
1االستراتيجية العمرانية 

االستراتـيـجـيـة 
العمرانية
اإلقليمية

محافظة جنوب الباطنة
فبراير 2022



االستراتيجية العمرانية  2

#االقتـــــــــــــصاد المندمج



3االستراتيجية العمرانية 

أندمــاج اقتصادهــا مــع مســقط تصبــح منطقــة 
ــًا مــن حيــث تحقيــق النمــو االقتصــادي  ــر توازن أكث
الــذي يشــمل النطــاق الســاحلي واألنحــاء الداخلية 

مــن المحافظــة .

#االقتـــــــــــــصاد المندمج



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. 

كلمة 
مدير المشروع

المهندس
إبراهيم بن حمود بن سالم الوائلي
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الرؤية العمرانية لمحافظة جنوب الباطنة 2040

عام  بحلول  الباطنة  جنوب  محافظة  ستصبح 
تحقيق  حيث  من  توازنًا  أكثر  منطقة  2040م 
النطاق  سيشمل  الذي  االقتصادي  النمو 
الساحلي، واألجزاء الداخلية من المحافظة، وبما 
السكانية  التجمعات  من  الكثير  مصلحة  يضمن 
والمناطق  الحجر  جبال  سلسلة  في  المنتشرة 

المحيطة بها.

الساحلية  السكانية  التجمعات  وستشهد   
سكانيًا  نموًا  والمصنعة  بركاء  في  الرئيسية 
مطردًا، مما سيزيد من الكثافة العمرانية ضمن 
نطاق حدودهما الحالية، مع الحاجة إلى المزيد 
الباطنة  طريق  من  الشمال  إلى  األراضي  من 

العام. 

وسوف يتم التحكم بالنمو عبر سياسة االحتواء 
تقوم  والتي  السكانية،  للتجمعات  الحضري 
العمراني  التمدد  لتجنب  واضحة  حدود  بوضع 
الخدمات  توفير  يسهل  مما  الموجه،  غير 
ضمن  الواقعة  السكانية  للتجمعات  المتكاملة 

هذه الحدود. 

وسوف تمثل كل من والية الرستاق ووالية بركاء 
واألنشطة  لإلدارة  إقليمية  مراكز  التوالي  على 
االقتصادية في المحافظة، في حين ستضطلع 
الخدمات  بتوفير  المصنعة  ووالية  نخل  والية 
والتسهيالت الالزمة لألهالي والمناطق الريفية 

المحيطة بهما.

واالندماج  العمراني  الترابط  سيزداد  كما 
االقتصادي بين المحافظة ومحافظة مسقط، 
الواقعة  الكبيرة  السكانية  التجمعات  وتكون 
إلى الشرق من محافظة جنوب الباطنة امتدادًا 
بحيث  لمحافظة مسقط،  السكانية  للتجمعات 

تشكالن معًا ما يعرف بـاسم » منطقة مسقط 
توفير  في  سيساهم  الذي  األمر  الكبرى«، 
المحافظتين،  كلتا  لسكان  جديدة  عمل  فرص 
البنية  في  كبيرة  استثمارات  قيام  سيعزز  كما 
األساسية بمحافظة جنوب الباطنة، والتي تعد 
واحدة من المتطلبات الضرورية للنمو السكاني 
العمل  المحافظة، ولتوفير فرص  المتوقع في 
المتناسبة مع هذا النمو. وستصبح مدينة خزائن 
االقتصادية، الواقعة بمحاذاة المسار المخصص 
المتصلة بميناء صحار والمرتبطة  الحديد  لسكة 
اقتصادية  منطقة  الدولية؛  بالطرق  كذلك 
قادرة  وستكون  الباطنة،  ساحل  على  هامة 
العمل  على توفير مجموعة متنوعة من فرص 
االعتماد على  يقلل من  المحافظة، مما  ألبناء 

محافظة مسقط. 

وبالنسبة للنسيج العمراني للمحافظة فسيتسم 
بما  والعالية،  المتوسطة  بين  تتراوح  بكثافة 
حول  المركزة  التنمية  نحو  التحول  من  يتضمنه 
طول  على  الرئيسية  العام  النقل  محطات 
المسار اإلقليمي المخصص لقطار نقل الركاب. 
الخدمات،  كافة  السكانية  للتجمعات  وسيتاح 
وعالية  مبتكرة  أساسية  بنية  خالل  من  وذلك 
الكفاءة. كما سيتم -حيثما يلزم- تغيير األراضي 
إلى  اقتصاديًا  المجدية  وغير  المهملة  الزراعية 
استخدامات أخرى لغرض زيادة الكثافة السكانية 

في تلك التجمعات. 

وفي سبيل تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف 
التجمعات الواقعة على الساحل أو في األجزاء 
الداخلية من المحافظة من خالل تنويع األنشطة 
األساسية  البنية  تعزيز  فسيتم  االقتصادية؛  
السياحية في واليات الرستاق والعوابي ووادي 
خالل  من  وذلك  نخل،  إلى  وصواًل  المعاول 
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إعادة استخدام وتأهيل مختلف الموارد التراثية 
التراثي  الممر  تطوير  ذلك  في  بما  والثقافية، 
الثقافي الذي يمر عبر هذه الواليات. كما سيتم 
تطوير والية المصنعة لمساندة أنشطة الزراعة 

وصيد األسماك و السياحة الساحلية.  

الطبيعي  التراث  أهمية  إدراك  منطلق  ومن 
تم  فقد  الباطنة؛  جنوب  لمحافظة  والثقافي 
باإلدارة  االلتزام  تضمن  للتخطيط  آليات  تطوير 
الخاصة  الطبيعة  ذات  للمناطق  الصحيحة 
اآلليات  هذه  ضمن  ومن  الكبيرة،  واألهمية 

تحديد سلسلة جبال الحجر الواقعة ضمن نطاق 
حدود المحافظة كمنطقة تخطيط ذات طبيعة 
المقومات  على  المحافظة  لضمان  خاصة، 
الموارد  مختلف  مراقبة  عن  فضال  الهامة. 
تشمل  والتي  المحافظة،  في  القيمة  الطبيعية 
الخصبة،  الزراعية  واألراضي  الجوفية،  المياه 
والثروة السمكية، والمعادن، وضمان االستخدام 
الفعال لها لتحقيق النمو المستدام على المدى 

الطويل.
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 اتساق االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة جنوب الباطنة مع االستراتيجية
الوطنية للتنمية العمرانية

العمرانية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  تضطلع 
المستدامة  للتنمية  التخطيطية  األطر  بوضع 

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

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

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

دقيقة وواضحة لتحقيق االستدامة.
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تطوير  جاء  وقد   
لمحافظة جنوب الباطنة ـ كباقي المحافظات ـ نتاجًا 
للعديد من األعمال والمراحل المتكاملة والمتزامنة 

على المستويين الوطني واإلقليمي.
العالقة،  أصحاب  تطلعات  ساهمت  حيث 
والمعلومات والبيانات اإلقليمية التي تم جمعها من 
قبل االستراتيجيات العمرانية اإلقليمية على مستوى 
المحافظات؛ في وضع وإعداد االستراتيجية الوطنية 
لها  العام  اإلطار  اعتماد  تم  التي  العمرانية  للتنمية 

في 2019م.
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تتماشى  ولذلك،   
وغايات  أهداف  مع  الباطنة  جنوب  لمحافظة 
رؤية  ومع  العمرانية،  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية 
عمان 2040، ومع أهداف التنمية المستدامة لألمم 

المتحدة.
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نبذة عامة عن محافظة جنوب الباطنة

 )5323( الباطنة  جنوب  محافظة  مساحة  تبلغ 
كيلومترًا مربعًا، ويبلغ عدد سكانها نحو )0.6( مليون 
نسمة، بحسب إحصاءات عام 2017م، وتعتبر والية 
الرستاق المركز اإلداري للمحافظة، بينما تمثل واليتا 
على  األكبر  الرئيسيين  التجمعين  والمصنعة  بركاء 

الساحل. 
وتتمتع المحافظة بتنوع جغرافي يتراوح بين السهول 
المتميزة.  الحجر  وجبال  الخصبة  الزراعية  الساحلية 
بمحافظتيها  عام  بشكل  عادة  الباطنة  وتوصف 
)جنوب الباطنة، وشمال الباطنة( بأنها » سلة الغذاء 
للسلطنة«، نظرًا لمساحاتها الزراعية وتربتها الخصبة.

 وقد بلغت مساهمة قطاع الزراعة بمحافظة جنوب 
الباطنة نحو )%12( من إجمالي الدخل الوطني لهذا 
واالتصاالت  والتخزين  النقل  قطاع  يليه  القطاع، 
لعام   )8%( بنسبة  الصناعة  ثم   ،)10%( بنسبة 

2017م. 
متميزة،  سياحية  مقومات  المحافظة  تمتلك  كما 
حيث الواجهة البحرية الممتدة في النطاق الساحلي، 
الداخلية  األنحاء  في  الثقافية  التراثية  والمقومات 
المميز  االستراتيجي  موقعها  إلى  باإلضافة  منها، 
والمزايا  التأثيرات  من  االستفادة  لها  يتيح  الذي 
الناجمة عن النمو السكاني واالقتصادي لمحافظة 

مسقط.

التحضر،  بزيادة  للمحافظة  العمرانية  التنمية  وتتسم 
محافظة  من  الحضري  النمو  بامتداد  مدفوعًا 
كبير  استهالك  النمو  ترتب على هذا  مسقط، وقد 
لألراضي، إلى الحد الذي بات يهدد األراضي الزراعية 
بالمحافظة، خصوصًا وأنه يغلب على النمط العمراني 
جودة  وضعف  السكانية،  الكثافة  قلة  حاليًا  القائم 
ضعف  في  ساهم  الذي  األمر  الحضري،  النسيج 
كفاءة البنية األساسية، كما أدى إلى إضعاف الهوية 

المحلية للتجمعات السكنية.

 أضف إلى ذلك فإن النمو والتمدد العمراني السريع 
وغير الموجه أدى إلى سيادة النمط العمراني المعتمد 
األساسية،  التنقل  كوسيلة  الخاصة  السيارات  على 
سيما مع انعدام بدائل النقل المجدية، مما  يؤدي 
إلى االزدحام المروري. عدا ذلك؛ أدى انعدام التكامل 
زيادة  إلى  االقتصادي  والنمو  السكاني  النمو  بين 
األساسي  المصدر  باعتبارها  مسقط  على  االعتماد 

لتوفير فرص العمل المختلفة.
التحديات  أبرز  إجمال  يمكن  ذلك؛  ضوء  وفي 
والتطلعات التنموية لمحافظة جنوب الباطنة فيما 

يلي:
ضمــان تنميــة مترابطــة واســتخدامات فاعلــة 	 

لألراضي:
ــر  ــي األفقــي وغي  ألجــل مواجهــة التمــدد العمران
أدى  والــذي  المحافظــة،  فــي  الســائد  الموجــه 
اإلمكانيــات  لألراضــي ذات  كبيــر  اســتهاك  إلــى 
حيــث  الزراعيــة،  األراضــي  فيهــا  بمــا  التنمويــة، 
مــن  كبيــرة  مســاحات  اســتخدامات  تغييــر  تــم 
األراضــي الزراعيــة فــي ســهل الباطنــة بشــكل عــام، 
ومحافظــة جنــوب الباطنــة بشــكل خــاص. وهنالــك 
حاليًا نحو )67( ألف قطعة أرض ســكنية مخططة 
طريــق  جنــوب  للزراعــة  القابلــة  األراضــي  فــي 
تســهيل  فــي  التحــدي  ويكمــن  العــام،  الباطنــة 
األراضــي  فــي  متعــددة  ســكنية  بدائــل  توفيــر 
تحســين  مــع  اقتصاديــًا،  المجديــة  غيــر  الزراعيــة 
إمكانيــات الوصــول إلــى مراكــز العمــل المختلفــة، 
وتوفيــر المزيــد مــن المرافــق والخدمــات لمزيــد 
مــن الســكان الذيــن يتوقــع زيادتهــم بنحــو )0.6( 

2040م. عــام  بحلــول  مليــون نســمة 

ضمــان إدارة فعالــة للمناطــق البيئيــة ذات 	 
الطبيعــة الخاصــة والمعرضــة للخطــر: 

إلــى ضغوطــات  الســاحلية  البيئــة  تتعــرض  حيــث 
نتيجــة تســارع وتيــرة التنميــة، واألمــر ذاتــه ينطبــق 
علــى جبــال الحجــر ذات التــراث الطبيعــي والثقافي 
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الغنــي، حيــث يحتــاج التنــوع الطبيعــي المتناغــم 
أكبــر  إلــى حمايــة  الواحــات واألفــاج  مــع نظــام 

فعالــة. وإدارة 

مجتمعيــة 	  ومرافــق  أساســية  بنيــة  توفيــر 
فعالــة: 

وذو  الموجــه  غيــر  العمرانــي  التمــدد  أدى  فقــد 
البنيــة  تكلفــة  ارتفــاع  إلــى  المنخفضــة  الكثافــة 
األساســية وضعــف كفاءتهــا. وبالتالــي تقتضــي 
الضــرورة وجــود تسلســل هرمــي واضــح للتجمعات 
توجيــه  علــى  يعمــل  المحافظــة  فــي  الســكانية 
النمــو المســتقبلي، ويســاعد كذلــك علــى توجيــه 
البنيــة األساســية، وتخفيــض  االســتثمارات فــي 
والخدمــات  المرافــق  وصــول  ويضمــن  التكلفــة، 

الســكانية. التجمعــات  لمختلــف 

األمن الغذائي والمائي:	 
 فعلــى الرغــم مــن أن تحليــة ميــاه البحــر ســاهمت 
فــي التقليــل مــن االعتمــاد علــى الميــاه الجوفيــة؛ 
إال أن اإلفراط في استخراجها ال زال مستمرًا، مما 
ترتــب عليــه تملــح الميــاه الجوفيــة، ومن ثــم التأثير 
ــة، وتدهــور جــدوى زراعتهــا  ــى األراضــي الزراعي عل
فــي العديــد مــن المناطــق فــي ســهل الباطنــة. 
يضــاف إلــى ذلــك تغييــر اســتخدام مســاحات كبيــرة 
مــن األراضــي الزراعيــة إلــى اســتخدامات حضريــة ال 
ســيما فــي نطــاق األراضــي القابلــة للزراعــة، األمــر 
الــذي يحتــم اتخــاذ المبــادرات الازمــة للمحافظــة 
علــى هــذه األراضــي، وتوســعة نطاقاتهــا، وتطويــر 
الممارســات الزراعيــة وعمليــات الــري، بمــا يعــزز 
األمــن الغذائــي والمائــي، ويســاهم فــي توفيــر 

فــرص العمــل.

