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العيد الوطني الـ ٤٧

أسست نهضتها على التوافق بني املوروث احلضاري والعلوم احلديثة

النمو في القطاعات كافة، حيث اســتخدمت احلكومة إيرادات 
النفط والغاز بشــكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية 
األساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل 
مع التطورات اإلقليمية والدولية، واالستجابة أيضا ملتطلبات 
حتقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني أينما كان على 
امتداد أرض عمان الطيبة مع حتقيق تطور مستمر في املجاالت 
االقتصاديــة واالجتماعية والعمل في الوقت ذاته على تنويع 
مصــادر الدخل القومي واحلد من االعتماد على عائدات النفط 
والغاز بقدر اإلمكان. وكانت خطة التنمية اخلمســية الثامنة 
)٢٠١١-٢٠١5( من أكبر تلك اخلطط من حيث املشاريع املعتمدة 
ألنها ركزت على اســتكمال قطاعات الهياكل األساســية ومنها 
الطرق واملطارات واملوانئ، واخلدمات األساسية في محافظات 

السلطنة املختلفة. 
ولتخطــي اآلثار االقتصاديــة واالجتماعيــة املترتبة على 
االنخفاض احلاد ألسعار النفط قامت حكومة السلطنة ومؤسسات 
الدولة املختصة بتقييم األوضاع من اجل إيجاد حلول عملية 
تأخذ في احلســبان العديد من االعتبارات املناســبة والقابلة 
للتطبيــق وهي حلول روعــي فيها عدم التأثير على اجلوانب 
احلياتيــة للمواطنني وما يقدم لهم من خدمات أساســية 

وفقا للتوجيهات السامية.
وقــد أكدت احلكومة أن تعاطيها مع 

االنخفاض احلالي ألسعار النفط 

لن يؤثر على سياسات »التعمني« والتوظيف وبرامج التدريب 
والتأهيل في القطاعني العام واخلاص وما يتعلق مبستحقات 
املوظفــني والعاملــني في الدولــة، باعتبارها ثوابت أساســية 
تعكس حرص الســلطان قابوس بن سعيد على توفير أفضل 

سبل العيش الكرمي ألبناء هذا البلد املعطاء. 
كما اتخذت حكومة الســلطنة عــدة إجراءات للحد من آثار 
انخفاض أسعار النفط وكان لتعاون الشعب العماني أثره البالغ 
في جناحها في حتقيق الهدف منها، وتتواصل هذه اإلجراءات 

وفق برامج وخطط محددة على أسس سليمة. 
وفي هذا اإلطار تعمل حكومة السلطنة على تشجيع االستثمار 
واملستثمرين احملليني واألجانب، وتنفيذ املشاريع االستراتيجية 
الكبرى واملشــاريع اإلنتاجيــة لتنويع مصــادر الدخل ودفع 
القطاعات غير النفطية، وتفعيل دور القطاع اخلاص وتشجيع 
املشــروعات الصغيرة واملتوسطة والعمل على االستفادة من 
املقومات السياحية للســلطنة ومن موقعها اجلغرافي الفريد 

مع احلفاظ على أفضل مناخ جاذب لالستثمار. 
وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة صادرات السلطنة من 
النفط اخلام كما تشير االحصائيات خالل سنوات اخلطة اخلمسية 

املاضية )٢٠١١-٢٠١5( وتراجعت صادرات 
السلطنة غير النفطية إال أن استمرار 
اإلنفاق على املشاريع ساعد 

قلعة بهالء التاريخية

سلطنة عامن.. 
مسرية تنموية متواصلة بقيادة مستنرية 

للسلطان قابوس بن سعيد
مع إطاللة الذكرى الســابعة واألربعني لعيدها الوطني، 
الذي يوافق اليوم، الثامن عشر من نوفمبر ٢٠١٧، تستذكر 
سلطنة عمان ما حتمله هذه املناسبة الغالية من معان خالدة 
في ظل القيادة املستنيرة للسلطان قابوس بن سعيد، الذي 
حققــت عمان في عهده امليمون نهضة حديثة تأخذ بكل ما 
هو جديــد من العلوم النافعة، مــع احملافظة على األصالة 

