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#االقتـــــــــــــصاد المتوازن



3االستراتيجية العمرانية 

التقنيــج،  عاليــة  الحديثــة  الصناعــات  بتعزيــز 
منطقــة  فــي  للزراعــةج  الصالحــة  واألراضــي 
النجــد، وتعزيــز هويتهــا العمانيــة، ودعــم موقعهــا 

دوليــة. ســياحية  كوجهــة  إقليميــًا  وتميزهــا 

#االقتـــــــــــــصاد المتوازن



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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إبراهيم بن حمود بن سالم الوائلي
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الرؤية العمرانية لمحافظة 
ظفار 2040

 2040 عــام  بحلــول  ظفــار  محافظــة  »ســتتميز 
النمــو  تخطيــط  ســيتم  حيــث  العمــران،  بجــودة 
ومتناســق  جيــد  بشــكل  صاللــة  مدينــة  فــي 
فــي  الرئيســية  البوابــات  كإحــدى  بدورهــا  لتقــوم 
كافــة  فــي  الريفيــة  المراكــز  تدعمهــا  الســلطنة، 
أنحــاء المحافظــة.  وتتمتــع مدينــة صاللــة الخضــراء 
مــن  العامليــن  يجــذب  لطيــف  بمنــاخ  والجميلــة 
ذوي المهــارات العاليــة ســواء مــن المواطنيــن او 
الوافديــن وذلــك مــن أجــل تعزيــز الصناعــات الحديثــة 
عاليــة التقنيــة فــي المينــاء وبالقــرب منــه و فــي 
وســيتم  والمطــار.  الحــرة  االقتصاديــة  المنطقــة 
إســتعادة النظــام الحيــوي الفريــد لجبــل ظفــار مــن 
خــالل  ومــن  المحليــة  المجتمعــات  دعــم  خــالل 
فــي  المعنيــة  الجهــات  قبــل  مــن  الجيــدة  اإلدارة 
المنطقــة. وســتمثل األراضــي الصالحــة للزراعــة فــي 
نجــد رافــدًا رئيســيًا فــي األمــن الغذائــي للســلطنة. 
و كذلــك ُتســَتغل األصــول اإلجتماعيــة والثقافيــة 
والتاريخيــة فــي المحافظــة لتعزيــز تميزهــا إقليميــًا 
وتعزيــز الهويــة العمانيــة لجنــوب  الســلطنة وكذلك 
تعزيــز موقــع المحافظــة كوجهــه ســياحية دوليــة«.
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 اتساق استراتيجية محافظـــــــة ظفار مع
االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

نبذة عامة عن محافظة ظفار

تقــع محافظــة ظفــار جنــوب الســلطنة، وتتميــز عــن 
و  الفريــد،  الموســمي  بمناخهــا  ســائرالمحافظات 
المــــالئمة ، الظـــــــروف  يوفـــــر  المعــــــــــروف والــذي 

ــال ظفــار لتتحــول إلــى  ــًا باســم لجب » الخريــف « محلي
الصيــف،  أشــهر  خــالل  الخضــراء  المــروج  مــن  بســاط 
ومنــذ القــدم تعــد جبــال ظفــار موطنــا للعديــد مــن 
التقليديــة  بممارســاتها  المتميــزة  الجبليــة  القبائــل 
المتمثلــة فــي الهجــرة الموســمية واالنتقــال بقطعــان 
وجبــال  ســهول  بيــن  والماعــز  والماشــية  اإلبــل 
المحافظــة، إال أن تســارع عمليــات التنميــة قــد أدى 
إلــى إحــداث تغييــرات فــي نمــط الحيــاة التقليديــة، بمــا 
فــي ذلــك بــروز ظاهــرة الرعــي الجائــر، التــي انعكســت 

ســلبيًا علــى النظــام البيئــي الحيــوي للجبــال.

وتعتبــر مدينــة صاللــة البوابــة اإلقليميــة لمحافظــة 
ظفــار، حيــث يقطنهــا نحــو 350 ألــف نســمة، وقــد 
العقــود  نمــوا مطــردا علــى مــدى  شــهدت صاللــة 
مبعثــُر  عمرانــٌي  تمــدٌد  عنــه  نجــم  الماضيــة،  القليلــة 
للمدينــة،  الســاحلي  الســهل  مــن  كبيــر  جــزء  علــى 
ولذلــك فــإن النمــو المســتقبلي يحتــاج إلــى مزيــد مــن 

الرشــيدة. واإلدارة  الضبــط 
ــات التــي تواجــه محافظــة ظفــار مــا  ــرز التحدي ومــن أب

يلــي:

األساســية 	  البنيــة  علــى  المتزايــدة  الضغــوط 
جــراء  الحضريــة،  والبيئــة  الحيويــة  والمرافــق 
ارتفــاع عــدد الــزوار خــال موســم الخريــف، مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار أن قطــاع الســياحة مــن 
القطاعــات الواعــدة للمســاهمة فــي تنويــع 

بالمحافظــة. االقتصــاد 
أعمــال 	  وقلــة  التاريخيــة،  المبانــي  تدهــور 

والصيانــة. الترميــم 
البيئيــة، فعلــى 	  إلــى تحســين اإلدارة  الحاجــة 

ســبيل المثــال يبــدو واضحــاً للعيــان مــا تســببه

العمرانيــة  للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  تقــوم 
بوضــع األطــر التخطيطيــة للتنميــة المســتدامة علــى 
مــدى العشــرين عامــًا القادمــة، وتعتمــد االســتراتيجية 
فــي ذلــك علــى موجهــات رؤيــة عمــان 2040، وذلــك 
مــن أجــل التغلــب علــى التحديــات ومواكبــة التغيــرات 
اإلقليميــة والدوليــة، واغتنــام الفــرص المتاحــة لتعزيــز 
الرفــاه  وتحقيــق  االقتصاديــة  التنافســية  القــدرة 
االجتماعــي فــي الســلطنة، كمــا تعمــل االســتراتيجية 
علــى تحفيــز النمــو وبنــاء الثقــة فــي جميــع المجــاالت 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، وبنــاء العالقــات 
إعــداد  تــم  الوطنــي. ولقــد  التنمويــة علــى الصعيــد 
وفــق  العمرانيــة  للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
المســتدامة،  للتنميــة  المتحــدة  األمــم  أهــداف 
والتــي توجــه المجتمــع الدولــي لتحقيــق الشــمولية 
والعدالــة فــي المجتمعــات، ووضــع عمليــات تقييــم 
تطويــر  جــاء  وقــد  االســتدامة،  لتحقيــق  صارمــة 
ظفــار  لمحافظــة  العمرانيــة  التنميــة  اســتراتيجية 
العمليــات  مــن  للعديــد  نتاجــًا  المحافظــات،  كباقــي 
و المراحــل المتكاملــة والمتزامنــة علــى المســتويين 
تطلعــات  ســاهمت  حيــث  واإلقليمــي،  الوطنــي 
أصحــاب العالقــة، والمعلومــات والبيانــات اإلقليميــة 
التنميــة  اســتراتيجيات  قبــل  مــن  جمعهــا  تــم  التــي 
فــي وضــع  المحافظــات؛  علــى مســتوى  العمرانيــة 
العمرانيــة  للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  وإعــداد 
التــي تــم اعتمــاد إطارهــا العــام فــي 2019م. ولذلــك، 
لمحافظــة  العمرانيــة  التنميــة  اســتراتيجية  تتماشــى 
الوطنيــة  االســتراتيجية  وغايــات  أهــداف  مــع  ظفــار 
2040، ومــع  رؤيــة عمــان  العمرانيــة، ومــع  للتنميــة 

المتحــدة. لألمــم  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
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مصانــع اإلســمنت مــن غبــار وظــروف جويــة ســيئة    
علــى الجهــة الغربيــة مــن مدينــة صالــة.

فــي 	  الخصبــة  التربــة  وتدهــور  وتصحــر  تملــح 
صالــة. ســهول 

ميــاه 	  مســتويات  وارتفــاع  العواصــف،  خطــر 
عمليــات  وضعــف  الشــواطئ،  وتــآكل  البحــر 

الطبيعيــة. الســواحل  حمايــة 
االعتمــاد الكبيــر علــى المؤسســات الحكوميــة 	 

العمــل  وفــرص  الوظائــف  توفيــر  فــي 
 . طنيــن ا للمو

ولقد أدت هذه التحديات، إلى العديد من المشــاكل 
والتخطيــط  التنميــة  عمليــات  تواجــه  التــي  الملحــة 
العمرانــي فــي محافظــة ظفــار، ممــا يســتوجب وضــع 
تحــل محــل  اســتراتيجية تخطيــط جديــدة ومتطــورة 
علــى  يعــول  ولذلــك  الحاليــة.  التخطيــط  سياســات 
اســتراتيجية التنميــة العمرانيــة لمحافظــة ظفــار القيــام 
بهــذا الــدور، بمــا فــي ذلــك توجيــه مشــاريع التنميــة 
أولويــات  الهامــة وتحديــد  البيئيــة  األصــول  وحمايــة 

االســتثمار.

الســهلية،  األراضــي  نطــاق  محدوديــة  ظــل  وفــي 
المطــرد  والتنامــي  صاللــة،  مدينــة  فــي  وبخاصــة 
كاإلســكان،  المدينــة،  فــي  األنشــطة  مــن  للعديــد 
والبنيــة األساســية، والصناعــة، والزراعــة، وتنافســها 
المتاحــة  المحــدودة  األراضــي  رقعــة  علــى  الشــديد 
والخاليــة، وتوقــع زيــادة الطلــب علــى هــذه األراضــي 
خــالل الســنوات القادمــة؛ فــإن الحاجــة إلــى التخطيــط 
العمرانــي الحديــث أصبحــت ضــرورة ملحــة فــي ظــل 
هــذه الضغوطــات التنمويــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن 
ظفــار  لمحافظــة  العمرانيــة  التنميــة  اســتراتيجية 
فضــاًل  القضايــا،  هــذه  مثــل  معالجــة  إلــى  تهــدف 
عــن تطويــر آليــات جديــدة للتخطيــط العمرانــي علــى 

الطويــل. المــدى 
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 التطلعات الرئيسية للتنمية العمرانية لمحافظة ظفار

تمت بلورة استراتيجية التنمية العمرانية لمحافظة ظفار 
توجيه  إلى  تهدف  العمراني  للتخطيط  رؤية  لتتضمن 
التنمية الحضرية واالقتصادية مع حماية األصول البيئية 
االستراتيجية  إعداد  مراحل  خالل  ومن  القيمة،  والتراثية 
حلقات عمل  للمحافظة، وما شملته من  العمرانية 
ذوي  قبل  من  واسعة  وبمشاركة  إطارها،  في  تمت 
واألهلي  والخاص  الحكومي  القطاع  في  العالقة 
بجملة  الخروج  أمكن  المدني؛  المجتمع  ومؤسسات 
االستراتيجية  إعداد  في  أسهمت  التي  التطلعات  من 

العمرانية للمحافظة، ومن أهم تلك التطلعات ما يلي:

المتدهورة 	  الداخلية  المناطق  تأهيل  إعادة 
الشراكة  آليات  تفعيل  خال  من  صالة،  في 

بين القطاعين العام والخاص.

