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3االستراتيجية العمرانية 

هندســة  مجــال  فــي  مرمــوق  وطنــي  مركــز 
المتقدمــة . والتقنيــات  التطبيقيــة  التكنولوجيــا 

#االقتـــــــــــــصاد المبتكر



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 شمال الشرقية 2040

ستشهد محافظة شمال الشرقية تحوالت عمرانية 
واقتصادية ونقالت تنموية بارزة على مدى األعوام 
من  موجه  إطار  في  2040م،  عام  ولغاية  القادمة 
التواؤم واالنسجام بين تطور مدنها الشامل واحترام 
الفريدة  الطبيعية  وبيئتها  الغنية  المحلية  ثقافتها 
بجبالها وسهولها وصحاريها. وسوف ُتشكل مدينة 
إبراء المحور الرئيسي لهذا التغيير، لتصبح مركزًا وطنيًا 
التطبيقية  التكنولوجيا  هندسة  مجال  في  مرموقًا 
والتقنيات المتقدمة تحديدًا على مستوى السلطنة، 
وذلك بفضل ما سيتوفر لها من مقومات ومرافق 
لريادة  تعليمية متميزة، وتقنيات حديثة، ومجمعات 
األعمال، ستسهم في خلق فرص عمل واستقطاب 
كفاءات علمية ومهنية شابة وماهرة، ضمن تجمعات 
عمرانية حضرية معاصرة، تتمتع بأسواق حديثة، ومتاجر 
عالمية مرموقة، باإلضافة إلى مساحات عامة مهيأة 
للمشاة، وأنشطة ترفيهية جاذبة ومتنوعة. وسوف 
على  المدينة  في  األعمال  ريادة  مجمعات  تعمل 
العالي ومؤسسات  التعليم  الترابط بين قطاع  تعزيز 
مؤسسات  وإنشاء  أحجامها،  بمختلف  التكنولوجيا 
الصلة.  ذات  المنتجات  وتسويق  واستثمار  لتمويل 
التي  النوعية  والنقلة  الكبير  التطور  سيعمل  كما 
ستشهدها كل من جامعة الشرقية وجامعة التقنية 
توثيق  مجال  في  سيما  ال  التطبيقية،   والعلوم 
الدولية وحاضنات  الجامعات والمعاهد  الروابط مع 
التكنولوجية؛  الصناعة  مجاالت  في  األعمال  تطوير 
دول  ومن  السلطنة،  داخل  من  الطلبة  جذب  على 

مجلس التعاون الخليجي. 
إبراء ستشهد سناو تنمية مركزة  وإلى جانب مدينة 
عبر تعزيز دورها في مجال تصنيع وتجارة الغذاء على 
مستوى السلطنة، مما سيسهم في تطوير الزراعات 
المنتجة، وتوفير آليات تسويقها، إضافة إلى تنشيط 
األسواق العريقة بالمدينة، وإنشاء مطاعم سياحية 
متميزة، لتصبح قبلة للعائالت والتجار من مدن نزوى 
متميزًا  وطنيًا  مركزًا  فستصبح  بدية؛  أما  والدقم. 
لتربية وتجارة اإلبل على صعيد دول مجلس التعاون 

الفعاليات  بتنظيم  متميزة  سياحية  وقبلة  الخليجي، 
الخيل  كسباقات  الجذابة،  السياحية  واألنشطة 
العديد  جذب  على  سيعمل  الذي  األمر  والجمال، 
من المربين والتجار والهواة والمتخصصين في هذا 

المجال. 
من  المحافظة  في  المدن  ستصبح  عام  وبشكل 
ترابطًا،  وأكثر  واضحة  معالم  ذات  العمرانية  الناحية 
نسيجها  مع  منسجمة  خضراء  متنفسات  تتخللها 
الجيدة،  العام  النقل  توفر خدمات  أن  الحضري. كما 
سواء بين مدن المحافظة، أو بينها وبين المحافظات 
العماني  الشباب  كبيرة من  نسبة  األخرى؛ سيشجع 
وأسرهم على تغيير نمط االعتماد التام على وسائل 

النقل الخاصة.
وعلى المستوى االقتصادي للمحافظة؛ ستستفيد 
التطور  من  والصناعة  والتجارة  الزراعة  قطاعات 
بحيث  فيها،  التكنولوجي  القطاع  سيشهده  الذي 
يفسح المجال للمبادرات التجريبية التقنية المتطورة 
االقتصادية،  واألنشطة  القطاعات  مختلف  في 
وزراعة  للمياه،  المتميزة  واإلدارة  المستدام،  كالري 
المحاصيل عالية الجودة، والتصنيع مرتفع اإلنتاجية. 
في  والمغامرات  الطبيعية  السياحة  ستصبح  كما 
الجبال والصحاري جزءًا من »ثقافة« محافظة شمال 
المثّقف  العماني  للشباب  جذب  وعامل  الشرقية، 
مع  والتقاليد.  الجذور  مع  تواصاًل  فيها  يجد  الذي 
الالزمة  البيئية  الحماية  إجراءات  االعتبار  بعين  األخذ 
ألنشطة السياحة والمغامرات في الطبيعة، والعمل 
على غرسها لتصبح جزءًا ال يتجزأ من ثقافة المنطقة. 
في  رئيسيًا  دورًا  الصناعة  ستلعب  ذلك  إلى  إضافة 
اقتصاد المحافظة، مدعومة بمهارات البحث وريادة 
منتجات  تصنيع  نحو  تدريجًيا  لتتوسع  األعمال، 
نمو  فإن  الحال  أعلى. وبطبيعة  ذات قيمة مضافة 
المحافظة،  في  المختلفة  االقتصادية  القطاعات 
وزيادة مردودها المادي سيساهم في تطوير مراكز 
أفضل  عمل  فرص  وتوفير  الحارات  وتجديد  المدن 

للقوى العاملة الوطنية. 
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 اتساق االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة شمال الشرقية
مع االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

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

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

المستدامة لألمم المتحدة.
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نبذة عامة عن محافظة شمال الشرقية

تبلـــــــــغ مساحــــــة محافظة شمـــــــال الشـــــرقية نحــــــو
)21 ألف كم2(، ويبلغ إجمالي عدد سكانها ما يقارب 
)278 ألف نسمة(. وتشتمل المحافظة على أنماط 
طبيعية وتجمعات عمرانية متنوعة، تتكون من مدن 
زراعية وتجارية في السهول الغربية، متصلة بالمناطق 
الداخلية، باإلضافة إلى تجمعات سكانية في الصحراء 
خالد  بني  لوادي  الجبلية  المنحدرات  وعند  الشرقية 
ودماء والطائيين. وترتكز أبرز الفرص التنموية الواعدة 
لتلعب دورًا  إبراء  المحافظة على تطوير مدينة  في 
العالي،  التعليم  إقليميًا ووطنيًا في قطاع خدمات 
عاملة  قوى  عمالة  اجتذاب  في  إمكانياتها  وتعزيز 
األعمال  لريادة  وإقامة مشاريع  ومتخصصة،  ماهرة 
األخرى  المدن  أما  المحافظة.  ازدهار  في  تساهم 
في  المحلية  األنشطة  بتطوير  تضطلع  أن  فيمكن 
القطاعات االقتصادية التقليدية، كالتجارة، والزراعة، 

والسياحة، وتربية اإلبل والخيول والثروة الحيوانية.
وتتسم المحافظة بتناثر تجمعاتها السكانية جغرافيًا، 
العديد  بروز  إلى  أدى  موجه،  غير  عمراني  وبنمط 
تواجه  التي  التنموية  والمتطلبات  التحديات  من 

المحافظة، يتمثل أبرزها فيما يلي:

 تعزيز التنمية العمرانية داخل المدن الرئيسية 	 
القائمة، للحد من االمتداد العمراني األفقي 
الُبنى  توفير  يسهل  وبما  الموجه،  غير 

األساسية الفعالة وشبكات النقل العام.
البيئة 	  مع  تتماشى  ال  التي  التنمية  من  الحد 

الخاصة  الطبيعة  ذات  والثقافية  الطبيعية 
تحفيز  على  والعمل  والجبال،  الصحراء  في 

إدارة سياحية مسؤولة ومستدامة. 
المنطقة عبر تطوير 	  للهجرة من  بدائل  توفير 

نشاطات اقتصادية جديدة لتوفير فرص عمل 
محلية.

-مثل 	  القديمة   الحضرية  المراكز  تحسين 
سناو والقرى التاريخية في الُمضيرب-  والتي 
للسلطنة،  الثقافية  الهوية  من  جزءًا  تمثل 
والمردود  السياحي،  الجذب  عوامل  وأحد 

االقتصادي. 
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التطلعات الرئيسية للتنمية العمرانية لمحافظة شمال  الشرقية

تم إعداد االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة 
اإلقليمية  الغايات  تحقيق  بغرض  الشرقية  شمال 
التي من شأنها دعم تطوير النشاطات التكنولوجية 
إبراء،  مدينة  في  وبخاصة  المحافظة،  في  واالبتكار 
نجاح  وفرص  التعليمية،  المؤسسات  تتوفر  حيث 
تجريبية،  تكنولوجية  إنشاء شركات جديدة ومشاريع 
وبذلك ستضطلع المدينة بالدور التنموي األكبر في 

المحافظة. 

أما سناو فسيكون لها دور مختلف يرتكز على التصنيع 
المحافظة،  غرب  في  الحيوانية  والثروة  الغذائي 

وسترّكز بدية على تطوير سياحة محلية هادفة.

الغايات  لتحديد  االستراتيجية  سعي  سياق  وفي 
الشاملة للمحافظة، وعلى ضوء  العمرانية  التنموية 
االستراتيجية،  إعداد  مراحل  خالل  به  الخروج  تم  ما 
إطارها،  في  تمت  عمل  حلقات  من  شملته  وما 
في  العالقة  أصحاب  قبل  من  واسعة  بمشاركة 
ومؤسسات  واألهلي  والخاص  الحكومي  القطاع 
التطلعات  من  بجملة  الخروج  تم  المدني؛  المجتمع 
االستراتيجية،  إعداد  في  ساهمت  التي  المنشودة 

تمثلت فيما يلي:

اقتصادي 	  كمركز  إبراء  دور  وتعزيز  تطوير 
في  التنمية  تحقيق  على  قادر  إقليمي 
مستدامة  عمل  فرص  توليد  عبر  المحافظة 

للتخفيف من معدالت الهجرة.

