  البيئيــة 
تصميــم المناطــق الحضريــة وتحديــث هيكليتهــا 	 

واســتجابة  مرونــًة  أكثــر  ُتصبــح  لكــي  العمرانيــة 
حمايــة  إلــى  باإلضافــة  الُمناخيــة،  للتغيــرات 
المناطــق الســاحلية بشــكل مالئــم مــن مخاطــر 

البحــر. ســطح  مســتوى  ارتفــاع 

إدارة الموارد الطبيعية
• تعزيز األمن الغذائي، واالستخدام الرشيد 	

للموارد المائية في المحافظة من خالل إنشاء 
مركز تصنيع وإنتاج غذائي في السويق والمراكز 

الداعمة.
• تشجيع أنشطة التعدين والمستدام.	

نظام نقل فعال
تطويــر منظومــة النقــل العــام، بإســتحداث أنمــاط 	 

نقــل حديثــة متعــددة ومســتدامة لنقــل الــركاب 
الدخــل  فئــات  لمختلــف  ويمكــن  وللشــحن، 
علــى  االعتمــاد  مــن  ســيقلل  ممــا  اســتخدامها، 

والشــاحنات. المركبــات 
توفيــر 	  وزيــادة  القائمــة  النقــل  أنظمــة  تحســين 

اللوجســتيات. قطــاع  لدعــم  نقــل  وســائل 
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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 شمال الباطنة 2040

آفاق النمو في محافظة شمال الباطنة
محافظة شمال  عدد سّكان  َيِصل  أن  المتوقع  من 
عام  بحلول  نسمة  مليون   1.3 قرابة  إلى  الباطنة 
2040م، يتركز نحو %92 منهم في المناطق الحضرية 
الساحلية. ولذلك؛ يتمّثل أحد أهّم عناصر االستراتيجية 
هيكلة  إعادة  في  للمحافظة  اإلقليمية  العمرانية 
سكنية  تجّمعات  وإنشاء  القائمة،  الحضرية  المراكز 

عصرية تحقق التنظيم الحضري األمثل.

 وفي هذا السياق، سيتم إنشاء شبكة متناسقة من 
“المراكز والبّوابات”، وتحديد أدوار معينة للتجّمعات 
لالحتواء  واضحة  حدود  ورسم  المتعددة،  الحضرية 

الحضري عند إنشاء المزيد من الوحدات السكنية. 

التخطيط  منطقة  إنشاء  ُيقتَرح  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ذات الطبيعة الخاصة في جبال الحجر، وفق منظومة 
واضحة ومحددة من اآلليات والشروط الالزمة لقيام 
تلك  حدود  ضمن  التنموية  والمشاريع  األنشطة 

المنطقة، كالتعدين والسياحة. 

كما يجب إيالء اهتمام خاص بتطويرالتجّمعات الريفية 
األصول  على  والمحافظة  التقليدية،  وأنشطتها 

الثقافية والبيئية األساسية للمحافظة بشكل عام.

وتهدف االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة 
شمال الباطنة إلى تحويل المحافظة إلى بّوابة رئيسية 
واللوجستيات في  والصناعة  الدولية  للتجارة  ومركز 

السلطنة. 

األساسية  البنية  شبكات  على  ذلك  في  مستندة 
من  ذلك  وغير  االقتصادية،  واإلمكانات  المتطّورة، 
في  بما  المحافظة،  بها  تتمّتع  التي  القّوة  مكامن 
ذلك موقعها الحيوي واّتصالها الجغرافي بمسقط 

مرورًا بمحافظة جنوب الباطنة، ومواردها المعدنية

 الوافرة، ودورها الحيوي كإحدى أهــــــم المناطـــــــــق 
الصناعية األساسية في السلطنة، سيما فـــــي ظــــل 
وجود ميناء صحـــــار والمنطقة الحـــــــّرة فيها، فضــــاًل 
عن اقتصادها الحيوي الممتد على طـــــــول ساحلــها 

والقائم على الزراعة وصيد األسماك. 

صحار الكبرى كبّوابة وطنية اقتصادية 
للسلطنة

الرئيسي  واالقتصادي  اإلداري  المركز  صحار  تمثل 
لمحافظة شمال الباطنة. 

يشكل  مما  متزايد،  اقتصادي  بنمّو  تتمّتع  كما 
عامل جاذب للباحثين عن فرص العمل من مختلف 

محافظات السلطنة. 
ْين  َكْين أساسيَّ وُيعتَبر ميناء صحار والمنطقة الحّرة ُمحرِّ
فحسب  المحافظة  مستوى  على  ليس  لالقتصاد، 

وإنما على مستوى السلطنة ككل. 

بلورة  تمت  المتوقع؛  المستقبلي  النمّو  على  وبناًء 
إطار لمنطقة عمرانية متكاملة تشمل كل من صحار 
بين  التوازن  تحقيق  ولوى، وذلك من منطلق دعم 
النمّو المستقبلي في صحار وبين معّدالت االستثمار 

والنمّو في المحافظة كلها. 
االقتصادي  النمّو  تركيز  على  التشديد  يتّم  وسوف 
للتأّكد  الحضرية،  المنطقة  هذه  في  للمحافظة 
في  موجوٌد  االقتصادي  النشاط  غالبية  أّن  من 
للتنمية  الالزم  التوافق  إليجاد  واحد،  مركزي  مكاٍن 
صحار  مفهوم  تعزيز  في  وللمساهمة  االقتصادية، 

الكبرى، وتكريس دورها كبّوابٍة اقتصادية  وطنية. 

وسوف يتم العمل على توسيع المنطقة اللوجستية 
ُفَرص  لجذب  صحار  لميناء  التابعة  الحرة  والمنطقة 
ذلك  والوظائف،  واالستثمارات  للمشاريع  إضافية 
للنقل  جديدة  خطوط  بإنشاء  اقتراح  جانب  إلى 

والمواصالت.
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من  االستفادة  خالل  من  فإنه  الحال؛  وبطبيعة 
وتعزيزها  المنطقة  في  الموجودة  االستثمارات 
المحافظة  مناطق  باقي  في  االستثمارات  ستتعّزز 

أيضًا. 

بحلول عام 2040م، وعليه ستحتاج المنطقة إلى ما 
الستيعاب  إضافية  سكنية  وحدة  ألف   )66( يقارب 

هذا النمّو. 

وتستند االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة 
شمال الباطنة على المقّومات الموجودة في صحار،

وتنسجم في ذلك مع هدف االستراتيجية الوطنية 
وطنية،  اقتصادية  بّوابًة   صحار  اعتبار  في  المتمّثل 
وأن تكون منطقة  »صحار الكبرى« المركز الحضري 
عدد  يبلغ  أن  ع  وُيتوقَّ السلطنة.  لشمال  الرئيسي 

السّكان في صحار الكبرى نحو )550( ألف نسمة.

السويق كمركز إقليمي
كمنطقة  وميناءها  بحصنها  تاريخيًا  السويق  عرفت 
تبادل تجاري. وُيعتَبر ميناء السويق حاليًا من أكبرموانئ 
المحافظة، بل يحتّل المرتبة األولى من حيث اإلنتاج 
بنحو)600( طًنا، وبسفن صيد  الذي يقدر  السمكي 

مجموعها قرابة )900( سفينة.

 ويدعم هذا اإلرث دوَر المنطقة المستقبلي كمركٍز 
العمرانية  االستراتيجية  وتهدف  اقتصادي.  إقليمي 
دور  دعم  إلى  الباطنة  شمال  لمحافظة  اإلقليمية 
السويق لتلعب دورًا رئيسيًا في تسلسل التجّمعات 
ومقرًا  اقتصادًيا،  إقليمًيا  مركًزا  باعتبارها  السكانية، 
االستزراع  ولمشاريع  الغذائية،  للصناعات  رئيسيا 

والتصنيع السمكي في المحافظة. 

في  فسيتمثل  األساسي  االقتصادي  نشاطها  أّما 
التنمية الزراعية-الصناعية، مدعومًا بتوافر الخدمات

مركز  من  الوالية  وبُقرب  الالزمة،  اللوجستية   
خزائن.  ومنطقة  بركاء  من  كل  في  اللوجستيات 
ويتوقع أن يبلغ عدد سّكان السويق نحو )247(  ألف 
نسمة بحلول عام 2040م، ليمثلوا نسبة )%19(من 
تحتاج  عليه سوف  وبناء  المحافظة.  إجمالي سكان 
إلى قرابة )15.500( وحدة سكنية إضافية الستيعاب 

هذا النمو.  

العمرانية اإلقليمية للمحافظة  وتؤكد االستراتيجية 
السويق  بين  النقل  خطوط  تحسين  ضرورة  على 
من  حّد  أقصى  إلى  االستفادة  مع  الكبرى،  وصحار 
خزائن  ومنطقة  مسقط  مع  القائمة  النقل  خطوط 

وميناء صحار، والعمل على تعزيزها. 

وبهدف دعم دور السويق كمركز للتصنيع الغذائي 
لها  الداعَمْين  ستلعب كل من صحم والخابورة دور 

من خالل نشاط تجهيز األسماك.
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 إجمالي عدد السكان في

شمال الباطنة

2040 2020

السكان 

الوافدون %

فرص التوظيف

القوى العاملة الوافدة )%(

عدد السكان في

 مدينة صحار

القوى العاملة

 الوطنية )%(

النمو المتوقع إلجمالي الناتج 

المحلي )%(

المؤشرات

1,3 مليون نسمة754 ألف نسمة

260 ألف نسمة

35%39%

300 ألف نسمة

69%

650 ألف نسمة

66%

31%

10%

34%

 6%    

التي  واالقتصادي  السكاني  النمو  نماذج  من خالل 
تم إعدادها على المستوى الوطني، تم استخالص 
جملـــــــة مــــن المؤشــــــــرات المستقبلية االقتصــــــادية

 التقديرات المستقبلية لمحافظة شمال
 الباطنة بحلول 2040م

ويوضح  الباطنة،  شمال  لمحافظة  واالجتماعية 
واالقتصادية  االجتماعية  التقديرات  أدناه  الشكل 

المتوخاة للمحافظة حتى عام 2040م:

ألف نسمة550
)صحار الكبرى(
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اإلطار العام المكاني لاستراتيجية اإلقليمية لمحافظة شمال الباطنة
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التحــــــــــــــول الحضــــــــــري لمدينة صحار الكبرى
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التحــــــــــــــول الحضــــــــــري لمدينة السويق
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التحــــــــــــــول الحضــــــــــري لمدينة الخابورة
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التحــــــــــــــول الحضــــــــــري لمدينة صحم
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التحــــــــــــــول الحضــــــــــري لمدينة شناص
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 اإلطار العام المقترح لسياسات التخطيط
العمراني لمحافظة شمال الباطنة

التي  الرئيسية  اآللية  العامة  السياسات  إطار  يعتبر 
سيتم من خاللها تنفيذ استراتيجية التنمية العمرانية 
القادمة، وقد تم إعداد  السنوات  للمحافظات في 
تتوافق  رئيسية  محاور  من خالل سبعة  اإلطار  هذا 
مع السياسات المعتمدة في االستراتيجية الوطنية 

للتنمية العمرانية، وهي كالتالي:

محـــور التنمــية المستدامـــــة
وتغيـــــر المنــــاخ

محـــــــــــــــــــــــــــور نظـــــــــــــــــــــــــــام
النقــــــــــــــــــــــــــــل 

محور تحقيق التنمية العمرانية
االستراتيجية

محــــــــور بنيـــــــــــــة أساسيــــــــــــــــــة
فّعالــــــــــــــــة 

محـــــــور تحقيـــــــــــــق النمــــــــــــو
واالزدهـــــــــــــــار 

محــــــــــــــــــــور إدارة المـــــــــــوارد
الطبيعيــــــــــــــــة

SU, CC :رمز السياسة

TM :رمز السياسة

SD :رمز السياسة

EN, UT :رمز السياسة

GP :رمز السياسة

MM, WR, FS :رمز السياسة

وقد تم ربط كل محور من هذه المحاور بمجموعة
من الغايات، ألجل مراقبة عملية تنفيذ استراتيجية

التنميـة العمرانيـــــــة للمحافظــــة خـــــــالل الفتـــــرة مــــن
 2020 م وإلى 2040 م، وضمان االلتزام باألهداف 

الموضوعة على المستوى الوطني.

