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3االستراتيجية العمرانية 

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  إلــى  التحــول  تعزيــز 
باالســتفادة مــن بخصائــص موقعهــا الجغرافــي.

#مستقبل الطــــــــــاقة المتجددة



وقــد َشــّكَل إرُثَنــا التاريخــيُّ العريــُق ، 
واإلنــســانــــــيُّ  الــحــضـــــــاريُّ  ودوُرَنــا 
عمليــة  إلرســاِء  المتيــَن  األســـــاَس 
ربــــوِع  كافــَة  التــي شــملْت  التنميــِة 
السـلـــطـــنـــِة علـــــى اتــــســــاِع ُرقَعِتها 
لــكلِّ  منجزاُتهــا  لتصــَل  الجغرافيــِة 
أســرٍة ولــكلِّ مواطــٍن حيُثمــا كاَن علــى 

الــــطــيــبــــة. األرِض  هــذه 



حضرة صاحب الجاللة السلطان
هيثم بن طارق المعظم

حفظه الله ورعاه



معالي الدكتور
خـلـفـان بـن سـعـيـد الـشـعـيـلـي

وزير اإلسكان والتخطيط العمراني

كـــلــمـــة معالي
الوزير

المســتقبل  نحــو  الســلطنة  تتقــدم 
بالتحديــات  ملــيء  عالــم  فــي خضــم 
ذلــك  فــي  وتســتند  والمتغيــرات، 

رئيســين: مرتكزيــن  علــى 

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

مــع مختلــف المســتجدات.

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



طمــوح واقعــي وقابــل للتطبيــق، حيــث تــم تحديــد 
رؤيــة  مــع  بالمواءمــة  العمرانيــة  التنميــة  توجهــات 
عمــان 2040، ومــن ثــم بلورتهــا إلــى خطــط عمرانيــة 
ومســتوى  الوطنــي  المســتوى  علــى  اســتراتيجية 

المحافظــات.

النمــو  توجيــه  إلــى  العمرانيــة  االســتراتيجية   ترمــي 
خــالل العشــرين عامــًا القادمــة بمــا يحقــق التــوازن بيــن 
أبعــاد التنميــة  المســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والبيئيــة والتــي تتجســد مكانيــًا فــي محــور التنميــة 
العمرانيــة، كمــا أنهــا تضمــن تنافســية المــدن وقدرتهــا 
كالتغيــر  المختلفــة  المتغيــرات  أمــام  الصمــود  علــى 
تحــدد  فهــي  ذلــك  إلــى  أضــف  وخالفــه،  المناخــي 
والفــرص  والعمــل،  للســكن  المناســبة  األماكــن 
وأنمــاط  المحافظــات،  فــي  المناســبة  الوظيفيــة 
المحافظــة  يجــب  التــي  الطبيعيــة  والبيئــة  التنقــل، 

عليهــا.

تــم تطويــر االســتراتيجية العمرانيــة علــى المســتوى 
منهــج  وفــق  المحافظــات  ومســتوى  الوطنــي 

تفاعلــي؛ وذلــك باألخــذ بمبــدأ المشــاركة المجتمعيــة 
حســب توجيهــات الســامية، حيــث تــم األخــذ بمرئيــات 
وتطلعــات أصحــاب العالقــة خــالل مختلــف مراحــل 
الحكومــي  القطاعيــن  ذلــك  فــي  بمــا  المشــروع 
والمجتمــع  األكاديميــة  والمؤسســات  والخــاص 

المدنــي.

كمــا تــم بلــورة االســتراتيجية العمرانيــة إلــى العديــد 
مــن السياســات التــي تغطــي مختلــف األبعــاد الالزمــة 
مجموعــة  وحــددت  المســتدامة،  التنميــة  لتحقيــق 
مــن الممكنــات واألدوات الالزمــة لضمــان تنفيذهــا 
وتوجيــه الخطــط العمرانيــة ذات المســتوى األدنــى.

بــه  الــذي  خرجــت  والشــمولي  التكاملــي  النهــج  إن 
يســتلزم  العمرانيــة   للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
ــرًا مــن التنســيق والتعــاون الفعــال والمثمــر  قــدرًا كبي
ظــل  فــي  حتمــي  وهــذا  الجهــات،  مختلــف  مــع 
المتطلبــات والتحديــات التــي تفرضهــا هــذه الحقبــة 
، كمــا أنهــا تحتــاج إلــى التــزام صــادق لضمــان مــكان 
أفضــل للعيــش والعمــل والرفــاه لألجيــال القادمــة.



إننــا ننطلــق اليــوم بتخطيــط عمرانــي مبتكــر لتحقيــق تنمية 
عمرانيــة مســتدامة لمجتمعــات مزدهــرة، ســاعين لتنفيــذ 
االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة، محققيــن 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التنميــة  أبعــاد  بيــن  التــوازن 
والبيئيــة والتــي تتجســد مكانًيــا وعمرانًيــا، غايتنــا مــن ذلــك، 
مســتقبل مكتمــل األركان نحــو جعــل »ســلطنة ُعمــان« 
وجهــة حيويــة جاذبــة بمــا تحتويــه مــن مــدن عصريــة ذكيــة، 
وقــرى نابضــة بالحيــاة تدعــم بعضهــا بعًضــا لتحقيــق الرفــاه 

االجتماعــي واالقتصــادي مًعــا. 

متوافقيــن مــع رؤيــة عمــان  2040، متكامليــن مــع 
مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة والمؤسســات 
لألخــذ  المجتمــع  مــع  متشــاركين  األكاديميــة، 
للمراحــل  ونتاًجــا  العاقــة،  أصحــاب  وآراء  بتطلعــات 
بالتزامــن،  المتســم  التشــاركي  النهــج  مــن  العديــدة 
انبثقــت االســتراتيجية العمرانيــة علــى المســتويين الوطني 

واإلقليمــي.

الثالثــة،  العمرانــي  التخطيــط  مســتويات  محدديــن 
المســتوى الوطنــي )االســتراتيجية الوطنيــة(، المســتوى 

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

واضعيــن المــدن الكبــرى )مســقط الكبــرى، صاللــة الكبرى، 
نــزوى الكبــرى، صحــار الكبــرى( أعلــى التسلســل الهرمــي 
للتجمعــات الســكانية فــي الســلطنة كمحــركات رئيســية 
للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، موفــرًة خدمــات عاليــة 
الجــودة، مؤهلــًة لتكــون مركــز لالبتــكار واإلبــداع والتعليــم 

المتقــدم. 

التخطيطيــة  التطــورات  مواكبــة  فــي  طموحيــن 
بنهــج  الغــد  ُعمــان  لصناعــة  المســتدامة  العالميــة 
التنفيــذ، مؤمنيــن لتحقيــق ذلــك بالقيــادة التنفيذيــة 
وبشــكل أساســي بجيــل الشــباب الواعــد الطمــوح 

المتمكــن. 
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الرؤية العمرانية لمحافظة الوسطى 2040
2040م  عام  بحلول  الوسطى  محافظة  ستتميز 
وسط  جيد،  بشكل  ومترابطة  حديثة  حيوية  بمراكز 
مساحات شاسعة من الصحاري والسواحل الممتدة. 

إحدى  لتكون  الدقم  مدينة  تصميم  تم  جهة  فمن 
إقليميًا  ومركزًا  للسلطنة،  االقتصادية  البوابات 
وعالميًا للموانئ واألعمال، يتوجه تركيزها األساسي 
نحو توليد القيمة المضافة من الصناعات التحويلية 
مجمع  على  اشتمالها  عن  فضاًل  والبتروكيماويات، 
والصيد  السمكية  الثروة  لقطاع  مخصص  كبير 
حيويًا  مركزًا  الدقم  مدينة  ستمثل  ولذلك  الحديث، 
متكاملة  مجموعة  على  يشتمل  بالحياة،  نابضًا 
الحضرية  الخدمات  كافة  ويقدم  المرافق  من 
ككل.  الوسطى  محافظة  ولسكان  المدينة  لسكان 

في المقابل، يتم تطوير والية هيماء كمركز إقليمي 
يقدم خدماته للقطاع الحكومي والخاص عبر مرافق 
المحلية  المراكز  تقدم  حين  في  حديثة،  وتسهيالت 
األخرى مستوى أعلى من الخدمات للقطاعين، وفق 
المتباعدة  المسافات  عامل  االعتبار  في  تأخذ  آلية 
المحلية  والمراكز  )هيماء(  اإلقليمي  المركز  بين 
بالتحديد.  السلطنة  من  الجزء  هذا  في  األخرى 

الوسطى  محافظة  ستوظف  ذلك،  على  عالوة 
التحول  تعزيز  في  المتميزة  الجغرافية  خصائصها 
الطاقة  مصادر  إلى  والغاز  النفط  طاقة  من 
الالزمة  الحماية  توفير  ظل  في  وذلك  المتجددة، 
بالمحافظة وإدارتها بشكل  البرية والطبيعية  للحياة 
سياحية. كوجهات  ترويجها  على  والعمل  جيد، 
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 اتساق االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة الوسطى
مع االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

تقوم االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بوضع 
مدى  على  المستدامة  للتنمية  التخطيطية  األطر 
في  االستراتيجية  وتعتمد  القادمة،  عامًا  العشرين 
ذلك على موجهات رؤية عمان 2040، وذلك من أجل 
التغلب على التحديات ومواكبة التغيرات اإلقليمية 
القدرة  لتعزيز  المتاحة  الفرص  واغتنام  والدولية، 
االجتماعي  الرفاه  وتحقيق  االقتصادية  التنافسية 
تحفيز  على  االستراتيجية  تعمل  كما  السلطنة،  في 
االقتصادية  المجاالت  جميع  في  الثقة  وبناء  النمو 
واالجتماعية والبيئية، وبناء العالقات التنموية على 

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

تقييم دقيقة وواضحة لتحقيق االستدامة. 

العمرانية  التنمية  استراتيجية  تطوير  جاء  وقد 
نتاجًا  ـ  المحافظات  كباقي  ـ  الوسطى  لمحافظة 
للعديد من العمليات و المراحل المتكاملة والمتزامنة 
على المستويين الوطني واإلقليمي، حيث ساهمت 
والبيانات  والمعلومات  العالقة،  أصحاب  تطلعات 
استراتيجيات  قبل  من  جمعها  تم  التي  اإلقليمية 
في  المحافظات؛  مستوى  على  العمرانية  التنمية 
وضع وإعداد االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 

التي تم اعتماد اإلطار العام لها في 2019م. 