دعم التوجيه الحضري في التجمعات العمرانية 	 
الرئيسية ، وذلك باالستخدام الفعال لألراضي 
الحضرية  الحدود  داخل  مكثفة  تنمية  عبر 
الُبنى  وتوفير  العمراني،  الزحف  على  للتغلب 
الفعالة، مع  العام  النقل  األساسية ووسائل 

الحفاظ على الطابع المحلي وتعزيزه.

تحديد التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية 	 
ومعايير  االقتصادي  دورها  تحديد  بغرض 

توفير الخدمات االجتماعية في كل منها.

تطوير مؤسسات التعليم العالي المتخصصة 	 
بالقطاعات  وربطها  التكنولوجيا،  مجال  في 
سبيل  على  كالزراعة  بالمحافظة  السائدة 

المثال.
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في 	  التنمية  دعم  في  سناو  دور  تعزيز 
األغذية  سوق  تطوير  خال  من  المحافظة 
الغذائي  والتصنيع  الحيوانية  والثروة 

والمطاعم السياحية.

والزراعية 	  السياحية  األنشطة  عوائد  توظيف 
بالتراث  تتعلق  مسؤولة  تطوير  مشاريع  في 
الطبيعي والثقافي، وتوفير فرص عمل محلية

  تشجيع المواطنين على العمل في القطاع 	 
والتدريب  الفني  التعليم  تعزيز  عبر  الخاص 

المهني.

دعم تنمية قطاع تربية اإلبل في بدية بطريقة 	 
البيئية الضارة في  ممنهجة تحول دون اآلثار 

المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

على 	  باالعتماد  الريفية  التجمعات  تنشيط 
طابعها  على  والحفاظ  المترابطة  التنمية 

الريفي وهويتها التقليدية.

المشاركة 	  لدعم  وهادفة   موجهة  تنمية  
البيئية  والمنتجعات  السياحة  في  األهلية 

الريفية.

بما 	  والتاريخية  الطبيعية  البيئة  على  الحفاظ 
في ذلك المناظر الطبيعية من خال تشريعات 

تخطيطية مائمة.

تحسين الطرق اإلقليمية والنقل العام وخاصة 	 
بين إبراء ومدينة نزوى بمحافظة الداخلية.

رفع الكفاءة وتوفير الطاقة المتجددة للتقليل 	 
من انبعاثات الكربون، مع ترشيد الطلب على 

الطاقة. 
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أهداف  إطار  وفي  التطلعات،  هذه  ضوء  وعلى 
العمرانية،  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  وغايات 
الغايات  تمثلت  2040؛  عمان  المستقبلية  والرؤية 
لالستراتيجية  المستدامة  والعمرانية  االقتصادية 
العمرانية اإلقليمية لمحافظة شمال الشرقية خالل 

العقدين القادمين في التالي:

التنمية المستدامة وتغير المناخ: 
الوطنية  االستراتيجية  أهداف  مع  بالتوافق  وذلك 
أهمية  على  تؤكد  التي  الوطنية  العمرانية  للتنمية 
وبناء  المناخ،  لتغير  المحتملة  التأثيرات  وادارة  توقع 
المناخية  للظروف  لالستجابة  الالزمة  المرونة 
المتغيرة، وتطوير تجمعات سكانية مرنة قادرة على 
الصمود، مما يعزز القدرة على التكيف مع المتغيرات 
استخدام  وزيادة  آثارها،  من  والتخفيف  المناخية 
االعتبار  بعين  األخذ  مع  المتجددة،  الطاقة  مصادر 

الجوانب التالية:

تقييم مدى التوافق مع أهداف األمم المتحدة 	 
للتنمية المستدامة.

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

تغير 	  مع  والتكيف  التخفيف  إجراءات  تضمين 
المناخ في مختلف مجاالت التنمية

تحقيق تنمية عمرانية استراتيجية: 
وذلك من خالل تطوير مجتمعات عمرانية مترابطة 
توجه  ويحكمها  محدد،  هرمي  تسلسل  ضمن 
المناسبة،  الخدمات  فيها  وتتوفر  واضح،  مستقبلي 
ويتم فيها تعزيز الهوية العمانية، وذلك من خالل ما 

يلي:

استيعاب نمو سكاني إجمالي يقارب )365( ألف 	 
نسمة )290 ألف عماني و74 ألف  وافد( بحلول 

عام 2040م.
يقارب 	  ما  يحتضن  إقليمي  إبراء كمركز  تعزيز دور 

)110( ألف نسمة بحلول عام 2040م.
استيعاب )38( ألف نسمة في سناو والمضيبي 	 

واضح  دور  لها  ليكون  2040م،  عام  بحلول 
ومتكامل على مستوى المحافظة.

االستثمار في خلق بيئة عمرانية جاذبة.	 
الخاصة  	  الطبيعة  ذات  التخطيط  منطقة  تحديد 

في جبال الحجر بهدف إدارتها بيئيًا بصورة أفضل. 

تحقيق النمو واالزدهار: 
تم تحديد أهداف التنمية االقتصادية في محافظة 
الوطنية،  والتوقعات  يتوافق  بما  الشرقية  شمال 
وذلك بدعم الميزة التنافسية للمحافظة، واستغالل 
نقاط القوة لتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية، 
الخاص. ويتضمن ذلك  القطاع  الشراكة مع  وتحفيز 

الجوانب التالية:

تأسيس مجّمع للمؤسسات التكنولوجية في إبراء 	 
)يجمع بين األعمال والتعليم والبحث العلمي(.

تعزيز جامعة الشرقية والكلية التقنية.	 
وتحقيق 	  عمل،  فرصة  ألف   )155( نحو  توفير 

نقلة نوعية في هيكل التوظيف والعمل، بإحالل 
الدخل  الوظائف ذات  عمالة وطنية ماهرة في 
المرتفع، محل العمالة الوافدة منخفضة المهارة 

وذات الدخل المحدود. 

إدارة البيئة: التراث الطبيعي والثقافي:
بالتوافق مع أهداف االستراتيجية الوطنية للتنمية 	 

االستباقية  الحماية  على  تؤكد  التي  العمرانية 
والثقافية،  الطبيعية  األهمية  ذات  للمناطق 
الطبيعية  البيئة  وتعزيز  احترام  إلى  وتسعى 
المستقبلية؛  التنمية  مشاريع  في  والثقافية 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  أهداف  تتمثل 

للمحافظة في هذا الجانب فيما يلي:

حماية البيئة الطبيعية وموارد التراث الثقافي.	 
الدورية 	  التقارير  وإعداد  البيئي  الوضع  مراقبة 

الالزمة.
المتحدة 	  األمم  أهداف  تحقيق  في  المساهمة 

للتنوع األحيائي.
المردود 	  ذات  األنشطة  بين  التوازن  تحقيق 

حماية  وبين  البيئية  السياحة  مثل  االقتصادي 
البيئة الطبيعية والثقافية.

تحسين مناطق الواحات والتراث في التجمعات 	 
العمرانية الثانوية.
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إدارة الموارد الطبيعية:
انسجامًا مع االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 
الموارد  واستخدام  وإدارة  توجيه  على  تؤكد  التي 
الطبيعية بشكل أفضل لصالح الجميع وبما يتوافق 
مع مبادئ االستدامة، وتعزيز وتعزيز األمن الغذائي 
للسلطنة ، وضمان التكامل بين إدارة الموارد المائية 
تتمثل  للزراعة؛  الصالحة  المناطق  وحماية  والزراعية 

األهداف اإلقليمية للمحافظة فيما يلي:

تحديد مناطق التوسع الصالحة للزراعة. 	 
غير 	  المياه  لموارد  والرشيدة  المسؤولة  اإلدارة 

المتجددة.
وحماية 	  المعادن  استخراج  أنشطة  بين  التوازن 

الموارد البيئية ذات الطبيعة الخاصة.
تطوير تكنولوجيات تدعم كفاءة استخدام المياه 	 

في القطاع الزراعي.

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

للمحافظة ما يلي:

توافر 	  وزيادة  المروري،  االزدحام  تخفيف 
واستخدام وسائل النقل العام وتحديد مسارات 
إبراء  إلى  رحالتها  وتكثيف  المدن  بين  الحافالت 

نتيجة لتركز التنمية فيها.
خاصة 	  المحافظات  بين  الطرق  ربط شبكة  تعزيز 

بين إبراء ونزوى.
مستدامة 	  كبدائل  ذكية  نقل  أنظمة  اعتماد 

الصحاري  إلى  وللوصول  الخاصة،  للسيارات 
والجبال للسياحة.

خالل 	  من  البضائع  شحن  حركة  سهولة  تعزيز 
تطوير الطريق السريع )خاصة من إبراء إلى إزكي(، 
الحديد  سكك  مسارات  حماية  إلى  باإلضافة 

المستقبلية.

بنية أساسية فعالة:
بالتوافق مع أهداف االستراتيجية العمرانية الوطنية 
التي تهدف إلى تطوير بنية أساسية خضراء ومبتكرة 
في  وواقعية  معقولة  وبتكلفة  للصمود  وقابلة 
العمرانية الحضرية والريفية، والتأكيد على  المناطق 
المتجددة في مختلف  الموارد  وتوزيع  إنتاج  أولوية 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  فإن  الخدمات؛ 

للمحافظة تؤكد على:

وضبط 	  األساسية،  البنية  وأداء  فعالية  تحسين 
استهالك موارد المياه والطاقة.

توفير الربط مع شبكات المياه في المحافظات 	 
المجاورة.