إنشاء منظومة نقل متعددة البدائل: 
الكثافــة  ذو  العمرانــي  التوســع  أدى  حيــث 
مجديــة  نقــل  بدائــل  توفــر  وعــدم  المنخفضــة، 

إلــى االعتمــاد المتزايــد علــى المركبــات الخاصــة. 
ــل نقــل  ــر بدائ ومــن ثــم أصبــح مــن الضــروري توفي
أخــرى ذات ســعة اســتيعابية كبيــرة تلبــي الطلــب 
تعزيــز  فــي  وتســاهم  التنقــل،  علــى  المتزايــد 
االحتبــاس  غــازات  انبعــاث  مــن  والحــد  اإلنتاجيــة 

الحــراري.

مواجهة تغير المناخ: 	 
تعتبــر محافظــة جنــوب الباطنــة معرضــة للمخاطــر 
الناجمــة عــن التأثيــرات المحتملــة للتغيــر المناخــي، 
فقــد  القطاعــات،  مــن  العديــد  تشــمل  والتــي 
)2007م(  جونــو  مثــل  المناخيــة  األنــواء  أدت 
وفيــت)2010م( إلــى حــدوث أضــرار كبيــرة، كمــا 
أن تأثيــرات تغيــر المنــاخ بموجــب التقريــر المعــد 
المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  قبــل  مــن 
بتغيــر المنــاخ؛ تشــير إلــى توقــع ارتفــاع ملحــوظ 
فــي مســتوى البحــر، وتــآكل الســواحل، وارتفــاع 
ــول  ــن بحل ــن مئويتي ــى نحــو درجتي درجــة الحــرارة إل
عــام)2060م( وفقــًا للســيناريو )آر ســي بــي 0,6(، 
ومــن ثــم فــإن مجابهــة التأثيــرات المباشــرة وغيــر 
المباشــرة لتغيــر المنــاخ يحتــاج إلــى تكاتــف الجهود 
وتطويــر اســتراتيجيات وسياســات متكاملــة مــن 

قبــل مختلــف القطاعــات.
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التطلعات الرئيسية للتنمية العمرانية لمحافظة جنوب الباطنة

اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  بلورة  تمت 
تضمنت  عدة،  مراحل  عبر  الباطنة  جنوب  لمحافظة 
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 
العمرانية واالقتصادية بالنسبة للمحافظة، مع األخذ 
بعين االعتبار حماية األصول البيئية والتراثية القيمة، 
للمحافظة  اإلقليمية  االستراتيجية  انسجام  وضمان 
 ،)ONSS(  مع االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
بما يضمن تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة وأهدافها 
االستراتيجية. وفي ضوء ذلك كله تم الخروج بجملة 
إعداد  التي ساهمت في  المنشودة  التطلعات  من 

االستراتيجية، والتي تمثلت فيما يلي:
جنــوب 	  محافظــة  فــي  العمرانــي  النمــو  دعــم 

الباطنــة مــن خــال االســتخدام الفعــال لألراضــي، 
طوابــق(   5  –  3( الكثافــة  متوســطة  والتنميــة 

الحضريــة. حدودهــا  ضمــن 
توفيــر األراضــي المــزوده بالخدمــات الجيــده، مــع 	 

المجتمعيــه  التســهيات  الــى  الوصــول  ســهولة 
ومراكــز العمــل.

وتجنــب 	  المترابطــة،  العمرانيــة  التنميــة  تحقيــق 
التمــدد العمرانــي فــي المناطــق ذات الطبيعيــة 
ــة،  ــال واألودي ــة الخاصــة، ومــن ضمنهــا الجب البيئي
للزراعــة  الصالحــه  األراضــي  علــى  والمحافظــة 

وحمايتهــا.
تنفيــذ مشــاريع التجديــد الحضــري لتعزيــز جــودة 	 

ــر ســاحات  ــى توفي ــة، باإلضافــة إل المناطــق الحالي
عامــة لتعزيــز التفاعــل المجتمعــي.

داخــل 	  االقتصاديــة  األنشــطة  المركزيــة  تفعيــل 
المحليــة  المجتمعــات  لمســاندة  المحافظــة 

الحجــر. جبــال  فــي  النائيــة  التجمعــات  وخاصــة 

جنــوب 	  لمحافظــة  االقتصاديــة  التنميــة  تركيــز 
اللوجســتية،  الخدمــات  مواقــع  حــول  الباطنــة 

والمواقــع
ومواقــع 	  والثقافيــة(،  )الطبيعيــة  الســياحية 

األســماك. وصيــد  الزراعــة  أنشــطة 
ــز 	  ــى تعزي ــم عل ــق نمــو اقتصــادي قائ ضمــان تحقي

انتاجيــة المــوارد البشــريه، ويشــمل ذلــك تطويــر 
والمهــارات،  واالبتــكار  المعرفــة  مســتويات 
وتحديــدًا فــي منطقــة خزائــن ومنطقــة المعرفــه 

واالبتــكار.
تشــجيع اســتثمارات القطــاع الخــاص واالســتثمار 	 

القيمــة  ذات  الصناعــات  فــي  المباشــر  األجنبــي 
الخدمــات،  قطــاع  علــى  التركيــز  مــع  المضافــة، 
ممــا يســاهم فــي توفيــر وتنويــع فــرص العمــل 

للمواطنيــن.
والثقافــي 	  الطبيعــي  التــراث  علــى  المحافظــة 

اإلمكانيــات  هــذه  مــن  واالســتفادة  للمحافظــة 
الســياحية. التنميــة  فــي 

التنقــل الذكــي مــن خــال توفيــر شــبكة 	  ضمــان 
متكاملــة للنقــل فــي مختلــف أنحــاء المحافظــة، 
ليســهل علــى الســكان الوصــول إلــى مراكــز العمــل 

والخدمــات.
العــام، 	  النقــل  وســائل  اســتخدام  ثقافــة  تعزيــز 

توفيــر  خــال  مــن  النشــطة،  التنقــل  ووســائل 
وتهيئــة  وتنويعهــا،  المريحــة  النقــل  وســائل 
البنيــة األساســية الازمــة لهــا، وتعزيــز الطاقــة 
االســتيعابية للطــرق وتطبيــق تدابيــر إدارة الطلب 
علــى النقــل، لمــا لذلــك مــن أهميــة فــي توفيــر 
منظومــة نقــل مســتدامة، والتقليــل مــن تفاقــم 

المــروري.  االزدحــام 
ومســتخدمي 	  المشــاة  وراحــة  ســامة  تحســين 

الداجــات الهوائيــة، وتشــجيع النشــاط الجســدي 
العامــة. والصحــة 

الجــودة 	  عاليــة  أساســية  بنيــة  مشــاريع  تنفيــذ 
تغيــر تأثيــرات  لمواجهــة  الازمــة  بالمرونــة  تتمتــع 
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تحقيق النمو واالزدهار:
جــذب  خــالل  مــن  االقتصــادي،  والتنــوع  النمــو  تعزيــز 
االســتثمارات، وتوفيــر الفــرص االســتثمارية، مــع التركيــز 
)الطبيعية  والسياحية  اللوجستيه  الخدمات  على 
والمعرفة  األسماك،  وصيد  والثقافية(،والزراعة 
واالبتكار في بركاء )وتشمل مدينة خزائن االقتصادية( 

وحلبان باعتبارها من المراكز االقتصادية الهامة. 
إدارة البيئة: التراث الطبيعي والثقافي: 

من  الثقافي  والتراث  الطبيعية  المواطن  حماية 
مع  بالتعاون  وتعزيزها  للتنمية،  السلبية  التداعيات 
المجتمعات المحلية، وحماية التنوع المائي والحياة 
للموارد  المستدام  االستخدام  ضمان  مع  البحرية 

البحرية
إدارة الموارد الطبيعية: 

لزيادة  هيكلتها  وإعادة  الزراعية  األراضي  حماية 
مبتكرة  تقنيات  في  االستثمار  وتشجيع  اإلنتاجية، 
وتوفير  والسمكي،  الزراعي  القطاع  إنتاجية  لزيادة 
على  والعمل  المائية،  للموارد  المتكاملة  اإلدارة 
التقليل من اإلفراط في استهالك األراضي والموارد 
الفعالة،  لإلدارة  المعاييرالالزمه  اعتماد  خالل  من 

وتبني التقنيات منخفضة الكربون.
نظام نقل فّعال:

بالتكامل  تتميز  مستدامة،  نقل  منظومة  تطوير 
للشبكة  االستيعابية  القدرة  وزيادة  والسالمة، 
بما  وميسرة،  متنوعة  محلية  تنقل  بدائل  وتوفير 
كالمشي  النشط،  الصحي  التنقل  وسائل  ذلك  في 
نظام  إلى  باإلضافة  الهوائية،  الدراجات  واستخدام 
بين  المحافظة، وكذلك  بين مدن  مترابط  نقل عام 

المحافظات األخرى.
نظام بنية أساسية فّعالة:

تتمتع  الجودة  عالية  أساسية  بنية  مشاريع  تنفيذ 
المناخ  تغير  تأثيرات  لمواجهة  الالزمة  بالمرونة 
الطاقة  لخدمات  فعالة  إدارة  وتطوير  والفيضانات، 

والمياه والصرف الصحي.

المناخ والفيضانات.
اعتمــاد أحــدث التقنيــات، ومــن ضمنهــا تقنيــات 	 

الجيــل الخامــس، والذكاء االصطناعــي، والمركبات 
ذاتيــة القيــادة لتحســين جــودة المعيشــة.

اســتيعاب النمــو فــي منطقــة »مســقط الكبــرى« 	 
بمــا  التنظيــم،  جيــدة  حضريــة  منطقــه  لتصبــح 
يمكنهــا مــن تحقيــق أدوارهــا التنمويــة المتوخــاة 

المحافظتيــن. لــكا 
وعلــى ضــوء هــذه التطلعــات، وفــي إطــار أهــداف وغايــات 
والرؤيــة  العمرانيــة،  للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
المســتقبلية عمــان 2040؛ تمثلــت األهــداف المســتدامة 
جنــوب  لمحافظــة  اإلقليميــة  العمرانيــة  لالســتراتيجية 

الباطنــة خــالل العقديــن القادميــن فــي التالــي:
التنمية المستدامة وتغير المناخ:

الوطنيــة  االســتراتيجية  أهــداف  مــع  انســجامًا  وذلــك 
توقــع  أهميــة  علــى  تؤكــد  التــي  العمرانيــة  للتنميــة 
وإدارة التأثيــرات المحتملــة لتغيــر المنــاخ، وبنــاء المرونــة 
الالزمــة لالســتجابة للظــروف المناخيــة المتغيــرة، وتطويــر 
تجمعــات ســكانية مرنــة قــادرة علــى الصمــود، بمــا يعــزز 
القــدرة علــى التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة والتخفيــف 
ــادة اســتخدام مصــادر  مــن آثارهــا. ذلــك باإلضافــة إلــى زي
الطاقــة المتجــددة. مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الجوانــب 

التاليــة:
تقييــم مــدى التوافــق مع أهداف األمــم المتحدة 	 

للتنمية المستدامة.
وقــادر 	  الكربــون  منخفــض  اقتصــاد  الــى  التحــول 

المنــاخ. تغيــرات  التكيــف مــع  علــى 
تضميــن إجــراءات التخفيــف و/أو التكيــف مــع تغيــر 	 

المنــاخ فــي مختلــف مجــاالت التنميــة.
تحقيق تنمية عمرانية استراتيجية:

علــى  والمحافظــة  حيويــة  ومجتمعــات  مــدن  إقامــة 
الهويــة العمانيــة، بمــا تضمــه مــن أحيــاء ســكنية متكاملــة 
الخدمــات، ومتوســطة الكثافــة، وجاذبــة للعيــش، وتتمتــع 
بالمرونــة والصمــود أمــام تأثيــرات تغيــر المنــاخ، ومحتفظــة 

بطابعهــا التقليــدي وســماتها العمانيــة. 
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حلقات العمل الرئيسية للمحافظات

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

العمرانيــة.