العمرانية  التنمية  استراتيجية  تتماشى  ولذلك، 
لمحافظة الوسطى مع أهداف وغايات االستراتيجية 
 ،2040 رؤية عمان  العمرانية، ومع  للتنمية  الوطنية 

ومع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.
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نبذة عامة عن محافظة الوسطى
تمثل  التي  الشاسعة  بمساحاتها  المحافظة  تتميز 
شمال  في  الرئيسية  السكانية  المراكز  بين  فاصاًل 
البالغ  سكانها  غالبية  ويعيش  السلطنة،  وجنوب 
لإلحصاء  الوطني  )المركز  نسمة  ألف   45 عددهم 
والمعلومات، )2018( في مناطق تمتد على طول 
الخط الساحلي الذي يبلغ طوله 550 كيلومترًا، حيث 

المناخ المعتدل نسبًيا على مدار العام. 
سكان  أغلب  بين  وسماتها  البداوة  طابع  ويسود 
استقرار  من  الرغم  وعلى  العمانيين.  من  المحافظة 
المراكز  من  اثنين  في  دائم  بشكل  السكان  غالبية 
تزال  ال  التقليدية  الحياة  أن  إال  بالمحافظة،  الريفية 
والتنقل  الجمال والماعز  رعي  ماثلة ومتجسدة في 

بها لمسافات كبيرة داخل المحافظة وخارجها. 
وتتمتع محافظة الوسطى بالعديد من اإلمكانيات 
األسماك  صيد  فقطاع  الحيوية،  االقتصادية 
والدخل،  للغذاء  تقليدًيا  مصدًرا  يعتبر  بالمحافظة 
المدن  في  والوظائف  لألعمال  رئيسيًا  ومجااًل 
حين  في  الساحل،  طول  على  الصغيرة  والقرى 
والغاز  النفط  المحافظة عدد من حقول  يوجد في 
موجودة  واإلنتاج  التنقيب  مناطق  وأكبر  الرئيسية، 

حول منطقة مخيزنة وبالقرب من والية هيماء. 
االقتصادية  والمنطقة  الميناء  تطوير  يعد  وأخيرًا، 

الخاصة بالدقم من أهم أعمال التطوير التي يتم

المعدة  الخطط  وتكشف  المنطقة،  في  تنفيذها 
جديدة  مدينة  تصبح  لن  بأنها  الدقم  لمنطقة 
بنمط  أيًضا  بل ستتسم  األعمال فحسب،  لممارسة 
مناطق  كافة  على  ينعكس  حديث  حضري  حياة 
محافظة الوسطى وسكانها ذوي األغلبية الريفية. 
ومن أبرز التحديات التي تواجه محافظة الوسطى ما 

يلي:

الفعالة، 	  البيئية  واإلدارة  التخطيط  إلى  الحاجة 

يعوق  الذي  البيئي  الوعي  لمحدودية  نظرًا 

الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة.

الحاجة إلى تحقيق التكامل االجتماعي والمكاني 	 

ضمن  بالدقم  الخاصة  االقتصادية  للمنطقة 

سياقها اإلقليمي األوسع.

المسافات الكبيرة بين التجمعات السكانية.	 

مخاطر 	  زيادة  في  يتسبب  الذي  المناخ  تغير 

العواصف واألعاصير وارتفاع منسوب مياه البحر.

المهدد 	  األسماك  صيد  قطاع  وتوجيه  ضبط 

بانتشار ظاهرة الطحالب والصيد الجائر، ووجوب 

مخاطر  من  تحد  فعالة  قانونية  إجراءات  وضع 

الصيد غير المشروع.
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التطلعات الرئيسية للتنمية العمرانية لمحافظة  الوسطى

لمحافظة  العمرانية  التنمية  استراتيجية  بلورة  تمت 

العمراني  للتخطيط  استراتيجية  لتتضمن  الوسطى 

واالقتصادية  الحضرية  التنمية  توجيه  إلى  الهادف 

في  القيمة  والتراثية  البيئية  األصول  حماية  مع 

لمحافظة  الرئيسية  التطلعات  وتتمثل  ذاته،  الوقت 

الوسطى في اآلتي:

باالبتكار 	  يتسم  األسماك  لصيد  قطاع  إنشاء 

واالزدهار، وبقيمة مضافة عالية من خالل ميناء 

الصيد في الدقم ومنطقة الصناعات السمكية 

ومتطورة  حديثة  معالجة  منشآت  تحتضن  التي 

لألسماك. 

تطوير الدور البارز لوالية هيماء كمركز رئيسي في 	 

الحكومية،  للجهات  الوسطى، وكمقر  محافظة 

لقطاع  االقتصادية  المزايا  من  االستفادة  مع 

النفط والغاز.

تطوير منطقة الدقم كإحدى البوابات االقتصادية 	 

حياة  نمط  وتطوير  للسلطنة،  المهمة  الحيوية 

حضري في المحافظة.

تعزيز مساهمة القطاع الخاص في توفير وظائف 	 

للعمانيين.

الحكومية على 	  للخدمات  الفعال  التوزيع  ضمان 

جميع مناطق المحافظة.

في 	  الشاسعة  الطبيعية  المناطق  حماية  تعزيز 

البكر  براريها  والمتمثلة في  الوسطى،  محافظة 

وبيئاتها الطبيعية المتميزة.

االستغالل األمثل للطاقة المتجددة الناتجة من 	 

بالقرب  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  مصادر 

الدائمة  البحرية  الرياح  وطاقة  هيما،  والية  من 

قبالة ساحل والية الجازر. 

الساحلية 	  المناطق  صمود  وقدرة  مرونة  تعزيز 

أمام مخاطر وآثار األعاصير المتزايدة.

للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  أهداف  ضوء  وفي 

العمرانية، والرؤية المستقبلية عمان 2040، باإلضافة 

إلى التطلعات الرئيسية التي تم الخروج بها عبر مراحل 

 ، الوسطى  لمحافظة  العمرانية  االستراتيجية  إعداد 

أمكن الخروج باألهداف االستراتيجية التالية:

تحقيق التنوع االقتصادي:
السعي لتحقيق التنوع االقتصادي من خالل إدخال 

والمشاركة  مضافة  قيمة  ذات  اقتصادية  قطاعات 

المتزايدة للقطاع الخاص، بناًء على نقاط القوة في 

للمحافظات  مكمل  وبشكل  الوسطى،  محافظة 

األخرى في السلطنة.

تعزيز مبدأ استدامة الموارد:
تعزيز االستخدام األمثل والمستدام لموارد محافظة 

والتشجيع  االستهالك،  كفاءة  وضمان  الوسطى، 

على التحول إلى الطاقة المتجددة، وتنظيم اإلدارة 

الفعالة للمياه والمخلفات.
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حماية وتعزيز البيئة: 
حماية وتعزيز البيئة من خالل ضمان حساسية التنمية 

المستقبلية للبيئة الطبيعية والموروث الثقافي.

االستجابة لتغيرات المناخ:
التخفيف  إجراءات  واتخاذ  المناخ  لتغير  االستجابة 

والتكيف الالزمة بشكل استباقي.

األمن الغذائي بالسلطنة:
األمن  في  الوسطى  محافظة  مساهمة  تحسين 

الموارد  مراعاة  مع  والوطني  اإلقليمي  الغذائي 

المائية المتاحة والضوابط البيئية.

خلق مجتمعات مترابطة ومتماسكة:
إنشاء مجتمعات متماسكة ومترابطة في المناطق 

مراعاة  مع  الريفية  السكنية  والتجمعات  الحضرية 

الحفاظ على الهوية الثقافية للمحافظة.

تعزيز مبدأ النقل المستدام:
تطوير  ومواصلة  المستدامة،  النقل  وسائل  تعزيز 

على  االعتماد  لتقليل  العام  النقل  وسائل  مشاريع 

المركبات الخاصة.
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حلقات عمل الرؤى العمرانية للمحافظات
مارس 2019 م

العمرانية  للتنمية  الوطني  اإلطار  استعراض 
المعتمد من المجلس وعرض تأثيرات البديل على 

كل محافظة في الجوانب السكانية
واالقتصادية ونمو المدن وعلى قطاعات حيوية 
والنقل  األساسية  البنية  و  التوظيف  مثل  أخرى 
ومناقشة فرص  والمناخ  والبيئة  والمياه  والزراعة 
فيها  وشارك  محافظة،  كل  ومميزات  التنمية 
الحكومي  القطاعين  من  مشارك   459 حوالي 

والخاص ذات العالقة والمجتمع المدني وبعض
التنمية  مجاالت  في  والباحثين  األكاديميين 

العمرانية.

حلقات العمل الرئيسية للمحافظات
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حلقات عمل مناقشة بدائل االستراتيجية 
العمرانية لكل محافظة

يونيو –يوليو 2019 م
االستراتيجية  لبدائل  العمل  حلقات  ومناقشة 
العمرانية على المستوى اإلقليمي بشكل موسع 
على  البدائل  من  بديل  لكل  المتوقعة  والتأثيرات 
واالقتصادية  واالجتماعية  السكانية  الجوانب 
والبيئية في المحافظات، وتم صياغة هذه البدائل 
البديل  أهمها  المدخالت  من  مجموعة  على  بناًء 
األمثل للتنمية العمرانية شارك في الحلقة حوالي 
والقطاع  الحكومي  القطاع  من  مشاركا   908
في  والشباب  المدني  المجتمع  وممثلي  الخاص 

مختلف محافظات السلطنة.
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 مامح االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة الوسطى 2040

آفاق النمو في محافظة الوسطى
ووجود  الوسطى،  محافظة  مساحة  لكبر  بالنظر 
خالية؛  صحراوية  وشبه  صحراوية  شاسعة  مساحات 
فإن نتائج استراتيجيات أو سياسات التخطيط العمراني 
قد ال تظهر بوضوح للعيان، ومع ذلك فإن الحاجة 
العمرانية واسعة  التنمية  إلى تنظيم عمليات  ملحة 
 ، المحافظة  أنحاء  التي ستشهدها مختلف  النطاق 
كأعمال تطوير الميناء والمنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقم، و خط نقل الكهرباء بقوة 400 كيلو فولت، 
طبيعية،  مناظر  ذات  مناطق  عبر  سيمتد  الذي 
في  والطموح  مستقباًل،  الحديد  سكة  ومشروع 
لتوليد  إنشاء محطات للطاقة الشمسية ومحطات 
الطاقة بالرياح على نطاق واسع ، إلى جانب ازدواجية 

طريق أدم – هيما- ثمريت.

للتنوع  توفير حماية أفضل  إلى  أن هناك حاجة  كما 
بها  تزخر  التي  الخالبة  الطبيعية  والمناظر  األحيائي 

المناطق البرية والساحلية بالمحافظة. 

