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ــــــــصاد األزرق
مركــز رائــد فــي صيــد وتربيــة وإنتــاج وتصنيــع
وتســويق األســماك (مــن البحــار أو عبــر االســتزراع
الســمكي) وفــق مواصفــات عالميــة مــن حيــث
الجــودة والتنــوع.
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تتقــدم الســلطنة نحــو المســتقبل
فــي خضــم عالــم ملــيء بالتحديــات
والمتغيــرات ،وتســتند فــي ذلــك
علــى مرتكزيــن رئيســين:

معالي الدكتور

خـلـفـان بـن سـعـيـد الـشـعـيـلـي
وزير اإلسكان والتخطيط العمراني

البنــاء علــى اإلنجــازات
والجهــود التنمويــة التــي
تحققــت خــال نصـــف قرن
مــنـصـــرم ،واســـــتــشــــراف
مســتقبل مســتدام كمــا
حددتــه رؤيــة عمــان 2040
ترتكــز فــي ذلــك علــى تخطيــط يتســم
بالمرونــة والقــدرة علــى التعاطــي
مــع مختلــف المســتجدات.

تعــد االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة
خارطــة طريــق لتوجيــه الســلطنة نحــو
المســتقبل المســتهدف وفــق منهــج راســخ

طمــوح واقعــي وقابــل للتطبيــق ،حيــث تــم تحديــد
توجهــات التنميــة العمرانيــة بالمواءمــة مــع رؤيــة
عمــان  ،2040ومــن ثــم بلورتهــا إلــى خطــط عمرانيــة
اســتراتيجية علــى المســتوى الوطنــي ومســتوى
المحافظــات.
ترمــي االســتراتيجية العمرانيــة إلــى توجيــه النمــو
خــال العشــرين عامــاً القادمــة بمــا يحقــق التــوازن بيــن
أبعــاد التنميــة المســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة
والبيئيــة والتــي تتجســد مكانيــاً فــي محــور التنميــة
العمرانيــة ،كمــا أنهــا تضمــن تنافســية المــدن وقدرتهــا
علــى الصمــود أمــام المتغيــرات المختلفــة كالتغيــر
المناخــي وخالفــه ،أضــف إلــى ذلــك فهــي تحــدد
األماكــن المناســبة للســكن والعمــل ،والفــرص
الوظيفيــة المناســبة فــي المحافظــات ،وأنمــاط
التنقــل ،والبيئــة الطبيعيــة التــي يجــب المحافظــة
عليهــا.
تــم تطويــر االســتراتيجية العمرانيــة علــى المســتوى
الوطنــي ومســتوى المحافظــات وفــق منهــج

تفاعلــي؛ وذلــك باألخــذ بمبــدأ المشــاركة المجتمعيــة
حســب توجيهــات الســامية ،حيــث تــم األخــذ بمرئيــات
وتطلعــات أصحــاب العالقــة خــال مختلــف مراحــل
المشــروع بمــا فــي ذلــك القطاعيــن الحكومــي
والخــاص والمؤسســات األكاديميــة والمجتمــع
المد نــي.
كمــا تــم بلــورة االســتراتيجية العمرانيــة إلــى العديــد
مــن السياســات التــي تغطــي مختلــف األبعــاد الالزمــة
لتحقيــق التنميــة المســتدامة ،وحــددت مجموعــة
مــن الممكنــات واألدوات الالزمــة لضمــان تنفيذهــا
وتوجيــه الخطــط العمرانيــة ذات المســتوى األدنــى.
إن النهــج التكاملــي والشــمولي الــذي خرجــت بــه
االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة يســتلزم
قــدراً كبيــراً مــن التنســيق والتعــاون الفعــال والمثمــر
مــع مختلــف الجهــات ،وهــذا حتمــي فــي ظــل
المتطلبــات والتحديــات التــي تفرضهــا هــذه الحقبــة
 ،كمــا أنهــا تحتــاج إلــى التــزام صــادق لضمــان مــكان
أفضــل للعيــش والعمــل والرفــاه لألجيــال القادمــة.

كلمة
مدير المشروع
المهندس

إبراهيم بن حمود بن سالم الوائلي

إننــا ننطلــق اليــوم بتخطيــط عمرانــي مبتكــر لتحقيــق تنمية

اإلقليمــي (اســتراتيجية المحافظــات) ،المســتوى المحلــي

االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة ،محققيــن

أكثــر توازنً ــا تســتند علــى تسلســل هرمــي واضــح لتوزيــع

عمرانيــة مســتدامة لمجتمعــات مزدهــرة ،ســاعين لتنفيــذ

التــوازن بيــن أبعــاد التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة

وعمرانيــا ،غايتنــا مــن ذلــك،
مكانيــا
والبيئيــة والتــي تتجســد
ً
ً

مســتقبل مكتمــل األركان نحــو جعــل «ســلطنة ُعمــان»
وجهــة حيويــة جاذبــة بمــا تحتويــه مــن مــدن عصريــة ذكيــة،
بعضــا لتحقيــق الرفــاه
وقــرى نابضــة بالحيــاة تدعــم بعضهــا ً

معــا.
االجتماعــي واالقتصــادي ً

متوافقيــن مــع رؤيــة عمــان  ،2040متكامليــن مــع
مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة والمؤسســات
األكاديميــة ،متشــاركين مــع المجتمــع لألخــذ

ونتاجــا للمراحــل
بتطلعــات وآراء أصحــاب العالقــة،
ً
العديــدة مــن النهــج التشــاركي المتســم بالتزامــن،

انبثقــت االســتراتيجية العمرانيــة علــى المســتويين الوطني

واإلقليمــي.

محدديــن مســتويات التخطيــط العمرانــي الثالثــة،

المســتوى الوطنــي (االســتراتيجية الوطنيــة) ،المســتوى

للمــدن (الخطــط الهيكليــة والتفصيليــة) لتحقيــق تنميــة
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
ـرة خدمــات عاليــة
للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،موفـ ً

الجــودة ،مؤهلـ ًـة لتكــون مركــز لالبتــكار واإلبــداع والتعليــم
المتقــدم.

طموحيــن فــي مواكبــة التطــورات التخطيطيــة
العالميــة المســتدامة لصناعــة ُعمــان الغــد بنهــج

التنفيــذ ،مؤمنيــن لتحقيــق ذلــك بالقيــادة التنفيذيــة

وبشــكل أساســي بجيــل الشــباب الواعــد الطمــوح
المتمكــن.
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الرؤية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية 2040
ستشهد محافظة جنوب الشرقية خالل السنوات
المقبلة آفاقاً تنموية جديدة وواعدة ،لتصبح
بحلول عام 2040م متميزة بمدنها وقراها
الجميلة ،ووجهاتها السياحية الجذابة ،ومركزاً رائداً
يتميز باالستدامة والتطور واالبتكار في صيد وتربية
وإنتاج وتصنيع وتسويق األسماك (من البحار أو
عبر االستزراع السمكي) وفق مواصفات عالمية
من حيث الجودة والتنوع ،وذلك عبر مجموعة
من االستثمارات والمبادرات المتناغمة مع طبيعة
«االقتصاد األزرق» الذي تتميز به المحافظة،
القائم على عنصري البحر والمياه في مختلف
قطاعاته وأنشطته االقتصادية التي ستتركز
في الصناعة ،والخدمات اللوجستية ،والزراعة،
وصيد وتصنيع األسماك وتوابعه ،وبناء المراكب
المختصة بالترفيه والصيد ،والسياحة ،والبحوث
البحرية ،والتكنولوجيا الحيوية ،واألغذية الصناعية.
وذلك ضمن رؤية مستقبلية هادفة ،تأخذ بعين
االعتبار التوازن بين االزدهار االقتصادي والتنمية
العمرانية ومتطلباتها من جهة وبين الحفاظ على
األنماط الحضرية التقليدية ،والمجتمعات المحلية
المترابطة ،وحماية البيئة الساحلية الحساسة

والمناظر الجبلية والصحراوية الخالبة ،والحفاظ
على العالقة التاريخية والثقافية للسكان مع البحر
توفر وسائل النقل العام
وموارده .وسيساهم ّ
والفعالة ،وجودة الطرق؛ في تعزيز ربط
المريحة
ً
المحافظة بالمحافظات األخرى ،وتسهيل حركة
البضائع ،وترابط نشاطات التعليم العالي والبحوث
في مدينة صور بجامعة الشرقية في مدينة إبراء
بمحافظة شمال الشرقية .كل ذلك سيعمل على
تعزيز اقتصاد المحافظة ،وتنويع مجاالت وفرص
العمل في قطاعها البحري ،وتحسين مستوى
الدخل لسكانها.
وعلى مستوى مدن المحافظة ستصبح مدينة
صور ذات كثافة وجاذبية ،ومركزاً حضرياً وتجارياً
وسياحياً بارزاً  ،وذلك في ضوء النمو المتسارع الذي
ستشهده المدينة ،لتصبح مدينة رئيسية تحتضن
ما يقارب ( )130ألف نسمة ،وتتمتع ببنية أساسية
متكاملة وفعالة ،وقدرة إنتاجية عالية ،وأنشطة
لوجستية متطورة ،ومراكز للصناعات البحرية
وصيد األسماك .كما ستشكل صور على مستوى
المحافظة المركز الوطني لمختلف اإلدارات؛
العامة ،والسياحية ،والبيئية ،ومراكز البحوث،

االستراتيجية العمرانية

فضال عن كونها مركزاً لفرص العمل المحلية
ً
المرتكزة على الخدمات ذات الدخل المرتفع ،سيما
في ضوء نمو األنشطة المتنوعة التي سيولدها
الميناء والمرافق السياحية بالمدينة ،كالخدمات
الترفيهية في السوق القديم الذي أعيد تأهيله
وفقاً لمعايير معاصرة ،مع استحداث أماكن ثقافية
ناشطة ،ومناظر طبيعية ضمن النسيج العمراني،
كالمساحات المفتوحة شبه الطبيعية حول خور
البطح وخور جراما ،والشواطئ الواسعة ذات
الهندسة المرهفة والذكية ،التي ستشكل وجهة
فضال عن
مسائية جاذبة لجميع فئات المجتمع،
ً
مساهمتها في الحد من تأثير الفيضانات الناتجة
عن العواصف.
أما بالنسبة للكامل والوافي ،وجعالن بني
بوحسن ،وجعالن بني بوعلي؛ فستشهد هي
األخرى كذلك نقلة اقتصادية نوعية في قطاعات
االستزراع السمكي ،والزراعة المائية التجارية،
واألنشطة السياحية المتنوعة ،على أن يقام مركز
جديد لتقديم الخدمات الداعمة لهذه القطاعات
واألنشطة ضمن بيئة حضرية أفضل في جعالن
بني بو حسن.
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وفي ظل المبادرات الخاصة بحماية السواحل؛
كتوسيع مناطق أشجار المانجروف ،ومراقبة نشاط
صيد األسماك ،وتركيز النمو العمراني بعيداً عن
المناطق الساحلية الحساسة؛ بهدف تعزيز التنوع
األحيائي والحياة البحرية ،وتطوير ساحل المحافظة
ليغدو متميزاً بتجمعاته الحضرية الجذابة؛ ستصبح
التجمعات الساحلية بشكل عام مقصداً للزوار
الراغبين في االستمتاع بالطبيعة الخالبة وحسن
الضيافة العمانية ،وستنمو األنشطة السياحية
باالنسجام مع التجمعات الحضرية وأنماط العيش
المحلية ،بجانب إنشاء بعض المنتجعات السياحية
المقترحة في مناطق محددة أو ضمن مناطق
حماية بيئية متميزة ،كجزيرة مصيرة على سبيل
المثال.
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اتساق االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة جنوب الشرقية
مع االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
إطار
تضع االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
َ
التخطيط للتنمية المستدامة بالسلطنة على مدى
العشرين عاماً القادمة.
وتعتمد االستراتيجية في ذلك على موجهات رؤية
عمان  ،2040وذلك من أجل التغلب على التحديات
ومواكبة التغيرات اإلقليمية والدولية ،واغتنام
الفرص المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية االقتصادية
وتحقيق الرفاه االجتماعي.
كما تعمل االستراتيجية على تحفيز النمو وبناء
الثقة في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ،وبناء العالقات التنموية على الصعيد
الوطني.
ولقد تم إعداد االستراتيجية الوطنية للتنمية
العمرانية وفق أهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة ،والتي توجه المجتمع الدولي لتحقيق
الشمولية والعدالة في المجتمعات ،ووضع عمليات
تقييم دقيقة وواضحة لتحقيق االستدامة.
وقد جاء تطوير االستراتيجية العمرانية اإلقليمية
لمحافظة جنوب الشرقية ـ كباقي المحافظات ـ نتاجاً
للعديد من األعمال والمراحل المتكاملة والمتزامنة
على المستويين الوطني واإلقليمي.
حيث ساهمت تطلعات أصحاب العالقة،
والمعلومات والبيانات اإلقليمية التي تم جمعها من
قبل االستراتيجيات العمرانية اإلقليمية على مستوى
المحافظات؛ في وضع وإعداد االستراتيجية الوطنية
للتنمية العمرانية التي تم اعتماد اإلطار العام لها
في عام 2019م.
ولذلك ،تتماشى االستراتيجية العمرانية اإلقليمية
لمحافظة جنوب الشرقية مع أهداف وغايات
االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية ،ومع رؤية
عمان  ،2040ومع أهداف التنمية المستدامة لألمم
المتحدة.