يعرف 	  فيما  النمو  عام الستيعاب  إطار  عمل 
المنطقة  في  وذلك  الكبرى«،  »صالة  ب 
الحضرية الواقعة بين ريسوت وطاقة، والتي 

سيتم تخطيطها بشكل جيد وفقا لما يلي:

تخطيط وإدارة المناطق الواقعة في الجانب . 	
»الجربيب«(  )سهل  المطار  من  الشمالي 

بشكل جيد.

في . 2 متكاملة  سكنية  تجمعات  وبناء  تخطيط 
رزات«،  »شاطئ  الجديدة  الحضرية  المناطق 

الواقعة شرق منطقة الدهاريز.

إنشاء مدينة جديدة غرب طاقة لتضم األحياء . 	
والمجمعات السكنية ذات الكثافة السكانية 

المنخفضة.

الجهة . 4 في  سكنية  مشاريع  بأية  القيام  عدم 
الصناعية  للتنمية  وذلك  صالة،  من  الغربية 

التي تشهدها المنطقة.

وآمــــن . 	 ســـــريع  عــــــام  نقل  نظام  إنشـــــاء 

)حـــافات النقل السريع( لخدمة مدينة صالة.

مراعاة . 	 مع  للجبال،  البيئي  النظام  حماية 
رعي  في  المتمثلة  التقليدية  الممارسات 

الجمال والماشية والماعز.

وتعظيم . 	 النجد  في  الزراعية  األراضي  توسع 
األمن  طموحات  تحقيق  في  مساهمتها 
الغذائي للسلطنة، وذلك بالتوازي مع تحقيق 

إدارة فعالة لموارد المياه.

المتكاملة . 	 المجتمعية  الخدمات  توفير 
لكافة األحياء السكنية الرئيسية بالمحافظة، 
الهرمي  التسلسل  إتباع  طريق  عن  وذلك 
للتجمعات السكانية، بحيث تكون صالة في 
أعلى الهرم، تليها أربعة مراكز حضرية رئيسية 
)طاقة، مرباط، ثمريت، المزيونة(، ثم الواليات 
مقشن(،  شليم،  سدح،  رخيوت،  )ضلكوت، 
كافة  المحلية  الخدمات  مراكز  توفر  أن  على 
في  السكانية  للتجمعات  الازمة  الخدمات 

المناطق الريفية.

للتنمية الوطنية  االستراتيجية  أهداف  ضوء   وفي 
باإلضافة  ،2040 عمان  المستقبلية  والرؤية   العمرانية، 
مراحل عبر  بها  الخروج  تم  التي  الرئيسية  التطلعات   إلى 

 إعداد االستراتيجية العمرانية لمحافظة ظفار، أمكن
الخروج باألهداف االستراتيجية التالية:

تحقيق التنوع االقتصادي:
السعي لتحقيق التنوع االقتصادي من خالل إدخال 
وزيادة  مضافة،  قيمة  ذات  اقتصادية  قطاعات 
مشاركة القطاع الخاص، وذلك بناًء على نقاط القوة 
في محافظة ظفار، وبشكل يتكامل مع المحافظات 

األخرى.
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األمن الغذائي بالسلطنة:
الغذائي  األمن  في  ظفار  محافظة  مساهمة  تحسين 
اإلقليمي والوطني، مع مراعاة الموارد المائية المتاحة 

والضوابط البيئية.

خــلق مجتمعات مترابطة ومتماسكة:
المناطق  في  ومترابطة  متماسكة  مجتمعات  إنشاء 
الحضرية والتجمعات السكنية الريفية، مع مراعاة  الحفاظ 

على الهوية الثقافية للمحافظة.

تعزيز مبدأ النقل المستدام:
تــطــــوير  ومواصلة  المستدامة،  النقل  وسائل  تعزيز 
مشاريــــع وسائـــل النقل للتقلـــيل علـــــى المركبات الخاصة.

تعزيز مبدأ استدامة الموارد:
تعزيز االستخدام األمثل والمستدام لموارد محافظة 
على  والتشجيع  االستهالك،  كفاءة  وضمان  ظفار، 
اإلدارة  وتنظيم  المتجددة،  الطاقة  إلى  التحول 

الفعالة للمياه والمخلفات.

حماية وتعزيز البيئة: 
حساسية التنمية المستقبلية للبيئة الطبيعية والموروث 

الثقافي.

االستجابة لتغيرات المناخ:
االستجابة لتغير المناخ واتخاذ إجراءات التخفيف والتكيف 

الالزمة بشكل استباقي .
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حلقات العمل الرئيسية

حلقات عمل الرؤى العمرانية للمحافظات  
مارس 9	20م

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

العمرانيــة. التنميــة 
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حلقات عمل مناقشة بدائل االستراتيجية
 العمرانية لكل محافظة 

يونيو - يوليو 9	20م

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

الســلطنة. محافظــات  مختلــف  فــي 
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 مامح االستراتيجية العمرانية لمحافظة ظفار 2040

آفاق النمو في محافظة ظفار

من المتوقع أن يصل إجمالي عدد سكان محافظة ظفار 

وسوف  2040م،  عام  بحلول  نسمة  ألف   600 إلى  

الواقعة  الحضرية  المنطقة  وهي  الكبرى،  صاللة  تمثل 

بين ريسوت وطاقة، إحدى المدن الرئيسية، وبوابة من 

يصل  أن  المتوقع  من  حيث  االقتصادية،  عمان  بوابات 

480 ألف نسمة. ونظرًا لجودة  إلى نحو   عدد سكانها 

وأجوائها  نسبًيا،  المعتدل  ومناخها  فيها،  المعيشة 

ستقدم  التي  بها  المحيطة  المناطق  وجاذبية  المريحة، 

بدائل للسكن بأسعار معقولة، فضاًل عن توفر الساحات 

الشاسعة،  الخضراء  والمساحات  جيًدا  المصممة  العامة 

ستجذب المدينة الكثير من السكان والمرتادين من داخل 

منطقة  إلى  صاللة  مدينة  وستتحول  السلطنة،  وخارج 

جاذبة للعيش نتيجة االستغالل األمثل لموقعها المتميز 

على شواطئ بحر العرب.

ظفار  محافظة  في  االقتصادي  االزدهار  وسيعتمد 

على قطاع صناعي يتسم بالكفاءة واالبتكار، إلى جانب 

الخدمات اللوجستية الممتازة ومرافق المناولة في كل 

العديد  يتمكن  من مطار صاللة وميناء صاللة، وسوف 

العالية  المهارات  ذوي  من  والوافدين  المواطنين  من 

والصناعات  األعمال  من  واسعة  مجموعة  إقامة  من 

وخدمات  االستشارية  كالخدمات  الجديدة،  واألنشطة 

إلى  المتسارعة  التنمية  وستؤدي  والتأمين،  التمويل 

في  سنويا   3٪ بنسبة  االقتصادي  النمو  معدل  ارتفاع 

المتوسط.

 مدينة صالة كبوابة وطنية اقتصادية
للسلطنة

يشكل كل من ميناء صاللة والمنطقة االقتصادية الحرة 

قاعدة  الدوام  على  ريسوت  في  الصناعية  والمناطق 

ثابتة القتصاد مدينة صاللة. ويعتمد ميناء صاللة على 

مكانته كمركز عالمي لعمليات إعادة الشحن، فضاًل عن 

توفيره لقطاع واسع من الخدمات اللوجستية وقطاعات 

التصنيع، وسوف يتم تشجيع ومتابعة األنشطة التجارية 

الجديدة بفعالية من خالل السياسات الحكومية وتقديم 

من  االستفادة  مع  األساسية،  البنية  وتوفير  الحوافز 

انخفاض أسعار الطاقة الناجم عن تزايد استخدام مصادر 

الطاقة المتجددة. وسوف تجذب المنطقة االقتصادية 

الحرة بصاللة االستثمارات األجنبية المباشرة التي تجلب 

والخبرة  المتقدمة  التكنولوجيا  ذات  الشركات  معها 

العلمية إلى محافظة ظفار. 

الميكنة واألتمتة  ونتيجة لذلك، سُيستفاد من عمليات 

)الروبوتات( في زيادة اإلنتاجية الصناعية وفي استبدال 

جزء من العمالة الوافدة غير الماهرة بالعاملين المؤهلين 

مراقبة  نظام  تطبيق  مع  العالية،  المهارات  ذوي  من 

لضمان  ذاته،  الوقت  في  الصناعية  لالنبعاثات  صارم 

الحفاظ على بيئة صحية جيدة في مدينة صاللة.

التنمية الريفية
إيجابيًا  ينعكس  صاللة  لمدينة  االقتصادي  النجاح  أن 

خالل  فمن  ظفار؛  محافظة  من  األخرى  المناطق  على 

اآلمنة  الطرق  عبر  الريفية  بالمناطق  صاللة  مدينة  ربط 

السكنية  المشاريع  وتوسع  العام،  النقل  ووسائل 

وزيادة  والحكومية  التجارية  والخدمات  الجديدة، 

ذلك سيساهم  كل  الريفية،  المناطق  في  االستثمارات 

في تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل 
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والفرص االقتصادية في هذه المناطق، ومن ثم تقليل 

حاجة السكان إلى عمليات التنقل الطويلة. وفي الوقت 

ذاته فإن نمو المناطق الريفية يعني تطوير المجتمعات 

قيام  يعزز  غني،  ثقافي  تراث  من  تضمه  بما  المحلية 

المبادرات المحلية الهادفة إلى جذب السياح من خالل 

المغامرات.كما  وأنشطة  المريحة  اإلقامة  خيارات  توفير 

ستشهد المناطق الريفية استمراًرا لألنشطة في مجال 

صيد األسماك في المناطق الساحلية، في حين تستمر 

من  عدد  في  الجيري  والحجر  الجبس  استخراج  عمليات 

المواقع المختارة بعناية، بجانب تحفيز التنمية الزراعية من 

خالل قطاع حيواني مستدام في المناطق الجبلية، وعبر 

زراعة المحاصيل في منطقة النجد والزراعة التقليدية في 

المزيد من  الساحلي بصاللة، فضاًل عن تشجيع  السهل 

األنشطة في قطاع السياحة كوسيلة من وسائل توفير 

الضيافة  الريفية، مثل فتح دور  المناطق  الدخل لسكان 

والمطاعم.

جبال ظفار
ظفار  لمحافظة  العمرانية  التنمية  استراتيجية  تقترح 

للجمال  الحيوانية  الثروة  قطاع  تنظيم  وإعادة  تحديث 

وذلك  بالمحافظة،  الجبلية  المناطق  في  والماشية 

هذا  يتطلب  حيث  الرعي؛  عادات  على  الحفاظ  بهدف 

والبيئة  البشرية  األنشطة  بين  التوازن  تحقيق  األمر 

العمرانية  التنمية  استراتيجية  تتضمن  لذلك  الطبيعية، 

لمحافظة ظفار إنشاء منطقة تخطيط ذات طبيعة خاصة 

)SPECIAL PLANNING ZONE( في المناطق الجبلية 

وتحديث  للجبال،  اإليكولوجي  النظام  استعادة  بهدف 

وسائل  واعتماد  الحيوانية،  الثروة  على  الحفاظ  آليات 

»اقتصاد  وتحويل  للماشية،  االحترافية  التربية  وطرق 

الثروة الحيوانية« في الجبال إلى اقتصاد أكثر استدامة، 

سيما مع االنخفاض الملحوظ في أعداد اإلبل، إلى جانب 

توفير األسس الالزمة لسياحة جبلية مستدامة.