لمحافظة  العمرانية  التنمية  استراتيجية  وتعتبر 
الوسطى أداة مناسبة لتحقيق طموحات الحكومة 
من  وذلك  استدامة،  أكثر  حياة  نمط  إقامة  في 
وتركزًا،  تنظيمًا  أكثر  قروية  تجمعات  تطوير  خالل 
وتوفير أشكال ووسائل أخرى أكثر تطورًا في قطاع 
حكومية  خدمات  لتوفير  ذكية  حلول  ووضع  النقل، 
تحديد  جانب  إلى  المحافظة،  لسكان  متكاملة 
الصناعية  األنشطة  نمو  وتعزيز  االستثمار،  أولويات 
وقطاع الخدمات البحرية في الدقم، وقطاع الطاقة 
لألسماك،  التجاري  والصيد  الناشئة،  المتجددة 
واالستزراع السمكي، مع األخذ بعين االعتبار خالل 
المحافظة؛ حماية  أنحاء  التنمية في مختلف  أعمال 
والجوانب  والتقاليد  والعادات  البيئية،  األصول 

الثقافية المحلية.

هيماء: المركز اإلداري للمحافظة
تعتبر والية هيماء مركز محافظة الوسطى، ويمكن 
اعتبارها نموذجًا للمدينة الصحراوية جيدة التخطيط، 
والرعاية  والتعليمية  التجارية  بالخدمات  تتمتع  حيث 
كما  اإلدارية،  للخدمات  مقر  وهي  الجيدة،  الصحية 
العامة  ، وساحاتها  بجودة  المصممة  بمبانيها  تتميز 
في  الخضراء  المساحات  ذات  الصغيرة  وحدائقها   ،

وسطها. 
مهمًا  محورًا  هيماء  والية  تمثل  أخرى  جهة  من 
ألنشطة النفط والغاز بالسلطنة، فضاًل عن موقعها 
إنتاج  لمصادر  المؤهلة  المناطق  بين  المتوسط 
االقتصادية  األنشطة  وتستفيد  المتجددة،  الطاقة 
في والية هيماء من موقعها المتوسط الذي يربط 
السلطنة  الرئيسية في شمال  السكانية  المراكز  بين 
في  الرئيسية  تطوير  عملية  تساهم  كما  وجنوبها، 

دعم الحركة االقتصادية بالوالية.

الدقم: البوابة االقتصادية للسلطنة
لقد أصبحت مدينة الدقم واحدة من أهم البوابات 
عدد  يبلغ  أن  ويقدر  عمان،  لسلطنة  االقتصادية 
2040م،  ألف نسمة بحلول عام   200 سكانها نحو 
النمو  معدالت  دعم  في  سيساهم  الذي  األمر 
الوسطى.  محافظة  في  المتسارعة  االقتصادي 
من  مجموعة  تطوير  على  الدقم  مدينة  وتعمل 
فضاًل  وصيانتها،  السفن  وإصالح  التصنيع،  أنشطة 
عن نشاط صيد األسماك وتجهيزها بكميات تجارية، 
وبمرور الوقت تشهد المدينة نموا مضطردا ومتنوعًا 
في أنشطة االقتصاد الخدمي، وذلك نظرًا للفرص 
الصناعية  لألنشطة  المصاحبة  الواعدة  التنموية 

والميناء.
الدقم  في  الحضرية  المناطق  تخطيط  ويتم 
وتوفير  الحياة،  جودة  تعزيز  على  بالتركيز  وتشييدها 
التجارية الجيدة، ولن  التعليمية، والخدمات  المرافق 
يقتصر العمل على تخطيط مدينة الدقم بشكل جيد 
أيضًا موطنًا  وإنما ستكون  ونظيف فحسب؛  وآمن 
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الوسطى إلى إنشاء منطقة حياة برية كبيرة، تشمل 
أجزاء من جّدة الحراسيس وجرف الُحقف. ويقوم مركز 
الطبيعي  التراث  بعرض  جعلوني  في  المطور  الزوار 
احتياجات  يلبي  كما  الوسطى،  لمحافظة  والثقافي 
المقيمين ممن يبحثون عن زيارات تعليمية وترفيهية، 
سيما مع تزايد أعداد السكان في المناطق الحضرية 

القريبة. 

ساحل الجازر
من  بتاريخ طويل  الساحلية  الجازر  والية  قرى  تتمتع 
سلسلة  وجود  إلى  أدى  والذي  الحرفي،  الصيد 
السهول  في  الواقعة  الصغيرة  الصيادين  قرى  من 
الساحلية، وتتركز المرافق المجتمعية في، والكحل، 
واللكبي، وصوقرة، حيث تبذل الجهود لتحسين جودة 

المعيشة من خالل توفير أماكن عامة أكثر جاذبية.

كما تعد الجازر من أفضل مواقع توليد الطاقة في 
السلطنة، وذلك باستخدام مزيج من مصادر الطاقة 
أخرى  خيارات  وجود  مع  الرياح،  وطاقة  الشمسية 
وتحويلها  المستمرة  البحر  رياح  طاقة  الستغالل 
كمصدر يساهم في دعم واستدامة قطاع الطاقة 
التقنية  من  االستفادة  مع  السلطنة،  في  البديلة 
الحديثة عبر استخدام الهيدروجين في نقل وتصدير 
بالقرب من  الجازر  غرب والية  أقصى  الطاقة. وفي 
ريما، ونظرًا لتربتها الخصبة نسبيًا؛ فيمكن استخدام 
المياه المعالجة المصاحبة للنفط في إنتاج األخشاب 

والقطن. 

المدينة  لمفهوم  ومجسدة  والتكنولوجيا،  لالبتكار 
الذكية، وتدار بأسلوب عصري من خالل ما توفره من 
اإللكترونية،  الحكومية  كخدمات  متطورة،  خدمات 
وأنظمة النقل الذكية، وغيرها من التقنيات الحديثة 
التي تسهل سبل الحياة فيها، وتضمن تقديم نمط 
حياة متميز يضاهي غيرها من المدن في المنطقة، 
ذوي  من  العاملين  جذب  في  يسهم  الذي  األمر 
ويشجع  المبادرة،  روح  ويدعم  العالية،  المهارات 
مبادرات األعمال الجديدة، ويعزز الروابط التجارية مع 

الخارج.

منطقة محوت 
تتميز المنطقة الشمالية لمحافظة الوسطى بموقع 
جيد جاذب للسياح والمغامرين، نظرًا لما تزخر به من 
سواحل جميلة وطبيعة خالبة، فضاًل عن كونها وجهة 
علم  في  والباحثين  المتخصصين  من  للعديد  جاذبة 
الطيور والجيولوجيين وغيرهم، الذين يقضون فترات 
واالستمتاع  ودراساتهم  بحوثهم  إجراء  في  طويلة 

بمميزات الطبيعة للمنطقة. 
مناطق  في  الرئيسية  الطبيعية  المناطق  وتتركز 
الحقف، وبر الحكمان، وجزيرة محوت، وخليج مصيرة. 
البيئة،  على  المحافظة  مبدأ  تحقيق  منطلق  ومن 
وإلى جانب اعتبارها مزارات سياحية؛ فإن جميع هذه 
التخطيط  مناطق  مسمى  تحت  تنضوي  المناطق 
)محوت(  حج  مدينة  وتعتبر  الخاصة.  الطبيعة  ذات 
من  الممتدة  المنطقة  هذه  في  محورية  نقطة 
مبادرات  تطوير  من  مستفيدة  الطبيعي،  الجمال 
السياحة  تتضمن  والتي  المختلفة،  الريفية  السياحة 
في  الجيولوجية  والسياحة  الحكمان،  بر  في  البيئية 
الحقف، والتخييم على الشواطئ القريبة من خلوف.

الحقف وجدة الحراسيس
موطنًا  الوسطى  محافظة  وسط  من  أجزاء  تعتبر 
للغزال العربي المهدد باالنقراض، وفي هذا الصدد 
لمحافظة  العمرانية  التنمية  استراتيجية  تهدف 
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لقد تمت محاكاة نتائج استراتيجية التنمية العمرانية 
لمحافظة الوسطى من خالل سلسلة من التقديرات 
التوقعات  االجتماعية واالقتصادية، بعد استخالص 

والتنبؤات علـــى المستوى الوطـــني، وذلك بهــدف

 إجمالي عدد السكان في

محافظة الوسطى

2040 2020

السكان 

الوافدون %

إجمالي القوى العاملة

القوى العاملة الوافدة )%(

عدد السكان في

 مدينة الدقم

عدد السكان في

والية هيما

القوى العاملة

 الوطنية 

النمو المتوقع إلجمالي الناتج 

المحلي )%(

المؤشرات

250 ألف نسمة45 ألف نسمة

10 ألف نسمة

10,5 ألف نسمة

4 ألف نسمة

30 ألف نسمة

200 ألف نسمة

12,5 ألف نسمة

55%80%

85%

188,5 ألف نسمة

17 ألف نسمة

91%

   %8,6  سنويًا -
)يشمل النمو المقترح للدقم(

التقديرات المستقبلية لمحافظة الوسطى بحلول عام 2040م 

بين جميع  التنمية  وانسجام مسارات  توافق  ضمان 
بعض  توضح  أدناه  والشكل  السلطنة،  محافظات 
المتوخاة  واالقتصادية  االجتماعية  التقديرات 

لمحافظة الوسطى حتى عام 2040م:
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  اإلطار العام المكاني لالستراتيجية االقليمية لمحافظة الوسطى
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التحـــــــــــــــــــــول الحضـــــــــــــــــــــري لمدينة الدقم 
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التحـــــــــــــــــــــول الحضـــــــــــــــــــــري لمدينة محوت 

التحول الحضـري لمدينة هيما
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 اإلطار العام المقترح لسياسات التخطيط
العمراني لمحافظة الوسطى

محـــور التنمــية المستدامـــــة
وتغيـــــر المنــــاخ

محـــــــــــــــــــــــــــور نظـــــــــــــــــــــــــــام
النقــــــــــــــــــــــــــــل 

محور تحقيق التنمية العمرانية
االستراتيجية

محــــــــور بنيـــــــــــــة أساسيــــــــــــــــــة
فّعالــــــــــــــــة 

محـــــــور تحقيـــــــــــــق النمــــــــــــو
واالزدهـــــــــــــــار 

محــــــــور 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 
سيتم من خاللها تنفيذ استراتيجية التنمية العمرانية  
اإلقليمية للمحافظات في السنوات القادمة، وقد 
تم إعداد هذا اإلطار من خالل سبعة محاور رئيسية 
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 
استراتيجية التنمية العمرانية للمحافظة خالل الفترة 
من عام 2020م وإلى عام 2040م، وضمان االلتزام 
الوطني.  المستوى  على  الموضوعة  باألهداف 
يشتمل  وما  محور،  كل  بمضمون  بيان  يلي  وفيما 

عليه من سياسات وأهداف:
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التنمية المستدامة و تغير المناخ

SU, CC :رمز السياسة

يعد االمتثال وااللتزام باالتفاقيات الوطنية والدولية 
المهمة  األسس  أحد  االستدامة  بتعزيز  الخاصة 
وتتمثل  العمرانية،  للتنمية  الوطنية  لالستراتيجية 

السياسات المتعلقة بهذا المحور فيما يلي:

وتشير إلى التزام السياسات والمشاريع 
االستراتيجية بأهداف األمم المتحدة 
التنمية  )أهداف  المستدامة  للتنمية 
المستدامة SDGS(، والتي تنص على 
مبادئ  تحقيق  نحو  قدما  المضي 
العالمي،  المستوى  على  االستدامة 
سياسات  ربط  تم  ذلك  على  وبناًء 
الوطنية  االستراتيجية  ومشاريع 
التنمية  بأهداف  العمرانية  للتنمية 
وفي  المتحدة،  لألمم  المستدامة 
التنمية  سياسة  تتضمن  ذاته  الوقت 
سياسات  ارتباط   )SUI( المستدامة 
ومشاريع استراتيجية التنمية العمرانية 
رؤية  بمرتكزات  الوسطى  لمحافظة 

عمان 2040.

