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ــ ُعمان ـــــ للعالم
مدينــة علــى مســتوى عالمــي مــن التطــور
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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.
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مدير المشروع
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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 مسقط 2040
بحلــول عــام 2040م ســتصبح مســقط مدينــة علــى
مســتوى عالمــي مــن التطــور والتقــدم ،تتســم
بمعالــم عصريــة بــارزة ،ومرافــق وخدمــات متكاملــة
ومســتدامة ،وثــراء حضــاري قائــم علــى أســس راســخة
مــن التقاليــد الثقافيــة والقيــم العمانيــة األصيلــة ،ممــا
يعــزز مــن مكانتهــا علــى الســاحة “العالميــة”.
ويجعــل منهــا بوابــة وطنيــة تربــط الســلطنة بالعالــم،
وتُ رحــب بزوارهــا لالســتمتاع بكــرم الضيافــة العمانيــة
التقليديــة األصيلــة ،والتمتــع بزيــارة معالمهــا الحديثــة
وبيئتهــا الطبيعيــة وتراثهــا الثقافــي .كل ذلــك ضمــن
إطــار مــن التنميــة المتناغمــة إلــى أقصــى حــد مــع
النســيج الحضــاري والعراقــة التاريخيــة للمدينــة ،حيــث
تشــكّ ل األحيــاء الســكنية المتســقة والمترابطــة
والمتكاملــة أســاس التجمعــات الســكنية ،وتشــكل
خدمــات النقــل العــام المتطــورة والميســرة ،والبيئــات
الجيــدة المهيــأة للمشــاة ،والســاحات العامــة الجذابــة،
أحيــاء ســكنية نابضــة بالحيــاة وقائمــة علــى التنقــل
المســتدام .كمــا أن األحيــاء االقتصاديــة الجديــدة
والمعــاد تجديدهــا -كالمنطقــة التجاريــة بغــا-
ســتصبح قــادرة علــى المســاهمة فــي تحقيــق المزيــد
مــن االزدهــار ،ممــا يضــع مســقط فــي مصــاف الريــادة
فــي مجــال المعرفــة واالبتــكار وقطــاع المــال والتجارة
والســياحة.
كمــا ســتزدهر قريــات والقــرى الســاحلية علــى الســاحل
الشــرقي كمناطــق للنمــو الســياحي ،مســتفيدة فــي
ذلــك مــن مقومــات الطبيعة الغنيــة والتنوع األحيائي
الــذي يتميــز بــه بحــر عمــان ،فضـ ًـا عــن دورهــا فــي
تعزيــز إنتاجيــة أعمــال الصيــد والزراعــة ،ممــا يــؤدي
إلــى خلــق اقتصــاد ريفــي مــرن وتعزيــز األمــن الغذائــي
للمحافظــة.
وســوف يــزداد الترابــط العمرانــي واالندمــاج
االقتصــادي بيــن محافظــة مســقط ومحافظــة

جنــوب الباطنــة ،بحيــث تكــون التجمعــات الكبيــرة
الواقعــة إلــى الشــرق مــن محافظــة جنــوب الباطنــة
امتــداداً لمدينــة مســقط ،لتشــكالن معــاً مــا يعــرف بـ ـ
«منطقــة مســقط الكبــرى» ،األمــر الــذي سيســاهم
فــي توفيــر فــرص عمــل جديــدة لكلتــا المحافظتيــن،
فضـ ًـا عمــا ســيتيحه مــن اســتثمارات كبيــرة فــي البنيــة
األساســية بالمنطقــة كأحــد الممكنــات الالزمــة للنمــو
الســكاني وتوفيــر فــرص العمــل المتوخــاة.
ومــن منطلــق اإلدراك بأهميــة التــراث الطبيعــي
والثقافــي لمدينــة مســقط ســيتم االلتــزام بــاإلدارة
الصحيحــة للمناطــق ذات الطبيعــة الخاصــة والقيمــة
العاليــة ،ومــن ضمــن اآلليــات المتخــذة فــي ذلــك؛
تحديــد جبــال الحجــر كمنطقــة تخطيــط ذات طبيعــة
خاصــة ،بجانــب مراقبــة مختلــف المــوارد الطبيعيــة
القيمــة فــي المحافظــة ،والتــي تتــراوح بيــن الميــاه
الجوفيــة ،واألراضــي الزراعيــة الخصبــة ،والثــروة
الســمكية ،والمعــادن ،وضمــان اســتخدامها بالفعاليــة
الالزمــة لتحقيــق النمــو المســتدام علــى المــدى
الطو يــل.
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اتساق االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة مسقط مع
االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
توفــر االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة
اإلطــار الــازم لتحقيــق التنميــة المســتدامة للســلطنة
علــى مــدى  20عامــاً القادمــة ومــا بعدهــا .وقــد
جــاءت االســتراتيجية الوطنيــة علــى ضــوء توجيهــات
الرؤيــة المســتقبلية عمــان  2040بهــدف تجــاوز
التحديــات ،ومواكبــة التغيــرات اإلقليميــة والعالميــة،
وخلــق الفــرص واالســتفادة منهــا لتعزيــز التنافســية
االقتصاديــة ،وتحفيــز النمــو ،وبنــاء الثقــة بمختلــف
أنشــطة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة
فــي جميــع أنحــاء الســلطنة .وقــد تــم إعــداد
االســتراتيجية الوطنيــة بالتناغــم مــع أهــداف
األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة والتــي توجــه
المجتمــع الدولــي لتحقيــق الشــمولية والعدالــة
فــي المجتمعــات ،ووضــع عمليــات تقييــم لتحقيــق
اال ســتدامة.

إن تطويــر اســتراتيجية التنميــة العمرانيــة لمحافظــة
مســقط جــاء نتاجــاً للعديــد مــن العمليــات والمراحــل
المتكاملــة والمتزامنــة علــى المســتويين الوطنــي
واإلقليمــي ،حيــث ســاهمت تطلعــات أصحــاب
العالقــة والمعلومــات والبيانــات اإلقليميــة التــي تــم
جمعهــا مــن قبــل االســتراتيجيات العمرانيــة اإلقليميــة
علــى مســتوى المحافظــات فــي وضــع و إعــداد
االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة والتــي
تــم اعتمــاد اإلطــار العــام لهــا فــي عــام 2019م.
ـاء علــى ذلــك ،تتماشــى االســتراتيجية العمرانيــة
وبنـ ً
اإلقليميــة لمحافظــة مســقط مــع أهــداف وغايــات
االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة ،وكذلــك
مــع رؤيــة عمــان  ،2040و مــع أهــداف التنميــة
المســتدامة لألمــم المتحــدة.
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نبذة عامة عن محافظة مسقط
تعتبــر محافظــة مســقط المركــز اإلداري واالقتصــادي
للســلطنة ،وتقــوم بدورهــا كعاصمــة للدولــة
باإلضافــة إلــى كونهــا مركــزاً هامــاً لألنشــطة
االقتصاديــة ،والبوابــة الوطنيــة الرئيســية للســياحة
واالســتثمار األجنبــي .وتمتــد مســاحة المحافظــة إلــى
نحــو ( )3798كــم ،2ويبلــغ عــدد ســكانها قرابــة ()1.4
مليــون نســمة ،بحســب إحصــاءات عــام 2017م،
وبذلــك تضــم ( )33%مــن إجمالــي الســكان فــي
الســلطنة .ويرتكــز االقتصــاد الحالــي للمحافظــة علــى
الخدمــات الماليــة (حيــث يســاهم بحوالــي  70%مــن
إجمالــي الدخــل الوطنــي لقطــاع الخدمــات الماليــة)،
يليــه قطــاع العقــارات ( 51%مــن الدخــل الوطنــي
فــي قطــاع العقــار) والمقــاوالت ( 44%مــن الدخــل
الوطنــي فــي قطــاع المقــاوالت).
أمــا أهــم أكبــر المناطــق الحضريــة فــي المحافظــة
فهــي :مســقط ،ومطــرح ،وبوشــر ،والســيب،
والعامــرات ،حيــث تشــكل هــذه المناطــق مجتمعــة
أكبــر منطقــة حضريــة علــى مســتوى الســلطنة ككل،
وتغطــي مســاحة ( 826كــم )2بمــا يقــارب ()22%
مــن مســاحة المحافظــة  ،فــي حيــن تمثــل التجمعــات
الســكانية األخــرى ،المنشــرة فــي المناطــق الجبليــة
والســاحلية؛ مناطــق ريفيــة وذلــك لقلــة عدد ســكانها،
فيمــا عــدا مدينــة قريــات بجنــوب شــرق المحافظــة.
وتمتلــك محافظــة مســقط مقومــات بيئيــة فريــدة،
وتنوعــاً أحيائيــاً وجيولوجيــاً كبيــراً يمتــد مــن سلســلة
ـوال إلــى الشــواطئ
جبــال الحجــر الشــاهقة وصـ ً
الممتــدة علــى بحــر عمــان ،والتــي تترابــط ببعضهــا
مــن خــال شــبكة واســعة مــن مســارات األوديــة.
كمــا تتمتــع المحافظــة بمقومــات مهمــة مــن
التــراث الثقافــي والمواقــع التاريخيــة المتناغمــة مــع
محيطهــا ،والمحاطــة بالمناظــر الطبيعيــة الخالبــة.
وبالنســبة للتنميــة العمرانيــة فــي المحافظــة ،فتتســم
بارتفــاع مســتوى التحضــر ،وتســارع وتيــرة امتــداد
النمــو الحضــري باتجــاه الغــرب نحــو مدينــة الســيب

ـوال إلــى محافظــة جنــوب الباطنــة ،األمــر الــذي
وصـ ً
ترتــب عليــه اســتهالك كبيــر لألراضــي ،يهــدد اســتمرار
األنشــطة الزراعيــة القائمــة .فضـ ًـا عــن ذلــك؛ أدى
النمــو والتمــدد العمرانــي الســريع وغيــر الموجــه إلــى
ســيادة النمــط العمرانــي المعتمــد علــى المركبــات
الخاصــة كوســيلة التنقــل األساســية ،مــع قلــة توفــر
بدائــل النقــل المجديــة ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى
االزدحــام المــروري.
ويمكــن إجمــال أبــرز التحديــات والتطلعــات التنمويــة
لمحافظــة مســقط فيمــا يلــي:
•ضمــان تنميــة مترابطــة واســتخدامات فاعلــة
لألراضــي :وذلــك مــن أجــل مواجهــة التمــدد
العمرانــي األفقــي غيــر الموجــه ،الــذي أدى
إلــى اســتهالك كبيــر لألراضــي ذات اإلمكانيــات
التنمو يــة.
•ضمــان اإلدارة الفعالــة للمناطــق البيئيــة ذات
الطبيعــة الخاصــة والمعرضــة للخطــر :حيــث
تتعــرض البيئــة الســاحلية إلــى ضغوطــات كبيــرة
نتيجــة تســارع وتيــرة التنميــة ،واألمــر ذاتــه ينطبــق
علــى جبــال الحجــر ذات التنــوع األحيائــي والمناظــر
الطبيعيــة الفريــدة ،ممــا يســتوجب توفيــر اآلليــات
اإلداريــة الفعالــة لحمايــة هــذه المناطــق.
•توفيــر بنيــة أساســية ومرافــق مجتمعيــة فعالــة:
أدى التمــدد العمرانــي غيــر الموجــه وذو الكثافــة
المنخفضــة إلــى ارتفــاع تكلفــة البنيــة األساســية،
مــع ضعــف كفاءتهــا .وبالتالــي تقتضــي الضــرورة
وجــود تسلســل هرمــي واضــح للتجمعــات
الســكانية فــي المحافظــة ،يعمــل علــى توجيــه
النمــو المســتقبلي ،ويســاعد كذلــك علــى توجيــه
االســتثمارات فــي البنيــة األساســية ،بمــا يعمــل
علــى تخفيــض الكلفــة ،ويضمــن وصــول المرافــق
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والخدمــات لمختلــف التجمعــات الســكانية.
•األمــن الغذائــي والمائــي :فعلــى الرغــم مــن أن
تحليــة ميــاه البحــر قــد ســاهمت فــي التقليــل مــن
االعتمــاد علــى الميــاه الجوفيــة؛ إال أن اإلفــراط
فــي اســتخراجها ال زال مســتمراً  ،ممــا ترتــب عليــه
تملــح الميــاه الجوفيــة ،ومــن ثــم التأثيــر علــى
األراضــي الزراعيــة ،وتدهــور جــدوى زراعتهــا فــي
الســيب .أمــا فــي المواقــع األخــرى مثــل قريــات
حيــث تتوفــر األرض الخصبــة فهنــاك حاجــة إلــى
دعــم الزراعــة وزيــادة إنتاجيتهــا للمســاهمة
فــي األمــن الغذائــي وتوفيــر فــرص العمــل فــي
المناطــق الريفيــة.
•إنشــاء منظومــة نقــل متعــددة الوســائط :أدى
التوســع العمرانــي ذو الكثافــة المنخفضــة وقلــة
توفــر بدائــل نقــل مجديــة الــى االعتمــاد المتزايــد
علــى المركبــات الخاصــة .حتــى أصبحــت الطرقــات
الرئيســية كشــارع الســلطان قابــوس تعانــي مــن
زيــادة االزدحــام واالختنــاق المــروري بصــورة
دائمــة ،كمــا أن اســتخدام الســاحات العامــة
كمواقــف للمركبــات يجعــل المــكان يفتقــد إلــى
المتنفســات العامــة الجاذبــة والممــرات المهيــأة
للمشــاة ،كل ذلــك يجعــل مــن الضــروري توفيــر
بدائــل ووســائط نقــل أخــرى ذات ســعة اســتيعابية
أكبــر تلبــي الطلــب المتزايــد علــى النقــل ،وتســاهم
فــي تعزيــز اإلنتاجيــة ،وتقليــل انبعاثــات الغــازات
الدفيئــة ،الــذي يعتبــر مــن أكبــر التحديــات التــي
تواجــه المحافظــة.
•مواجهــة تغيــر المنــاخ :وذلــك ألن محافظــة
مســقط عرضــة للمخاطــر الناجمــة عــن التأثيــرات
المحتملــة للتغيــر المناخــي ،والتــي تشــمل العديــد
مــن القطاعــات ،فقــد أدت األنــواء المناخيــة مثــل
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جونــو (2007م) وفيــت (2010م) إلــى حــدوث
أضــرار كبيــرة ،كمــا أن تأثيــرات تغيــر المنــاخ بموجــب
التقريــر المعــد مــن قبــل الهيئــة الحكوميــة الدوليــة
المعنيــة بتغيــر المنــاخ؛ تشــير إلــى توقــع ارتفــاع
ملحــوظ فــي مســتوى البحــر ،وتــآكل الســواحل،
وارتفــاع درجــة الحــرارة إلــى نحــو درجتيــن مئويتيــن
بحلــول عــام 2060م وفقــاً للســيناريو (آر ســي بــي
 ،)6.0ومــن ثــم فــإن مجابهــة التأثيــرات المباشــرة
وغيــر المباشــرة لتغيــر المنــاخ تحتــاج إلــى تكاتــف
الجهــود وتطويــر اســتراتيجيات وسياســات
متكاملــة مــن قبــل مختلــف القطاعــات.
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التطلعات الرئيسية للتنمية
العمرانية لمحافظة مسقط