لتحقيق 	  المتجددة  الطاقة  في  المساهمة 
الصدد،  هذا  في  المنشودة  الوطنية  األهداف 
الطاقة  إجمالي  في  مساهمتها  نسبة  وزيادة 

المنتجة في السلطنة.
تطوير مرافق إلدارة النفايات الصلبة على مستوى 	 

المحافظة، وتشمل النفايات اإللكترونية، وإعادة 
التدوير، ومحطات التحويل، وموقع ردم النفايات، 

ومواقع البناء والهدم.
السرعة، 	  فائقة  لالتصاالت  أساسية  بنية  تطوير 

وخدمات الجيل الخامس من االتصاالت، على أن 
يتم البدء بالمدن الرئيسية.
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حلقات العمل الرئيسية

حلقات عمل الرؤى العمرانية للمحافظات  
مارس 2019م

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

العمرانيــة. التنميــة 
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حلقات عمل مناقشة بدائل االستراتيجية
العمرانية لكل محافظة 

يونيو - يوليو 2019م

العمــل  حلقــات  ومناقشــة  اســتعراض 
علــى  العمرانيــة.  االســتراتيجية  لبدائــل 
موســع  بشــكل  اإلقليمــي  المســتوى 
مــن  بديــل  لــكل  المتوقعــة  والتأثيــرات 
الســكانية  الجوانــب  علــى  البدائــل 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة فــي 
المحافظــات، وتــم صياغــة هــذه البدائــل 
المدخــالت  مــن  مجموعــة  علــى  بنــاًء 
أهمهــا البديــل األمثــل للتنميــة العمرانيــة 
شــارك في الحلقة حوالي 908  مشــاركا 
مــن القطــاع الحكومــي والقطــاع الخاص 
والشــباب  المدنــي  المجتمــع  وممثلــي 

الســلطنة. محافظــات  مختلــف  فــي 
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 مامح االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة شمال الشرقية 2040

آفـــــاق النمو فـــــي المحافظة 
ترتكز االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة شمال 
باعتبارها  إبراء  مدينة  في  النمو  استمرار  على  الشرقية 
أن  المتوقع  من  حيث  للمحافظة،  اإلقليمي  المركز 
)110( ألف نسمة بحلول عام  يبلغ عدد سكانها قرابة 

2040م.

وتؤكد االستراتيجية على أهمية إعادة هيكلة مدينة إبراء 
كمركز حضري اقتصادي رائد في المحافظة، وذلك من 
خالل تطوير قطاع التعليم العالي المرتبط بالتكنولوجيا، 
مسنودًا  واالبتكار،  التكنولوجيا  ألعمال  مجمع  وإنشاء 

بالمشروعات التجريبية الوطنية.

تكنولوجي  مجمع  بتطوير  ذلك  كل  يرتبط  أن  على   
يخدم  بالحياة  نابض  الجامعة كمركز حضري  في محيط 
المطورة  السريعة  الطرق  عبر  المجاورة  المحافظات 

مؤخرًا. 

ما يعني أهمية االرتقاء بشبكة الطرق الحضرية القائمة، 
وتطوير النقل العام، وتوفير طرق جديدة داخل المدينة؛ 
ونمو  تنمية  في  المنشود  التكامل  تحقيق  أجل  من 

المدينة.

في  السكانية  للتجمعات  الهرمي  للتسلسل  ووفقًا 
الرئيسي،  الخدمي  المركز  سناو  ستمثل  المحافظة؛ 
وبالتالي ستحتوي على مجموعة متكاملة من المرافق 
منطقة  لتغطية  الضرورية  المجتمعية  والخدمات 
عمرانية واسعة، كما ستركز استراتيجية التنمية العمرانية 
غير  العمراني  والتمدد  الزحف  الحد من  اإلقليمية على 
المدينة وتحفيز  إحياء مركز  المدينة، وعلى  الموجه في 
المنطقة من  به  تشتهر  لما  نظرًا  فيها  األغذية  أسواق 

منتجات متميزة. 

المحلية،  الثقافية  الهوية  على  الحفاظ  مع  ذلك  كل 
ودعم فرص السياحة التراثية والغذائية، فضاًل عن 

السريع  الطريق  واستكمال  إبراء-إزكي  طريق  تحسين 
الهامة  الطرق  من  وغيرها  بسناو  يمر  الذي   )32/33(

لتعزيز وتمكين دور المدينة على صعيد المحافظة.

المنترب  من  كل  ستمثل  االستراتيجية،  توجه  وبحسب 
إقليمي  لقطاع  الخدمات  لتوفير  مراكز  وبدية  والواصل 
والخدمات  المرافق  من  ستحتويه  ما  خالل  من  كبير 
إدارة  ستركز  كما  المنطقة،  لخدمة  الالزمة  المجتمعية 
التنمية على الحد من الزحف العمراني غير الموجه في 
هذه المناطق، وعلى تعزيز قطاع تربية الحيوان، ودعم 
على  الحفاظ  مع  والغذائية،  التراثية  السياحة  فرص 
اإلرث الثقافي، إلى جانب ذلك ستمثل بدية مركزًا جاذبًا 
إنشاء  وستشهد  الشرقية،  رمال  في  التخييم  لسياحة 
منطقة تجارية متعددة االستخدامات، كما سيتم دعم 
نمو المدينة من خالل تطوير نشاطات تجارية وابتكارية 

في مجال الزراعة وتصنيع األغذية.

البيئية؛  الحماية  من  أعلى  مستويات  تحقيق  وبهدف 
في  الواقعة  الحجر  جبال  معظم  االستراتيجية  صنفت 
مع  خاصة،  طبيعة  ذات  تخطيط  كمنطقة  المحافظة 
االستثمارات  لجذب  البيئية  السياحة  تطوير  على  التركيز 
لزوار  الالزمة  الخدمات  وتوفير  للمحافظة،  المحلية 
)الذي  بني خالد  األثرية والطبيعية مثل وادي  المواقع 
يشكل جزءًا من الدرب التراثي الذي يمّر في جبال الحجر 

عبر عدة محافظات(. 

إنشاء مزرعة  تّم اقتراح  الطاقة المستدامة  وفي مجال 
إلنتاج وتخزين الطاقة الشمسية في المحافظة، لتعزيز 
إنتاج الطاقة وزيادة مساهمته بنسبة )٪3( من الطاقة 

المتجددة في السلطنة بحلول عام 2040م. 

كما تضمنت االستراتيجية االستثمار في شبكات المياه 
المياه  من  الكبيرة  العمرانية  التجمعات  حاجة  لتوفير 

المعالجة الصالحة للشرب.

من  كبيرًا  عددًا  االستراتيجية  تضمنت  ذلك  جانب  إلى 
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اتخاذها من أجل دعم السياسات  التي سيتم  اإلجراءات 
الوطنية للتكيف والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي.

الموارد  إدارة  سياسات  تطوير  اإلجراءات  تلك  وتشمل 
المائية، وتوسيع وتطوير الزراعة لتحقيق األمن الغذائي، 
بالتكامل والمرونة  وتوفير شبكات بنية أساسية تتصف 
والقدرة على الصمود والتكيف، وتنويع مصادر الطاقة، 
وتوفير مصادر الطاقة المتجددة، فضاًل عن دعم التوجه 
مختلف  في  واخضرارًا  استدامة  أكثر  عمرانية  بيئة  نحو 

مراحل التخطيط والتصميم والبناء.
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التي  واالقتصادي  السكاني  النمو  نماذج  من خالل 
تم إعدادها على المستوى الوطني، تم استخالص 
جملـــــــة مـــــــن المؤشــــــرات المستقبلية االقتصـــــادية 

ويوضح  الشرقية،  شمال  لمحافظة  واالجتماعية 
واالقتصادية  االجتماعية  التقديرات  أدناه  الشكل 

للمحافظة حتى عام2040م:

 إجمالي عدد السكان في

شمال الشرقية

2040 2020

السكان 

الوافدون %

إجمالي القوى العاملة

القوى العاملة الوافدة )%(

عدد السكان في

 مدينة إبراء

القوى العاملة

 الوطنية )%(

النمو المتوقع إلجمالي الناتج 

المحلي )%(

المؤشرات

365 ألف نسمة280 ألف نسمة

110 ألف نسمة48 ألف نسمة

38%20%

120 ألف نسمة

76%

155 ألف نسمة

40%

24%

3%

60%

 4%    

التقديرات المستقبلية لمحافظة شمال الشرقية بحلول عام 2040م 
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اإلطار العام المكاني لالستراتيجية اإلقليمية لمحافظة شمال الشرقية 
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خطة التحول الحضري لمدينة إبراء

إلى  إبراء  لمدينة  الحضري  التحول  خطة  تهدف 
تحديد جوانب التغير في مدينة إبراء بحلول عام 
2040م. ويشمل ذلك توضيح أنماط السياسات 
المنطقة  داخل  األراضي  الستعماالت  الرئيسية 
والصناعية.  والتجارية  كالسكنية  الحضرية، 
للسياسات  الرئيسية  العناصر  إلى  باإلضافة 
الرئيسية،  النقل  ومحاور  كالطرق  التخطيطية، 
والتغيرات الرئيسية داخل أجزاء المدينة، سواء في 
المناطق الحالية أو مناطق التوسع المستقبلية.

مدى   )2( رقم  الخارطة  من  االستنتاج  ويمكن 
الترابط والتوسع  إبراء إلى مزيد من  حاجة مدينة 
بالحياة،  نابضًا  حضريًا  مركزًا  لتصبح  العمراني، 
فرص  ويولد  األعمال،  وأصحاب  الطالب  يجذب 
العاملة  القوى  تأهيل  على  ويعمل  العمل، 
المنشود،  المستدام  النمو  وتحقيق  الوطنية، 
ومرتفعة  متنوعة  نشاطات  توسيع  عبر  وذلك 
المردود  العالية  التكنولوجيا  مجال  في  الكثافة 

والتعليم العالي والتقني. 

لذلك تم اقتراح إنشاء مجمع رئيسي للتكنولوجيا 
الحالية،  الجامعية  المؤسسات  من  قريب 
الستضافة األعمال والخدمات المهنية المرتبطة 

بالقطاع التكنلوجي.

الحيز  داخل  العمراني  النمو  تركيز  يتم  وسوف 
الفعال  االستخدام  مع  المقترح،  العمراني 
لألراضي وتشجيع التنمية المكثفة داخل الحدود 
الحضرية للمدينة، للحد من الزحف والحفاظ على 
الطابع المحلي وتعزيزه، وبما يسهل توفير البنى 

األساسية الفعالة ووسائل النقل العام.

 وبناء على ذلك سيتركز التطوير السكني داخل 
سبيل  على  الحضرية،  المناطق  في  الفراغات 
الشمال  في  للتكنولوجيا  إبراء  كلية  بين  المثال 
والمركز التاريخي للمدينة في الجنوب، باإلضافة 
غير  القديمة  المركزية  المناطق  إحياء  إلى 

المستغلة بالكامل.
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خطة التحول الحضري إلبراء
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 اإلطار العام المقترح لسياسات التخطيط
العمراني لمحافظة شمال الشرقية

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

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

الوطنية للتنمية العمرانية. وهي كالتالي:

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

الوطني. 
وفيما يلي توضيح لمضمون كل محور، وما يشتمل 

عليه من سياسات وأهداف:
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التنمية المستدامة و تغير المناخ

SU, CC :رمز السياسة
المستدامة  بالتنمية  المتعلقة  السياسات  تتداخل 
ضمن  السياسات  من  العديد  مع  المناخ  وتغير 
الوطني  المستوى  على  العمرانية  االستراتيجية 
واإلقليمي على حد سواء، وبناًء على ذلك تم تقييم 
شمال  لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية 

الشرقية في ضوء أهداف التنمية المستدامة. 