حيث يتم وضع آلية لتقييم المشاريع 
التزامها  ومدى  المحافظة  في 
المختلفة،  االستدامة  بجوانب 
على  وانعكاسها  تكلفتها،  وفعالية 
االستراتيجية  فإن  ولذلك  المجتمع، 
الوطنية للتنمية العمرانية واستراتيجية 
التنمية العمرانية لمحافظة الوسطى 

على  الكربون  استخدام  خفض  إن 
الصعيد الوطني يمثل جزءًا من جهود 
من  للتخفيف  المبذولة  السلطنة 
التوجهات  من  وهو  المناخ،  تغير  آثار 
التي تلتزم بها االستراتيجية العمرانية 
وأن  سيما  الوسطى،  لمحافظة 
المحافظة تعتبر مساهمًا رئيسيًا في 
الطاقة  توليد  نحو  السلطنة  توجه 
المناطق  في  وخصوصًا  المتجددة، 
حيث  والجازر،  الدقم  بين  الواقعة 
يمكن استغالل طاقة الرياح، والطاقة 
أنحاء  مختلف  في  إن  بل  الشمسية، 
إمكانية  هناك  الوسطى  محافظة 
في  الشمسية  الطاقة  الستغالل 
السكانية  التجمعات  احتياجات  تلبية 
التجارية  والمباني  المتفرقة، 
الطاقة،  من  وغيرها  والحكومية 
وذلك عبر استخدام األلواح الشمسية 

التي توضع على أسطح المباني.

التنمية المستدامة 

تقييم االستدامة 

التخفيف من آثار تغير المناخ 

SU1

SU2

CC1

الخمسية  الخطط  أن  على  تؤكدان 
المقبلة بحاجة الختيار المشاريع وفق 
ومن  االستدامة،  عنصر  تقييم  آلية 
تقييمها  يجب  التي  المشاريع  أمثلة 
ضمن استراتيجية محافظة الوسطى 
بعض مشاريع الطرق )سفلتة الطرق 
االستخدام(،  قليلة  الصحراوية 
ومخطط مسار نقل الكهرباء العلوي 
المتوقعة  اإليرادات  و  محوت،  إلى 
من االستثمار الجاري في موانئ صيد 

األسماك بالمحافظة.
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بشأن  األخيرة  المخاوف  اكتسبت 
الحراري  االحتباس  ظاهرة  انعكاسات 
على  المناخ  لتغير  المحتملة  واآلثار 
عمان  سلطنة  في  العمرانية  التنمية 
الوطنية  األجندة  على  بالغة  أولوية 
مختلف  عبر  يتم  لذلك  للسلطنة، 
للتنمية  الوطنية  جوانب االستراتيجية 
التنمية  واستراتيجيات  العمرانية 
بهذه  األخذ  للمحافظات  العمرانية 
من  وذلك  األمام،  إلى  األولوية 
للحد  محددة  سياسة  اعتماد  خالل 
وفي  الحراري.  االحتباس  آثار  من 
القدرة  تعزيز  يتم  السياسة  إطار هذه 
خالل  من  المناخ  مع  التكيف  على 
الرامية  المختلفة  االحترازية  اإلجراءات 
آثار  التنمية من  لحماية جميع جوانب 

التغير المناخي، كالفيضانات وغيرها.

التكيف مع المناخ 

CC2

تكون  أن  يجب  السياسة  لهذه  وفقًا 
المستقبلية  التخطيط  مختلف جهود 
تتبع  بحيث  بمكان،  المرونة  من 
وتطورالتوجيهات واإلرشادات الالزمة 
المستجدات  مختلف  مع  للتعامل 

والتغيرات التي تطرأ على المناخ.

التخطيط المرن المستجيب 
للتغيرات المناخية  CC3
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تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية
SD :رمز السياسة

لقد شهدت السلطنة تطورًا عمرانيًا مضطردًا على 
النهضة  عمر  من  الماضية  الخمسين  العقود  مدى 
التي انطلقت في  بناء الطرق، وحفر آبار المياه، وبناء 
محطات توليد الطاقة، وتشييد المشاريع السكنية. 

وبالنسبة لمحافظة الوسطى فقد أسهمت مشاريع 
الوسطى  محافظة  في  المختلفة  الحضرية  التنمية 
لم  الذين  البدو  من  لسكانها  الدائم  التوطين  إلى 
من  دائمة  سكانية  مجتمعات  في  بالعيش  يحضوا 
قبل، حيث أدى وجود سيارات الدفع الرباعي والطرق 
العيش  المتنقلة  البدوية  إلى تفضيل األسر  المهيأة 
قطعانهم  ترعى  بينما  واحد،  مكان  في  واالستقرار 
المحيطة  القريبة  المناطق  والماعز في  الجمال  من 
إلى  األسر  هذه  حاجة  من  قلل  مما  المكان،  بذلك 
الضغط  أن  من  وبالرغم  الدائم.  واالنتقال  التحرك 
محافظة  في  الحضرية  األراضي  على  العمراني 
الوسطى يعد بسيطًا إلى حد ما، إال أن تحقيق جودة 
تحدًيا  يمثل  حديثة  عامة  مساحات  وإنشاء  عمرانية 
كبيرًا في ظل القرى المتباعدة والتجمعات السكانية 

المتفرقة.
ومنطقة  خاصة،  اقتصادية  منطقة  إنشاء  إن 
لالستثمارات المستقبلية، وذلك بفضل وجود الميناء 
من  عدد  وقيام  الحديثة،  الطرق  وشبكة  والمطار، 
الخطط  جانب  إلى  المتنوعة،  االستثمارية  المشاريع 
الموضوعة لتوجيه وإدارة أعمال التطوير للمجمعات 
وكذلك  المجتمعية،  والمرافق  والتجارية،  السكنية 
من  ذلك  كل  العامة،  والمرافق  األساسية  البنية 
التنمية في محافظة  تعزيز مختلف قطاعات  شأنه 

الوسطى بشكل عام.
تعزيز  في  المحور  لهذا  الرئيسي  الهدف  ويتمثل 
محافظة  أرجاء  كافة  في  المعيشية  الظروف 
الوسطى. ويمكن تحقيق ذلك من خالل مجموعة 

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

والمحافظــة  االجتماعــي  التماســك  تشــجيع 
العمانيــة الهويــة  علــى 

SD9 :رمز السياسة
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تحديد مناطق التخطيط ذات
الطبيعة الخاصة

بيئة عمرانية خضراء
مستدامة

SD11 :رمز السياسة

SD12 :رمز السياسة

ضبط التنمية في المناطق غير المائمة

SD10 :رمز السياسة

الهرمي  التسلسل  سياسة  بموجب 
تطوير  يتم  السكانية،  للتجمعات 
للسلطنة،  اقتصادية  كبوابة  الدقم 
ووالية هيماء كمركز إداري لمحافظة 
مختلف  توفير  جانب  إلى  الوسطى، 
في  الحكومية  والخدمات  المرافق 
الوسطى  محافظة  أرجاء  جميع 
وإدارتها بصورة جيدة، ففي المناطق 
المدن  من  عدد  تحديد  تم  الريفية 
لتوفير  مركزي  محور  بمثابة  لتكون 
والمرافق  المجتمعية  الخدمات 
يعمل  الذي  األمر  لسكانها،  التجارية 
والتطوير  االستقرار  تشجيع  على 
منطقة  حدود  داخل  الكثافة  وزيادة 
في  المحددة  الحضري  االحتواء 
السكانية  والتجمعات  المناطق 

الكبيرة.
ويتوقع أن يبلغ عدد سكان محافظة 
الوسطى 250 ألف نسمة بحلول عام 
2040م، ويتركز معظم هذا النمو في 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، 

إن تعزيز الكثافة السكانية في المناطق 
والتقليل من  حاليًا،  القائمة  العمرانية 
التوسع في األراضي الجديدة  يعد من 
العمرانية  التنمية  أولويات استراتيجية 
لمحافظة الوسطى، وليس هناك ما 
يستدعي تنفيذ عمليات تحول حضرية 
ال  ألنها  الوسطى،  محافظة  في 
تنطبق على المحافظة نظرا لتاريخها  
ولكن  العمراني،  التوسع  في  القصير 
التخطيط  توجيه  من  البد  ذلك  مع 
إذ  المحافظة.  مناطق  مختلف  في 
إلى  أدى  قد  التوجيه  هذا  غياب  أن 
والعديد  مترابطة،  غير  قرى  وجود 
واألراضي  الخالية،  المساحات  من 
المهملة بين العمران، لدرجة أن هذه 
المناطق أصبحت ذات طبيعة قاسية 
األماكن  جودة  لقلة  نظرًا  وموحشة 
عامة، واالفتقار إلى التشجير، ومن ثم 
فإن توجه استراتيجية التنمية العمرانية  
يتركز  الوسطى  لمحافظة  اإلقليمية 
المناطق  هذه  هيكلة  إعادة  نحو 

الريفية، وإيجاد قرى أكثر 

تعزيـــز التنمية
 العمرانية 

إعادة هيكلة المناطق
 الحضرية

SD1
SD4

SD7
SD12

SD3

SD10

SD2
SD6

سيما مع وجود خطة رئيسية إلدارة وتوجيه التنمية 
عبر  الخطة  هذه  دعم  ويتم  المستدامة.  الحضرية 
وذات  االستخدامات  متعددة  جذابة  أحياء  إنشاء 
والمرافق  الخدمات  من  بالقرب  عالية  كثافة 
المجتمعية، األمر الذي يتيح للسكان التمتع بمزايا 
الجودة قريبة من  بيئات حضرية عالية  العيش في 
ومن  العمل،  ومكاتب  والمتاجر  الخدمية  المرافق 
كما  النقل.  وسائل  استخدام  إلى  الحاجة  قلة  ثم 
حلواًل  الذكية  المدينة  مبادئ  تطبيق  سيقدم 

لتكنولوجيا المعلومات 
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تعزيز التنمية الريفية 

 تنمية منطقة التخطيط ذات
 الطبيعة خاصة

SD8

SD11

SD9

SD10

استخدام  إلعادة  موجهه  تنمية  مع  تماسكًا، 
المباني المهملة، والعمل على توفير أماكن عامة 
الخضراء  والمساحات  التشجير  وزيادة  جودة،  ذات 
بمحافظة  الرئيسية  بالمدن  المشيدة  البيئة  في 

الوسطى.