السياحة
يحــــــظوا  لـــــــكي  ظــــــفار  محافظة  إلى  السيـــــاح  يأتـــي 

مــــدينة  تتمــــــيز  حيث  وأصيلة،  فريدة  سياحية  بتجربة 

رئيسية،  سياحية  كمنطقة  األصيل  بطابعها  صــــــــاللة 

مـــــــن  والمتناسقة  الطويـــــلة  الجـــــــميلة  بأشجـــــــــارها 

وبيوتها  العريق،  التاريخي  وسوقها  النارجيــــل،  نخـــــيل 

وعمــــرانها  الذهبية،  وشواطئـــــها  القديمــــــــة،  التراثية 

البنية  مشاريع  معظم  المدينة  تضم  ولذلك  المتميز، 

كـــــأماكن  ظفــــــار،  محافظة  فـــي  للسياحة  األساسية 

الساحات  تطوير  مع  والخدمات،  والمطاعــم  اإلقامة 

تستهدف  التـــــي  التجارية  الخدمـــــات  وتجميع  العامة 

ووســـط  الحـــافة   فـــي  مخـــــتارة  مواقــــــع  فــــي  الزوار 

بتصميمها  البحــــــرية  الواجــــهة  تتيـــــح  كـــــما  المـــــدينة، 

االستمتاع  للــــــزوار  الصــــــغيرة  ومقـــــــاهيها  الجـــــــذاب 

التوسع  ذلك  ويدعــــم  الجــــميل،  المـــــــدينة  بشاطــــئ 

المتوقــــع وتحسين المدن الساحلية التاريخية القريبة مثل 

مرباط وطاقة لتصبح مناطق جــــــذب سياحــــية.

وبالنسبة للمناطق الجبلية، فستتم إدارة سياحة الخريف 

بشكل أفضل، مع التركيز على زيادة إنفاق الزوار بصورة 

تدفقاتهم  وإدارة  أعدادهم،  زيادة  على  التركيز  من  أكبر 

نحو الوجهات السياحية الرئيسية بشكل جيد، مع تطوير 

التي  الريفية  المناطق  في  الصغيرة  السياحية  المناطق 

الخالبة،  الطبيعية  المناظر  على  الغالب  في  تعتمد 

الربع  صحراء  في  الرملية  والكثبان  الساحلية  كالمناطق 

الخالي.
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إجمالي عدد السكان في 
محافظة ظفار
)ألف نسمة(

2040 2020

عدد السكان في مدينة 
صالة

 )ألف نسمة(

اجمالي القوى العاملة
)ألف نسمة(

نسبة الوافدين الى
عدد السكان

)%(

النمو المتوقع إلجمالي 
الناتج المحلي

)%(

المؤشرات

0	4 ألف نسمة

0	4 ألف نسمة0		 ألف نسمة

00	 ألف نسمة

53%50%

4		 ألف نسمة		2 ألف نسمة

%3.1 متوسط السنوي-

مـــــن خــــالل نماذج النمــــو السكـــــاني واالقتــــصــادي 
التي تــــم إعدادهــــــا علـــــى المستوى الوطنـــي، تــــــم 
استخـــــــالص جمــــــلة مـــــــن المؤشـــــرات المستقبليـــة 

التقديرات المستقبلية والغايات المنشودة لمحافظة ظفار بحلول عام2040م

االقتصــــادية واالجتماعية لمحافظة ظفار، وتوضـــح 
القائمة ويوضح الشكـــل أدناه التقديرات االجتماعية 
واالقتصادية المتوخاة للمحافظة حتى عام2040م:
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اإلطار العام المكاني لاستراتيجية اإلقليمية لمحافظة ظفار
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خطة التحول الحضري لصالة الكبرى
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التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية
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اإلطار العام لسياسات التخطيط لمحافظة ظفار

ــة الرئيســية التــي  ــر إطــار السياســات العامــة اآللي يعتب
ســيتم من خاللها تنفيذ اســتراتيجية التنمية العمرانية 
للمحافظــات فــي الســنوات القادمــة، وقــد تــم إعــداد 
هــذا اإلطــار مــن خــالل ســبعة محــاور رئيســية تتوافــق 
مــع السياســات المعتمــدة فــي االســتراتيجية الوطنية 

للتنميــة العمرانيــة، وهــي كالتالــي:

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

وقــد تــم ربــط كل محــور مــن هــذه المحــاور بمجموعــة 
مــن الغايــات، وذلــك مــن أجــل مراقبــة عمليــة تنفيــذ 
خــالل  للمحافظــة  العمرانيــة  التنميــة  اســتراتيجية 
الفتــرة مــن عــام 2020م وإلــى عــام 2040م، وضمــان 
المســتوى  علــى  الموضوعــة  باألهــداف  االلتــزام 
الوطنــي . وفيمــا يلــي توضيــح لمضمــون كل محــور، 

ومــا يشــتمل عليــه مــن سياســات وأهــداف.
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التنمية المستدامة وتغير المناخ
SU, CC :رمز السياسة

الوطنيـــة  باالتفاقيــات  وااللتــزام  االمتثــال  يعــد 
والدوليــة الخاصـــة بتعزيــز االستدامـــة أحـــد األســس 
العمرانيــة،  للتنميــة  الوطنيــة  لالســتراتيجية  المهمــة 
فيمــا  المحــور  بهــذا  المتعلقــة  السياســـات  وتتمثــل 

يلــي:
التخفيف من تغير المناخ التنمية المستدامة 

تقييم االستدامة 

SU	CU1

SU2

السياســات  التــزام  إلــى  وتشــير 
بأهــداف  االســتراتيجية  والمشــاريع 
األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، 
قدمــا  المضــي  علــى  تنــص  والتــي 
االســتدامة  مبــادئ  تحقيــق  نحــو 
علــى المســتوى العالمــي، وبنــاء علــى 
ومشــاريع  سياســات  ربــط  تــم  ذلــك 
للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
العمرانية بأهداف التنمية المستدامة 
لألمــم المتحــدة، وفــي الوقــت ذاتــه 
تتضمــن سياســة التنميــة المســتدامة 
ارتباط سياســات ومشــاريع اســتراتيجية 
ظفــار  لمحافظــة  العمرانيــة  التنميــة 

.2040 عمــان  رؤيــة  بمرتكــزات 

بشــأن  األخيــرة  المخــاوف  اكتســبت 
انعكاســات ظاهــرة االحتبــاس الحــراري 
واآلثــار المحتملــة لتغيــر المنــاخ علــى 
التنميــة العمرانيــة أولويــة بالغــة علــى 
لذلــك  للســلطنة،  الوطنيــة  األجنــدة 
يتــم األخــذ بهــذه األولويــة إلــى األمــام 
مــن  الحــد  نحــو  التوجــه  خــالل  مــن 
آثــار االحتبــاس الحــراري فــي مختلــف 
جوانــب االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة 
التنميــة  واســتراتيجيات  العمرانيــة 
العمرانيــة للمحافظــات.  و فــي إطــار 
القــدرة  تعزيــز  يتــم  السياســة،  هــذه 
علــى التكيــف مــع المنــاخ مــن خــالل 
اإلجــراءات االحترازيــة المختلفــة الراميــة 
لحمايــة جميــع جوانــب التنميــة مــن آثــار 

المناخــي. التغيــر  لتقييــم  آليــة  وضــع  يتــم  حيــث 
ومــدى  المحافظــة  فــي  المشــاريع 
االســتدامة  بجوانــب  التزامهــا 
المختلفــة، وفعاليــة تكلفتهــا، لذلــك 
للتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  فــإن 
التنميــة  واســتراتيجية  العمرانيــة 
تؤكــدان  ظفــار  لمحافظــة  العمرانيــة 
المقبلــة  الخمســية  الخطــط  أن  علــى 
آليــة  المشــاريع وفــق  بحاجــة الختيــار 
أمثلــة  ومــن  االســتدامة.  تقييــم 
المشــاريع التــي يجــب تقييمهــا ضمــن 

ظفــار محافظــة  اســتراتيجية 

التكيف مع تغيرات المناخ 

CC2 علــى الكربــون  اســتخدام  خفــض  إن 
الصعيد الوطني يمثل جزءًا من جهود 
مــن  للتخفيــف  المبذولــة  الســلطنة 
آثــار تغيــر المنــاخ، وهــو مــن التوجهــات 
التــي تلتــزم بهــا االســتراتيجية العمرانية 
لمحافظــة ظفــار، ســيما وأن محافظــة 
فــي  رئيســيا  مســاهما  تعتبــر  ظفــار 
الطاقــة  توليــد  نحــو  الســلطنة  توجــه 

المتجــددة، وبخاصــة فــي األجــزاء

المخطــط  البنيــة األساســية  مشــاريع 
لها، كمشــروع )النفق(، واالستثمارات 
الجارية في البنية األساسية المتعلقة 

بتوقعــات الشــحن فــي مينــاء صاللــة.
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المســتجيب  المــرن  التخطيــط 
المناخيــة  للتغيــرات  CC3

أن  يجــب  السياســة  لهــذه  وفقــًا 
التخطيــط  جهــود  مختلــف  تكــون 
بمــكان،  المرونــة  مــن  المســتقبلية 
بحيــث تتبع وتطــور وتواءم التوجيهات 
مــع  للتعامــل  الالزمــة  واإلرشــادات 
مختلــف المســتجدات والتغيــرات التــي 

المنــاخ. علــى  تطــرأ 

الداخليــة والشــرقية مــن المحافظــة، 
الريــاح واســتخدام  كاســتغالل طاقــة 
مــن  بالقــرب  الشمســية  األلــواح 

ومرمــول. شــليم  منطقتــي 
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تحقيق التنمية العمرانية االستراتيجية

SD :رمز السياسة
لقد شهدت محافظة ظفار تنمية عمرانية مضطردة 
على مدى العقود الخمسة الماضية من عمر النهضة 
العمانية الحديثة التي انطلقت في عام 1970م، حيث 
محافظة  في  االقتصادية  التنمية  عملية  تسارعت 
زيادة  وبفضل  مسبوقة،  غير  مستويات  إلى  ظفار 
المياه،  آبار  وحفر  الطرق،  بناء  تم  النفطية  اإليرادات 
السكنية،  المشاريع  وتشييد  الطاقة،  وبناء محطات 
وعلى الرغم من أن التوسع العمراني في محافظة 
يتزايد  الذين  سكانها  احتياجات  استهدف  ظفار 
عددهم بسرعة، إال أن ذلك تسبب في حدوث تمدد 
بوضوح  األمر  ويظهر هذا  موجه،  غير  ونمو حضري 
الساحلي،  تعقيدًا في سهل صاللة  األكثر  وبصورته 
لذا تحتاج هذه المناطق بعد عقود من النمو السريع 
تحسين  إلى  الهادفة  العمليات  من  المزيد  إلى 
الجودة العمرانية المكانية، من خالل تقييم عمليات 
والتخطيط  السكنية،  للمشاريع  والتنفيذ  التخطيط 
السكنية في صاللة  للمناطق  الجيد والفعال سواء 
الهدف  ويتمثل  الحضري.  التوسع  مناطق  في  أو 
الرئيسي لهذا المحور في تعزيز مكانة محافظة ظفار 
والقرى  للمدن  الواسع  التنوع  حيث  من  مستقباًل 
الخدمات  وتوفير  المختلفة،  الكثافة  ذات  واألحياء 
الذكية والمستدامة، ويمكن تحقيق ذلك من خالل 