ويتضمن إطار السياسة العامة لمحافظة شمال
الباطنة سلسلة من السياسات الفرعية التي تتالءم
مع السياق العام للمحافظة، والتي من شأنها أن

ه عملية التنمية خالل فترة تنفيذ الخّطة. ُتوجِّ

وفيما يلي توضيح لمضمون كل محور، وما يشتمل
عليه من سياسات وأهداف:

ــور إدارة البيئــة )التــراث الطبيعــي  مـــــحـــــــــــــــــــــــــ
والثقافــي(

TE, CE, CH :رمز السياسة
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التنمية المستدامة و تغير المناخ

SU, CC :رمز السياسة

والتغيــرات  باالســتدامة  المرتبطــة  السياســات  تعــد 
جميــع  إلــى  مجالــه  يمتــد  مشــترك  شــأن  المناخيــة 
القطاعــات، مــا يجعــل مــن الضــروري أن تأخــذه جميــع 
القطاعــات بعيــن االعتبــار، عوًضــا عــن النظــر إليــه مــن 

قبــل كل قطــاع علــى حــدة. 
الوطنيــة  باالتفاقيــات  وااللتــزام  االمتثــال  ويعــد 
أحــد األســس  بتعزيــز االســتدامة  الخاصــة  والدوليــة 
العمرانيــة،  للتنميــة  الوطنيــة  لالســتراتيجية  المهمــة 
فيمــا  المحــور  بهــذا  المتعلقــة  السياســات  وتتمثــل 

يلــي:

التنمية المستدامة 

تقييم االستدامة 

SU1

SU2

SU3

السياســات  التــزام  إلــى  وتشــير 
بأهــداف  االســتراتيجية  والمشــاريع 
األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، 
قدمــا  المضــي  علــى  تنــص  والتــي 
االســتدامة  مبــادئ  تحقيــق  نحــو 
علــى المســتوى العالمــي، وبنــاء علــى 
ذلــك تــم ربــط سياســات االســتراتيجية 
الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة بأهــداف 
التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة، 
وفــي الوقــت ذاتــه تتضمــن سياســة 
ــاط سياســات  ــة المســتدامة ارتب التنمي
اإلقليميــة  العمرانيــة  االســتراتيجية 
لمحافظــة شــمال الباطنــة بمرتكــزات 

.2040 عمــان  رؤيــة 

لتقييــم  آليــة  وضــع  يتــم  حيــث 
ومــدى  المحافظــة  فــي  المشــاريع 
االســتدامة  بجوانــب  التزامهــا 
المختلفــة، وفعاليــة تكلفتهــا، لذلــك 
للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  فــإن 
العمرانيــة  واالســتراتيجية  العمرانيــة 
اإلقليميــة لمحافظــة شــمال الباطنــة 
الخمســية  الخطــط  أن  علــى  تؤكــدان 
المشــاريع  الختيــار  بحاجــة  المقبلــة 

االســتدامة.  تقييــم  آليــة  وفــق 

التخفيف من تغير المناخ 

علــى  الكربــون  اســتخدام  خفــض  إن 
الصعيد الوطني يمثل جزءًا من جهود 
مــن  للتخفيــف  المبذولــة  الســلطنة 
آثــار تغيــر المنــاخ، وهــو مــن التوجهــات 
التــي تلتــزم بهــا االســتراتيجية العمرانية 
اإلقليميــة لمحافظــة شــمال الباطنــة، 
المجتمــع  قــدرة  تعزيــز  خــالل  مــن 
التكيــف  علــى  قطاعاتــه  بمختلــف 
ينجــم  ومــا  المناخيــة  التغيــرات  مــع 
مناخيــة،  وأنــواء  ظواهــر  مــن  عنهــا 
اإلجــراءات  واتخــاذ  الخطــط  ووضــع 
االســتخدام  مــن  للحــد  الالزمــة 
التقليديــة  الطاقــة  لمصــادر  المفــرط 
فــي األنشــطة الصناعيــة وغيرهــا، لمــا 
ــاخ،  ــرات ســلبية علــى المن لهــا مــن تأثي
ممكنــة  ســرعة  بأقصــى  واالنتقــال 
الطاقــة  علــى مصــادر  االعتمــاد  مــن 
الهيدروكربونيــة إلــى مصــادر الطاقــة 

المتجــددة.
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المســتجيب  المــرن  التخطيــط 
المناخيــة  للتغيــرات  CC3

أن  يجــب  السياســة  لهــذه  وفقــًا 
التخطيــط  جهــود  مختلــف  تكــون 
بمــكان،  المرونــة  مــن  المســتقبلية 
بحيــث تتبع وتطــور وتواءم التوجيهات 
مــع  للتعامــل  الالزمــة  واإلرشــادات 
والتغيــرات  المســتجدات  مختلــف 
يعــزز  بمــا  المنــاخ،  علــى  تطــرأ  التــي 
القــدرة علــى إدارة آثــار التغّيــر المناخــي 
المتوّقعــة ورصدهــا والتكيــف معهــا 

الســلبية. تأثيراتهــا  مــن  والحــد 

التكيف مع تغيرات المناخ 

CC2 بشأن األخيرة  المخاوف  اكتسبت 
الحراري  االحتباس  ظاهرة  انعكاسات 
على  المناخ  لتغير  المحتملة  واآلثار 
على  بالغة  أولوية  العمرانية  التنمية 
لذلك  للسلطنة،  الوطنية  األجندة 
إلى األمام  يتم األخذ بهذه األولوية 
آثار  من  الحد  نحو  التوجه  خالل  من 
مختلف  في  الحراري  االحتباس 
للتنمية  الوطنية  جوانب االستراتيجية 
العمرانية  واالستراتيجيات  العمرانية 
إطار  وفي  للمحافظات.   اإلقليمية 
القدرة  تعزيز  يتم  السياسة،  هذه 
خالل  من  المناخ  مع  التكيف  على 
الرامية  المختلفة  االجراءات االحترازية 
آثار  التنمية من  لحماية جميع جوانب 

التغير المناخي.
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تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية

SD :رمز السياسة
عمرانيــة  تنميــة  الباطنــة  شــمال  محافظــة  شــهدت 
مضطــردة علــى مــدى العقــود الخمســين الماضيــة مــن 
عمــر النهضــة العمانيــة الحديثــة التــي انطلقــت فــي عــام 
التنميــة االقتصاديــة  1970م، حيــث تســارعت عمليــة 
فــي المحافظــة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة، وبفضــل 
زيــادة اإليــرادات النفطيــة تــم بنــاء الطــرق، وحفــر آبــار 
المشــاريع  وتشــييد  الطاقــة،  محطــات  وبنــاء  الميــاه، 
الســكنية. وعلــى الرغــم مــن أن التوســع العمرانــي فــي 
الذيــن  ســكانها  احتياجــات  اســتهدف  قــد  المحافظــة 
يتزايــد عددهــم بســرعة، إال أن ذلــك تســبب فــي حــدوث 
األمــر  يتطلــب  لــذا  موجــه.  غيــر  حضــري  ونمــو  تمــدد 
العمــل علــى تحســين الجــودة العمرانيــة المكانيــة، مــن 
للمشــاريع  والتنفيــذ  التخطيــط  تقييــم عمليــات  خــالل 
للتجمعــات  والفعــال  الجيــد  والتخطيــط  الســكنية، 

الســكانية فــي مختلــف أنحــاء المحافظــة.
تطويــر  فــي  المحــور  لهــذا  الرئيســي  الهــدف  ويتمثــل 
محافظــة شــمال الباطنــة مســتقباًل مــن حيــث التنــوع 
الكثافــة  ذات  واألحيــاء  والقــرى  للمــدن  الواســع 
والمســتدامة،  الذكيــة  الخدمــات  وتوفيــر  المختلفــة، 
ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل مجموعــة السياســات 

التاليــة:

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

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
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الواضح  الهرمي  التسلسل  تحديد  إنَّ 
في  ُيساِهم  ال  السكانية  للتجّمعات 
والبنية  للتنمية  المتوازن  التوجيه 
كذلك  يضمن  بل  فحسب،  األساسية 
المجتمعية  والمرافق  الخدمات  توفير 
على صعيد المحافظة، كما يعمل على 
في  الرئيسية  الريفية  التجمعات  تحديد 
المناطق الريفية وتصنيفها كمراكز دعم 
ريفية ضمن تسلسل التجمعات السكانية، 
المجتمعية  الخدمات  تتوفر  بحيث 
والمرافق التجارية لسكان هذه المناطق. 
حول  الحضري  االحتواء  حدود  أّما 
ع  التجّمعات الكبرى فمن شأنها أن ُتشجِّ
المتراص.وفي  العمراني  التطوير  على 
السكاني  النمو  يتركز  بأن  المتوّقع  ضوء 
ولضمان  الكبرى،  صحار  منطقة  ضمن 
تنمية حضرية مستدامة؛ فسيتم التعامل 
سياسة  وفق  السكاني  التركز  هذا  مع 
إلى  تهدف  التي  الحضري  النمو  احتواء 
بناء أحياء متكاملة ذات كثافات سّكانية 
عالية، مع توفير فرص عمل على مقربٍة 
من المرافق الخدماتية والمجتمعية، مما 
يتيح للسّكان التمّتع باإلقامة في بيئاٍت 
ر فيها فرص العمل  حضرية متميزة تتوفَّ
يسُهل  مواقع  في  والمتاجر  والخدمات 
الحاجة  تتضاَءل  ثم  ومن  إليها،  الوصول 
للتنقل.  الخاّصة  المركبات  استخدام  إلى 
المدن  مبادئ  تسعى سياسة  حين  في 
تكنولوجيا  حلول  اعتماد  إلى  الذكية 
المعلومات واالتصاالت في تعزيز تطوير 
الحياة  جودة  وتعزيز  السكنية،  المناطق 
وإنشاء  وتكاملها،  ترابطها  وزيادة  فيها، 
يعزز  مما  للبيئة،  صديقة  سكنية  أحياء 
في  الحضرية  الحياة  وجاذبية  جودة  من 

المحافظة.

 إعادة هيكلة المناطق تعزيز التنمية العمرانية
 الحضرية

SD1SD4

SD7

SD2SD6

SD12

بهدف بناء مجتمعات محّلية متراصة 
االستراتيجية  وضعت  ومتماسكة، 
العمرانية اإلقليمية للمحافظة حدوًدا 
واضحة للمناطق الحضرية، عبر إعداد 
على  مبنية  المناطق  لهذه  خطط 
سياسة التحول الحضري، التي تهدف 
الحضري في  النسيج  رفع جودة  إلى 
عملية  خالل  من  القائمة  المناطق 
زيادة  تستهدف  عمراني  تجديد 
جودة  وتحسين  السّكانية  الكثافة 
استغالل المساحات العامة في أجزاء 
ثم  ومن  المناطق،  هذه  من  منتقاة 
الحد من انتشار األماكن غير المأهولة 
والبيئات  الخضراء،  المساحات  وغياب 

الحضرية متدنية الجودة.

االستراتيجية  تعمل  آخر  بمعنى 
من  للمحافظة  اإلقليمية  العمرانية 
توجيه  على  السياسة  هذه  خالل 
بما  المناطق  تلك  هيكلة  وإعادة 
يؤدي إلى استحداث مشاريع عمرانية 
العمرانية  الفراغات  تساهم في ملء 
أو إعادة استغالل المباني المهجورة 
فيما يناسبها من استخدامات جديدة، 
وذلك عوًضا عن تطوير أراٍض جديدة 
تشجع  ذلك  جانب  إلى  مأهولة.  غير 
وتطوير  استحداث  على  االستراتيجية 
أجل  من  الخضراء  العامة  المساحات 
اخضرارًا  أكثر  العمرانية  البيئة  جعل 

واستدامة. 
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المجتمعات  وتعزيز  تطوير  في سبيل 
توفير  على  التركيز  ينبغي  الريفية 
المجتمعية  والمرافق  الخدمات 
لسكان  الحكومية  الخدمات  وتأمين 
المزيد من  المجتمعات، وتوفير  هذه 

فرص العمل والبرامج التعليمية.

المدينة  مبادئ  تطبيق  يساهم   كما 
تكنولوجيا  حلول  واستخدام  الذكية 
تطوير  في  واالتصاالت  المعلومات 
وزيادة  الريفية  السكنية  المناطق 
ترابطها وتكاملها، وتعزيز جودة الحياة 
صديقة  سكنية  أحياء  وإنشاء  فيها، 
للبيئة، مع األخذ في االعتبار تشجيع 
السكان  بين  االجتماعي  التماسك 

والحفاظ على الهوية العمانية.

يضاف إلى ذلك أهمية االلتفات إلى 
التوسع  عمليات  من  الحد  ضرورة 
خارج  الريفية  المناطق  في  العمراني 
وفي  السكانية  التجمعات  حدود 

األماكن غير اآلمنة أو غير المناسبة.