تمــت بلــورة االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة
لمحافظــة مســقط عبــر مراحــل عــدة ،تضمنــت العديد
مــن اللقــاءات وحلقــات العمــل ،ومشــاركة واســعة
مــن قبــل أصحــاب العالقــة فــي القطــاع الحكومــي
والخــاص واألهلــي ومؤسســات المجتمــع المدنــي
علــى مســتوى المحافظــة ،تــم خاللهــا النظــر فــي
مختلــف العناصــر والجوانــب التخطيطيــة الواجــب
تضمينهــا فــي االســتراتيجية ،وتحديــد أولويــات
التنميــة الحضريــة واالقتصاديــة بالنســبة للمحافظــة،
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار حمايــة األصــول البيئيــة
والتراثيــة القيمــة ،وضمــان انســجام االســتراتيجية
اإلقليميــة للمحافظــة مــع االســتراتيجية الوطنيــة
للتنميــة العمرانيــة ،بمــا يضمــن تحقيــق الرؤيــة الوطنية
الشــاملة وأهدافهــا االســتراتيجية .وفــي ضــوء ذلــك
كلــه تــم الخــروج بجملــة مــن التطلعــات المنشــودة
التــي ســاهمت فــي إعــداد االســتراتيجية ،والتــي
تمثلــت فيمــا يلــي:
•توجيــه ودعــم النمــو الحضــري فــي مدينة مســقط
وتحفيــز التنميــة بكثافــة عاليــة ضمــن الحــدود
الحضريــة.
•توفيــر األراضــي المــزودة بالخدمــات الجيــدة
مــع ســهولة الوصــول الــى المرافــق المجتمعيــة
ومراكــز العمــل.
•تحقيــق التنميــة العمرانيــة المتكاملــة ،مــع كثافــة
ســكانية مــن متوســطة إلــى عاليــة ،لتجنــب
االمتــداد العمرانــي فــي المناطــق الحساســة
بيئيــاً  ،بمــا فيهــا الجبــال واألوديــة.
•تنفيــذ مشــاريع التجديــد الحضــري وإعــادة تطويــر
بعــض المناطــق الحضريــة وتعزيــز جودتها ،وتطوير
منطقــة مركزيــة جديــدة لألعمــال  ،وســاحات
عامــة ،وطرقــات جديــدة لربــط األحيــاء فــي شــمال
وجنــوب شــارع الســلطان قابــوس.
•تفعيــل المركزيــة األنشــطة االقتصاديــة ضمــن

المحافظــة لمســاندة المجتمعــات المحليــة،
وخاصــة التجمعــات النائيــة فــي جبــال الحجــر
والتجمعــات الســاحلية.
•تركيــز التنميــة االقتصاديــة فــي المحافظــة علــى
قطاعــات األعمــال والتجــارة والماليــة والســياحة.
•تعزيــز النمــو االقتصــادي مــن خــال رفــع إنتاجيــة
المــوارد البشــرية عبــر تطويــر معارفهــا ومهاراتهــا
وقدراتهــا علــى االبتــكار.
•تشــجيع اســتثمارات القطــاع الخــاص واالســتثمار
األجنبــي المباشــر ،ســيما فــي الصناعــات ذات
القيمــة المضافــة وقطــاع الخدمــات ،بمــا يســاهم
فــي توفيــر وتنويــع فــرص العمــل للمواطنيــن.
•حمايــة التــراث الطبيعــي والثقافــي للمحافظــة
واســتغالل اإلمكانيــات المتوفــرة لتطويــر
ا لســيا حة .
•ضمــان التنقــل الذكــي مــن خــال توفيــر شــبكة
متكاملــة للنقــل فــي مختلــف أنحــاء المحافظــة،
بمــا يســهل علــى الســكان الوصــول إلــى مراكــز
العمــل والخدمــات.
•تعزيــز ســلوكيات النقــل المســتدام والتقليــل مــن
تفاقــم االزدحــام المــروري مــن خــال التحــول نحــو
اســتخدام وســائل النقــل العــام ووســائل التنقــل
النشــطة ،وتعزيــز الســعة االســتيعابية للطــرق
وتطبيــق تدابيــر إدارة الطلــب علــى النقــل.
•تحســين ســامة وراحــة المشــاة ومســتخدمي
الدراجــات الهوائيــة ،وتشــجيع النشــاط الجســدي
والصحــة العامــة.
•تنفيــذ مشــاريع بنيــة أساســية عاليــة الجــودة
قــادرة علــى التكيــف والصمــود امــام تأثيــرات تغيــر
المنــاخ والعواصــف وارتفــاع مســتويات الميــاه.
•اعتمــاد التقنيــة ،ومــن ضمنهــا الجيــل الخامــس،
والــذكاء االصطناعــي ،ومركبــات ذاتيــة القيــادة
لتحســين جــودة المعيشــة.
•اســتيعاب النمــو فــي منطقــة «مســقط الكبــرى»
لتصبــح منطقــة حضريــة جيــدة التنظيــم بمــا
يمكنهــا مــن تحقيــق أدوارهــا التنمويــة المتوخــاة
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لــكال المحافظتيــن.
وعلــى ضــوء هــذه التطلعــات ،وفــي إطــار أهــداف
وغايــات االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة،
والرؤيــة المســتقبلية عمــان 2040؛ تمثلــت األهــداف
االقتصاديــة والعمرانيــة المســتدامة لالســتراتيجية
العمرانيــة اإلقليميــة لمحافظــة مســقط خــال
العقديــن القادميــن فــي التالــي:

التنمية المستدامة وتغير المناخ
وذلــك انســجاماً مــع أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة
للتنميــة العمرانيــة التــي تؤكــد علــى أهميــة توقــع
وإدارة التأثيــرات المحتملــة لتغيــر المنــاخ ،وبنــاء
المرونــة الالزمــة لالســتجابة للظــروف المناخيــة
المتغيــرة ،وتطويــر تجمعــات ســكانية مرنــة قــادرة
علــى الصمــود ،بمــا يعــزز القــدرة علــى التكيــف مــع
التغيــرات المناخيــة والتخفيــف مــن آثارهــا .باإلضافــة
إلــى زيــادة اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة .مــع
األخــذ بعيــن االعتبــار الجوانــب التاليــة:
•تقييــم مــدى التوافــق مــع أهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة.
•التحــول الــى اقتصــاد منخفــض الكربــون وقــادر
علــى التكيــف مــع تغيــرات المنــاخ.
•تضميــن إجــراءات التخفيــف و/أو التكيــف مــع تغيــر
المنــاخ فــي مختلــف مجــاالت التنمية.
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واألعمــال والتجــارة ،والضيافــة ،والســياحة
والصناعــات النظيفــة ،وزيــادة المعرفــة واالبتــكار فــي
قطــاع الخدمــات ،وتوزيــع األنشــطة االقتصاديــة فــي
مختلــف أنحــاء المحافظــة لتوفيــر الفــرص وجــذب
االســتثمارات مــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

إدارة البيئة (التراث الطبيعي والثقافي)
حمايــة المناطــق الطبيعيــة والتــراث الثقافــي مــن
التداعيات الســلبية للتنمية ،بالتعاون مع المجتمعات
المحليــة ،وحمايــة التنــوع األحيائــي والحيــاة البحريــة،
مــع ضمــان االســتخدام المســتدام للمــوارد الســاحلية
والبحريــة.

إدارة الموارد الطبيعية

حمايــة األراضــي الزراعيــة وإعــادة هيكلتها لزيادة اإلنتاجية،
وتشــجيع االســتثمار فــي تقنيــات مبتكــرة لزيــادة إنتاجيــة

القطــاع الزراعــي والســمكي ،ووضــع اإلجــراءات الكفيلــة
بالحــد مــن اإلفــراط فــي اســتهالك األراضــي والمــوارد،

وذلــك مــن خــال اعتمــاد المعاييــر الالزمــة لتحقيــق إدارة
متكاملــة وفعالــة لهــذه المــوارد ،بمــا فيهــا المــوارد
المائيــة وميــاه الصــرف الصحــي.

منظومة النقل

تحقيق تنمية عمرانية استراتيجية

تأســيس منظومــة نقــل متكاملــة ومســتدامة ،تتميــز

تطويــر مــدن ومجتمعــات مرنــة صالحــة للعيــش
ومحافظة على الهوية العمانية ،بما تضمه من أحياء
ســكنية متكاملــة الخدمــات ،ومتوســطة الكثافــة،
وجاذبــة للعيــش ،وتتمتــع بالمرونــة والصمــود أمــام
تأثيــرات تغيــر المنــاخ ،ومحتفظــة بطابعهــا التقليــدي
وســماتها العمانيــة.

نقــل متنوعــة وميســرة ،بمــا فيهــا (المتــرو الخفيف ونظام

فعالة
بنية أساسية ّ

تحقيق النمو والتنويع االقتصادي

تنفيــذ مشــاريع بنيــة أساســية عاليــة الجــودة تتمتــع

تعزيــز النمــو والتنــوع االقتصــادي ،مــع التركيــز علــى
الخدمــات الماليــة ،وأنشــطة التجزئــة،

والفيضانــات ،و اإلدارة الفعالــة لخدمــات الطاقــة والميــاه

بالســامة وارتفــاع قدرتهــا االســتيعابية ،وتوفيــر أنمــاط

الحافــات الســريعة) ،وتشــجع التنقــل غيــر اآللــي الصحــي

النشــط ،كالمشــي واســتخدام الدراجــات الهوائيــة.

بالمرونــة الالزمــة لمواجهــة تأثيــرات تغيــر المنــاخ
والصــرف الصحــي.
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حلقات العمل الرئيسية
حلقات عمل الرؤى العمرانية للمحافظات

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 والبنيــة
األساســية والنقــل والزراعــة 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

19

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

اســتعراض ومناقشــة حلقــات العمــل لبدائــل
االســتراتيجية العمرانيــة .علــى المســتوى
اإلقليمــي بشــكل موســع والتأثيــرات
المتوقعــة لــكل بديــل مــن البدائــل علــى
الجوانــب الســكانية واالجتماعيــة واالقتصادية
والبيئيــة فــي المحافظــات ،وتــم صياغــة هــذه
ـاء علــى مجموعــة مــن المدخــات
البدائــل بنـ ً
أهمهــا البديــل األمثــل للتنميــة العمرانيــة
شــارك فــي الحلقــة حوالــي  908مشــاركا مــن
القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص وممثلــي
المجتمــع المدنــي والشــباب فــي مختلــف
محافظــات الســلطنة.
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مالمح االستراتيجية العمرانية اإلقليمية لمحافظة مسقط 2040
آفاق النمو في محافظة مسقط

تهــدف االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة لمحافظــة
مســقط إلــى تحديــد منهجيــة توزيــع الســكان
واألنشــطة االقتصاديــة ضمــن المحافظــة لغايــة
العــام 2040م ،وذلــك مــن خــال مــا يلــي:
•تنميــة حضريــة وريفيــه متوازنــة مــع هيكلــه محــددة
وواضحــة للتجمعــات الســكانية ،تكــون فيهــا مدينــة

مســقط المركــز الرئيســي للتســهيالت والخدمــات،
بينمــا تقــوم كل مــن قريــات وجحلــوت وصيــاء بتوفيــر

الخدمــات للقاطنيــن فيهــا ولســكان المناطــق الريفيــة
المحيطــة بهــا.