 حلقات عمل الرؤى العمــرانية
 للمحــــافظات

مارس 2019م
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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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آفاق النمو في محافظة جنوب الباطنة
تســعى االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة لمحافظــة 
الســكان  توزيــع  تحديــد كيفيــة  إلــى  الباطنــة  جنــوب 
حتــى  المحافظــة  ضمــن  االقتصاديــة  واألنشــطة 

2040م، وذلــك مــن خــالل مــا يلــي:
هيكلــة 	  مــع  متوازنــة  وريفيــة  حضريــة  تنميــة 

تكــون  الســكانيه،  للتجمعــات  محــددة وواضحــة 
فيهــا الرســتاق المركــز اإلقليمي اإلداري الرئيســي 
للخدمــات المجتمعيــة، وتصبــح بــركاء )بمــا فيهــا 
االقتصــادي  المركــز  االقتصاديــة(  خزائــن  مدينــة 
المصنعــة،  مــن  كل  تقــوم  بينمــا  اإلقليمــي، 
والعوابــي، ونخــل، ووادي المعــاول والتجمعــات 
للقاطنيــن  الخدمــات  بتوفيــر  األخــرى  الســكانية 
بهــا. المحيطــة  الريفيــة  المناطــق  ولســكان  فيهــا 

تحديد المناطق التي تحتاج إلى إعادة التجديد.	 
 تجميــع األنشــطة االقتصاديــة ضمــن النطاقــات 	 

االقتصاديــة المتخصصــة والمالئمــة، بحيــث تتركــز 
مدينــة  فــي  والصناعــة  اللوجســتية  الخدمــات 
ــة، وأنشــطة المعرفــة واالبتــكار  خزائــن االقتصادي
الطبيــة،  والمدينــة  عمــان  جامعــة  مــن  فــي كل 
الســياحية  المناطــق  أمــا  األلمانيــة.  والجامعــة 
ونخــل،  الرســتاق  فــي  فســتتركز  والضيافــة 
والمراكــز الزراعيــة فــي المصنعــة، وموانــئ الصيــد 

والمصنعــة. بــركاء  فــي 
التكتــل 	  ضمــن  االقتصاديــة  األنشــطة  تركيــز 

االقتصــادي فــي بــركاء وبالتحديــد )مدينــة خزائــن 
الطبيــة(  والمدينــة  عمــان،  جامعــة  االقتصاديــه، 
ــر بيئــة جاذبــة ومتكاملــة لالســتثمار،  بهــدف توفي

المباشــر. األجنبــي  االســتثمار  وبخاصــه 
تضطلــع المناطــق الريفيــة بالقطاعــات األساســية 	 

لتحقيــق النمــو، والمتمثلــة فــي الزراعــة، وصيــد 
األســماك، والســياحة البيئيــة، وأنشــطة التعديــن. 

التخطيــط 	  مناطــق  خــالل  مــن  الحمايــة  تحقيــق 
التــراث  الخاصــة، ومناطــق حفــظ  الطبيعــة  ذات 

الطبيعيــة. صــون  ومناطــق  الثقافــي، 
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رقعــة 	  وتوســيع  كمتنزهــات،  األوديــة  اســتغالل 
التشجير لمواجهة أثر ما يعرف بـــظاهرة » الجزيرة 
الصحــي،  التنقــل  وســائل  وتشــجيع  الحراريــة«، 

كالمشــي وركــوب الدراجــات الهوائيــة.
تعزيــز نظــام النقــل اإلقليمــي للربــط بيــن المناطــق 	 

ــة والريفيــة داخــل وخــارج المحافظــة، بمــا  الحضري
فــي ذلــك القطــار اإلقليمــي للــركاب ومســارات 
الحافــالت، بحيــث يتــم ربــط جميــع مراكــز الواليــات 

والتجمعــات المهمــة بنظــام النقــل العــام.
عقبــة 	  وتحســين  نخــل،   / بــركاء  شــارع  ازدواجيــة 

الرســتاق، وتحســين شــبكة الطــرق فــي المســارات 
األخــرى.

مــن 	  التنقــل  علــى  الطلــب  إدارة  نظــام  تطبيــق 
خــالل وضــع الرســوم علــى طريــق الباطنــة العــام 

الســريع. والطريــق 
توليــد الطاقــة المتجــددة مــن النفايــات، والطاقــة 	 

الطاقــة  إمــدادات  فــي  للمســاهمة  الشمســية، 
المســتقبلية.

تعزيــز إدارة إمــدادات الميــاه مــن خــالل التقليــل 	 
والتحكــم،  للمراقبــة  مركــز  وإنشــاء  الهــدر،  مــن 
لضبــط اســتهالك الميــاه مــن خــالل نظــام متقــن 

واالتصــاالت. المعلومــات  تقنيــة  يســتخدم 
فــي 	  الصحــي  الصــرف  شــبكة  تغطيــة  تحســين 

الصــرف  ميــاه  اســتخدام  وإعــادة  المحافظــة، 
كأعمــال  محــددة،  ألغــراض  المعالجــة  الصحــي 
فــي  الجوفيــة  الميــاه  وتغذيــة  والــري  التشــجير 

الزراعيــة. المناطــق 
النفايــات، 	  إلدارة  متكاملــة  اســتراتيجية  تنفيــذ 

ويشــمل إنشــاء محطــة لتحويــل المخلفــات إلــى 
طاقــة.
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التي  واالقتصادي  السكاني  النمو  نماذج  من خالل 
تم إعدادها على المستوى الوطني؛ تم استخالص 

جملة من المؤشرات والتقديرات المستقبلية 

 إجمالي عدد السكان في

جنوب الباطنة

2040 2017

السكان 

الوافدون %

إجمالي القوى العاملة

القوى العاملة الوافدة ) %(

عدد السكان في

 مدينة بركاء

القوى العاملة

 الوطنية ) %(

النمو المتوقع إلجمالي الناتج 

المحلي ) %(

المؤشرات

1 مليون نسمة600 ألف نسمة

382 ألف نسمة100 ألف نسمة

29%51%

132 ألف نسمة

75%

552 ألف نسمة

50%

25%

-

50%

 8%    

التقديرات المستقبلية لمحافظة جنوب الباطنة بحلول عام 2040م 

االقتصادية واالجتماعية المتوخاة لمحافظة جنوب 
موضح  هو  كما  وذلك  2040م،  عام  حتى  الباطنة 

في الجدول التالي:
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 اإلطار العام المكاني لاستراتيجية االقليمية لمحافظة جنوب الباطنة 
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 اإلطار العام المكاني لاستراتيجية االقليمية لمحافظة جنوب الباطنة 
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منطقة مسقط الكبرى

مسقط،  مدينة  تحتلها  التي  المكانة  منطلق  من 
والمركز  مدنها،  وأكبر  السلطنة،  عاصمة  باعتبارها 
على  الحكومية  والخدمات  لألعمال  الرئيسي 
مستوى البالد؛ فهي تلعب الدور األكبر في التنمية 
ولذلك  العمل،  فرص  وتوفير  للبالد  االقتصادية 
أصبحت قطبًا جاذبًا للكثير من المواطنين من مختلف 
وتيرة  تسارع  إلى  أدى  الذي  األمر  السلطنة،  أنحاء 
نموها العمراني على مدى العقود الماضية. يضاف 
إلى ذلك مكانتها كمدينة عالمية تتمتع ببيئة جاذبة، 
والثقافية،  االجتماعية  المرافق  من  العديد  وتوفر 
اإلقليمية  الشركات  من  للعديد  موطنًا  فصارت 
وتخصيص  مسقط،  مطار  توسعة  ومع  والدولية، 
أصبحت  سياحي؛  كميناء  قابوس  السلطان  ميناء 
القادمين  للزوار  الرئيسية  البوابة  مسقط  مدينة 
بمقوماتها  لالستمتاع  للسلطنة،  متزايدة  بأعداد 

المتميزة الطبيعية والثقافية. 

وقد أدت المحددات الطبيعية في مسقط )الجبال 
النمو  وتيرة  تسارع  عن  فضاًل  والبحر(،  واألودية 
سهل  نحو  العمراني  التوسع  توجيه  إلى  العمراني 
الباطنة، سيما وأن األراضي الالزمة للمرحلة القادمة 

من النمو في مسقط أصبحت محدودة ونادرة.

ضم  نحو  التخطيطي  المسار  سيتجه  عليه،  وبناًء 
خزائن  ومدينة  بركاء  لوالية  الحضرية  المنطقة 
االقتصادية وما يجاورها من مشاريع إلى ما يعرف بـ 

» منطقة مسقط الكبرى«.

إلى   المميزة  المنطقة  تحديد هذه  يؤدي   وسوف 
إعداد خطة عمرانية متكاملة تمكن من توفير شبكة 
السكان  من  كبيرة  أعدادًا  أن  حيث   - متكاملة  ربط 

بالمحافظة يتنقلون  بصورة منتظمة إلى  مسقط 

منطقة مسقط الكبرى
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 ألغراض العمل والترفيه والحصول على الخدمات - 
باإلضافة إلى ضمان توزيع الخدمات بصورة متوازنة 
عبر نطاق أوسع، األمر الذي سيوفر استثمارات كبيرة 
االستثمارات  لجذب  الالزمة   األساسية  البنية  في 

االقتصادية،

لكلتا  ومتنوعة  جديدة  عمل  فرص  توفير  ثم  ومن   
للتنمية،  اإلقليمي  التوازن  المحافظتين، كما سيعزز 
وبالتالي يقلل من االعتماد على مسقط في توفير 

فرص العمل.
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تعد بركاء من أكبر التجمعات السكانية الساحلية على 
سهل الباطنة الخصب، وتتمتع بالربط الجيد مع كل 
العام  الباطنة  طريق  خالل  من  وصحار  مسقط  من 
للنمو  كبيرة  إمكانيات  وتمتلك  السريع،  والطريق 

بفضل قربها االستراتيجي من مدينة مسقط.

اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  أخذت  وقد 
بركاء  به  تقوم  الذي  الدور  االعتبار  بعين  للمحافظة 
وحددت  االقتصادية،  لألنشطة  إقليمي  كمركز 
التدخالت والعناصر التخطيطية االستراتيجية الخاصة 
األقتصادية،  خزائن  مدينة  ذلك  في  بما  بالمدينة، 
بحيث تصبح بركاء بمثابة العصب للتنمية االقتصادية 

الرئيسية في السلطنة. 

التطوير  خطة  تضمنتها  التي  العناصر  أهم  ومن 
الحضري للمدينة مايلي:

تحديــد نطاقــات اقتصاديــة متخصصــة، علــى النحــو 
التالــي:

 مركز بركاء االقتصادي، ويشــمل مدينة خزائن 	 
وجامعــة  الطبيــة،  والمدينــة  االقتصاديــة، 
االســتخدامات،  متنوعــة  ومناطــق  عمــان، 
مســتفيده مــن الربــط بطريــق الباطنــة الســريع، 
وطريــق الباطنــة العــام، وطريــق بــركاء / نخــل.

 توجيــه التنميــة حــول محطــات النقــل العــام 	 
الموجــودة  المنطقــة  وهــي  المتكاملــة: 
يمكــن  بحيــث  الرئيســي،  بــركاء  تقاطــع  حــول 
االســتفادة مــن ســهولة الوصــول إلــى القطــار 
الباطنــة  طريــق  وإلــى  الــركاب،  اإلقليمــي 
العــام،  الباطنــة  طريــق  عــن  فضــًا  الســريع 
خزائــن  مدينــة  مــن  مقربــة  علــى  أنهــا  كمــا 
لتوفيــر  مهيــأ  الموقــع  وهــذا  االقتصاديــة، 
كالضيافــة  المتنوعــة  االقتصاديــة  األنشــطة 
األخــرى. األنشــطة  مــن  والعديــد  والســياحة 

مينــاء 	  تشــمل  اخــرى  أقتصاديــة  أنشــطة   
بــركاء، ومشــروع تطويرالواجهــة  الصيــد فــي 
إلــى إقامــة منطقــة  البحريــة، ممــا ســيؤدي 
ترفيــه ســاحلية حيويــة ونشــطة، وممــر متعــدد 
المحيطيــن  الســكان  يخــدم  االســتخدامات 

بالمنطقــة.

بــركاء 	  قلعــة  تحديــد  تــم  الثقافــي:  التــراث 
بهــا وســاحة مصارعــة  المحيطــة  والمنطقــة 

التجديــد. إلعــادة  الثيــران 

المناطــق 	  تحديــد  تــم  العمرانيــة:  التحــوالت 
العمرانيــة التــي تحتــاج إلــى إعــادة تجديــد أو 
تحســين، مــن ضمنهــا ســوق بــركاء والتجمعــات 

المجــاورة.