الخاصة  االقتصادية  المنطقة  تعتبر 
بالدقم العنصر الرئيسي وحجر الزاوية 
محافظة  في  االقتصادي  للنمو 
الوسطى، والذي من خالل ما يوفره 
عمل  وفرص  اقتصادية  أنشطة  من 
يتم  المحافظة؛  أنحاء  مختلف  في 
الريفية من  المجتمعات  وتنمية  تعزيز 
جهة، وتعزيز قدرتها على الحفاظ على 
نمط الحياة التقليدية واالعتزاز بالهوية 
األخذ  مع  أخرى،  جهة  من  المحلية 
التوسع  من  الحد  مسألة  باالعتبار 
خارج  الريفية  المناطق  في  العمراني 
وفي  السكنية  التجمعات  حدود 

األماكن غير األمنة أو غير المناسبة.

لقد تم استحداث »مناطق التخطيط 
ذات الطبيعة الخاصة« كأداة تخطيط 
األماكن  أهم  حماية  تضمن  جديدة 
والتراثية  الطبيعية  القيمة  ذات 
المنطقة،  الواقعة داخل نطاق هذه 
تخطيط  يتم  األداة  هذه  وبموجب 
أسلوب  وفق  المناطق  هذه  وإدارة 
استخدامات  وتوجيه  تنظيم   يضمن 
فيها.  المختلفة  واألنشطة  األراضي 
وبالنسبة لمحافظة الوسطى فقد تم 
حساسة،  كمناطق  منطقتين  تحديد 
الكبيرة، ولحمايتهما  نظرًا ألهميتهما 

من التدهور، تضم المنطقة األولى

الغايات المنشودة من سياسات
 )التنمية العمرانية االستراتيجية(

3 آالف هكتار

80 ألف وحدة سكنية

14ألف كـــــــــــــــم2

مساحة األراضي المطلوبة للتوسع السكني

عدد الوحدات 
السكنية المطلوبة

مساحة مناطق التخطيط البرية ذات الطبيعــــــة 
الخاصـــة في المحافظـــــــة

برالحكمان وخليج مصيرة،  الساحل الشمالي حول 
الحراسيس،  وجدة  الُحقف  منطقة  الثانية  وتضم 
وهاتان المنطقتان تتطلبان منهجية خاصة لحماية 
ما  ووقف  فيهما،  الموجودة  البيئية  األصول 
تتعرضان له من ممارسات وتدخالت غير مستدامة. 
كما إن وضع خطة تفصيلية الستخدامات األراضي 
على المستوى المحلي، ورسم خطط إدارتها، وما 
بين  تنسيق وتعاون مؤسسي  يستلزمه ذلك من 
مختلف الجهات ذات الصلة؛ يعتبر من األولويات 

المهمة للغاية.
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مناطق التخطيط البرية ذات الطبيعة الخاصة

 التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية
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تحقيق النمو واالزدهار 

GP :رمز السياسة

في  االقتصادي  النمو  وتيرة  تزداد  أن  المتوقع  من 
محافظة الوسطى نظرًا لحجم التنمية المستهدفة 
األمر  بالدقم،  الخاصة  االقتصادية  المنطقة  في 
العمل،  فرص  من  المزيد  توفر  على  ينعكس  الذي 
التحدي  ويتمثل  الوافدين،  أم  للمواطنين  سواًء 
هذه  من  االستفادة  وتعزيز  ضمان  في  الرئيسي 
محافظة  من  واسع  نطاق  على  االقتصادية  المزايا 

الوسطى.
في  االقتصادية  التنمية  أهداف  تحديد  تم  وقد 
والتوقعات  يتماشى  بما  الوسطى  محافظة 
الوطنية، مع نمو الناتج المحلي اإلجمالي للمحافظة 
حتى عام 2040م بمعدل )٪8.6( سنوًيا، ويعتبر هذا 
النمو على  بكثير من متوسط  أعلى  المتوقع  النمو 
إلى  رئيسي  السلطنة، ويعود ذلك بشكل  مستوى 
البوابات  إحدى  باعتبارها  للدقم  المتسارعة  التنمية 

االقتصادية للسلطنة. 
وبناًء على ذلك ستستوعب الدقم قوة عاملة تقدر 
2040م، 90٪  عام  بحلول  عامل  ألف   )190( بنحو 
منهم يتوقع أن يكونوا من القوى العاملة الوافدة.

 
نظرا  أهمية،  األكثر  القطاع  التصنيع  قطاع  ويعد 
لمساهمته الكبيرة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي، 
كقطاعات  كذلك،  مهمة  أخرى  قطاعات  بجانب 
البناء، والبيع بالتجزئة، والعقارات، والفنادق، وال ريب 
تنوٍع  ضمان  مجتمعة  القطاعات  هذه  شأن  من  أن 
مهمة  ركيزة  والغاز  النفط  بقاء  مع  كبير،  اقتصادٍي 

في هذا االقتصاد.

لمحافظة  العمرانية  التنمية  استراتيجية  وتضع 
الناتج  نمو  لتحقيق  طموحة  أهداًفا  الوسطى 
المحلي اإلجمالي وتنويع االقتصاد، وهو ما يتطلب 

مجموعة شاملة من السياسات، من أهمها:

تحديد نطاقات متخصصة
لألعمال والتوظيف

تطوير بيئة األعمال
لتعزيز القدرة التنافسية

تخصيص مناطق
لألنشطة االقتصادية

تعزيز مصادر
التمويل المالي

GP1 :رمز السياسة

GP3 :رمز السياسة

GP2 :رمز السياسة

GP4 :رمز السياسة

في الوقت الذي تعتبر فيه الدقم هي 
الصناعية؛  للتنمية  الرئيسي  المحرك 
العمرانية  التنمية  استراتيجية  تضع 
الوسطى  للمحافظة  اإلقليمية 
التجارية  األعمال  لنمو  خاصًا  تصورا 
المحلية في المناطق الريفية األخرى، 
ارتباط  الريفية  لألنشطة  يكون  بحيث 
في  السياحة  قطاع  بتطوير  قوي 
تنامي  خالل  من  وذلك  المحافظة، 
المتعلقة  المحلية  األعمال  أنشطة 
بتقديم خدمات الطعام لزوار المناطق 
والمحميات  والصحراوية  الساحلية 
التنقيب  مواقع  تمثل  كما  الطبيعية، 
عن النفط والغاز والمناطق التشغيلية 
اقتصادية  قطاعات  بها  المرتبطة 
حيوية بالمحافظة، حيث يتوقع إنشاء

تحديد نطاقات متخصصة 
لألعمال والتوظيف GP1
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للتنويع  الرئيسي  المحرك  يتمثل 
الوسطى  محافظة  في  االقتصادي 
خالل  من  وذلك  الدقم،  تطوير  في 
والخدمات  التصنيع  أنشطة  تعزيز 
تطوير  جانب  إلى  اللوجستية، 
وتحتوي  البحرية.  الخدمات  قطاع 
يقارب  ما  للدقم  الرئيسية  الخطة 
المهيأة  األراضي  من  هكتارًا   )3500(
لالستخدام الصناعي وأعمال التخزين 
 )1000( التابعة للموانئ، بجانب نحو 
التجاري،  لالستخدام  مهيأة  هكتار 
بمرور  المدينة  ستستفيد  كما 
الوقت وبشكل مضطرد من اقتصاد 
على  التركيز  مع  المتنوعة،  الخدمات 
والخدمات  الحياة  بجودة  االرتقاء 
الالزمة  التعليمية  والمرافق  التجارية 
االستفادة  من  قدر  أقصى  لتحقيق 
من أنشطة التصنيع وأنشطة الميناء.

عبر  األعمال  مبادرات  تشجيع  سيتم 
والحوافز  الضريبية  الحوافز  من  حزم 
األخرى التي تشجع االستثمار األجنبي 
الخاصة  االقتصادية  المنطقة  في 
بالدقم، كما سيتم تعزيز مناخ األعمال 
المؤسسات  خالل  من  أكبر  بشكل 

المالية التي تعمل على

 منطقة الدقم االقتصادية
 الخاصة

 التنمية السياحية

GP2

GP3

GP4

الغايات المنشودة من سياسات ) تحقيق 
النمو واالزدهار االقتصادي(

1

1

3,5 ألــــــــف هكتــــــــار

1000 هكتــــــــار

منطقة اقتصادية خاصة

عـــــدد المناطــــــق الصنــــــــــاعية

 أراضي مهيأة لالستخدام الصناعي وأعمال التخزين
 التابعة للموانئ -الدقم

أراضـــــــــــــي مهيأة 
لالستخـــــــــدام التجــــــاري 

نفط  تنمية  لشركة  اللوجستية  للخدمات  نطاق 
ـ  ليكون  منها،  بالقرب  أو  هيماء  والية  في  عمان 
بحكم موقعه ـ بمثابة نقطة اقتصادية مركزية تربط 
بين مختلف حقول إنتاج النفط والغاز، وتقدم لها ما 

تحتاجه من خدمات لوجستية وغيرها.