•تجميــع األنشــطة االقتصاديــة ضمــن النطاقــات
االقتصاديــة المتخصصــة والمالئمــة بحيــث تتركــز
أنشــطة األعمــال والتجــارة فــي غــا ،ومدينــة المطــار،

وأنشــطة المعرفــة واالبتــكار فــي الخــوض وحلبــان،
وأنشــطة العنايــة الصحيــة والبحــوث بالقــرب مــن

معســكر المرتفعــة ،وأنشــطة الصناعــات النظيفــة
فــي المســفاة والرســيل.

•اســتغالل األوديــة كمتنزهــات ،وتوســيع رقعــة
التشــجير لمواجهــة أثــر مــا يعــرف بـــظاهرة « الجزيــرة

الحراريــة» ،وتشــجيع وســائل التنقــل الصحــي غيــر
اآلليــة ،كالمشــي وركــوب الدراجــات الهوائيــة.

•تعزيــز نظــام النقــل العــام بمســقط والمــدن األخــرى،
ويشــمل المتــرو الخفيــف ،ونظــام الحافــات الســريعة
ومســارات الحافــات فــي المناطــق الحضريــة ،مــع

ربــط مراكــز الواليــات والتجمعــات الرئيســية بواســطة
نظــام النقــل العــام.

•توســعة طريــق مســقط الســريع بإضافــة مســار واحــد
فــي كل اتجــاه ،باإلضافــة الــى تحســين شــبكة الطــرق

فــي المســارات األخــرى.

•تطبيــق نظــام إدارة الطلــب علــى النقــل واســتخدام
الطــرق ،مــن خــال تحديــد الرســوم علــى بعــض الطرق،

وتحديــد رســوم االزدحــام ،ورســوم مواقــف المركبــات.

•توفيــر الطاقــة المتجــددة باســتخدام األلــواح
الشمســية للمســاهمة فــي تلبيــة الطلــب علــى

ا لطا قــة .

•تركيــز أنشــطة الســياحة وتنميــة المهــارات المتخصصة

•تعزيــز إدارة إمــدادات الميــاه للتقليــل مــن الهــدر،

علــى طــول خــط الســاحل مــن بنــدر الخيــران إلــى فنــس،

متقــن يقــوم علــى تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت

بهــا فــي قريــات ،مــن خــال تطوير المشــاريع الســياحية

مــع ســياحة المغامــرات  /والســياحة الطبيعيــة
والتراثيــة فــي جبــال الحجــر.

•تخصيــص مناطــق لألنشــطة االقتصاديــة مثــل :مدينــة
المطــار ،ومنطقــة األعمــال المركزيــة بغــا ،الخــوض
وحلبــان ،لخلــق بيئــة ماليــة وتنظيميــة جيــدة وجاذبــة

لالســتثمار ،وخاصــة االســتثمار األجنبــي المباشــر.

•تمثــل أنشــطة الزراعــة وصيــد األســماك والســياحة
البيئيــة والتعديــن محــركات النمــو األساســية فــي

المناطــق الريفيــة.

•تحقيــق الحمايــة مــن خــال مناطــق التخطيــط ذات
الطبيعــة الخاصــة ،ومناطــق حفــظ التــراث الثقافــي،

وشــبكة مناطــق صــون الطبيعيــة.

وإنشــاء مركــز للمراقبــة والتحكــم ،يســتخدم نظــام

لضبــط اســتهالك الميــاه.

•تغطيــة جميــع المناطــق الحضريــة فــي المحافظــة
بشــبكة الصــرف الصحــي ،وبنســبة ( ،)100%وإعــادة
اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة ألغــراض

محــددة ،كالتشــجير والــري وتغذيــة خزانــات الميــاه
الجوفيــة فــي المناطــق الزراعيــة.

•اســتراتيجية متكاملة إلدارة المخلفات ،تشــمل إنشــاء
محطــة لتحويــل المخلفــات إلــى طاقــة.
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التقديرات المستقبلية لمحافظة مسقط بحلول عام 2040
التقديــرات المســتقبلية لمحافظــة مســقط بحلــول
عــام 2040م ،مــن خــال نمــاذج النمــو الســكاني
واالقتصــادي التــي تــم إعدادهــا علــى المســتوى
الوطنــي؛ تــم اســتخالص جملــة مــن المؤشــرات

2017

1.4

مليون نسمة

64%
1.36
980
29%
-

مليون نسمة

ألف نسمة

والتقديــرات المســتقبلية االقتصاديــة واالجتماعيــة
المتوخــاة لمحافظــة مســقط حتــى عــام 2040م،
وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

البيانـات لرئيسـيـة

2040

إجمالي عدد السكان في
محافظة مسقط
(مليون نسمة)

2.5

السكان الوافدون
()%

69%

عدد السكان في مدينة
مسقط
(مليون نسمة)

2.3

إجمالي القوى
العاملة

1.7

مساهمة القوى العاملة
الوطنية في سوق العمل
()%
النمو المتوقع إلجمالي
الناتج المحلي
()%

مليون نسمة

مليون نسمة

مليون نسمة

75%
المتوسط
سنوياً

%8
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اإلطار العام المكاني لالستراتيجية اإلقليمية لمحافظة مسقط
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منطقة مسقط الكبرى
مــن منطلــق المكانــة التــي تحتلهــا مدينــة مســقط،
باعتبارهــا عاصمــة الســلطنة ،وأكبــر مدنهــا ،والمركــز
الرئيســي لألعمــال والخدمــات الحكوميــة؛ فهــي
تلعــب الــدور األكبــر فــي التنميــة االقتصاديــة وتوفيــر
فــرص العمــل ،ولذلــك أصبحــت قطبــاً جاذبــاً للكثيــر
مــن المواطنيــن مــن مختلــف أنحــاء الســلطنة ،األمــر
الــذي أدى إلــى تســارع وتيــرة نموهــا العمرانــي علــى
مــدى العقــود الماضيــة .يضــاف إلــى ذلــك مكانتهــا
كمدينــة عالميــة تتمتــع ببيئــة جاذبــة ،وتوفــر العديــد
مــن المرافــق والتســهيالت االجتماعيــة والثقافيــة،
فصــارت موطنــاً للعديــد مــن الشــركات اإلقليميــة
والدوليــة ،ومــع توســعة مطــار مســقط ،وتخصيــص
مينــاء الســلطان قابــوس كمينــاء ســياحي؛ أصبحــت
مدينــة مســقط البوابــة الرئيســية للــزوار القادميــن
بأعــداد متزايــدة للســلطنة ،لالســتمتاع بمقوماتهــا
المتميــزة الطبيعيــة والثقافيــة.
وقــد أدت المحــددات الطبيعيــة فــي مســقط
(الجبــال واألوديــة والبحــر) ،فضـ ًـا عــن تســارع وتيــرة
النمــو العمرانــي إلــى توجيــه التوســع العمرانــي نحــو
ســهل الباطنــة ،ســيما وأن األراضــي الالزمــة للمرحلــة
القادمــة مــن النمــو فــي مســقط أصبحــت محــدودة
ونــادرة.
ـاء عليــه ،ســيتجه المســار التخطيطــي نحــو ضــم
وبنـ ً
المنطقــة الحضريــة لواليــة بــركاء ومدينــة خزائــن
االقتصاديــة ومــا يجاورهــا مــن مشــاريع إلــى مــا يعــرف
ب ـ « منطقــة مســقط الكبــرى».
وســوف يــؤدي تحديــد هــذه المنطقــة المميــزة إلــى
إعــداد خطــة عمرانيــة متكاملــة تمكــن مــن توفيــر
شــبكة ربــط متكاملــة  -حيــث أن أعــداداً كبيــرة مــن
الســكان يتنقلــون بصــورة منتظمــة إلــى مســقط

ألغــراض العمــل والترفيــه والحصــول علــى الخدمــات
الضروريــة -باإلضافــة إلــى ضمــان توزيــع الخدمــات
بصــورة متوازنــة عبــر نطــاق أوســع ،األمر الذي ســيوفر
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اســتثمارات كبيــرة فــي البنيــة األساســية الالزمــة
لجــذب االســتثمارات االقتصاديــة ،ومــن ثــم توفيــر
فــرص عمــل جديــدة ومتنوعــة لكلتــا المحافظتيــن،

كمــا ســيعزز التــوازن اإلقليمــي للتنميــة ،وبالتالــي يقلل
مــن االعتمــاد علــى مســقط فــي توفيــر فــرص العمــل.

نطاقات االقتصاد واألعمال لمسقط الكبرى
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خطة التطوير الحضري لمدينة
مسقط

يضــم المفهــوم التخطيطــي ل ـ «مدينــة مســقط»
الحــدود الحضريــة لــكل مــن العامــرات ،ومطــرح،
وبوشــر ،والســيب ،وعليــه ســتمثل «مدينــة مســقط»
وفقــاُ لهــذا التعريــف المركــز الرئيســي لمحافظــة
مســقط ،ويتوقــع أن تســتوعب نحــو ( )% 95مــن
ســكان المحافظــة بحلــول عــام 2040م .وتتمثــل
أهــم العناصــر التــي تضمنتهــا خطــة التطويــر الحضــري
للمدينــة فيمــا يلــي:

•تحديــد أحيــاء اقتصاديــة متخصصــة مثــل :منطقــة
األعمــال (غــا والمطــار) منطقــة المعرفــة واالبتــكار
(الخــوض ،حلبــان)  ،مركــز العنايــة الصحيــة والبحــوث
(بالقــرب مــن معســكر المرتفعــة) ،ومنطقــة الصناعات
النظيفــة (المســفاة ،الرســيل).
•تخصيــص مواقــع معينــة ذات طبيعــة اقتصاديــة
محــددة تتمتــع بحوافــز ماليــة وتنظيميــة تمكنهــا
مــن جــذب االســتثمارات األجنبيــة وتعزيــز النمــو
االقتصــادي .كمنطقــة األعمــال المركزية(غــا)
ومدينــة المطــار  ،ومنطقــة االبتــكار والمعرفــة
(الخــوض  -حلبــان).
•مناطــق التحــول العمرانــي التــي تشــمل مناطــق إعادة
التجديــد ( روي ومطــرح)  ،ومناطــق إعــادة التطويــر
الحضــري مثــل غــا بمــا يمكنهــا مــن القيــام بدورهــا
الجديــد كمنطقــة مركزيــة لألعمــال والتجــارة تتســم
بالكثافــة العاليــة وتعــدد االســتخدامات.
•تحديــد المناطــق الخاضعــة لزيــادة الكثافــة الســكانية
وكذلــك مناطــق التوســع العمرانــي المســتقبلي.
•توجيــه التنميــة حــول محطــات النقــل العــام المتكاملــة
 ،حيــث تــم تحديــد نطــاق التأثيــر لهــذه المحطــات
بحوالــي ()800م علــى مســار المتــرو الخفيــف ومســار
الحافــات الســريعة ،ومــن ثــم ســتتركز حــول هــذه
المحطــات تنميــة كثيفــة متعــددة االســتخدامات بمــا
تحويــه مــن مكاتــب أعمــال وتجــارة التجزئــة والمســاكن.
•تحديــد ســبع حدائــق ومتنزهــات طوليــة فــي األوديــة
ضمــن مدينــة مســقط.
•تحديد مناطق حفظ التراث الثقافي.
•تحديد المناطق غير المالئمة للتنمية.
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اإلطار العام المكاني لمنطقة مسقط الكبرى
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خطة التحول الحضري لمدينة مسقط
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خارطة  :5خطة التحول الحضري لقريات

خطة التحول الحضري لقريات

خطة التحول الحضري لحي الغاف
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خطة التحول الحضري لدغمر

خطة التحول الحضري لجحلوت
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اإلطار العام لسياسات التخطيط
لمحافظة مسقط

تعــد االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة لمحافظــة
مســقط الموجــه الرئيســي للتنميــة العمرانيــة
للمحافظــة حتــى عــام 2040م .وتمثــل االســتراتيجية
خارطــة طريــق لتوضيــح أيــن وكيــف يكــون االســتثمار
فــي البنيــة األساســية االجتماعيــة واالقتصاديــة.
ويتكــون إطــار سياســات التخطيــط للمحافظــة مــن
األدوات واآلليــات التــي ســيتم مــن خاللهــا تنفيــذ
االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة للمحافظــة علــى
مــدى األعــوام العشــرين القادمــة ،ويتضمــن هــذا
اإلطــار ســبعة محاور/مجــاالت رئيســية تتوافــق
والسياســات المعتمــدة فــي االســتراتيجية الوطنيــة
للتنميــة العمرانيــة .وهــي كالتالــي:
محـــور التنمــية المستدامـــــة
وتغيـــــر المنــــاخ

رمز السياسةSU, CC :

محور تحقيق التنمية العمرانية
االستراتيجية

رمز السياسةSU :

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 :

وقــد تــم ربــط كل محــور مــن هــذه المحــاور بمجموعــة
مــن الغايــات ،وذلــك مــن أجــل مراقبــة عمليــة تنفيــذ
االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة للمحافظــة خــال
الفتــرة مــن عــام 2020م وإلــى عــام 2040م ،وضمــان
االلتــزام باألهــداف الموضوعــة علــى المســتوى
الوطنــي.
وفيمــا يلــي توضيــح لمضمــون كل محــور ،وما يشــتمل
عليــه مــن سياســات وأهداف:
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التنمية المستدامة و تغير المناخ
: SU, CCرمز السياسة