التكثيــف 	  ومناطــق  جديــدة  حضريــة  مناطــق 
الزراعيــة  األراضــي  تحديــد  تــم  العمرانــي: 
المهملــة وغيــر المجديــة اقتصاديــًا كمناطــق 
للنمــو المســتقبلي للتجمعــات المجــاورة، كمــا 
تــم تصنيــف المناطــق الحاليــة قليلــة الكثافــة 

الســكانية. كثافتهــا  لزيــادة  والمتناثــرة 

تطوير التنقل لمســاندة األنشــطة االقتصادية 	 
ــم التخطيــط  المســتقبلية داخــل التجمعــات: ت
خزائــن  مدينــة  مــن  للشــحن  قطــار  إلقامــة 
الــركاب  وقطــار  صحــار،  إلــى  االقتصاديــة 
فضــًا  الســيب،  إلــى  صحــار  مــن  اإلقليمــي 
عــن تعزيــز الســعة االســتيعابية للطــرق، مــع 
إضافــة مســارات إقليميــة للحافــات، وتوفيــر 
والدراجــات  للمشــاة  الازمــة  التســهيات 

الهوائيــة.

خطة التطوير الحضري لبركاء
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خطة التحول الحضري لبركاء
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التحــــــــــــــول الحضــــــــــري لمدينة الرستاق

جنوب  لمحافظة  اإلداري  المركز  الرستاق  تعتبر 
سكان  من   )15%( نحو  تضم  أن  ويتوقع  الباطنة، 

المحافظة بحلول عام 2040م. 
بعين  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  أخذت  وقد 
وأهمية  للمحافظة،  كمركز  الرستاق  دور  االعتبار 
بجبال  المتميزة  الجغرافية  الثقافي وطبيعتها  تراثها 
والواحات  واألفالج  األودية  إلى  باإلضافة  الحجر، 
جميع  دمج  تم  ولذلك  بها،  المحيطة  والتجمعات 
هذه العناصر عند بلورة السياسات والخطة العمرانية 
الموارد  إدارة  إلى تحسين  للمحافظة، مما سيؤدي 
المستقبلية  التنمية  ومساندة  والثقافية  الطبيعية 

في الوالية. 

التطوير  خطة  تضمنتها  التي  العناصر  أهم  ومن 
الحضري للمدينة مايلي:

تخصيــص 	  ســيتم  اقتصاديــة:  أحيــاء  إقامــة 
للرســتاق  النطاقــات االقتصاديــة األساســية 
ومنهــا: المنطقــة اإلداريــة، ومنطقــة األعمــال 
واألنشــطة  والضيافــة  والســياحية  التجاريــة 

المصاحبــة.
الرســتاق 	  قلعــة  دمــج  الثقافــي:  التــراث 

مــن  فيهــا  بمــا  بهــا  المحيطــة  والمنطقــة 
حــارات وواحــات ضمــن منطقــة التخطيــط ذات 
الطبيعــة الخاصــة، لتحســين إدارتهــا وحمايتهــا، 
األمــر الــذي يزيــد مــن فرصهــا للحصــول علــى 
تصنيــف منظمــة اليونيســكو كموقــع للتــراث 

العالمــي.
الثقافيــة: 	  والــدروب  الثقافــي  الطريــق 

ســتكون الرســتاق مركــزًا النطــاق مــا يعــرف 
باســم دروب التــراث الثقافــي، وطريــق التــراث 

بالمحافظــة. الثقافــي 
المناطــق 	  تحديــد  تــم  العمرانــي:  التحــول 

التطويــر  إمكانيــات  تملــك  التــي  العمرانيــة 
تحســين. تجديــد/  إلعــادة  وتحتــاج  الســياحي 

خطة التطوير الحضري للرستاق

الكثافــة الســكانية: تــم تحديــد مناطــق جديــدة 	 
للنمــو الحضــري مجــاورة للتجمعــات الحاليــة، 
كمــا تــم تحديــد المناطــق المســتهدفة لزيــادة 

الكثافــة الســكانية فيهــا.
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خطة التحول الحضري لـ »الرميس«

خطة التحول الحضري لـ “العوابي”

  خطة التحول الحضري لـ »نخل«
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 خطة التحول الحضري لـ »المصنعة«
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 خطة التحول الحضري “البلة- سوادي الحكمان”

-خطة التحول الحضري لـ “الحوقين”
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خطة التحول الحضري لـ “ساحل السوادي”
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 خطة التحول الحضري “ساحل أبو عبالي”
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 اإلطار العام المقترح لسياسات التخطيط
العمراني لمحافظة جنوب الباطنة

محـــور التنمــية المستدامـــــة
وتغيـــــر المنــــاخ

محـــــــــــــــــــــــــــور نظـــــــــــــــــــــــــــام
النقــــــــــــــــــــــــــــل 

محور تحقيق التنمية العمرانية
االستراتيجية

محــــــــور بنيـــــــــــــة أساسيــــــــــــــــــة
فّعالــــــــــــــــة 

محـــــــور تحقيـــــــــــــق النمــــــــــــو
واالزدهـــــــــــــــار 

محور إدارة البيئة )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

لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تعد 
العمرانية  للتنمية  الرئيسي  الموجه  الباطنة  جنوب 

للمحافظة حتى عام 2040م. 
كيف  أين/  حول  واضحة  إجابة  االستراتيجية  وتقدم 
االجتماعية  األساسية  البنية  في  االستثمار  يكون 

واالقتصادية. 
التي  الرئيسية  اآللية  العامة  السياسات  إطار  ويعتبر 
مدى  على  االستراتيجية  تنفيذ  خاللها  من  سيتم 
اإلطار  هذا  ويتضمن  القادمة،  العشرين  السنوات 
سبعة محاور/مجاالت رئيسية تتوافق مع السياسات 
للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  في  المعتمدة 

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.
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التنمية المستدامة و تغير المناخ

SU, CC :رمز السياسة
المستدامة  بالتنمية  المتعلقة  السياسات  تتداخل 
العديد من السياسات، سواء تلك  المناخ مع  وتغير 
الواردة ضمن االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 
للمحافظات  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجيات  أو 
تأخذه  أن  الضروري  من  يجعل  مما  سواء،  حد  على 
جميع القطاعات بعين االعتبار، عوضًا عن النظر إليه 

من قبل كل قطاع على حدة. 
وتتمثل السياسات المتعلقة بهذا المحور فيما يلي:

تقييم االستدامة 
SU2

التنمية المستدامة 

SU1
وتشير إلى التزام السياسات والمشاريع 
االستراتيجية بأهداف األمم المتحدة 
تنص  والتي  المستدامة،  للتنمية 
مبادئ  لتحقيق  قدمًا  المضي  على 
العالمي.  المستوى  على  االستدامة 
وبناًء على ذلك تم ربط كل سياسات 
الوطنية  االستراتيجية  ومشاريع 
التنمية  بأهداف  العمرانية  للتنمية 
تم  كما  المتحدة،  لألمم  المستدامة 
ربط سياسات ومشاريع االستراتيجية 
العمرانية اإلقليمية لمحافظة جنوب 

الباطنة بمرتكزات رؤية عمان 2040.

المشاريع  لتقييم  آلية  وضع  تم  حيث 
التزامها  ومدى  المحافظة  في 
بجوانب االستدامة المختلفة وفعالية 
المجتمع،  على  وانعكاسها  تكلفتها، 
الوطنية  االستراتيجية  فإن  لذلك 
واالستراتيجية  العمرانية  للتنمية 
العمرانية اإلقليمية لمحافظة جنوب 
الخطط  أن  على  تؤكدان  الباطنة 
الختيار  بحاجة  المقبلة  الخمسية 
المشاريع وفق آلية تقييم االستدامة. 

CC1

التخفيف من تغير المناخ 

سيتم تطبيق اإلجراءات التي تساهم 
غازات  انبعاث  من  التقليل  في 
االحتباس الحراري عن طريق االستثمار 
المتجددة،  الطاقة  مشاريع  في 
على  الشمسية  الطاقة  كألواح 
السيارات،  ومواقف  المنازل  أسطح 
في  طاقة  إلى  المخلفات  وتحويل 
بركاء، وتطوير شبكة نقل عام تتضمن 
وتشجيع  اإلقليمي،  الركاب  قطار 
وسائل التنقل غير اآللية مثل المشي 
إنشاء  طريق  عن  الهوائية  والدراجات 
األودية،  على  الطولية  الحدائق 
االستخدامات،  متعددة  والممرات 
المباني  إلى تعزيز استدامة  باإلضافة 
البناء  كودات  نظام  تطوير  خالل  من 

ونظام تصنيف االستدامة.

التكيف مع تغيرات المناخ 

CC2 بالمرونة المحافظة  تمتع  ضمان 
ومواجهة  الصمود  على  والقدرة 
المناخية  التغيرات  المترتبة على  اآلثار 
من خالل العديد من اإلجراءات، مثل 
المعرضة  األصول  المباني/  تحديد 
أو  الساحلي  الخط  على  للمخاطر 
في  واالستثمار  األودية،  من  بالقرب 
بنية أساسية تتأقلم مع تلك التغيرات، 
الجوفية  المياه  تملح  من  والحد 
تغيير  خالل  من  الباطنة  سهل  في 
المتأثرة  الزراعية  األراضي  استخدام 
اقتصاديًا،  المجدية  وغير  بالملوحة 
المعالجة  الصرف  مياه  واستخدام 
إمدادات  على  الضغط  من  للحد 

المياه.
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المســتجيب  المــرن  التخطيــط 
المناخيــة  للتغيــرات  CC3

التغّيرات المناخية  آثار  ال بّد من إدارة 
المتوّقعة ورصدها وتقييم مخاطرها، 
بيانات محدثة  أجل ضمان وجود  من 
تدعم عمليات التخطيط المستقبلي، 
عمليات  قدرة  تعزيز  ثم  ومن 
السلطنة  في  المستقبلية  التنمية 
المتغيرات  هذه  مع  التكّيف  على 

وانعكاساتها. 
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تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية

SD :رمز السياسة
قرب  عن  الناجمة  الحضرية  التنمية  ضغوطات  إن 
الزحف  إلى  باإلضافة  مسقط،  من  المحافظة 
سهل  في  الزراعية  األراضي  حساب  على  الحضري 
الباطنة الساحلي؛ عوامل تضاعف من أهمية التعامل 
مع هذه القضايا والتوصل إلى حلول استراتيجية لها، 
فسهل الباطنة الساحلي يعتبر من المقومات الفريدة 
التي يمكن أن تتعرض ألضرار ال يمكن إصالحها في 
إدارة  لتحقيق  الالزمة  بالخطوات  القيام  عدم  حال 
وجود  من  بد  ال  لذلك  الحضرية،  للمناطق  صحيحة 
بطريقة  المستقبلية  التنمية  لتوجيه  واضحة  رؤية 

فعالة ومستدامة.
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  اشتملت  لذلك 
للمحافظة على سياسات وتدخالت عمرانية محددة 
الفرص  واستغالل  التحديات،  هذه  مع  للتعامل 
الفريدة الموجودة في المحافظة على الوجه األمثل، 

وتتمثل تلك السياسات فيما يلي:

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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يؤدي النمو العمراني غير الموجه إلى 
مختلف  في  التحديات  من  العديد 
ويحول  التنمية،  وقطاعات  جوانب 
دون قيام بيئة حضرية أكثر استدامة. 
ولذلك تسعى االستراتيجية العمرانية 
الباطنة  جنوب  لمحافظة  اإلقليمية 
القادر  المستدام  النمو  تحقيق  إلى 
العالية  الجودة  وضمان  تعزيز  على 
ضمان  مع  المحافظة،  في  للحياة 
الكافية الستيعاب  المساحات  وجود 
خالل  من  وذلك  السكانية،  الزيادة 
لتحقيق  تضمنتها  التي  السياسات 

هذه الغاية.
وسوف تعمل االستراتيجية من خالل 
الهرمي  التسلسل  سياسة  تطبيق 
تحديد  على  السكانية  للتجمعات 
الدور والوظيفة المالئمة لكل تجمع 
وستدعم  المحافظة،  في  عمراني 
وتوفير  االستثمارات  ربط  عبر  ذلك 
المجتمعية  والمرافق  الخدمات 
السكاني  النمو  لمتطلبات  المناسبة 
التجمعات  لتلك  العمل  وفرص 
في  تقع  التي  والمناطق  الرئيسية 
نطاق خدمتها، ولذلك تم تقييم تلك 
والنمو  العدد  حيث  من  التجمعات 
من  يمّكن  بما  منها،  لكل  المتوقع 
تقدير متطلباتها المستقبلية والبرامج 

االستثمارية الالزمة.
المستقبلي  الطلب  حساب  تم  وقد 
خالل  من  السكنية  الوحدات  على 
للعمانيين  السكانية  اإلسقاطات 
التجمعات،  مختلف  في  والوافدين 
وتم إعطاء األولوية للنمو الذي سيتم 
الحضرية  المناطق  ضمن  استيعابه 

القائمة من خالل التدخالت الحضرية

 تعزيز التنمية العمرانية
SD1

SD7

SD10

SD2

وملء  السكانية  الكثافة  كزيادة  المختلفة، 
المناطق غير المعمرة الواقعة داخلها، مع األخذ 
األراضي  من  المتطلبات  حساب  االعتبار  بعين 
واالستخدامات  العمل  توفيرفرص  عن  الناجمة 
تغيير  نحو  التوجه  افتراض  على  وبناًء  األخرى، 
توزيع  من  اإلسكان  وزارة  في  المتبعة  اآللية 
األراضي إلى المنهج القائم على توفير الوحدات 