االستراتيجية العمرانية

االستراتيجية العمرانية
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االستراتيجية العمرانية

نبذة عامة عن محافظة جنوب الشرقية
تبلغ مساحة محافظة جنوب الشرقية ما يقارب
( 12ألف كم. )2
وبحكم نشاط مدنها الساحلية وموانئها المزدهرة
تتميز المحافظة
تاريخياً (صور على سبيل المثال)؛
ً
بترابطها التاريخي مع افريقيا والهند .كما ساهمت
أنشطة التجارة البحرية وصيد األسماك في خلق
ً
ومكثفة.
تجمعات عمرانية ساحلية مركً زة
ويقدر حجم سكان المحافظة بحلول عام 2040م؛
بنحو ( )391ألف نسمة ،منهم ( )130ألف نسمة
في والية صور وحدها.
وتتميز محافظة جنوب الشرقية بجمالها الخالب،
وبيئاتها البحرية والجبلية والصحراوية الفريدة ،وهي
مقومات سياحية قيمة للغاية ،وتستوجب وجود
إدارة كفؤة ذات قدرة على توظيف هذه المقومات
واستغاللها بالوجه األمثل في دعم اقتصاد
المحافظة وتنميتها وخلق فرص عمل ألبنائها ،مع
األخذ في الحسبان االعتبارات الطبيعية والبيئية
والثقافة المحلية ،وذلك من خالل ضبط التنمية
العمرانية في المناطق الطبيعية والثقافية الحساسة،
كالصحراء والجبال ،من أجل ضمان مستقبل مستدام
لهذه المناطق ،مع تطوير اقتصادات حيوية جديدة
تدعم المجتمعات المحلية وتحد من هجرة سكانها.
ولهذه االعتبارات مجتمعة تعنى االستراتيجية
العمرانية اإلقليمية لمحافظة جنوب الشرقية
بتطوير قطاعات الزراعة ،وصيد األسماك ،والسياحة،
والتعدين ،والمناجم ،والتصنيع ،واإلدارة العامة في
المحافظة ،وذلك بهدف تحقيق التنويع االقتصادي،
وتعزيز المركزية األنشطة.
كما تعنى االستراتيجية في الوقت ذاته؛ بمعالجة
تدهور المراكز الحضرية القديمة والقرى التاريخية
أصيال من
بالمحافظة ،وذلك لكونها تمثل جزءاً
ً
الهوية الثقافية الوطنية ،وتشكل مقصداً للزائرين،
ومورداً لالقتصاد المحلي.

وبالنسبة لطبيعة التجمعات السكانية بالمحافظة؛
فثمة تباين واضح بين التجمعات الحضرية الواقعة
في الجزء الجنوبي من المحافظة ،حيث التجمعات
السكانية الساحلية المكثفة حول الموانئ ،وبين
التجمعات السكانية الواقعة في الجزء الداخلي
للمحافظة ،حيث يطغى النمط العمراني غير الموجه.
األمر الذي أدى إلى العديد من التحديات والمتطلبات
التنموية التي تواجه المحافظة ،أبرزها ما يلي:
•تعزيز التنمية العمرانية داخل المدن الرئيسية
القائمة ،للحد من االمتداد العمراني األفقي
غير الموجه ،وبما يسهل توفير البنى األساسية

االستراتيجية العمرانية

الفعالة وشبكات النقل العام.
•الحاجة إلى تنشيط استخدام األراضي الصناعية
في صور ،وتفادي تضاربها مع االستعماالت
المجاورة غير المالئمة.
•الحاجة إلى توفير استثمارات قادرة على تطوير
مصائد األسماك بصورة فعالة ،وخلق فرص
عمل للمواطنين.
•إقامة اقتصاد حيوي جديد لدعم المجتمع
المحلي وتوفير فرص بديلة للحد من الهجرة.
•تطوير اإلدارة السياحية في مناطق السياحة
البيئية على امتداد الشريط الساحلي ،مع
الحفاظ على المناطق الطبيعية والثقافية ذات
الطبيعة الخاصة.
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•معالجة طابع التنمية العمرانية المتناثرة،
والمفتقر للبنى األساسية ،الناجم عن بقاء
معظم األراضي المخصصة لإلسكان شاغرة.
•إدارة وضبط التنمية العمرانية في المناطق
الساحلية الحساسة المعرضة بشدة لمخاطر
الفيضانات.
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التطلعات الرئيسية للتنمية العمرانية
لمحافظة جنوب الشرقية

تدعم االستراتيجية العمرانية اإلقليمية االقتصاد

األزرق بالمحافظة ،وذلك بحكم اعتمادها على البحر

والمياه في أغلب القطاعات ،مثل الصناعة والخدمات
اللوجستية والزراعة ومصائد األسماك والسياحة ،بجانب

اعتمادها على الموارد الطبيعية والمعالم البيئية الفريدة

التي توجد بها.

وسوف تركز االستراتيجية على تعزيز دور مدينة صور
كمركز لإلدارة البحرية والبيئية ،ويشمل ذلك إنشاء مرافق

سياحية وبحرية مترابطة بالبنى األساسية بالمدينة،
وتطوير الميناء والنظر في إنشاء مرافق رسو إضافية

لدعم التصدير والخدمات اللوجستية ،مع تعزيز حماية
األراضي الصناعية وتطوير استعماالتها .وفي الوقت

الذي سيتم فيه تطوير الشريط الساحلي ليستقطب
األنشطة السياحية وتقديم الخدمات المحلية؛ سيتم
التركيز في المناطق الداخلية على تطوير مشاريع

االستزراع السمكي ،وتنمية القطاع الزراعي وزيادة

كفاءته وجدواه االقتصادية.

وفي سياق سعي االستراتيجية العمرانية اإلقليمية
لمحافظة جنوب الشرقية لوضع الغايات التنموية
العمرانية الشاملة للمحافظة ،وعلى ضوء ما تم الخروج

به خالل مراحل إعداد االستراتيجية ،وما شملته من

حلقات عمل تمت في إطارها ،بمشاركة واسعة من
قبل أصحاب العالقة في القطاع الحكومي والخاص

واألهلي ومؤسسات المجتمع المدني؛ تم الخروج
بجملة من التطلعات المنشودة التي ساهمت في

إعداد االستراتيجية ،تمثلت فيما يلي:

•تحديــد التسلســل الهرمــي للتجمعــات الســكانية
لغــرض تحديــد الــدور االقتصــادي ومعاييــر توفيــر
الخدمــات المجتمعيــة فــي كل منهــا ،بمــا فــي
ذلــك تطويــر مدينــة صــور لتصبــح مركــزا إقليميــاً
رئيســياً ســياحياً وإنتاجيــاً  ،مــع إعــادة تأهيــل وســط
المدينــة وحمايــة الشــريط الســاحلي.
•الحفــاظ علــى األراضــي فــي منطقة صور الصناعية
بهــدف إنشــاء مينــاء إقليمــي مــع مينــاء جــاف تابــع
لــه علــى المــدى البعيــد( .ســيما عنــد بلــوغ القــدرة
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االســتيعابية لمينــاء الدقــم حــد ( ،)60%والمتوقــع
بعــد اإلطــار الزمنــي المحــدد لالســتراتيجية).
•إنشــاء مصائــد األســماك المســتدامة مــع
األنشــطة البحريــة التابعــة ،وتحفيــز الصياديــن عبــر
إنشــاء مرافــق داعمــة لإلنتــاج والتعليــب والتصديــر
الســمكي ،بمــا يعــزز منفعــة المجتمعــات المحليــة.
•الحفــاظ علــى مينــاء صــور الســياحي والعمــل علــى
توســعته ،مــع تأميــن خدمــات الرحــات البحريــة
اليوميــة ،بمــا فــي ذلــك اإلبحــار الترفيهــي والصيــد
فــي أعمــاق البحــر.
•إدارة التنميــة العمرانيــة بشــكل يضمــن الحفــاظ
علــى الطابــع اإلقليمــي والتقليــدي ،ويعــزز
التماســك االجتماعــي ،وذلــك مــن خــال وضــع
التصاميــم والمشــاريع التطويريــة المالئمــة،
وخصوصــاً فــي جعــان بنــي بــو حســن وجعــان
بنــي بوعلــي ،حيــث يــزداد معــدل تراجــع األنمــاط
الحضريــة التقليديــة.
•وضــع إطــار تخطيطــي خــاص علــى الصعيــد
المحلــي لــكل مــن المراكــز التراثيــة ،األســواق
التقليديــة والمناطــق الســاحلية ،لضمــان الحفــاظ
علــى الطابــع المحلــي ،مــع الســماح بالتحديــث
وإعــادة االســتخدام.
•ضبــط التنميــة العمرانيــة فــي المناطــق الســاحلية
الحساسة ،والحد من االستعماالت غير المناسبة
األراضــي داخــل المحافظــة ،وذلــك عبــر وضــع
مخططــات توجيهيــة واضحــة تربــط التخطيــط
المكانــي باالقتصــاد والبيئــة والبنــى األساســية.
• الحفــاظ علــى مناطــق التنــوع األحيائــي مثــل
مصيــرة ،ومناطــق الطيــور الهامــة ،ومحميــة
الســاحف فــي رأس الحــد ،مــع الســماح بزيــارة
هــذه المواقــع مــن خــال ســياحة بيئيــة منظمــة.
•الحــد مــن انبعاثــات الكربــون عبــر تحســين كفــاءة
الطاقــة وخفــض الطلــب وزيــادة مصــادر الطاقــة
المتجــددة.
•تحســين النقــل العــام بيــن المناطــق ،بمــا فــي ذلــك
حركــة الشــاحنات ومســارات العبــارات خصوصــاً بيــن
مســقط ،صــور والدقم.

االستراتيجية العمرانية
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أهداف استراتيجية التنمية العمرانية اإلقليمية
لمحافظة جنوب الشرقية

وعلى ضوء هذه التطلعات ،وفي إطار أهداف وغايات

االستراتيجية

الوطنية

للتنمية

العمرانية،

والرؤية

المستقبلية عمان 2040؛ تمثلت األهداف المستدامة
لالستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة جنوب

الشرقية خالل العقدين القادمين في التالي:

التنمية المستدامة وتغير المناخ

يقدربــ(  ) 320ألــف نســمة للمواطنيــن
والــذي ً
و(  ) 71ألف نسمة للوافدين.
•تحديــد مناطــق التخطيــط ذات الطبيعــة الخاصــة
لتحســين اإلدارة البيئيــة فــي جبــال الحجــر والســاحل.

تحقيق النمو واالزدهار

تم تحديد أهداف التنمية االقتصادية في محافظة

وذلك انسجاماً مع أهداف االستراتيجية الوطنية

جنوب الشرقية بما يتوافق والتوقعات الوطنية ،وذلك

التأثيرات المحتملة لتغير المناخ ،وبناء المرونة الالزمة

نقاط القوة لتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية،

للتنمية العمرانية التي تؤكد على أهمية توقع وإدارة

لالستجابة للظروف المناخية المتغيرة ،وتطوير تجمعات
سكانية مرنة قادرة على الصمود ،بما يعزز القدرة
على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من

آثارها .باإلضافة إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة

المتجددة .مع األخذ بعين االعتبار الجوانب التالية:

•تقييــم مــدى التوافــق مع أهــداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة.
•التحــول الــى اقتصــاد منخفــض الكربــون وقــادر
علــى التكيــف مــع تغيــرات المنــاخ.
•تضميــن إجــراءات التخفيــف والتكيــف مــع تغيــر
المنــاخ فــي مختلــف مجــاالت التنميــة.

تحقيق تنمية عمرانية استراتيجية

تطوير مجتمعات عمرانية مترابطة ضمن تسلسل هرمي

محدد ،يحكمها توجه مستقبلي واضح ،وتتوفر فيها
الخدمات المناسبة ،ويتم فيها تعزيز الهوية العمانية،

وذلك من خالل ما يلي:

•تعزيــز دور مدينــة صــور كمركــز إقليمــي ،والعمــل
علــى تركيــز النمــو عبــر تنميــة مكثفــة داخل الحدود
الحضريــة للتغلــب علــى الزحــف العمرانــي.
•تعزيــز أدوار المناطــق الداخليــة والســاحلية فــي
المحافظــة.
•تعزيــز االســتثمار الهــادف إلــى إقامــة مشــاريع
تطويريــة جذابــة.
•اســتيعاب النمــو الســكاني بحلــول عــام ،2040

من خالل دعم الميزة التنافسية للمحافظة ،واستغالل
وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص .ويتضمن ذلك

الجوانب التالية:

•إقامــة مركــز وطنــي للســياحة ،ومؤسســة
متخصصــة فــي إدارة الفنــادق فــي صــور.
•تركيــز النمــو فــي مدينــة صــور ،مــع تعزيــز أنشــطة
االقتصــاد األزرق ،كالصناعــة ،والخدمــات
اللوجســتية ،والســياحة التجاريــة ،وتحســين
األماكــن الســياحية ومراكــز التســوق والترفيــه.
•تعزيــز مكانــة مدينــة صــور كمركــز لألنشــطة
البحريــة ،التــي تشــمل بنــاء المراكــب الحرفيــة،
اإلبحــار الترفيهــي ،وصيــد األســماك.
•إقامــة مجمــع للبحــوث واإلدارة العامــة الوطنيــة
فــي مجــال البيئــة واالقتصــاد الســاحلي.
•تطويــر مصائــد األســماك ،واالســتزراع الســمكي،
والســياحة ،والرياضات المائية ،وتحســين اإلنتاجية
عبــر االســتخدام الفعــال للمــوارد ودعــم االقتصــاد
الدائري.
•إنشــاء المنتجعــات الســياحية فــي رأس الحــد
ومصيــرة مــع وضــع ضوابــط بيئيــة تنظيميــة
صار مــة.
•توفيــر ( )162ألــف .فرصــة عمــل ،وتحقيــق نقلــة
نوعية في مجال التوظيف ،بإحالل عمالة وطنية
ماهــرة فــي الوظائــف ذات الدخــل المرتفــع ،محــل
العمالــة الوافــدة منخفضــة المهــارة وذات الدخــل
المحدود

االستراتيجية العمرانية
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إدارة البيئة :التراث الطبيعي والثقافي

بالتوافــق مــع أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة
العمرانيــة التــي تؤكــد علــى الحمايــة االســتباقية
للمناطــق ذات األهميــة الطبيعيــة والثقافيــة،
وتســعى إلــى احتــرام وتعزيــز البيئــة الطبيعيــة
والثقافيــة فــي مشــاريع التنميــة المســتقبلية؛ تتمثــل
أهــداف االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة لمحافظــة
جنــوب الشــرقية فــي هــذا الجانــب فيمــا يلــي:
•إدارة البيئــة الطبيعيــة البريــة والبحريــة واألماكــن
التراثيــة وحمايتهــا مــن التنميــة العمرانيــة غيــر
المتنا ســقة.
•رصــد الوضــع البيئــي وإعــداد تقريــر حالــة البيئــة
بصفــة دوريــة.
•المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة
للتنــوع األحيائــي (أيتشــي).
•تحقيــق التــوازن بيــن األنشــطة ذات المــردود
االقتصــادي مثــل الســياحة البيئيــة التــي تدعــم
االقتصــاد الريفــي ،وحمايــة البيئــة الطبيعيــة
والثقافيــة.
•ضبــط وتنظيــم األنشــطة الســياحية فــي جزيــرة
مصيــرة للحــد مــن تأثيراتهــا الســلبية علــى البيئــة.
•تفعيــل اإلدارة الســاحلية وتحديــد مناطق الحماية
البحرية.
•وضــع ضوابــط إداريــة بيئيــة صارمــة للصناعــات
البحر يــة.