تتداخــل السياســات المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة
وتغيــر المنــاخ مــع العديــد مــن السياســات ،ســواء
تلــك الــواردة ضمــن االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة
العمرانيــة أو االســتراتيجيات العمرانيــة اإلقليميــة
للمحافظــات علــى حــد ســواء ،ممــا يجعــل مــن
الضــروري أن تأخــذه جميــع القطاعــات بعيــن االعتبــار،
عوضــاً عــن النظــر إليــه مــن قبــل كل قطــاع علــى حــدة.
وتتمثــل السياســات المتعلقــة بهــذا المحــور فيمــا
يلــي:

SU1

التنمية المستدامة

وتشــير إلــى التــزام السياســات
والمشــاريع االســتراتيجية بأهــداف
األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة،
والتــي تنــص علــى المضــي قدمــا
نحــو تحقيــق مبــادئ االســتدامة
علــى المســتوى العالمــي .وبنــاء
علــى ذلــك تــم ربــط كل سياســات
ومشــاريع االســتراتيجية الوطنيــة
للتنميــة العمرانيــة بأهــداف التنميــة
المســتدامة لألمــم المتحــدة ،كمــا تــم
ربط سياســات ومشــاريع االســتراتيجية
العمرانيــة اإلقليميــة لمحافظــة
مســقط بمرتكــزات رؤيــة عمــان .2040

االستراتيجية العمرانية

SU2

CC1

تقييم االستدامة

حيــث تــم وضــع آليــة لتقييــم المشــاريع
فــي المحافظــة ومــدى التزامهــا
بجوانــب االســتدامة المختلفــة
وفعاليــة تكلفتهــا ،وانعكاســها علــى
المجتمــع ،لذلــك فــإن االســتراتيجية
العمرانيــة
للتنميــة
الوطنيــة
واالســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة
لمحافظــة مســقط تؤكــدان علــى أن
الخطــط الخمســية المقبلــة بحاجــة
الختيــار المشــاريع وفــق آليــة تقييــم
اال ســتدامة.
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CC2

التخفيف من تغير المناخ

ســيتم تطبيــق اإلجــراءات التــي
تســاهم فــي التقليــل مــن انبعــاث
غــازات االحتبــاس الحــراري عــن طريــق
االســتثمار فــي مشــاريع الطاقــة
المتجــددة ،كألــواح الطاقــة الشمســية
علــى أســطح المنــازل ومواقــف
المركبــات ،وتحويــل المخلفــات إلــى
طاقــة ،وتطويــر شــبكة نقــل عــام
تتضمــن مســار المتــرو ومســارات
الحافــات الســريعة ،وتشــجيع وســائل
التنقــل غيــر اآلليــة مثــل المشــي
والدراجــات الهوائيــة عــن طريــق إنشــاء
الحدائــق الطوليــة علــى األوديــة،
والممــرات متعــددة االســتخدامات،
باإلضافــة إلــى تعزيــز اســتدامة المبانــي
مــن خــال تطويــر رمــوز ()CODES
البنــاء ونظــام تصنيــف االســتدامة.

CC3

التكيف مع تغيرات المناخ

ضمــان تمتــع المحافظــة بالمرونــة
والقــدرة علــى الصمــود ومواجهــة
اآلثــار المترتبــة علــى التغيــرات المناخيــة
مــن خــال العديــد مــن اإلجــراءات،
مثــل تحديــد المبانــي واألصــول
المعرضــة للمخاطــر علــى الخــط
الســاحلي أو بالقــرب مــن األوديــة،
واالســتثمار فــي بنيــة أساســية تتأقلــم
مــع تلــك التغيــرات ،والحــد مــن تملــح
الميــاه الجوفيــة فــي ســهل الباطنــة
مــن خــال تغييــر اســتخدام األراضــي
الزراعيــة المتأثــرة بالملوحــة وغيــر
المجديــة اقتصاديــاً  ،واســتخدام ميــاه
الصــرف المعالجــة للحــد مــن الضغــط
علــى إمــدادات الميــاه.

التخطيــط المــرن المســتجيب
للتغيــرات المناخيــة
التغيــرات المناخيــة
ال بـ ّـد مــن إدارة آثــار
ّ
المتوقعــة ورصدهــا وتقييــم أخطارهــا،
ّ
مــن أجــل ضمــان وجــود بيانــات
محدثــة تدعــم عمليــات التخطيــط
المســتقبلي ،ومــن ثــم تعزيــز قــدرة
عمليــات التنميــة المســتقبلية فــي
التكيــف مــع هــذه
الســلطنة علــى
ّ
المتغيــرات وانعكاســاتها.
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تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية
: SDرمز السياسة

إن ضغوطات التنمية الحضرية التي تواجه المحافظة
أوضحــت ضــرورة وجــود رؤيــة واضحــة لتوجيــه
التنميــة المســتقبلية بطريقــة فعالــة ومســتدامة.
ولذلــك اشــتملت االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة
للمحافظــة علــى سياســات وتدخــات عمرانيــة
محــددة للتعامــل مــع التحديــات الناجمــة عــن تلــك
الضغوطــات ،واســتغالل الفــرص الفريــدة الموجــودة
فــي المحافظــة علــى الوجــه األمثــل ،وتتمثــل تلــك
السياســات فيمــا يلــي:

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 :
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 :

االستراتيجية العمرانية
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SD1
SD2
SD3
SD7
SD10
SD12

تحقيق نمو عمراني فعال
ومستدام

يــؤدي النمــو العمرانــي غيــر الموجــه إلــى
العديــد مــن التحديــات فــي مختلــف
جوانــب وقطاعــات التنميــة ،ويحــول
دون قيــام بيئــة حضريــة أكثــر اســتدامة.
ولذلــك تســعى السياســات الموجــودة
ضمــن االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة
للمحافظــة إلــى تحقيــق النمــو المســتدام
القــادر علــى تعزيــز وضمــان الجودة العالية
للحيــاة فــي المحافظــة ،مــع ضمــان
وجــود المســاحات الكافيــة الســتيعاب
الزيــادة الســكانية.
وســوف تعمــل االســتراتيجية مــن خــال
تطبيــق سياســة التسلســل الهرمــي
للتجمعــات الســكانية علــى تحديــد الــدور
والوظيفــة المالئمــة لــكل تجمــع عمرانــي
فــي المحافظــة ،وســتدعم ذلــك عبــر
توفيــر الخدمــات والمرافــق المجتمعيــة
المناســبة وربــط االســتثمارات بمتطلبــات
النمــو الســكاني وفــرص العمــل لتلــك
التجمعــات الرئيســية والمناطــق التــي
تقــع ضمــن نطــاق خدمتهــا ،ولذلــك
تــم تقييــم تلــك التجمعــات مــن حيــث
العــدد والنمــو المتوقــع لــكل منهــا ،بمــا
يمكّ ــن مــن تقديــر متطلباتهــا المســتقبلية
والبرامــج االســتثمارية الالزمــة.
وقــد تــم حســاب الطلــب المســتقبلي
علــى الوحــدات الســكنية مــن خــال
اإلســقاطات الســكانية للعمانييــن
والوافديــن فــي مختلــف التجمعــات،
وتــم إعطــاء األولويــة للنمــو الــذي ســيتم
اســتيعابه ضمــن المناطــق الحضريــة
القائمــة مــن خــال التدخــات الحضريــة
المختلفــة ،كزيــادة الكثافــة الســكانية
ومــلء المناطــق غيــر المعمــرة الواقعــة
داخلهــا ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار حســاب
المتطلبــات مــن األراضــي الناجمــة عــن
فــرص العمــل واالســتخدامات األخــرى
ـاء علــى افتــراض التوجــه نحــو تغييــر
بنـ ً
اآلليــة المتبعــة فــي وزارة اإلســكان

االستراتيجية العمرانية

والتخطيــط العمرانــي مــن توزيــع األراضــي
إلــى المنهــج القائــم علــى توفيــر الوحدات
الســكنية.
وتــم وضــع حــدود الحتــواء النمــو
ـاء علــى
الحضــري للتجمعــات الســكانية بنـ ً
منطقــة التعميــر القائمــة ،مــع تحديــد
الحــد األدنــى للمتطلبــات مــن األراضــي
الجديــدة ،بحيــث تســتوعب هــذه الحــدود
النمــو الســكاني المتوافــق مــع النمــط
الحضــري ،ومــن ثــم ســيتم ،وبصــورة
تلقائيــة ضمــن العمليــة التخطيطيــة؛
رفــض التنميــة خــارج تلــك الحــدود.
يضــاف إلــى ذلــك؛ توجــه االســتراتيجية
لوضــع إطــار عــام الســتدامة المبانــي
ومشــاريع التنميــة كجــزء مــن أبعــاد
التنميــة العمرانيــة الشــاملة بالمحافظــة،
وذلــك عــن طريــق تطويــر رمــوز (كــود)
للمبانــي ،ونظــام لتصنيــف االســتدامة،
فضـ ًـا عــن تبنــي التقنيــات المناســبة
والتصميــم الجيــد للمبانــي ،وهــي عناصــر
مــن شــأنها المســاهمة فــي زيــادة كفــاءة
اســتهالك الطاقــة خــال عمليــات بنــاء
وصيانــة المبانــي الجديــدة .ويــؤدي
تطويــر كــود المبانــي الخضــراء إلــى
توفيــر الحــد األدنــى مــن معاييــر الكفــاءة
علــى مســتوى المبنــى ،فــي حيــن أن
تطبيــق نظــام تصنيــف االســتدامة
يكــون للمشــاريع الكبيــرة والمخططــات
العامــة للتنميــة ،باإلضافــة إلــى المشــاريع
الرئيســية للبنيــة األساســية.
وبالنظــر إلــى وجــود العديــد مــن
المناطــق غيــر المالئمــة للتنميــة ضمــن
حــدود التجمعــات الحضريــة ،مثــل مجــاري
األوديــة والمواقــع المعرضــة لخطــر
الفيضانــات علــى الســاحل ،باإلضافــة
إلــى التضاريــس الوعــرة؛ فقــد حــددت
االســتراتيجية القواعــد األساســية
للتنميــة المناســبة التــي يتوجــب تطبيقهــا
وااللتــزام بهــا بالنســبة لهــذه المناطــق.
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SD4
SD5
SD6
SD10

تعزيز البيئة العمرانية
المبنية

توجــد بالمحافظــة العديــد مــن األحيــاء
الحضريــة التــي تتميــز بالكثافــة المنخفضــة
وبرتابــة التصميــم ،وتفتقــر إلــى الســاحات
العامــة والتســهيالت الالزمــة لتشــجيع
وســائل التنقل النشــط كالمشــي ،ولذلك
ســتعمل االســتراتيجية علــى تحويــل هــذه
األحيــاء إلــى أحياء متميزة وصحية وجاذبة
للعيــش ،مــن خــال توفيــر العناصر الالزمة
لتحقيــق ذلــك ،كزيــادة الكثافة الســكانية،
وإقامــة مشــاريع التنميــة متعــددة
االســتخدامات ،وتوفيــر الســاحات العامــة
ذات الجــودة والبيئــة اآلمنــة للتنقــل
النشــط ،كالمشــي واســتخدام الدراجــات
الهوائيــة ،ممــا سيســاهم فــي تحســين
جــودة الحيــاة للمقيميــن والــزوار علــى
حـ ٍـد ســواء .وســوف يتــم تنفيــذ هــذه
التدخــات بغــرض تجديــد المناطــق التــي
تشــهد تراجعــاً فــي النمــو االقتصــادي
وإعــادة تطويرهــا .ومــن بيــن المناطــق
الحاليــة التــي ستشــملها مشــاريع التجديد
الحضــري؛ منطقــة روي ،التــي لــم تعــد
تســتوعب أيــة مشــاريع تنمويــة جديــدة.
فضـ ًـا عــن مشــاريع التطويــر الحضري في
موقعيــن آخريــن ،همــا :المنطقــة التجاريــة
المقترحــة بغــا ،والواجهــة البحريــة
لمينــاء الســلطان قابــوس ،حيــث يســتلزم
هــذان الموقعــان القيــام بمشــاريع كبيــرة
لتجديدهمــا مــن أجــل تحقيــق اإلمكانيــات
االقتصاديــة الكبيــرة منهــا.
كمــا أن زيــادة الكثافــة وتحســين البنيــة
األساســية للمشــاة فــي المناطــق
الحضريــة مــن المحافظــة؛ يســاهم فــي
تطويــر شــبكة التنقــل ،والتحــول مــن
االعتمــاد علــى المركبــات الخاصــة إلــى
اســتخدام وســائط النقــل العــام ،ولذلــك
تســعى االســتراتيجية إلــى توجيــه التنميــة
لتتركــز حــول المحطــات الرئيســية للنقــل
العــام مثــل قطــار المتــرو الخفيــف ،
بهــدف تشــجيع إقامــة مشــاريع متعــددة
االســتخدامات ،ومكاتــب لتقديــم
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الخدمــات ،ضمــن نطــاق مكانــي متقــارب،
ومــن ثــم زيــادة الكثافــة الســكانية
والعمرانيــة ،وتقليــل الحاجــة الســتخدام
المركبــات الخاصــة ،ســيما مــع وجــود
شــبكة النقــل العــام الرابطــة بيــن مختلــف
المحطــات ،والتــي تتكامــل بدورهــا مــع
المرافــق والتســهيالت المهيــأة للمشــي،
وكل ذلــك سيســاهم فــي تقليــص
الحاجــة لمواقــف المركبــات ،ويحقــق
كفــاءة فــي اســتخدام األراضــي.
وبالنظــر إلــى اعتبــار األوديــة مــن
المقومــات الطبيعيــة الهامــة التــي لــم
تســتغل جيــداً إلــى اآلن فــي المحافظــة؛
فقــد تضمنــت االســتراتيجية رؤية محددة
لتوظيــف مثــل هــذه المقومــات فــي
تعزيــز التنميــة المســتدامة بالمحافظــة،
وذلــك باســتغالل األوديــة فــي إنشــاء
حدائــق عامــة ،ومتنزهــات طبيعيــة ،تضــم
شــبكة مترابطــة مــن الممــرات والجســور
متعــددة االســتخدامات ،مثــل مســارات
للتنقــل النشــط ،ممــا يجعلهــا مناطــق
جــذب للتجمعــات الســكانية ،ولتتعــدى
دورهــا كأماكــن للترفيــه فقــط إلــى
دور أكبــر يتمثــل فــي الربــط بيــن األحيــاء
الســكنية ،وإلغــاء الفواصــل بيــن البيئــة
الحضريــة والطبيعيــة ،ومــن ثــم تعزيــز
الهويــة المشــتركة لألحيــاء الســكنية.
ومــن بيــن المبــادئ األساســية
لالســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة
التدريجــي
التطويــر
للمحافظــة؛
للمحافظــة لتضــم مقومــات المدينــة
الذكيــة ،ولذلــك ســتعمل االســتراتيجية
علــى تعزيــز االســتثمار فــي توظيــف
اســتخدام التقنيــات فــي مجموعــة
كبيــرة مــن الخدمــات الحكوميــة والبنيــة
األساســية مثــل تعزيــز كفــاءة اســتهالك
الطاقــة فــي المبانــي ،ومراكزالتحكــم
إلدارة حركــة المــرور لتخفيــف االزدحــام.
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SD7
SD8
SD9