السكنية.
الحضري  النمو  الحتواء  حدود  وضع  تم  كما 
التعمير  منطقة  على  بناًء  السكانية  للتجمعات 
األراضي  من  المتطلبات  تحديد  مع  القائمة، 
النمو  الحدود  هذه  تستوعب  بحيث  الجديدة، 
ومن  الحضري،  النمط  مع  المتوافق  السكاني 
ثم سيتم رفض التنمية خارج تلك الحدود، األمر 
الذي يضمن حماية األراضي الزراعية من الزحف 

العمراني.
العديد من  إلى وجود  إلى جانب ذلك، وبالنظر 
حدود  ضمن  للتنمية  المالئمة  غير  المناطق 
األودية  مجاري  مثل  الحضرية،  التجمعات 
على  الفيضانات  لخطر  المعرضة  والمواقع 
فقد  الوعرة؛  التضاريس  إلى  باإلضافة  الساحل، 
حددت االستراتيجية القواعد األساسية للتنمية 
بها  وااللتزام  تطبيقها  يتوجب  التي  المناسبة 

بالنسبة لهذه المناطق.
يضاف إلى ذلك؛ توجه االستراتيجية لوضع إطار 
التنمية، كجزء  المباني ومشاريع  عام الستدامة 
من أبعاد التنمية العمرانية الشاملة بالمحافظة، 
وذلك عن طريق تطوير كودات للمباني، ونظام 
التقنيات  تبني  عن  فضاًل  االستدامة،  لتصنيف 
المناسبة والتصميم الجيد للمباني، وهي عناصر 
من شأنها المساهمة في زيادة كفاءة استهالك 
المباني  وصيانة  بناء  عمليات  خالل  الطاقة 
الخضراء  المباني  كود  تطوير  ويؤدي  الجديدة. 
إلى توفير الحد األدنى من معايير الكفاءة على 
نظام  تطبيق  أن  حين  في  المبنى،  مستوى 
الكبيرة  للمشاريع  يكون  االستدامة  تصنيف 
إلى  باإلضافة  للتنمية،  العامة  والمخططات 

المشاريع الرئيسية للبنية األساسية. 
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 إعادة هيكلة المناطق
 الحضرية

SD4

SD5

SD6

األحياء  العديد من  بالمحافظة  توجد 
الحضرية التي تتميز بالكثافة المنخفضة 
وبرتابة التصميم، وتفتقر إلى الساحات 
لتشجيع  الالزمة  والتسهيالت  العامة 
كالمشي،  النشط  التنقل  وسائل 
على  االستراتيجية  ستعمل  ولذلك 
تحويل هذه األحياء إلى أحياء متميزة 
من  وذلك  للعيش،  وجاذبة  وصحية 
لتحقيق  الالزمة  العناصر  توفير  خالل 
السكانية،  الكثافة  كزيادة  ذلك، 
متعددة  التنمية  مشاريع  وإقامة 
الساحات  وتوفير  االستخدامات، 
اآلمنة  والبيئة  الجودة  ذات  العامة 
واستخدام  كالمشي  النشط،  للتنقل 
فإن  وبالطبع  الهوائية.  الدراجات 
يراعي  الذي  الجيد  الحضري  التصميم 
في  سيساهم  السابقة  العناصر 
تحسين جودة الحياة للمقيمين والزوار 
الكثافة  زيادة  أن  سواء.كما  حد  على 
للمشاة  األساسية  البنية  وتحسين 
في المناطق الحضرية من المحافظة؛ 
التنقل،  شبكة  تطوير  في  يساهم 
والتحول من االعتماد على المركبات 
النقل  وسائط  استخدام  إلى  الخاصة 
االستراتيجية  تسعى  ولذلك  العام، 
بركاء  مدينة  في  التنمية  توجيه  إلى 
العام  النقل  محطات  حول  لتتركز 
إقامة  تشجع  بهدف  المتكاملة، 
االستخدامات،  متعددة  مشاريع 
ضمن  الخدمات،  لتقديم  ومكاتب 
نطاق مكاني متقارب، ومن ثم زيادة 
الكثافة السكانية والعمرانية، وتقليل 
الخاصة،  المركبات  الستخدام  الحاجة 
العام  النقل  شبكة  وجود  مع  سيما 
الرابطة بين مختلف المحطات، والتي  

SD10

SD12

تتكامل بدورها مع التسهيالت المهيأة 
في  سيساهم  ذلك  وكل  للمشي، 
السيارات،  لمواقف  الحاجة  تقليص 

ويحقق كفاءة في استخدام األراضي.
من  األودية  اعتبار  إلى  وبالنظر 
لم  التي  الهامة  الطبيعية  المقومات 
تستغل جيدًا إلى اآلن في المحافظة؛ 
رؤية  االستراتيجية  تضمنت  فقد 
محددة لتوظيف مثل هذه المقومات 
بالمحافظة،  المستدامة  التنمية  لتعزيز 
حيث تم تحديد مناطق األودية لتكون 
حدائق عامة، ومتنزهات طبيعية، تضم 
الممرات والجسور  شبكة مترابطة من 
مسارات  مثل  االستخدامات،  متعددة 
يجعلها  بما  النشط،  التنقل  لوسائل 
السكانية،  للتجمعات  جذب  مناطق 
ولتتعدى دورها كأماكن للترفيه فقط 
إلى دور أكبر يتمثل في الربط بين األحياء 
البيئة  بين  الفواصل  السكنية، وطمس 
تعزيز  ثم  ومن  والطبيعية،  الحضرية 

الهوية المشتركة لألحياء السكنية. 
األساسية  المباديء  بين  من  أن  كما 
اإلقليمية  العمرانية  لالستراتيجية 
التدريجي  التطوير  للمحافظة؛ 
من  مجموعة  لتضم  للمحافظة 
تعزيز  خالل  من  وذلك  الذكية،  المدن 
استخدام  توظيف  في  االستثمار 
من  كبيرة  مجموعة  في  التقنيات 
الخدمات الحكومية والبنية األساسية، 
والتي تتراوح بين تعزيز كفاءة استهالك 
إشارات  وتوجيه  المباني،  في  الطاقة 

المرور لتخفيف االزدحام المروري.
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التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية
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 مناطق التحول الحضري في محافظة جنوب الباطنة 
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هامًا  دورًا  الريفية  المجتمعات  تلعب 
في اقتصاد وهوية المحافظة، ولذلك 
لهذه  المتوازن  النمو  دعم  سيتم 
االستثمار  على  القائم  المجتمعات، 
المجتمعية  الخدمات  توفير  في 
اقتصادية  تنمية  من  ومتطلباتها 
الذي  األمر  العمل،  فرص  وتوفير 
واستقرارها،  نموها  في  سيساهم 
حيث  هويتها،  على  الحفاظ  مع 
تسعى االستراتيجية إلى تمكين النمو 
الهوية  على  المحافظة  مع  والتنمية 
ترابط  دعم  سيتم  ولذلك  العمانية، 
بهدف  الريفية،  السكانية  التجمعات 
االجتماعي،  تفاعلها وتماسكها  تعزيز 
إلى  باالنتماء.  أبنائها  شعور  وتقوية 
جانب ذلك ستعمل التوجهات الرامية 
إلى تجديد األصول التراثية والثقافية 
بالماضي،  الحاضر  ارتباط  تعزيز  على 
بقيمهم  العمانيين  اعتزاز  وترسيخ 

المشتركة وتقدير تاريخهم المجيد.

المقومات  أهم  الحجر  جبال  تعد 
الطبيعية في المحافظة، لما تحتويه 
من تنوع أحيائي غني، وجمال طبيعي 
الفت، فضاًل عن أنها تضم عددًا من 
وتعتبر  القديمة،  السكانية  التجمعات 
مصدرًا الستخراج العديد من الموارد 
األهمية  منطلق  ومن  المعدنية. 
تم  فقد  المنطقة؛  لهذه  الوطنية 
ذات  تخطيط  كـ«منطقة  تصنيفها  
تم  مفهوم  وهو  خاصة«،  طبيعة 
تخطيطية  كأداة  وتطويره  اعتماده 
االستراتيجية  مشروع  ضمن  جديدة 
بغية  العمرانية،  للتنمية  الوطنية 
وأنشطة  مشاريع  وتنظيم  توجيه 
التنمية المختلفة بما يتناسب وحماية 
والثقافية  الطبيعية  المقومات 

للمناطق ذات الطبيعة الخاصة.

جبال الحجر كمنطقة ذات تعزيز التنمية الريفية
طبيعة خاصة

SD11

SD9

SD10

SD8
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الغايات المنشودة من سياسات )تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية(

75

1500

9

59%

178ألف

مساحة مناطق التحول الحضري

مساحة األراضي المطلوبة للتوسع السكني

عدد المنتزهات الطبيعية في األودية

نسبة مساحة منطقة التخطيط البرية ذات الطبيعة 
الخاصة من مساحة المحافظة 

عدد الوحدات 
السكنية المطلوبة

هكتار

هكتار

وحدة سكنية
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تحقيق النمو واالزدهار 

GP :رمز السياسة

األنشطة  على  التركيز  إلى  االستراتيجية  تهدف 
االقتصادية ذات اإلنتاجية العالية والقيمة المضافة 
لتحقيق معدالت نمو مرتفعة، األمر الذي يستدعي 
توجيه االستثمار إلى القطاعات االقتصادية الرئيسية 
التي  المزايا  من  االستفادة  لضمان  المحافظة،  في 
فيها،  الداعمة  االقتصادية  التكتالت  ستوفرها 
كمدينة خزائن التي ستكون بمثابة ميناء بري ومركزًا 
عمان  )جامعة  المعرفة  ومنطقة  للوجستيات، 
والمدينة الطبية(، باإلضافة إلى النطاقات السياحية، 
للزراعة  المساندة  الخفيفة  الصناعات  ومناطق 
باإلضافة  الصيد(.  وموانيء  زراعية  )مراكز  والصيد 
للتجمعات  المستهدف  النمط  سيعزز  ذلك؛  إلى 
االستثمار  لجذب  المحافظة  تنافسية  من  العمرانية 
وتوفير فرص العمل. على أن تقوم بركاء بدور المركز 
من  مستفيدة  للمحافظة  االقتصادي  اإلقليمي 

موقعها القريب من مسقط. 
والموارد  العالي  التعليم  في  االستثمار  خالل  ومن 
البشريه، وتطبيقات التقنيات المبتكرة في القطاعات 
التقليدية ومنها الزراعة، وجذب االستثمارات األجنبية 
ستزداد  الخاص؛  القطاع  مشاركة  وزيادة  المباشرة، 
إنتاجية األيدي العاملة في المحافظة بصورة كبيرة، 
مما سيؤدي إلى زيادة مستوى دخل الفرد بمتوسط 
العاملة  القوى  نسبة  )4.1 %( سنويًا، كما سترتفع 
عامًا   )64-20( العمل  سن  في  هم  ممن  الوطنية 

في المحافظة من )27 %( إلى )65%(.
العمرانية  االستراتيجية  سياسات  تسعى  كما 
التنافسية  تحسين  إلى  للمحافظة  اإلقليمية 
وجود  ضمان  خالل  من  للمحافظة  االقتصادية 
وأن  المناسبة،  المواقع  في  االقتصادية  التجمعات 
وحوافز  داعمة،  تنظيمية  بيئة  إلى  مستندة  تكون 
تنفيذ هذه  والتنويع. ومن خالل  النمو  تشجع على 

السياسات سوف تحقق محافظة جنوب الباطنة

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

)النطاقات(  األحياء  تحديد  تم 
توفر  لضمان  الرئيسية  االقتصادية 
والتوسع  للنمو  كافية  مساحات 
الرئيسية  االقتصادية  المجاالت  في 
الصناعة  ومنها  المستهدفة، 
خزائن  )مدينة  اللوجستية  والخدمات 
واالبتكار  والمعرفة  االقتصادية(، 

)جامعة عمان والمدينة الطبية
والجامعة األلمانية(، والزراعة

تحديد نطاقات متخصصة 
لألعمال والتوظيف GP1

وطنية  عاملة  قوى  وتطوير  قويًا،  اقتصاديًا  نموًا 
ماهرة، مما يقلل من االعتماد على القوى العاملة 
الوافدة، ويعزز من متانة االقتصاد. ومن أجل تحقيق 

هذه الغايات.
حددت االستراتيجية العمرانية اإلقليمية للمحافظة 

السياسات التالية:
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وضعت االستراتيجية تصنيفات خاصة 
لمواقع األنشطة االقتصادية، فمثاًل 
سيتم تطوير مدينة خزائن االقتصادية 
الحرة،  للتجارة  بري  ميناء  باعتبارها 
حيث تكون األنشطة التجارية خاضعة 
والضريبة،  للجمارك  خاصة  لقوانين 
المزايا  من  المدينة  ستستفيد  كما 
بالتكتل  ارتباطها  يوفرها  التي 
يضم  والذي  بركاء،  في  االقتصادي 
الطبية.  والمدينه  عمان  جامعة  أيضًا 
المالية  الحوافز  توفير  عن  فضاًل 
المتوسطة  المؤسسات  لجذب 
التسويق  خدمات  وتقديم  والكبيرة، 
االستثمارات  لتسهيل  واالستشارات 

المحلية واألجنبية.