إدارة الموارد الطبيعية

انسجاماً مع االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
التي تؤكد على توجيه وإدارة واستخدام الموارد
الطبيعية بشكل أفضل لصالح الجميع وبما يتوافق
مع مبادئ االستدامة ،وتعزيز األمن الغذائي
للسلطنة ،وضمان التكامل بين إدارة الموارد المائية
والزراعية وحماية المناطق الصالحة للزراعة؛ تتمثل
الغايات اإلقليمية للمحافظة في هذا الصدد في
التالي:
•تحديــد األراضــي المخصصــة للتنميــة الزراعيــة

المســتدامة.
•اإلدارة المســؤولة والرشــيدة لمــوارد الميــاه غيــر
المتجــددة.
•التــوازن بيــن أنشــطة اســتخراج المعــادن وحمايــة
المــوارد البيئيــة الحساســة.
•تعزيــز كفــاءة اســتخدام الميــاه فــي أنشــطة
االســتزراع الســمكي ،ووحــدات تصنيــع األغذيــة
البحر يــة.

فعال
نظام نقل ّ

بالتوافق مع أهداف االستراتيجية الوطنية للتنمية
العمرانية المتعلقة بالنقل المستدام ،وما يتضمنه
من تعزيز منظومة النقل العام داخل المدن الرئيسية
وفيما بينها ،وتشجيع استخدام أنماط مختلفة
للتنقل ،بما فيها المشي واستخدام الدراجات
الهوائية؛ تضمنت االستراتيجية العمرانية اإلقليمية
لمحافظة جنوب الشرقية ما يلي:
•توفيــر مســارات فعالــة للشــاحنات بيــن صــور
ومنطقــة الدقــم.
•تحســين مســارات العبــارات مــن مســقط إلــى صــور
ـوال إلــى مصيــرة.
ورأس الحــد واألشــخرة وصـ ً
•تحســين الطــرق اإلقليميــة ،وطــرق الربــط بيــن
المناطــق لتســهيل الوصــول إلــى التجمعــات
الرئيســية ،وتحســين النقــل العــام خصوصــاً فــي
مدينــة صــور ،وإعــادة تشــغيل مطــار رأس الحــد
اإلقليمــي وتحســين الخدمــات فيــه لدعــم
الســياحة.
•إنشــاء طريــق دائــري غربــي مدينــة صــور لنقــل
حركــة المــرور بعيــداً عــن مركــز المدينــة ،وتحويــل
مســار الشــاحنات واآلليــات للتخفيــف مــن
االزدحــام ،وإنشــاء محطــة للحافــات بالقــرب مــن
مستشــفى صــور.
•تفعيــل الرحــات الموســمية فــي مطــار مصيــرة
لدعــم الســياحة البيئيــة فــي الجزيــرة.
•اعتمــاد وســائل نقــل مســتدامة فــي جزيــرة
مصيــرة ،لتقليــل مــن االنبعاثــات المضــرة بالبيئــة.

االستراتيجية العمرانية

فعالة
بنية أساسية ّ

وفقاً ألهداف االستراتيجية الوطنية للتنمية
العمرانية الساعية إلى تطوير بنية أساسية خضراء
مبتكرة ،وقابلة للصمود ،وبتكلفة معقولة وواقعية
في المناطق العمرانية الحضرية والريفية ،والتأكيد
على أولوية إنتاج وتوزيع الموارد المتجددة ؛ تركز
االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة جنوب
الشرقية على ما يلي:
•تحســين فعاليــة وأداء البنيــة األساســية ،وضبــط
اســتهالك مــوارد الميــاه والطاقــة.
•تحســين الربــط مــع شــبكات البنــى األساســية فــي
المحافظــات المجــاورة.
•المســاهمة فــي تحقيــق الغايــات الوطنيــة لتوليــد
الطاقــة المتجــددة.
•تعزيز شبكات النطاق العريض.
•تأميــن مصــادر الطاقــة البديلــة فــي جزيــرة مصيــرة
التــي تتماشــى وبيئتهــا ذات الطبيعــة الحساســة.
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حلقات العمل الرئيسية للمحافظات
حلقات عمل الرؤى العمــرانية
للمحــــافظات
مارس 2019م

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

االستراتيجية العمرانية
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حلقات عمل مناقشة بدائل االستراتيجية
العمرانية لكل محافظة
يونيو –يوليو 2019م

استعراض ومناقشة حلقات العمل لبدائل

االستراتيجية العمرانية على المستوى اإلقليمي
بشكل موسع والتأثيرات المتوقعة لكل بديل
من البدائل على الجوانب السكانية واالجتماعية

واالقتصادية والبيئية في المحافظات ،وتم صياغة

بناء على مجموعة من المدخالت
هذه البدائل ً
أهمها البديل األمثل للتنمية العمرانية شارك في

الحلقة حوالي  908مشاركا من القطاع الحكومي
والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني
والشباب في مختلف محافظات السلطنة.
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مالمح االستراتيجية العمرانية اإلقليمية
لمحافظة جنوب الشرقية 2040
آفاق النمو في المحافظة

اعتمدت االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة
تسلسال هرميا واضحاً للمراكز الحضرية
جنوب الشرقية
ً
في المحافظة ،مع تحديد المراكز اإلدارية والخدمية
ضمن كل والية ،وحددت مدينة صور مركزاً إقليميا
للمحافظة ككل ،حيث يتوقع نمو سكان المدينة
ليبلغ قرابة ( )130ألف نسمة بحلول عام 2040م.

ومن بين الخطوات التي ستتم من أجل تحقيق هذه
الغاية؛ إعادة هيكلة مركز المدينة ،وتأهيل السوق
القديم ،وتوفير وسائل النقل العام ،وتعزيز السياحة
الثقافية ،واألنشطة السياحية المرتكزة على
المناطق الساحلية؛ مثل اإلبحاروغيرها من الرياضات
البحرية ،وصيد األسماك ،بجانب تنظيم فعاليات
سياحية وطنية ،وإقامة مرافق ساحلية جديدة،
وتعزيز السياحة في الموانئ .كما ستتضمن المدينة
باإلضافة إلى السياحة واألنشطة المائية؛ قطاعاً
صناعياً ولوجستياً تخدمه الطرق االلتفافية التي
سيتم إنشاؤها ،بما يؤمن نقل حركة المرور بعيداً عن
مركز المدينة ،باإلضافة إلى إنشاء محطة للحافالت
تقع بالقرب من مستشفى صور ،ومسارات خاصة
للحافالت والشاحنات لتفادي مرورها وسط منطقة
بالد صور.
إلى جانب ذلك سيتم تطوير الطرق السريعة بهدف
تحسين الربط بين المناطق وتسهيل حركة شحن
البضائع من صور إلى الدقم.
وبهدف تعزيز دعم القطاع السياحي في المحافظة،
وبالنظر إلى الفرص السياحية الفريدة التي توفرها
التجمعات الساحلية غربي مدينة صور ،مثل وادي
طيوي ،ووادي شاب ،وقلهات ،وشرقاً رأس الحد،
ورأس الجنز ،وعلى امتداد الشريط الساحلي الواصل
إلى مصيرة وبرالحكمان الذي يضم العديد من
التجمعات الساحلية؛ فستعمل االستراتيجية على
تطوير السياحة البيئية الساحلية واألنشطة الترفيهية
في هذه المناطق ،وسيتم ربطها بطريق حديثة
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تتميز بالمناظر الخالبة .كما ستعطي االستراتيجية
أولوية خاصة لتطوير وتأمين خدمات العبارات من
األشخرة الى صور ومسقط.
باإلضافة إلى ذلك ،وبهدف تحويل جزيرة مصيرة
إلى وجهة عالمية للسياحة البيئية ،نظراً لما تزخر
به من معالم طبيعية وتنوع أحيائي فريد؛ فسيتم
تطوير المنتجعات السياحية المحلية في الجزيرة،
وتعزيز منظومة النقل من خالل التشغيل الموسمي
للمطار ،وتوفير وسائل نقل مستدامة ،بجانب توليد
الطاقة من المصادر المتجددة ،كإقامة مزرعة
للطاقة بالرياح في الجزيرة.
كل ذلك مع األخذ بعين االعتبار المناطق البيئية
الساحلية ذات الطبيعة الخاصة.
أما في األجزاء الداخلية من المحافظة (الكامل
والوافي ،جعالن بني بو علي ،وجعالن بني بو
حسن)؛ فسوف يعتمد النمو على تطوير الزراعة
التجارية ،واالستزراع السمكي ،وتربية الجمال،
والتصنيع الغذائي .وفي سبيل تحقيق مستوى
أعلى من الحماية واإلدارة للمناطق البيئية والتراثية
ذات الطبيعة الخاصة بالمحافظة؛ تم تحديد جبال
الحجر ،رمال الشرقية  ،وأجزاء من الشريط الساحلي
كمناطق تخطيط ذات طبيعة خاصة ،مع التركيز على
إنعاش وإعادة تأهيل المراكز الحضرية ،وإقامة الطريق
التراثي «طريق النحاس» الذي يمر بعدة محافظات
وصوال إلى شمال الباطنة.
عبر جبال الحجر
ً
إلى جانب ذلك تضمنت االستراتيجية عدداً كبيراً
من اإلجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل دعم
السياسات الوطنية للتكيف والتخفيف من تأثيرات
التغير المناخي .وتشمل تلك اإلجراءات تطوير
سياسات إدارة الموارد المائية ،وتوسيع وتطوير
الزراعة لتحقيق األمن الغذائي ،وتوفير شبكات بنية
أساسية تتصف بالتكامل والمرونة والقدرة على
الصمود والتكيف ،وتنويع مصادر الطاقة ،وتوفير
فضال عن جعل البيئة
مصادر الطاقة المتجددة،
ً
العمرانية أكثر استدامة واخضرارا في مختلف مراحل
التخطيط والتصميم والبناء.

االستراتيجية العمرانية
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التقديرات المستقبلية لمحافظة جنوب الشرقية بحلول عام 2040م
من خالل نماذج النمو السكاني واالقتصادي التي
تم إعدادها على المستوى الوطني؛ تم استخالص
جمل ـ ــة مـ ـ ــن المؤش ـ ـ ــرات والتقدي ـ ـ ــرات المستقبلية

2017

االقتصادية واالجتماعية المتوخاة لمحافظة جنوب
الشرقية حتى عام 2040م ،وذلك كما هو موضح
في الجدول التالي:

المؤشرات
إجمالي عدد السكان في

312

ألف نسمة

جنوب الشرقية
السكان

35%

الوافدون %

121

ألف نسمة

125

ألف نسمة

27%
75%
1,8%

عدد السكان في
مدينة صور

إجمالي القوى العاملة
القوى العاملة
الوطنية ()%

القوى العاملة الوافدة ()%
النمو المتوقع إلجمالي الناتج
المحلي ()%

2040

391

ألف نسمة

18%
130
162

ألف نسمة

ألف نسمة

62%
38%
2,9%
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اإلطار العام المكاني لالستراتيجية االقليمية لمحافظة جنوب الشرقية
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االستراتيجية العمرانية

خطة التحول الحضري لمدينة صور
تهدف خطة التحول الحضري لمدينة صور الى
رفع جودة النسيج العمراني والحد من االمتداد
غير الموجه ،وذلك من خالل وضع حدود لالحتواء
الحضري للمدينة ،وتحديد المواقع المالئمة لزيادة
الكثافة العمرانية بداخلها ،كما هو موضح في
الخريطة ( ،)2حيث سيتم استيعاب النمو السكاني
المستقبلي ضمن مناطق االمتداد العمراني المحددة
أو من خالل التكثيف العمراني في المناطق الحضرية
القائمة.
وسوف يتيح ذلك حدوداً واضحة تميز المدينة
عن غيرها من التجمعات الواقعة شرقي المدينة
و غربها ،علماً بأنه قد تم استبعاد المناطق غير
المالئمة للنمو العمراني ،كتلك المعرضة لمخاطر
الفيضانات أو االنحدارات الشديدة.
وسوف تتضمن مناطق االمتداد العمراني إقامة
حدائق عامة ومساحات مفتوحة في مواقع يمكن
الوصول إليها بسهولة من معظم المناطق السكنية.
كما ستتضمن التغييرات الرئيسية توسيع منطقة
صور الصناعية التي تتميز بموقعها االستراتيجي
غربي المدينة ،بالقرب من مسار الحافالت المقترح
وشبكة الطرق السريعة.
وبالنسبة للمناطق المركزية في مدينة صور؛ فسوف
تستفيد من إعادة التأهيل ،وإقامة المشاريع
التجارية المتعددة االستعماالت ،وإنشاء الفنادق
والمنتجعات ،مع تحسين األماكن العامة وتوسيعها
جماال وحيوية ،ومحفزة على التنقل مشياً
لتصبح أكثر
ً
على األقدام بالدرجة األولى.
يتم استيعاب النمو السكاني المستقبلي ضمن
مناطق االمتداد العمراني المحددة أو من خالل
التكثيف العمراني في المناطق الحضرية القائمة،
كما ستتم إعادة تأهيل المناطق التاريخية المجاورة
في العيجة والسوق القديم،

مع توفير الحماية الالزمة لها وللمناطق ذات
الطبيعة البيئية الخاصة  ،وتفادي مخاطر الفيضانات
وإقامة مجموعة من الحدائق العامة والمساحات
المفتوحة ذات الموقع االستراتيجي والتي يمكن
الوصول إليها بسهولة من معظم المناطق السكنية.