لالستدامة  آخر  تقييم  استحداث   إلى  باإلضافة 
يستند على تقييم المشاريع ومدى التزامها بجوانب 
وانعكاسها  تكلفتها،  وفعالية  المختلفة  االستدامة 
الوطنية  االستراتيجية  فإن  لذلك  المجتمع،  على 
للتنمية العمرانية واالستراتيجية العمرانية اإلقليمية 
الخطط  أن  تؤكدان على  الشرقية  لمحافظة شمال 
وفق  المشاريع  الختيار  بحاجة  المقبلة  الخمسية 
أبعاد  تحقيق  لضمان  وذلك  االستدامة،  تقييم  آلية 
على  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  االستدامة 

النحو األفضل.

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

االستراتيجية العمرانية اإلقليمية للمحافظة.

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

الواردة في هذا التقرير، ومن بينها ما يلي:

الميــاه 	  مــوارد  علــى  المحافظــة  سياســات 
لجوفيــة. ا

فــي 	  للمســاهمة  المتطــورة  الزراعــة  تعزيــز 
للســلطنة. الغذائــي  األمــن 

المناطــق 	  فــي  العمرانيــة  التنميــة  تفــادي 
الفيضانــات. لمخاطــر  المعرضــة 

مســتدامة 	  وبنــاء  تصميــم  معاييــر  اعتمــاد 
الحديثــة. للمشــاريع 

تطويــر المرافــق العامــة، وتشــجيع المشــي،  	 
مــع  للتكيــف  الخضــراء  المســطحات  وإقامــة 

تغيــر المنــاخ.
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تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية
SD :رمز السياسة

تتميز محافظة شمال الشرقية بالعديد من التجمعات 
التجمعات  معظم  وتتركز  الريفي،  الطابع  ذات 

السكانية في شمال المحافظة. 
ولذلك  التجمعات،  هذه  أكبر  إبراء  مدينة  وتعد 
ستمثل المركز اإلقليمي للتحول نحو اقتصاد حضري 

أكثر ترابطًا. 
نموها  أدى  والتي  والواصل،  والمنترب  سناو  تليها 
المركبات  على  االعتماد  إلى  الموجه  غير  العمراني 
بعد  مع  سيما  للتنقل،  أساسية  كوسيلة  الخاصة 
الضرورية  والخدمات  الجديدة  المنازل  بين  المسافة 
آليات  في  النظر  إعادة  ينبغي  ثم  ومن  للسكان، 
تخصيص األراضي السكنية، وكذلك النسيج العمراني 
العام  المخطط  حيث  من  السكانية  للتجمعات 

والكثافة.

لذلك تركز االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة 
شامل  تخطيطي  إطار  وضع  على  الشرقية  شمال 
استدامة  أكثر  استراتيجية  عمرانية  تنمية  لتحقيق 
المحافظة،  وقرى  مدن  مختلف  في  وترابطًا 
النسيج  وتحسين  الطبيعية،  البيئة  حماية  متضمنة 
العمراني، واستغالل المقومات الطبيعية السياحية 

للمحافظة، وذلك من خالل السياسات التالية:

تشــجيع توجيــه التنميــة حــول محطــات النقــل 
العــام المتكاملــة

توفير الخدمات و المرافق المجتمعية

تعزيز المجتمعات الريفية

SD6 :رمز السياسة

SD7 :رمز السياسة

SD8 :رمز السياسة

التسلسل الهرمي
للتجمعات السكانية

احتواء النمو
 الحضري

مقابلة متطلبات
التنمية المستقبلية

تعزيز عمليات
التحول الحضري 

تطوير مدن ذكية
جاذبة للعيش

SD1 :رمز السياسة

SD2 :رمز السياسة

SD3 :رمز السياسة

SD4 :رمز السياسة

SD5 :رمز السياسة

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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السكان  عدد  ينمو  أن  المتوقع  من 
في مدينة إبراء إلى )110( ألف نسمة 
بحلول عام 2040م، مع نمو ملحوظ 

أيضًا في سناو وبدية. 

الهرمي  التسلسل  تحديد  تم  وقد 
محافظة  في  السكانية  للتجمعات 
إبراء  تكون  بحيث  الشرقية   شمال 
المركز اإلقليمي للمحافظة، وكل من 
سناو والمنترب والواصل وبدية مراكز 
خدمية، تليها المراكز الريفية الرئيسية 
ومحالح  خالد،  بني  وادي  )مزيرع 
الريفية  المراكز  ودماء والطائيين(، ثم 

الثانوية والقرى الريفية األخرى.
النمو  الحتواء  حدود  وضع  تم  كما 
الحضري للتجمعات العمرانية الرئيسية 
هذه  توضح  بحيث  المحافظة،  في 
ممكن  عمراني  نمو  أقصى  الحدود 
لكل تجمع ضمن تلك الحدود، بما يتيح 
التنمية المستقبلية  مقابلة متطلبات 
والخدمات  الالزمة  األراضي  من 

والمرافق حتى عام 2040م. 
منهج  اعتماد  تم  أخرى  جهة  من 
متدرج للنمو الحضري لتلك المناطق، 
بحيث ال يسمح بأي امتداد عمراني أو 
إال بعد استيفاء  توزيع ألراض جديدة 
داخل  الحضري  التحول  عمليات 
كزيادة  القائمة،  العمرانية  المنطقة 
الفراغات،  وملء  العمرانية،  الكثافة 

وإعادة تجديد المناطق. 
ضبط  االعتبار  بعين  األخذ  تم  كما 
المالئمة  غير  المناطق  في  التنمية 
يمنع  بحيث  الحدود،  هذه  ضمن 
المناطق  تلك  في  والتطوير  التعمير 

كاألودية وغيرها.

تم تحديد مناطق التدخالت العمرانية 
لعملية  تخضع  التي  األولوية  ذات 
المركزية  )المنطقة  التطوير  إعادة 
إبراء  في  المستغلة  غير  القديمة 
التجديد  إعادة  وعملية  وسناو(، 
والتأهيل )حارة القناطر وحارة المنزفة 
حارة  المضيرب،  حارة  إبراء،  في 
والغربية في  الشرقية  حارة  البارشيد، 

المضيبي(.
مناطق  تحديد  تم  ذلك  جانب  إلى 
التحسين والتعزيز الهادف إلى حماية 
الحضرية  للمزارع  الخاص  الطابع 
وقرى  مدن  في  الزراعية  والواحات 
تحديد  إلى  باإلضافة  المحافظة، 
مواقع الحدائق والمساحات الحضرية 

الالزمة للترفيه. 
الخدمات  توفير  ربط  تم  وقد 
مستوياتها  اختالف  على  المجتمعية 
)اإلقليمية والمحلية… إلخ( بالتسلسل 

الهرمي للتجمعات السكانية. 

على أن تكون الخدمات كبيرة الحجم، 
والمدارس  الرياضية  كالمالعب 
مركز  حدود  خارج  والمستشفيات؛ 
المدينة، وذلك وفقًا لمعايير التخطيط 

العمراني.

تعزيـــز التنمية
 العمرانية 

إعادة هيكلة المناطق
SD1SD4 الحضرية

SD3SD12

SD10

SD2SD7
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تطوير مدن الذكية جاذبةتعزيز التنمية الريفية
للعيش SD8

SD9

SD5

SD11

من  الريفية   المجتمعات  تعزيز  سيتم 
االقتصادية  األنشطة  تأمين  خالل 
البيئية،  كالزراعة، والسياحة  المالئمة؛ 
توفر  التي  األنشطة  من  ومثيالتها 
كما  مجزية،  محلية  عمل  فرص 
مشاركة  ضمان  على  العمل  سيتم 
في  والبدوية  الريفية  المجتمعات 
تتم  التي  المحلي  التخطيط  عملية 
العمرانية  االستراتيجية  إطار  وفق 
بهدف  وذلك  للمحافظة،  اإلقليمية 
والحفاظ  االجتماعي  التماسك  تعزيز 
هذه  في  العمانية  الهوية  على 

المجتمعات.

بين  التوازن  ضمان  سبيل  وفي   
وبين  االقتصادية  التنمية  متطلبات 
حماية وإدارة الموارد البيئية الطبيعية 
منطقة  تحديد  تم  المهمة؛  والتراثية 
تخطيط  كمنطقة  الحجر  جبال  في 
تقوم  أن  على  خاصة،  طبيعة  ذات 
الجهات المعنية بوضع إرشادات عامة 
أنشطة  لمختلف  محددة  وضوابط 
نطاق  داخل  تتم  قد  التي  التنمية 
الطبيعة  ذات  التخطيط  منطقة 
فيها  األولوية  تكون  بحيث  الخاصة، 

لعنصري االستدامة والحماية.

الذكية  التقنيات  تطبيق  سيكون 
جوانب  من  رئيسيًا  جانبا  المتقدمة 
الذي  ودورها  إبراء  مدينة  تطوير 
الوطني،  االقتصاد  في  ستلعبه 
تكون  أن  في  إبراء  رؤية  تتثمل  حيث 
منصة اختبار لتطبيق التقنيات الذكية 

المتقدمة: 
)كدعم تجارب المركبات ذاتية القيادة 
المستجيب  النقل  من  جديدة  وأنواع 
تجريبية  نماذج  وكاستضافة  للطلب، 
الخامس،  الجيل  شبكات  لنشر 
والنطاق العريض فائق السرعة(، ليتم 
تطويرها بعد ذلك لصالح االستخدام 

التجاري في جميع أنحاء السلطنة.

