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مقدمة
الخمســية  التنمويــة  والخطــط  المســتقبلية  الــرؤى  مرتكــزات  أهــم  مــن  االســتدامة  فكــر  كان 

المتعاقبــة فــي ســلطنة عمــان منــذ بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي وحتــى اآلن ، كذلــك 

ض 
ّ

 فــي كافــة المنتديــات والمــداوالت األمميــة واإلقليميــة التــي تمخ
ً
 فاعــا

ً
يكا كانــت  الســلطنة شــر

عنهــا اإلعــان عــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي ســبتمبر 2015، ومنــذ ذلــك الحيــن ، ســعت 

الســلطنة إلــى ترجمــة التزامهــا الدولــي بتحقيــق تلــك األهــداف بحلــول عــام 2030 إلــى اســتراتيجيات 

طويلــة األجــل وخطــط وبرامــج عمــل متوســطة وقصيــرة األجــل، والحقيقــة أن هــذا الحــرص مــن قبــل 

 
ً
الســلطنة علــى تحقيــق األهــداف والغايــات التــي حددتهــا اجنــدة التنميــة المســتدامة ليــس أمــرا

 ، وإنمــا هــو امتــداد طبيعــي لقيــم ومبــادئ االســتدامة والمســاواة والعدالــة والســام 
ً
مســتغربا

ــذ نشــأته وحتــى  ــرك أحــد خلــف الركــب الراســخة فــي المجتمــع العمانــي من والمشــاركة وعــدم ت

اآلن. يتجلــى ذلــك بشــكل واضــح فــي النظــام األساســي للدولــة وفــي خطابــات حضــرة صاحــب 

 
ً
 إطــارا

ً
لت دائمــا

ّ
الجالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه، والتــي شــك

 لــكل خطــط وبرامــج التنميــة فــي الســلطنة. 
ً
حاكمــا

 من الرسائل الرئيسية نبرزها فيما يلي:
ً
ولغرض هذا االستعراض حددت سلطنة عمان عددا

دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنية 1
  حرصــت حكومــة الســلطنة علــى إدمــاج أبعــاد وأهــداف التنميــة المســتدامة فــي اســتراتيجيات 
وخطــط التنميــة فــي ســلطنة ُعمــان، ورصــد الميزانيــات الكفيلة بتحقيقها على المديين المتوســط 
 
ً
والطويــل.  ومــن هــذا المنطلــق أصبحــت أهــداف وغايــات أجندة التنمية المســتدامة 2030، مكونا

 مــن مكونــات ومحــاور رؤيــة عمــان 2040.  
ً
رئيســيا
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التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الالزمــة  والسياســات  االســتراتيجيات  وضــع  إلــى  الســلطنة  تســعى   
المستدامة، ولضمان نجاح تنفيذ تلك االستراتيجيات والسياسات تم تشكيل اللجنة الوطنية لتحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة وهــي لجنــة رفيعــة المســتوى تضــم أعضــاء مــن الــوزارات والهيئــات 
الحكوميــة المعنيــة ومجلــس ُعمــان وممثليــن القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي، أنيــط 
بهــا مجموعــة مــن المهــام مــن أهمهــا متابعــة عمليــات إدمــاج أهــداف أجنــدة التنميــة المســتدامة 
يــر المتابعــة الســنوية ألهداف التنمية  2030 فــي محــاور االجنــدة الوطنيــة، باإلضافــة إلــى إعــداد تقار

المســتدامة.

 اعتمــدت الســلطنة عنــد إعــداد خطتهــا متوســطة األجــل ورؤيتهــا طويلــة األجــل علــى مشــاركة 
مجتمعيــة واســعة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي، حيــث تــم عقــد العديــد مــن الحلقــات 
يــة مــع مختلــف شــركاء التنميــة، وذلــك لضمــان الملكيــة  النقاشــية وورش العمــل والجلســات الحوار
ــرز المبــادرات التــي تبنتهــا الســلطنة مبــادرة "كل ُعمــان" التــي  المجتمعيــة ألجنــدة التنميــة. ومــن أب
المحليــة  المجتمعــات  أولويــات  فــي وضــع  المجتمــع  شــرائح  لكافــة  للمشــاركة  الفرصــة  أتاحــت 

وتطلعاتهــم المســتقبلية عنــد إعــداد وثيقــة الرؤيــة )عمــان 2040(. 