والقيم واملوروث احلضاري.
فقد تواصلت عبر العقود اخلمسة املاضية مسيرة النماء 
الشامل، واالستجابة حلاجات املجتمع األساسية لتشمل كل 
ربوع عمان، رغم املتغيرات واملستجدات التي يشهدها العالم.
ولقــد أولى الســلطان قابوس بن ســعيد جــل اهتمامه 
باملواطــن العماني في مجتمع يحظــى كل أفراده بالرعاية 
الكرمية واملساواة الكاملة في احلقوق والواجبات وسيادة 
القانــون، إلى جانب إعطاء األولويــة للبعد االجتماعي في 
اخلطــط والبرامج التي يتم تطبيقها، مما جعل الســلطنة 
تتبوأ املكانة املرموقة بني األمم، وحتصل على املراكز املتقدمة 
في شــتى امليادين وفقا للتقارير التــي تصدرها املنظمات 

والهيئات الدولية املتخصصة.

نهضة عصرية 
قبــل ســبعة وأربعني عامــا وعد الســلطان قابوس بن 
ســعيد في خطابه التاريخي األول عام ١9٧٠ بإقامة الدولة 
العصرية فأجنز ما وعد بتوفيق وفضل من اهلل تعالى ثم 
بحكمة مستنيرة استلهمت قيم املاضي وتطلعات املستقبل، 
وطوال الســنوات املاضية نعمــت عمان بقيادته مبنجزات 
عديدة ومتواصلة شــملت مختلف مجــاالت احلياة وعلى 
نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز 
بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم واملعرفة، 

ويستفيد من التقدم اإلنساني في شتى امليادين. 
ولعل أبرز ما مييز مسيرة النهضة العمانية احلديثة أن 
السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد احلكم في البالد 
أســس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة 
تنطلق منهــا وترتكز عليها جهود التنمية املســتدامة في 

شتى املجاالت.

دولة القانون والمؤسسات
حرص السلطان قابوس بن سعيد على إعالء قيم العدالة 
واملواطنة واملســاواة وحكم القانــون وتدعيم أركان دولة 
املؤسسات التي ينعم فيها املواطن واملقيم باألمن واألمان، 
وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون احلقوق في 
ظل حكم وسيادة القانون، وشكلت الثقة السامية العميقة 
في قدرات املواطن العماني على املشاركة اإليجابية والواعية 
في صنع القرارات وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية 
حافزا كبيرا للمواطن العماني على املشاركة وممارسة حقوقه 
السياسية التي كفلها النظام األساسي للدولة منذ عشرين 
عامــا مضت، وقد انعكس ذلك بوضوح في تطور مســيرة 

الشورى العمانية التي حظيت بالدعم السامي. 
وفي هذا اإلطار يقــوم مجلس عمان بجناحيه )مجلس 
الدولة ومجلس الشورى( بدور حيوي، بالتعاون مع احلكومة، 
وفي ظل الصالحيات واالختصاصات الواسعة التي يتمتع 
بها، بدوريه التشريعي والرقابي لصالح الوطن واملواطن.
وفي هذا املقام جتدر اإلشارة إلى أن محافظات السلطنة 
تســتعد إلجراء انتخابات أعضــاء املجالس البلدية للفترة 

الثانية )٢٠١٧-٢٠٢٠( وذلك في ٢5 ديسمبر املقبل. 