المدينة  تطبيقات  اختبار  وسيتم 
الذكية لتعزيز تقديم الخدمات وكفاءة 
توسعة  خالل  من  إبراء  في  الموارد 
التقنية  إبراء  وكلية  الشرقية  جامعة 
تكنولوجي  مركز  مع  جنب  إلى  جنًبا 
التكنولوجيا  نقل  لتسهيل  جديد 

واحتضان أعمال جديدة.
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الغايات المنشودة من سياسات
 )تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية(

850 هكتار

2700 هكتار

23ألف  وحدة سكنية

11ألف كـــــــــــــــم2

مساحة مناطق التحول الحضري

مساحة األراضي المطلوبة للتوسع السكني

عدد الوحدات السكنية المطلوبة

مساحة مناطق التخطيط البرية ذات الطبيعــــــة 
الخاصـــة في المحافظـــــــة
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نمو التجمعات السكانية الرئيسية



37االستراتيجية العمرانية 



االستراتيجية العمرانية  38

تحقيق النمو واالزدهار 

GP :رمز السياسة

يوفر اقتصاد المحافظة حاليًا ما يقارب )120( ألف 
وظيفة عمل، معظمها في قطاع اإلنشاءات وتوفير 

الخدمات المحلية. 

االقتصادية  القطاعات  من   العديد  وتعتمد 
الرئيسية على القوى العاملة الوافدة ذات اإلنتاجية 
إلى  المحافظة  استراتيجية  وتسعى  المحدودة، 
االعتماد  الوطنية، وتقليل  العاملة  القوى  مضاعفة 
اإلنتاجية،  وزيادة  الوافدة،  العاملة  القوى  على 
المحلي  الناتج  الخاص في  القطاع  وتعزيز مساهمة 
باالعتماد  وذلك  االقتصادي،  والتنويع  اإلجمالي 
تتمتع  التي  المقومات  القوة واستغالل  نقاط  على 

بها المحافظة، عبر تنفيذ السياسات التالية:

تحديد نطاقات متخصصة
لألعمال والتوظيف

تطوير بيئة األعمال
لتعزيز القدرة التنافسية

تعزيز مصادر
التمويل المالي

GP1 :رمز السياسة

GP2 :رمز السياسة

GP3 :رمز السياسة

لألعمال  متخصصة  نطاقات  تحديد 
التنويع  مسيرة  ستعتمد  والتوظيف 
شمال  محافظة  في  االقتصادي 
التصنيع  تطوير  على  الشرقية 
وقطاع  المتقدم،  التكنولوجي 
ذلك  ويشمل  له،  الداعمة  الخدمات 
في  التقنية  الكلية  وتطوير  توسعة 

إبراء. 
التجاري  المركز  تطوير  سيتم  كما 
األنشطة  وتنمية  إبراء،  لمدينة 
االقتصادية القائمة حول سناو وبدية. 

طبيعة  تغيير  نحو  التوجه  خالل  ومن 
نحو  والتحول  المحلي،  االقتصاد 
االعتماد على القوى العاملة المرتبطة 
بالنشاطات التكنولوجية التي تتطلب 
عالية؛  مهارات  ذات  عاملة  قوى 
وإلى  اإلنتاجية   زيادة  إلى  يؤدي  بما 
القوى  وتقليل  الدخل  مستوى  رفع 
المحافظة،.  في  الوافدة  العاملة 
ولضمان توفر األراضي المالئمة للنمو 
االقتصادي المرتقب في المحافظة؛ 
لتوسعة  الالزمة  األراضي  تحديد  تم 
التكنولوجيا  ومجمع  التقنية  الكلية 
عنصرين  يشكالن  اللذين  لها،  التابع 
االقتصادي  التنويع  لتحقيق  رئيسيين 
الالزمة  األراضي  وكذلك  المنشود، 
بالمحافظة،  الرئيسية  للصناعات 
وتوزيعها  األغذية  صناعة  فيها  بما 
لتربية  مركز  وإنشاء  وسناو،  إبراء  في 

الحيوانات في بدية.

تحديد نطاقات متخصصة 
لألعمال والتوظيف GP1

GP3
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األنشطة  تطوير  خالل  من  وذلك 
الحجر  جبال  في  المحلية  السياحية 
ورمال الشرقية، مع توفير ما تتطلبه 
ومرافق  متخصصة،  أنشطة  من 
للزّوار،  ترفيهية  وخدمات  لإلقامة 
الذي سيعمل على خلق فرص  األمر 
الريفية  المناطق  في  جديدة  عمل 
وزيادة مستوى الدخل، ويساهم في 
المراكز  نحو  الريفية  الهجرة  من  الحّد 

الحضرية الكبرى.

تطوير السياحة البيئية الريفية

تطوير  الغاية؛  هذه  تحقيق  يتطلب 
قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، 
ووضع  ناشئة،  شركات  وإقامة 
اإلجراءات،  من  واسعة  مجموعة 
ويشمل ذلك دعم وتسهيل عمليات 
التمويل،  على  والحصول  التسجيل 
يتعلق  فيما  اإلرشاد  وتقديم 
بالتسويق، وتحديد األراضي والمواقع 
المالئمة، وتوفير سياسات التوظيف 

التفضيلية. 
وسوف تعمل االستراتيجية العمرانية 
اإلقليمية للمحافظة على تأمين هذه 
المحافظة  مستوى  على  الخدمات 
الرئيسية  المواقع  وفي  ذاتها 
االقتصادية  واألنشطة  للقطاعات 
على  االستراتيجية  ستعمل  كما   ،
متنوعة في مجال  اختصاصات  توفير 
التدريب الفني والمهني، وبما يتالءم 

ومتطلبات المحافظة من األعمال.

دعم األعمال 
GP3

الغايات المنشودة من سياسات ) تحقيق 
النمو واالزدهار االقتصادي(

1

2
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عدد المناطق الصناعية )الموسعة والجديدة(
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مناطق األنشطة االقتصادية
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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 

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

حماية التراث الثقافي.
)TE( سياسات البيئة البريـة

في  المحافظة  في  الطبيعية  األصول  أهم  تتمثل 
العربي،  الطهر  حيوان  من  المستوطنة  المجموعات 
المناظر  إلى  باإلضافة  الهامة،  النباتية  واألنواع 
إن  صحراوية.  ورمال  جبال  من  المميزة،  الطبيعية 
التنمية  سياق  في  الطبيعية  الموارد  هذه  تثمين 
تحقيق  في  يسهم  سوف  واالقتصادية  العمرانية 
التنمية المستدامة بالمحافظة، وفي سبيل تحقيق 
هذه الغاية؛ تتضمن سياسات حماية البيئة البرية ما 

يلي:

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

المــوارد  علــى  المحافظــة 
الطبيعيــة ذات القيمــة العاليــة TE1
للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  تؤكد 
التنمية  بين  التوازن  على  العمرانية 
يحقق  بما  البيئية  اإلدارة  ومتطلبات 
المحافظة،  في  التنمية  استدامة 
أهمية  إدراك  أن  على  أيضًا  وتؤكد 
الموارد  تقدمها  التي  الخدمات 
في  التحديات  أحد  هو  الطبيعية 
 « إطار  بلورة  تمت  ولذا  السلطنة، 
الطبيعة  ذات  التخطيط  منطقة 

الخاصة« ضمن االستراتيجية. 
اعتبرت  فقد  اإلطار  لهذا  وتبعًا 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية 
لمحافظة شمال الشرقية جبال الحجر 
تخطيط  منطقة  المحافظة  في 
إدارتها  وستتم   ، خاصة  طبيعة  ذات 
الخامسة  الفئة  من  حماية  كمنطقة 
لصون  الدولي  االتحاد  لتصنيف  تبعًا 
محمية«،  طبيعية  »مناظر  الطبيعة 
التراث  يعمل على حماية  الذي  األمر 
نظام  وفق  الحجر،  لجبال  الطبيعي 
تخطيطي يعطي األولوية للتوازن بين 
حماية وتعزيز الموارد الطبيعية الهامة 
أنشطة  إقامة  وبين  المنطقة  في 
تنموية مستدامة تستفيد من المزايا 

التي توفرها هذه الحماية.

SD11
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الحد من التلوث البيئي 

TE2 العمرانية االستراتيجية  ستعمل 
الشرقية  شمال  لمحافظة  اإلقليمية 
على تحديد مواقع التلوث المحتملة، 
الرصد  ومن ثم وضع نظام لعمليات 
سيساهم  الذي  األمر   ، والمراقبة 
للحد  المالئمة  القرارات  اتخاذ  في 
من مخاطر التلوث، وتنفيذ اإلجراءات 

التصحيحية الالزمة. 

الموارد  أهم  االستراتيجية على حماية  كما ستعمل 
منطقة  داخل  في  واقعة  أكانت  سواًء  الطبيعية 
وذلك  خارجها،  أو  الخاصة  الطبيعة  ذات  التخطيط 
من خالل اعتماد سياسة إنشاء شبكة متكاملة من 
مناطق صون الطبيعة ، األمر الذي يعمل على زيادة 
تحقيق  في  الشرقية  شمال  محافظة  مساهمة 
)أيتشي(  أهداف  ضمن  الدولية  السلطنة  التزامات 

الخاصة بالمناطق ذات التنوع البيئي.

4%
إجمالي  إلى  الطبيعة  مناطق صون  مساحة 

مساحة المحافظة

)حماية  سياسات  من  المنشودة  الغايات 
البيئة البرية(

فضاًل عن أن إنشاء مثل هذا النظام الذي يعنى بضبط 
ورصد التلوث، باإلضافة إلى تقييم حالة مناطق صون 
والبيئية  الجيولوجية  المناطق  من  وغيرها  الطبيعة 
في  دورية  بصفة  سيسهم  المحافظة؛  في  الهامة 
إعداد التقرير الوطني الخاص بمراقبة الوضع البيئي 

في السلطنة.
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 مناطق حماية التراث الثقافي ومواقع التراث العالمي المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو ومسار طريق النحاس الثقافي
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)CH( سياسات حماية التراث الثقافي

تتمتع محافظة شمال الشرقية بالعديد من األصول 
القديمة،  والحارات  كالقالع،  التاريخية،  التراثية 
إبرازها  اآلن  حتى  يتم  لم  التي  األثرية  والمواقع 
واالستفادة منها على الوجه األمثل، بل إن العديد 
للتدهور،  معرضة  الهامة  التراثية  األصول  هذه  من 

وتحتاج إلى تدخالت استراتيجية لحمايتها. 