SD11

تعزيز التنمية
الريفية

تلعــب المجتمعــات الريفيــة دوراً هامــاً فــي
اقتصــاد وهويــة المحافظــة ،ولذلــك ســيتم
دعــم النمــو المتــوازن لهــذه المجتمعــات،
القائــم علــى االســتثمار فــي توفيــر الخدمــات
المجتمعيــة ومتطلباتهــا ،مــن تنميــة
اقتصاديــة وتوفيــر فــرص العمــل  ،األمــر
الــذي سيســاهم فــي نموهــا واســتقرارها،
مــع الحفــاظ علــى هويتهــا .ولســعى
االســتراتيجية إلــى تمكيــن النمــو والتنميــة
مــع المحافظــة علــى الهويــة العمانيــة؛
ســيتم دعــم ترابــط التجمعــات الســكانية
الريفيــة ،بهــدف تعزيــز تفاعلهــا وتماســكها
االجتماعــي ،وتقويــة شــعور أبنائهــا باالنتمــاء.
إلــى جانــب ذلــك ســتعمل التوجهــات الراميــة
إلــى تجديــد األصــول التراثيــة والثقافيــة علــى
تعزيــز ارتبــاط الحاضــر بالماضــي ،وترســيخ
اعتــزاز العمانييــن بقيمهــم المشــتركة وتقديــر
تاريخهــم المجيــد.

تحديد جبال الحجر كمنطقة
تخطيط ذات طبيعة خاصة

تعــد جبــال الحجــر أهــم المقومــات الطبيعيــة
فــي المحافظــة ،لمــا تحتويه من تنوع أحيائي
غنــي ،وجمــال طبيعــي الفــت ،فضـ ًـا عــن
أنهــا تضــم عــدداً مــن التجمعــات الســكانية
القديمــة ،وتعتبــر مصــدراً الســتخراج العديــد
مــن المــوارد المعدنيــة .ومــن منطلــق
األهميــة الوطنيــة لهــذه المنطقــة؛ فقــد
تــم تصنيفهــا ك ـ «منطقــة تخطيــط ذات
طبيعــة خاصــة» ،وهــو مفهــوم تــم اعتمــاده
وتطويــره كأداة تخطيطيــة جديــدة ضمــن
مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة
العمرانيــة ،بغيــة توجيــه وتنظيــم مشــاريع
وأنشــطة التنميــة المختلفــة بمــا يتناســب
وحمايــة المقومــات الطبيعيــة والثقافيــة
للمناطــق ذات الطبيعــة الخاصــة.

الغايات المنشودة من سياسات (تحقيق
التنمية العمرانية االستراتيجية)

5,900

هكتار

مساحـة منـ ــاطــق التحـول الحـ ـ ـضـري

2,150

هكتار

مساح ـ ـ ــة األراض ـ ـ ـ ــي المطلوبة للتوس ـ ــع
الســكن ـ ـ ـ ـ ـ ــي

58%

نســبة مســاحة منطقــة التخطيــط البريـ ـ ــة ذات
الطبيع ـ ـ ــة الخاصـ ـ ـ ــة إل ــى مساح ـ ـ ــة المحافظ ـ ـ ـ ـ ــة
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أالف وحدة سكنية

عـ ــدد الـ ـ ـ ـ ــوحـ ــدات السكني ــة المـط ـ ـل ــوب ــة
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خارطة  :9مناطق التخطيط ذات الطبيعة
الخاصة

مناطق التخطيط ذات الطبيعة الخاصة
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تحقيق النمو واالزدهار
: GPرمز السياسة

تهــدف االســتراتيجية إلــى تعزيــز دور مســقط كونهــا
العاصمــة االقتصاديــة للســلطنة ،ومــن أكبــر مراكــز
النشــاط االقتصــادي علــى مســتوى دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار توزيــع
النمــو فــي جميــع مناطــق المحافظــة لضمــان تحقيــق
تنميــة متوازنــة وشــمولية .كمــا ســيتم التركيــز علــى
توفيــر قــوى عاملــة وطنيــة ماهــرة ،وزيــادة إنتاجيتهــا
مــن خــال تحســين جــودة التعليــم العالــي ،واســتخدام
تطبيقــات التقنيــات الجديــدة .يضــاف إلــى ذلــك تعزيــز
االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة ،وزيــادة مشــاركة
القطــاع الخــاص ،األمــر الــذي ســيرفع مســتوى
النمــو االقتصــادي المســتدام فــي قطاعــات القيمــة
المضافــة المســتندة علــى نقــاط القــوة التــي تتمتــع
بهــا المحافظــة .كل ذلــك ســيؤدي إلــى نمــو دخــل
الفــرد بنســبة ( )% 5.5ســنوياً  ،كمــا ســترتفع نســبة
القــوى العاملــة الوطنيــة ممــن هــم فــي ســن العمــل
( )20-64عامــاً فــي المحافظــة مــن ( )% 54فــي عــام
2017م إلــى ( )% 85بحلــول عــام 2040م.
كمــا تســعى سياســات االســتراتيجية إلــى تحســين
التنافســية االقتصاديــة للمحافظــة مــن خــال ضمــان
وجود التجمعات االقتصادية في األماكن المناســبة،
وضمــن بيئــة تنظيميــة داعمــة ،وحوافــز مشــجعة على
النمــو والتنويــع .ومــن خــال تنفيــذ هــذه السياســات
ســتحقق محافظــة مســقط نمــواً اقتصاديــاً قويــاً ،
وتطويــر قــوى عاملــة وطنيــة ماهــرة ،ممــا يقلــل مــن
االعتمــاد علــى القــوى العاملــة الوافــدة ،ويعــزز مــن
متانــة االقتصــاد .ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــات؛
حــددت االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة للمحافظة
السياســات التاليــة:

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

تحديد نطاقات متخصصة
لألعمال والتوظيف

تــم تحديــد أحيــاء (نطاقــات) اقتصاديــة
رئيســية لضمــان توفــر مســاحات كافيــة
للنمــو والتوســع فــي المجــاالت
االقتصاديــة الرئيســية المســتهدفة،
ومنهــا نطاقــات األعمــال والماليــة
(غــا ،مدينــة المطــار) ،والمعرفــة
واالبتــكار (الخــوض ،حلبــان) ،وبحــوث
العنايــة الصحيــة (بالقــرب مــن معســكر
المرتفعــة) ،وبحوث الطاقة المتجددة
(مينــاء الفحــل بعــد عــام 2040م)،
وتطويــر المهارات (العامرات وقريات)،
والصناعــات النظيفــة (المســفاة
والرســيل) ،وســيتم تطويــر مناطــق
ســياحية (الواجهــة البحريــة والتــراث
الثقافــي وســياحة المغامــرات) بشــكل
واســع فــي مختلــف أنحــاء المحافظــة.
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تخصيص مناطق لألنشطة
األقتصادية

حــددت االســتراتيجية مواقــع معينــة
ذات طبيعــة اقتصاديــة محــددة تتمتــع
بحوافــز ماليــة وتنظيميــة تمكنهــا مــن
جــذب االســتثمارات األجنبيــة وتعزيــز
النمــو االقتصــادي .كمنطقــة األعمــال
المركزية(غــا) ومدينــة المطــار،
ومنطقــة االبتــكار والمعرفــة (الخــوض
 -حلبــان).

GP4

تطوير بيئة األعمال لتعزيز
القدرة التنافسية

تعنــى االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة
لمحافظــة مســقط بتحديــد النطاقــات

(األحيــاء) المتخصصــة لألراضــي وتصنيفهــا

تعزيز مصادر
التمويل

ســيتم العمــل علــى تحســين اإلطــار
المالــي والتنظيمــي الحالــي لجــذب
االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة .كمــا
سيتم -وحيثما كان مناسباً  -استخدام
نمــوذج الشــراكة بيــن القطــاع العــام
والقطــاع الخــاص لالســتثمار المحلــي
بمــا فيــه مشــاريع التطويــر الحضــري
لبعــض المواقــع مثــل غــا وروي،
ومشــاريع النقــل كمشــروع المتــرو
ومســارات الحافــات الســريعة  ،األمــر
الــذي يعمــل علــى تحســين نتائــج
ومخرجــات المشــاريع فضـ ًـا عــن بنــاء
القــدرات المحليــة.

(مثــل :منطقــة المعرفــة واالبتــكار ،منطقــة
األعمال والتجارة ،الســياحة...إلخ) ،مما يتيح

االســتفادة مــن مزايــا التكتــل عــن طريــق
تجمــع الشــركات المتشــابهة والعمالــة
المتخصصــة المماثلــة فــي نفــس الموقــع.

إن مناطــق المعرفــة فــي جامعــة الســلطان
قابــوس وحلبــان والعامــرات  ،باإلضافــة إلــى
منطقــة بحــوث العنايــة الصحيــة بالقــرب مــن

معســكر المرتفعــة وكذلــك واحــة المعرفــة
القائمــة تمكِّ ــن مــن فتــح المجــال لممارســة

البحــوث

التطبيقيــة

بشــكل

تجــاري

وبالشــراكة مــع القطــاع الخــاص والجهــات

الحكوميــة ذات الصلــة ،كمــا أن اســتدامة
االســتثمار فــي مؤسســات التعليــم العالــي
 -مثــل جامعــة الســلطان قابــوس -تــؤدي

إلــى رفــع جــودة ونوعيــة البرامــج التــي
تقدمهــا تلــك المؤسســات ،األمــر الــذي

يســهم فــي تطويــر قــدرات مخرجاتهــا مــن

الكــوادر العمانيــة ورفــع مســتوى كفاءتهــم
وتنافســيتهم فــي ســوق العمــل علــى
الصعيــد المحلــي والعالمــي.

الغايات المنشودة من سياسات (تحقيق
النمو واالزدهار االقتصادي)

75%

مساهمة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل

2

عـ ـ ـ ـ ـ ــدد المناطـ ــق االقتصادية الخاصة

1

ع ــدد المنــاط ــق الحـ ـ ـ ـ ـ ــرة (مدينة المطار)

500

هكت ــار

مساحة المناطـق الصناعـة النظيف ـ ــة
(المسفاة والرسيل)
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مناطق األنشطة االقتصادية

االستراتيجية العمرانية

47

االستراتيجية العمرانية

48

إدارة البيئة (التراث الطبيعي والثقافي)
: TE, CE, CHرمز السياسة

تؤكــد االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة
علــى ضــرورة التــوازن بيــن التنميــة ومتطلبــات اإلدارة
البيئيــة ،بغيــة المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة ذات
القيمــة العاليــة ،بمــا يحقــق اســتدامة التنميــة .ولذلــك
تهــدف السياســات البيئيــة لالســتراتيجية العمرانيــة
اإلقليميــة لمحافظــة مســقط إلــى تحســين مســتوى
حمايــة األصــول الطبيعيــة والتراثيــة ،مــع االســتخدام
المســتدام للمــوارد الطبيعيــة المتاحــة .ولتحقيــق
هــذه الغايــة حــددت االســتراتيجية ضمــن هــذا المحــور؛
عــدداً مــن السياســات مصنفــة إلــى ثالثــة أطــر ،هــي:
سياســات حمايــة البيئــة البريــة ،و سياســات
حمايــة البيئــة الســاحلية ،و سياســات حمايــة
التــراث الثقافــي.