الحصول  يعد  حيث  االقتصادية،  المبادرات  دعم 
التي  الناشئة  للشركات  حيوًيا  التمويل عنصًرا  على 
األعمال  أنشطة  مظلة  تحت  السوق  ستدخل 
القدرة  من  سيعزز  مما  الدقم،  في  الجديدة 

التنافسية لهذه الشركات.
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إدارة البيئة )التراث الطبيعي والثقافي(
TE, CE, CH :رمز السياسة

تزخر محافظة الوسطى بالعديد من المناطق الجذابة 
البيئية في  واألهمية  األخاذ  الطبيعي  الجمال  ذات 
ذات  عديدة  مناطق  بها  توجد  كما  الوقت،  نفس 
أهمية كبيرة من الناحية الجيولوجية، فضاًل عما تتميز 
الطبيعية،  بالمناظر  بيئي وأحيائي غني  تنوع  به من 
وقد  والزواحف،  والطيور،  والثدييات،  والنباتات، 
واحد.  مكان  في  الخصائص  هذه  من  مزيج  يجتمع 
ومن الجيد أن معظم هذه المناطق، ونظرًا لمواقعها 
البعيدة والنائية نسبيًا؛ لم تتأثر باألنشطة المختلفة. 
ولذلك تهدف السياسات البيئية الستراتيجية التنمية 
العمرانية لمحافظة الوسطى إلى الحفاظ على هذه 
المناطق وحمايتها من التهديدات المحتملة، ولذلك 
يتضمن هذا المحور السياسات المتعلقة بالبيئة البرية 

، والبيئة الساحلية ، والتراث الثقافي
)TE( سياسات البيئة البريـة

لمحافظة  العمرانية  التنمية  استراتيجية  تهدف 
للموروث  المستدامة  اإلدارة  ضمان  إلى  الوسطى 
البيئي والطبيعي الغني والمتنوع بالمحافظة، وذلك 
جهة،  من  المجتمع  على  بالنفع  تعود  آليات  وفق 
والوفاء بالتزامات السلطنة تجاه االتفاقيات الدولية 
في هذا الشأن من جهة أخرى، ويتضمن اإلطار العام 

لسياسة البيئة البرية السياسات التالية:

األحيائــي  التنــوع  لحمايــة  متكاملــة  شــبكة 
الطبيعيــة      والمناظــر  والجيولوجــي 

الوضع البيئي -الرصد 
وإعداد التقارير

تحسين جودة الهواء وإدارة الضجيج 
والضوضاء  

TE1 :رمز السياسة

TE2 :رمز السياسة

TE3 :رمز السياسة

حماية المقومات الطبيعية 

TE1 المقومات حماية  سياسات  تسهم 
الطبيعة،  الحفاظ على  الطبيعية في 
خدمات  توفر  التي  المناطق  وحماية 
النظام الحيوي البيئي الضروري لجودة 
الحياة، باإلضافة إلى الوفاء بالتزامات 
السلطنة الدولية بحفظ وصون التنوع 
االحيائي. وتهدف هذه السياسة إلى 
الرئيسية  البيئية  األصول  أهم  تحديد 
الحماية  أشكال  بعض  تتطلب  التي 

في محافظة الوسطى.

 تحسين جودة الهواء وإدارة
TE2 الضجيج والضوضاء

TE3

البيئية،  األصول  حماية  جانب  الى 
بالوضع  المتعلقة  السياسة  تسهم 
مؤسسي  نظام  إطالق  في  البيئي 
للرصد واإلبالغ عن حالة البيئة، والذي 
المخططات  دعم  إلى  يؤدي  بدوره 
االلتزام  في  المستقبلية  العمرانية 
بالمعايير البيئية ذات العالقة. وبالنظر 
الريفي الذي يغلب وإلى  إلى الطابع 
محافظة  مناطق  على  كبير  حد 
ستشهده  ما  ظل  وفي  الوسطى، 
تنموية  تطورات  من  الدقم  مدينة 
مرور  مع  بظاللها  ستلقي  كبيرة، 
الوقت على مختلف أرجاء المحافظة؛ 
القضايا  تصبح  أن  المتوقع  من  فإن 
ظل  في  الحياة  بجودة  المتعلقة 
حاضرة  والصناعية  العمرانية  البيئة 
المباشرة  المتابعة  وتستوجب  بقوة، 
واتخاذ  المستمرة،  والمراقبة 

اإلجراءات المناسبة بشأنها، 
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3
عدد مناطق صون الطبيعة

)حماية  سياسات  من  المنشودة  الغايات 
البيئة البرية(

والتركيز على رصد مستويات تلوث 
الهواء ودرجة الضوضاء الناجمة عن 
والصناعات  البري  النقل  عمليات 
الثقيلة، وبخاصة على طول الطرق 
وبالقرب  الدقم  في  الشريانية 
المخصصة  والمناطق  الميناء  من 
أجل  من  وذلك  الثقيلة،  للصناعات 

تعزيز جودة البيئة الحضرية. 
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مناطق صون الطبيعة



41االستراتيجية العمرانية 



االستراتيجية العمرانية  42

)CH( سياسات حماية التراث الثقافي
في  البسيطة  اآلثار  بعض  اكتشاف  من  الرغم  على 
من  وبالقرب  والغاز،  النفط  عن  التنقيب  مواقع 
منها  أيًا  أن  إال  الدقم،  منطقة  في  البناء  مشاريع 
حضارات  أو  مستوطنات  وجود  على  أدلة  ُيظهر  ال 
الرياح  عوامل  أن  كما  السابقة،  العصور  في  دائمة 
من  الكثير  تترك  لم  البدو  السكان  أنشطة  وطبيعة 
كمناطق  عليها  الحفاظ  يمكن  التي  الواضحة  اآلثار 
حماية  سياسة  ستركز  لذلك  ثقافية.  طبيعية  تراث 
التراث الثقافي لمحافظة الوسطى بشكل أساسي 
على حماية الموروث الثقافي اإلنساني غير المادي، 
والمتمثل في اللغة المحلية المستخدمة بين السكان 
والفلكلور  التقليدية  والمالبس  )الحرسوسية(، 

الشعبي، والحرف اليدوية. 

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

الغايات المنشودة من سياسات ) حماية 
التراث الثقافي(

1
 عدد المناطق المحددة ذات المناظر
الثقافيــــــــة والطبيعيــــــة المتكاملــــــة
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الغايات المنشودة من سياسات ) حماية 
البيئة الساحلية(

12 ألف كــــــم2
 مساحة منطــقة التخطیـــــط الساحلیة

ذات الطبيعـــــــــــــة الخاصـــــــــــة

)CE( سياسات حماية البيئة الساحلية

سوف يستفيد خط الساحل لمحافظة 
 )550( طوله  يبلغ  والذي  الوسطى، 
التنمية  استراتيجية  رؤية  من  كم؛ 
العمرانية للمحافظة، وذلك من خالل 
المناطق  بإدارة  المتعلقة  السياسات 
القائمة  األنشطة  وتنسيق  الساحلية 
تضمنته  وما  أفضل،  بشكل  عليها 
تحلية  من مشاريع، كمشروع محطة 
المياه في الدقم، ومشاريع االستزراع 
السمكي في كل من محوت والجازر، 
السياحية  المنتجعات  ومشاريع 
بالدقم، بجانب مشاريع موانئ الصيد 
الذي  األمر  الساحل،  هذا  على طول 
سيعمل على تعزيز الترابط والتماسك 
المكاني على طول ساحل المحافظة. 
الساحلية  للمنطقة  وبالنسبة 
الشمالية، بداية من ميناء شنة وصواًل 
إلى رأس مدركة، بما في ذلك منطقة 
الحكمان  بر  في  الطبيعة  المحمية 
وجزيرة مصيرة )إداريا ال تتبع محافظة 
تحت  جمعها  تم  فقد  الوسطى(؛ 
الساحلية  التخطيط  )منطقة  مسمى 
وفق  وذلك  الخاصة(،  الطبيعة  ذات 
التخطيط  مناطق  )إنشاء  سياسة 
الساحلية ذات الطبيعة الخاصة، حيث 
ضحلة  بمياه  المنطقة  هذه  تتميز 
نسبًيا، مع تمتعها جزئًيا بتأثير األمطار 
المحيط  في  )الخريف(  الموسمية 
كما  الصيف،  أشهر  خالل  الهندي 
الحيوية  المواد  بوفرة  مياهها  تتميز 
المغذية، مما يسهم بقوة في ارتفاع 
االحيائي واإلنتاجي  التنوع  مستويات 

البحري. 

 إدارة المناطق الساحلية
CE1

CE2

CE3

العمرانية  التنمية  استراتيجية  أن  من  الرغم  وعلى 
أساًسيا  ارتباطًا  ترتبط  الوسطى  لمحافظة 
أنها  إال  اليابسة،  العمراني في مناطق  بالتخطيط 
تؤكد أيضًا على أهمية التخطيط واإلدارة الفعالة 
للمناطق البحرية )التخطيط المكاني البحري، سيما 
إدارة  وال  مكانية  خطط  اليوم  إلى  يوجد  ال  وأنه 
تشهده  مما  الرغم  على  البحرية،  للمناطق  بيئية 
هذه المناطق من تزايد في المشاريع واألنشطة، 
واالستزراع  والسياحة،  المالحية،  الحركة  كخطوط 
عن  والتقليدي، فضاًل  التجاري  والصيد  السمكي، 
طاقة  باستغالل  الخاصة  المستقبلية  المشاريع 

الرياح البحرية،  والتنقيب البحري عن النفط. 
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إدارة الموارد الطبيعية

MM, WR, FS :رمز السياسة

لمحافظة  العمرانية  التنمية  استراتيجية  تهدف 
الموارد  واستخدام  وإدارة  توجيه  إلى  الوسطى 
مبادئ  مع  يتوافق  وبما  أفضل،  بشكل  الطبيعية 
أطر  ثالثة  إلى  السياسة  هذه  وتنقسم  االستدامة. 
والمعادن  الغذائي،  واألمن  المائية،  الموارد  فرعية: 

والتعدين. 

سياسات حماية الموارد المائية

المصادر  من  بسيطة  بكميات  العذبة  المياه  توفر 
إال  الوسطى،  بمحافظة  أماكن  عدة  في  الطبيعية 
المتزايد،  الطلب  لتلبية  تكفي  ال  الكميات  هذه  أن 
التحلية  مياه  من خالل  الطلب  هذا  استكمال  ويتم 
التي يتم إنتاجها بواسطة عدد من محطات التحلية 
الصغيرة التي تعمل بالديزل، ولذلك تم بناء محطة 
جديدة لتحلية المياه مع محطة لتوليد الكهرباء في 
الدقم، من أجل توفير المياه لواليتي الدقم وهيماء. 
وينضوي تحت هذا اإلطار سياستان محددتان، هما:

WR :رمز السياسة

وتخزين  جمع  منظومة  تعزيز 
المائية:  الموارد  مختلف  واستخدام 
الوسطى  محافظة  في  تتوفر  حيث 
الجوفية  المياه  احتياطيات  بعض 
االحتياطيات  عن  فضاًل  المالحة، 
ومياه  المعالجة  المياه  من  المتزايدة 
من  الناتجة  والمياه  الفائضة  التحلية 
حقول النفط، وهي موارد مائية يمكن

المياه  لزيادة معدالت توفر  تطويرها 
بالمحافظة.