المتعلقة  السياسات  تتضمن  الغاية،  ولتحقيق هذه 
بهذا اإلطار ما يلي:

تحديد مناطق حفظ التراث
 الثقافي

الحفاظ على التكامل بين المناظر المتنوعة 
الثقافية والطبيعية

تعزيز مواقع التراث العالمي المدرجة ضمن 
قائمة اليونسكو

تحديد المباني التاريخية والحفاظ عليها

الحفاظ على التقاليد االجتماعية والثقافية 
العمانية

CH1 :رمز السياسة

 CH3 :رمز السياسة

CH2 :رمز السياسة

CH4 :رمز السياسة

CH5 :رمز السياسة

التاريخية  المعالم  وتصنيف  تحديد 
االستراتيجية  تساهم  والثقافية 
الشرقية  شمال  لمحافظة  العمرانية 
تحديدها  ضمن  اإلطار  هذا  في 
التراث  لحفظ  منطقة   )19( لحوالي 
الثقافي ، األمر الذي يستدعي تطوير 
خاصة  تخطيطية  ضوابط  وتطبيق 

لحفظ الطابع الفريد لتلك المناطق.

)المناظر  مفهوم  سياق  وفي 
الثقافية( المحدد ضمن االستراتيجية 
والذي  العمرانية،  للتنمية  الوطنية 
تفاعل  عن  الناجمة  باآلثار  يعنى 
االنسان مع الطبيعة المحيطة به عبر 
حددت  المختلفة؛  التاريخية  الحقب 
اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية 
ضمن  الشرقية  شمال  لمحافظة 
النحل،  خاليا  مدافن  السياق؛  هذا 
فترة  من  وبقايا  البرجية،  والمدافن 
خالد؛  بني  ووادي  الحديدي،  العصر 
من  وذلك  طبيعية،  ثقافية  كمناظر 
خالل سياسة الحفاظ على التكامل بين 
المناظر المتنوعة الثقافية والطبيعية 
، األمر الذي سيمّكن من إبراز األهمية 
لتلك  والسياحية  والثقافية  التاريخية 
المناطق، وتفعيل دور التراث المادي 
للتنمية  كموجهات  المادي  وغير 

المستدامة. 

تحديد وتصنيف المعالم 
التاريخية والثقافية  CH1

CH3
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التراثي  النحاس«  »طريق  سيساهم 
الذي يقطع عدة محافظات عبر جبال 
سياحية  مسارات  إقامة  في  الحجر؛ 
التراثية  المواقع  تربط  متخصصة 
يمر  التي  المحافظات  في  الرئيسية 
جنوب  محافظة  من  بدًء  عبرها، 
مناطق  ببعض  ومرورًا  الشرقية، 
وصواًل  الشرقية،  شمال  محافظة 
األمر  الباطنة،  شمال  محافظة  إلى 
الذي سيوفر طيفًا واسعًا متنوعًا من 

التجارب السياحية. 

الحضري  التراث  وإدارة  حوكمة  تعتبر 
من خالل مشاركة المجتمع المحلي؛ 
التنمية  لتحقيق  ممكنًا  عنصرًا 
مفهوم  وتجسيد  المستدامة، 
على  يقوم  الذي  الحي«  »التراث 
المحلي  المجتمع  أفراد  مشاركة 
يشجعهم  ثم  ومن  التراث،  إدارة  في 
االستخدام  في  االستمرار  على 
التراثية،  للمواقع  التقليدي والثقافي 
للعامة  يسمح  الوقت  نفس  وفي 
باستخدام هذه المواقع واالستمتاع 
تراث حي، ويعمل على  بما فيها من 
المواقع  لهذه  المستدام  الحفظ 
غير  تراث  من  تتضمنه  بما  التراثية 
مادي كالمعارف والمهارات التقليدية 
واالحتفاالت،  االجتماعية  والعادات 

إلخ. 
من جهة أخرى فإن اإلدارة المشتركة 
للحارات المصنفة ضمن الدرجة األولى 

التي تضم ممثلين 

تعزيز التراث الثقافي واألثري 

إدارة التراث الثقافي 

CH3

CH4

CH5

)وزارة  المعنية  الحكومية  الجهات  من 
من  وأعضاء  إلخ(،  والسياحة،  التراث 
الصغيرة  والشركات  المحلي،  المجتمع 
يسمح  سوف  الحجم  والمتوسطة 
لهذه  الحياة  وإعادة  التدريجي  بالتأهيل 

الحارات كمتاحف حية.
مجتمعة  السابقة  السياسات  وتمثل 
الثقافي،  التراث  مناطق  تحديد  -مثل 
الطريق  وتنفيذ  المشتركة،  واإلدارة 
النمط  لتأهيل  مساندة  حوافز  التراثي؛ 

المعماري للحارات القديمة.
الطابع  على  المحافظة  ضمان  أن  إال   
نسقها  وعلى  المواقع،  لهذه  األصلي 
البصري؛ يتطلب تطوير قواعد وضوابط 
الوطني،  المستوى  على  الغرض  لهذا 
يتم االلتزام بها على مستوى المحافظة 
التراث  مهندسي  من  لجنة  قبل  من 

المختصين.

الغايات المنشودة من سياسات ) حماية 
التراث الثقافي(

1

19
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عدد مناطق حفظ  التراث الثقافي
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إدارة الموارد الطبيعية

MM, WR, FS :رمز السياسة
لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية  تهدف 
شمال الشرقية إلى توجيه وإدارة واستخدام الموارد 
مبادئ  مع  يتوافق  وبما  أفضل،  بشكل  الطبيعية 

االستدامة. 
إلى  الهادفة  السياسات  من  عددًا  تضمنت  ولذلك 
أطر، هي:  ثالثة  الغاية مصنفة  ضمن  تحقيق هذه 
األمن  سياسات   ، المائية  الموارد  حماية  سياسات 

الغذائي ، وسياسة المعادن والتعدين.

سياسات حماية الموارد المائية

جبال  جنوب سلسلة  الشرقية  تقع محافظة شمال 
الحجر الشرقي، حيث يتضمن الخزان المائي الجوفي 
الرئيسي رواسب طينية ضحلة تقع على طول قنوات 
الوادي والسهول الفيضية، وإلى الشرق من الخزان 
الجوفية  المياه  وتشكل  الشرقية.  لرمال  الجوفي 
والزراعية  الصناعية  لالستعماالت  الرئيسي  المصدر 
الخاصة  اآلبار  عبر  توفيرها  ويتم  المحافظة،  في 
واألفالج، بينما تشكل محطة تحلية المياه في صور 

المصدر الرئيسي لمياه الشرب.
 

في  جيدة  الجوفية  المياه  نوعية  فإن  عام  وبشكل 
الجنوبية  األجزاء  باستثناء  المحافظة  أنحاء  معظم 
معوقات  أحد  المالحة  الجوفية  المياه  تعتبر  حيث 
التنمية، ومن المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على نمط 
التغذية  حجم  من  يخفض  مما  المطري  الهطول 
وبالتالي  الفيضانات  حدة  ستزداد  كما  الجوفية، 
ستواجه المحافظة العديد من التحديات الناتجة عن 
زيادة الطلب على موارد المياه الجوفية نتيجة أنماط 
االقتصادي،  واالزدهار  السكاني،  والتوزيع  النمو، 

ومتطلبات إمدادات المياه الجوفية المستدامة. 

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

وبهدف معالجة هذه التحديات اعتمدت االستراتيجية 
العمرانية اإلقليمية للمحافظة السياسات التالية:



49االستراتيجية العمرانية 

في  التوازن  تحقيق  إلى  السياسات  هذه  وترمي 
تطوير  خالل  من  وذلك  الجوفية،  المياه  استخدام 
الموارد  ، وزيادة استخدام  المياه  الطلب على  إدارة 
المخُزنة  األمطار  كمياه  التقليدية،  غير  المتجددة 
المياه  على  الطلب  تأمين  لضمان  السدود   خلف 
واألنشطة  كالزراعة،  األولوية،  ذات  لالستخدامات 
الصناعية المقترحة في جنوب إبراء والتي يرتكز عليها 
اقتصاد المحافظة، باإلضافة إلى تحقيق إدارة أفضل 
لمنع تدهور جودة الموارد المائية  ، كما أن تحديث 
خرائط المناطق المعرضة لخطر الفيضانات سيؤدي 
إلى تحديد مناطق التنمية المعرضة لهذه المخاطر، 
ونوعية البنية األساسية المناسبة، ووضع اإلجراءات 

التصحيحية الالزمة، وإدارة خطر الفيضانات .

93 مليـــــون لتــــــــــــر / يـــــــــوم
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

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

الحالي في محافظة شمال  الزراعي  القطاع  يتكون 
الشرقية من مزارع صغيرة، ال تزيد مساحة معظمها 
بالغمر، ويتوجه  الري  أفدنة، وتعتمد على   )5( على 
معظم إنتاجها لالستهالك العائلي. وتمثل المساحة 
المزروعة بالمحاصيل نحو )49 %( فقط من إجمالي 

المناطق الزراعية. 
شمال  محافظة  سكان  حجم  انخفاض  أدى  وقد 
باإلضافة  الموجه،  غير  الجغرافي  والتوزع  الشرقية، 
زراعي  قطاع  وجود  إلى  االستثمارات؛  ضعف  إلى 
تقليدي بسيط، موجه لالستهالك الفردي، وتسويق 

تجاري محدود.
 وفي سبيل تعزيز مساهمة محافظة شمال الشرقية 
تتضمن  بالسلطنة؛  الغذائي  األمن  تحقيق  في 

سياسات األمن الغذائي ما يلي:

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

وتهدف هذه السياسات الى تطوير القطاع الغذائي 
وتحسين  االبتكار،  تفعيل  خالل  من  بالمحافظة، 
بنوعية  واالرتقاء  االقتصادي،  والمردود  اإلنتاجية 

فرص العمل المتاحة. 
التقنيات  عبر  التقليدية  الزراعة  تطوير  يتم  بحيث 
بتحسين كفاءتها واستدامتها،  الحديثة، مما يسمح 

مع الحفاظ على قيمتها التراثية. 
ومع األخذ في الحسبان االعتبارات المحلية، وإدارة 
فسوف  المياه؛  وموارد  الطبيعية،  والبيئة  ألراضي، 
تركز سياسة األمن الغذائي المحافظة على الجوانب 

التالية:

تأمين نحو )  1670 كم2( من األراضي الصالحة 	 
.)FS1( للزراعة للتنمية الزراعية المستقبلية

القائمة، 	  الصغيرة  التقليدية  المزارع  تطوير 
لمحاصيلها،  المضافة  القيمة  على  التركيز  مع 
وتحسين كفاءتها وإنتاجيتها، وإقامة روابط قوية 

.)FS2( بين السياحة والممارسات الزراعية
القطاع، 	  هيكلة  إلعادة  الالزمة  الجوانب  تحديد 

اإلنتاجية  لتطوير  الزراعية  الجمعيات  كدعم 
والتغلب على التحديات المرتبطة بتقسيم وصغر 