سياسات حماية البيئة البرية ()TE
: TEرمز السياسة

تتنــوع المــوارد البيئيــة البريــة بمحافظــة مســقط،
وتتركــز فــي جبــال الحجــر وســفوحها ،والتــي تعتبــر
مــن أهــم المقومــات البيئيــة البــارزة فــي المحافظــة،
وتضــم عــدداً مــن البيئــات المهمــة للحيــاة النباتيــة
والحيوانيــة .ومــن أجــل إعطــاء هــذه المــوارد االهتمام
الكافــي ،وحمايتهــا ،والحفــاظ عليهــا ،واســتغاللها
كمقــوم بيئــي ،ورافــد اقتصــادي ،وعنصــر حيــوي مــن
عناصــر تحقيــق التنميــة المســتدامة ضمــن ســياق
االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة للمحافظــة؛ تضمن
اإلطار العام لسياســة البيئة البرية السياســات التالية:

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 :
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TE2
TE3

TE1

حماية المقومات الطبيعية

مــن أجــل تعزيــز حمايــة أهــم المناطــق
والمواقــع البيئيــة ذات الطبيعــة
الخاصــة بمــا تزخــر بــه مــن نباتــات
وحيوانــات ومقومــات جيولوجيــة،
ـواء أكانــت تلــك المواقــع ضمــن
سـ ً
حــدود منطقــة التخطيــط ذات
الطبيعة الخاصة أم خارجها؛ تم تحديد
مجموعــة مــن المواقــع كمناطــق
لصــون الطبيعــة فــي المحافظــة،
مثــل (جبــل أبــو داود ،األراضــي الرطبــة
باألنصــب ،وادي الخــوض ويتــي)،
وذلــك بجانــب المحميــات القائمــة
حاليــاً  ،مثــل وادي الســرين وحديقــة
القــرم الطبيعيــة .إن تحديــد مثــل هــذه
الشــبكة المتكاملــة يضمــن الحفــاظ
علــى المواطــن األحيائيــة الرئيســية
للنباتــات والحيوانــات وكذلك المواقع
الجيولوجيــة المتميــزة ،بمــا يعمــل على
اســتدامتها ومنــع تدهورهــا.

تحســين جــودة الهــواء وإدارة
الضجيــج والضوضــاء
ســيتم تطبيــق برنامــج شــامل لرصــد
وتقييــم حالــة البيئــة ،مــن أجــل فهــم
أعمــق للقضايــا المتعلقــة بالتلــوث
والتدهــور البيئــي ،ممــا ســيمكّ ن مــن
إصــدار تقاريــر عــن حالــة البيئــة بصفــة
دوريــة  ،كمــا ســيتم إقامــة محطــات
لمراقبــة جــودة الهــواء فــي بعــض
المواقــع الحيويــة مثــل :مطــار مســقط
الدولــي ،منطقــة الرســيل ،المســفاة،
مينــاء الفحــل ،شــارع الســلطان قابوس
وشــارع مســقط الســريع ،للتمكــن
مــن تحديــد مــدى الحاجــة إلــى اتخــاذ
التدابيــر الالزمــة للتخفيــف مــن التلــوث
أو لتطويــر الضوابــط التنظيميــة
الســتخدامات األراضــي بمــا يســهم
فــي تجنــب آثــاره.

الغايــــــــات المنشـــــودة مــــن سياســـــات
(إدارة البيئه البرية)

14

عــدد مناطـق صون الطبيع ــة مع خ ــطط اإلدارة
الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص به ـ ـ ـ ـ ـ ــا

14

ع ـ ــدد محط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
ج ـ ـ ــودة اله ـ ـ ـ ـ ــواء والضوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
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سياسات حماية البيئة الساحلية

رمز السياسةCE :

يتمثــل الهــدف االســتراتيجي لسياســة حمايــة البيئــة
الســاحلية ( )CEبمحافظــة مســقط فــي ضمــان
اســتدامة المقومــات والمــوارد البيئيــة الســاحلية،
واالســتفادة منهــا علــى الوجــه األمثــل فــي تعزيــز
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بالمحافظــة ،وبمــا
يضمــن حمايتهــا مــن أيــة تأثيــرات ســلبية مباشــرة وغيــر
مباشــرة قــد تنشــأ عــن البرامــج والمشــاريع واألنشــطة
التنمويــة الحاليــة والمســتقبلية ،فضـ ًـا عــن اتخــاذ
اإلجــراءات الكفيلــة للحــد مــن تأثرهــا بالتغيــرات
المناخيــة .وفــي ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة؛ تضمــن
اإلطــار العــام لسياســة حمايــة البيئــة الســاحلية
السياســات التاليــة:
إدارة المناطق
الساحلية

رمز السياسةCE1 :
مناطــق التخطيــط الســاحلية ذات الطبيعــة
الخاصــة

رمز السياسةCE2 :

التخطيط المكاني
البحري

رمز السياسةCE3 :

CE1

CE2

إدارة المناطق
الساحلية

تســتدعي هــذه السياســة قيــام الحكومــة
بتحديــث خطــة اإلدارة المتكاملــة للمناطــق
الســاحلية ،مــن أجــل تحقيــق التــوازن بيــن
مختلــف متطلبــات األنشــطة التنمويــة علــى
الســاحل ،مــع حمايــة المناطــق الســاحلية
الحساســة بيئيــاً  ،وكذلــك األخــذ فــي االعتبــار
المناطــق المعرضــة لمخاطــر الفيضانــات،
وذلــك مــن خــال التنســيق الفعــال بيــن
الجهــات المعنيــة  ،ومــن بيــن اإلجــراءات التــي
ينبغــي التركيــز عليهــا فــي المحافظة ،متابعة
االلتــزام بتطبيــق أحرامــات البحــر ،ســيما فــي
المناطــق المعرضــة للعواصــف والفيضانــات.

مناطق التخطيط الساحلية
ذات الطبيعة الخاصة
بنــاء علــى هــذه السياســة ،وبهــدف الحفــاظ
علــى المقومــات الفريــدة التــي يتمتــع بهــا
ســاحل محافظة مســقط؛ تم تحديد مناطق
تخطيــط ســاحلية ذات طبيعــة خاصــة تمتــد
مــن مســقط إلــى فنــس (وتشــمل جزيــرة
الفحــل وجــزر الديمانيــات).
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CE3

التخطيط المكاني
البحري
يعتبــر هــذا المفهــوم جديــداً نســبياً  ،حيــث
صاحب ظهور ما يعرف بـ» االقتصاد األزرق»
كبعــد جديــد للتنميــة االقتصاديــة ،والــذي
يجمــع بيــن مختلــف القطاعــات ذات العالقــة
باألنشــطة البحريــة .ويمكــن اكتســاب قيمــة
إضافيــة لهــذه القطاعــات عبــر التخطيــط
لهــا وإدارتهــا كوحــدة متكاملــة ومتناســقة،
ولذلــك اعتمــد مفهــوم التخطيــط المكانــي
البحــري كأداة لتعزيــز التنســيق وتفــادي
التعــارض المحتمــل بيــن مختلــف قطاعــات
االقتصــاد البحــري ،كالصيــد التقليــدي
والتجــاري ،واالســتزراع الســمكي ،وخطــوط
المالحــة البحريــة ،واألنشــطة الســياحية فــي
مينــاء الســلطان قابوس...إلــخ ،باإلضافــة إلــى
حمايــة المــوارد البحريــة والمناطــق البحريــة
ذات الطبيعــة الخاصــة.
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الغايات المنشودة من سياسات (حماية
البيئة الساحلية)

21%

نسبـ ــة مساحـ ــة منطق ـ ــة التخطيـ ــط الساحلي ـ ــة ذات
الطبيع ـ ــة الخاصــة
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مناطق التخطيط الساحلية ذات الطبيعة الخاصة
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سياسات حماية التراث الثقافي
رمز السياسةCH :

تحــرص سياســة حمايــة التــراث الثقافــي علــى حفــظ
وتحســين المناطــق الطبيعيــة والثقافيــة والبحريــة
وفقــا
ً
الهشــة والمعرضــة للمخاطــر المختلفــة
لتخطيــط ُمسـ َـبق ،والحــرص علــى توافــق التنميــة
المســتقبلية مــع البيئــة الطبيعيــة والتــراث الثقافــي
للســلطنة ،واحتــرام هــذه البيئــة وهــذا التــراث ،وذلــك
مــن خــال اعتمــاد السياســات التاليــة:

CH1

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 :

CH2

تحديد مناطق حفظ التراث
الثقافي

تضــم منطقــة حفــظ التــراث الثقافــي
مجموعــة مــن المواقــع التراثيــة
المنفــردة ولكــن المترابطــة فــي
الوقــت ذاتــه فيمــا بينهــا ،بحيــث
يتــم وضــع إطــار خــاص لتخطيــط
هــذه المنطقــة وإدارتهــا علــى نحــو
متكامــل ،بمــا يضمــن حمايتهــا ،وفــي
ذات الوقــت تكاملهــا مــع المنطقــة
المحيطــة ،وقــد شــملت هــذه
السياســة األحيــاء التاريخيــة فــي مطــرح
ومســقط القديمــة.

تعزيز مواقع التراث العالمي
المدرجة ضمن قائمة
اليونسكو

ال تحتــوي محافظــة مســقط علــى
مواقــع مدرجــة فــي قائمــة التــراث
العالمــي ،اال أنــه تــم إدراج محميــة جــزر
الديمانيــات الطبيعيــة ضمــن القائمــة
المبدئيــة للتــراث العالمــي .وســوف
يتــم تطويــر إطــار تنظيمــي لمثــل
هــذه المواقــع القائمــة والمحتملــة،
باإلضافــة إلــى تحديــد منطقــة عازلــة
مناســبة ضمــن اإلطــار الوطنــي لحماية
التــراث الثقافــي.
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CH3

الحفاظ على التكامل بين
المناظر المتنوعة الثقافية
والطبيعية
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CH5

تعمــل سياســة التكامــل بيــن المناظــر
المتنوعــة الثقافيــة والطبيعيــة؛ علــى
اعتمــاد منهجيــة متكاملــة لحمايــة
وإعــادة الحيويــة للمعالــم الطبيعيــة
والثقافيــة الماديــة وغيــر الماديــة،
وقــد تــم تحديــد كل مــن :صيــا ووادي
ضيقــة و التجمعــات المجــاورة لهــا؛
كنمــاذج ضمــن هــذه السياســة.

CH3
CH4

CH4

تعمــل هــذه السياســة علــى دعــم
وتعزيــز الفعاليــات التــي تحافــظ علــى
التماســك االجتماعــي والتفاعــل
المجتمعــي ،وضمــان اســتدامة التــراث
الثقافــي الغنــي الــذي تتمتــع بــه
محافظــة مســقط ،كمــا ســيتم فــي
هذا الســياق تصنيف وتوثيق المواقع
الجغرافيــة والمعلومــات المعرفيــة
والوصفيــة الخاصــة بالحــرف وبالتقاليــد
التراثيــة العمليــة والشــفهية.

المسارات
الثقافية

ســيتم تطويــر مجموعــة من المســارات
(الــدروب) الثقافيــة؛ ليتــم مــن خاللهــا
الترويــج للقــاع والحصــون والواحــات،
بحيث يتســنى للزوار االســتمتاع بتجربة
فريــدة مــن التميــز الثقافــي والطبيعــي
الــذي تزخــر بــه الســلطنة ،ومــن بيــن
المناطــق التــي ستشــتمل علــى هــذه
المســارات؛ مطــرح ومســقط وســداب
والبســتان وقريــات وقريــة صيــاء.

تحديد المباني التاريخية
والحفاظ عليها

تحتــوي محافظــة مســقط علــى عــدد
كبيــر مــن المبانــي والمعالــم التاريخيــة
المهمــة ،كقلعــة الجاللــي ،وقلعــة
الميرانــي ،وقلعــة مطــرح ،والتــي
جميعهــا تتميــز بجــودة اســتثنائية،
تســتوجب تطويــر إطــار تنظيمــي
لتقييــم وتحديــد إمكانــات إعــادة
اســتخدام هــذه المبانــي التاريخيــة فــي
ا لمحا فظــة .

الحفاظ على التقاليد
االجتماعية والثقافية
العمانية

الغايات المنشودة من سياسات (حماية
التراث الثقافي)

6

عـ ـ ــدد مناط ـ ـ ــق حف ـ ــظ الت ـ ـ ــراث الثقاف ـ ـ ــي

2

عدد المناطق المحددة للحفاظ على التكامل
بيـن المناظــر المتنوعــة الثقافيــة والطبيعيـ ــة

االستراتيجية العمرانية
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إدارة الموارد الطبيعية
رمز السياسةFS,WR,MM :

تهــدف االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة لمحافظــة
مســقط إلــى توجيــه وإدارة واســتخدام المــوارد
الطبيعيــة بصــورة أكثــر فعاليــة ،وبمــا يتوافــق مــع
مبــادئ تحقيــق التنميــة المســتدامة ،ويشــمل ذلــك
حمايــة وإعــادة تنظيــم األراضــي الزراعيــة ،وترويــج
االســتثمار فــي تقنيــات مبتكــرة فــي مجــال الزراعــة
والثــروة الســمكية لتحســين اإلنتاجيــة ،واإلدارة
الفعالــة للمــوارد المائيــة .ولتحقيــق هــذه الغايــات
تضمنــت االســتراتيجية عــددا مــن السياســات،
مقســمة ضمــن ثالثــة أطــر ،هــي :سياســات حمايــة
المــوارد المائيــة ،سياســات األمــن الغذائــي ،سياســة
المعــادن والتعديــن.