جبال  سلسلة  من  جزء  تحديد  تّم 
شمال  محافظة  في  الحجرالواقعة 
الباطنة كمنطقة تخطيط ذات طبيعة 
خاصة، وهي أداة تخطيطية جديدة تم 
استحداثها من أجل ضمان حمايًة أكبر 
وذات  الخاّص  الطابع  ذات  للمناطق 
والثقافية  والجيولوجية  البيئية  الِقَيم 
والطبيعية، حيث ينطبق على منطقة 
إطاٌر  الخاصة  الطبيعة  ذات  التخطيط 
أكثر صرامًة في توجيه أعمال التنمية، 
بما يؤمن إدارة األصول الواقعة ضمن 
حفاظًا  األفضل،  بالشكِل  حدودها 

عليها لألجيال الحالية والمستقبلية.

 وال يعني تطبيق هذه السياسة عدم 
التطويرية،  المشاريع  بإنشاء  السماح 
تتماشى  وضوابط  أنظمة  اتباع  وإنما 
ذات  التخطيط  منطقة  وخصوصية 
التخفيف  ثم  ، ومن  الخاصة  الطبيعة 
من حدة اآلثار السلبية المحتملة لهذه 

المشاريع. 

ذات  التخطيط  لمناطق  يمكن  كما 
نقطة  تكون  أن  الخاصة  الطبيعة 
وباألخص  االستثمارات،  لبعض  جذب 
من  ولذلك  السياحية.  األنشطة 
الضرورة بمكان اعتماد آليات تخطيط 
وإدارة أفضل لهذه المناطق، لتوجيه 
واألنشطة  األراضي  استخدامات 

البشرية بطريقة فعالة.

تعزيز التنمية
الريفية 

 تنمية جبال الحجر كمنطقة
 تخطيط ذات طبيعة خاصة

SD5SD11

SD9

SD10

SD8
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الغايـــــات المنشــــــودة مــــــن سياســــــات 
)تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية(

7 آالف هكتار

3,900 هكتار

3047 كم2

122 ألف وحدة سكنية

مساحة مناطق التحول الحضري

مساحة األراضي المطلوبة للتوسع السكني

مساحة منطقة التخطيط البرية ذات الطبيعة 
الخاصة

عدد الوحدات السكنية المطلوبة
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 الحدود التخطيطية للمدن الرئيسية في شمال الباطنة
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مناطق التخطيط البرية ذات الطبيعة الخاصة
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تحقيق النمو واالزدهار 

GP :رمز السياسة

مع الحفاظ على دور قطاعي التصنيع واللوجستيات 
شمال  محافظة  في  اقتصاديين  قطاعين  كأهم 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  ستعمل  الباطنة؛ 
األخرى  القطاعات  تطوير  ضمان  على  للمحافظة 
المجاالت،  مختلف  في  التقليدية  وغير  التقليدية 
والسياحة،  والتعدين،  األسماك،  وتربية  كالزراعة، 
إمكانيات  من  المحافظة  به  تتمتع  ما  وتسخير 
في  تطور  من  تشهده  وما  وطبيعية  اقتصادية 
شبكات البنية األساسية؛ في تحويل المحافظة إلى 
بوابة رئيسية للتجارة العالمية، وأحد المراكز الرئيسية 

للصناعة في السلطنة.
استراتيجية  حددت  الغاية؛  هذه  تحقيق  أجل  ومن 
التنمية العمرانية لمحافظة شمال الباطنة 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

تشهده  الذي  النمو  إلى  بالنظر 
تشهده  أن  ويتوقع  حاليًا،  المحافظة 
مستقباًل؛ فإن من الخطوات والتدابير 
الضرورية التي يجب اتخاذها في هذا 
من  كافية  مساحات  تحديد  الصدد؛ 
كنطاقات  للتطوير  القابلة  األراضي 
والتوظيف،  لألعمال  متخصصة 
غير  العمراني  االمتداد  من  وحمايتها 
الموجه،  وتهيئتها لتكون قادرة على 
استيعاب نمو مختلف األنشطة على 
ذلك  في  بما  المحافظة،  مستوى 
والتخزين،  والتصنيع،  التجارة،  أنشطة 
والخدمات،  واإلسكان،  والتوزيع، 
وفق  وغيرها،  المجتمعية،  والمرافق 
عمليات  من  المزيد  في  تساهم  آلية 
فرص  وخلق  االقتصادية  التنمية 

العمل والتوظيف.

تحديد نطاقات متخصصة 
لألعمال والتوظيف GP1

نطاقات  تخصيص  سياسة  إطار  في 
أجل  ومن  والتوظيف،  لألعمال 
االقتصادية  األنشطة  نمو  تعزيز 
لألنشطة  مجمعات  تحديد  يمكن 
االقتصادية وممارسة األعمال، تتوفر 

على مناطق لسكن القوى
العاملة بجانب مواقع هذه األنشطة 
توفير  على  الحرص  مع  االقتصادية، 
للمستثمرين  وجاذبة  كافية  خيارات 

وملبية لتطلعاتهم. 

تخصيص مناطق لألنشطة 
األقتصادية GP2
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علــى  ـ  والتدابيــر  اإلجــراءات  اتخــاذ 
التخطيــط  مــن  كل  مســتوى 
والسياســات ـ الكفيلــة بدعــم التنــوع 
االقتصــادي وتعزيــز القدرة التنافســية، 
وذلــك علــى ضــوء الوضــع االقتصــادي 

القائــم. 
مــن ذلــك تقديــم الحوافــز المختلفــة، 
أجــل  مــن  الضريبيــة،  كاإلعفــاءات 
تشــجيع وجذب االستثمارات األجنبية، 
وتمكين المؤسســات المحلية الخاصة 
الصغيــرة والمتوســطة من االســتفادة 
بأكبــر قــدر ممكــن مــن االســتثمارات 
والمشــاريع الجديــدة والمخطــط لهــا 
البنــى  وتطويــر  الصناعــة  مجــال  فــي 

بالمحافظــة. األساســية 
أهــداف  تحقيــق  ســبيل  وفــي 
االســتراتيجية  وضعــت  السياســات؛ 
العمرانيــة اإلقليميــة للمحافظــة عــددًا 
مــن التدابيــر والتدخــالت التــي يمكــن 
تمثلــت  الشــأن،  هــذا  فــي  اتخاذهــا 

يلــي: فيمــا 

بــإدارة 	  تعنــى  جهــة  تحديــد 
التخطيــط  مشــاريع  وتنســيق 
والتجديــد العمرانــي فــي مناطــق 
نطــاق  ضمــن  المدينــة  مركــز 
تدمــج  أن  علــى  الكبــرى(،  )صحــار 
ببنــاء  الخاصــة  االســتثمارات 
وتنميــة  والتدريــب  المهــارات 
المؤسســات وذلــك بالتعــاون مــع 
القطــاع  ومســتثمري  مطــوري 

لخــاص.  ا

تطوير بيئة األعمال لتعزيز 
القدرة التنافسية GP3

االلتــزام بتوســعة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة 	 
كمنطقــة خاصــة تتمتــع بإعفــاءات وُأطــر إداريــة 

خاصــة.
الصغيــرة 	  الشــركات  لدعــم  مركــز  إنشــاء 

باالســتناد  الناشــئة،  والشــركات  والمتوســطة 
المعرفــة مســقط، وذلــك  واحــة  نمــوذج  إلــى 
صحــار  نطــاق  ضمــن  مخصصــة  كمنطقــة 
للعمــل  توفيــر مســاحات  علــى  تعمــل  الكبــرى 
بأســعار مشــجعة، باإلضافــة إلــى توفيــر اإلرشــاد 
والدعــم التقنــي بالتعــاون مــع جامعــة صحــار، 
وكذلــك  المتقــدم،  التصنيــع  بحــوث  ومركــز 
توفيــر الخدمــات الالزمــة لدعــم سالســل القيمة 

واإلمــداد.
مجــال 	  فــي  لالبتــكار  إقليمــي  برنامــج  إعــداد 

البحــث  قــدرات  توســيع  خــالل  مــن  الصناعــة 
ومركــز  جامعــة صحــار  فــي  القائمــة  والتطويــر 
روابــط  إقامــة  مــع  المتقــدم،  التصنيــع  بحــوث 
الصناعييــن  والمشــغلين  “تنفيــذ”  مــع  قويــة 
آليــات  عــن  البحــث  بهــدف  وذلــك  المحلييــن. 
وابتــكارات جديــدة، تســاهم مثــاًل فــي التخفيــف 
مــن آثــار التغيــر المناخــي، والحفــاظ علــى مــوارد 
الطاقــة والميــاه، واســتدامة اإلنتــاج، باإلضافــة 
إلــى نطاقــات البحــث والتطويــر فــي مجــاالت 
البيئيــة  واإلدارة  المــواد،  وتصنيــع  المعــادن 

الدائــري. االقتصــاد  ومبــادرات 
القطاعيــن 	  بيــن  للشــراكة  واضــح  إطــار  وضــع 

العــام والخــاص، ولالســتثمار األجنبــي المباشــر، 
مــن أجــل تشــجيع اســتثمارات القطــاع الخــاص 
والمشــاريع  األساســية  البنيــة  مجــاالت  فــي 
العقاريــة وزيــادة قدرتهــا االســتعابية، بمــا فــي 
المحلية،وتعزيــز  البنــوك  مشــاركة  زيــادة  ذلــك 
مصــادر التمويــل مــن أجــل ضمــان توفــر وقــدرة 
آليــات التمويــل العــام وتدفــق الدعــم المالــي 
علــى ســد أيــة فجــوات قــد تنشــأ، وبخاصــة فــي 
المشــاريع األوليــة التــي تقــوم بهــا المؤسســات 

والمتوســطة. الصغيــرة 
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الغايات المنشودة من سياسات 
)تحقيق النمو واالزدهار 

االقتصادي(

34%
نسبة القوى العاملة الوطنية في 

القطاع الخاص

    مناطق التوسع الصناعي واألعمال
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    مناطــــــــق متخصصــــــة لألنشطـــــة االقتصاديــــــــة
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إدارة البيئة )التراث الطبيعي والثقافي(
TE, CE, CH :رمز السياسة

ثرية  ببيئة جيولوجية  الباطنة  تتمّتع محافظة شمال 
وتراث  قّيمة،  طبيعية  ومناطق  وفريدة،  ومتنوعة 

ثقافي غنّي.
بالمحافظة موئاًل  الغربية  الحجر   حيث تشّكل جبال 
باالنقراض،  المهّددة  الحيوانات  من  أصيلة  ألنواع 
مواقع  على  تحتوي  كما  العربي،  الطهر  غرار  على 
»كحدائق  تخصص  أن  تستحّق  مهّمة  جيولوجية 

جيولوجية«. 
التنمية  الستراتيجية  البيئية  السياسات  وتهدف 
إلى  الباطنة  شمال  لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية 
عمليات  من  المناطق  لهذه  خاّصة  حماية  توفير 
تخطيط  كمناطق  وإدارتها  المخطط،  غير  التطوير 
ذات طبيعة خاصة، بما يضمن استدامتها واستغاللها 
والجيولوجية  الطبيعية  مقّوماتها  وحماية  بفعالية، 
والثقافية، وما تزخر به من كائنات حية متنوعة ونادرة 
من التعرض للمخاطر المختلفة، فضاًل عن تأمين بيئة 

أكثر صّحًة للمواطنين القاطنين فيها.