مجموعة السياسات التالية:

تشــجيع توجيــه التنميــة حــول محطــات النقــل 
العــام المتكاملــة

توفير الخدمات و المرافق المجتمعية

تعزيز المجتمعات الريفية

والمحافظــة  االجتماعــي  التماســك  تشــجيع 
العمانيــة الهويــة  علــى 

ضبط التنمية في المناطق غير المائمة

SD6 :رمز السياسة

SD7 :رمز السياسة

SD8 :رمز السياسة

SD9 :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

SD10 :رمز السياسة
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تحديد مناطق التخطيط ذات
الطبيعة الخاصة

بيئة عمرانية خضراء
مستدامة

SD11 :رمز السياسة

SD12 :رمز السياسة
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من  المزيد  ظفار  محافظة  ستشهد 
الهرمي  التسلسل  تنظيم  عمليات 
وتقع   ،)SD1( السكانية  للتجمعات 
القائمة،  رأس  على  صاللة  مدينة 
الريفية  والقرى  الخدمات  مراكز  تليها 
الكبيرة، ويهدف هذا التسلسل للحد 
العشوائي،  الحضري  التمدد  من 
والتشجيع على توفير البنية األساسية، 
وتوفير خدمات مجتمعية أكثر كفاءة 
احتواء  اتباع سياسة  فإن  لذا   ،)SD7(
النمو الحضري )SD2( حول المناطق 
والتجمعات السكانية الرئيسية سيحد 
الغير  العمراني  التمدد  عمليات  من 

موجه. 
سكان  عدد  إجمالي  يصل  أن  ويقدر 
ألف   600 نحو  إلى  ظفار  محافظة 
أمر  وهو   ،2040 عام  بحلول  نسمة 
يتطلب توفير مناطق للتوسع الحضري 
هذه  ومعظم  النمو،  هذا  تستوعب 
صاللة،  مدينة  في  تقع  المناطق 
ولذلك فإن الهدف المنشود هو خلق 
أحياء جديدة جذابة ذات كثافة حضرية 
المزايا،  من  بالعديد  وتتمتع  عالية، 
والوظائف  الخدمات  توفر  أهمها 
من  التقليل  مع  التجارية،  والمراكز 
الخاصة،  النقل  وسائل  إلى  الحاجة 
إضافة الى ما تتميز به هذه المناطق 
في  الطاقة  استهالك  انخفاض  من 
وقلة  والتبريد،  التسخين  عمليات 

المخلفات.

 إعادة هيكلة المناطق تعزيز التنمية العمرانية
 الحضرية

SD	SD4

SD	

SD2SD	

الحضري  التحول  سياسة  تؤدي 
عملية  توازن في  إحداث  إلى   )SD4(
خالل  من  وذلك  الحضري،  التوسع 
الخيارات  توفير مجموعة واسعة من 
النسيج  جودة  ورفع  السكنية، 
صاللة  مدينة  في  ويوجد  الحضري، 
التي  الداخلية  المناطق  من  العديد 
مما  التدهور،  من  ما  حد  إلى  تعاني 
كأماكن  جاذبيتها  على  سلًبا  يؤثر 
جزء  تخصيص  يعتبر  ولذلك  للعيش، 
كبير من وسط مدينة صاللة كمنطقة 
للتجديد العمراني بمثابة آلية مناسبة 
المباني،  وتأهيل  تحسين  عملية  لبدء 
المساحات  استغالل  جودة  وتحسين 
تشجيع  سياسة  بجانب  ذلك  العامة، 
العام  النقل  محطات  حول  التنمية 
ستعمل  التي   ،)SD6( المتكاملة 
حول  الحضرية  الكثافة  زيادة  على 
بيئة  خلق  من خالل  المحطات،  هذه 
كتوفير  االستخدامات،  متعددة 
تصميمًا  مصممة  عامة  ساحات 
والمرتادين  السكان  قابلية  يعزز  جيدًا 
متكاملة  منظومة  ووضع  للمشي، 
مدينة  في  السريع  النقل  لحافالت 
نقل عام  صاللة، مع وجود محطات 
طول  على  بناؤها  سيتم  متكاملة 
فإن  وبالطبع  المدينة،  شرق  المسار 
تعزيز  في  كثيرًا  سيسهم  ذلك  طل 

اقتصاد المدينة.
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يساهم تطبيق مبادئ المدينة الذكية 
)SD5( في تطوير المناطق السكنية 
وتكاملها،  ترابطها  وزيادة  الريفية 
وإنشاء  فيها،  الحياة  جودة  وتعزيز 
وذلك  للبيئة،  صديقة  سكنية  أحياء 
تكنولوجيا  حلول  استخدام  خالل  من 
ظل  وفي  واالتصاالت.  المعلومات 
واالقتصادي  السكاني  النمو  تواصل 
الوقت  في  يتم  فإنه  بمدينة صاللة؛ 
اآلليات  تطوير  على  العمل  ذاته 
الريفية  المجتمعات  بتعزيز  الكفيلة 
)SD8(، وذلك من خالل توفير المزيد 
التعليمية،  والبرامج  العمل  من فرص 
الفريدة  الهوية  على  الحفاظ  مع 
األخذ  مع   ،)SD9( السلطنة  لجنوب 
بعين االعتبار مسألة الحد من عمليات 
التوسع العمراني في المناطق الريفية 
خارج حدود التجمعات السكنية وفي 
المناسبة  غير  أو  األمنة  غير  األماكن 

 .)SD10(

لقد تم استحداث »مناطق التخطيط 
ذات الطبيعة الخاصة« )SD11( كأداة 
تخطيط جديدة لحماية جبال ظفار من 
عمليات التدهور، فهناك حاجة ماسة 
للتخطيط واإلدارة لجبال ظفار بشكل 
أفضل بهدف وقف الزحف العمراني 
كما  الحالية،  الرعي  أنشطة  وإدارة 
القضايا  من  مجموعة  معالجة  أن 
واالقتصادية  والبيئية  االجتماعية 
مهمة  تعد  المنطقة   تواجه  التي 
ومعقدة جدًا، لذلك ال بد من الجمع 

بين إجراءات وقف التدهور

تعزيز التنمية
الريفية 

 تنمية جبال ظفار كمنطقة
 تخطيط ذات طبيعة خاصة

الغايات المنشودة من سياسات )تحقيق 
التنمية العمرانية االستراتيجية(

SD	

SD		

SD	

SD9

SD	0

SD	

9	9,		 كــــــــــم2

00	,	 هكتار

9		,	 هكتار

0		,	4 وحدة سكنية

مساحة مناطق التخطيط ذات الطبيعة الخاصة

مساحة إعادة التطوير الحضري

مساحة األراضي المطلوبة للتوسع السكني

عدد الوحدات السكنية المطلوبة

 ،)FS4( الرعي  إدارة  البيئي، وتحسين 
للمناطق  التخطيط  عملية  وتحسين 
 ،)SD8( الريفية  السكنية  والتجمعات 
وتعتبر عملية إدراج مزيد من التفاصيل 
على خطة استخدام األراضي وإدارتها 
على المستوى المحلي وما تستلزمه 
مسألة  مؤسسي  وجهد  تعاون  من 

غاية في األهمية وذات أولوية.
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خطة التحول الحضري لمرباط

خطة التحول الحضري لمدينة صالة
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خطة التحول الحضري لطاقة

خطة التحول الحضري لثمريت
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خطة التحول خطة التحول الحضري للمزيونة
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مناطق التخطيط الساحلية والبرية ذات الطبيعة الخاصة
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تحقيق النمو واالزدهار 

GP :رمز السياسة

توضــح المؤشــرات االقتصاديــة إحــراز محافظــة ظفــار 
تقدًمــا كبيــًرا فــي بنــاء اقتصاد أكثر تنوًعا خالل العقود 
بشــكل  التوظيــف  معــدالت  زادت  فقــد  الماضيــة، 
ملحــوظ مــع انضمــام أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن 
العمانييــن والوافديــن إلــى القــوى العاملــة، إال أنــه 
ال تــزال هنالــك تحديــات كبيــرة، ســواء فــي تحقيــق 
المزيــد مــن التنــوع االقتصــادي أو فــي خلــق فــرص 

عمــل للمواطنيــن.
االقتصاديــة  التنميــة  أهــداف  تحديــد  تــم  وقــد 
التوقعــات  مــع  يتماشــى  بمــا  فــي محافظــة ظفــار 
الوطنيــة، وبنمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي يبلــغ 
عــام  حلــول  حتــى  ســنويا  المتوســط  فــي    3.1%
2040، ويتطلــب هــذا النمــو قــوة عاملــة تبلــغ قرابــة 
360 ألــف عامــل بحلــول عــام 2040م، حيــث يتوقــع 
أن يكــون ٪28 مــن المواطنيــن، كمــا يتوقــع أن يكــون 
قطــاع التعديــن واالســتفادة مــن المحاجــر والتصنيــع 
والبيــع بالجملــة والتجزئــة مــن أكثــر القطاعــات أهميــة 
وإســهامًا فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول 
عــام 2040م. ويعــد تنويــع اقتصــاد محافظــة ظفــار 
قطــاع  علــى  االعتمــاد  مــن  التدريجــي  والتقليــل 
مســتوى  علــى  األهــداف  أهــم  أحــد  والغــاز  النفــط 
المحافظــة، ومــن المتوقــع أن يتحقــق هــذا التنويــع 
مــن خــالل النمــو القــوي فــي القطاعــات الخدميــة 
)الماليــة والعقاريــة والحكوميــة( والســياحة )الفنــادق( 
والميــاه(  والغــاز  )الطاقــة  المتجــددة  والطاقــة 

األســماك. والزراعــة وصيــد  التصنيــع  وأنشــطة 

لمحافظــة  العمرانيــة  التنميــة  اســتراتيجية  وتضــع 
ــا طموحــة لتحقيــق نمــو الناتــج المحلــي  ظفــار أهداًف
يتطلــب  مــا  وهــو  االقتصــاد،  وتنويــع  اإلجمالــي 

أهمهــا: مــن  السياســات،  مــن  شــاملة  مجموعــة 

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
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االقتصاديــة  النقطــة  ثمريــت  تعتبــر 
فــي  الداخليــة  لألجــزاء  المحوريــة 
محافظــة ظفــار، وهــي تســتفيد مــن 
امتــداد األنشــطة التجاريــة مــن صاللــة 
الثانويــة  األنشــطة  ومــن  جهــة،  مــن 
الناشــئة عــن التوســع الزراعــي فــي نجد 
مــن جهــة أخــرى، وإلــى الغــرب تتمتــع 
فــي  الحــرة  االقتصاديــة  المنطقــة 
مميــزة  اقتصاديــة  بمكانــة  المزيونــة 
)GP2(، حيــث تســتفيد مــن موقعهــا 
علــى الحــدود مــع اليمــن. ومــن أجــل 
يتــم  المحليــة  العمــل  فــرص  زيــادة 
فــي  االقتصاديــة  المبــادرات  تشــجيع 
المناطــق الريفيــة، حيــث تعتمد العديد 
مــن المــدن الســاحلية علــى مزيــج مــن 
األنشــطة والخدمات الســياحية وصيد 
األســماك، والتــي تســهم فــي حصــول 
وزيــادة  الوظائــف  علــى  المواطنيــن 
الدخــل، خاصــة فــي مربــاط وحاســك 
ســاحل  علــى  الموجــودة  والقــرى 
اســتراتيجية  وتســعى  الشــويمية. 
ظفــار  لمحافظــة  العمرانيــة  التنميــة 
االحترافــي  الطابــع  إدخــال  إلــى  أيًضــا 
والحيوانــي  الزراعــي  القطــاع  علــى 
يشــتمل  والــذي  بالمحافظــة،  الكبيــر 
مثــل  المنتجــات،  مــن  عــدد  علــى 
والخضــروات  االســتوائية  الفواكــه 
منتجــات  جانــب  إلــى  واألعــالف، 
االحتفــاظ  ويتــم  الحيوانيــة،  الثــروة 
بأعــداد كبيــرة مــن الماشــية )كالجمــال 
واألبقــار والماعــز واألغنــام( فــي جبــل 
والتجــارة  المنزلــي  لالســتخدام  ظفــار 

المحليــة.