 لمتابعــة وتقييــم مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة، 
ً
 وضعــت الســلطنة نظامــا متكامــال

ومنهجيــة لتقييــم قيــاس التقــدم المحــرز لتضمــن التحقــق مــن بلــوغ المســتهدفات، وامــداد متخــذ 
 بــأول.

ً
القــرار بمعــدالت التنفيــذ المســتهدفة والمحققــة أوال

لقيــاس مؤشــرات   )National Dashboards( يــه  مركز لوحــة معلومــات  تصميــم  تــم  وكذلــك 
أهــداف التنميــة المســتدامة، ليتــم مــن خاللهــا قيــاس مــا يقــارب مــن مائــة مؤشــر علــى المســتوى 
الوطنــي، وقــد أوضحــت نتائــج القيــاس بشــكل جلــى التقــدم اإليجابــي للســلطنة فــي الكثيــر مــن 

المؤشــرات.

تطوير اآلليات المؤسسية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

الوعي العام وملكية أهداف التنمية المستدامة

منظومة لقياس ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
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، مــن أبرزهــا التحــدي المالــي، الــذي 
ً
 كبيــرا

ً
 هنــاك عــدد مــن القضايــا التــي توليهــا الســلطنة اهتمامــا

حــدا بالســلطنة للبــدء فــي التحــول نحــو تطبيــق موازنــات وخطط البرامــج واألداء؛ والتي تحدد العالقة 
المباشــرة بيــن األولويــات الوطنيــة والموازنــات التــي يجــب أن تخصــص لتنفيذهــا، وتقــدم أداة سلســة 
لتتبــع األداء والمســاءلة عنــه، فجــودة تخصيــص الموازنــات هــو أمــر ال يقــل أهميــة عن توفير التمويل.
يــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة،   حثيثــة مــن أجــل التطــور التكنولوجــي والجاهز

ً
كمــا تبــذل الســلطنة جهــودا

وتســخيرها لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والســيما فــي مجــال خلــق فــرص عمــل جديــدة 
واســتيعاب الداخليــن الجــدد لســوق العمــل.  

 بمبــدأ عــدم تــرك أحــد يســير خلــف الركب، ومــن هذا المنطلق، 
ً
 عميقــا

ً
وتؤمــن حكومــة الســلطنة إيمانــا

يــز دور المحافظــات والمجتمعــات المحليــة، بهــدف تحقيــق نمــو   بتنميــة وتعز
ً
 خاصــا

ً
أولــت اهتمامــا

متــوازن لثمــار التنميــة علــى المواطنيــن فــي مختلــف أرجــاء البــالد، وفيمــا بيــن المحافظــات المختلفــة.
وتضــع الســلطنة قضيــة توفيــر البيانــات علــى رأس أولويــات العمــل الوطنــي الســاعي لتحقيــق أجنــدة 
بنــاء منظومــة معلومــات إحصائيــة متكاملــة   فــي 

ً
المســتدامة. ولذلــك شــرعت فعليــا التنميــة 

مترابطــة إلكترونيــا وقابلــة للتحديــث بشــكل مســتمر، كمــا تــم وضــع الخطــط الالزمــة لتنفيــذ التعــدادات 
والمســوح الميدانيــة لتوفيــر المؤشــرات المطلوبــة حتــى عــام 2030.

المزيد من الجهد لمواجهة التحديات حتى عام 2030 5

يــر الوطنــي الطوعــي أن ســلطنة ُعمــان ملتزمــة بتحقيــق أهــداف التنميــة   أكــد التقر
المســتدامة بأبعادهــا الثالثــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــي المــدى الزمنــي 
المحــدد، وأنهــا، بصفــة عامــة ورغــم وجــود تحديــات ال يمكــن االســتهانة بهــا، تســير 
بخطــى واثقــة فــي االتجــاه الصحيــح لتحقيــق تلــك األهــداف، مســتفيدة مــن رصيــد 
عالقاتهــا الخارجيــة التــي تربطهــا ومحيطهــا العربــي واإلقليمــي والدولــي، يعززهــا 
المشــاركة المجتمعيــة الواســعة عنــد تصميــم وتنفيــذ وتقييــم الخطــط والسياســات 

والبرامــج الكفيلــة بمواجهــة التحديــات وتحقيــق األهــداف المنشــودة. 

الخالصة