السياسات  هذه  تطبيق  سيدعم  ذلك  جانب  إلى   
واالتفاقيات  بالمعاهدات  السلطنة  إلتزام  البيئية 
الدولية وتحقيق األهداف المنشودة منها في هذا 
التنّوع  بمعاهدة  الخاّصة  أيتشي  كأهداف  الشأن، 

األحيائي.
االستراتيجية  حددتها  التي  السياسات  وتتمثل 

العمرانية اإلقليمية لمحافظة شمال الباطنة ضمن
في  والثقافي  الطبيعي  التراث  البيئة:  إدارة  محور 

ثالثة أطر، شملت:
)TE( سياسات حماية البيئة البرية

)CE( سياسات حماية البيئة الساحلية
)CH( سياسات حماية التراث الثقافي

البيئة  حماية  لسياسة  االستراتيجي  الهدف  يتمثل 
البرية في الحرص على أنَّ البيئة بشكل عام، والمناطق 
المعرضة  والمناطق  البيئية،  األهمية  ذات  والموارد 
والبحرية(؛  والساحلية  منها  )البّرية  البيئية  للمخاطر 

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

لحمايــة  متكاملــة  شــبكة 
التنــوع األحيائــي والجيولوجــي 

الطبيعيــة      والمناظــر 

TE1

ُتستخَدم بشكل حكيم، وُتدار وفًقا لتخطيٍط ُمسَبق، 
الحالية  األجيال  بالفائدة على  لتعود  تحسينها  ويتّم 
مع  يتوافق  تنموي  ألسلوب  وفًقا  والمستقبلية، 
العمل على  ويحترمه. وسيتم  الطبيعي  ُعمان  تراث 

تحقيق هذا الهدف من خالل ثالث سياسات، هي:

للطبيعة،  صون  مناطق  تحديد  تم 
ااّلتحاد  فئات  تصنيف  إلى  استناًدا 
كمناطق  الطبيعة،  لحفظ  العالمي 
العالمي  )ااّلتحاد  األفيوليت  صخور 
الثالثة(،  الفئة   – الطبيعة  لحفظ 
العالمي  )ااّلتحاد  رجمي  ووادي 
األولى(،  الفئة   – الطبيعة  لحفظ 
واألخوار ومناطق )المانغروف( فــــــي 
للمحافظــــة  الساحـــلية  المنطقــة 
 - الطبيعة  لحفظ  العالمي  )األتحاد 

الفئة األولى(.
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وإدارة حماية المقومات الطبيعية  الهــواء  جــودة  تحســين 
والضوضــاء  الضجيــج  TE2TE3 المحافظة  الصناعي في  النمّو  خلف 

تأثيرا سلبيًا ملحوًظا على منظومتها 
البيئية الطبيعية. 

البيئية  التحديات  من  جملة  عنه  نجم 
المحافظة،  تواجهها  التي  الرئيسية 
الخطرة،  النفايات  و  الهواء،  كتلّوث 
الشواطئ.  وتآُكل  التربة،  ح  وتملُّ
ث الناتج عن منطقة  إضافة إلى التلوُّ
من  أصبح  والذي  الصناعية،  ُصحار 
لتأثيره  نظرا  المقلقة،  المواضيع 
في  المحّلية  المجتمعات  صّحة  على 
وبالنظر  الُمجاِورة.  السكنية  المناطق 
وعدم  البيئية،  التحديات  هذه  إلى 
وجود خطة أو آلية واضحة لمعالجتها 
إلى اآلن؛ تبرز الحاجة ملحة إلى تطوير 
قاعدة بيانات للرصد البيئي، لالستناد 
إليها من أجل صياغة تدابير تصحيحية 
وتحقيقا  مالئمة.  بيئية  وخطط 
االستراتيجية  ستعمل  الغاية  لهذه 
من  للمحافظة  اإلقليمة  العمرانية 
القطاع  بين  والتعاون  الشراكة  خالل 
الحكومي والقطاع الخاّص على إنشاء 
الهواء،  جودة  )لقياس  )رصد  شبكة 
المياه  وحالة  البحر،  مياه  ومستوى 
ومستوى  التربة،  وجودة  الجوفية، 
من  بالقرب  وذلك  الضوضاء،  درجة 
كمنطقة  األساسية،  التلّوث  مصادر 
الحّرة،  والمنطقة  صحار،  ميناء 
والمناطق السكنية، ومناطق األخوار، 

سّيما خور شناص ولوى.

تركز االستراتيجية العمرانية اإلقليمية 
الوضع  للمحافظة من خالل سياسة 
التقارير  وإعداد  -الرصد  البيئي 
الهواء  جودة  تحسين  وسياسة 
خّطة  وضع  على  الضوضاء،  وإدارة 
المحّلية  المجتمعات  لحماية  عمل 
من  الحّساسة  البيئية  والمنظومات 
تتخّطى  التي  الهوائية  الملّوثات 
واتخاذ  والدولية.  المحّلية  المعايير 
والتصحيحية  الوقائية  البيئية  التدابير 
مراكز  من  بالقرب  خاّصًة  الالزمة، 
كالمناطق  األساسية،  التلّوث 
الصناعية، والطرق السريعة الُمزدحمة، 
واألماكن المعرضة لمخاطر متعددة، 
والمناطق  السكنية،  المناطق  مثل 

ذات األوضاع البيئية الحساسة. 

الغايات المنشودة من سياسات )إدارة 
البيئه البرية (

11
 عدد خطط اإلدارة البيئية لمناطق صون الطبيعة

الجديدة
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شبكة متكاملة لحماية التنوع األحيائي والجيولوجي والمناظر الطبيعية
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)CE( سياسات حماية البيئة الساحلية

البيئة  حماية  لسياسة  االستراتيجي  الهدف  يتمثل 
عام،  بشكل  البيئة  أنَّ  على  الحرص  في  الساحلية 
والمناطق والموارد ذات األهمية البيئية، والمناطق 
منها  )البّرية  البيئية  للمخاطر  والمعرضة  الهشة 
وُتدار  حكيم  بشكل  ُتستخَدم  والبحرية(،  والساحلية 
وفًقا لتخطيٍط ُمسَبق، ويتّم تحسينها لتعود بالفائدة 
ألسلوب  وفًقا  والمستقبلية،  الحالية  األجيال  على 
تنموي يتوافق مع تراث السلطنة الطبيعي ويحترمه.

إدارة المناطق الساحلية

التخطيط المكاني البحري

CE1 :رمز السياسة

CE3 :رمز السياسة

CE :رمز السياسة

تضمنت االستراتيجية الوطنية للتنمية 
في  وطنية  خطة  وضع  العمرانية 
المناطق  إلدارة  القريب  المستقبل 
عمل  بخّطة  ُمرفقًة  الساحلية، 
تضعها كّل محافظة إلدارة المناطق 

الساحلية فيها. 
التي  العمل  خطة  إطار  وضمن 
العمرانية  االستراتيجية  ستضعها 
الباطنة  شمال  لمحافظة  اإلقليمية 
ستنّفذها  التي  التدابير  تحديد  سيتم 

المحافظة في هذا الصدد. 

إدارة المناطق
الساحلية  CE1

قدرة  أن  االعتبار  بعين  األخذ  يجب  أنه  إال 
المؤسسات المعنية بتنفيذ سياسات اإلدارة 
الساحلية في المحافظة محدودًة للغاية، كما 
أن إدارة األنشطة البشرية والموارد الطبيعية 
ضمن المنطقة الساحلية في شمال الباطنة 
أصحاب  ِقَبل  من  محدودة  بمشاركة  ذ  ُتنفَّ
خّطة  وتنفيذ  تطوير  عبر  ولكن  العالقة. 
الساحلية،  المنطقة  إلدارة  متكاملة  عمل 
المستدامة  اإلدارة  لتعزيز  آلية  توفير  سيتم 
المتباينة  المصالح  إدارة  على  القادرة 
االجتماعية  األهداف  بين  التوازن  وتحقيق 
مع  العالقة.  ألصحاب  والبيئية  واالقتصادية 
العمل  خّطة  تحتوي  أن  االعتبار  بعين  األخذ 
التطوير  عمليات  لضبط  اقتراحاٍت  على  هذه 
في المنطقة الساحلية، وإنشاء مناطق ذات 
االحتياجات  من  انطالًقا  خاّصة،  استخدامات 
التجارية الساحلية، مع المحافظة على الموارد 

الطبيعية والثقافية.
البشري  التأثير  من  التقليل  سبيل  وفي 
والحد من  الساحلية،  المنطقة  السلبي على 
يتّم تشجيع  الشواطيء؛ سوف  تآكل  ظاهرة 
الساحلي  للخّط  الطبيعية  التغذية  عمليات 
األولوية  إعطاء  عبر  وذلك  أمكن،  حيثما 
لتقنيات إدارة الساحل المبنّية على العمليات 
الطبيعية، كعمليات تعزيز الشواطئ، وتأهيل 
الحديثة  الطرق  وتطبيق  الرملية،  الكثبان 
استخدام  على  القائمة  السواحل  تآكل  لمنع 
أو  األمواج،  عناصر طبيعية المتصاص طاقة 
ما يعرف بالشواطئ الحية، فضاًل عن تأهيل 

األراضي الرطبة/المانغروف وحمايتها.
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هو  البحري  المكاني  التخطيط 
إلى  تهدف  جديدة،  تخطيط  أداة 
التنسيق بين األنشطة المختلفة في 
الشحن،  كطرق  البحرية،  المناطق 
األسماك،  صيد  ومناطق  والموانئ، 
متناسقة،  كاملة  كوحدة  وإدارتها 
المصالح  تضارب  من  الحد  ثم  ومن 
والقطاعات  العالقة  أصحاب  بين 
هذه  وتهدف  القائمة،  االقتصادية 
الجيد  التخطيط  خالل  من  السياسة 
والتوزيع المتوازن لنطاقات األنشطة 
البحرية إلى تعزيز استفادة المحافظة 
البحرية  ومواردها  مقوماتها  من 
ساحلها  ذلك  في  بما  والساحلية، 
وبنيتها  الممتد على مسافة طويلة، 
صحار،  ميناء  تتضّمن  التي  البحرية 
والذي يقع عند تقاطع ُطُرق التجارة 
العالمية بين أوروبا وآسيا، إضافًة الى 

مرافئ الصيد والموانئ البحرية .

تقوم  سوف  ذلك،  من  وانطالًقا 
محافظة شمال الباطنة بتطوير خّطة 
رؤيتها  فيها  تحّدد  بحرية،  مكانية 
المستدام  باالستخدام  المتعّلقة 
للموارد البحرية الطبيعية، ضمن مياه 
والمنطقة  اإلقليمية  المحافظة 

االقتصادية الخالصة التابعة لها. 

التخطيط المكاني
البحري  CE3

المكانية  الخّطة  هذه  تطوير  وعبر 
يتحقق  أن  الُمتوّقع  من  البحرية، 
العالقة  أصحاب  بين  التنسيق 
تتدّفق  وأن  االقتصادية،  والقطاعات 
الخّطة  بفضل  المالية  االستثمارات 
والتي  الساحلية  بالموارد  الخاّصة 
المعززة  بالشفافية، والحماية  ستتسم 
للحدود  العابر  التعاون  وازدياد  للبيئة، 
للشحن،  مسارات  إلنشاء  البلدان  بين 
وغيرها  البحرية،  االّتصاالت  وكابالت 
تخصيص  جانب  إلى  األنشطة،  من 

شبكة واضحة من المناطق المحمية.

الغايات المنشودة من سياسات )حماية 
البيئة الساحلية(

1%
 نسبة مساحة مواقع المانجروف المحمية

في النطاق الساحلي للمحافظة
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    مناطــــــــق بيئية حساسة
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سياسات حماية التراث الثقافي

)CH( سياسات حماية التراث الثقافي
تحرص سياسة حماية التـــراث الثقافي علـــى حمــــاية 

وتحسين المناطـــــق الطبيعية والثقافية والبحرية 
ا  ـً الهشة والمعرضـة للـــــــم خاطــــــر المختلفة وفقــــــــــ
لتخطيط ُمسبــــــَق، والحـــــرص علـــــى توافق التنمية 
المستقبلية مع البيئة الطبيعية والتراث الثقافـــــــي 
للسلطنة ، واحترام هذه البيئة وهذا التراث، وذلك 

من خالل اعتماد السياسات التالية:

تقر  كما  التاريخية،  بالبيئة  المتعلقة  القرارات  صلب 
االستراتيجية بأنَّ أفضل طريقة لحفظ معظم األصول 

الثقافية هي عبر االستخدام األمثل لها. 

نهًجا  للتراث  إدارتها  في  االستراتيجية  تعتمد  لذلك 
النسبية لألصول، بحيث  الِقَيم  ا على  متناسًقا ومبنيًّ
المقّومات  مع  الحيطة  درجات  بأعلى  التعامل  يتّم 
واألصول ذات القيمة العالية، في حين يتم التعامل 
مع المقّومات واألصول ذات القيمة األقل وفق ما 

يالئمها قدر اإلمكان.