واحة أمن وسالم 
وتؤمن السلطنة بالسالم وتعمل من أجل حتقيقه وتقف 
قوات السلطان املسلحة واحلرس السلطاني العماني وشرطة 
عمان السلطانية على أهبة االستعداد للذود عن تراب الوطن 
وحماية مكتســبات النهضة املباركة الســيما ان السلطان 
قابــوس بن ســعيد املعظم القائد األعلى للقوات املســلحة 
يحيطها دوما برعايته السامية وعلى نحو يوفر لها كل ما 
حتتاجــه من عدة وعتاد للقيــام بواجبها ودورها الوطني 
مع العناية التامة مبنتسبيها قادة وضباطا وجنودا أو مبا 

يحقق كفاءة عالية في األداء وفق البرامج احملددة لذلك. 

خطط تنموية طموحة
منــذ فجر النهضة املباركة في عام ١9٧٠ تتابعت خطط 
التنمية اخلمســية في الســلطنة منذ خطة التنمية األولى 
)١9٧6-١9٨٠( وعلــى امتداد ثماني خطــط متتالية، حيث 

بدأت خطة التنمية اخلمسية التاسعة 
)٢٠١6-٢٠٢٠( بعد 

ارتفاع معدالت 

على حتقيــق ارتفاع في الناجت احمللي اإلجمالي من ١٢١.٢6 
مليار ريال عماني باألســعار اجلارية في العام ٢٠١١ ليصل 
إلــى ٢6.٨5٠ مليار ريال عماني فــي عام ٢٠١5 معتمدا على 
التعويض من القطاعات غير النفطية وعليه ارتفعت مساهمة 
األنشطة غير النفطية في الناجت احمللي اإلجمالي عام ٢٠١5 
إلى ٧١.4%، منها ١.6% للزراعة واألسماك، و١9.٨% لألنشطة 
الصناعية )والتي يدخل فيها التعدين مبقدار ٠.5%(، وكذلك 
49.9% لألنشطة اخلدمية )والتي يدخل فيها نشاط الفنادق 
واملطاعم بحوالي ٠.9%، إضافة إلى نشاط النقل والتخزين 

واالتصاالت مبقدار ٨.%5(. 
واستمرت حكومة السلطنة، رغم تأثير انخفاض اإليرادات 
احلكومية املعتمدة بشــكل كبير على اإليــرادات النفطية، 
في الصرف في مجال اخلدمات ملقابلة الزيادة في الســكان 

والتوسع في األنشطة االقتصادية واالجتماعية.
وبدأت السلطنة مع مطلع عام ٢٠١6 تنفيذ خطة التنمية 
اخلمســية التاســعة )٢٠١6-٢٠٢٠( في ظل حتديات ماثلة 
وأوضاع اقتصاديــة غير معتادة تواجههــا البالد كغيرها 
من الدول املنتجة للنفط واملعتمدة على عائداته خاصة مع 
انحسار مساهمة النفط والغاز في الناجت احمللي اإلجمالي، 
والذي كان واليزال مصدرا أساسيا للدخل. وفي حني حرصت 
حكومة الســلطنة على االســتمرار في إكمال املشــروعات 
الكبيرة، الصناعية، والســياحية، واخلدمية، واالســتمرار 
في تشــغيل الباحثني عن عمل، فإنها حرصت على احلفاظ 
على مســتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني، لذا فإنها عملت 
على تخفيض املصروفات احلكومية وإيجاد ســبل وبدائل 
للحــد من العجــز في امليزانية مع الســعي إليجاد احللول 
االقتصادية ودفع املؤسسات احلكومية لتقدمي خدمات أفضل 
وأســرع وإيجاد شراكات طويلة املدى مع القطاع اخلاص، 
مع التركيز على القطاعات الواعدة اخلمســة التي حددتها 