االستراتيجية العمرانية
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خطة التحول العمراني لمدينة صور
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خطة التحول الحضري لجعالن بني بو علي وجعالن بني بوحسن
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خطة التحول الحضري للكامل والوافي

االستراتيجية العمرانية
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خطة التحول الحضري لألشخرة
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التحول الحضري للحلف

االستراتيجية العمرانية
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اإلطار العام المقترح لسياسات التخطيط
العمراني لمحافظة جنوب الشرقية

يعتبر إطار السياسات العامة اآللية الرئيسية التي
سيتم من خاللها تنفيذ االستراتيجية العمرانية
اإلقليمية لمحافظة جنوب الشرقية على مدى
السنوات القادمة.
ويتضمن هذا اإلطار سبعة محاور رئيسية تتوافق
مع السياسات المعتمدة في االستراتيجية الوطنية
للتنمية العمرانية .وهي كالتالي:
محـــور التنمــية المستدامـــــة
وتغيـــــر المنــــاخ

رمز السياسةSU, CC :

محور تحقيق التنمية العمرانية
االستراتيجية

رمز السياسةSD :

محـــــــور تحقيـــــــــــــق النمــــــــــــو
واالزدهـــــــــــــــار

رمز السياسةGP :

محور إدارة البيئة (التراث الطبيعي والثقافي)
رمز السياسةTE, CE, CH :
محــــــــــــــــــــور إدارة المـــــــــــوارد
الطبيعيــــــــــــــــة
رمز السياسةMM, WR, FS :
محـــــــــــــــــــــــــــور نظـــــــــــــــــــــــــــام
النقــــــــــــــــــــــــــــل

رمز السياسةTM :

محــــــــور بنيـــــــــــــة أساسيــــــــــــــــــة
فعالــــــــــــــــة
ّ

رمز السياسةEN, UT :

وقد تم ربط كل محور من هذه المحاور بمجموعة
من الغايات ،وذلك من أجل مراقبة عملية تنفيذ
االستراتيجية العمرانية اإلقليمية للمحافظة خالل
الفترة من عام 2020م وإلى عام 2040م ،وضمان
االلتزام بالغايات الموضوعة على المستوى الوطني.
وفيما يلي توضيح لمضمون كل محور ،وما يشتمل
عليه من سياسات وأهداف.
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التنمية المستدامة و تغير المناخ
رمز السياسةSU, CC :

تتداخل السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة
وتغير المناخ مع العديد من السياسات ضمن
االستراتيجية العمرانية على المستوى الوطني
واإلقليمي على حد سواء.
وبناء على ذلك تم تقييم االستراتيجية العمرانية
ً
اإلقليمية لمحافظة جنوب الشرقية في ضوء
أهداف التنمية المستدامة ،باإلضافة إلى تقييم
آخرلالستدامة يستند على تقييم المشاريع ومدى
التزامها بجوانب االستدامة المختلفة وفعالية
تكلفتها ،وانعكاسها على المجتمع.
لذلك فإن االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
واالستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة جنوب
الشرقية تؤكدان على أن الخطط الخمسية المقبلة
بحاجة الختيار المشاريع وفق آلية تقييم االستدامة،
وذلك لضمان تحقيق أبعاد االستدامة االقتصادية
واالجتماعية والبيئية على النحو األفضل.
وبالنظر إلى التأثير الكبير لتغير المناخ على مختلف
قطاعات التنمية؛ فقد تم دمج السياسات واإلجراءات
المتعلقة بالتغير المناخي في مختلف مجاالت
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:

•سياســات المحافظــة علــى مــوارد المياه
الجوفية.
•تعزيــز الزراعــة المتطــورة للمســاهمة
فــي األمــن الغذائــي للســلطنة.
•تفــادي التنميــة العمرانيــة فــي المناطــق
المعرضــة لمخاطــر الفيضانات.
•اعتمــاد معاييــر تصميــم وبنــاء مســتدامة
للمشــاريع الحديثــة.
•تطويــر المرافــق العامــة ،وتشــجيع
المشــي ،وإقامــة المســطحات الخضــراء
للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ.
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تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية
رمز السياسةSD :

تتصف معظم التجمعات السكانية التقليدية في
محافظة جنوب الشرقية بحجمها الصغير ،بينما
تشهد مراكز حضرية كبرى مثل صور امتداداً على
طول الساحل ولكن بكثافة سكانية متدنية ،ومن
ثم االعتماد على المركبات الخاصة كوسيلة أساسية
للتنقل نظراً لبعد المسافة بين المساكن الجديدة
والخدمات الضرورية للسكان .وقد كرس من هذا
الوضع الزيادة المستمرة في المخططات السكنية
الجديدة التي لم يتم تشييد العديد منها بعد.
ويطغى هذا النمط ليس في صور وحدها فحسب؛
وإنما في عدة مدن داخلية وساحلية ،وذلك بالرغم
من صغر حجمها ،حيث الكثافات السكانية متدنية،
وانتشار األراضي الفارغة بين المباني المتفرقة
والمنعزلة والبعيدة عن الخدمات التي يصبح
مجد اقتصادياً في ظل هذا النمط
ٍ
وجودها غير
العمراني السائد.
ومن ثم ال بد من إعادة النظر في آليات تخصيص
األراضي السكنية ،ومستوى كثافة المخططات
العامة للتجمعات السكانية.
لذلك تركز االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة
جنوب الشرقية على وضع إطار تخطيطي شامل
لتحقيق تنمية عمرانية استراتيجية ،أكثر استدامة
وترابطاً في مختلف مدن وقرى المحافظة ،متضمنة
حماية البيئة الطبيعية الساحلية ،وتحسين النسيج
العمراني في المدن والقرى الساحلية والداخلية،
واستغالل المقومات الطبيعية السياحية للمحافظة
في جعلها وجه سياحية جذابة ،وذلك من خالل
السياسات التالية:

التسلسل الهرمي
للتجمعات السكانية
رمز السياسةSD1 :
احتواء النمو
الحضري

رمز السياسةSD2 :
مقابلة متطلبات
التنمية المستقبلية
رمز السياسةSD3 :
تعزيز عمليات
التحول الحضري

رمز السياسةSD4 :

تطوير مدن ذكية
جاذبة للعيش

رمز السياسةSD5 :
تشــجيع توجيــه التنميــة حــول محطــات النقــل
العــام المتكاملــة

رمز السياسةSD6 :

توفير الخدمات و المرافق المجتمعية
رمز السياسةSD7 :
تعزيز المجتمعات الريفية
رمز السياسةSD8 :

االستراتيجية العمرانية

تشــجيع التماســك االجتماعــي والمحافظــة
علــى الهويــة العمانيــة

رمز السياسةSD9 :

ضبط التنمية في المناطق غير المالئمة
رمز السياسةSD10 :
تحديد مناطق التخطيط ذات
الطبيعة الخاصة
رمز السياسةSD11 :
بيئة عمرانية خضراء
مستدامة

رمز السياسةSD12 :
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SD1
SD2
SD3
SD5
SD10

تطوير التنمية العمرانية
من المتوقع أن ينمو عدد سكان
مدينة صور إلى نحو ()130.000
نسمة بحلول عام  2040م.
وقد تم تحديد التسلسل الهرمي
للتجمعات السكانية في محافظة
جنوب الشرقية على أساس أن تشكل
صور المركز اإلقليمي للمحافظة،
بينما ستمثل كل من جعالن بني بو
علي ،جعالن بني بو حسن ،الكامل
والوافي ،واألشخرة ،وحلف؛ المراكز
الخدمية  ،تليها المراكز الريفية
الرئيسية (رأس الحد ،رأس الدفة،
والقرون  /خويمة) ،ثم المراكز الريفية
الثانوية

االستراتيجية العمرانية
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(طيوي ،أصيلة ،وفلج المشايخ) ثم
بقية التجمعات .كما تم وضع حدود
الحتواء النمو الحضري للتجمعات
العمرانية الرئيسية في المحافظة،
بحيث توضح هذه الحدود أقصى نمو
عمراني ممكن لكل تجمع ضمن تلك
الحدود ،بما يتيح مقابلة متطلبات
التنمية المستقبلية من األراضي
الالزمة والخدمات والمرافق حتى
عام 2040م.
من جهة أخرى تم اعتماد منهج
متدرج للنمو الحضري لتلك المناطق،
بحيث ال يسمح بأي امتداد عمراني
أو توزيع ألراض جديدة إال بعد
استيفاء عمليات التحول الحضري
داخل المنطقة العمرانية القائمة،
كزيادة الكثافة العمرانية ،وملء
الفراغات ،وإعادة تجديد المناطق.
كما تم األخذ بعين االعتبار ضبط
التنمية في المناطق غير المالئمة
ضمن هذه الحدود ،بحيث يمنع
التعمير والتطوير في المناطق غير
المالئمة ،كاألودية وغيرها.

SD4
SD7
SD12

إعادة هيكلة المناطق
الحضرية

تم تحديد مناطق التدخالت العمرانية
ذات األولوية التي تخضع لعملية
إعادة التطوير والتجديد ،وتتضمن
عدة مدن داخلية ،مع التركيز على
مدينة صور.
على أن تمثل إعادة تأهيل وإنعاش
المناطق التراثية جزءاً رئيسياً من عملية
التحول العمراني ،وذلك بهدف حماية
وتعزيز الثقافة العمانية ،وسوف تكون
األولوية في هذا التأهيل لمدينة صور
القديمة وسوقها،

ومنطقة العيجة ،تليها المناطق
التاريخية األخرى التي سيعاد تأهيلها،
مثل حارة المنجرد في جعالن بني
بو حسن ،وحارة الحيرة والقلعة
في جعالن بني بوعلي ،مع توفير
خدمات سياحية حول مسجد آل
حمودة ،باإلضافة إلى حارة غفلوه
والقلعة القديمة في الكامل ،وحارة
حجرة الغيلة في الوافي.
ومن المقترح أيضا إعادة تأهيل
القرى القديمة في وادي طيوي،
بما في ذلك قرية ميبام ،وفي
جزيرة مصيرة حصن ومسجد
مرصيص القديم ،ومقبرة الصفيجي
اإلسالمية .إلى جانب ذلك تم تحديد
مناطق التحسين والتعزيز الهادف
إلى حماية الطابع الخاص للمزارع
الحضرية والواحات الزراعية في مدن
وقرى المحافظة ،باإلضافة إلى
تحديد مواقع الحدائق والمساحات
الحضرية الالزمة للترفيه.
في مدن وقرى المحافظة،
باإلضافة إلى تحديد مواقع الحدائق
والمساحات الحضرية الالزمة للترفيه.
وقد تم ربط توفير الخدمات
المجتمعية على اختالف مستوياتها
إلخ)
والمحلية…
(اإلقليمية
بالتسلسل الهرمي للتجمعات
السكانية .على أن تكون الخدمات
كبيرة الحجم ،كالمالعب الرياضية
والمدارس والمستشفيات؛ خارج
حدود مركز المدينة ،وذلك وفقاً
لمعايير التخطيط العمراني.
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تعزيز التنمية الريفية
سيتم تعزيز المجتمعات الريفية من
خالل تأمين األنشطة االقتصادية
المالئمة؛ كالزراعة ،والسياحة البيئية،
ومثيالتها من األنشطة التي توفر
فرص عمل محلية مجزية.
كما سيتم العمل على ضمان
مشاركة المجتمعات الريفية والبدوية
في عملية التخطيط المحلي
وجهود التنفيذ التي تتم وفق إطار
االستراتيجية العمرانية اإلقليمية
للمحافظة ،وذلك بهدف تعزيز
التماسك االجتماعي والحفاظ على
الهوية العمانية في هذه المجتمعات.
وفي سبيل ضمان التوازن بين
متطلبات التنمية االقتصادية وبين
حماية وإدارة الموارد البيئية الطبيعية
والتراثية المهمة تم تحديد منطقة في
جبال الحجر وأخرى في رمال الشرقية
كمناطق تخطيط ذات طبيعة خاصة ،
على أن تقوم الجهات المعنية بوضع
إرشادات عامة وضوابط محددة
لمختلف أنشطة التنمية التي قد تتم
داخل هذه المناطق ،بحيث تكون
األولوية فيها لعنصري االستدامة
والحماية.