خطط إدارة التراث:
التراث  وأصول  مقومات  توثيق  إلى  الحاجة  تبرز 
إدارة  خطط  استغالل  ويمكن  للمحافظة،  الثقافي 
ودعم  االستراتيجيات  بين  التكامل  لتعزيز  التراث 
عملية المحافظة على المقومات المحلية، وعالوة 
الثقافي في  التراث  أبعاد  توسيع  ينبغي  على ذلك 
التراث  ومناطق  الثقافية  المناظر  لتشمل  السلطنة 
الثقافي والمناطق األثرية ذات األولوية والتراث غير 
الماّدي والتراث المعماري المحلي والتراث الصناعي 

وغيره . 
وال شك أن تطوير التعليم والتدريب المتعلق بالتراث 
يؤدي إلى زيادة قدرة القطاع على استيعاب مختلف 
على  القدرة  ويمنحها  المحلية  التراث  مقومات 

الصمود.
يولد  التراثية  واألصول  المقومات  استغالل  إن 
يمكن  بما  واالجتماعية  المالية  المزايا  من  العديد 
قويًا  مبررًا  ويشكل  عليها  الحفاظ  عملية  دعم  من 
جراء  المجتمع  استفادة  عن  فضاًل  فيها،  لالستثمار 
مشاركته الفاعلة ، و إيجاد أماكن ذات هوية مميزة 
وتوفير مساحات إضافية  ناجمة عن عمليات الترميم 

والتجديد الحضري القائم على التراث.

CH :رمز السياسة

تحديد مناطق حفظ
التراث الثقافي 

تعزيــز مواقــع التــراث العالمــي المدرجــة ضمــن 
قائمــة اليونســكو  

الحفــاظ علــى التكامــل بيــن المناظــر المتنوعــة 
الثقافيــة والطبيعيــة 

تحديد المباني التاريخية
والحفاظ عليها 

الحفــاظ علــى التقاليــد االجتماعيــة والثقافيــة 
العمانيــة 

CH1 :رمز السياسة

CH2 :رمز السياسة

CH3 :رمز السياسة

CH4 :رمز السياسة

CH5 :رمز السياسة

إدارة التراث الثقافي:
لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تضع 

شمال الباطنة سياسة حفظ التراث الثقافي في
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مناطق حفظ التراث الثقافي والمواقع األثرية
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مناطق حفظ التراث الثقافي والمواقع األثرية
البّوابات  إحدى  الكبرى  صحار  اعتبار  جانب  إلى 
االقتصادية الوطنية للسلطنة؛ فهي المركز الحضري 
الرئيسي لمحافظة شمال الباطنة، فضاًل عن عراقتها 
التاريخية المعروفة، والتي تأثرت بضياع وتدهور الكثير 
الحضري  النمّو  بسبب  التاريخية  واآلثار  المعالم  من 

الذي شهدته المدينة.
الجانب على  المحددة لهذا  السياسات  تركز  ولذلك 
دعم وتعزيز الجزء التاريخي المتبقي من المدينة حول 
قلعة صحار، إلى جانب االستثمار في مرافق التدريب 
التراثية،  القيم  ومشاريع  التراثية  األصول  إدارة  على 
والتمكن  اإلدارية،  القدرات  ُيساِهم في تحسين  بما 
التراثية  والمعالم  األصول  صمود  على  الحفاظ  من 

وتحصينها ضد التغيرات والمخاطر المختلفة.
ويمكن تحديد المنهجية المطلوبة في هذا الصدد 

في ثالثة عناصر، كاالتي:

مفّصلــة 	  قائمــة  إعــداد  القائمــة(:  )األصــول 
نطــاق  ضمــن  الموجــودة  التراثيــة  باألصــول 
صحــار الُكبــرى وفــي محيطهــا، والحفــاظ علــى 
مفتوًحــا  وجعلــه  وتدعيمــه  المنهــار  البــرج 

التراثيــة.  قيمتــه  وبيــان  للعمــوم، 
النطــاق(: توســيع نطــاق المناطــق 	  )توســيع 

بمــا  صحــار،  بقلعــة  الُمحيطــة  الثقافيــة 
التاريخيــة  بالخلفيــة  التعريــف  فــي  يســاهم 
ــى أن  ــرى. عل لمســيرة نمــو وتطــور صحــار الكب
ــك قســم مــن  يدخــل ضمــن هــذا النطــاق كذل
األراضــي الزراعيــة )التقليديــة( مــن المحافظــة، 
والتــي تعمــل كخطــوط فاصلــة بيــن المناطــق 
المختلفــة فــي صحــار الكبــرى، باإلضافــة إلــى 
المناطــق األثريــة ذات األولويــة التــي تشــمل 

مواقــع الدفــن مــن العصــر الحديــدي.
التجديــد 	  عمليــة  طريــق  عــن  )االســتخدام(: 

لحضــري  ا
ــم 	  ــه مــن ترمي ــراث بمــا يتضمن ــى الت ــم عل القائ

وتأهيــل المبانــي وإعــادة اســتخدامها فــي

مناطــق حفــظ التــراث الثقافــي و المشــاريع 	 
الشــيزاوي وقلعــة صحــار  غيــل  فــي  التراثيــة 
التاريخــي  التطــور  توضيــح  تتضمــن  التــي 

التاريخيــة. والمســارات  والطبقــات 
ثقافيــة  أصــول  توجــد  األصــول؛  هــذه  جانــب  وإلــى 
إضافيــة علــى نطــاق المحافظــة والتوصيــة بحمايتهــا 
توســيع  القائمــة،  )األصــول  المنهــج  نفــس  وفــق 
النطــاق ، االســتخدام(، مثــل األصــول الموجــودة فــي 
وادي  وممــّر  وفــزح،  وحيبــى،  والخابــورة،  الســويق، 
الجــزي. وتجــدُر اإلشــارة إلــى أنَّ المناطــق البيئيــة ذات 
القيمــة العاليــة فــي محافظــة شــمال الباطنــة، والتــي 
تقــع ضمــن نطــاق جبــال الحجــر، ســوف تدخــل فــي 
منطقــة التخطيــط ذات الطبيعــة الخاصــة، وبالتالــي 
فــإنَّ التــراث الثقافــي الــذي ال يحظى بحمايٍة منفردة، 
تلقائًيــا ضمــن هــذه  ســيتم حمايتــه والحفــاظ عليــه 
المنطقــة ، بغيــة تعزيــز الخصائــص البيئيــة والثقافيــة 
ل األصــول الثقافيــة بمــا فيهــا  الكاملــة، حيــث سُتشــكِّ
مناطــق المحافظــة علــى األصــول الثقافيــة عنصــًرا 

مهًمــا ضمــن االســتراتيجية.

الغايات المنشودة من سياسات )حماية 
التراث الثقافي(

15

6

عــــــدد مناطـــــــق حفـــــظ التـــــــراث الثقافـــــــي

عدد المناطـــــق المحددة للحفـاظ على التكامــــــل 
بين المناظر المتنوعـة الثقافيــة والطبيعيــة التــي 
يتم تقييمها وتحديدها ووضــع خطط اإلدارة لهــا
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مناطق الحفاظ على المناظر الطبيعية المتنوعة الطبيعية والثقافية
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إدارة الموارد الطبيعية

MM, WR, FS :رمز السياسة

التي  واالقتصادية  االجتماعية  المتغيرات  انعكست 
العقود  خالل  الباطنة  شمال  محافظة  شهدتها 
األخيرة، على الموارد الطبيعة في المحافظة، حيث 
أدى النمو السكاني واالنتشار العمراني والتوسع غير 
الموجه في األنشطة االقتصادية التجارية والصناعية؛ 
إلى الضغط واالستخدام الجائر وغير المستدام لهذه 
الموارد، وبخاصة احتياطيات المياه واألراضي الزراعية 

والرعوية والمعادن. 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تهدف  لذا 
الموارد  واستخدام  وإدارة  توجيه  إلى  للمحافظة 
مبادئ  مع  يتوافق  وبما  متوازن،  بشكل  الطبيعية 
االستدامة، وذلك من خالل ثالثة أطر تضمنها هذا 
سياسات  المائية،  الموارد  سياسات  وهي:  المحور، 

األمن الغذائي، وسياسة المعادن والتعدين.

سياسات حماية الموارد المائية

الموارد  حماية  لسياسة  االستراتيجي  الهدف  يتمثل 
للموارد  المستدامة  اإلدارة  ترسيخ  في   المائية 
األمن  تحقيق  مع  يتماشى  بما  والمائية  الزراعية 
الغذائي والمائي  ، وسيتم تحقيق هذا الهدف من 

خالل السياسات التالية:

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

مراقبة ورصد مستوى 
استنزاف طبقة المياه 

الجوفية  WR1

وغير  الجائر  االستنزاف  أّدى  لقد 
العذبة،  الجوفية  للمياه  الُمستدام 
القطاع  في  المفرط  واستعمالها 
الزراعي إلى تملحها ، لينجم عن ذلك 
تملح كبير في التربة، وتدهور مساحات 
الزراعية، فضال  األراضي  من  شاسعة 
العام، سّيما في  البيئي  التدهور  عن 

السهول الساحلية من المحافظة. 

عن  المياه  استخراج  أسلوب  ويعد 
طريق اآلبار الستخدامها في الزراعة، 
الساحلي  السهل  في  وبخاصة 
أكثر  من  الباطنة  شمال  لمحافظة 
االستخدام  إلى  المؤدية  العوامل 
المفرط للمياه الجوفية، ولذلك يجب 
تطبيق سياسة مراقبة ورصد مستوى 
الجوفية،  المياه  منسوب  استنزاف 
من  ذلك  عن  الناجم  الهدر  وضبط 
خالل تركيب عّدادات مياه في جميع 
اآلبار،بغية  تستخدم  التي  المزارع 
ن من تحديد نطاق المشكلة،   التمكُّ
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مــن  المائيــة  المــوارد  حمايــة 
لتلــوث  ا WR2

إنَّ االستخراج الُمفرط للمياه الجوفية 
األساليب  استخدام  عن  الناجم 
تستهلك  التي  الزراعة  في  التقليدية 
كميات كبيرة من المياه؛ قد أّدى إلى 
الجوفية  المياه  مستويات  انخفاض 
ب مياه  بشكٍل ملحوظ، ومن ثم تسرُّ
لذلك  ونتيجًة  إليها،  المالحة  البحر 
وتملحت  الجوفية،  المياه  تملحت 
األراضي  أن  إلى  ونظرًا  كذلك.  التربة 
تزال  ال  المحافظة  من  الداخلية 
المياه  من  هاّم  مخزوٍن  على  تحتوي 
حماية  على  العمل  فيجب  العذبة؛ 
فهم  خالل  من  المائي  المورد  هذا 
والزمانية  المكانية  ح  التملُّ ديناميكية 
الساحلية،  الجوفية  المياه  لطبقات 
البحر  مياه  ب  تسرُّ مستوى  ورصد 
دقيقة  بصورة  الساحلي  الشريط  من 
الكفيلة  التدابير  واتخاذ  ومستمرة، 

بالحد من هذه الظاهرة. 

المعرضــة  المناطــق  إدارة 
لمخاطــر الســيول والفيضانــات 
والمناطــق  الســهول  فــي 

حلية  لســا ا

WR4

إلى  الساحلية  والمناطق  السهول  في  والفيضانات 
التخطيط،  معايير  وتحديث  وطني،  برنامج  وضع 
الخطورة  ذات  والمناطق  السيول،  مناطق  لتحديد 
التنموية  المشاريع  إبعاد  على  والعمل  المرتفعة، 
الحالية والمستقبلية عن مسارات األودية الُمعّرضة 

لخطر السيول.
المعرضة  المناطق  تحديد  سيتم  أوضح  وبشكل   
على  وإنزالها  والسيول،  الفيضانات  لمخاطر  بشدة 
خرائط جغرافية محدثة ومدعمة بمعايير وتوجيهات 
للخطر،  الُمعّرضة  المناطق  بكافة  خاصة  واضحة 
رئيسي  كموجه  الخرائط  هذه  اعتماد  ثم  ومن 
ودليل استرشادي عند التخطيط للمشاريع التنموية 

الجديدة. 
وإذا كانت األراضي المقترحة إلنشاء مشروع تنموي 
نطاق  ضمن  وقوعها  بسبب  مجدية  غير  معّين 
المناطق المعرضة لخطر السيول؛ فسيتم نقلها إلى 
بعيدًا عن حدود  المياه  تحويل مسار  أو  آخر،  موقع 
مناطق  إلى  خاصة  تصريف  قنوات  عبر  المشروع 

خالية. 
تحويل  على  السياسة  هذه  ضمن  العمل  ويمكن 
على  خطرها  احتمالية  تظهر  التي  األودية  مسارات 
والمستقبلية،  القائمة  التنموية  المشاريع  نطاقات 
باإلضافة إلى بناء السدود في أماكن معينة، سيما 
خطورة  من  للحد  التنموية  المشاريع  من  بالقرب 
األرواح  في  خسائر  من  تسببه  وما  الفيضانات، 

والممتلكات والبنية األساسية.