.)FS3( حجم المزارع
تطوير ممارسات الرعي لضمان استدامة النظام 	 

.)FS4( البيئي للمراعي وقطاع الثروة الحيوانية
في 	  البري  السمكي  االستزراع  قطاع  تطوير 

ذات  الممارسات  على  التركيز  مع  المحافظة، 
)FS5( الكفاءة المائية، مثل الزراعة المائية

الغايات المنشودة من سياسات )األمن 
الغذائي(

30%

218 كـــــــــــــم2
استخدام تقنيات الري الزراعي الحديثة

مساحـــــــــــــــــــــة المراعــــــــــــــــــــــي المحميـــــــــــــــة
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مناطق التوسع الزراعي
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)MM( سياسات المعادن والتعدين
شمال  بمحافظة  المعدنية  الموارد  معظم  تتركز 
نفس  في  تعتبر  التي  الحجر،  جبال  في  الشرقية 
الوقت ذات أهمية كبيرة نظرًا لما تزخر به من تنوع 
تراثية،  أحيائي وجيولوجي، ومناظر طبيعية، وأصول 

ما يجعلها ذات قيمة سياحية عالية. 
ويستند قطاع التعدين في المحافظة على استخراج 
مواد البناء على نطاق صغير من السهول الحصوية، 
البناء  لمواد  الصغيرة  المناجم  بعض  وجود  بجانب 

أيضًا في جبال الحجر. 
وتسعى االستراتيجية العمرانية اإلقليمية للمحافظة 
إلى ضمان التوازن بين حماية البيئة المحلية الطبيعية 
والثقافية، بما فيها من موارد ومناظر طبيعية قيمة، 
التعدين  أنشطة  وبين  وجيولوجي  أحيائي  وتنوع 
السياسة  خالل  من  وذلك  مهم،  اقتصادي  كرافد 

التالية:

من  عدد  الحجر  جبال  في  يوجد 
لتعدين  السارية  الصغيرة  التراخيص 
وشمال  الروضة  شمال  في  النحاس 

غرب مصيرة. 
كما يوجد أيضًا عدد كبير من التراخيص 
في  النحاس  عن  للتنقيب  السارية 
طريق  جانبي  وعلى  الحجر،  جبال 
إزكي - سناو غرب لزق، باإلضافة إلى 
التراخيص الكبيرة السارية للتنقيب عن 
الالتريت في الجبال شمال شرق إبراء. 

وتوجد بعض الطلبات التي ال تزال في 
طور اإلجراءات تتعلق  بالحصول على 
والذهب  النحاس  استكشاف  تصاريح 
والمنجنيز  والكروميت  الروضة  شمال 
بين  الحصوية  السهول  في  والرخام 

الُمضيبي والقابل. 

التعدين والبيئة الطبيعية 
والثقافية MM1

لذا ال بد من التوجه نحو ضبط الطلب 
األخرى،  والمعادن  البناء  مواد  على 
المواد،  هذه  أمد  زيادة  بهدف 
الستغالل  البيئي  التأثير  وتقليل 
المعادن، مع تحديد أولويات استخراج 
المناطق  في  القيمة  عالية  المعادن 
النمو  يدعم  بما  بيئيًا  أهمية  األقل 
االقتصادي في المحافظة، ويحافظ 
في نفس الوقت على البيئة الطبيعية 
لجبال  الطبيعية  والمناظر  والثقافية 
لتطوير  استغاللها  يمكن  التي  الحجر، 
توفر فوائد  التي  الترفيهية  األنشطة 
لسكان  اقتصادية  وعوائد  اجتماعية 

المحافظة.



53االستراتيجية العمرانية 

 مناطق أنشطة التعدين لمحافظة شمال الشرقية
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نظام النقل

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

الغاية حددت االستراتيجية السياسات التالية:

اإلدارة الفعالة  للسعة االستيعابية
لشبكة الطرق 

توفير البنية األساسية وخدمات
سكة الحديد 

توفير وسائل نقل
عام متطورة

تعزيز استخدام وسائل 
النقل المتعددة

تشجيع التنقل  النشط 
والصحي والمستدام

دعم  برنامج األمان
وسامة التنقل 

استغال التكنولوجيا لرفع
كفاءة وفعالية التنقل

TM1 :رمز السياسة

TM2 :رمز السياسة

TM3 :رمز السياسة

TM5 :رمز السياسة

TM6 :رمز السياسة

TM7 :رمز السياسة

TM8 :رمز السياسة
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للتوقعات  االستجابة  أجل  من 
السكاني  للنمو  المستقبلية 
على  السالمة  وتعزيز  واالقتصادي، 
زيادة  من  بد  ال  بالمحافظة؛  الطرق 
القدرة االستيعابية لشبكة الطرق في 
وتعزيز  والريفية،  الحضرية  المناطق 
فعاليتها، ولتحقيق هذه الغاية سيتم 
وتوفير  إبراء،  مدينة  طريق  تحسين 
طرق محلية جديدة في شمال وشرق 

وجنوب المدينة. 
واليات  ترابط  تعزيز  سبيل  وفي 
المحافظة مع بعضها البعض، وترابط 
المحافظات؛ سيتم  ببقية  المحافظة 
 )33/32( السريع  الطريق  استكمال 

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

مقترح الطريق.

إجراء  المتوسط،  المدى  على  سيتم 
تحسينات على طريق إبراء - إزكي من 
مع  للشحن،  مسارات   توفير  خالل 
السريعة  الطرق  تقاطعات  تحسين 
وينظم  سيسهل  مما  و33(   27(
الطرق  شبكة  على  الشحن  تدفق 

االستراتيجية. 
فستعمل  البعيد؛  المدى  على  وأما 
خط  مسار  حماية  على  االستراتيجية 
سكة الحديد المقترح عبر المحافظة، 
وصيانة  لتشغيل  الالزمة  واألراضي 
هذا الخط، الذي سيمثل حال تنفيذه 
نقلة نوعية كبيرة في سهولة وسرعة 

نقل البضائع بين المناطق الصناعية.

المناطق  تحديد  على  ستعمل  كما 
المنافذ  تأمين  لغرض  الضرورية 
مسار  مع  والتقاطعات  المستقبلية  
وللركاب  للبضائع  الحديدية  السكة 

في جنوب إبراء.

تم تحديد حزمة من اإلجراءات للتقليل 
من استخدام المركبات الخاصة، وذلك 
العام  النقل  وسائل  محطات  بتطوير 
الروضة  مثل  الخدمية  المراكز  في 
استخدام  تسهيل  بهدف  وسناو، 
المحلية  األجرة  ومركبات  الحافالت 
الطويلة،  للمسافات  التنقل  في 

بجانب توفير البنية األساسية ، 

مخططات جديدة لشبكة 
الطرق في المناطق الحضرية 

والريفية

تحسين حركة الشحن

تطوير النقل العام 

TM1TM1

TM3

TM2

TM5

TM5

TM6
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الرئيسية  األولويات  إحدى  تتمثل 
لمحافظة شمال الشرقية في تطوير 
إبراء كمحور للتعليم العالي والهندسة 
واإلنتاج  الزراعة  على  المطبقة 
ككل  السلطنة  في  الذكية  والمدن 
وستصبح إبراء قاعدة االختبار الوطنية 

للتكنولوجيا.

في  الحضرية  المناطق  تفتقر معظم 
لألماكن  الشرقية  شمال  محافظة 
وللدراجات  للمشي  المخصصة 
االستراتيجية  ترمي  ولذلك  الهوائية، 
نمط  تشجيع  إلى  الصدد  هذا  في 
خالل  من  والحيوي  النشط  التنقل 
األولوية  ذات  المناطق  تحديد 
فيها  العامة  األماكن  لتحسين 
المشاة  حركة  تسهل  التي  بالصورة 
أن  على  الهوائية،  الدراجات  وركوب 
تلزم مختلف مشاريع التطوير بتحديد 
وللدراجات  للمشي  خاصة  مسارات 
إيجاد  العام، بما يساعد على  وللنقل 
وصحة  استدامة  أكثر  نقل  منظومة 

وحيوية. 
تعزيز  إلى  االستراتيجية  تسعى  كما 
مساهمة المحافظة في االستراتيجية 
الطرقات،  على  للسالمة  الوطنية 
وتحديد وتنفيذ مناهج جديدة لزيادة 
الشخصي في  واألمن  النقل  سالمة 

النقل.

الجديدة  التقنيات  استخدام 
في منظومة النقل 

السامة واالستدامة 

TM8

TM6

TM7

البنية  التنقل للمسافات الطويلة، بجانب توفير  في 
األساسية ، وتهيئة الظروف التي من شأنها تشجيع 
األفراد على استعمال أنماط النقل األخرى، كالمشي 

واستخدام الدراجات الهوائية  للمسافات القريبة. 
فسيتم  اإلقليمية؛  النقل  بخدمات  يتعلق  وفيما 
العام  النقل  تقاطعات  على  المحطات  تطوير 
اإلقليمية، من أجل تسهيل ربط طرق الحافالت بين 
المدن وخطوط الحافالت المحلية ومركبات األجرة 
والحافالت الصغيرة في مدينة إبراء، كما تم اقتراح 
إقامة خط جديد للحافالت بين المدن، يصل بين مدن 
إبراء وعبري مرورًا بنزوى، وإقامة خط ربط جديد بين 
والداخلية  الظاهرة  محافظات  بين  والغرب  الشرق 
وشمال الباطنة ، وكذلك مسار حافالت جديد لربط 
إبراء وسناو والتجمعات السكانية األخرى على طول 

الطريق السريع »27«. 
مدينة  تتطلبها  التي  النقل  خدمات  إلى  وبالنظر 
العالية،  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق  في  إبراء 
خدمات  توفير  فسيتم  الكبيرة؛  العاملة  واأليدي 
الجديدة  المساكن  لربط  جديدة  محلية  حافالت 
بمناطق التنمية الصناعية والمراكز التجارية القائمة، 
الطلب في  النقل وفق  بجانب دعم خدمة وسائل 

التجمعات السكانية األصغر واألقل كثافة.