الغايات المنشودة من سياسات
(تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية)

2200

هكتار

مساحة مناطق التحول الحضري

2500

هكتار

مساحة األراضي المطلوبة للتوسع السكني

21,500

ألف وحدة سكنية

عدد الوحدات
السكنية المطلوبة

9

ألف ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

2

مساحة مناطق التخطيط البرية ذات الطبيعـ ـ ــة
الخاص ــة في المحافظ ـ ـ ــة
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نمو التجمعات السكانية
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تحقيق النمو واالزدهار
رمز السياسةGP :

يوفر اقتصاد محافظة جنوب الشرقية حالياً ما يقارب
( )125,000وظيفة عمل ،معظمها في قطاع البناء،
وصيد األسماك ،والخدمات المحلية.
وتعتمد معظم القطاعات الرئيسية ،ومن ضمنها
قطاع صيد األسماك ،على القوى العاملة الوافدة
ذات اإلنتاجية المحدودة ،أما قطاعات وأنشطة
االستزراع السمكي والسياحة والتصنيع الغذائي
فهي تتطلب خدمات متخصصة داعمة.
وتسعى االستراتيجية العمرانية اإلقليمية للمحافظة
إلى دعم النمو االقتصادي ،ومضاعفة القوى
العاملة الوطنية ،وتقليل االعتماد على القوى
العاملة الوافدة ،وزيادة اإلنتاجية ،وتعزيز مساهمة
القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي
والتنويع االقتصادي ،باالعتماد على نقاط القوة،
والمقومات التي تتمتع بها المحافظة ،ومن خالل
تنفيذ السياسات التالية:
تحديد نطاقات متخصصة
لألعمال والتوظيف
رمز السياسةGP1 :

تخصيص مناطق
لألنشطة االقتصادية

رمز السياسةGP2 :

تطوير بيئة األعمال
لتعزيز القدرة التنافسية

رمز السياسةGP3 :
تعزيز مصادر
التمويل المالي

رمز السياسةGP4 :

GP1
GP4

تحديد نطاقات متخصصة
لألعمال والتوظيف

م تحديد األراضي المخصصة
لالستعماالت الصناعية في مدينة
صور (بما في ذلك األراضي الشاغرة
في منطقة صور الصناعية) ،وفي
جعالن بني بو علي ،كمواقع ألنشطة
التصنيع الغذائي والتخزين والتوزيع،
وغيرها من الصناعات التي تدعم
قطاع صيد األسماك التجاري في
بأراض شاغرة
المنطقة  ،مع االحتفاظ ٍ
ضمن منطقة صور الصناعية من أجل
تطويرها على المدى البعيد (ما بعد
عام 2040م) ،حيث من المقترح إنشاء
ميناء إقليمي مع ميناء جاف تابع له.
كما تم تخصيص منطقة في وسط
مدينة صور إلنشاء مركز تجاري
للمدينة ،يتضمن مكاتب ومحالت
تجارية وفنادق ،مع التركيز على
تحسين األماكن العامة لتشجيع حركة
المشاة واستخدام الدراجات الهوائية،
وتسهيل الوصول إلى وسائل النقل
العام .باإلضافة إلى ذلك سيتم إنشاء
وحدة للبحوث البحرية في األشخرة،
إلدارة قطاع مصائد األسماك
قطاعات
وتطوير
المستدامة،
االستزراع السمكي والزراعة المائية.
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تطوير السياحة البيئية الريفية
حددت االستراتيجية مساحات من
األراضي في مدينة صور إلقامة
الجديدة
السياحية
األنشطة
والمشاريع التطويرية ذات الصلة،
وذلك بهدف إنعاش االقتصاد
السياحي في المدينة ،ويشمل ذلك
تطوير مجموعة واسعة من الفنادق،
وإقامة أماكن سياحية جديدة ،ومراكز
للترفيه ،ومحالت تجارية ،وتحسين
األماكن العامة.
كما سيتم العمل على تطوير األنشطة
السياحية المحلية في المدن الساحلية
من خالل إعداد المخططات المحلية،
وتوفير مجموعة من الفنادق،
واألماكن السياحية ،والمحالت
التجارية والمطاعم ،وخدمات سياحية
تخصصية أخرى ،بما في ذلك االرتقاء
بالموانئ التي تدعم السياحة الداخلية،
دون اإلضرار بالثقافة المحلية أو البيئة
البرية والبحرية.
وبالنسبة لجزيرة مصيرة؛ فسوف
يرتكز القطاع السياحي على األنشطة
ذات القيمة المرتفعة واألثر البيئي
المحدود ،وبما يتيح تحقيق مردود
بدال
اقتصادي مرتفع من كل زائر،
ً
من التركيز على السياحة بأعداد كبيرة
 ،ويضمن في الوقت نفسه قيام
قطاع سياحي مستدام ،وصديق
للبيئة ،ومقبول اجتماعياً وثقافياً  ،مع
مجز
تحقيق مردود اقتصادي ٍ

للمجتمعات المحلية .وعلى سبيل المثال سيتم
وضع اشتراطات للتطوير في مناطق محددة مثل
حلف ،شمال ماغلة ،وشمال الغاب.

GP2
GP3

دعم األعمال
في سبيل تحسين القدرة التنافسية
للقطاع البحري في المحافظة؛ سيتم
إنشاء منطقة اقتصادية افتراضية
 ،إضافة إلى تنفيذ مجموعة من
السياسات الداعمة لجذب وتطوير
األنشطة االقتصادية البحرية .وفي
إطار تطوير بيئة األعمال ؛ سيتم
تشجيع إقامة وتطوير مجمعات
لألعمال في المدن الرئيسية ،وتأمين
ما تحتاجه من الخدمات ،وذلك
بتعاون القطاعين العام والخاص.
ومن المقترح كذلك وضع خطة
تدريب موحدة للقوى العاملة في
القطاع السياحي ضمن المحافظة،
تشمل متطلبات التدريب التأسيسي
والتطوير المهني المستمر ،بحيث
يكتسب العاملون المهارات المطلوبة
التي تسمح بمواكبة التطور السريع
للقطاع السياحي.
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مناطق األنشطة االقتصادية
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الغايات المنشودة من سياسات ( تحقيق
النمو واالزدهار االقتصادي)

1

ع ـ ـ ــدد مراكـ ـ ـ ــز اإلبتكـ ـ ـ ــار التج ــارية

1

منطق ـ ــة تجاريـ ـ ــة مرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزية

1

ع ـ ــدد المناطـ ـ ــق الصنـ ـ ـ ـ ــاعية

62%

نسبة القوى العاملة الوطنية
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إدارة البيئة (التراث الطبيعي والثقافي)
رمز السياسةTE, CE, CH :

تؤكد االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية على
ضرورة التوازن بين التنمية ومتطلبات اإلدارة البيئية،
بغية المحافظة على الموارد الطبيعية ذات القيمة
العالية ،وبما يحقق استدامة التنمية.
ولذلك تهدف السياسات البيئية لالستراتيجية
العمرانية اإلقليمية لمحافظة جنوب الشرقية إلى
تحسين مستوى حماية األصول البيئية الطبيعية
والتراثية ،مع االستخدام المستدام للموارد الطبيعية
المتاحة .ولتحقيق هذه الغاية حددت االستراتيجية
في هذا المحور عددا من السياسات ،مصنفة إلى
ثالثة أطر رئيسية ،هي :سياسات حماية البيئة البرية،
سياسات حماية البيئة الساحلية ،وسياسات حماية
التراث الثقافي

سياسات البيئة البريـة ()TE

تتثمل أهم الموارد واألصول الطبيعية بالمحافظة
في المجموعات المستوطنة من حيوان الطهر
العربي ،واألنواع النباتية الهامة ،والتنوع األحيائي
البحري الغني ،باإلضافة إلى المناظر الطبيعية
الفريدة ،مثل الجبال والصحراء والمناطق الساحلية.
ومن األهمية بمكان إعطاء هذه الموارد االهتمام
الكافي ،وحمايتها ،والحفاظ عليها ،واستغاللها
كمقوم بيئي ،ورافد اقتصادي ،وعنصر حيوي من
عناصر تحقيق التنمية المستدامة.
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية؛ تتضمن سياسات
حماية البيئة البرية ما يلي:

شــبكة متكاملــة لحمايــة التنــوع األحيائــي
والجيولوجــي والمناظــر الطبيعيــة

رمز السياسةTE1 :

الوضع البيئي -الرصد
وإعداد التقارير
رمز السياسةTE2 :

تحســين جــودة الهــواء وإدارة الضجيــج
و ا لضو ضــا ء
رمز السياسةTE3 :

TE1
SD11

المحافظة على الموارد
الطبيعية ذات القيمة العالية

من بين المبادرات التي اعتمدتها
االستراتيجية العمرانية اإلقليمية
للمحافظة بهدف حماية البيئة البرية،
والحفاظ على مواردها الطبيعية
القيمة ،تحديد جبال الحجر منطقة
تخطيط ذات طبيعة خاصة  ،وستتم
إدارتها كمنطقة حماية من الفئة
الخامسة تبعاً لتصنيف االتحاد
الدولي لصون الطبيعة «مناظر
طبيعية محمية» ،بما يضمن حماية
التراث الطبيعي في هذه المنطقة،
وفق نظام تخطيطي يعطي األولوية
للتوازن بين حماية وتعزيز الموارد
الطبيعية الهامة في جبال الحجر
وبين إقامة أنشطة تنموية مستدامة
تستفيد من المزايا التي توفرها هذه
الحماية .كما تؤكد االستراتيجية على
سواء
حماية الموارد الطبيعية المهمة
ً
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كانت واقعة داخل منطقة التخطيط
ذات الطبيعة الخاصة أو خارجها،
وذلك من خالل اعتماد سياسة إنشاء
شبكة متكاملة من مناطق صون
الطبيعة.
ومن بين المواقع التي شملتها هذه
السياسة؛ محمية السليل الطبيعية،
ومحمية جبل قهوان ،ومحمية رأس
الجنز للسالحف ،وشواطئ تعشيش
السالحف ،يضاف إليها المحميات
التابعة لوزارة البيئة والشؤون المناخية
في جزيرة مصيرة ،الخاصة بالغزالن
والطيور ،واألنواع النباتية والحيوانية
المختلفة.
ومن المؤمل أن تعزز هذه المبادرات
مساهمة محافظة جنوب الشرقية
في تحقيق التزامات السلطنة الدولية
ضمن أهداف (أيتشي) الخاصة
بالمناطق ذات التنوع البيئي.

TE2

الحد من التلوث البيئي
ستعمل االستراتيجية العمرانية
اإلقليمية لمحافظة جنوب الشرقية
على تحديد مواقع التلوث المحتملة،
ومن ثم وضع نظام لعمليات الرصد
والمراقبة  ،األمر الذي سيساهم
في اتخاذ القرارات المالئمة للحد
من مخاطر التلوث ،وتنفيذ اإلجراءات
التصحيحية الالزمة.
فضال عن أن إنشاء مثل هذا النظام
ً
الذي يعنى بضبط ورصد التلوث،
باإلضافة إلى تقييم حالة مناطق
صون الطبيعة وغيرها من المناطق
الجيولوجية

والبيئية الهامة في المحافظة؛
سيسهم بصفة دورية في إعداد
التقرير الوطني الخاص بمراقبة
الوضع البيئي في السلطنة.
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مناطق صون الطبيعة
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سياسات حماية البيئة الساحلية ()CE
رمز السياسةCE :

يتمثل الهدف االستراتيجي لسياسة حماية البيئة
الساحلية بمحافظة جنوب الشرقية في ضمان
استدامة المقومات والموارد البيئية الساحلية،
واالستفادة منها على الوجه األمثل في تعزيز التنمية
االقتصادية واالجتماعية بالمحافظة ،وبما يضمن
حمايتها من أية تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة
قد تنشأ عن البرامج والمشاريع واألنشطة التنموية
فضال عن اتخاذ اإلجراءات
الحالية والمستقبلية،
ً
الكفيلة بالحد من تأثرها بالتغيرات المناخية وتوابعها.
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية؛ تضمن اإلطار العام
لسياسة حماية البيئة الساحلية السياسات التالية:

إدارة المناطق الساحلية
رمز السياسةCE1 :

مناطــق التخطيــط
الطبيعــة الخاصــة

الســاحلية

على الموارد الطبيعية الساحلية .وتشمل هذه
الخطة المواقع الساحلية التالية:

•الشــريط الســاحلي الممتــد بيــن وادي
طيــوي ورأس الحــد مــروراً بصــور.
•رأس الحد ،وخور جراما ،وخور الحجر.
• الشــريط الســاحلي الممتــد مــن رأس الحــد
إلــى جنــوب المحافظــة.
•مجموعــة مــن المواقــع المخصصــة
لالســتزراع الســمكي علــى الشــاطئ بيــن
الرويــس وأصيلــة بالقــرب مــن الســبخات
ا لســا حلية.
•المنطقــة البحريــة الممتــدة مــن رأس الحــد
باتجــاه مصيــرة.
•جزيرة مصيرة.