تخصيص مناطق لألنشطة 
األقتصادية GP2

تمكين  عبر  التنافسية  تعزيز  سيتم 
المناطق االقتصادية، كمنطقة المعرفة 
االقتصادية؛  خزائن  ومدينة  واالبتكار، 
وذلك  التطبيقية،  البحوث  تسويق  من 
والجهات  الخاص  القطاع  مع  بالشراكة 
ذات  وفي  المعنية.  األخرى  الحكومية 
مركزحاضنات  إنشاء  يمكن  الوقت 
إلجراء  للمواطنين  المملوكة  للشركات 
الجديدة.  واألفكار  للتقنيات  التجارب 
يضاف إلى ذلك أن االستثمار المستدام 
في  أنشاؤها  المخطط  الجامعه  في 
بركاء سيسهم في تطوير مهارات القوى 
قدرتها  سيعزز  مما  الوطنية،  العاملة 
على المنافسة في سوق العمل محليًا 

ودوليًا.

تطوير بيئة األعمال لتعزيز
القدرة التنافسية GP3

التمويل،  إلى  الوصول  تعزيز  أجل  من 
اإلطار  تحسين  على  العمل  سيتم 
لجذب  الحالي  والتنظيمي  المالي 
كما  واألجنبية.  المحلية  االستثمارات 
سيتم -وحيثما كان مناسبًا- استخدام 
العام  القطاع  بين  الشراكة  نموذج 
والقطاع الخاص لالستثمار اإلقليمي، 
ويشمل ذلك مدينة خزائن االقتصادية، 
الطاقة  ومحطات  الطبية،  والمدينة 
كسكة  النقل  ومشاريع  الشمسية، 
لتحسين  وذلك  اإلقليمية،  القطارات 
القدرات  وبناء  المشاريع  مخرجات 

المحلية.

تعزيز مصادر التمويل 
GP4

ومتعددة  سياحية  ومناطق  وبركاء(،  )المصنعة 
في  الثقافي(  والتراث  البحرية  )الواجهة  االستخدام 

مختلف أنحاء المحافظة.

الغايات المنشودة من سياسات ) تحقيق 
النمو واالزدهار االقتصادي(

50%

1

نسبة القوى العاملة الوطنية

عدد المناطق الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
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مناطق الوظائف واألعمال
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إدارة البيئة )التراث الطبيعي والثقافي(

TE, CE, CH :رمز السياسة

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

العالية، بما يحقق استدامة التنمية.
لالستراتيجية  البيئية  السياسات  تهدف  ولذلك   
إلى  الباطنة  جنوب  لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية 
والتراثية،  الطبيعية  تحسين مستوى حماية األصول 
مع االستخدام المستدام للموارد الطبيعية المتاحة.

ضمن  االستراتيجية  حددت  الغاية  هذه  ولتحقيق   
هذا المحور؛ عددًا من السياسات مصنفة إلى ثالثة 
البيئة  سياسات  البرية،  البيئة  حماية  سياسات  أطر: 

الساحلية، وسياسات حماية التراث الثقافي.

)TE( سياسات البيئة البريـة
محافظة  في  الطبيعية  واألصول  الموارد  أبرز  من 
الظاهرة؛ المجموعات المستوطنة من حيوان الطهر 
العلعالن  كأشجار  النادرة،  النباتية  واألنواع  العربي، 
المناظر  ذلك  إلى  يضاف  النباتات،  من  وغيرها 
ولذلك  مشط.  جبل  كمنطقة  المميزة،  الطبيعية 
االهتمام  الموراد  هذه  إعطاء  بمكان  األهمية  من 
واستغاللها  عليها،  والحفاظ  وحمايتها،  الكافي، 
من  حيوي  وعنصر  اقتصادي،  ورافد  بيئي،  كمقوم 
سياق  ضمن  المستدامة  التنمية  تحقيق  عناصر 

االستراتيجية العمرانية اإلقليمية للمحافظة. 
 

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

األحيائــي  التنــوع  لحمايــة  متكاملــة  شــبكة 
الطبيعيــة      والمناظــر  والجيولوجــي 

الوضع البيئي -الرصد 
وإعداد التقارير

الضجيــج  وإدارة  الهــواء  جــودة  تحســين 
ء   ضــا لضو ا و

TE1 :رمز السياسة

TE2 :رمز السياسة

TE3 :رمز السياسة

حماية المقومات الطبيعية 

TE1 المناطق أهم  حماية  تعزيز  أجل  من 
الطبيعة  ذات  البيئية  والمواقع 
نباتات  من  به  تزخر  بما  الخاصة 
جيولوجية،  ومقومات  وحيوانات 
ضمن  المواقع  تلك  أكانت  سواًء 
ذات  التخطيط  منطقة  حدود  نطاق 
الطبيعة الخاصة أم خارجها؛ تم تحديد 
كمناطق  المناطق  من  مجموعة 
المحافظة، مثل  الطبيعة في  لصون 
)جبل نخل، وادي بني عوف(، وذلك 
حاليًا، مثل  القائمة  المحميات  بجانب 
إن  الفطرية.  للحياة  الرستاق  محمية 
يضمن  الشبكة   هذه  مثل  تحديد 
الحماية المتكاملة للمواطن اإلحيائية 
بما  والحيوانات  للنباتات  الرئيسية 
يعمل على استدامتها ومنع تدهورها 

أو انقراضها.
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وإدارة  الهــواء  جــودة  تحســين 
والضوضــاء  الضجيــج  TE2

TE3

برنامج  تطبيق  على  العمل  سيتم 
وبهدف  البيئة،  لمراقبة  شامل 
المتعلقة  القضايا  فهم  تحسين 
نشر  سيتم  البيئة؛  وتدهور  بالتلوث 
على  البيئية  والتحاليل  البيانات 
التقارير  وإصدار  المحافظة،  مستوى 
أعوام، كما سيتم  البيئية كل خمسة 
جودة  لمراقبة  محطات  تأسيس 
المحددة،  النقاط  بعض  في  الهواء 
ومحطة  االقتصادية،  خزائن  كمدينة 
بركاء للطاقة، وطريق الباطنة العام ، 
والطريق السريع، وذلك لتحديد مدى 
من  للتخفيف  التدابير  اتخاذ  ضرورة 
التلوث أو لتطوير الضوابط التنظيمية 

الستخدامات األراضي.

الغايات المنشودة من سياسات )إدارة 
البيئه البرية  (

8

10

عـــــــــــدد مناطــــق صون الطبيعـــــــة
مع خطــــــط اإلدارة الخــاص بهــــــــــــا

عـــــــــدد محطــات قياس
جودة الهواء والضوضاء
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مناطق صون الطبيعة
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)CE( سياسات حماية البيئة الساحلية

البيئة  حماية  لسياسة  االستراتيجي  الهدف  يتمثل 
ضمان  في  الباطنة  جنوب  بمحافظة  الساحلية  
الساحلية،  البيئية  والموارد  المقومات  استدامة 
تعزيز  في  األمثل  الوجه  على  منها  واالستفادة 
وبما  بالمحافظة،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
تأثيرات سلبية مباشرة وغير  أية  يضمن حمايتها من 
البرامج والمشاريع واألنشطة  مباشرة قد تنشأ عن 
اتخاذ  عن  فضاًل  والمستقبلية،  الحالية  التنموية 
اإلجراءات الكفيلة بالحد من تأثرها بالتغيرات المناخية 

وتداعياتها. 
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية؛ تضمن اإلطار العام 

لسياسة حماية البيئة الساحلية السياسات التالية:

إدارة المناطق الساحلية

التخطيط المكاني البحري

CE1 :رمز السياسة

CE3 :رمز السياسة

CE :رمز السياسة
قيام  السياسة  هذه  تستدعي 
اإلدارة  خطة  بتحديث  الحكومة 
من  الساحلية،  للمناطق  المتكاملة 
مختلف  بين  التوازن  تحقيق  أجل 
على  التنموية  األنشطة  متطلبات 
الساحل، مع حماية المناطق الساحلية 
في  األخذ  وكذلك  بيئيًا،  الحساسة 
لمخاطر  المعرضة  المناطق  االعتبار 
الفيضانات، وذلك من خالل التنسيق 
وعلى  المعنية  الجهات  بين  الفعال 
المستويين الوطني واإلقليمي، ومن 
التركيز  ينبغي  التي  اإلجراءات  بين 
عليها في المحافظة، متابعة االلتزام 
في  سيما  البحر،  أحرامات  بتطبيق 

المناطق المعرضة للغمر.

إدارة المناطق
الساحلية  CE1
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يعتبر هذا المفهوم جديدًا نسبيًا، حيث 
األزرق«  االقتصاد   « ظهور  صاحب 
االقتصادية،  للتنمية  جديد  كبعد 
والذي يجمع بين مختلف القطاعات 
البحرية،  باألنشطة  العالقة  ذات 
لهذه  إضافية  اكتساب قيمة  ويمكن 
التخطيط لها وإدارتها  القطاعات عبر 
ولذلك  ومتناسقة،  متكاملة  كوحدة 
المكاني  التخطيط  مفهوم  اعتمد 
البحري كأداة لتعزيز التنسيق وتفادي 
مختلف  بين  المحتمل  التعارض 
كالصيد  البحري،  االقتصاد  قطاعات 
واالستزراع  والتجاري،  التقليدي 
السمكي، وخطوط المالحة البحرية...

الموارد  حماية  إلى  باإلضافة  إلخ، 
الحساسة  البحرية  والمناطق  البحرية 

بيئيًا.

التخطيط المكاني
البحري  CE3
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سياسات حماية التراث الثقافي

حماية  على  الثقافي  التراث  حماية  سياسة  تحرص 
وتحسين المقومات الثقافية وفًقا لتخطيط ُمسَبق، 
البيئة  المستقبلية مع  التنمية  والحرص على توافق 
واحترام  للسلطنة،  الثقافي  والتراث  الطبيعية 
اعتماد  خالل  من  وذلك  التراث،  وهذا  البيئة  هذه 

السياسات التالية:

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

الثقافي  التراث  حفظ  منطقة  تضم 
التراثية  المواقع  من  مجموعة 
المنفردة ولكن المترابطة في الوقت 
وضع  يتم  بحيث  بينها،  فيما  ذاته 
المنطقة  هذه  لتخطيط  خاص  إطار 
وإدارتها على نحو متكامل، بما يضمن 
تكاملها  الوقت  ذات  وفي  حمايتها، 
مع المنطقة المحيطة، وقد شملت 
هذه السياسة المناطق التاريخية في 

الرستاق ونخل.

خمسة  من  واحدًا  الميسر  فلج  يعتبر 
قائمة  في  مدرجة  عمانية  أفالج 
التراث العالمي، باإلضافة إلى قلعتي 
ضمن  المدرجتان  والرستاق  الحزم 
القائمة المبدئية للتراث العالمي، كما 
نخل  لقلعة  ترشيح  طلب  تقديم  تم 
وسوف  القائمة.  ذات  ضمن  لتدخل 
لمثل  تنظيمي  إطار  تطوير  يتم 
والمحتملة،  القائمة  المواقع  هذه 
عازلة  منطقة  تحديد  إلى  باإلضافة 
مناسبة ضمن اإلطار الوطني لحماية 

التراث الثقافي.

على  المناظرالمتنوعة  تحديد  يعمل 
تحقيق منهج متكامل لحماية وإعادة 
والثقافية  الطبيعية  للمعالم  الحيوية 
المادية وغير المادية، وقد تم تحديد 
بني  ووادي  وكان،  وادي  من:  كل 
كنماذج  الحوقين؛  ووادي  خروص، 

ضمن هذه السياسة. 

التــراث  حفــظ  مناطــق  تحديــد 
الثقافــي 

تعزيز مواقع التراث العالمي المدرجة 
ضمن قائمة اليونسكو 

المناظر  بين  التكامل  على  الحفاظ 
المتنوعة الثقافية والطبيعية 

CH1

CH2

CH3
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سيتم تطوير مجموعة من المسارات 
إلى  باإلضافة  الثقافية،  )الدروب( 
من  ليتم  ؛  الرئيسي  الثقافي  الطريق 
الطبيعية  للمقومات  الترويج  خاللها 
والحصون  كالقالع  والثقافية 
للزوار  يتسنى  بحيث  والواحات، 
التميز  من  فريدة  بتجربة  االستمتاع 
به  تزخر  الذي  والطبيعي  الثقافي 

السلطنة.

الباطنة  جنوب  محافظة  تحتوي 
على عدد كبير من المباني والمعالم 
الحزم،  كقلعة  المهمة،  التاريخية 
وبيت  نخل،  وقلعة  الرستاق،  وقلعة 
بجودة  المباني  وتتميزهذه  النعمان، 
وفقًا  تحديدها  وسيتم  استثنائية، 
حمايتها  لضمان  السياسة  لهذه 
إطار  تطوير  بجانب  عليها،  والحفاظ 
إمكانات  وتحديد  لتقييم  تنظيمي 
إعادة استخدام هذه المباني التاريخية 

في المحافظة.