سياسات حماية الموارد المائية
رمز السياسةWR :

فــي ســبيل حمايــة المــوارد المائيــة فــي المحافظــة،
وتعزيزهــا ،وتطويــر إدارتهــا ،بمــا يحقــق اســتدامتها ،تــم
اعتمــاد السياســات التاليــة:

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 فــي الســهول والمناطــق الســاحلية
رمز السياسةWR4 :
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WR1

مراقبة ورصد مستوى
استنزاف طبقة المياه
الجوفية

يمكــن المســاهمة فــي الحــد مــن
اســتنزاف الميــاه الجوفيــة فــي
المحافظــة عــن طريــق تغيير اســتخدام
األراضــي الزراعيــة المتأثــرة بالملوحــة
وغيــر المجديــة اقتصاديــاً فــي
الســيب ،باإلضافــة إلــى ضبــط وتقنيــن
كميــات الميــاه المســتهلكة ،ســيما
لالســتخدامات الكبــرى التــي تســتهلك
كميــات كبيــرة مــن المخــزون الجوفــي.

WR2

WR3

حمايــة المــوارد المائيــة مــن
ا لتلــو ث
ســيتم تطويــر برنامــج شــامل لمراقبــة
جــودة الميــاه الجوفيــة لغــرض تحديــد
مصــادر التلــوث ،فضـ ًـا عــن تعزيــز
إدارة مناطــق حقــول آبــار الميــاه ،فــي
الســيب والعامــرات.

تعزيز منظومة جمع وتخزين
واستخدام كافة الموارد
المائية

وذلــك مــن خــال التوجــه نحــو
اســتخدام ميــاه الصــرف المعالجــة
وميــاه التحليــة إلعــادة تعبئــة خزانــات
الميــاه الجوفيــة فــي المناطــق الزراعية
المجــاورة لمحافظــة جنــوب الباطنــة،
ممــا يــؤدي إلــى زيــادة وفــرة الميــاه،
باإلضافــة إلــى إنشــاء ســدود تغذيــة/
حمايــة مــن الفيضانــات فــي العامــرات
والجفنيــن.
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WR4

إدارة المناطــــــق المعرضـــــة
لمخاطر السيول والفيضانات
في السهول والمناطق
الساحلية

تؤكــد هــذه السياســة علــى ضــرورة
تحديــث خرائــط مخاطــر فيضانــات
األوديــة  ،للتمكــن مــن تقييم مســتوى
الخطــورة علــى البنيــة األساســية
الحيويــة فــي المحافظــة ،كمحطــة
التحليــة والطاقــة فــي الغبــرة،
والمســفاة .باإلضافــة إلــى تحديــد
األحرامــات الالزمــة لألوديــة فــي كل
مــن؛ الخــوض والمعبيلــة ومطــرح
والعامــرات والمناطــق األخــرى فــي
النطــاق الســاحلي.

الغايات المنشودة من سياسات (حماية
الموارد المائية)

100%

استخدام مياه الصرف المعالجة ألغراض المختلفة
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مواقع التلوث البيئي
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سياسات األمن الغذائي
رمز السياسةFS :

مــن منطلــق أهميــة تحقيــق األمــن الغذائــي ،واعتبــاره
مــن الغايــات ذات األولويــة الملحــة فــي الســلطنة،
وفــي ســبيل اســتغالل اإلمكانــات والمقومــات التــي
تتمتــع بهــا محافظــة مســقط لتعزيــز مســاهمتها فــي
تحقيــق هــذه الغايــة الوطنيــة؛ تضمــن اإلطــار العــام
لسياســة األمــن الغذائــي فــي المحافظــة ()FS
السياســات التاليــة:
التوسع الزراعي لزيادة
األمن الغذائي
رمز السياسةFS1 :

FS1

FS2

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
العالمية

رمز السياسةFS5 :

FS3

التوسع الزراعي لزيادة األمن
الغذائي

تعزيــز الشــراكة بيــن القطاعين العــام والخاص
الســتثمار األراضــي الصالحــة للزراعــة ولــم
تتأثــر بالملوحــة فــي قريــات ،مــع دعــم إقامــة
مــزارع كبيــرة علــى نطــاق تجــاري ( 25فــدان
كحــد أدنــى).

تطوير ورفع إنتاجية المزارع
القائمة

التشــجيع علــى التحــول فــي التركيبــة
المحصوليــة ،مــن محاصيــل متدنيــة العائــد
الــى محاصيــل ذات عائــد أعلــى ،ودعــم
االســتثمار فــي التقنيــات الحديثــة للــري
والزراعــة ،وتأســيس تعاونيــات لزيــادة إنتاجيــة
المــزارع الحاليــة.

إعادة هيكلة المناطق
الزراعية التقليدية /غير
المجدية اقتصادياً

وذلــك مــن خــال تغيير اســتخدامات األراضي
الزراعيــة غيــر المجديــة اقتصاديــاً فــي مناطــق
كالســيب ،مــع الحفــاظ علــى الواحــات
القديمــة بمــا فيهــا مــن أفــاج ،وتعزيزهــا
كمراكــز للزراعــة التقليديــة والســياحة البيئيــة،
ودمــج جهــود المــزارع الحاليــة فــي قريــات
لزيــادة الجــدوى االقتصاديــة للقطــاع
الزراعــي.
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تطوير قطاع الثروة السمكية
بموصفات عالمية

وذلــك مــن خــال تغييــر اســتخدامات
األراضــي وذلــك مــن خــال االســتثمار فــي
المرافــق الالزمــة للتصنيــع والتصديــر فــي
موانــئ الصيــد الحاليــة (الســيب ،وســداب،
وقريــات) ،باإلضافــة إلــى الترويــج لتأســيس
قطاع ســمكي تجاري واســتزراع ســمكي من
خــال الحوافــز الماليــة والتنظيمية.كالســيب،
مــع الحفــاظ علــى الواحــات القديمــة بمــا
فيهــا مــن أفــاج ،وتعزيزهــا كمراكــز للزراعــة
التقليديــة والســياحة البيئيــة ،ودمــج جهــود
المــزارع الحاليــة فــي قريــات لزيــادة الجــدوى
االقتصاديــة للقطــاع الزراعــي.

الغايات المنشودة من سياسات (األمن
الغذائي)

398

هكتار

الزي ـ ــادة فـ ـ ـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ــي الزراعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

1015

هكتار

تغيير األراضي الزراعية

1800

طن سنوياً

اإلن ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاج مـ ــن االست ــزراع السمـكـ ـ ـ ـ ــي
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المناطق الصالحة للزراعة

االستراتيجية العمرانية

65

66

سياسات المعادن والتعدين
رمز السياسةMM :

تســعى االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة للمحافظة
إلــى معالجــة جوانــب التعــارض بيــن حمايــة البيئــة
الطبيعيــة والثقافيــة وبيــن اســتغالل المخــزون مــن
المعــادن ،بالصــورة التــي تحقــق التــوازن بيــن حمايــة
البيئيــة المحليــة ،والمــوارد والمناظــر الطبيعيــة
القيمــة ،ومناطــق التنــوع األحيائــي والجيولوجــي
وبيــن أنشــطة قطــاع المعــادن والتعديــن كرافــد
اقتصــادي مهــم ،وذلــك مــن خــال اعتمــاد سياســة
التعديــن والبيئــة الطبيعيــة والثقافيــة المحيطــة.

CH1

استخراج المعادن وعمليات
التعدين والبيئة المحيطة
الطبيعية واالجتماعية

ســيتم العمــل علــى ضمــان تحقيــق
مبــدأ االســتدامة فــي األنشــطة
المتعلقــة بالمــوارد المعدنيــة عاليــة
القيمــة ضمــن المحافظــة ،ومــن
ضمنهــا الرخــام فــي العامــرات وقريات،
ويتــم الســماح بممارســة األنشــطة
فــي منطقــة التخطيــط ذات الطبيعــة
الخاصــة بجبــال الحجــر وفــق اشــتراطات
بيئيــة واجتماعيــة صارمــة.

الغايات المنشودة من سياسات (المعادن
والتعدين)

133

مليون ريال عماني

مساهمة قطاع التعدين في الناتـ ــج المحل ـ ـ ــي
اإلجمالـ ـ ــي
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أولويات مناطق التعدين
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نظام النقل
: TMرمز السياسة

تعتمــد أغلــب قطاعــات التنميــة فــي البيئــة الحضريــة
بمحافظــة مســقط علــى المركبــات الخاصــة كوســيلة
رئيســية للتنقــل .وعلــى الرغــم مــن االســتثمارات
الضخمــة التــي تــم ضخهــا لتوســعة شــبكة الطــرق
فــي مختلــف أنحــاء المحافظــة مــن أجــل زيــادة
قدرتهــا االســتيعابية؛ إال أن هــذه الشــبكة لــن تكــون
قــادرة علــى مواكبــة النمــو المســتمر للمحافظــة،
ســيما مــع األخــذ فــي االعتبــار المحــددات الماليــة
والطبيعيــة ،كمــا أن وســائل النقــل العــام داخــل
وخــارج حــدود المحافظــة محــدودة جــداً وفــي نطــاق
تغطيــة محــدود كذلــك ،وال تتجــاوز مســاهمة النقــل
العــام نســبة ( )4%مــن إجمالــي خدمــات النقــل ،لــذا
تســتدعي الضــرورة تأســيس نظــام نقــل متكامــل
يعمــل علــى تطويــر بدائــل متنوعــة للتنقــل ،مــن
ضمنهــا النقــل العــام والتنقــل غيــر اآللــي ،مــع تعزيــز
الســعة االســتيعابية للطــرق ،ووضــع ســامة التنقــل
علــى قائمــة األولويــات.
ولذلــك تهــدف السياســات التــي اعتمدتهــا
االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة للمحافظــة فــي
مجــال النقــل؛ إلــى دعــم النمــو والتنويــع االقتصــادي
علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى المحافظة،
وذلــك مــن خــال توفيــر شــبكات نقــل ذات جــودة
وقــدرة اســتيعابية كافيــة ،وتتميــز بالمرونــة والمتانــة،
وتتعــدد فيهــا وســائل التنقــل بكفــاءة وأمــان
واســتدامة ،ووفــق المســتوى الــذي يتناســب
وزيــادة الطلــب المتوقــع علــى خدمــات النقــل
فــي المحافظــة ،ولتحقيــق هــذه الغايــة حــددت
االســتراتيجية السياســات التاليــة:
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

اإلدارة الفعالة للسعة
االستيعابية لشبكة الطرق

تهــدف الخطــة الموضوعــة لشــبكة
الطــرق بمحافظــة مســقط إلــى
تحقيــق التــوازن بيــن ضــرورة توســعة
الطاقــة االســتيعابيه مــع التدخــات
الالزمــة إلدارة الطلــب علــى النقــل.
بجانــب توســعة شــارع مســقط
الســريع لزيــادة طاقتــه االســتيعابية،
وتأميــن دوره كطريــق دائــري للمــرور
مــن الشــرق إلــى الغــرب ،مــع تطويــر
مشــاريع الطــرق األخــرى .باإلضافــة
إلــى ذلــك ســيتم تطبيــق تدابيــر إدارة
الطلــب علــى التنقــل مــن خــال فــرض
رســوم الطريــق ورســوم االزدحــام
ورســوم مواقــف المركبــات ضمــن
مركــز مدينــة مســقط ،ممــا يقلــل مــن
الطلــب علــى النقــل خــال ســاعات
الــذروة ويســاهم فــي زيــادة اســتخدام
وســائل النقــل العــام.
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TM2

TM3

توفير البنية األساسية
وخدمات سكة الحديد

حيــث تــم تأميــن األراضــي المخصصــة
لمســار ســكة الحديــد ،ومــن المخطــط
إنشــاء مســار وخدمــات القطــار
اإلقليمــي للــركاب بين صحار ومســقط
بمحــاذاة طريــق الباطنــة العــام ،ممــا
سيحســن التنقــل بيــن المحافظتيــن.

توفير وسائل نقل عام
متطورة

يعتبــر توفيــر شــبكة فعالــة للنقــل
العــام محــوراً ضروريــاً لتحقيــق التنميــة
المســتدامة ،مــن أجــل ذلــك ســيتم
إنشــاء قطــار ميتــرو خفيــف لنقــل
الــركاب يربــط التجمعــات الســكانية
الرئيســية فــي مدينــة مســقط ،إضافــة
إلــى توفيــر مســارات للحافــات
الســريعة علــى أن يتــم دعــم هــذه
البنيــة األساســية مــن النقــل الســريع
بشــبكة محليــة للحافــات ،وتوفيــر
عــدد أكبــر مــن الرحــات اليوميــة.
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TM4

TM5

دعم المطارات
والموانئ

ترمــي هــذه السياســة إلــى أن يكــون
مطــار مســقط الدولــي مســاهم
كبيــر مباشــر وغيــر مباشــر فــي النمــو
االقتصــادي المســتقبلي لمحافظــة
مســقط ،ولتحقيــق هــذه الغاية ســيتم
دمجــه وفــق آليــة محــددة ضمــن
خطــة تطويــر مدينــة المطــار .كمــا
ســيتم تطويــر مينــاء الســلطان قابــوس
ليصبــح واجهــة بحريــة متعــددة
االســتخدامات ضمــن مخطــط إعــادة
التطويــر المتعــدد المراحــل ،ويشــمل
ذلــك زيــادة الطاقــة االســتيعابية
للســفن الســياحية ،وتوفير التسهيالت
الالزمــة لهــا.