لمخاطر  المعرضة  المناطق  إدارة 
والمناطق  السهول  في  السيول 
الساحلية: حيث ُتظهر خرائط التنبؤات 
مخاطر  في  زيادة  المحّدثة  الجوية 
على  التسونامي  وظاهرة  العواصف 
يتطلب  لذلك  الساحلية،  المناطق 
األمر تحديدًا واضحًا ودقيقًا للمناطق 
المعرضة لمستوى عال من الخطورة 
جراء هذه الظواهر، ومن ثم اتخاذ ما 
والتوجيه  احترازية،  إجراءات  من  يلزم 
الجديدة،  التنمية  ألعمال  المناسب 
األرواح  في  الخسائر  من  يقلل  بما 
تنجم عن  التي قد  األساسية  والبنية 
أهمية  وتزداد  والفيضانات.  السيول 
في  السكانية  للمناطق  الجانب  هذا 
مثل  المنخفضة،  الساحلية  السهول 
والبلدات  مدركة،  ورأس  خلوف، 

الواقعة على ساحل الجازر. 
فضاًل عن ذلك يجب أن تكون خرائط

بمعايير  مصحوبة  الفيضانات  مخاطر 
لمختلف  محدثة  تخطيط  وإرشادات 

أنواع المخاطر األخرى.

 تعزير منظومة جمع وتخزين
واستخدام الموارد الطبيعية

 إدارة المناطــــــق المعــــــــــرضة
 لمخاطر السيول في السهول

والمناطق الساحلية

WR3

WR4
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100%
استخدام مياه الصرف المعالجة 

لألغـــــــــــــــــــــراض المختلفــــــــــــــــــــة

)حماية  سياسات  من  المنشودة  الغايات 
الموارد المائية(



االستراتيجية العمرانية  46

سياسات األمن الغذائي

الوسطى  محافظة  في  الغذائي  األمن  يرتبط 
والماعز.  الجمال  ورعي  األسماك  صيد  بقطاعي 
حقيقي  زراعي  نشاط  إلقامة  إمكانية  ثمة  وليس 
الغالب،  في  المالحة  تربتها  بسبب  المحافظة  في 
البيوت  استخدام  البعيد  المدى  يمكن على  أنه  بيد 
الزجاجية ذات التقنيات العالية لإلنتاج الزراعي. وعلى 
ضوء نشاطي الصيد البحري والرعي فقد تم تحديد 
سياستين لألمن الغذائي بالمحافظة، تتمثالن فيما 

يلي:

FS :الغايــــات المنشـــــودة مـــن سياســـــاترمز السياسة
)األمن الغذائي(

5%
 نسبة الفاقد من كمية الصيد الحرفي في سلسلة

اللوجستيات

حمـــــــاية وإدارة مناطـــــق
الرعـــــي 

 تطوير قطاع الثروة السمكية
بمواصفات عالمية

FS4

FS5

من خالل وضع منهجية شاملة تضمن 
الرعي  الحفاظ على ممارسات نشاط 
نسق  وفق  الوسطى  محافظة  في 
والطاقة  الحيوانات،  عدد  بين  يوازن 
االستيعابية للغطاء النباتي الطبيعي، 

وتوفر األعالف. 

طريـــــق تشجيع االبتكــــار في قطــــاع
أنشطة  وتوسيع  األسماك،  صيد 

الحالية في محوت والدقم والجازر. 
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الغايــــات المنشـــــودة مـــن سياســـــات
)المعادن والتعدين(

2%
 نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي

اإلجمالي للمحافظة

)MM( سياسات التعدين
كبيرة  رسوبية  طبقات  الوسطى  محافظة  تمتلك 
من الملح والحجر الجيري. وتعتمد الصالحية التجارية 
الستخراج هذه المعادن على مجموعة من العوامل، 
أهمها مدى توفر هذه الرواسب، وجودتها، وسهولة 
المتوقعة  التنافسية  إليها، وكذلك قدرتها  الوصول 
في مستوى الطلب واألسعار في السوق العالمية. 
السطح،  على  الرواسب  هذه  بعض  وجود  ورغم 
عمليات  أمام  تقف  التي  الرئيسية  العقبة  أن  إال 
استكشافها واستغاللها؛ تتمثل في صعوبة الوصول 

إلى المناطق النائية التي توجد فيها. 
وفي هذا الصدد تم تحديد السياسة التالية:

استخراج المعادن وعمليات التعدين والبيئة 
 )MM1( :الطبيعية واالجتماعية المحيطة

االعتبارات  مراعاة  إلى  التعدين  أنشطة  تحتاج  حيث 
السكانية،  كالتجمعات  المحلية،  والبيئية  االجتماعية 
والموارد والمناظر الطبيعية القيمة، ومناطق التنوع 

البيولوجي.
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نظام النقل

TM :رمز السياسة
ضرورية  والفعالة  المناسبة  النقل  شبكات  تعد 
لتنقل األشخاص والبضائع بسهولة ويسر، مما يتيح 
واالقتصادية.  االجتماعية  األنشطة  وتوسع  قيام 
وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية تم تشييد 
السلطنة.  جنوب  في  للطرق  حديثة  أساسية  بنية 
والساحلية  الداخلية  الطرق  اشتملت على عدد من 
وجنوب  بشمال  الوسطى  محافظة  تربط  التي 
الوسطى عددًا  السلطنة. وسوف تشهد محافظة 
في  االنتقائية  النوعية  االستثمارية  األنشطة  من 
إنشاء البنية األساسية للطرق، وصيانة شبكة الطرق 
الحالية. ومن بين المشاريع المقترحة استكمال أعمال 
بين الشمال والجنوب، وكذلك  الرابط   )31( الطريق 
الطريق المزدوج بين هيماء والدقم، مع اتخاذ كافة 
الساحلي  الطريق  على  المرورية  السالمة  إجراءات 

الرابط بين الدقم والجازر. 

الدقم  مدينة  في  الجهود  من  المزيد  ستبذل  كما 
تقليل  مع  للنقل،  متعددة  بدائل  توفير  بهدف 
وذلك  الخاصة،  المركبات  استخدام  على  األعتماد 
والتنظيمية  التنفيذية  اإلجراءات  من  مجموعة  عبر 
والمالية. كما سيشهد تنفيذ المخطط العام لمدينة 
الدقم توفير منظومة نقل عام حديثة، تشمل عددًا 
من مسارات النقل بالحافالت السريعة، باإلضافه إلى 
الدقم وهيماء  بين  التي ستربط  الحافالت  مسارات 
وصاللة وشمال السلطنة. وقد تم تحديد السياسات 

التالية:

اإلدارة الفعالة  للسعة االستيعابية
لشبكة الطرق 

توفير البنية األساسية وخدمات
سكة الحديد 

توفير وسائل نقل
عام متطورة

دعم المطارات
والموانئ

تعزيز استخدام وسائل 
النقل المتعددة

تشجيع التنقل  النشط 
والصحي والمستدام

دعم  برنامج األمان
وسامة التنقل 

استغال التكنولوجيا لرفع
كفاءة وفعالية التنقل

TM1 :رمز السياسة

TM2 :رمز السياسة

TM3 :رمز السياسة

TM4 :رمز السياسة

TM5 :رمز السياسة

TM6 :رمز السياسة

TM7 :رمز السياسة

TM8 :رمز السياسة
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الطرق،  شبكة  تحسين  خالل  من 
الطاقة  على  الحالية  للضغوط  نظرًا 
ارتفاع  جراء  للطرق  االستيعابية 
مستوى الحركة المروية داخل الدقم 

وحولها.

العمرانية  التنمية  استراتيجية  تفرض 
لمحافظة الوسطى تغييًرا في النمط 
أكثر  تصبح  بحيث  للمدن،  الحضري 
يستلزم  الذي  األمر  واندماجًا،  كثافة 
متطورة.  عام  نقل  وسائل  توفير 
من  عددًا  الدقم  مدينة  وتمتلك 
جذابة  نقل  شبكة  إلنشاء  الخطط 
ومريحة تغني عن استخدام استخدام 
العمل  سيتم  كما  الخاصة،  المركبات 
للحافالت  على توفير خدمات أفضل 
والمحافظات  وهيماء  الدقم  بين 

األخرى في السلطنة. 

بحيث يتاح للركاب التنقل عبر وسائل 
لذلك  رحالتهم،  في  المختلفة  النقل 
محطات  إقامة  نحو  توجه  هنالك 
الدقم  في  للحافالت  رئيسية 
وسائل  مع  متكاملة  تنقل  كمنصات 
وركوب  كالمشي  األخرى،  النقل 
الدراجات، كل ذلك مع توفير مواقف 

للمركبات في مواقع محددة.

الريفية  المناطق  في  األمر  يتطلب 
على  العمل  الوسطى  بمحافظة 
األماكن  في  خدمية  مرافق  توفير 
طول  على  األرصفة  وبناء  العامة، 
المواقف  وتوفير  التجارية،  الطرق 
الصغيرة، ومساحات المشي الخضراء 
وسوف  األطفال،  ومالعب  العامة، 
تشهد مدينة الدقم تنفيذ سلسلة من 
والممرات  العامة،  الساحات  مشاريع 
المفتوحة المخصصة للمشي وركوب 

الدراجات.

مينائي  جانب  إلى  الدقم  ميناء  يوفر 
االستيعابية  الطاقة  وصاللة  صحار 
الحالية  الشحن  لعمليات  الكافية 
الطويل،  المدى  على  والمستقبلية 
خدمات  الدقم  مطار  سيوفر  كما 
االقتصادية  بالمنطقة  الجوي  الربط 
الخاصة، ويتوقع أن يستوعب رحالت 

إلى العديد من الوجهات. 

محافظة  تشهد  أن  المؤمل  من 
الوسطى إنشاء خط سكة حديد يربط 
وربما  السلطنة،  بشمال  المحافظة 
الحين  ذلك  وحتى  ذلك،  من  أبعد 
الالزمة  األراضي  وحجز  تحديد  يجب 
إمكانية  لضمان  الحديد،  لمسار سكة 
الحديدية  السكك  مشاريع  تطوير 
في المستقبل.  باإلضافة إلى مقترح 
إنشاء مسار سكة حديد للتعدين من 
إلى  ظفار  شرق  الشويمية  منطقة 

الدقم. 

 اإلدارة الفعالة للسعة
 االستيعابية لشبكة الطرق

 توفير وسائل نقل عام
 متطورة

 تعزيز استخدام وسائل النقل
 المتعددة

 تشجيع التنقل النشط
 والصحي والمستدام

 تعزيز دور المطار والميناء

 تعزيز الخدمات والبنية
 األساسية الازمة لسكة

الحديد

TM1

TM3

TM5

TM6

TM4

TM2
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من خالل برنامج شامل للحد من 
حوادث و وفيات الطرق.