ذات

رمز السياسةCE2 :

التخطيط المكاني البحري
رمز السياسةCE3 :

CE1

إدارة المناطق
الساحلية

تركز االستراتيجية العمرانية اإلقليمية
لمحافظة جنوب الشرقية على
وضع خطة متكاملة إلدارة المناطق
الساحلية بفعالية وكفاءة ،بهدف
تحقيق التوازن بين مختلف المتطلبات
التنموية القطاعية على الساحل وبين
المحافظة

CE3

إنشاء مناطق التخطيط ذات
الطبيعة الخاصة
تهدف سياسة إنشاء منطقة
التخطيط الساحلية ذات الطبيعة
الخاصة إلى توفير حماية خاصة
للمواقع الساحلية ذات األهمية من
حيث تنوع الموارد اإلحيائية الساحلية
والبحرية التي تتطلب حماية خاصة،
وفق آلية تراعي هذه المقومات
في مختلف مراحل عمليات التنمية،
ً
بدأ من التخطيط والتنفيذ وانتهاء
بعمليات المتابعة الالحقة.
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التخطيط المكاني
البحـــــري
يعتبر هذا المفهوم جديداً نسبياً  ،حيث
صاحب ظهور «االقتصاد األزرق»
كبعد جديد للتنمية االقتصادية،
والذي يجمع بين مختلف القطاعات
ذات العالقة باألنشطة البحرية،
ويمكن اكتساب قيمة إضافية لهذه
القطاعات عبر التخطيط لها وإدارتها
كوحدة متكاملة ومتناسقة ،ولذلك
اعتمد مفهوم التخطيط المكاني
البحري كأداة لتعزيز التنسيق وتفادي
التعارض المحتمل بين مختلف
قطاعات االقتصاد البحري ،كالصيد
التقليدي والتجاري ،واالستزراع
السمكي ،وخطوط المالحة البحرية...
إلخ ،باإلضافة إلى حماية الموارد
البحرية والمناطق البحرية الحساسة
بيئياً.

االستراتيجية العمرانية
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إدارة المناطق الساحلية

االستراتيجية العمرانية
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مناطق التخطيط الساحلية ذات الطبيعة الخاصة

االستراتيجية العمرانية
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التخطيط المكاني البحري

االستراتيجية العمرانية
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سياسات حماية التراث الثقافي
رمز السياسةCH :

تتمتع محافظة جنوب الشرقية بالعديد من األصول
التراثية التاريخية كالقالع والحارات القديمة والمواقع
األثرية التي لم يتم حتى اآلن إبرازها واالستفادة منها
على الوجه األمثل ،بل إن العديد من هذه األصول
التراثية الهامة مهملة ،ومعرضة للتدهور ،وتحتاج
الى تدخالت استراتيجية لحمايتها.
مثل حارة الحيرة والقصر في جعالن بني بو علي،
وحصن مرصيص ومقبرة الصفايق في مصيرة،
وغيرها من المواقع التاريخية التي تتطلب التأهيل
فضال عن ذلك؛ لم يتم حتى
وإعادة االستخدام،
ً
اآلن استغالل المزايا التي تتمتع بها مواقع التراث
العالمية في المحافظة ،والمتمثلة في مدينة
قلهات األثرية ،وفلج الجيلة.
وتتضمن السياسات المتعلقة بهذا اإلطار ما يلي:
تحديد مناطق حفظ
التراث الثقافي

رمز السياسةCH1 :

تعزيــز مواقــع التــراث العالمــي المدرجــة ضمــن
قائمــة اليونســكو

رمز السياسةCH2 :

الحفــاظ علــى التكامــل بيــن المناظــر المتنوعــة
الثقافيــة والطبيعيــة

رمز السياسةCH3 :

تحديد المباني التاريخية
والحفاظ عليها
رمز السياسةCH4 :

الحفــاظ علــى التقاليــد االجتماعيــة والثقافيــة
العمانيــة

رمز السياسةCH5 :

CH1
CH3

تحديد وتصنيف المعالم
التاريخية والثقافية

تساهم االستراتيجية العمرانية
اإلقليمية لمحافظة جنوب الشرقية
في هذا اإلطار عبر تحديدها لنحو
( )9مناطق لحفظ التراث الثقافي ،
األمر الذي يستدعي تطوير وتطبيق
ضوابط تخطيطية خاصة لحفظ
الطابع الفريد لتلك المناطق.
وفي سياق مفهوم (المناظر
الثقافية) المحدد ضمن االستراتيجية
الوطنية للتنمية العمرانية ،والذي يعبر
عن نتاج تفاعل االنسان مع الطبيعة
المحيطة به عبر الحقب التاريخية
المختلفة؛ حددت االستراتيجية
العمرانية اإلقليمية للمحافظة ضمن
هذا السياق ومن خالل سياسة
الحفاظ على التكامل بين المناظر
كال
المتنوعة الثقافية والطبيعية
ً
من وادي طيوي ،ووادي شاب،
وبقايا أبراج المقابر التي ترجع إلى
العصر البرونزي ،ضمن هذا التصنيف،
األمر الذي يمكّ ن من إبراز األهمية
التاريخية والثقافية والسياحية لتلك
المناطق ،وتفعيل دور التراث المادي
وغير المادي كموجهات للتنمية
المستدامة.

االستراتيجية العمرانية
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CH2
CH3

تعزيز التراث الثقافي واألثري
تم إدراج مدينة قلهات األثرية ضمن
قائمة التراث العالمي في عام
2019م.
وبالرغم من األهمية التاريخية لهذا
الموقع؛ فإنه يفتقر للمرافق التي من
شأنها جذب الزوار.
ولذلك من المقترح ضمن نطاق
االستراتيجية العمرانية اإلقليمية
للمحافظة؛ إقامة حديقة أثرية في
قلهات ،تتضمن مركزاً للزوار يعرض
فيه تاريخ المدينة ،مما سيساهم في
تعزيز قيمة الموقع كوجهة سياحية
فضال عن أن
رئيسية في المنطقة.
ً
هذا الموقع األثري سيشكل جزءاً
من الطريق التراثي الذي يمر عبر عدة
محافظات من خالل جبال الحجر،
ويعرف باسم «طريق النحاس» ،مما
سيساهم في إقامة مسارات سياحية
متخصصة تربط المواقع التراثية
الرئيسية بدءاّ من محافظة جنوب
ووصوال إلى محافظة
الشرقية
ً
شمال الباطنة ،األمر الذي سيوفر
طيفاً واسعاً ومتنوعاً من التجارب
السياحية .

CH1
CH4
CH5

إدارة التراث الثقافي
تعتبر حوكمة وإدارة التراث الحضري
من خالل مشاركة المجتمع المحلي
عنصراً ممكناً لتحقيق التنمية
مفهوم
وتجسيد
المستدامة،
«التراث الحي» الذي يقوم على
مشاركة أفراد المجتمع المحلي
في إدارة التراث ،ومن ثم يشجعهم
على االستمرار في االستخدام
التقليدي والثقافي للمواقع التراثية،
وفي نفس الوقت يسمح للعامة
باستخدام هذه المواقع واالستمتاع
بما فيها من تراث حي ،ويعمل على
الحفظ المستدام لهذه المواقع
التراثية بما تتضمنه من تراث غير
مادي كالمعارف والمهارات التقليدية
والعادات االجتماعية واالحتفاالت،
إلخ.
من جهة أخرى فإن اإلدارة المشتركة
للحارات المصنفة ضمن الدرجة
األولى التي تضم ممثلين من الجهات
الحكومية المعنية (وزارة التراث
والثقافة ،وزارة السياحة ،إلخ) ،وأعضاء
من المجتمع المحلي ،والشركات
الصغيرة والمتوسطة

االستراتيجية العمرانية

الحجم سوف يسمح بالتأهيل التدريجي وإعادة
الحياة لهذه الحارات كمتاحف حية.
وبالطبع فإن السياسات السابقة مجتمعة  -مثل
تحديد مناطق التراث الثقافي ،واإلدارة المشتركة ،
وتنفيذ الطريق التراثي – تمثل حوافز مساندة لتأهيل
النمط العمراني والمعماري للحارات القديمة ،بيد
أن ضمان المحافظة على الطابع األصلي لهذه
المواقع ،والحفاظ على النسق البصري فيها؛ يتطلب
تطوير قواعد وضوابط على المستوى الوطني ،يتم
االلتزام بها على مستوى المحافظة من قبل لجنة
من مهندسي التراث المختصين ،كتحديد مناطق
حفظ التراث الثقافي  ،وتحديد المباني التاريخية
والحفاظ عليها.
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الغايات المنشودة من سياسات إدارة
البيئة (التراث الطبيعي والثقافي)

16%

مساحة مناطق صون الطبيعة إلى إجمالي
مساحة المحافظة

19

أل ـ ـ ــف ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
مساحة مناطق التخطيط الساحلية ذات
الطبيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
2

9

عدد مناطق حفظ التراث الثقافي

5

عدد خطط اإلدارة البيئية لمناطق صون الطبيعة
الجديدة

االستراتيجية العمرانية
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مناطق حماية التراث الثقافي

االستراتيجية العمرانية
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إدارة الموارد الطبيعية
رمز السياسةMM, WR, FS :

تهدف االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة
جنوب الشرقية إلى توجيه وإدارة واستخدام الموارد
الطبيعية بشكل أفضل ،وبما يتوافق مع مبادئ
االستدامة.
ولذلك تضمنت عددا من السياسات الهادفة إلى
تحقيق هذه الغاية ،مصنفة إلى ثالثة أطر ،هي:
سياسات حماية الموارد المائية  ،سياسات األمن
الغذائي  ،وسياسة المعادن والتعدين.

سياسات حماية الموارد المائية
رمز السياسةWR :

يتضمن الخزان الجوفي في محافظة جنوب الشرقية
ّ
ترسبات غرينية سطحية تقع ضمن األودية الرئيسية
والسهول الفيضية ،كما يوجد أيضاً خزان جوفي في
رمال الشرقية يتم استغالله في تغذية اآلبار التابعة
للبلديات في كل من الكامل وجعالن.
وتشكل المياه الجوفية المصدر الرئيسي
لالستعماالت الصناعية والزراعية في المحافظة،
ويتم توفيرها عبر اآلبار الخاصة واألفالج ،بينما تشكل
محطة تحلية المياه في صور المصدر الرئيسي لمياه
الشرب.
وبشكل عام فإن نوعية المياه جيدة في المحافظة،
باستثناء األجزاء الجنوبية منها ،حيث المياه الجوفية
متملحة ،مما يشكل عائقاً للتنمية.
ويتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية على نمط هطول
األمطار مما يقلل من حجم التغذية الجوفية ،كما
ستزداد حدة الفيضانات.

وبهدف معالجة هذه التحديات اعتمدت االستراتيجية
العمرانية اإلقليمية للمحافظة السياسات التالية:
مراقبة ورصد استنزاف
طبقة المياه الجوفية
رمز السياسةWR1 :

حماية الموارد المائية
من التلوث

رمز السياسةWR2 :

تعزيز منظومة جمع وتخزين
واستخدام كافة الموارد المائية
رمز السياسةWR3 :

إدارة المناطــق المعرضــة لمخاطــر الســيول
والفيضانــات
رمز السياسةWR4 :

إن تطبيق اإلجراءات الالزمة لكفاءة إدارة موارد المياه
سيعمل على االستخدام األمثل للمياه الجوفية،
والحد من التلوث،وزيادة المردود االقتصادي
واالجتماعي،

االستراتيجية العمرانية
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واستخدام الموارد المتجددة غير التقليدية .وتهدف
السياسات التي اعتمدتها االستراتيجية لحماية
الموارد المائية إلى تطوير إدارة الطلب على المياه
الجوفية من خالل وضع إطار تنظيمي لقياس المياه
المستهلكة عن طريق العدادات ،وتطبيق نظام
الحصص المائية.
كما سيتم تطوير إدارة الموارد المائية وحمايتها
من التدهور عبر إقامة آبار مراقبة جديدة للرصد
حول الكامل والوافي ،وجعالن بني بو علي ،وصور،
وغيرها من المناطق ذات األنشطة البشرية التي
تهدد جودة المياه الجوفية.
ومن المقترح زيادة استعمال الموارد المتجددة مثل،
حصاد مياه األمطار واالعتماد على سدود التغذية
من أجل تأمين المياه لالستخدامات ذات األولوية
في جنوب الشرقية.
كما أن تحديث خرائط المناطق المعرضة لخطر
الفيضانات سيؤدي إلى تحديد البنية األساسية
ومناطق التنمية المعرضة لهذه المخاطر ،ووضع
اإلجراءات التصحيحية الالزمة ،وإدارة خطر الفيضانات.