العمرانية  التنمية  استراتيجية  تعمل 
على  خاص  بشكل  ظفار  لمحافظة 
المخصصة  والمباني  المواقع  تنمية 
االقتصادية  واألنشطة  لألعمال 
تساهم  آلية  وفق  المحافظة  في 
التنمية  عمليات  من  المزيد  في 
العمل  فرص  وخلق  االقتصادية 
إجمالي  ويقدر   ،)GP1( والتوظيف 
للتنمية  المخصصة  األراضي  مساحة 
 883 الكبرى  صاللة  في  الصناعية 
هكتار بحلول 2040، وألن صاللة هي 
المحرك االقتصادي لمحافظة ظفار؛ 
االستخدامات  مواقع  أغلب  فإن 
الصناعية والمكتبية تتركز فيها، حيث 
تتمتع الشركات بقربها من األسواق، 
كبير،  بشكل  العاملة  القوى  وتوفر 
وبسهولة التنقل. ويعتبر ميناء صاللة 
الشحن  إعادة  لعمليات  عالميًا  مركزًا 
في  الصناعية  باألنشطة  ارتباطه  مع 
المناطق  وتشكل  ريسوت.  منطقة 
االقتصادية  المنطقة  في  الصناعية 
الصناعية  ريسوت  ومنطقة  الحرة 
في  للتوظيف  رئيسية  مراكز  وعوقد 
معظم  صاللة  تضم  كما  المدينة، 
والقطاعات  الحكومية  اإلدارات 
مستوى  على  الحديثة  الخدمية 

محافظة ظفار.

تحديد نطاقات متخصصة 
لألعمال والتوظيف GP	

تحفيز مناطق االقتصاد 
الريفي GP2
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فــي  واعــد  ســياحي  قطــاع  يوجــد 
صاللــة وفــي المناطــق القريبــة منهــا، 
ــزوار مــن  حيــث يصــل عــدد كبيــر مــن ال
لالســتمتاع  صيــف  كل  الخليــج  دول 
الســياح  يأتــي  كمــا  صاللــة،  بخريــف 
مــن مختلــف أرجــاء العالــم فــي أوقــات 
أخــرى مــن العــام للســياحة لالســتمتاع 
)هوانــا(  الشــاطئية  بالمنتجعــات 
وزيــارة  الخالبــة،  الطبيعيــة  والمناظــر 

.)GP2( الثقافــي  التــراث  مواقــع 

الموظفيــن  لســكن  مناطــق  توفيــر 
بجانــب مواقــع األنشــطة االقتصاديــة 
التــي   ،)GP2( الحــرة  المناطــق  فــي 
فــي  بمــا  المختلفــة  الحوافــز  تقــدم 
لتشــجيع  الضريبيــة  اإلعفــاءات  ذلــك 
وجــذب االســتثمارات األجنبيــة وزيــادة 
القــدرة التنافســية القتصــاد محافظــة 
تقــوم  حيــن  فــي   ،)GP3( ظفــار 
منــاخ  بتعزيــز  الماليــة  المؤسســات 
األعمــال مــن خــالل تفعيــل وإنعــاش 
المبــادرات المختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
 )GP4( المالــي  التمويــل  تقديــم 
بالنســبة  حيويــا  عنصــرا  يعــد  الــذي 
وبــدء  الســوق  لدخــول  للمؤسســات 
المحافظــة. فــي  التجاريــة  األعمــال 

التنمية السياحية

تشجيع االبتكار واالستثمار 
األجنبي

GP2

GP2

GP	

الغايــــــات المنشــــــودة مـــــــن سياســـــــات 
)تحقيق النمو واالزدهار االقتصادي(

90%

28%

األراضي الصناعية المستغلة في المنطقة 
الحره بصاللة

القوى العاملة الوطنية
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مناطق األنشطة االقتصادية 
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إدارة البيئة )التراث الطبيعي والثقافي(

)TE( سياسات حماية البيئة البرية

TE, CE, CH :رمز السياسة

ذات  المناطق  من  بالعديد  ظفار  محافظة  تتمتع 
األهمية البيئية الكبيرة، حيث تواجه العديد من هذه 
البيئية  السياسات  وتهدف  التدهور،  خطر  المناطق 
إلى  ظفار  لمحافظة  العمرانية  التنمية  الستراتيجية 
والتراثية،  الطبيعية  تحسين مستوى حماية األصول 
المستدام  االستخدام  مع  البحر،  أو  البر  في  سواء 
تحسين  إلى  تهدف  كما  المتاحة،  الطبيعية  للموارد 
أهمية  وتنبع  الحضرية،  المناطق  في  الحياة  جودة 
هذه المناطق مما تزخر به من نباتات نادرة، وغطاء 
نباتي فريد، ومناظر طبيعية خالبة، وبيئة جيولوجية 
بكر، فضاًل عن كونها موطنًا ألنواع كثيرة من الثدييات 
العناصر  هذه  يجمع  وبعضها  والزواحف،  والطيور 
السياسات  المحور  هذا  يتضمن  ولذلك  مجتمعة، 
 ،)CE( والبيئة الساحلية ،)TE( المتعلقة بالبيئة البرية

.)CH( والتراث الثقافي

لمحافظة  العمرانية  التنمية  استراتيجية  تهدف 
للموروث  المستدامة  اإلدارة  ضمان  إلى  ظفار 
بالنفع  آليات تعود  الطبيعي الغني والمتنوع، وفق 
تجاه  بااللتزامات  والوفاء  جهة،  من  المجتمع  على 
تهدف  كما  أخرى،  جهة  من  الدولية  االتفاقيات 
االستراتيجية إلى الحد من اآلثار السلبية التي أحدثتها 
المعيشية  البيئة  على  والتنمية  التحديث  أعمال 
اإلطار  ويتضمن  بالمحافظة.  للمواطنين  اليومية 

العام لسياسة البيئة البرية )TE( السياسات التالية:

األحيائــي  التنــوع  لحمايــة  متكاملــة  شــبكة 
الطبيعيــة      والمناظــر  والجيولوجــي 

الوضع البيئي -الرصد 
وإعداد التقارير

الضجيــج  وإدارة  الهــواء  جــودة  تحســين 
ء   ضــا لضو ا و

TE1 :رمز السياسة

TE2 :رمز السياسة

TE3 :رمز السياسة

حماية المقومات الطبيعية 

TE	
المقومات  حماية  سياسات  تسهم 
على  الحفاظ  في   )TE1( الطبيعية 
التي  المناطق  وحماية  الطبيعة، 
اإليكولوجي  النظام  خدمات  توفر 
الضرورية لجودة الحياة، باإلضافة إلى 
الدولية  السلطنة  بالتزامات  الوفاء 
البيولوجي،  التنوع  وصون  بحفظ 
تحديد  إلى  السياسة  هذه  وتهدف 
في  الرئيسية  البيئية  األصول  أهم 
بعض  تتطلب  التي  ظفار  محافظة 
صون  مناطق  مثل  الحماية،  أشكال 
)NCAS( في جبل سمحان،  الطبيعة 
البيئية  والمواقع  الساحلية،  واألخوار 
الحساسة  التخطيط  منطقة  في 
في جبال ظفار، وغيرها من المواقع 

البيئية المهمة.

TE :رمز السياسة
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وإدارة  الهــواء  جــودة  تحســين 
والضوضــاء  الضجيــج  TE2

TE	

البيئية،  األصول  حماية  جانب  إلى 
إطالق  في   )TE2( سياسات  تسهم 
عن  واإلبالغ  للرصد  مؤسسي  نظام 
يؤدي  بدوره  والذي  البيئي،  الوضع 
العمرانية  المخططات  دعم  إلى 
بالمعايير  االلتزام  في  المستقبلية 
البيئية ذات العالقة. وتعطى األولوية 
في النظام لعمليات رصد مستويات 
عن  الناجم  الهواء  وتلوث  الضوضاء 
الثقيلة  والصناعات  البري  النقل 
)TE3(، وذلك من أجل المساعدة في 
الحضرية، ويعتبر  البيئة  تحسين جودة 
هذا النظام ضروريًا على طول الطرق 
السريعة الرئيسية في صاللة وبالقرب 

من منطقة ريسوت الصناعية.

الغايــــات المنشـــــــودة مــــن سياســـــات  
)إدارة البيئه البرية(

	

20%
 عدد مناطـــــــق صون الطبيعـة

 نسبة مســـاحة أراضــــي صـــون الطبيعة ذات اإلدارة
 الفعالة
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مناطق صون الطبيعة
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سياسات حماية البيئة الساحلية

عميقًا  تأثيرًا  الخريف  الباردة خالل  المياه  إن ألمواج 
على النظم البيئية البحرية على طول ساحل محافظة 
ظفار. فهذه األمواج تجلب كميات كبيرة من العناصر 
عمليات  ازدهار  في  متسببة  السطح  إلى  الغذائية 
الكائنات  من  العديد  تجذب  التي  األولية  االنتاج 
الحية، ومن ثم تسهم هذه العملية بقوة في ارتفاع 
في  اإلنتاج  ومستويات  اإلحيائي،  التنوع  مستويات 

البحر. 
العمرانية  التنمية  استراتيجية  تركيز  من  الرغم  وعلى 
للمناطق  العمراني  التخطيط  على  ظفار  لمحافظة 
واإلدارة  التخطيط  على  أيًضا  تشجع  أنها  اال  البرية، 
المناطق  وأن  سيما  ال  البحرية،  للمناطق  الحصيفة 
إدارة  أو  رسمية  بأي حماية  اليوم  تحظى  البحرية ال 
والتهديد  للتلوث  متزايد  بشكل  تعرضها  رغم  بيئية، 
واالستزراع  كالسياحة  التنمية،  أعمال  عن  الناجم 
الى  أدناه  الثالث  السياسات  وتهدف  السمكي، 

التغلب على هذه التهديدات:

CE :رمز السياسة

تحديث برنامج وطني إلدارة وتنسيق 
أفضل،  بشكل  الساحلية  األنشطة 
ومواقع  المياه  تحلية  كمحطات 
مرباط،  في  السمكي  االستزراع 
)هوانا(،  السياحية  والمنتجعات 
الصيد، وذلك من أجل خلق  وموانئ 
على  المكاني  والتماسك  الترابط 

طول ساحل محافـــــظة ظفار.