اخلطة اخلمسية التاسعة. 
ومت في هذا اإلطار مت اعالن مشاريع محددة قدرت تكلفتها 
بحوالــي 9 مليارات ريال عماني مت االلتــزام منها بحوالي 
5٠% وهي مشاريع قيد التنفيذ ويتوقع االنتهاء منها خالل 
العامني القادمني، وتســتحوذ مشــاريع الطــرق واملطارات 
واملوانئ على 5٠% من مجمل املشاريع إلى جانب املشاريع 
في القطاعات األخرى مثل الكهرباء واملياه واإلسكان واملوانئ 
واملناطــق احلرة في صحار وصاللة والدقم، باإلضافة إلى 
تعزيــز قدرة القطاع الســياحي على اســتقطاب املزيد من 
الســياح ورجال األعمال. وقد مت افتتاح الصالة الرئيسية 
ملركز عمان الدولي للمعارض واملؤمترات مبساحة اجمالية 
تبلــغ ٢٢ ألف متر مربع، ويعتبــر املركز جزءا من املرحلة 
األولى ملدينة العرفان اضافة الى مشروع الواجهة البحرية 
مبيناء الســلطان قابوس الذي يتوقع الكشف عن الفرص 

االستثمارية فيه قبل نهاية العام احلالي. 
ومبباركة سامية من السلطان قابوس بن سعيد انطلق 
في عام ٢٠١6 البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي 
»تنفيــذ« الذي يأتي مبادرة وطنية تنفــذ في إطار اخلطة 
اخلمسية التاسعة )٢٠١6-٢٠٢٠( بالتعاون مع وحدة األداء 
والتنفيــذ التابعة حلكومة ماليزيا »بيماندو«، للعمل على 
تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات األساسية 
املســتهدفة ضمن برنامج التنويع االقتصادي وفق اخلطة 
احلالية وهــي الصناعــات التحويلية والســياحة والنقل 
واخلدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. وسيركز 
البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناجت 
احمللي اإلجمالي للسلطنة وزيادة االستثمارات في القطاعات 
الواعدة وزيــادة فرص العمل. وتتضمــن أهداف ومحاور 
البرنامج الوطني للتنويع االقتصادي )تنفيذ( إيجاد سوق 
عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع اخلاص جلعله 
شريكا في التنمية واالقتصاد الوطني مبا يحقق االستقرار 
في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى املجاالت 
للخريجني مواكبة ملسيرة احلكومة في التوظيف والتقليل 

من العبء على الوظائف احلكومية.
ويتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل حيث تتم االستفادة 
مــن نتائج كل مرحلة في املرحلة التــي تليها، ويتم البدء 
بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، 
إضافة إلى قطاع املالية والتمويل املبتكر، وقطاع التشغيل 
وسوق العمل كقطاعني ممكنني، فيما متتد املرحلة الالحقة 
لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات 

اخلمسة األساسية الواردة في اخلطة ببعضها. 

التعليم ركيزة النهضة المباركة 
وفي ظل األهمية الكبيرة للتعليم، فإن هذا القطاع اليزال 
في مقدمة أولويات احلكومة منذ بزوغ فجر النهضة املباركة 
باعتباره الركيزة األساسية لضمان مستقبل أفضل وإعداد 

جيل يحمل على عاتقه مسؤولية البناء والعطاء. 
وترجمة للتوجيهات السامية للسلطان قابوس، تستمر 

وزارة التربية والتعليم في القيام بدورها في 
النهوض بالتعليم وتطويره، حيث 

مت تعيــني أكثر من )١٧٠٠( 
معلــم ومعلمة مــن بينهم 

خريجو الدفعة األولى 

السلطان قابوس بن سعيد
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العيد الوطني الـ ٤٧

افتتحت سلطنة عمان، في 13 
نوفمبر اجلاري، مشروع محطتي 

)مسندم ملعاجلة الغاز( و)مسندم 
للطاقة( بتكلفة 346 مليون ريال 

عماني )900 مليون دوالر( بوالية 
)بخاء( التابعة حملافظة )مسندم(.

وتقوم )محطة مسندم ملعاجلة الغاز( 
مبعاجلة النفط والغاز من انتاج 

حقلي )بخاء( و)غرب بخاء( الواقعني 
على اخلليج العربي والذي يتم 

نقلهما عبر خط انابيب جديدة حتت 
سطح البحر.