التي  الفعاليات  وتعزيز  دعم  سيتم 
االجتماعي  التماسك  على  تحافظ 
والتفاعل المجتمعي لضمان استدامة 
التراث الثقافي الغني الذي تتمتع به 
المحافظة، كما سيتم تصنيف وتوثيق 
والمعلومات  الجغرافية  المواقع 
المعرفية والتوصيفية الخاصة بالحرف 
وبالتقاليد التراثية العملية والشفهية.

المسارات 
الثقافية 

تحديد المباني التاريخية والحفاظ 
عليها 

الحفاظ على التقاليد االجتماعية 
والثقافية العمانية  CH2

CH3

CH4

CH5

الغايات المنشودة من سياسات ) حماية 
التراث الثقافي(

7

4

عــــــــــدد مناطــــــــــــــــق حفظ التراث الثقافي

عدد المناطق المحددة للحفاظ على التكامل بين 
المناظـــــر المتنوعــة الثقافية والطبيعيـــة
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مناطــــــــق حفظ التراث الثقافي
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إدارة الموارد الطبيعية

MM, WR, FS :رمز السياسة

لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تهدف 
جنوب الباطنة إلى توجيه وإدارة واستخدام الموارد 
الطبيعية بصورة أكثر فعالية، وبما يتوافق مع مبادئ 

تحقيق التنمية المستدامة. 
إلى  الهادفة  السياسات  من  عددا  تضمنت  ولذلك 
هي:  أطر،  ثالثة  إلى  مصنفة  الغاية،  هذه  تحقيق 
سياسات   ،)WR( المائية  الموارد  حماية  سياسات 
والتعدين  المعادن  وسياسة   ،)FS( الغذائي  األمن 

.)MM(

سياسات حماية الموارد المائية

المحافظة،  في  المائية  الموارد  حماية  سبيل  في 
وتعزيزها، وتطوير إدارتها، بما يحقق استدامتها، تم 

اعتماد 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

من  الحد  في  المساهمة  يمكن 
في  الجوفية  المياه  استنزاف 
المحافظة عن طريق تغيير استخدام 
بالملوحة  المتأثرة  الزراعية  األراضي 
باإلضافة  اقتصاديًا،  المجدية  وغير 
المياه  كميات  وتقنين  ضبط  إلى 
االستخدامات  سيما  ال  المستهلكة 
كبيرة  كميات  تستهلك  التي  الكبرى 

من المخزون الجوفي.

مــن  المائيــة  المــوارد  حمايــة 
لتلــوث  ا WR2

لمراقبة  شامل  برنامج  تطوير  سيتم 
تحديد  لغرض  الجوفية  المياه  جودة 
التلوث، فضاًل عن تعزيز إدارة  مصادر 

حقول آبار المياه.

تعزيز منظومة جمع وتخزين
المــوارد  كافــة  واســتخدام 

ئيــة لما ا WR3

زيادة  نحو  التوجه  خالل  من  وذلك 
المعالجة  الصرف  مياه  استخدام 
بينها  المجاالت، من  العديد من  في 
في  الجوفية  المياه  مخزون  تغذية 
ووادي  المعاول  وادي  مستجمعات 
والتقليل  المثال،  سبيل  على  الحيل 
من االعتماد على المصادر التقليدية، 
تغذية/  سدود  إنشاء  إلى  باإلضافة 
حماية من الفيضانات في وادي بني 

خروص.
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المعرضــة  المناطــق  إدارة 
لمخاطــر الســيول والفيضانــات WR4

100%
استخدام مياه الصرف المعالجة 

لألغـــــــــــــــــــــراض المختلفــــــــــــــــــــة

ضرورة  على  السياسة  هذه  تؤكد 
فيضانات  مخاطر  خرائط  تحديث 
تقييم مستوى  للتمكن من  األودية، 
األساسية  البنية  على  الخطورة 
كمحطة  المحافظة،  في  الحيوية 
التحلية والطاقة في بركاء، ومنطقة 
والمدينة  عمان،  وجامعة  خزائن، 
تحديد  إلى  باإلضافة  ذلك  الطبية. 
الفرع  ألودية  الالزمة  األحرامات 
أودية  مسارات  وتحديد  والمعاول، 
النطاق  في  خروص  وبني  غافر  بني 

الساحلي.

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

من منطلق أهمية تحقيق األمن الغذائي، واعتباره 
السلطنة،  في  الملحة  األولوية  ذات  الغايات  من 
التي  والمقومات  اإلمكانات  استغالل  سبيل  وفي 
تتمتع بها محافظة جنوب الباطنة لتعزيز مساهمتها 
في تحقيق هذه الغاية الوطنية؛ تضمن اإلطار العام 
لسياسة األمن الغذائي في 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

تطوير قطاع الثروة السمكية
بمواصفات عالمية

FS1 :رمز السياسة

FS3 :رمز السياسة

FS2 :رمز السياسة

FS4 :رمز السياسة

FS5 :رمز السياسة

العام  القطاعين  بين  الشراكة  تعزيز 
الصالحة  األراضي  الستثمار  والخاص 
للزراعة إلى الجنوب من طريق الباطنة 
كبيرة  مزارع  إقامة  دعم  مع  العام، 
كحد  فدان   25( تجاري  نطاق  على 

أدنى(.

التركيبة  في  التحول  على  التشجيع 
متدنية  محاصيل  من  المحصولية، 
العائد الى محاصيل ذات عائد أعلى، 
ودعم االستثمار في التقنيات الحديثة 
تعاونيات  وتأسيس  والزراعة،  للري 

لزيادة إنتاجية المزارع الحالية. 

التوسع الزراعي لزيادة األمن 
الغذائي

تطوير ورفع إنتاجية
المزارع القائمة

FS1

FS2

استخدامات  تغيير  خالل  من  وذلك 
المجدية  غير  الزراعية  األراضي 
المزارع  جهود  ودمج   اقتصاديًا، 
الحالية الواقعة شمال طريق الباطنه 
الجدوى  زيادة  بهدف  وذلك  العام، 
كما  الزراعي.  للقطاع  االقتصادية 
بما  الواحات  مجتمعات  حماية  ستتم 
كمراكز  وتعزيزها  أفالج،  من  فيها 

للزراعة التقليدية والسياحة البيئية.

إعادة هيكلة المناطق 
الزراعية التقليدية /غير 

المجدية اقتصاديًا FS3
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مناطق  لحماية  آلية  اعتماد  سيتم 
من  التقليل  بهدف  الحالية،  الرعي 
الرعي  أصحاب  وإشراك  الجائر،  الرعي 
الرعي،  مناطق  إدارة  في  المحليين 
بديلة  مصادر  استخدام  وتشجيع 

للعلف الحيواني.

حماية وإدارة مناطق
الرعي FS4

الصيد  قطاع  تعزيز  ذلك  ويتضمن 
في  االستثمار  خالل  من  التقليدي 
والتصدير  للتصنيع  الالزمة  المرافق 
في موانئ الصيد الحالية بالمحافظة 
إلى  باإلضافة  وبركاء(،  )المصنعة 
والتنظيمية  المالية  الحوافز  توفير 
الالزمة لتأسيس قطاع خاص سمكي 
نشاط  توسيع  ذلك  في  بما  تجاري، 

االستزراع السمكي.

تطوير قطاع الثروة السمكية  
بمواصفات عالمية  FS5

الغايات المنشودة من سياسات )األمن 
الغذائي(

5 آالف هكتار

28 ألف طن

3 آالف هكتار

الزيادة في األراضي الزراعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إنتاج الصيد الحرفـــــــــــي

تغيير األراضي الزراعية المتتأثــرة بالملوحـــــــــة
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)MM( سياسة المعادن والتعدين
تسعى االستراتيجية العمرانية اإلقليمية للمحافظة 
البيئة  حماية  بين  التعارض  جوانب  معالجة  إلى 
من  المخزون  استغالل  وبين  والثقافية  الطبيعية 
حماية  بين  التوازن  تحقق  التي  بالصورة  المعادن، 
البيئية المحلية، والموارد والمناظر الطبيعية القيمة، 
ومناطق التنوع األحيائي والجيولوجي وبين أنشطة 
مهم،  اقتصادي  كرافد  والتعدين  المعادن  قطاع 
والبيئة  التعدين  سياسة  اعتماد  خالل  من  وذلك 

الطبيعية والثقافية المحيطة.

سيتم العمل على ضمان تحقيق مبدأ 
المتعلقة  األنشطة  في  االستدامة 
بالموارد المعدنية عالية القيمة ضمن 
الرخام،  ضمنها  ومن  المحافظة، 
والحجر الجيري، والكروم، مع السماح 
منطقة  في  األنشطة  بممارسة 
الخاصة  الطبيعة  ذات  التخطيط 
بيئية  اشتراطات  وفق  الحجر  بجبال 

واجتماعية صارمة

استخــــراج المعــــادن وعمليات 
التعديـــــن والبيئـــة المحيـــــطة 

الطبيعية واالجتماعية MM1

الغايات المنشودة من سياسة )المعادن 
والتعدين بحلول 2040(

35 مليون ريال عماني
مساهمة قطـــــــــــاع التعـــــــــدين في الناتج المحلي 

اإلجمالي للمحافظة
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المناطق الصالحة للزراعة
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نظام النقل

TM :رمز السياسة

الحضرية  البيئة  في  التنمية  قطاعات  أغلب  تعتمد 
الخاصة  المركبات  على  الباطنة  جنوب  بمحافظة 
كوسيلة رئيسية للتنقل، وعلى الرغم من االستثمارات 
الضخمة التي تم ضخها لتوسعة شبكة الطرق في 
قدرتها  زيادة  أجل  من  المحافظة  أنحاء  مختلف 
االستيعابية؛ إال أن هذه الشبكة لن تكون قادرة على 
مواكبة النمو المستمر للمحافظة، سيما مع األخذ 
أن  كما  والطبيعية،  المالية  المحددات  االعتبار  في 
المحافظة  حدود  وخارج  داخل  العام  النقل  وسائل 
محدودة جدًا وفي نطاق تغطية محدود كذلك، وال 
تتجاوز مساهمة النقل العام عن )%4( من إجمالي 
خدمات النقل، لذا تستدعي الضرورة تأسيس نظام 
نقل متكامل يعمل على تطوير بدائل متنوعة للتنقل، 
من ضمنها النقل العام والتنقل غير اآللي، مع تعزيز 
التنقل  سالمة  ووضع  للطرق،  االستيعابية  السعة 

على قائمة األولويات.
ولذلك تهدف السياسات التي اعتمدتها االستراتيجية 
العمرانية اإلقليمية للمحافظة في مجال النقل؛ إلى 
المستوى  على  االقتصادي  والتنويع  النمو  دعم 
الوطني وعلى مستوى المحافظة، وذلك من خالل 
استيعابية  وقدرة  جودة  ذات  نقل  شبكات  توفير 
كافية، وتتميز بالمرونة والمتانة، وتتعدد فيها وسائل 
المستوى  ووفق  واستدامة،  وأمان  بكفاءة  التنقل 
الذي يتناسب وزيادة الطلب المتوقع 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

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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لشبكة  الموضوعة  الخطة  تهدف 
إلى  الباطنة  بمحافظة جنوب  الطرق 
توسعة  ضرورة  بين  التوازن  تحقيق 
التدخالت  مع  االستيعابيه  الطاقة 
الالزمة إلدارة الطلب على النقل . كما 
الحالية للمحافظة  أن توسعة الطرق 
المستويات  على  للحفاظ  ضرورية 
الراهنة من الخدمة، وخاصة في الجزء 
من  بالقرب  المحافظة  من  الشرقي 
وسوف  االقتصادية.  خزائن  مدينة 
يتم تطبيق إجراءات إدارة الطلب على 
النقل من خالل فرض رسوم الطريق 
والطريق  السريع  الباطنة  على طريق 
من  التخفيف  إلى  يؤدي  مما  العام 
الطلب خالل ساعات الذروة ويساهم 
النقل  وسائل  استخدام  زيادة  في 

العام.

المخصصة  األراضي  تأمين  تم  حيث 
المخطط  ومن  الحديد،  سكة  لمسار 
إنشاء خدمات القطار اإلقليمي للركاب 
طريق  بمحاذاة  ومسقط  صحار  بين 
إقامة  إلى  باإلضافه  العام،  الباطنة 
المنطقة  بين  الشحن  لقطار  مسار 
ومدينة  والميناء في صحار  الصناعية 
مما سيعزز  ببركاء،  االقتصادية  خزائن 

نمو قطاع الخدمات اللوجستية.

للنقل  فعالة  شبكة  توفير  يعتبر 
التنمية  لتحقيق  ضروريًا  محورًا  العام 
سيتم  ذلك  أجل  من  المستدامة، 
إنشاء قطار إقليمي لنقل الركاب يربط 
في  الرئيسية  السكانية  التجمعات 
سهل الباطنة من صحار إلى مسقط، 
األساسية  البنية  دعم  يتم  أن  على 
محلية  بشبكة  السريع  للنقل 
مسارات  إنشاء  متضمنة  للحافالت، 
جديدة، وتوفير عدد أكبر من الرحالت 

اليومية.