تعزيز استخدام وسائل النقل
المتعددة

ســيتم تنفيــذ وتصميــم شــبكة النقــل
لتتضمــن إتاحــة بدائــل متعــددة للنقــل،
ويشــمل ذلــك توفيــر تســهيالت
الوقــوف والركــوب عنــد محطــات
النقــل الرئيســية لمســار قطــار نقــل
الــركاب ،مــع ربطهــا بشــبكة جيــدة
لوســائل التنقــل غيــر اآلليــة (المشــي
وركــوب الدراجــات الهوائيــة) عنــد
محطــات العبــور الرئيســية ،باإلضافــة
إلــى ربــط المرافــق اللوجســتية
الالزمــة لتحقيــق فعاليــة الشــحن عبــر
وســائل النقــل المتعــددة (الشــحن
الجــوي ،والبــري ،والقطــار مــا بعــد
عــام 2040م).

TM6

TM7

تشجيع التنقل النشط
والصحي والمستدام

إن تعزيــز البيئــة الحضريــة يتطلــب توفيــر
شــبكة مترابطــة تتيــح التنقــل المعتمــد
علــى المشــي واســتخدام الدراجــات
الهوائيــة ،ممــا يعمــل علــى تشــجيع
التنقــل الصحــي النشــط والحيــوي.
ولذلــك ســيتم توفيــر هــذه المرافــق
علــى مســتوى األحيــاء الســكنية،
وضمــان وجــود التســهيالت والبدائــل
المناســبة لتنقــل المشــاة ،باإلضافــة
إلــى االســتثمار فــي المســارات
متعــددة االســتخدامات والممــرات
الخاصــة بالتنقــل النشــط ،كالتــي تقــام
فــي الحدائــق واألوديــة ،ويمكــن
اســتخدامها للترفيــه والتنقــل.

دعم برنامج األمان وسالمة
التنقل

ال بــد مــن تحديــد مجموعــة واســعة
مــن التدخــات واإلجــراءات الالزمــة
للتقليــل مــن حــوادث ووفيــات الطرق،
وتتضمــن تلــك التدخــات االلتــزام
بتنفيــذ التشــريعات المنظمــة ،فضـ ًـا
عــن المبــادرات التعليميــة والتوعويــة،
وتطويــر تصاميــم الطــرق لتكــون أكثــر
أمنــاُ وســامة ،فضـ ًـا عــن تطويــر
مقاييــس لضمــان الســامة المتوقعــة
عنــد تدشــين بنيــة أساســية جديــدة
مثــل قطــار نقــل الــركاب.
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TM8

استغالل التكنولوجيا لرفع
كفاءة وفعالية التنقل

ســيتم تصميــم نظــام النقــل ليكــون
بالمرونــة الكافيــة الســتيعاب مختلــف
المتغيــرات ،والتكيــف مــع تغيــرات
ســلوكيات التنقــل ،ووســائله ،ونظــراً
للتركيــز االقتصــادي فــي المحافظــة
علــى قطاعــات المعرفــة واالبتــكار
واللوجســتيات؛ فإنــه يصبــح مــن
الضــروري تبنــي أحــدث التقنيــات  -مثل
المركبــات الكهربائيــة وذاتيــة القيــادة -
فضال
واعتمادهــا ضمــن قطــاع النقل،
ً
عــن أن توطيــن التكنولوجيــا فــي هــذا
القطــاع يمكــن أن يقــود إلــى ابتــكارات
محليــة تكــون مؤهلــة لتصديرهــا إلــى
الخــارج.

الغايات المنشودة من سياسات (نظام
النقل)

18%

مستخدمي النقل العام

50%

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

81

ألف مسافر يومياً

عبر مطار مسقـ ـ ــط الدول ـ ــي

20%

نسبة استخدام الدراجات الهوائية والمشي

73
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نظام النقل المقترح
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سياسة البنى األساسية
رمز السياسةEN,UT :

ســيتم دعم أعمال التنمية في محافظة مســقط من
خــال توفيــر المرافــق الخدميــة الالزمــة ،كإمــدادات
الميــاه ،وإدارة ميــاه الصــرف الصحــي ،وجمع النفايات،
وتوفيــر شــبكات إمــدادات الطاقــة واالتصــاالت
وغيرهــا .وتتوفــر هــذه الخدمــات حاليــا فــي مناطــق
المحافظــة بنســب متفاوتــة ،ولذلــك هنالــك حاجــة
إلــى مزيــد مــن التوســع والتطويــر مــن أجــل توفيــر
بنيــة أساســية فعالــة تتــواءم ومســارات التنميــة
الحاليــة والمســتقبلية .وفــي ســبيل تحقيــق هــذه
الغايــة وضعــت االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة
للمحافظــة إطاريــن محدديــن ،همــا :سياســات الطاقة
 ،وسياســات البنيــة األساســية.

EN1

ســيتم تعزيــز اســتخدام ألــواح الطاقــة
الشمســية علــى أســطح المصانــع
والمنــازل ومواقــف المركبــات،
باإلضافــة إلــى محطــة تحويــل
المخلفــات الصلبــة إلــى طاقــة،
والمقتــرح إقامتهــا فــي العامــرات
لتوليــد طاقــة مســتدامة واالســتفادة
مــن المــوارد عاليــة القيمــة ومــن
ضمنهــا المعــادن إلعــادة االســتخدام.
يضــاف إلــى ذلــك أن برنامــج (ســاهم
« )»2ســيعزز مــن قــدرة وكفــاءة
الشــبكة الصغيــرة المرتبطــة بنظــام
الطاقــة الموصــل لألحيــاء الســكنية
با لمحا فظــة .

سياسات الطاقة ()EN

تلتــزم الحكومــة فــي قطــاع الطاقــة بتخطيــط
وتشــييد مشــاريع كافيــة لتوليــد الطاقــة باســتخدام
مصــادر الطاقــة المتجــددة ،لتنويــع مصــادر الطاقــة
ودعــم أهــداف تحقيــق التنميــة المســتدامة .وتهــدف
االســتراتيجية العمرانيــة اإلقليميــة للمحافظــة
إلــى تعزيــز البرنامــج الوطنــي للتحــول إلــى الطاقــة
المتجــددة .وذلــك مــن خــال السياســات التاليــة:
تطوير مصادر إنتاج الطاقة المتجددة تتميز
بالصمود والمرونة وتنويع مزيج الطاقة
رمز السياسةEN1 :
التكامل بين الشبكات لتحقيق الصمود
والمرونة
رمز السياسةEN2 :

تطوير مصادر إنتاج الطاقة
المتجددة تتميز بالصمود
والمرونة وتنويع مزيج الطاقة

EN2

التكامــل بين الشــبكات لتحقيق
الصمود والمرونة

ســيتم إنشــاء نظــام تخزيــن كهرومائــي
للطاقــة لتحســين التــوازن بيــن العــرض
والطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة،
فضـ ًـا عــن تطويــر إجــراءات لتعزيــز إدارة
الطلــب واالســتخدام الفعــال للطاقــة،
ورفــع كفــاءة االســتهالك ،وتغييــر
ســلوكيات المســتهلكين للتقليــل مــن
اســتهالك الطاقــة خــال ســاعات
ـذروة.
ً
الـ
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الغايات المنشودة من سياسات (الطاقة)

480

ميجاوات

كميـ ـ ــة الطاقـ ـ ـ ـ ــة الشمسية المنتجة

50

ميجاوات

إنتاج الطاقة من عمليات تحويل المخلفات الصلبة

االستراتيجية العمرانية

78

سياسات البنى األساسية ()UT
رمز السياسةUT :

يتمثــل الهــدف الرئيســي لهــذا المجــال فــي تطويــر
شــبكات بنيــة أساســية ُمراعيــة للبيئــة ومبتكــرة
التجمعــات
ومتاحــة للجميــع بأســعار معقولــة داخــل
ّ
الحضريــة والريفيــة .ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم اعتمــاد
السياســات التاليــة:

UT2

توفير البنية األساسية االستراتيجية
إلمدادات المياه
رمز السياسةUT1 :
تعزيز مرونة وصمود شبكات البنية األساسية
الحضرية
رمز السياسةUT2 :
تطوير نظام متكامل إلدارة النفايات الصلبة
وتعزيز االقتصاد الدائري
رمز السياسةUT3 :
ضمان توفر شبكة االتصاالت للجميع
رمز السياسةUT4 :
تطوير التقنيات الذكية
رمز السياسةUT5 :

UT1

توفير البنية األساسية
االستراتيجية إلمدادات المياه

ســيتم التركيــز علــى تقييــم مســتوى
المرونــة لمختلــف البنــى األساســية
الحيويــة ،كمحطــة تحليــة الميــاه
بالغبــرة علــى ســبيل المثــال ،وتصحيــح
أي نقــاط ضعــف منهجيــة قــد تنجــم
عــن التغيــرات المناخيــة ،كالعواصــف
والفيضانــات ،أو أي تهديــدات أخــرى
محتملــة .

UT3

تعزيز مرونة وصمود شبكات
البنية األساسية الحضرية

إن تعزيــز التنميــة العمرانيــة المترابطــة
سيســهل علــى مقدمــي الخدمــات
تحقيــق تغطيــة أكبــر لخدمــات الميــاه
والصــرف الصحــي فــي التجمعــات
الحضريــة ،مــن خــال تركيــز االســتثمار
علــى أنظمــة التوزيــع المحليــة مــع
زيــادة تغطيــة الخدمــات للتجمعــات
الريفيــة .وســوف يتــم العمــل علــى
تحســين جودة كفاءة البنية األساســية
إلمــدادات الميــاه فــي المحافظــة
مــن خــال تركيــب العــدادات الذكيــة،
واســتبدال األجــزاء المتعطلــة مــن
الشــبكة لخفــض كميــة الميــاه
المفقــودة ،بجانــب توســعة اســتخدام
ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة للــري
والزراعــة.

تطوير نظام متكامل إلدارة
النفايات الصلبة وتعزيز
االقتصاد الدائري

وذلــك مــن خــال تطبيــق اإلدارة
المتكاملــة للنفايــات ،بهــدف تعزيــز
تحويــل المخلفــات ،ويشــمل ذلــك
تأســيس نظــام إعــادة التدويــر متصــل
بمحطــات التحويــل ،وبتســهيالت
متخصصــة للمعالجــة (ومنهــا الغــاز
الحيــوي) فــي موقــع المــردم
الهندســي فــي الملتقــى ،مــع التأكيــد
علــى التقليــل مــن المخلفــات ،وإعــادة
اســتخدامها عنــد المصــدر كأحــد
إجــراءات االقتصــاد الدائــري.
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UT4

UT5

ضمــان توفــر شــبكة االتصــاالت
للجميــع
وذلــك مــن خــال التوجــه نحــو اعتمــاد
البنيــة األساســية للجيــل الخامــس
واســتخدامات النطــاق العريــض
فــي مختلــف أنحــاء المحافظــة،
وتوفيــر بنيــة أساســية عاليــة الســرعة
لالتصــاالت لتمكيــن نمــو قطاعــات
المعرفــة واالبتــكار.

تطوير التقنيات الذكية
ســوف تضطلــع محافظــة مســقط
بالــدور الرائــد فــي مجــال االســتخدام
الواســع للتقنيــات الذكيــة ،ومــن
ضمنهــا تطبيقــات الهاتــف المحمــول
والتــي توضــح وبدقــة معــدل
اســتهالك الطاقــة والميــاه ،والمراقبــة
اللحظيــة للبنيــة األساســية مــن خــال
مراكــز بيانــات تقنيــة المعلومــات
واالتصــاالت ،فضـ ًـا عــن اســتخدام
حلــول خدمــات تقنيــة المعلومــات فــي
العديــد مــن المجــاالت كتحســين حركة
المــرور ،وتنظيــم خدمــات مواقــف
المركبــات.
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الغايات المنشودة من سياسات (البنية
األساسية)

100%

تغطيـ ـ ـ ـ ـ ــة شبك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مي ـ ـ ـ ـ ــاه الشـ ـ ــرب ف ـ ـ ــي

المناطـ ـ ـ ـ ـ ــق الحضري ـ ـ ــة

80%

النفايات الصلبة المستغلة فـي الصناعـ ــات
التـ ــدويرية وإنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج الطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقة

100%

تغطي ـ ـ ـ ـ ـ ــة خدمـ ـ ــات االتصـاالت واالنترنت
السريع في المناطق الحضرية

2860

عدد محطات شبكات الجيـ ــل الخام ــس ()5G
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التكيف مع جائحة فيروس كوفيد19

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 تحديد
النفايات ،
ً
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.

االستراتيجية العمرانية

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
استخدام المباني الحضرية
ً
أو 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.
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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 :
تقليل االعتماد االقتصادي على قطاع
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.
تأثير فيروس كوفيد 19
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.
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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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