لحماية  إضافية  تخطيط  أداة  وهي 
أفضل،  بشكل  البحرية  البيئية  النظم 
من  القريبة  الساحلية  المناطق  مثل 
وخليج  المرجانية(  )الشعاب  مرباط 
الحدباء  )الحيتان  الحالنيات  وجزر 

والطيور(.

بيــن  للتنســيق  جديــدة  تخطيــط  أداة 
فــي  المختلفــة  البحريــة  األنشــطة 
المناطــق البحريــة، مثــل مناطــق طاقــة 
الشــحن  وطــرق  الشــاطئية،  الريــاح 
صيــد  حظــر  ومناطــق  والموانــئ، 

األســماك.

إدارة المناطق
الساحلية 

مناطـــق التخطيط الساحلية 
ذات الطبيعة الخاصة 

التخطيط المكاني
البحري 

CE1

CE2

CE3

الغايات المنشودة من سياسات )حماية 
البيئة الساحلية(

4		,		 كــــــــــم2
 مساحة مناطـــــــــــق التخطیــــــــــط الساحلیــــــــــة ذات

الطبيعة الخاصة
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سياسات حماية التراث الثقافي

تتميــز محافظــة ظفــار بتاريــخ عريــق ومــوروث ثقافــي 
ثــري، يتكــون مــن بقايــا آثــار مــن المجتمعــات البدائيــة 
للعصــر الحجــري، وآثــار طــرق التجــارة، ومراكــز تجــارة 
البخــور واللبــان، إلــى جانــب المــوروث الحضــري الــذي 
والمســاكن  والحصــون  كالقصــور  مؤخــًرا،  بنــاؤه  تــم 
المــوروث  هــذا  أصــول  حمايــة  أجــل  ومــن  الفرديــة. 
مــن  مجموعــة  وضعــت  المحافظــة،  فــي  الثقافــي 
التــي تعالــج هــذا الجانــب، وذلــك علــى  السياســات 

النحــو التالــي:

CH :رمز السياسة

تحديد مناطق حفظ
التراث الثقافي 

تعزيــز مواقــع التــراث العالمــي المدرجــة ضمــن 
قائمــة اليونســكو  

الحفــاظ علــى التكامــل بيــن المناظــر المتنوعــة 
الثقافيــة والطبيعيــة 

تحديد المباني التاريخية
والحفاظ عليها 

الحفــاظ علــى التقاليــد االجتماعيــة والثقافيــة 
العمانيــة 

CH1 :رمز السياسة

CH2 :رمز السياسة

CH3 :رمز السياسة

CH4 :رمز السياسة

CH5 :رمز السياسة

تســعى اســتراتيجية التنميــة العمرانيــة 
أصــول  حمايــة  إلــى  ظفــار  لمحافظــة 
ــراث الثقافــي فــي »مناطــق حفــظ  الت
مــع  يتماشــى  بمــا  الثقافــي«  التــراث 
واالجتماعــي  الحضــري  التخطيــط 
ويشــمل  المســتدام.  واالقتصــادي 
موجــه  تنظيمــي  إطــار  تطويــر  ذلــك 
للحفــاظ علــى التــراث وإعــادة تأهيلــه 
مناطــق  وتهــدف  واســتغالله. 
حمايــة  إلــى  الثقافــي  التــراث  حفــظ 
المهمــة،  التراثيــة  المناطــق  وإدارة 
والحصــن  الحافــة  منطقــة  مثــل 
الكورنيــش  ومنطقــة  صاللــة،  فــي 
فــي  الحصــن  ومنطقــة  مربــاط،  فــي 
طاقــة، باإلضافــة إلــى مواقــع التــراث 
بحمايــة منظمــة  المشــمولة  األربعــة 
اللبــان  اليونســكو علــى طــول طريــق 
والبليــد،  ســمهرم،   / روري  خــور   -
ووادي دوكــه، وأوبــار، وتعتمــد هاتــان 
السياســتان نهجــًا قائمــًا علــى تحديــد 
مناطــق تشــتمل علــى مجموعــة مــن 
المعالــم واألصــول التراثيــة، فــي حيــن 
تركــز سياســة تحديــد المبانــي التاريخيــة 
التاريخيــة  اإلنشــائية  الهيــاكل  علــى 

بالحمايــة. الجديــرة  الفرديــة 

مناطق حفظ التراث الثقافي 

CH1

CH4

CH2
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نســبًيا،  جديــدة  السياســة  هــذه  تعــد 
ظفــار  محافظــة  فــي  يوجــد  حيــث 
منطقــة  فــي  اآلثــار  مــن  العديــد 
التــي  البدائيــة  للمجتمعــات  النجــد 
تعــود للعصــر الحجــري، وتحتــاج هــذه 
المنطقــة للحمايــة، كمــا تتطلــب مزيــًدا 
مــن البحــث لفهــم الظروف المعيشــية 
فــي  البائــدة  البشــرية  للمســتوطنات 
تــدل  والتــي  العالــم،  مــن  الجــزء  هــذا 
اإلنســان  بيــن  القائــم  التفاعــل  علــى 
الطبيعــة  مــع  الثقافــي  وموروثــه 

بــه. المحيطــة 

الثقافــي  المــوروث  علــى  التركيــز 
االندثــار،  مــن  وحمايتــه  المــادي  غيــر 
المحليــة  اللغــات  علــى  كالحفــاظ 
والمالبــس  والمهريــة(،  )الشــحرية 
الشــعبي،  والفلكلــور  التقليديــة 

اليدويــة.  والحــرف 

حمـــــاية المناظــــر الطبيعية 
الثقافية

حماية التراث غير المادي

CH3

CH5

الغايات المنشودة من سياسات )حماية 
التراث الثقافي(

	

	
عــــــدد مناطـــــــق حفـــــظ التـــــــراث الثقافـــــــي

عدد المناطق المحددة للحفاظ على التكامل
بيـن المناظــر المتنوعــة الثقافيــة والطبيعيــــة
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مناطق حفظ التراث الثقافي
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إدارة الموارد الطبيعية

MM, WR, FS :رمز السياسة

لقد أدت أعمال التنمية والتوسع العمراني المتسارع 
إلى االستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية في 
الرعي  وأراضي  المياه  كاحتياطيات  ظفار،  محافظة 
العمرانية  التنمية  استراتيجية  تهدف  لذا  والمعادن، 
لمحافظة ظفار إلى توجيه وإدارة واستخدام الموارد 
مبادئ  مع  يتوافق  وبما  أفضل،  بشكل  الطبيعية 
االستدامة. وتنقسم هذه السياسة إلى ثالثة أقسام 
 ،)FS( واألمن الغذائي ،)WR( فرعية: الموارد المائية

.)MM( والمعادن والتعدين

سياسات حماية الموارد المائية

يعتمــد اســتخدام الميــاه فــي صاللــة علــى الطبقــة 
الحاملــة للميــاه الجوفيــة فــي الســهل الســاحلي، كمــا 
أحفوريــة،  مائيــة  مــوارد  النجــد  منطقــة  فــي  توجــد 
بعضهــا مالــح جــدًا ويحتــاج لعمليــات تحليــة ليكــون 
صالحــا لالســتخدام الطبيعــي، وقــد أدى االســتنزاف 
المتجــددة  العذبــة  للميــاه  المســتدام  وغيــر  الكبيــر 
بصاللــه  الســاحلي  للســهل  الجوفيــة  الطبقــة  فــي 
إلــى  الزراعــة  عمليــات  فــي  المفــرط  واســتعمالها 
انخفــاض حــاد فــي منســوبها، ومــن ثــم تعرضهــا لخطــر 
تســرب الميــاه المالحــة إليهــا، لذلــك ال بــد مــن وضــع 
األســس الكفيلة بحماية هذا المورد المائي الحيوي، 
والعمــل فــي الوقــت نفســه علــى االســتغالل األمثــل

للمــوارد المائيــة المكتشــفة فــي الطبقــات الجوفيــة 
األحفوريــة بمنطقــة النجــد وتحقيــق أقصــى فائــدة 

ممكنــة منهــا. 
وقد تم في هذا السياق تحديد السياسات التالية:

WR :رمز السياسة

مــــــراقبة ورصــــد مستــــوى 
استنـــــــــزاف طبقة الميــــــاه 

الجوفية 

مــن  المائيــة  المــوارد  حمايــة 
لتلــوث  ا

تعزيــز منظومــة جمــع وتخزيــن 
المــوارد  كافــة  واســتخدام 

ئيــة  لما ا

WR1

WR2

WR3

حيـــــث يتطلب ذلك رصـــد مستويات 
الميـــــاه الجوفيــــــــة، وحصــــــــر كافـــــة 
مستخدميهـــــــا، وإعـــــــــداد أســــــــاس 
جيـــــد إلدارتهـــــا، وتحديـــــــد حصــــص 

استخداماتها. 

وذلـــــك مـــــن خــــالل إعــــداد البرامــج 
المناسبـــة والفاعلـــة لمراقبــة جــودة 
الميــــــــاه الجوفيـــــــــــة والسطحيــــــــــــة، 
والقيام بالمراجعــــة الشاملـــة لتوحيد 

المعلومات المتوفرة بشأنها. 