ويعد هذا املشروع ضمن اخلطط 
االستراتيجية حلكومة السلطنة 
الساعية الى توفير الغاز إلنتاج 

الكهرباء وتوفير البنية األساسية 
للصناعات املستقبلية في احملافظة 

وحتفيز شركات التنقيب عن النفط 
في مناطق االمتياز.

وتقدر الطاقة االنتاجية للمشروع 
بحوالي 45 مليون قدم مكعبة من 
الغاز و20 ألف برميل من املكثفات 

بجودة قابلة للتصدير عبر منصة 
التصدير العائمة مع مراعاة 

التوسعات املستقبلية للمحطة.
ويتضمن املشروع كذلك مد انابيب 
بحرية بطول 21 كيلو مترا ملعاجلة 

الغاز من حقل بخاء )أ( وانشاء 
منصة عائمة لتصدير النفط تبعد 

حوالي ثالثة كيلو مترات عن موقع 
احملطة باالضافة الى مد انابيب ثنائية 
االجتاه من )محطة مسندم للغاز( الى 
)محطة رأس اخليمة( واخرى لتزويد 

)محطة مسندم للكهرباء( اجلديدة 
بالغاز.

ويعد املشروع باكورة مشاريع 
التنمية االقتصادية في محافظة 

)مسندم( كما يعد من املشاريع ذات 
اخلصوصية والتحدي لعدم توافر 

مساحات جيدة له الى جانب التحدي 
الذي تشكله الطبيعة اجليوغرافية 

للمحافظة للنقل اللوجيستي 
للمعدات ووحدات احملطة واستخراج 

التصاريح الالزمة.

من جهة اخرى، تعد )محطة مسندم 
للطاقة الكهربائية املستقلة( التي 
تبلغ تكلفتها 93.6 مليون ريال 

عماني )243 مليون دوالر( مشروعا 
استثماريا مشتركا بني )شركة النفط 

العمانية( بنسبة 70% وشركة )إل 
جي( العاملية بنسبة %30.

ويأتي تنفيذ مشروعها تلبية 
الحتياجات احملافظة من الطاقة 

الكهربائية بتكلفة انتاجية اقتصادية 
وبهدف االسهام في دعم اجلهود 

املبذولة في اقامة مشاريع مستدامة 
في احملافظة. وتقدر الطاقة االنتاجية 
للمحطة بـ 120 ميغاواط وهي تعمل 
باستخدام مولدات الوقود املزدوج 
لتوليد الطاقة الكهربائية كما تعتمد 

على استخدام الغاز الطبيعي كوقود 
أساسي لعمليات توليد هذه الطاقة 

وإنتاجها والوقود السائل كبديل 
آخر يستخدم في احلاالت الطارئة 

لضمان استمرارية عمليات التشغيل 
واإلنتاج.

بالتزامن مع احتفاالت العيد الوطني 
السابع واألربعني لسلطنة عمان، وفي 

إطار اهتمامه الدائم بتوفير سبل 
العيش الكرمي ألبناء الوطن العزيز، وجه 

السلطان قابوس بن سعيد بصرف 
مكرمة سامية ألسر الضمان االجتماعي، 
مع استمرارية صرف مكرمتي العيدين، 

عيد الفطر املبارك وعيد األضحى 
املبارك القادمني، كما كانتا عليه أصال في 

السنوات السابقة.

وفي إطار حرصه املستمر ورعايته 
الدائمة للجوانب املعيشية للمواطنني، 

كلف السلطان قابوس بن سعيد، 
مجلس الوزراء في بداية العام احلالي 
بعمل جلنة مختصة مت اإلعالن عنها 

الستكمال اآلليات واإلجراءات التنفيذية 
لدعم الفئات املستحقة من املواطنني 

نتيجة لتحرير أسعار الوقود والتخفيف 
من آثارها.