35%
الزيادة في استخدام مصادر المياه المتاحة

ولتوفير أساس أفضل إلدارة الموارد، وتمهيدًا للبدء 
في تطبيق مبدأ تحديد الحصص المائية وتسعيرها 
الهام  الحيوي  المورد  هذا  حماية  من  يعزز  بما 
للقطاع  مستدامة  تنمية  يحقق  كما  واستدامته، 

الزراعي.

العمرانية  االستراتيجية  تهدف 
الباطنة  شمال  لمحافظة  اإلقليمية 
إدارة  سياسة  تطبيق  خالل  من 

المناطق المعرضة لمخاطر السيول

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

ذات  الغايات  من  الغذائي  األمن  تحقيق  يعتبر 
حرصت  ولذلك  السلطنة،  في  الملحة  األولوية 
االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية على اعتماد 
هذه الغاية كإطار رئيسي، يتمثل هدفه االستراتيجي 
في  الذاتي  الغذائي/االكتفاء  األمن  تعزيز  في 
السلطنة، والحرص على ترسيخ إدارة الموارد الزراعية 
ر االقتصاد، فضاًل عن  والمائية بشكٍل يتالءم مع تطوُّ
السعي إلى حماية األراضي المناسبة للتنمية الزراعية 

والمواقع الساحلية المناسبة لمصائد األسماك. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اعتماد 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

تطوير قطاع الثروة السمكية
بمواصفات عالمية

FS1 :رمز السياسة

FS3 :رمز السياسة

FS2 :رمز السياسة

FS4 :رمز السياسة

FS5 :رمز السياسة

التي  التملح  ظاهرة  من  الرغم  على 
مخزون  من  كبيرة  كميات  على  أثرت 
وعلى  بالمحافظة،  الجوفية  المياه 
األراضي  من  شاسعة  مساحات 
الباطنة؛  شمال  بمحافظة  الزراعية 
ال  المحافظة  واليات  جميع  أن  إال 
المياه  من  جيدًا  مخزوًنا  تمتلك  تزال 
الجوفية العذبة، والمياه ذات النسب 

المتفاوتة من الملوحة.
يستنزف  قد  المخزون  هذا  أن  بيد 
اإلنتاج  نظم  غلبة  ظل  في  وينضب 
على  تقوم  التي  القديمة،  الزراعي 
وفي  مجدية،  غير  محاصيل  زراعة 
الوقت تستهلك كميات كبيرة  نفس 
من المياه، كزراعة أشجار نخيل متدنية 
تعاني  ذلك  إلى  يضاف  الجودة. 
السياسات  غياب  من  المحافظة 
لدعم  الالزمة  والبيئية  التمكينية 
المشاريع التنموية الزراعية التي يقوم 

بها القطاع الخاّص.
وفي ضوء ذلك، حرصت االستراتيجة 
العمرانية اإلقليمية لمحافظة شمال 
الباطنة على معالجة هذا الواقع من 
خالل اعتماد سياسة التوسع الزراعي 
لزيادة األمن الغذائي، وسياسة زيادة 
سيتم  حيث  القائمة.  المزارع  إنتاجية 
السياستين  هاتين  خالل  من  العمل 
القطاَعْين  بين  الشراكة  تعزيز  على 
العراقيل  وتحديد  والخاص،  العام 
التي  الحالية  والتنظيمية  المؤّسسية 
المشاريع  ونمو  تطّور  دون  َتحول 
الزراعية في  والجمعيات والتعاونيات 

المحافظة،

التوسع الزراعي لزيادة األمن 
الغذائي FS1

FS2
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على  القائمة  الزراعية  الرقعة  تتسم 
طول ساحل محافظة شمال الباطنة 
وانقسامها  الزراعية،  الحيازات  بتبعثر 
إلى وحدات زراعية صغيرة غير مجزية 
من  كبيرة  مساحات  إن  بل  اقتصادًيا. 
جرداء  أراض  أصبحت  الحيازات  هذه 
رأسها  على  عديدة،  ألسباب  خالية 

ظاهرة تملح المياة والتربة.
التدهور  هذا  معالجة  أجل  ومن 
القادرة  غير  الصغيرة  للمزارع  البيئي 
العمل  سيتّم  اقتصادًيا،  النمّو  على 
الزراعية  المناطق  هيكلة  إعادة  على 

التقليدية وغير المجدية اقتصاديًا ،  

إعادة هيكلة المناطق 
الزراعية التقليدية /غير 

المجدية اقتصاديًا FS3

التنّوع  على  المحافظة  سبيل  في 
في  ر  التصحُّ ومنع  والحيواني  النباتي 
أنشطة  تنظيم  من  البد  المحافظة؛ 
والماشية  والماعز  األغنام  رعي 
والِجمال في مناطق المراعي، وتقليل 

الضغط على هذه المناطق. 

ومن ثم ستعمل سياسة حماية وإدارة 
مناطق المراعي لتحقيق هذه الغاية؛ 
لتوفير  البديلة  المصادر  زيادة  على 
الالزمة  األلبان  ومنتجات  الّلحوم 
إلى  باإلضافة  المنزلي،  لالستهالك 
الالزمة  األعالف  توفير  مصادر  تعزيز 
اعتمادها  تقليل  أجل  من  للحيوانات 

على المراعي الطبيعية. 

حماية وإدارة مناطق
الرعي FS4

باالشتراك  المناسبة  والسياسات  اآلليات  ووضع 
الخاص في  القطاع  لتعزيز دور  العالقة  مع أصحاب 
تطوير القطاع الزراعي ورفع مستويات إنتاجيته، إلى 
جانب إرساء سياسة جديدة وفّعالة بشأن استغالل 
من  استدامة،  أكثر  بطريقة  الجوفية  المياه  مخزون 
خالل تشجيع زراعة أنواع المحاصيل التي ال تستهلك 

كميات كبيرة من المياه، وذات وفرة إنتاجية أكبر. 

العام  القطاَعْين  بين  الشراكة  هذه  ستعمل  كما 
والخاص على تحديث ُنُظم إنتاج التمور في المناطق 
التي تعتمد على زراعة النخيل بالمحافظة، باإلضافة 
التقنيات  نحو  وتوجيههم  المزراعين  تشجيع  إلى 
للمساحات  األمثل  لالستغالل  الحديثة  واألساليب 
للمساحة  المحاصيل نسبًة  إنتاج  الزراعية، ومضاعفة 
وزراعة  المائية،  الزراعة  نظام  كتطبيق  الُمستخَدمة، 
التربة،  تملح  ودرجة  تتناسب  التي  المحاصيل  نوعية 
المناطق  من  بالقرب  القائمة  المزارع  في  سيما 

الساحلية في صحم والخابورة والسويق.

مزارع  استحداث  خالل  من  وذلك 
غير  مناطق  في  جديدة  تجارية 
ح، باإلضافة إلى تشجيع  ضة للتملُّ ُمعرَّ
صغار المزارعين على تجميع مزارعهم 
 )2( من  أكبر  زراعية  وحدات  لتشكل 
قدرتها  يعزز  بما  األقل،  على  هكتار 
في  وبخاصة  اقتصادًيا،  النمو  على 
مستوى  يزيد  ال  التي  المناطق 
ميكرو   )6000( عن  فيها  الملوحة 
وذلك  الواحد،  السنتمتر  في  سيمنز 
الزراعي  من أجل الحفاظ على اإلنتاج 

في السهل الساحلي للمحافظة.
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هو  السمكية  الثروة  قطاع  أن  بما 
طبيعية  موارد  على  مبنّي  قطاٌع 
متجّددة؛ فهو بالتالي قادٌر على تأمين 
مساهمة اقتصادية طويلة األجل في 

اقتصاد محافظة شمال الباطنة. 

تحقيقها  يمكن  الغاية ال  أنَّ هذه  إال 
على  المحافظة  اعتماد  ظل  في 
القائم على  التقليدي  الحرفي  الصيد 
المناطق  في  النهار  خالل  الصيد 
زوارق  باستخدام  الساحل  القريبة من 

صغيرة. 

لذلك سيتم العمل على تطوير قطاع 
عالمية  بمواصفات  السمكية  الثروة 
الشراكات ودعمها  إطالق  من خالل 
في  والخاص  العام  القطاَعْين  بين 
مختلف مجاالت االستثمار في قطاع 
سيما  بالمحافظة،  السمكية  الثروة 
في منطقة صحار الكبرى وصحم، إلى 
المستوى الذي يعظم االستفادة من 
هذه الثروة، ويعزز صادرات المحافظة 
سياسة  تحقيق  في  ويساهم  منها، 

األمن الغذائي بالسلطنة.

تطوير قطاع الثروة السمكية 
بمواصفات عالمية  FS5

الغايات المنشودة من سياسات )األمن 
الغذائي(

190 كــــــــــم2

6 اآلف طن

90%

األراضــي المخصصــــة ألغراض
الزراعـــــــــــــــــــــــة التجاريــــــــــــــــــــــــة

كميـــــة الصيـــــــــــد التجـــــــــــــاري

من الزراعــــــــة تستخــــــــــــــــــــــدم 
تقنيـــــات الــــــــــــري الحديثـــــــــــة
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مناطق التوسع الزراعي
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سياسات المعادن والتعدين

)MM( اإلطار العام لسياسة المعادن والتعدين
المعادن  لسياسة  اإلستراتيجي  الهدف  يتمثل 
ْين  والتعدين في توزيع فوائد التنويع والنمو االقتصاديَّ
المرتبَطْين باستغالل المعادن والفلزات في المناطق 
وفي  والبيئي،  االجتماعي  األثر  فيها  ينخفض  التي 
المعادن  استخراج  سياسة  اعتماد  تم  الصدد  هذا 
واالجتماعية  الطبيعية  والبيئة  التعدين  وعمليات 

.)MM1( المحيطة

الرواسب المعدنية المتوفرة في شمال 
الباطنة

تشتهر جبال محافظة شمال الباطنة بوفرة رواسب 
الفلزات والمعادن الفلزية فيها، بما في ذلك النحاس 

والكروميت والالتيريت والمنغنيز. 

وال تزال قاعدة الموارد المعدنية غير مستغّلة نسبًيا 
الفلزات في  خاّصًة بعد اكتشاف رواسب كبيرة من 

المسوح الجيولوجية التي ُأجريت مؤّخًرا. 

ُتشير  أثناء عملية االستكشاف على دالئل  ُعثر  كما 
جبال  في  الذهب  من  كبيرة  رواسب  وجود  إلى 

المحافظة. 

ووفقًا لمعرض عمان للتعدين تشتمل صحار بشكل 
لتمثل  بالنحاس،  غنية  معدنية  رواسب  على  خاص 

احتياطات النحاس الرئيسية في السلطنة. 

كما تزخر البيئة الجيولوجية الغنية بالمحافظة بثروة 
كبيرة من المعادن غير الفلزية المهّمة لتوفير مواد 
البناء، كاإلسمنت والحجر الطبيعي المقطع، بجانب 
موارد أخرى مهمة كالجّص والحجر الجيري والكاولين 

والرخام والمرو والملح والحصى والسيليكا.

MM :رمز السياسة

 الدعم الحكومي 
على الرغم من اإلمكانات الواسعة لقطاع التعدين 
في السلطنة؛ إال أن غالبية المناجم القائمة صغيرة،

وسُتستنفد في غضون بضع سنوات.
والعمالة  التكنولوجيا  إلى  السلطنة  تفتقر  كما   
الماهرة الالزمة لزيادة النشاط التعديني وفق أحدث 
واستثماره  استغالله  تضمن  التي  والطرق  التقنيات 

بطريقة أكثر جدوى.
استخراج  سياسة  خالل  من  العمل  سيتم  ولذلك   
الطبيعية  والبيئة  التعدين  وعمليات  المعادن 
الحكومي  الدعم  زيادة  على  المحيطة  واالجتماعية 
والدعم  األساسية  البنية  توفير  عبر  القطاع  لهذا 
اللوجستي المالئَمْين، بما في ذلك استغالل الميناء 
جانب  إلى  المعادن،  وتصدير  شحن  عمليات  في 
تعزيزاالقتصاد الدائري والتكامل الصناعي بين أنشطة 

التعدين والتصنيع القائمة على االبتكار الصناعي.

نشاط التعدين المسؤول
تعد موارد التعدين من محّركات االقتصاد الرئيسية 
العمل على استغاللها  السلطنة، ولذلك يجب  في 

بصورة مسؤولة. 

مجّمعات  أكبر  من  الغربي  الحجر  جبال  وتعتبر 
األوفيوليت على الكرة األرضية، وربما أكثرها دراسة 

وتوثيقًا على مستوى العالم.