ظفــار  محافظــة  تمتلــك  حيــث 
احتياطيــات كبيــرة من الميــاه الجوفية، 
مع وجود احتياطيات كامنة ومتزايدة 
وفائــض  المعالجــة،  الميــاه  مــن 
المصاحبــة  والميــاه  التحليــة  ميــاه 
لزيــادة  التــي يمكــن تطويرهــا  للنفــط 
الميــاه. توفــر  معــدالت  إجمالــي 
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المعرضــة  المناطــق  إدارة 
لمخاطــر الســيول والفيضانــات 
والمناطــق  الســهول  فــي 

حلية  لســا ا

WR4

ُتظهــر  محّدثــة  خرائــط  تتوفــر  حيــث 
خطــر  وزيــادة  العواصــف،  زيــادة 
لظاهــرة  الســاحلية  المناطــق  تعــرض 
ــاج المناطــق  التســونامي، ولذلــك تحت
شــديدة الخطــورة إلــى تقييــم واضــح 
وتوجيــه  المناســبة،  اإلدارة  لتحديــد 
التنميــة  ألعمــال  التخطيــط  عمليــات 
الجديــدة، مــن أجــل تقليل الخســائر في 
األرواح والبنية األساسية جراء السيول 
والفيضانــات. ويعتبــر هــذا األمــر مهمــا 
جــدًا وبشــكل خــاص لمدينــة صاللــة، 
الســاحلية  للمناطــق  مــا  حــد  وإلــى 
فــي منطقــة الشــويمية، كمــا ينبغــي 
الفيضانــات  خرائــط مخاطــر  تكــون  أن 
مصحوبــة بمعاييــر وإرشــادات تخطيــط 
المخاطــر. مجــاالت  لكافــة  محدثــة 

الغايات المنشودة من سياسات )حماية 
الموارد المائية(

20	 ألف م3 / يوم
كمية استخدام مياه الصــــرف المعالجـــــــة  
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سياسات األمن الغذائي

األولوية  ذات  البرامج  من  الغذائي  األمن  يعتبر 
الزراعي  التوسع  فإن  ولذلك  السلطنة،  في  الملحة 
التربة  ذات  المواقع  في  الغذائي  األمن  لزيادة 
من  أساسًيا  جزًءا  يعد  المياه  فيها  وتتوفر  المناسبة 
هذا البرنامج، وتتمتع محافظة ظفار بإمكانيات كبيرة 
في هذا الجانب، نظًرا لتوفر موارد المياه المتجددة 
المتجددة  غير  المياه  وموارد  الخريف(  )موسم 
السياسات  تحديد  تم  ولذلك فقد  النجد(،  )منطقة 

التالية ضمن هذا اإلطار:

FS :رمز السياسة

عبر تفعيل ودعم استثمـارات الشراكة 
والخــــــاص  العــام  القطاعـــين  بيــن 
للتوســع الزراعــي، ســيما فــي منطقـــــــة 

النجــد.

مــن خــالل توجيــه وتطوير الممارســــات 
الزراعــــــية، مثــل دعــم وتطويــر عالمــــــــة 
للبيئــة  وصديقــــــة  متميــزة  تجاريــة 
جــوز  منتجــات  مــن  المحلــي  لإلنتــاج 
الهند والمــــوز والفافــــاي وغيرها، مع 
ــاه المســتخدمة،  ــن كميــات الميـــ تقنيـــ
هــذه  باســتخدام  الســماح  وعــدم 

الزراعــي. االســتخدام  لغيــر  األراضــي 

منهجيــة  وضــع  خــالل  مــن  وذلــك 
التدهــور  مــن  المزيــد  لمنــع  شــاملة 
فــي جبــال ظفــار، عــن طريــق التقليــل 
الماشــية،  أعــداد  مــن  كبيــر  بشــكل 
بمــا  المراعــي،  إدارة  برنامــج  وتفعيــل 
والنباتــات  العشــبية  لألراضــي  يســمح 

بالتعافــي.  األخــرى 

ال بــد مــن إعــادة هيكلــة بعــض قطــع 
يتــم  كــي  المتناثــرة  الزراعيــة  األراضــي 
منتجــة  زراعيــة  كأراض  اســتخدامها 
مــرة أخــرى، علــى ســبيل المثــال إعــادة 
إدخــال المحاصيــل التقليديــة أو الطــرق 

الحديثــة للزراعــة.

مــن خــالل تشــجيع االبتــكار فــي قطــاع 
صيــد األســماك واســتغالل اإلمكانــات 

الكامنــة فــي موانــئ الصيــد الحاليــة.

التوسع الزراعي لزيادة األمن 
الغذائي

تطوير ورفع إنتاجية المزارع 
القائمة 

حماية وإدارة مناطق
الرعي

إعـــــــادة هيكلة المنـــــــــاطق 
الزراعــــــية التقليديـــــة /غيــــر 

المجدية اقتصاديًا

تطوير قطاع الثروة السمكية 
بمواصفات عالمية  FS1

FS2

FS4

FS3

FS5

الغايـــــات المنشودة مــــن سياســات 
)األمن الغذائي(

40		 كــــــــــم2

40 ألف

0	 ألف

مساحة أراض التوسع لألغراض التجارية

عدد الِجمــــــــــــــــال

عدد الماشيـــــــــــــــة
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مناطق التوسع الزراعي 
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المناطق الرعوية محافظة ظفار
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)MM( سياسات المعادن والتعدين

كبيــرة  رســوبية  طبقــات  ظفــار  محافظــة  تمتلــك 
الصالحيــة  وتعتمــد  الجيــري،  والحجــر  الجبــس  مــن 
علــى مجموعــة  المعــادن  التجاريــة الســتخراج هــذه 
مــن العوامــل، أهمهــا مــدى توفــر هــذه الرواســب، 
جانــب  إلــى  إليهــا،  الوصــول  وســهولة  وجودتهــا، 
مســتوى  حيــث  مــن  المتوقعــة  التنافســية  قدرتهــا 
الطلــب واألســعار فــي الســوق العالميــة. ورغم وجود 
الرواســب فــي عــدد مــن مناطــق محافظــة  بعــض 
إلــى  الوصــول  أن صعوبــة  اال  الســطح،  علــى  ظفــار 
هــذه المناطــق النائيــة يشــكل عقبــة رئيســية أمــام 
عمليــات االستكشــاف، وفــي هــذا الصــدد تــم اعتمــاد 

التاليــة: السياســة 

MM :رمز السياسة

حيــث تحتـــــــاج أنشطـــة التعــــدين إلى 
مراعاة االعتبارات االجتماعية والبيئية 
المحليــــــــة، كالتجمعـــــــــات السكـــــــانية 
الموجــــــــودة، والمـــــــــــــوارد والمناظــــر 
الطبيعيـــة القيمـــة، ومناطـــق التنـــوع 

البيولوجي.

استخـــــراج المعــــادن وعمليات 
التعـــــدين والبيــــئة المحيطـــــة 

الطبيعية واالجتماعية  MM	

الغـــــايات المنشــــودة مــــــن سياسات 
)المعادن والتعدين(

3%
 مساهمة قطـــــاع التعدين فــــــي الناتج المحــــلي

اإلجمالي للمحافظة
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أولويات مناطق التعدين 
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نظام النقل

TM :رمز السياسة

ضروريا،  وفعالة  مناسبة  نقل  منظومة  توفير  يعد 
لتنقل األشخاص والبضائع بسهولة ويسر، مما يتيح 
واالقتصادية.  االجتماعية  األنشطة  وتوسع  قيام 
وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية تم تشييد 
ظفار،  محافظة  في  للطرق  حديثة  أساسية  بنية 
اشتملت على العديد من الطرق الداخلية والساحلية 
المحافظة  وتربط   ، المحافظة  مدن  تربط  التي 
جهة  من  اليمنية  وبالجمهورية  السلطنة،  بشمال 
من  المزيد  ظفار  محافظة  تشهد  الجنوب. وسوف 
أنشطة االستثمار في إنشاء البنية األساسية للطرق 
هذه  وستكون  وتشغيلها،  وصيانتها  وتحسينها 
االستثمارات انتقائية بهدف معالجة االزدحام، ودعم 
االجتماعية  والعدالة  االقتصادي  والتنويع  النمو 
والتنمية العمرانية، وتعزيز الثقة في األعمال التجارية، 

وجذب االستثمارات إلى المحافظة.

وإلى جانب تطوير شبكة الطرق ستشهد محافظة 
بشكل  النقل  منظومة  في  أخرى  تطورات  ظفار 
تدابير وآليات وسياسات من  عام، من أهمها وضع 
شأنها تقليل الحاجة إلى التنقل، وزيادة خيارات التنقل 
نقل  منظومة  بناء  خالل  من  الوسائل،  متعددة 
لحافالت  جديد  نظام  على  تشتمل  متطورة،  عام 
نقاط  وتطوير  صاللة،  مدينة  لخدمة  السريع  النقل 
عن  فضاًل  المدن،  بين  تربط  التي  والطرق  الربط 
المادية  اإلجراءات  واتخاذ  التنظيمية  األسس  وضع 
الخاصة  المركبات  ملكية  تزايد  من  للحد  والمالية 
واستعماالتها، بما يساهم في تخفيف المستويات 
حددت  المروري،  لالزدحام  والمستقبلية  الحالية 

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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اإلدارة الفعالة للسعة 
االستيعابية لشبكة الطرق  

تعزيــــــــز الخدمــــــات والبنية 
األساسية الازمــــــة لسكة 

الحديد

توفير وسائل نقل عام 
متطورة

TM	

TM2

TM	

حيــث أن االحتياجــات الالزمــة الكتمــال 
حلــول  إيجــاد  تتطلــب  الطــرق  شــبكة 
مــن  المزيــد  حــدوث  لمنــع  مناســبة 
حــاالت االزدحــام، ويشــمل ذلــك عمــل 
توســعة للطــرق وتحســين تقاطعاتهــا 
طريــق  وتحســين  صاللــة،  فــي 

القــرا جبــل  فــي  الشــاحنات 

محافظــة  تشــهد  أن  المؤمــل  مــن 
ظفــار إنشــاء خــط ســكة حديــد يربــط 
المحافظــة بشــمال الســلطنة، وربمــا 
أبعــد مــن ذلــك، وحتــى ذلــك الحيــن 
يجــب تحديــد وحجــز األراضــي الالزمــة 
لمســار ســكة الحديــد، لضمــان إمكانيــة 
الحديديــة  الســكك  مشــاريع  تطويــر 

المســتقبل فــي 

تفــرض اســتراتيجية التنميــة العمرانيــة 
النمــط  فــي  تغييــًرا  ظفــار  لمحافظــة 
أكثــر  بحيــث تصبــح  للمــدن،  الحضــري 
كثافــة واندماجــًا، األمــر الــذي يســتلزم 
متطــورة،  عــام  نقــل  وســائل  توفيــر 
تغطيــة  فــي  زيــادة  يتطلــب  وهــذا 
وجــودة وكفــاءة شــبكات النقــل العــام 
أن  مراعــاة  مــع  صاللــة،  فــي  خاصــة 
تكــون هــذه الشــبكة المطــورة جذابــة

جيــدا  بديــاًل  توفــر  بحيــث  ومريحــة، 
المركبــات  اســتخدام  علــى  ومفضــال 
توفيــر  ذلــك  يتطلــب  كمــا  الخاصــة، 
خدمــات أفضــل للحافــالت بيــن المــدن 
التكامــل  تحقيــق  بجانــب  الرئيســية، 
والترابــط بيــن وســائل النقــل المختلفة.