الغايات المنشودة من سياسات (حماية
الموارد المائية)

120

ملي ـ ــون لتـ ـ ـ ـ ـ ــر  /ي ـ ـ ـ ــوم

استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

االستراتيجية العمرانية
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مراقبة ورصد مستوى استنزاف طبقة المياه الجوفية

االستراتيجية العمرانية
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حماية الموارد المائية من التلوث

االستراتيجية العمرانية

سياسات األمن الغذائي
رمز السياسةFS :

يتكون القطاع الزراعي الحالي في محافظة جنوب
الشرقية من مزارع صغيرة ،ال تزيد مساحة معظمها
على ( )5أفدنة ،وتعتمد على الري بالغمر ،ويتوجه
معظم إنتاجها لالستهالك العائلي.
وتمثل المساحة المزروعة بالمحاصيل نحو ()%51
من إجمالي المناطق الزراعية.
وقد ساهم صغر حجم سكان المحافظة ،وتوزعها
على نطاق جغرافي واسع ،وانخفاض حجم
االستثمارات؛ إلى سيادة القطاع الزراعي والسمكي
التقليدي الموجه أساساً نحو االستهالك الفردي،
مع تسويق محدود للمنتج.
وفي سبيل تعزيز مساهمة محافظة جنوب الشرقية
في تحقيق األمن الغذائي بالسلطنة؛ تضمن اإلطار
العام لسياسة األمن الغذائي في المحافظة
السياسات التالية:
التوسع الزراعي لزيادة
األمن الغذائي
رمز السياسةFS1 :

تطوير ورفع إنتاجية
المزارع القائمة
رمز السياسةFS2 :

إعــادة هيكلــة المناطــق الزراعيــة التقليديــة غيــر
المجديــة اقتصاديــاً
رمز السياسةFS3 :
حماية وإدارة
مناطق الرعي

رمز السياسةFS4 :
تطوير قطاع الثروة السمكية
بمواصفات عالمية
رمز السياسةFS5 :
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وتهدف هذه السياسات الى تطوير القطاع الغذائي
بالمحافظة ،من خالل تفعيل االبتكار ،وتحسين
اإلنتاجية والمردود االقتصادي ،واالرتقاء بنوعية
فرص العمل المتاحة.
بحيث يتم تطوير الزراعة التقليدية عبر التقنيات
الحديثة ،مما يسمح بتحسين كفاءتها واستدامتها،
مع الحفاظ على قيمتها التراثية.
ومع األخذ في الحسبان االعتبارات المحلية ،وإدارة
ألراضي ،والبيئة الطبيعية ،وموارد المياه؛ فسوف
تركز سياسة األمن الغذائي المحافظة على الجوانب
التالية:
•المحافظــة علــى األراضــي الصالحــة للزراعــة،
وتحديــد المناطــق الواعــدة وذات األولويــة
إلقامــة مــزارع علــى نطــاق تجــاري (.)FS1
•تطويــر المــزارع الصغيــرة القائمــة وتحســين كفــاءة
وإنتاجيــة معظمهــا (.)FS2
•تحديــد الجوانــب الالزمــة إلعــادة هيكلــة القطــاع
الزراعــي ،وتطويــر اإلنتاجيــة ،والتغلــب علــى
التحديــات المرتبطــة بتقســيم وصغــر حجــم
المــزارع ،كدعــم الجمعيــات الزراعيــة (.)FS3
•تطوير ممارســات الرعي لضمان اســتدامة النظام
البيئــي للمراعــي وقطــاع الثروة الحيوانية (.)FS4
• تطويــر قطــاع صيــد األســماك واعتمــاد أســاليب
صيــد مســتدامة تحافــظ علــى مخــزون الســمك
وإنشــاء مصائــد أســماك تجاريــة جديــدة ()FS5

الغايات المنشودة من سياسات (األمن
الغذائي)

31%

استخدام تقنيات الري الزراعي الحديثة

158

ك ـ ـ ـ ـ ـ ــم

2

مساحة المناطق الرعوية المحمية
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مناطق التوسع الزراعي
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69

سياسات المعادن والتعدين ()MM

تتركز معظم الموارد المعدنية بمحافظة جنوب
الشرقية في جبال الحجر ،التي تعتبر في نفس الوقت
ذات أهمية كبيرة نظراً لما تزخر به من تنوع أحيائي
وجيولوجي ومناظر طبيعية وأصول تراثية ،ما يجعلها
ذات قيمة سياحية عالية.

ويستند قطاع التعدين في المحافظة على استخراج
مواد البناء على نطاق صغير من السهول الحصوية،
بجانب مواقع أخرى الستخراج هذه المواد في
جبال الحجر الشرقية وتسعى االستراتيجية العمرانية
اإلقليمية للمحافظة إلى ضمان التوازن بين حماية
البيئة المحلية الطبيعية والثقافية ،بما فيها من موارد
ومناظر طبيعية قيمة ،وتنوع أحيائي وجيولوجي
وبين أنشطة التعدين كرافد اقتصادي مهم ،وذلك
من خالل السياسة التالية:

MM1

التعدين والبيئة الطبيعية
والثقافية المحيطة

توجد حالياً رخصتان للتنقيب عن
الرخام ،يتم العمل بهما في جبال
الحجر وفي جبل قهوان ،وترخيص
آخر لحجر الكلس في جبل قهوان،
باإلضافة إلى عدد من التراخيص
الواسعة النطاق للتنقيب عن المنغنيز
في السهول الحصوية شرقي جبل
قهوان.
وكما هو واضح؛ فإن معظم التراخيص
الحالية ،والتي تغطي مساحة () 180
كم2؛ تتعلق بالتنقيب عن الرخام،
وحجر الكلس والمنغنيز.
العمرانية
االستراتيجية
وتركز
اإلقليمية للمحافظة على تأمين
مناطق ألنشطة التعدين والمحاجر
في بعض األجزاء من المحافظة التي
تكون المحددات البيئية فيها أقل
صرامة.
أما خارج حدود هذه المناطق فتنص
االستراتيجية على أن يكون التعدين
خارج نطاق مناطق التخطيط ذات
الطبيعة الخاصة ،ومناطق صون
الطبيعة ،مع تحديدها للشروط
الواجب تطبيقها عند السماح
بالتعدين داخل حدود هذه المناطق،
وذلك لتأمين الحماية الالزمة للموارد
الطبيعية والثقافية.
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نظام النقل
رمز السياسةTM :

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

اإلدارة الفعالة للسعة االستيعابية
لشبكة الطرق

رمز السياسةTM1 :

توفير البنية األساسية وخدمات
سكة الحديد
رمز السياسةTM2 :
توفير وسائل نقل
عام متطورة

رمز السياسةTM3 :
دعم المطارات
والموانئ

رمز السياسةTM4 :
تعزيز استخدام وسائل
النقل المتعددة

رمز السياسةTM5 :

تشجيع التنقل النشط
والصحي والمستدام
رمز السياسةTM6 :

دعم برنامج األمان
وسالمة التنقل

رمز السياسةTM7 :

استغالل التكنولوجيا لرفع
كفاءة وفعالية التنقل

رمز السياسةTM8 :
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TM1

مخططات جديدة لشبكة
الطرق في المناطق الحضرية
والريفية

من أجل االستجابة للتوقعات
السكاني
للنمو
المستقبلية
واالقتصادي ،وتعزيز السالمة على
الطرق بالمحافظة؛ فالبد من زيادة
القدرة االستيعابية لشبكة الطرق في
المناطق الحضرية والريفية ،وتعزيز
فعاليتها .وفي هذا السياق سيتم
تحويل الحركة المرورية من الطريق
السريع ( )17و( )23نحو الطريق
االلتفافي الغربي الجديد ،وتصنيفه
كطريق شرياني.
كما سيتم تخفيض الحركة المرورية
على طريق صور الرئيسي ،من خالل
اعتماد أنماط بديلة للنقل ،وتحسين
األماكن العامة.
كذلك من المقترح تطوير طريق جديد
جنوب شرق خور البطح لتسهيل
الوصول الى مناطق التوسع العمراني
في صور.
كما أن تطوير واستكمال الطرق
الرئيسية -كالطريق ( )17و ( )23حول
صور ،والطريق السريع ( )35الذي يربط
الكامل والوافي باألشخرة -سيتيح
نقل حركة مرور الشاحنات بعيداً عن
المناطق المركزية في صور.
علماً بأن االستراتيجية قد حددت
المتطلبات الالزمة لمقترحات الطرق
التي ستمر عبر المناطق المحمية
الطبيعية والتراثية بحيث تخضع لتقييم
األثر البيئي واالقتصادي واالجتماعي،
وإذا ما كانت اآلثار السلبية المترتبة
على أي من هذه الطرق كبيرة وال
يمكن التخفيف منها فسيتم إلغاء
مقترح الطريق.

TM4
TM8

TM3
TM4
TM5

تحسين حركة الشحن
تتمثل أولوية استراتيجية النقل في
تحديث البنية األساسية للموانئ،
لدعم خدمات الركاب والشحن
البحري ،باإلضافة إلى تفعيل
استخدام المدارج القائمة برأس الحد
وجزيرة مصيرة في توفير الرحالت
والشحن الجوي ،مما سيعطي دفعة
قوية للقطاعين السياحي والتجاري.
كما سيؤدي توظيف التقنيات
الحديثة على المدى المتوسط إلى
تكامل وترابط وسائل الشحن ،ومن
ثم تسهيل إدارة عمليات الشحن،
وتخفيض التكاليف ،سيما مع تعزيز
ربط المحافظة بالدقم جنوباً.

تعزيز استخدام وسائل النقل
العام

تم في هذا الشأن تحديد حزمة من
اإلجراءات للتقليل من استخدام
المركبات الخاصة ،وتتضمن تعزيز
خدمات النقل العام ،وتطوير الطريق
( )36المؤدي إلى األشخرة ،وزيادة
عدد رحالت الحافالت بين المدن،
وتحديد ثالثة مسارات للحافالت في
مدينة صور ،كما تدعم االستراتيجية
كذلك توفير خدمة النقل عند
الطلب ،سيما في التجمعات الصغيرة
والمنخفضة الكثافة ،وذلك عبر دعم
مركبات األجرة والحافالت الصغيرة،
وتطوير خدماتها .يضاف إلى ذلك
تحديد مواقع لمحطات النقل
العام المتعددة الوسائط اإلقليمية
والمحلية في المركز اإلقليمي
والمراكز الخدمية للمحافظة ،بما
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يعمل على زيادة استخدام وسائل النقل العام.
إلى جانب ذلك ،تركز االستراتيجية على تطوير
وتوفير خدمة العبارات بين موانئ المحافظة ،وبينها
وبين الموانئ األخرى بالسلطنة ،كالربط بين صور
واألشخرة ومصيرة وطيوي ومسقط...إلخ ،األمر
الذي يستدعي تعزيز هذه الموانئ بالبنية األساسية
الالزمة لخدمات الركاب والشحن ،باإلضافة إلى
تطوير مدارج الطائرات في رأس الحد ومصيره،
وتوفير خدمات النقل الجوي للركاب والبضائع  ،األمر
الذي سيساهم في دعم القطاع السياحي والتجاري
للمحافظة.

TM8

TM6
TM7

استخدام التقنيات الجديدة
في منظومة النقل

سيتم توظيف التكنولوجيا لجعل
النقل أكثر كفاءة وفاعلية  ،بما
في ذلك إدارة ومراقبة شبكات
النقل ،واستخدام المركبات اآللية،
وتحسين عمليات النقل العام ،والنقل
المشترك ،وشبكات مركبات األجرة،
وكذلك تطبيقات الهواتف الذكية
المتعلقة بالمعلومات والبيانات
اللحظية عن شبكة النقل العام .كما
تم وضع استراتيجية خاصة بجزيرة
مصيرة تسعى الى إحالل المركبات
الكهربائية بدال من المركبات التي
تعمل بالوقود.

السالمة واالستدامة
تفتقر معظم المناطق الحضرية في

محافظة جنوب الشرقية لألماكن
المخصصة

للمشي

وللدراجات

الهوائية ،ولذلك ترمي االستراتيجية

في هذا الصدد إلى تشجيع نمط
التنقل النشط والحيوي من خالل

تحديد المناطق ذات األولوية لتحسين األماكن
العامة فيها بما يسهل من حركة المشاة وركوب

الدراجات الهوائية ،على أن تلزم مختلف مشاريع
التطوير بتحديد مسارات خاصة للمشي وللدراجات
وللنقل العام ،بما يساعد على إيجاد منظومة نقل

أكثر استدامة وصحة وحيوية .كما تسعى االستراتيجية
إلى تعزيز مساهمة جنوب الشرقية في االستراتيجية

الوطنية للسالمة على الطرقات  ،بتخفيض معدل
حوادث

الطرق في المحافظة بمقدار (.)20%

الغايات المنشودة من سياسات (نظام
النقل)

11%

مستخدمي النقل العام

20%

نسبة إنخفـ ــاض الوفي ـ ـ ــات مــن ح ـ ـ ــوادث الطـ ـ ـ ــرق

االستراتيجية العمرانية

74

تعزيز استخدام وسائل النقل المتعددة
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سياسات البنى األساسية
رمز السياسةEN,UT :

حددت االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة
متكامال لتوفير البنية األساسية
جنوب الشرقية منهجاً
ً
الالزمة ألعمال التنمية في المحافظة ،كإمدادات
المياه ،وإدارة مياه الصرف الصحي ،والتعامل مع
النفايات الصلبة ،وتوفير شبكات إمدادات الطاقة
واالتصاالت ،وتهيئة كافة الظروف الالزمة لتحقيق
تنمية مستدامة بالمحافظة.

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

وذلك من خالل مجموعة من السياسات المدرجة
ضمن إطارين محددين ،هما :سياسات الطاقة ،
وسياسات البنية األساسية.

ومن بين الخطوات التي اعتمدتها االستراتيجية في
هذا الصدد تحديد مناطق في جنوبي صور وكذلك
في جزيرة مصيرة إلقامة مزارع لتوليد الطاقة
بالرياح ووحدات التخزين الالزمة لها ،باإلضافة إلى
مزرعة للطاقة الشمسية غربي المحافظة ،بين صور
والكامل والوافي ،األمر الذي سيمكن المحافظة
من إنتاج ما يفوق ( )% 24من إجمالي الطاقة من
المصادر المتجددة بحلول عام 2040م ،وهو ما
سيمثل نسبة ( )% 4من إجمالي اإلنتاج من الطاقة
المتجددة في السلطنة حينها.
وسوف يتم إلزام مشاريع التنمية الجديدة في
المحافظة ،سيما ذات الطلب الكبير على الطاقة؛
بتأمين ما ال يقل عن ( )25%من متطلباتها عن
طريق مصادر الطاقة المتجددة الالمركزية.