وفي ضوء ما تقدمت به اللجنة املكلفة 

واجلهات املختصة في هذا الشأن، اعلن 
مجلس الوزراء في 12 نوفمبر اجلاري 
عن تخصيص بند في املوازنة العامة 

السنوية للدولة يقدر مببلغ 100 مليون 
ريال عماني للمستفيدين من الدعم، 

على أن تقوم اللجنة املعنية باإلعالن عن 
تفاصيل اإلجراءات واآلليات التي سيتم 
اتخاذها الستحقاق الدعم املقرر، وذلك 

اعتبارا من يناير 2018 ومتابعتها ملا 
يتعلق بتنفيذ هذا املوضوع.

أكد وزير السياحة العماني احمد 
احملرزي ان السلطنة تخطط لزيادة 

حجم االستثمار في قطاع السياحة الى 
19 مليار ريال عماني )نحو 49 مليار 

دوالر( حتى عام 2040.
وقال احملرزي في بيان صحافي بثته 

وكالة انباء عمان الرسمية، إن حجم 
االستثمار احلكومي في هذا القطاع 

سيبلغ 12% في حني حددت نسبة 
استثمارات القطاع اخلاص بـ %88 

مضيفا ان »قطاع السياحة في سلطنة 

عمان والعالم يتأثر ويتعافى بسرعة 
وهذا ما مييزه«.

وأوضح ان عدد السياح بلغ العام 
املاضي بسلطنة عمان ثالثة ماليني 

سائح مبينا ان السلطنة ستفتح مكاتب 
متثيل سياحية في كل من الصني وايران 

وروسيا.
وبني ان سلطنة عمان بحاجة للوصول 
بالطاقة االستيعابية لقطاع الضيافة الى 

25 الف غرفة خالل السنوات الثالث 
املقبلة، مضيفا انه حتى اآلن يضم 

القطاع نحو 18 ألف غرفة اضافة الى 
ستة آالف غرفة جديدة اذ ستصل البالد 

الى مستوى مالئم يلبي ارتفاع الطلب 
على الغرف الفندقية.

وكشف احملرزي عن ان الغرف اجلديدة 
تتركز في العاصمة مسقط وظفار 

والشرقية باعتبارها املدن ذات االولوية 
للخطط االستثمارية، مؤكدا ان ثمة 

عاملني ضروريني من اجل تطوير قطاع 
السياحة بالسلطنة وهما سهولة الدخول 

والوصول.

افتتاح محطتني ملعاجلة الغاز والطاقة بقيمة 900 مليون دوالر

100 مليون ريال عماني للمستفيدين من الدعم 
ومكرمة سامية ألسر الضمان االجتماعي

٤9 مليار دوالر حجم االستثمار في السياحة بالسلطنة عام 20٤0

إحدى محطات الغاز الطبيعي في السلطنة 

الشواطئ والفنادق اخلالبة على سواحل صاللة

جانب من مشروع زهرة الخريف في ظفار

مبنى مجلس عمان

من برنامج التأهيل التربوي على املستوى الوطني، وافتتاح 
نحو )55( مبنى مدرسيا في مختلف محافظات السلطنة. 

ويبلــغ عدد طالب املــدارس احلكومية للعام الدراســي 
)٢٠١6-٢٠١٧( فــي مختلف املــدارس احلكومية مبحافظات 
الســلطنة حوالي )5٧٢99٠( طالبا وطالبــة، بزيادة قدرها 
)3٢9٢٢( طالبــا وطالبة عن العام الدراســي املاضي، منهم 
)٢9٠٢١9( طالبا، و)٢٨٢٧٧١( طالبة، ينتظمون للدراسة في 
)١١٠3( مدارس بزيادة قدرها )35( مدرسة عن العام الدراسي 
املاضي. كما يقدر عدد املعلمني بـ )566٠٧( معلمني ومعلمات. 
مــن جانب آخــر، بلغ عدد مؤسســات التعليــم العالي 
احلكومية واخلاصة بالســلطنة 5٨ مؤسســة في مقدمتها 
جامعة السلطان قابوس، وجامعات نزوى وظفار وصحار 
والشرقية وهي جامعات أهلية إلى جانب الكليات اجلامعية 
األخرى والتي تســتوعب ما يقارب ١١٨ ألف طالب وطالبة، 
باإلضافة إلى 6 آالف و5٠٠ طالب مبتعث في عدد من دول 

العالم الشقيقة والصديقة. 