تعزيز دور المطار والميناء

TM4
يوفــر مينــاء صاللــة إلــى جانــب مينائــي 

االســتيعابية  الطاقــة  والدقــم  صحــار 
الحاليــة  الشــحن  لعمليــات  الكافيــة 
والمســتقبلية علــى المــدى الطويــل. 
كمينــاء  دوره  صاللــة  مينــاء  عــن  أمــا 
لعمليــات إعــادة الشــحن، مــع التركيــز 
علــى المزيــد مــن الشــحن المباشــر، في 
الجانــب اآلخــر يعتبــر مطــار صاللــة هــو 
ــوي فــي الســلطنة للنقــل  المركــز الثان
الجــوي مــن خــالل الرحــالت المتكــررة 
إلــى مســقط وتنامــي عــدد الرحــالت 
الربــط  الدوليــة، ويتــم  الوجهــات  إلــى 
مــن  والمطــار  المينــاء  مــن  كل  بيــن 
خــالل شــبكة الطــرق المتوفــرة بشــكٍل 
كاف إلــى جانــب وســائل النقــل العــام
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تعزيز استخدام وسائل النقل 
المتعددة

تشجيع التنقل النشط 
والصحي والمستدام

دعم برنامج األمان وسامة 
التنقل 

استغال التكنولوجيا لرفع 
كفاءة وفعالية التنقل  TM	

TM	

TM	

TM	
بحيــث يتــاح للــركاب التنقــل عبر وســائل 
رحالتهــم،  فــي  المختلفــة  النقــل 
وخاصــة فــي المناطــق الحضريــة فــي 
صاللــة، لذلــك يتــم التوجــه نحــو إقامــة 
محطــات رئيســية للحافــالت كمنصــات 
النقــل  وســائل  مــع  متكاملــة  تنقــل 
األخــرى، كالمشــي وركــوب الدراجــات، 
كل ذلك مع توفير مواقف للمركبات 

فــي مواقــع محــددة.

وذلــك مــن خــالل التوجــه نحــو إقامــة 
مســارات خضــراء ومســتدامة للمشــي 
عــن  فضــاًل  الدراجــات،  وركــوب 
لألماكــن  الجيــد  والتنظيــم  التصميــم 
إلــى  المركبــات،  ومواقــف  العامــة 
اإلجــراءات  بعــض  تطبيــق  جانــب 
الســيارات  اســتخدام  علــى  المحــددة 
فــي بعــض المناطــق المزدحمــة، مثــل 
الســوق  ومنطقــة  الســالم  شــارع 

المجــاورة.

للســالمة  شــامل  برنامــج  خــالل  مــن 
الطــرق. وفيــات  مــن  والحــد 

مــن  شــاملة  حزمــة  ذلــك  ويتضمــن 
االبتــكارات  علــى  القائمــة  التدابيــر 
التقنيــة فــي مجــاالت جمــع البيانــات 
وتحليلهــا  وتصنيفهــا  اللحظيــة 
الحضريــة،  الحيــاة  نمــط  لتســهيل 
داخــل  األنظمــة  هــذه  توفيــر  مــع 
المركبــات، وتطويــر وتعزيــز تطبيقــات 
ســاعات  بنظــام  والعمــل  الوصــول، 
العمــل المرنــة، والخدمــات اللوجســتية 

الذكيــة.

الغايات المنشودة من سياسات )نظام 
النقل(

15%

		 مليون طن/ سنويًا

	 أالف / مسافر يوميًا

مستخدمي النقل  العام

حجم البضائع عبر الميناء

عبر المطار
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شبكة النقل لمحافظة ظفار
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سياسات البنى األساسية

من  ظفار  محافظة  في  التنمية  أعمال  دعم  يتم 
خالل توفير المرافق الخدمية الالزمة، والتي تتضمن 
الصحي،  الصرف  مياه  وإدارة  المياه،  إمدادات 
الطاقة  إمدادات  شبكات  وتوفير  النفايات،  وجمع 
واالتصاالت، إذ تتوفر حاليًا معظم المرافق وشبكات 
التوزيع، ولكن بصورة محدودة، وإن كان لدى بعضها 

خططا للتوسعة أو القيام بعمل مرافق إضافية.

تلتزم الحكومة في قطاع الطاقة بتخطيط وتشييد 
مصادر  باستخدام  الطاقة  لتوليد  كافية  مشاريع 
مصادر  تنويع  سبيل  في  وذلك  المتجددة  الطاقة 
وتهدف  االستدامة،  تحقيق  أهداف  الطاقة ودعم 
إلى  ظفار  لمحافظة  العمرانية  التنمية  استراتيجية 
تعزيز برنامج التحول إلى الطاقة المتجددة من خالل 
الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة  من  االستفادة 
تخزين  ويمكن  المحافظة،  من  الشرقية  األجزاء  في 
يتم  أن  شريطة  للتصدير،  الطاقة  فائض  واستخدام 
توفير  أو   / و  )الهيدروجين(  التخزين  تقنيات  تطوير 
مرافق خطوط النقل. وقد تم اعتماد السياسات في 

هذا اإلطار:

EN,UT :رمز السياسة

)EN( سياسات الطاقة

مصادر  تنويع  نحو  الحكومة  تتوجه 
الوقود  بين  الوطنية  الطاقة 
األحفوري ومصادر الطاقة المتجددة، 
وطاقة  الشمسية  الطاقة  وتحديدًا 
طاقة،  إلى  المخلفات  وتحويل  الرياح 
 67% تحقيق  المنشود هو  والهدف 
المصادر  الطاقة االستيعابية من  من 
2050م،  عام  بحلول  المتجددة 
الوطنية  االستراتيجية  تهدف  لذا 

يتكــون نظــام الطاقــة فــي محافظــة 
ظفــار مــن شــبكة نقــل تغطــي الســهل 
ومربــاط  صاللــة  فــي  الســاحلي 
ــل القــرا(، وتخــدم  وثمريــت )شــمال جب
والشــركات  المنــازل  مــن  قرابــة 90٪ 
فــي المحافظــة، ولزيــادة مرونــة نظــام 
لربــط شــبكة  الســلطنة  فــي  الطاقــة 
الوطنيــة  بالشــبكة  المحليــة  الطاقــة 
مــن خــالل خــط جهــد عالــي  بالدقــم 
 400 بـــ  يقــدر  الســلطنة  وشــمال 

كيلوفولــت.

 تطوير مصــــــادر إنتـــــاج الطاقـــــــة
 المتجــــــــــددة تتميـــــز بالصمــــــــود

 والمرونة وتنويع مزيج من الطاقة

الغايــــــات المنشــــودة مـــــن سياسات
 )الطاقة(

EN	

EN2

0		 ميجاوات

2,400 ميجاوات )منزلية(

900,	 ميجاوات

إنتاج طاقة الرياح الساحلية

إنتاج طاقة الشمسية

إنتاج طاقة الرياح البحرية

 التكامل بين الشبكات لتحقيق
 الصمود والمرونة

المناسبة  المواقع  اختيار  إلى  العمرانية  للتنمية 
عددًا  ذلك  ويتضمن  الوطني،  المستوى  على 
تعتبر  المحتملة في محافظة ظفار،  المواقع  من 
الرياح،  وطاقة  الشمسية  الطاقة  لتوليد  مناسبة 
ميغاوات   2500 نحو  تأمين  يتم  أن  يؤمل  بحيث 
من  المحلي  لالستخدام  األقل  على  الطاقة  من 
أخرى  مواقع  توفير  يتم  أن  على  ظفار،  محافظة 
مربًحا  المتجددة  الطاقة  تصدير  يصبح  أن  بمجرد 

ومجدًيا تقنًيا.
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UT :سياسات البنية السياسة

بشبكات  ظفار  محافظة  تتمتع 
ومعالجة  المياه  لتوفيــر  مستقلة 
ال  ولكن  الصحـــــي،  الصـــرف  ميــــــــــاه 
محطة  إلى  بحاجة  المحافظة  تزال 
إضافية لمعالجة مياه الصرف الصحي 
الطاقة  لزيــــــــادة  صاللة  شرق  في 
حاليًا  المنشأة  للمحطة  االستيعابية 

في ريسوت.

وذلك من خالل توفير تغطية األلياف 
في  الرابع  الجيل  وشبكات  البصرية 
في  تقريًبا  الحضرية  المناطق  جميع 
مدينة  وبخاصة  ظفار،  محافظة 
صاللة، وعلى إمتداد الطريق السريع 
الذي يربط صاللة بثمريت ، كما ستتيح 
أحدث  إدخال  الخامس  الجيل  شبكة 

تقنيات االتصال.

جديدة  محطة  إلنشاء  التخطيط 
لتحويل النفايات إلى طاقة بالقرب من 
المستمرة  الجهود  من  كجزء  ثمريت، 
المخلفات  إدارة  ممارسات  لربط 

بمبادئ اقتصاد التدوير.

التي  والمعلومات  البيانات  ستصبح 
مراكز  عبر  وتأمينها  معالجتها  يتم 
الذي  األمر  بسهولة،  متاحة  البيانات 
قيمة  وذات  متعددة  خيارات  يوفر 
والمستخدمين  الخدمات  لمقدمي 

على حد سواء.

 تعزيز مرونة وصمود شبكات
 المياه والصرف الصحي

 ضمـــان توفر شبكة االتصـــــــاالت
للجميع

 تطوير نظـــــــام متكامــــــــل إلدارة
 النفايات الصلبة وتعزيز االقتصاد

الدائري

تطويــــــر التقنيـــــات
 الذكيــة 

UT2

UT4

UT	

UT	

الغايات المنشودة من سياسات )البنى 
االساسية(

80%

100%
النفايات الصلبة من الصناعات التدويرية

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
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مناطق انتاج الطاقة المتجددة في محافظة ظفار بحلول 2040
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التكيف مع جائحة فيروس كوفيد9	 
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 
كورونا  جائحة  تأثيرات  تكون  أن  ويمكن  والصناعية. 

قصيرة وطويلة األجل معًا، ولكنها تشمل:
الصحية  الرعاية  خدمات  على  الضغط  زيادة 
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.
الجوي  النقل  استخدام   في  غير مسبوق  انخفاض 
والخدمات،  المرافق  إلى  والوصول  العام  والنقل 

والحاجة إلى التباعد االجتماعي.

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

طويلة المدى ناجمةعن ذلك.

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

بحيث تضمن ما يلي:

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

ضمن سياسات التنمية االستراتيجية.
لاستراتيجية 	  الغذائي  األمن  سياسات 

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

المستوردة.
الحلول 	  استخدام  إلى  ترمي  ذكية  سياسات 

التكنولوجية في المدن  في مختلف جوانب 
االستراتيجية كالنقل والبنية األساسية.

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

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

اإليجابية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا كما يلي:
العمل عن بعد والمعيشة في المدن الصغيرة 	 

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

االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.  
هذه 	  شهدت  حيث  المباني  استخدام  إعادة 

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

الوطنية للتنمية العمرانية. 
اإلنشاءات 	  قطاع  في  الحديثة  التوجهات 

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

الماهرة إلى قطاع ممكن تكنولوجيًا.

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

العمرانية.

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

إلى انخفاض اإليرادات الحكومية. وهذا أوضح 
ضرورة :

قطاع  على  االقتصادي  االعتماد  تقليل 
الهيدروكربونات بمعدالت سريعة.

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

التنفيذ.
في  العمالية  اإلنتاجية  لزيادة  المعايير  تحديد 

القطاعات االقتصادية الموجودة.

تأثير فيروس كوفيد 9	
تأثير على  إلى  الجائحة  المحتمل أن تؤدي هذه  من 
المدى  وعلى  للمنطقة.  االقتصادية  التوقعات 
لكن  محدودًا،  التأثير  هذا  يكون  أن  يمكن  الطويل 
المحتمل  من  فإنه  والمتوسط  القصير  المدى  على 
العوامل،  النمو اإلقليمي. بعض  أن ينخفض معدل 
لها  الفعال، ستكون  العالج  أو  اللقاح  تطوير  ومنها 
مضاعفات عميقة على شدة وفترة استمرار الهبوط 

االقتصادي.
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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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