أحد  سيكون  بنجاح،  االستراتيجية  هذه  ولتنفيذ 
إجراءات تطوير النقل الرئيسية هو تزويد إبراء بالبنية 
األساسية المناسبة لدعم أنظمة النقل الذكية داخل 

الوالية. ، واختبار مشروعات النقل المبتكرة في
البنية األساسية ليتم تطبيقها في محافظات أخرى. 
زيادة  في  الذكية  النقل  أنظمة  تساهم  وسوف 
الضارة،  االنبعاثات  من  والحد  المرورية،  السالمة 

وازدحام الطرق.
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الغايات المنشودة من سياسات )نظام 
النقل(

6%

45%

3

مستخدمي النقل العام

نسبة إنخفــــاض الوفيـــــــات مــن حـــــــوادث الطــــــــرق 

عدد محططات النقل العام المتكاملة

شبكة النقل لمحافظة شمال الشرقية
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سياسات البنى األساسية

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

الالزمة لتحقيق تنمية مستدامة بالمحافظة. 

المدرجة  السياسات  من  مجموعة  خالل  من  وذلك 
 ، الطاقة  سياسات  هما:  محددين،  إطارين  ضمن 

وسياسات البنية األساسية.

ضمن  مهمة  أولوية  الطاقة  مصادر  تنويع  ويعد 
شمال  لمحافظة  اإلقليمية  العمرانية  االستراتيجية 
الشرقية، حيث ستعمل االستراتيجية على توفير حصة 
سيساهم  مما  المتجددة،  الطاقة  مصادر  من  أكبر 
في تخفيض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة من 
جهة، ودعم االلتزامات الوطنية والدولية للسلطنة 

في هذا الشأن من جهة أخرى. 

االستراتيجية  اعتمدتها  التي  الخطوات  بين  ومن 
في هذا الصدد تحديد المنطقة غرب سناو إلقامة 
الالزمة،  التخزين  ووحدات  الشمسية  للطاقة  مزارع 
مما سيسمح للمحافظة بإنتاج الطاقة من المصادر 
المتجددة بحلول عام 2040م، والذي سيشكل نحو 
)3 %( من إجمالي اإلنتاج من الطاقة المتجددة في 

السلطنة بحلول العام نفسه.

في  الجديدة  التنمية  مشاريع  إلزام  يتم  وسوف 
الطاقة؛  على  الكبير  الطلب  ذات  سيما  المحافظة، 
بتأمين ما ال يقل عن )%25( من متطلباتها عن طريق 
ستعمل  كما  الالمركزية،  المتجددة  الطاقة  مصادر 
االستراتيجية على تحويل شبكة الكهرباء بالمحافظة 
إلى شبكة ذكية، من أجل زيادة كفاءة نقل الكهرباء 
توفير  وضمان  انقطاعه،  حال  التيار  إعادة  وسرعة 
طاقة كهربائية بصفة دائمة غير متقطعة، وهو أمر 

يعد ضروريًا في إبراء والمضيبي وسناو.

تعزيز  إلى  االستراتيجية  تسعى  اإلطار  هذا  ضمن 
المتجددة،  الطاقة  مصادر  وتطوير  الطاقة  قطاع 
الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة  من  كاالستفادة 
بما   ، الواعدة  اإلمكانيات  ذات  المناطق  بعض  في 
إلى  للتحول  الوطني  البرنامج  تعزيز  في  يساهم 
الغاية  هذه  تحقيق  سبيل  وفي  المتجددة.  الطاقة 

تتضمن سياسات الطاقة ما يلي:

EN,UT :رمز السياسة

)EN( :سياسة الطاقة

تطوير مصادر إنتاج الطاقة المتجددة تتميز 
بالصمود والمرونة وتنويع مزيج الطاقة

التكامل بين الشبكات لتحقيق الصمود 
والمرونة

EN1 :رمز السياسة

EN2 :رمز السياسة
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الغايات المنشودة من سياسات )البنى 
االساسية(

500 ميجاوات

3%

50%

كميــــــة الطاقــــــــــة الشمسية المنتجة  

مساهمة المحافظة من إجمالـي
إنتاج السلطنة للطاقة المتجددة 

إنتاج الطاقة المتجددة 
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UT :سياسات البنية السياسة

خالل  من  المائي  األمن  تعزيز  سيتم 
مع  المحافظات،  بين  الربط  تكامل 
التي  الذكية  األنظمة  نحو  التوجه 
تضمن كفاءة استخدام الموارد داخل 
تشجيع  سيتم  كما   ، المحافظات 
االستثمار في المشاريع االستراتيجية 
إلمدادات المياه، مما سيتيح اكتمال 

تغطية شبكة المياه

إلدارة  المركزي  نظام  توفير  إن 
التقليل  الصلبة سيمكن من  النفايات 
تدويرها  وإعادة  النفايات،  من 

واستعمالها.
 وتتطلب اإلدارة اإلقليمية المنشودة 
للنفايات توفير مواقع للبناء والهدم، 
النفايات  إلدارة  إقليمي  ومرفق 
من  كل  احتياجات  يلبي  اإللكترونية 
الشرقية،  وجنوب  الشرقية  شمال 
ووحدة إلعادة التدوير في المضيبي.

مساعي  تعزيز  شأنه  من  ذلك  كل 
الدائري،  االقتصاد  إلى  التحول 
مركزًا  برنامجًا  كذلك  يقتضي  الذي 
وتغيير  المجتمع  مشاركة  يستهدف 

سلوكيات األفراد.

التي  السياسات  من  مجموعة  اإلطار  هذا  يتضمن 
الظروف  تهيئة  أجل  من  االستراتيجية  اعتمدتها 
الحالية  التنموية  للمشاريع  والداعمة  المالئمة 
السياسات  هذه  وتتمثل  بالمحافظة،  والمستقبلية 

فيما يلي:

إمدادات المياه واستخداماتها 

إدارة النفايات الصلبة 

UT1

UT2

UT3

توفير البنية األساسية االستراتيجية 
إلمدادات المياه

تطوير نظام متكامل إلدارة النفايات الصلبة 
وتعزيز االقتصاد الدائري

تعزيز مرونة وصمود شبكات البنية األساسية

ضمان توفر شبكة االتصال للجميع

تطوير التقنيات الذكية

UT1 :رمز السياسة

UT3 :رمز السياسة

UT2 :رمز السياسة

UT4 :رمز السياسة

UT5 :رمز السياسة

تغطي  بحيث  الرئيسية،  السكانية  التجمعات  لجميع 
المحافظة  سكان  إجمالي  من   )85%( نحو  الخدمة 

بحلول عام 2040م.

إلى جانب ذلك؛ ستعمل االستراتيجية على تحسين 
كفاءة االستعمال السكني والصناعي للمياه، وذلك 
من خالل حزمة من اإلجراءات التنظيمية الذكية، مع 
كفاءة  وإجراءات  مقاييس  بتضمين  االلتزام  ضمان 

استخدام المياه في مشاريع التطوير الجديدة.

إضافة إلى ذلك سيتم االستثمار في تجميع ومعالجة 
إعادة  زيادة  من  يمّكن  بما  الصحي؛  الصرف  مياه 
والعمليات  والتبريد  الري  عمليات  في  استخدامها 

الصناعية. 
كما أن المشاريع السكنية والصناعية الكبيرة ستكون 
مياه  لتصريف  مستدامة  أنظمة  بتطوير  ملزمة 

األمطار وتخزينها للحد من جريان المياه السطحية.
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توفير  تعزيز  إلى  االستراتيجية  تهدف 
شبكات الجيل الخامس لدعم التنمية 
مع  المحافظة،  في  االقتصادية 
توجيه األولوية إلى المناطق الحضرية 
الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى، 
في  اإلرسال  محطات  توفير  بجانب 
ربطها  لضمان  الريفية  المناطق 
سيدعم  مما  بالخدمة،  وتغطيتها 

نموها االقتصادي. 
كما ستعمل االستراتيجية على ضمان 
لمناطق  الحديثة  التقنيات  توفير 
والتجارية  السكنية  الجديدة  التنمية 
والمنترب/  إبراء،  في  والصناعية 
الشأن،  وسمد  والروضة،  الواصل، 
تغطية  وضمان  وسناو،  والمضيبي، 
هذه الخدمات للمنازل  والمباني على 

التوالي.
أهمية  على  االستراتيجية  تؤكد  كما 
في  الحديثة  التقنيات  استخدام 
بما  للمحافظة،  األساسية  البنية 
العريض  النطاق  خدمة  ذلك  في 
وشبكات الجيل الخامس، مع الحاجة 
القيادة  »مراكز  وجود  إلى  الملحة 
والتحكم« و »مراكز بيانات تكنولوجيا 
لمعالجة  واالتصاالت«  المعلومات 
تقديم  وإدارة  النظام  أداء  بيانات 
الذكية، وذلك من منطلق  الخدمات 
أهمية تطبيق التقنيات »الذكية« في 
للمحافظة،  األساسية  البنية  قطاع 
لالستفادة  تطويره  متطلبات  وتوفير 
من هذه التقنيات في المراكز األكبر، 
سيما مدينة إبراء، التي ستمثل مركزا 
رئيسيًا للتقنيات الحديثة وتطبيقاتها، 

شبكات الهاتف المحمول 
والنطاق العريض  UT4

UT5
الغايات المنشودة من سياسات )البنى 

االساسية(

100%

80%

100%

103 مليــــــــون  لتــــر / يـــــــوم

إستغالل المياة المعالجة في عمليات
الري الزراعـــي والعمليـــــــــات الصناعيـــة 

النفايات الصلبة المستعملة في الصناعات
التدويرية وإنتـــــــاج الطاقـــــــة

تغطية خدمات االتصاالت 
واالنترنــــــــــــت السريـــــــــــــــــــع

حجـــــم ميـــــــاة الصــــــرف الصحـــــــــــــي المعالجــــــة

الضرورية  العوامل  من  األمر  هذا  سيكون  ثم  ومن 
االستراتيجية  ضمن  المستهدف  االقتصادي  للنمو 

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

والنقل المستدام.

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

كورونا قصيرة وطويلة األجل معًا، ولكنها تشمل:

الصحية  الرعاية  خدمات  على  الضغط  زيادة 
تكنولوجيا  وخدمات  الغذائية  واإلمدادات 

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

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

والحاجة إلى التباعد االجتماعي.

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

طويلة المدى ناجمةعن ذلك.

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

بحيث تضمن ما يلي:

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

سياسات التنمية االستراتيجية.
الوطنية 	  لالستراتيجية  الغذائي  األمن  سياسات 

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

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

جوانب  مختلف  في  المدن   في  التكنولوجية 
االستراتيجية كالنقل والبنية األساسية.

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

العامة والمرافق المجتمعية.



65االستراتيجية العمرانية 

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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