فات الصخرية بالمحافظة   كما يتمّتع الكثير من التكشُّ
في  إيجادها  يصعب  نادرة،  جيولوجية  بخصائص 
مناطق أخرى في العالم، ونظًرا إلى االهتمام الشديد 
الذي تلقاه هذه المنطقة، يقترح إنشاء سلسلة من 
المناطق الجيولوجية للحفاظ على التراث الجيولوجي 
فيها، إلى جانب الحفاظ على التراث الثقافي وعلى 

المواقع ذات لقيمة األحيائية أو الطبيعية 
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الغايات المنشودة من سياسات
 )المعادن والتعدين(

2%
المساهمة المباشرة للتعدين في الناتج المحلي 

للمحافظة ) من دون الصناعات المصاحبة(

وبالنظر إلى التداخل المكاني الذي يحصل غالبًا بين 
مناطق  مع  العالية  القيمة  ذات  التعدين  وحدات 
صون الطبيعة في شمال الباطنة؛ فإنه يقترح إعطاء 
ويسمح  المحمية،  الفئات  خارج  للتعدين  األولوية 
بالتعدين في مناطق التخطيط ذات الطبيعة الخاصة 
كبيرة  اقتصادية  جدوى  مع  استثنائية  ظروف  في 

وعمليات تقييم بيئية دقيقة.

وعلى ضوء ذلك، وفي إطار سياسة استخراج المعادن 
واالجتماعية  الطبيعية  والبيئة  التعدين  وعمليات 

المحيطة تم وضع األهداف التالية:

فــي 	  االقتصاديــة  األنشــطة  قاعــدة  توســيع 
الطبيعيــة  مزاياهــا  مراعــاة  مــع  المنطقــة 
والفيزيائيــة، بمــا فــي ذلــك عمليــات اســتخراج 

والفلــزات. المعــادن 
زيــادة حّصــة عمليــات المعادن/الفلــزات مــن 	 

المحّلــي. الناتــج اإلجمالــي 
التعديــن 	  بيــن  متوازنــة  اســتراتيجية  وضــع 

ذات  التخطيــط  مناطــق  فــي  والســياحة 
الخاصــة. الطبيعــة 

التــزام %70 مــن مشــاريع التعديــن الجديــدة 	 
التعديــن  لمتطّلبــات  الباطنــة  شــمال  فــي 

للبيئــة. الُمراعــي 
استعمال موارد التعدين بطريقة مسؤولة.	 
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مناطق استخراج المعادن
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نظام النقل

TM :رمز السياسة

تعد شبكات النقل المناسبة والفعالة ضرورية لتنقل 
يتيح قيام  األشخاص والبضائع بسهولة ويسر، مما 

وتوسع األنشطة االجتماعية واالقتصادية.
 

شهدت  الماضية  الخمسين  السنوات  مدى  وعلى 
محافظة شمال الباطنة تشييد بنية أساسية حديثة 
الرئيسية  الطرق  من  العديد  على  اشتملت  للطرق 

والفرعية على امتداد رقعتها الجغرافية. 

حديثة  نقل  منظومة  وجود  أهمية  منطلق  ومن 
االقتصادية  التنمية  مسيرة  في  ومتطورة 
العمرانية  االستراتيجية  اعتمدت  فقد  واالجتماعية؛ 
اإلقليمية لمحافظة شمال الباطنة سياسة منظومة 
نقل فعالة، وذلك بهدف إنشاء نظام نقل متكامل 
التنمية  ز  ُيعزِّ تكنولوجًيا،  ومتطّور  وفّعال  ومستدام 
في  التنافسية  والقدرة  واالجتماعية  االقتصادية 
والدولي،  اإلقليمي  الصعيَدْين  على  السلطنة 
نقل متعددة سواًء  استخدام وسائل  ويشّجع على 

لألشخاص أو البضائع. 

السياسات  الهدف  هذا  تحقيق  أجل  من  وحددت 
التالية:

اإلدارة الفعالة  للسعة االستيعابية
لشبكة الطرق 

توفير البنية األساسية وخدمات
سكة الحديد 

توفير وسائل نقل
عام متطورة

دعم المطارات
والموانئ

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

TM4 :رمز السياسة

TM5 :رمز السياسة

TM6 :رمز السياسة

TM7 :رمز السياسة

TM8 :رمز السياسة
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 مركز التجارة في شمال
الباطنة

تعزيز وسائل النقل
البديلة 

تعزيز السامة على
 الطرقات 

TM1

TM3

TM7

TM2

TM5

TM4

TM6

من  الباطنة  شمال  محافظة  تعد 
السلطنة،  في  ا  نموًّ المناطق  أسرع 
احد  تصبح  ألن  طريقها  في  وهي 
الدولية   للتجارة  الرئيسية  المراكز 
بحلول العام 2040 م، وذلك بفضل 
حدود  من  القريب  المتميز  موقعها 
المّتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
مما  ْين،  رئيسيَّ ومطار  ميناء  وتواجد 
يمكنها من لعب دور ريادي في تعزيز 
الدول  مع  للسلطنة  التجاري  التبادل 
الوصول  نطاق  وتوسيع  المحيطة، 

الى األسواق العالمية. 
والنقل  اللوجستيات  قطاع  يعد  لذا 
للنمّو  المحّركة  الرئيسية  العناصر  من 
في المحافظة. ولذلك سيتم التركيز 
على توفير وإدارة السعة االستيعابية 
تعزيز  و  بشكل فعال،  الطرق  لشبكة 
الالزمة  األساسية  والبنية  الخدمات 
المطارات  ودعم  الحديد،  لسكة 

والموانئ ، سيما ميناء صحار.

يشّكل تعزيز مفاهيم النقل المستدام 
سياسة  عناصر  من  أساسًيا  عنصًرا 
ستعمل  التي  فعالة،  نقل  منظومة 
الوسائط،  متعدد  النقل  تطوير  على 
ضمن  العام  النقل  أنظمة  وزيادة 
المراكز الحضرية وفيما بينها، فضاًل عن 
وتشجيع  البديلة،  النقل  تعزيز وسائل 
والمستدام،  والصحي  النشط  التنقل 
كالتنقل بالمشي واستعمال الدّراجات 
الهوائية، وتحسين جودة النقل العام 

وتشجيع وتسهيل استخدامها إلى

بالنظر إلى الدور الحيوي الذي ستلعبه 
منظومة النقل ـ بما فيها من شبكة 
ـ  بديلة  نقل  ووسائل  ونقل،  طرق، 
والعمرانية  االقتصادية  التنمية  في 
الباطنة،  شمال  في  المستقبلية 
االستراتيجية  صلب  من  يعد  والذي 
للمحافظة؛  اإلقليمية  العمرانية 
فمن األهمية بمكان ضمان السالمة 
الوفيات  من  والحّد  الطرقات،  على 
واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور 

قدر اإلمكان. 
العمرانية  االستراتيجية  تركز  لذلك 
تعزيز  على  للمحافظة  اإلقليمية 
الجهود المشتركة بين مختلف الجهات 
دعم  أهمها  ومن  العالقة،  ذات 
برنامج األمان و سالمة التنقل، بحيث 
مشتركة،  وأهداف  رؤية  وضع  يتم 
من  واالمكانيات  الموارد  وتوظيف 
واإلصابات  الوفيات  من  الحّد  أجل 
ويشمل  الطرقات،  على  الخطيرة 
ذلك هندسة البنية األساسية، وزيادة 
وتثقيفهم،  الطرق  وعي مستخدمي 
المتعلقة  الفعال لألنظمة  والتطبيق 
إلى  باإلضافة  والمركبات،  بالمرور 
السعي إلى حماية مستخدمي النقل 
نظام  سالمة  على  والحفاظ  العام، 

الشحن.

تتوّفر  محّطات  إنشاء  خالل  من  وذلك  حّد،  أقصى 
فيها مجموعة خيارات للتنقل، وتسهيالت الوقوف 
والركوب وتدابير إدارة الطلب على النقل، وتقاطعات 
النقل العام متعددة الوسائط  التي ستكون موجودة 
النقل  شبكة  وعلى  رئيسية  استراتيجية  نقاط  عند 
السكة  مسار  امتداد  على  ومحطات  المستقبلية، 

الحديد المستقبلي.
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 االبتكارات المستقبلية في
قطاع النقل العام TM8

والمواصالت  النقل  أنظمة  تشهد 
تقنية  تطورات  العالم  مستوى  على 
حرصت  ولذلك  ومطردة،  هائلة 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية 
تعزيز  على  الباطنة  شمال  لمحافظة 
في  الحديثة  التكنولوجيا  استغالل 
تعزيز كفاءة وفاعلية التنقل، من أجل 
الستخدام  المحافظة  جاهزية  ضمان 
الحديثة  التكنولوجية  االبتكارات 
المستقبلية،  النقل  شبكات  ضمن 
كاالبتكارات في مجال التنّقل الذكي 
عن  فضاًل  التنقل،  طرق  لتغيير 
القيادة  ذاتية  المركبات  استخدام 
والمركبات  المسيرة  والطائرات 

الكهربائية.

الغايات المنشودة من سياسات )نظام 
النقل(

146 مليون طن

28%

31%

شحن البضائع سنويًا عبر الميناء

نسبة إنخفــــاض الوفيـــــــات مــن حـــــــوادث الطــــــــرق 

مستخدمين النقل العام
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شبكة النقل العام لمحافظة شمال الباطنة
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سياسات البنى األساسية

شمال  محافظة  في  التنمية  أعمال  دعم  سيتم 
الالزمة،  الخدمية  المرافق  توفير  خالل  من  الباطنة 
الصحي،  الصرف  مياه  وإدارة  المياه،  كإمدادات 
الطاقة  إمدادات  شبكات  وتوفير  النفايات،  وجمع 

واالتصاالت وغيرها. 
وتتوفر هذه الخدمات حاليًا في مناطق المحافظة 
إلى مزيد من  بنسب متفاوتة، ولذلك هنالك حاجة 
التوسع والتطوير من أجل توفير بنية أساسية فعالة 

تتواءم ومسارات التنمية الحالية والمستقبلية. 
الغاية وضعت استراتيجية  وفي سبيل تحقيق هذه 
سياسات،  للمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  التنمية 
البنية  وسياسات   ،)EN( الطاقة  سياسات  هما: 

.)UT( األساسية

تلتزم الحكومة في قطاع الطاقة بتخطيط وتشييد 
مصادر  باستخدام  الطاقة  لتوليد  كافية  مشاريع 
مصادر  تنويع  سبيل  في  وذلك  المتجددة  الطاقة 
وتهدف  االستدامة،  تحقيق  أهداف  الطاقة ودعم 
إلى  ظفار  لمحافظة  العمرانية  التنمية  استراتيجية 
تعزيز برنامج التحول إلى الطاقة المتجددة من خالل 
الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة  من  االستفادة 
تخزين  ويمكن  المحافظة،  من  الشرقية  األجزاء  في 
يتم  أن  شريطة  للتصدير،  الطاقة  فائض  واستخدام 
توفير  أو   / و  )الهيدروجين(  التخزين  تقنيات  تطوير 

مرافق خطوط النقل. 
وقد تم اعتماد السياسات في هذا اإلطار:

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

تّتجه السلطنة على الصعيد الوطني 
وعدم  الطاقة  مصادر  تنويع  إلى 
االعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر 
توليد  إلى  والتحول  للطاقة،  رئيسي 
أنواع متعّددة من الطاقة المتجّددة، 
وطاقة  الشمسية  الطاقة  سّيما 
تحويل  عن  الناتجة  والطاقة  الرياح، 
النفايات كما هو الحال في المنطقة 

الحرة رقم )5( في صحار.

تطوير مصادر  ولذلك وفي سياسة   
إنتاج الطاقة المتجددة تتميز بالصمود 
الطاقة سيتم  والمرونة وتنويع مزيج 
بتنويع مصادر توليد الطاقة،  التوجيه 
الطبيعي  الغاز  استعمال  وحصر 
نتائج  لتحقيق  للطاقة  كمصدر 
أعلى فحسب،  قيمة  ذات  اقتصادية 
األمر الذي من شأنه تخفيض انبعاثات 
الدفيئة، ومن ثم دعم توجه  الغازات 
السلطنة نحو تحقيق أهداف طموحة 
كاألهداف  االستدامة،  مجال  في 

المحّددة في اّتفاق باريس 2015. 

العمرانية  االستراتيجية  تلتزم  لذلك 
الباطنة  شمال  لمحافظة  اإلقليمية 
شمسية  طاقة  لمحّطات  بالتخطيط 
ومتوّسطة  صغيرة  كهروضوئية 
الحجم، بما فيها تلك المدمجة ضمن 
مناطق  دراسة  ستتم  كما  المباني. 
عدة من أجل إنشاء نحو )11( مزرعة 
 )400( بقدرة  الشمسية،  للطاقة 
في  استخدمها  يقتصر  ميجاواط، 
اإلمدادات المحلية وحاالت الطوارئ 

العامة.