سياسات الطاقة ()EN

ضمن هذا اإلطار تسعى االستراتيجية إلى تعزيز
قطاع الطاقة بتطوير مصادر الطاقة المتجددة،
كاالستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في
بعض المناطق ذات اإلمكانيات الواعدة ،بما يساهم
في تعزيز البرنامج الوطني للتحول إلى الطاقة
المتجددة.
وفي سبيل تحقيق ذلك تتضمن سياسات الطاقة
ما يلي:
تطوير مصادر إنتاج الطاقة المتجددة تتميز
بالصمود والمرونة وتنويع مزيج الطاقة
رمز السياسةEN1 :
التكامل بين الشبكات لتحقيق الصمود
والمرونة
رمز السياسةEN2 :

كما ستعمل االستراتيجية على تحويل شبكة الكهرباء
بالمحافظة إلى شبكة ذكية ،من أجل زيادة كفاءة
نقل الكهرباء وسرعة إعادة التيار حال انقطاعه،
وضمان توفير طاقة كهربائية دائمة غير متقطعة،
سيما في صور ،وجعالن بني بوعلي ،واألشخرة،
والعمل على تحقيق التكامل في الشبكة بين أرجاء
المحافظة.
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الغايــــات المنشـــودة مــــن سياســـــات
(البنــــى االســـــاسية)

500

ميجاوات

كميـ ـ ــة الطاقـ ـ ـ ـ ــة الشمسية المنتجة

2500

ميجاوات

كميـ ـ ــة الطاقـ ـ ـ ـ ــة الريـ ـ ـ ـ ـ ــاح المنتجــة

4%

مساهمة المحافظة من إجمالـي
إنتاج السلطنة للطاقة المتجددة

24%

إنتاج الطاقة المتجددة
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سياسات البنية السياسةUT :

يتضمن هذا اإلطار مجموعة من السياسات التي
انتهجتها االستراتيجية من أجل تهيئة الظروف
المالئمة والداعمة للمشاريع التنموية الحالية
والمستقبلية بالمحافظة ،وتتمثل هذه السياسات
فيما يلي:
توفير البنية األساسية االستراتيجية
إلمدادات المياه
رمز السياسةUT1 :
تعزيز مرونة وصمود شبكات البنية األساسية
رمز السياسةUT2 :
تطوير نظام متكامل إلدارة النفايات الصلبة
وتعزيز االقتصاد الدائري
رمز السياسةUT3 :
ضمان توفر شبكة االتصال للجميع
رمز السياسةUT4 :
تطوير التقنيات الذكية
رمز السياسةUT5 :

UT1
UT2

إمدادات المياه واستخداماتها
ستعمل االستراتيجية على تعزيز
األمن المائي من خالل تطوير شبكة
الربط الشمالية ،وتكامل الربط بين
صور وقريات ،مع إدخال أنظمة ذكية
للمساهمة في تعزيز كفاءة وفعالية
استخدام الموارد المائية داخل
المحافظة وفيما بينها وبين مختلف
المحافظات األخرى.
كما سيتم تشجيع االستثمار في

المشاريع االستراتيجية إلمدادات المياه ،مما سيتيح
اكتمال تغطية شبكة المياه لمختلف التجمعات
السكانية الرئيسية ،بحيث تغطي الخدمة نحو ()85%
من إجمالي سكان المحافظة بحلول عام 2040م.
إلى جانب ذلك؛ ستعمل االستراتيجية على تحسين
كفاءة االستعمال السكني والصناعي للمياه ،وذلك
من خالل حزمة من اإلجراءات التنظيمية الذكية ،مع
ضمان االلتزام بتضمين مقاييس وإجراءات كفاءة
استخدام المياه في مشاريع التطوير الجديدة.
إضافة إلى ذلك سيتم االستثمار في تجميع ومعالجة
مياه الصرف الصحي؛ بما يمكّ ن من زيادة إعادة
استخدامها في عمليات الري والتبريد والعمليات
الصناعية.
كما أن المشاريع السكنية والصناعية الكبيرة ستكون
ملزمة بتطوير أنظمة تصريف مياه األمطار وتخزينها
للحد من جريان المياه السطحية.

UT3

إدارة النفايات الصلبة

يؤدي توفير نظام أقل مركزية إلدارة
النفايات الصلبة إلى خفض حجم
النفايات ،وتحسين إعادة تدويرها
واستعمالها.
وهو أمر يتطلب توفير البنى االساسية
التي تدعم اإلدارة اإلقليمية
للنفايات ،بما في ذلك وحدات
للمعالجة األحيائية والميكانيكية
للنفايات ،وإنشاء مرفق للنفايات
اإللكترونية في موقع بين المحافظة
ومحافظة شمال الشرقية ،ليخدم
كال المحافظتين.
كل ذلك من شأنه تعزيز مساعي
التحول إلى االقتصاد الدائري،
الذي يقتضي كذلك برنامجاً مركزاً
يستهدف مشاركة المجتمع وتغيير
سلوكيات األفراد.
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UT4
UT5

شبكات الهاتف المحمول
والنطاق العريض

تهدف االستراتيجية إلى تعزيز توفير
شبكات الجيل الخامس لدعم التنمية
االقتصادية في المحافظة ،مع
توجيه األولوية إلى المناطق الحضرية
الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى،
بجانب توفير محطات اإلرسال في
المناطق الريفية لضمان ربطها
وتغطيتها بالخدمة ،مما سيدعم
نموها االقتصادي.
كما تسعى االستراتيجية إلى تعزيز
استخدام التقنيات الحديثة في
البنية األساسية ،مع ضرورة إلزام
مشاريع التطوير في المدن الرئيسية
مثل صور؛ باستخدام تلك التقنيات،
وضمان توفر القدرات الالزمة لديها،
وهو أمر يعتبر من العناصر الضرورية
للنمو االقتصادي الذي تستهدفه
االستراتيجية العمرانية اإلقليمية
للمحافظة.

الغايــــــات المنشـــــــودة مـــــن سياســــات
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ال يوجد توافق في اآلراء حول اآلثار طويلة المدى
لجائحة كورونا على الصعيد االقتصادي أو على
التنمية العمرانية ،ولكن تكمن أهمية نهج التخطيط
التكيفي الذي تستند عليه االستراتيجية العمرانية
الوطنية وجميع االستراتيجيات العمرانية اإلقليمية
في توفير القاعدة األساسية لالستجابة لتلك اآلثار،
حيث سيتم ضمان تنفيذ االستراتيجية العمرانية
من خالل متابعتها وإدارتها بالشكل المناسب
بما يمكّ ن من تحديثها خالل المراحل المختلفة
للمراجعة والتقييم والتحديث لالستراتيجيات  ،األمر
الذي يضمن االستجابة والصمود أمام مختلف
األزمات المماثلة والمحتملة في المستقبل ،بما
فيها االستجابة الالزمة لجائحة كورونا التي ينبغي
التعامل معها بالتزامن مع العديد من القضايا
الملحة للتغير المناخي والزحف العمراني والتلوث
والنقل المستدام.
أثرت األوبئة عبر التاريخ على مناهج التخطيط
والتصميم للبلدان والمدن ،وتعددت االستجابة
لهذه األوبئة  -كالطاعون والكوليرا والجدري والسل
واإلنفلونزا اإلسبانية -مثل :الشروع بالتخطيط
إلزالة األحياء الفقيرة ،وتعزيز توفير األماكن العامة،
وإدخال شبكات الصرف الصحي ،وخطط إدارة
فضال عن المناهج التي تستند على
النفايات ،
ً
تحديد نطاقات الستخدامات األراضي بحيث تفصل
بين االستخدامات غير المتوافقة مثل األنشطة
السكنية والصناعية.
ويمكن أن تكون تأثيرات جائحة كورونا قصيرة
وطويلة األجل معاً  ،ولكنها تشمل:
زيادة الضغط على خدمات الرعاية الصحية
واإلمدادات الغذائية وخدمات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
زيادة كبيرة في العمل عن بعد  -كالعمل من المنزل-
وتداعيات ذلك على متطلبات تطوير أماكن العمل
وقلة الحاجة إلى التنقل.
انخفاض غير مسبوق في استخدام النقل الجوي
والنقل العام والوصول إلى المرافق والخدمات،
والحاجة إلى التباعد االجتماعي.

االستراتيجية العمرانية

تعكس التأثيرات اإلضافية انخفاضات كبيرة في
الطلب على الوقود والمرافق واألنشطة السياحية
والترفيهية والبناء والعقارات والسلع المصنعة
والخدمات المالية وخدمات التعليم التقليدية،
وترتب على هذه اآلثار التراجع العالمي في النشاط
االقتصادي ،وانخفاض الطلب على العمالة الوافدة،
وأيضاً انخفاض القدرات اإلنتاجية لمختلف الدول بما
في ذلك سلطنة عمان ،فقد انخفض عدد العمالة
الوافدة في السلطنة كأثر مباشر لجائحة كورونا،
حيث سيتم مراقبة هذا التأثير الديموغرافي قصير
المدى بمرور الوقت وسيتم تكييف االستراتيجية
الوطنية للتنمية العمرانية و االستراتيجيات العمرانية
اإلقليمية الستيعاب أي اتجاهات ديموغرافية
طويلة المدى ناجمةعن ذلك.
تحتاج القضايا القطاعية المرتبطة بجائحة كورونا إلى
أن تؤخذ في االعتبار ضمن االستراتيجية الوطنية
للتنمية العمرانية واالستراتيجيات العمرانية اإلقليمية
وذلك لتداعياتها المكانية في الطلب على األراضي
والمباني والبنية ااألساسية لخدمة المناطق والمدن
في مختلف أنحاء السلطنة.
وقد تم إعداد إطار 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.
•سياسات األمن الغذائي لالستراتيجية الوطنية
للتنمية العمرانية واالستراتيجيات العمرانية
اإلقليمية لزيادة مستوى االكتفاء الذاتي من
الغذاء وتحقيق األمن الغذائي والتقليل من
االعتماد على المواد الغذائية المستوردة.
•سياسات ذكية ترمي إلى استخدام الحلول
التكنولوجية في المدن في مختلف جوانب
االستراتيجية كالنقل والبنية األساسية.
•توفر معايير التخطيط ضمن االستراتيجية الوطنية
للتنمية العمرانية المرونة الالزمة الستيعاب
الحاجة إلى التباعد االجتماعي في المناطق
العامة والمرافق المجتمعية.

تضمنت االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
لقد
ّ
واالستراتيجيات العمرانية اإلقليمية عدداً من النتائج
اإليجابية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا كما يلي:
•العمل عن بعد والمعيشة في المدن الصغيرة
واالستخدام المتزايد للتواصل الرقمي يعمل
على تأكيد أهمية المراكز اإلقليمية ومراكز
الخدمات الحضرية بما يؤدي إلى توزع أماكن
العمل والتوظيف األمر الذي يؤدي إلى تعزيز
االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
•إعادة استخدام المباني حيث شهدت هذه
الجائحة العديد من التوجهات نحو إعادة
سواء بتحديثها أو
استخدام المباني الحضرية
ً
إعادة تصميمها وهو ما ينعكس على سياسات
التراث الثقافي ضمن االستراتيجية الوطنية
للتنمية العمرانية.
•التوجهات الحديثة في قطاع اإلنشاءات  ،حيث
تستهدف االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
التقليل من العمالة غير الماهرة ضمن القوى
العاملة واستبدال األنشطة المعتمدة على
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
واسعة من المباني المختلفة سيوفر القاعدة
لتحويل قطاع اإلنشاءات من قطاع يعتمد على
كثافة اليد العاملة غير الماهرة إلى قطاع ممكن
تكنولوجياً.
وعالوة على ما سبق ،فقد أدى انخفاض سعر
الوقود إلى تقليل التمويل الحكومي للخدمات
العامة ومشاريع النقل والبنية األساسية ،وفي حين
أن التمويل العام لبرنامج اإلنعاش سيكون مهماً
على المدى القصير فإن سياسات النمو والرفاه
االقتصادي ضمن االستراتيجيات العمرانية ( الوطنية
واإلقليمية) تهدف إلى زيادة تمويل القطاع الخاص
للبنية األساسية والخدمات العامة لتقليل االعتماد
على التمويل العام ،وهو ما سيكون جوهرياً
الستدامة التنمية االقتصادية وتحقيق االستراتيجية
العمرانية.

تأثير انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط في العالم ستكون له تأثيرات
مباشرة على الدخل الوطني للسلطنة ،مما يؤدي
إلى انخفاض اإليرادات الحكومية.
وهذا أوضح ضرورة :
على

قطاع

تقليل االعتماد االقتصادي
الهيدروكربونات بمعدالت سريعة.
تنويع االقتصاد نحو القطاعات االقتصادية الواعدة.
تركيز االستثمار على المشاريع التي ال تحتاج إال
القليل من االلتزامات المالية من الحكومة أو وكاالت
التنفيذ.
تحديد المعايير لزيادة اإلنتاجية العمالية في
القطاعات االقتصادية الموجودة.
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من المحتمل أن تؤدي هذه الجائحة إلى تأثير على
التوقعات االقتصادية للمنطقة.
وعلى المدى الطويل يمكن أن يكون هذا التأثير
محدوداً  ،لكن على المدى القصير والمتوسط فإنه
من المحتمل أن ينخفض معدل النمو اإلقليمي.
بعض العوامل ،ومنها تطوير اللقاح أو العالج
الفعال ،ستكون لها مضاعفات عميقة على شدة
وفترة استمرار الهبوط االقتصادي.

لنتخيـل مـعـــاً
مـالمــح من عـمـان 2040
َ

الفيديو التقني لمشروع االستراتيجية العمرانية
إطــارا
االســتراتيجية العمرانيــة تشــكل
ً
وطنيــا لضبــط وتوجيــه النمــو العمرانــي،
ً
لتســهم فــي الربــط بيــن الموقــع
واالســتخدام األمثــل لــه ،لتعظيــم فــرص
اســتثمار إمكانــات كل محافظــة ومدينــة.
ً
ً
برؤيــة
ٍ
ديناميكيــة
اســتراتيجية
مكونــــه
تكامليــة تتوافــق مــع أهــداف رؤيــة عمــان
 ،2040وأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة
المســتدامة.
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