من  شاملة  حزمة  ذلك  ويتضمن 
االبتكارات  على  القائمة  التدابير 
البيانات  جمع  مجاالت  في  التقنية 
اللحظية وتصنيفها وتحليلها لتسهيل 
توفير  مع  الحضرية،  الحياة  نمط 
المركبات،،  داخل  األنظمة  هذه 
الوصول،  تطبيقات  وتعزيز  وتطوير 
والعمل بنظام ساعات العمل المرنة، 

والخدمات اللوجستية الذكية.

 دعـــــم برنامــج األمـــــان
 وسامة التنقل

 استغال التكنولوجيا لرفع
 كفاءة فعالية التنقل

TM7

TM8

الغايـــــات المنشــــــودة مــــــن سياســــات 
)نظـــام النقـــل(

7%

80%

مستخدمي النقل العام

نسبة إنخفــــاض الوفيـــــــات مــن حـــــــوادث الطــــــــرق 
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شبكة النقل لمحافظة الوسطى
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سياسات البنى األساسية

الوسطى  محافظة  في  التنمية  أعمال  دعم  سيتم 
والتي  الالزمة  الخدمية  المرافق  توفير  خالل  من 
تتضمن إمدادات المياه، وإدارة مياه الصرف الصحي، 
الطاقة  إمدادات  شبكات  وتوفير  النفايات،  وجمع 
ما  حد  إلى  تتوفر  الدقم  مدينة  وفي  واالتصاالت. 
حاليًا معظم المرافق وشبكات التوزيع، إال أن هنالك 
اإلضافية  والمرافق  التوسعات  من  مزيد  إلى  حاجة 

الضرورية لدعم أعمال التنمية في المدينة. 

تلتزم الحكومة في قطاع الطاقة بتخطيط وتشييد 
مصادر  باستخدام  الطاقة  لتوليد  كافية  مشاريع 
مصادر  تنويع  سبيل  في  وذلك  المتجددة  الطاقة 
وتهدف  االستدامة.  تحقيق  أهداف  ودعم  الطاقة 
الوسطى  لمحافظة  العمرانية  التنمية  استراتيجية 
المتجددة من  الطاقة  إلى  التحول  برنامج  تعزيز  إلى 
خالل االستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
في بعض المناطق ذات اإلمكانيات الواعدة، ومن 
الطاقة  فائض  واستخدام  تخزين  يتم  أن  المتوقع 
تم  وقد  منها.  المحلي  الطلب  تلبية  بعد  للتصدير، 

اعتماد السياسات التالية في هذا اإلطار:

EN,UT :رمز السياسة

)EN( سياسات الطاقة

تطوير مصادر إنتاج الطاقة المتجددة تتميز 
بالصمود والمرونة وتنويع مزيج الطاقة

التكامل بين الشبكات لتحقيق الصمود 
والمرونة

EN1 :رمز السياسة

EN2 :رمز السياسة

مصادر تنويع  نحو  الحكومة   تتوجه 
الطبيعي الغاز  بين  الوطنية   الطاقة 
وتحديدًا المتجددة،  الطاقة   ومصادر 
الرياح وطاقة  الشمسية   الطاقة 
طاقة، إلى  المخلفات   وتحويل 
62% تحقيق  المنشود هو   والهدف 
المصادر الطاقة االستيعابية من   من 
2040م، وقد عام  بحلول   المتجددة 
المناطق عن  البحث  عملية  إدراج   تم 
الشمسية الطاقة  لتوليد   المناسبة 
 وطاقة الرياح في ااستراتيجية التنمية
مع الوسطى،  لمحافظة   العمرانية 
للمساهمة الطاقة  تصدير   احتمالية 

في اقتصاد محافظة الوسطى

شبكة تطوير  حاليا  يجري   حيث 
زيادة  كهرباء في الدقم. وفي سبيل 
مستوى على  الطاقة  أنظمة   مرونة 
السلطنة ومستوى   المحافظات 
 عمومًا؛ فمن المزمع إنشاء خط نقل
كيلو  400 قدرها  بطاقة   للكهرباء 
ومحافظة الدقم  بين  يربط   فولت 

ظفار وشمال السلطنة

 تطوير مصادر إنتاج الطاقة
 المتجددة تتميز بالصمود

 والمرونة وتنويع مزيج من
 الطاقة

 التكامل بين الشبكات لتحقيق
 الصمود والمرونة

EN1

EN2
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الغايـــــــــات المنشـــــــودة مــــن سياســـات 
)الطاقة(

2400 ميجاوات

1,400ميجاوات

500 ميجاوات

كميــــــة الطاقــــــــــة الشمسية المنتجة  

إنتاج طاقة الريــــــــــــــاح البحريــــــــة

إنتاج طاقة الرياح في اليابسة
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مناطق انتاج الطاقة المتجددة في محافظة الوسطى بحلول 2040
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UT :سياسات البنية السياسة

وشبكة  المياه،  لتوفير  مرافق  تطوير 
الصرف  مياه  ومعالجة  المياه،  لنقل 
الصحي في الدقم. أما في المناطق 
المرافق  استخدام  فسيتم  الريفية؛ 
الالمركزية، وسيتم توفير مياه الشرب 
األنابيب  في والية هيماء، من خالل 

الممدودة من الدقم. 

وذلك من خالل توفير تغطية األلياف 
في  الرابع  الجيل  وشبكات  البصرية 
بمحافظة  الحضرية  المناطق  جميع 
وجه  وعلى  عام،  بشكل  الوسطى 
الخصوص في والية هيماء، ومنطقة 
السريع  الطريق  طول  وعلى  الدقم، 
)31(، كما سيتيح دخول شبكة الجيل 
الخامس في المستقبل القريب إدخال 
أحدث تقنيات االتصال إلى المحافظة.

والمعلومات  البيانات  تصبح  حيث 
التي يتم معالجتها وتأمينها عبر مراكز 
الذي  األمر  بسهولة،  متاحة  البيانات 
كفاءة  وذات  متعددة  خيارات  يوفر 
والمستخدمين  الخدمات  لمقدمي 
دعم  سيعزز  الذي  األمر  النهائيين، 
باعتبارها  الدقم  في  التطوير  أعمال 
الرئيسية  الذكية  المدن  من  واحدة 

بالسلطنة. 

في  جديد  مردم  إنشاء  يجري  حيث 
المستمرة  الجهود  بذل  مع  الدقم، 
لربط ممارسات إدارة النفايات بمبادئ 

اقتصاد التدوير.

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:

 تعزيز مرونة وصمود شبكات
 االمياه والصرف الصحي

 ضمان توفر شبكة االتصاالت
 للجميع

 تطوير التقنيات الذكية

إدارة النفايات الصلبة 

UT2

UT4

UT5

UT3

توفير البنية األساسية االستراتيجية 
إلمدادات المياه

تطوير نظام متكامل إلدارة النفايات الصلبة 
وتعزيز االقتصاد الدائري

تعزيز مرونة وصمود شبكات البنية األساسية

ضمان توفر شبكة االتصال للجميع

تطوير التقنيات الذكية

UT1 :رمز السياسة

UT3 :رمز السياسة

UT2 :رمز السياسة

UT4 :رمز السياسة

UT5 :رمز السياسة
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الغايات المنشودة من سياسات )البنى 
االساسية(

100%

80%

100%

4 أيام

إستغالل المياة المعالجة في عمليات
الري الزراعـــي والعمليـــــــــات الصناعيـــة 

النفايات الصلبة المستعملة في الصناعات
التدويرية وإنتـــــــاج الطاقـــــــة

تغطية خدمات االتصاالت 
واالنترنــــــــــــت السريـــــــــــــــــــع

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

المستدام.

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

والصناعية. 
ويمكن أن تكون تأثيرات جائحة كورونا قصيرة وطويلة 

األجل معًا، ولكنها تشمل:

الصحية 	  الرعاية  خدمات  على  الضغط  زيادة 
تكنولوجيا  وخدمات  الغذائية  واإلمدادات 

المعلومات واالتصاالت.
من 	  كالعمل   - بعد  عن  العمل  في  كبيرة  زيادة 

تطوير  متطلبات  على   ذلك  وتداعيات  المنزل- 
أماكن العمل وقلة الحاجة إلى التنقل.

انخفاض غير مسبوق في استخدام  النقل الجوي 	 
والنقل العام والوصول إلى المرافق والخدمات، 

والحاجة إلى التباعد االجتماعي.

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

طويلة المدى ناجمةعن ذلك.
تحتاج القضايا القطاعية المرتبطة بجائحة كورونا إلى 
الوطنية  االستراتيجية  ضمن  االعتبار  في  تؤخذ  أن 
للتنمية العمرانية واالستراتيجيات العمرانية اإلقليمية 
وذلك لتداعياتها المكانية في  الطلب على األراضي 
والمباني والبنية ااألساسية لخدمة المناطق والمدن 

في مختلف أنحاء السلطنة. 
لالستراتيجيات  السياسات  إطار  إعداد  تم  وقد 

العمرانية الستيعاب ذلك  بحيث تضمن ما يلي:

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

سياسات التنمية االستراتيجية.
الوطنية 	  لالستراتيجية  الغذائي  األمن  سياسات 

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

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

جوانب  مختلف  في  المدن   في  التكنولوجية 
االستراتيجية كالنقل والبنية األساسية.

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

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

اإليجابية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا كما يلي:

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

االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.  
هذه 	  شهدت  حيث  المباني  استخدام  إعادة 

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

للتنمية العمرانية. 
التوجهات الحديثة في قطاع اإلنشاءات ، حيث 	 

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

تكنولوجيًا.

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

العمرانية.

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

إلى انخفاض اإليرادات الحكومية. 
وهذا أوضح ضرورة :

قطاع  على  االقتصادي  االعتماد  تقليل 
الهيدروكربونات بمعدالت سريعة.

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

التنفيذ.
في  العمالية  اإلنتاجية  لزيادة  المعايير  تحديد 

القطاعات االقتصادية الموجودة.

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

التوقعات االقتصادية للمنطقة. 

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

من المحتمل أن ينخفض معدل النمو اإلقليمي. 

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

وفترة استمرار الهبوط االقتصادي.



الفيديو التقني لمشروع  االستراتيجية العمرانية

إطــاًرا  تشــكل  العمرانيــة  االســتراتيجية 
العمرانــي،  النمــو  وتوجيــه  لضبــط  وطنًيــا 
الموقــع  بيــن  الربــط  فــي  لتســهم 
واالســتخدام األمثــل لــه، لتعظيــم فــرص 
اســتثمار إمكانــات كل محافظــة ومدينــة. 

برؤيــٍة  ديناميكيــًة  اســتراتيجيًة  مكونــــه 
تكامليــة تتوافــق مــع أهــداف رؤيــة عمــان 
2040، وأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة 

المســتدامة.

لنتخيـل مـعـــًا
مـالمــَح من عـمـان 2040

https://youtu.be/8D7TcG1lVo8
https://youtu.be/yui8U1FN3Q4
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