 تطوير مصادر إنتاج الطاقة المتجددة
 تتميز بالصمود والمرونة وتنويع مزيج

EN1 الطاقة
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مرونة  الطاقة  مصادر  تنويع  يضمن 
عام،  بشكل  الطاقة  منظومة  في 
توليد  محطات  بين  الربط  يعزز  كما 
من  ويزيد  تكاملها،  ويحقق  الطاقة 
الطاقة  مع  التعامل  على  قدرتها 
المتولدة عن مصادر متنوعة )صغيرة 
وكبيرة، وثابتة ومتقطعة(، سيما وأن 
ظل  السلطنة  في  الكهرباء  قطاع 
عدد  عن طريق  عّدة  لسنوات  يعمل 

من الشبكات المنفصلة. 
قدرة  ذو  النظام  ظهور  مع  ولكن 
النظام  )400( كيلوفولت، إلى جانب 
األساسي القائم لنقل الطاقة والذي 
)220( كيلوفولت؛ سيتم  تبلغ قدرته 
بين  التكامل  سياسة  عبر  العمل 
والمرونة  الصمود  لتحقيق  الشبكات 
الثالثة  األنظمة  بتوحيد  وذلك 
المترابط  الرئيسي  )النظام  األساسية 
الدقم  من  كل  وشبكات   )»MIS«
الذي  النظام  ُيصبح  وظفار، في حين 
نظاًما  كيلوفولت   )132( قدرته  تبلغ 

فرعًيا. 
كما أّن النظام الرئيسي المترابط معد 
للربط  خاصة  بوصلة  مسبقًا  ومجهز 
بشبكة دولة اإلمارات العربية المّتحدة 
عبر مغّذي ربط مشترك بقدرة )220( 
إلى  باإلضافة  أعلى،  أو  كيلوفولت 
وصلة أخرى بقدرة )440( كيلوفولت 
العربية  المملكة  بشبكة  للربط 

السعودية.
الشبكة  هذه  فإن  الحال  وبطبيعة 
القوية والمتصلة جيًدا، والقادرة على 
تحتاج  الكبيرة؛  الطاقة  نقل  عمليات 
من  اإلضافية  التحسينات  بعض  إلى 
بالطاقة  المقترح  الربط  إدارة  أجل  

المتجددة

الطاقة  من  الناتجة  المتغيرة  المخرجات  ذات 
الشمسية وطاقة الرياح، وذلك لتجنب عدم استقرار 
من  عدد  وضع  تم  األمر  هذا  ولتحقيق  الشبكة. 
التدابير المقترحة ضمن سياسة التكامل بين الشبكات 
الحفاظ  في  للمساعدة  والمرونة  الصمود  لتحقيق 

على مرونة النظام، وهي كالتالي:
إدخــال أنظمــة تخزيــن الطاقــة بنســبة ٪20 علــى 	 

األقــل مــن ســعة الطاقــة المتجــددة، باإلضافــة 
إلــى مولــدات الطاقــة المتجــددة المقترحــة لكــي 

تعــادل فتــرات التبايــن.
التوزيــع الجغرافــي لقــدرة الطاقــة المتجــددة مــن 	 

ــة  ــر احتياطــي ضــد االنقطاعــات المحلي أجــل توفي
أو االنخفاضــات فــي اإلنتــاج بســبب الطقــس.

ذكيــة، 	  شــبكة  لتصبــح  الحاليــة  الشــبكة  تطويــر 
بهــدف التمّكــن مــن إدارة الناتــج المتغّيــر بشــكل 
الســتيعاب  الشــبكة  مرونــة  وزيــادة  أفضــل 

إضافيــة. توصيــالت 
إلى جانب ذلك سيسهم تنفيذ السياسة التي سيتم

من خاللها إنشاء مزارع للطاقة الكهروضوئية كما
سبقت اإلشارة؛ في تنويع مزيج الطاقة اإلجمالي

على الصعيد الوطني، والحّد من استهالك الغاز
الطبيعي، ومن ثّم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
من أجل ضمان استقرار الشبكات وعملها بالشكل

األفضل.

الغايات المنشودة من سياسات )الطاقة(

EN2

16%

417 ميجاوات
من حاجة المحافظة من الطاقة

إنتاج الطاقة باستخدام ألواح الطاقة الشمسية

 التكامل بين الشبكات لتحقيق
 الصمود والمرونة
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استراتيجية الطاقة لمحافظة شمال الباطنة
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UT :سياسات البنية السياسة

تهدف سياسات المياه إلى الحد من 
الجوفية ألغراض غير  المياه  استخراج 
المياه  تحلية  على  واالعتماد  زراعية، 
الصالحة  المياه  استخدامات  لمعظم 
للري  المياه  تدوير  وإعادة  للشرب، 
خالل  ومن  أمكن.  حيثما  والصناعة 
سياسة توفير البنية األساسية لشبكة

التحلية  مياه  توفير  يتم  سوف 
والتوسعات  الجديدة  للمشاريع 
الحضرية المستقبلية في المحافظة، 
ذلك إلى جانب خطط شركة حيا لمياه 
شبكة  توسيع  بشأن  الصحي  الصرف 
جمع مياه الصرف الصحي بمحافظة 
ربط  سيتم  حيث  الباطنة،  شمال 
تعداد  يبلغ  التي  السكانية  التجمعات 
قاطنيها )2500( نسمة أو أكثر بهذه 

الشبكة.
استخدام  إعادة  ضمان  أجل  ومن 
الصرف  مياه  من   )100%( نسبة 
محطات  تحتوي  أن  يجب  الصحي؛ 
معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة 
للمحطات  المستقبلية  التوسعات  أو 

القائمة على خزانات لمياه الصرف 

تطوير  في  اإلطار  لهذا  الرئيسيي  الهدف  يتمثل 
شبكات بنية أساسية ُمراعية للبيئة ومبتكرة ومتاحة 
الحضرية  التجّمعات  داخل  معقولة  بأسعار  للجميع 
والريفية. ولتحقيق هذا الهدف تم اعتماد السياسات 

التالية:

توفير البنية األساسية 
االستراتيجية إلمدادات المياه

تعزيز مرونة وصمود شبكات البنية 
األساسية

UT1

UT2

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

المياه  شبكة  تغطية  زيادة  سيتم  المياه  إمدادات 
بشكل كبير من خالل الرابط الدائري الشمالي المقترح، 
والذي سيقوم بنقل المياه من محطة تحلية صحار 
والمحافظات  الباطنة  شمال  محافظة  أنحاء  إلى 

المجاورة. 
علمًا بأنه قد تم توسيع محطة التحلية مؤخًرا بحيث 
يمكنها تلبية النمو المقترح في جميع المناطق حتى 

عام 2040م.
 إال أنه ومن أجل الحفاظ على مخزون كاف للطوارئ، 
)الحالي يكفي ليومين(؛ هناك حاجة إلى إنشاء خزان 
مع  بالمحافظة،  والية  كل  في  إضافي  استراتيجي 
التجمعات  من  بالقرب  أصغر  محلية  خزانات  إيجاد 

السكانية الرئيسية. 
إلى جانب ذلك، وتحسبًا للتغيرات المناخية الطارئة؛ 
الالزمة لضمان  اتخاذ االحتياطات  العمل على  يجب 
التغيرات  مائية قادرة على مقاومة  إمدادات  توفير 
نقل  لخطوط  مسارات  كتحديد  مستقباًل،  المناخية 
المياه، وتوفير معدات، واعتماد استراتيجيات حديثة 

قادرة على مقاومة تلك التغيرات.
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لالّتصاالت  األساسية  البنية  تشّكل 
الرقمي،  االقتصاد  من  يتجّزأ  ال  جزًءا 
االّتصاالت  على  مقتصرة  تُعد  لم  إذ 
باتت  بل  البيانات،  ونقل  الصوتية 
تقديم  سلسلة  من  حيوًيا  جزًءا  تمثل 
متزايد  لعدد  التابعة  الخدمات 
خالل  ومن  ولذلك  الصناعات.  من 
شبكة  توفر  ضمان  سياسة  تطبيق 
األجهزة  ستلعب  للجميع   االتصال 
متزايدًا في  الذكية دورًا  والتطبيقات 
رفع مستوى مرونة وجودة التخطيط 
إدراة  تعزيز  وعلى  المحافظة،  في 
الخدمات،  وتقديم  المرافق  مختلف 
بما في ذلك اختيار المواقع األنسب 
تأثيرًا  وأقل  وأمانًا  فعالية  واألكثر 
استخدام  عن  فضاًل  البيئة،  على 
التي  الذكية  المرافق  أنظمة خدمات 
شبكات  وإدارة  وقياس  برصد  تقوم 
والنفايات  والنقل  والمياه  الطاقة 
دمج  تسهل  كما  أفضل،  بشكل 
الصغيرة  المتجددة  الطاقة  مولدات 
المبكر  اإلنذار  ونظم  والمتوسطة، 
المحتملة،  بالعواصف/الفيضانات 

باإلضافة إلى التطبيقات التي توجه

 ضمان توفر شبكة االتصاالت
 للجميع

UT4

الغايات المنشودة من سياسات )البنى 
االساسية(

191مليون لتر

90%

80%

يوميا سعة إمتداد المياه

زيادة استخدام مياة الصرف الصحي المعالجة 

النفايات الصلبة المستغلة في الصناعات التدويرية 
وإنتاج الطاقة

المياه  استغالل  أجل  المعالجة، وذلك من  الصحي   
لعمليات  تستخدم  التي  النباتات  لسقاية  المعالجة 
كما  الصناعية.  العمليات  في  أو  للزراعة  أو  التشجير 
العمل على تطوير عملية ضبط اإلمداد من  ينبغي 
المستخدمين،  إلى  وصواًل  الرئيسي  الخدمة  مركز 
بشكل  بالمياه  التغذية  منظومة  أداء  وتحسين 
توسعة  إلى  الحاجة  من  سيقلل  مما  متكامل، 
الصدد  التوجيه في هذا  ويمكن  القائمة.  الشبكات 
باستخدام أنظمة تصريف مياه االمطار المستدامة 
العوامل  تصميمها  عند  االعتبار  بعين  األخذ  مع 

المرتبطة بتغير المناخ.

المواطنين مثاًل إلى الطرق المثلى والوقت األنسب 
الستخدام الطاقة.

 ولذلك من المهم للغاية العمل على توفير شبكات 
اتصال قوية وفعالة لجميع السكان بالمحافظة، بما 

في ذلك سكان المناطق الريفية. 
ومن ثم يتعّين على الحكومة أن تخّطط/تستثمر في 
النطاق  شبكات  وسرعة  تغطية  وتحسين  توسيع 
العريض، وتوفير الجيل الخامس 5G لشبكات الهاتف 
خدمات  لمد  األساسية  البنية  وتوفير  المحمول 

األلياف الضوئية. 
والجدير بالذكر في هذا الصدد هو أن الخطة الوطنية 
للنطاق العريض تهدف إلى رفع نسبة توصيل خدمة 
االتصاالت باستخدام األلياف إلى %100 بحلول عام 

2040م. 
أما بالنسبة للمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية 
المنخفضة فمن المرجح أن تكون الخدمات الالسلكية 
خالل  وذلك  التكلفة،  حيث  من  فعالية  األكثر  هي 

العقد القادم على األقل.
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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 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجيات  وجميع  الوطنية 
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 
التعامل معها بالتزامن مع العديد من القضايا الملحة 
والنقل  والتلوث  العمراني  والزحف  المناخي  للتغير 

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 
النفايات ، فضاًل عن المناهج التي تستند على تحديد 
بين  تفصل  بحيث  األراضي  الستخدامات  نطاقات 
االستخدامات غير المتوافقة مثل األنشطة السكنية 

والصناعية. 
قصيرة  كورونا  جائحة  تأثيرات  تكون  أن  ويمكن   

وطويلة األجل معًا، ولكنها تشمل:

الصحية  الرعاية  خدمات  على  الضغط  زيادة 
واإلمدادات الغذائية وخدمات تكنولوجيا المعلومات 

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

وقلة الحاجة إلى التنقل.
الجوي  النقل  استخدام   في  غير مسبوق  انخفاض 
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 

في مختلف أنحاء السلطنة. 

لالستراتيجيات  السياسات  إطار  إعداد  تم  وقد 
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.



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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