االقتصادية  خزائن  مدينة  تحديد  تم 
كميناء بري، يوفر الخدمات اللوجستية 
ويقدم التسهيالت المتنوعة لوسائل 
تعزيز  سيتم  ولذلك  المختلفة،  النقل 
الوطنية،  الطرق  المدينة بشبكة  ربط 
يربطها  الشحن  لقطار  مسار  وتحديد 
تتطور  أن  المؤمل  بميناء صحار. ومن 
لتصبح  االقتصادية  خزائن  مدينة 
المحلي  للشحن  الهامة  المراكز  من 
من  قربها  من  والتصديرمستفيدة 
مسقط،  بمدينة  الحضرية  المنطقة 
بمطار  الجوي  الشحن  وتسهيالت 

مسقط الدولي.

اإلدارة الفعالة  للسعة 
االستيعابية لشبكة الطرق 

توفير البنية األساسية 
وخدمات سكة الحديد 

توفير وسائل نقل عام 
متطورة 

دعـــم المطـــارات 
والموانئ 

TM1

TM2

TM3

TM4
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النقل  شبكة  وتصميم  تنفيذ  سيتم 
للنقل،  متعددة  بدائل  إتاحة  لتتضمن 
تسهيالت  توفير  ذلك  ويشمل 
الوقوف والركوب عند محطات النقل 
الرئيسية لمسار القطار اإلقليمي لنقل 
بجانب  والسيب،  صحار  بين  الركاب 
الالزمة  والمرافق  المتطلبات  توفير 
)المشي  اآللية  غير  التنقل  لوسائل 
عند  الهوائية(  الدراجات  وركوب 
باإلضافة  الرئيسية،  العبور  محطات 
بصورة  اللوجستية  المرافق  ربط  إلى 
وسائل  عبر  الشحن  فعالية  من  تعزز 
الجوي،  )الشحن  المتعددة  النقل 

والبري، والقطار(.

إن تعزيز البيئة الحضرية يتطلب توفير 
المعتمد  التنقل  تتيح  مترابطة  شبكة 
الدراجات  واستخدام  المشي  على 
تشجيع  على  يعمل  مما  الهوائية، 

التنقل الصحي النشط والحيوي. 

ولذلك سيتم توفير هذه المرافق على 
وضمان  السكنية،  األحياء  مستوى 
المناسبة  التسهيالت والبدائل  وجود 
لتنقل المشاة، باإلضافة إلى االستثمار 
في المسارات متعددة االستخدامات 
النشط،  بالتنقل  الخاصة  والممرات 
واألودية،  الحدائق  في  تقام  كالتي 

ويمكن استخدامها للترفيه والتنقل.

واسعة  مجموعة  تحديد  من  بد  ال 
الالزمة  واإلجراءات  التدخالت  من 
للتقليل من حوادث ووفيات الطرق، 
االلتزام  التدخالت  تلك  وتتضمن 
فضاًل  المنظمة،  التشريعات  بتنفيذ 
والتوعوية،  التعليمية  المبادرات  عن 
أكثر  لتكون  الطرق  تصاميم  وتطوير 
تطوير  عن  فضاًل  وسالمة،  أمنُا 
المتوقعة  السالمة  لضمان  مقاييس 
عند تدشين بنية أساسية جديدة مثل 

قطار نقل الركاب.

ليكون  النقل  نظام  تصميم  سيتم 
الستيعاب  الكافية  بالمرونة 
مع  والتكيف  المتغيرات،  مختلف 
ونظرًا  التنقل،  سلوكيات  تغيرات 
المحافظة  في  االقتصادي  للتركيز 
واالبتكار  المعرفة  قطاعات  على 

واللوجستيات؛ 
فإنه يصبح من الضروري تبني أحدث 
الكهربائية  المركبات  مثل   - التقنيات 
ضمن  واعتمادها   - القيادة  وذاتية 
توطين  أن  عن  فضاًل  النقل،  قطاع 
يمكن  القطاع  هذا  في  التكنولوجيا 
تكون  محلية  ابتكارات  إلى  يقود  أن 

مؤهلة لتصديرها إلى الخارج.

تعزيز استخدام وسائل 
النقل المتعددة 

تشجيع التنقل النشط 
والصحي والمستدام 

دعم برنامج األمان 
وسامة التنقل 

استغال التكنولوجيا لرفع 
كفاءة وفعالية التنقل 

TM5

TM6

TM7

TM8
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الغايات المنشودة من سياسات )نظام 
النقل(

10%

50%

34

مستخدمي النقل العام

نسبة انخفاض وفيات حوادث الطرق

عدد الركــــــــــــاب يوميـا عبــــــــــــــــــر القطار األقليمي 
في المحافظة

ألف
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استراتيجية النقل لمحافظة جنوب الباطنة
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سياسات البنى األساسية

جنوب  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 نظام بنية أساسية 
فعالة تتواءم ومسارات التنمية الحالية والمستقبلية. 
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية وضعت االستراتيجية 
محددين،  إطارين  للمحافظة  اإلقليمية  العمرانية 

هما: سياسات الطاقة، وسياسات البنية األساسية.

تلتزم الحكومة في قطاع الطاقة بتخطيط وتشييد 
مصادر  باستخدام  الطاقة  لتوليد  كافية  مشاريع 
مصادر  تنويع  سبيل  في  وذلك  المتجددة،  الطاقة 
المستدامة.  التنمية  تحقيق  أهداف  ودعم  الطاقة 
وتهدف االستراتيجية العمرانية اإلقليمية للمحافظة 
الطاقة  إلى  للتحول  الوطني  البرنامج  تعزيز  إلى 

المتجددة، وذلك من خالل 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

الطاقة  ألواح  استخدام  تعزيز  سيتم 
المصانع  أسطح  على  الشمسية 
والمنازل ومواقف المركبات، باإلضافة 
إلى تشغيل محطة تحويل المخلفات 
إلى  الذي سيؤدي  ببركاء،  إلى طاقة 
وزيادة  للطاقة،  المستدام  اإلنتاج 
إمدادت الطاقة المتجددة، فضاًل عن 
إعادة استخدام موارد النفايات القيمة 
ثالثة  اختيار  تم  وقد  المعادن.  مثل 
محطات  إلقامة  بالمحافظة  مواقع 
إلى  يضاف  الشمسية،  للطاقة  كبيرة 
)ساهم »2«( سيعزز  برنامج  أن  ذلك 
المرتبطة  الشبكة  وكفاءة  قدرة  من 
لألحياء  دة  المزوِّ الطاقة  بنظام 

السكنية بالمحافظة. 

 تطوير  مصادر   إنتاج الطاقة
 المتجددة تتميز بالصمود

EN1 والمرونة وتنويع مزيج الطاقة

الطاقة،  لتخزين  نظام  توفير  سيتم 
العرض  بين  التوازن  تحقيق  بهدف 
الكهربائية،  الطاقة  على  والطلب 
فضاًل عن تطوير إجراءات لتعزيز إدارة 
تحسين  مثل  الطاقة،  على  الطلب 
كفاءة االستهالك، وتغيير سلوكيات 
استهالك  من  للتقليل  المستهلك 
ساعات  وخالل  اإلجمالية،  الطاقة 

الذروًة.

EN2

 التكامل بين الشبكات لتحقيق
 الصمود والمرونة
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الغايات المنشودة من سياسات )الطاقة(

120

325
إنتاج طاقة المتجددة

إنتاج الطاقة بإستخدام ألواح الطاقة 
الشمسية

ميجاوات

ميجاوات
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شبكة إمدادات المياه
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UT :سياسات البنية السياسة

مستوى  تقييم  على  التركيز  سيتم 
األساسيه  البنى  لمختلف  المرونة 
الطاقة  توليد  كمحطة  الحيوية، 
سبيل  على  ببركاء  المياه  وتحلية 
ضعف  نقاط  أي  وتصحيح  المثال، 
التغيرات  عن  تنجم  قد  منهجية 
المناخية، كالعواصف والفيضانات، أو 

أي تهديدات أخرى محتملة.

المتكاملة  اإلدارة  إلى  التوجه  يتم 
تحويل  تعزيز  ذلك  في  بما  للنفايات، 
إعادة  نظام  وتأسيس  المخلفات، 
التحويل،  بمحطات  تدويرمتصل 
للمعالجة  متخصصة  وتسهيالت 
سيتم  كما  الحيوي(،  الغاز  )ومنها 
إلى  المخلفات  تحويل  على  العمل 
طاقة في المردم الهندسي للنفايات 
التقليل  التشديد على  بركاء، مع  في 
استخدامها  وإعادة  المخلفات،  من 
االقتصاد  أبعاد  كأحد  المصدر  عند 

الدائري

المترابطة  العمرانية  التنمية  تعزيز  إن 
الخدمات  مقدمي  على  سيسهل 
المياه  لخدمات  أكبر  تغطية  تحقيق 
التجمعات  في  الصحي  والصرف 
تغطية  زيادة  يتم  بينما  الحضرية 
الريفية. وسوف  الخدمات للتجمعات 
يتم العمل على تحسين جودة كفاءة 
البنية األساسية إلمدادات المياه في 
المحافظة من خالل تركيب العدادات 
المتعطلة  األجزاء  واستبدال  الذكية، 
المياه  كمية  لخفض  الشبكة  من 
استخدام  توسعة  بجانب  المفقودة، 
للري  المعالجة  الصحي  الصرف  مياه 

والزراعة. 

يتمثل الهدف الرئيسيي لهذا اإلطار في تطوير 
شبكات بنية أساسية ُمراعية للبيئة ومبتكرة ومتاحة 

للجميع بأسعار معقولة داخل التجّمعات الحضرية 
والريفية. 

ولتحقيق هذا الهدف تم اعتماد السياسات التالية:

توفير البنية األساسية 
االستراتيجية إلمدادات المياه

تطوير نظام متكامل إلدارة 
النفايات الصلبة وتعزيز

 االقتصاد الدائري 

تعزيز مرونة وصمود شبكات 
البنية األساسية الحضرية

UT1

UT3

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
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اعتماد  نحو  التوجه  خالل  من  وذلك 
الخامس  للجيل  األساسية  البنية 
في  العريض  النطاق  واستخدامات 
مختلف أنحاء المحافظة، وتوفير بنية 
لالتصاالت  السرعة  عالية  أساسية 
المعرفة  قطاعات  نمو  لتمكين 

واالبتكار.

الباطنة  جنوب  محافظة  ستقوم 
االستخدام  مجال  في  رائٍد  بدوٍر 
الواسع للتقنيات الذكية، ومن ضمنها 
الحجم  صغيرة  ألواح  من  تركيبات 
للطاقة الشمسية توضع على أسطح 
المركبات،  مواقف  وفوق  المنازل 
من  األساسية  البنية  مراقبة  بجانب 
المعلومات  تقنية  بيانات  مراكز  خالل 
استخدام  عن  فضاًل  واالتصاالت، 
المعلومات  تقنية  خدمات  حلول 

لتحسين الحركة المرورية.

 ضمان توفر شبكة االتصاالت
 للجميع

تطوير التقنيات الذكية 

UT4

UT5

الغايات المنشودة من سياسات )البنى 
األساسية(

100%

100%

80%

2725

تغطية شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية

 تغطية خدمات االتصاالت واالنترنت السريع 
في المناطق الحضرية

النفايات الصلبة المستغلة في
 الصناعات التدويرية وإنتاج الطاقة

)5G( عدد محططات شبكات الجيل الخامـــــــــــس
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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:
رعاية صحية 	  مرافق  وتوفير  المستمر  التعزيز 

ذات معايير عالمية على  مختلف المستويات  
ضمن سياسات التنمية االستراتيجية.

لاستراتيجية 	  الغذائي  األمن  سياسات 
واالستراتيجيات  العمرانية  للتنمية  الوطنية 
لزيادة مستوى االكتفاء  العمرانية اإلقليمية 
الغذائي  األمن  وتحقيق  الغذاء  من  الذاتي 
الغذائية  المواد  على  االعتماد  من  والتقليل 

المستوردة.
الحلول 	  استخدام  إلى  ترمي  ذكية  سياسات 

التكنولوجية في المدن  في مختلف جوانب 
االستراتيجية كالنقل والبنية األساسية.

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

المناطق 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:
العمل عن بعد والمعيشة في المدن الصغيرة 	 

واالستخدام المتزايد للتواصل الرقمي يعمل 
ومراكز  اإلقليمية  المراكز  أهمية  تأكيد  على 
الخدمات الحضرية بما يؤدي إلى توزع أماكن 
العمل والتوظيف األمر الذي يؤدي إلى تعزيز 

االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.  
هذه 	  شهدت  حيث  المباني  استخدام  إعادة 

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

الوطنية للتنمية العمرانية. 
اإلنشاءات 	  قطاع  في  الحديثة  التوجهات 

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

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 
المدى  وعلى  للمنطقة.  االقتصادية  التوقعات 
لكن  محدودًا،  التأثير  هذا  يكون  أن  يمكن  الطويل 
المحتمل  من  فإنه  والمتوسط  القصير  المدى  على 
العوامل،  النمو اإلقليمي. بعض  أن ينخفض معدل 
لها  الفعال، ستكون  العالج  أو  اللقاح  تطوير  ومنها 
مضاعفات عميقة على شدة 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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