نظام صحي شامل وفعال
وفي قطاع الصحة حققت السلطنة طوال السنوات الـ 46 
املاضيــة اجنازات ملحوظة في التنمية الصحية خاصة في 
انتشار املؤسســات الصحية في جميع محافظات وواليات 
الســلطنة وفي حتقيق معدالت متقدمة في مختلف جوانب 
اخلدمــات الصحية األولية والتخصصية التي يتم تقدميها 

مجانا للمواطنني، وقد أشادت منظمة الصحة العاملية 
بهذه اجلهود في مناسبات عدة، حيث وضعت 

وزارة الصحة رؤية مســتقبلية للنظام 
الصحي )الصحــة ٢٠5٠( تهدف إلى 

تطوير النظام الصحي على مدى 
السنوات املقبلة من خالل إنشاء 

نظام صحي واسع وفعال قادر 
على حتقيق افضل معدالت 
لــكل  الرعايــة الصحيــة 

شرائح املجتمع. 
وتتكــون املنظومــة 
الصحيــة في الســلطنة 
حاليا من )69( مستشفى 
منهــا )49( مستشــفى 
لــوزارة الصحة  تابعــة 
و)5( مستشــفيات تابعة 

جلهــات حكوميــة أخــرى 
و)١5( مستشــفى للقطــاع 

الــوزارة  اخلــاص، وتديــر 
أيضــا )٢٠5( مراكز ومجمعات 

صحية مع وجود )49( مستوصفا 
وعيادة تابعة جلهات حكومية أخرى. 

وقامــت وزارة الصحة بإجنــاز مجموعة 
من التوســعات وحتديد املستشفيات واملرافق 

الصحيــة وتطويــر أجهزتها وفق أفضل املســتويات من 
أجل دعم اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني واملقيمني. 

وحققت الســلطنة إجنازا صحيا مرموقا على املستوى 
العاملــي بحصولها علــى املركــز االول فــي اإلدارة الفاعلة 
للتحصينات على مستوى دول العالم حيث اجتازت التقييم 
الشــامل إلدارة اللقاحات بنســبة 99% وفق منظمة الصحة 
العامليــة. ويترافق مع ذلك العديد من البرامج لرعاية ذوي 
اإلعاقة وأصحاب الضمان االجتماعي لضمان مستوى معيشة 
طيب لهم وألسرهم في مختلف املجاالت ومبا يحقق استفادتهم 
مــن ثمار التنميــة االقتصادية واالجتماعية التي تشــهدها 

السلطنة في كل املجاالت. 

سياسة خارجية متوازنة
وبالتــوازي مــع ما يتحقــق من منجزات علــى الصعيد 
الداخلي في كل املجاالت، فإن السياسة اخلارجية العمانية 
التي أرســاها السلطان قابوس بن ســعيد ترتكز على قيم 
الســالم واالحترام املتبادل وحســن اجلــوار وعدم التدخل 
في الشــؤون الداخليــة للغير واحلــوار والعمل على احلل 
السلمي للخالفات وحتقيق األمن واالستقرار لكل الدول في 
املنطقة، وبحكمة وبعد نظر تتعامل الســلطنة مع مختلف 
التطــورات اخلليجية والعربيــة واإلقليمية والدولية لذلك 
اصبحت الســلطنة بقيادة الســلطان قابــوس حتتل مكانة 

دوليــة مرموقة وحتظى بتقدير العالم ملــا تقوم به من جهود 
مخلصة ومســاهمات فعالة في حــل العديد من املنازعات على 
كافــة األصعدة مبصداقية وصراحــة وبعد نظر وبرغبة جادة 

في أن يعم السالم واالستقرار ربوع املنطقة. 
وفي هذا اإلطار، أكدت السلطنة على أن »ديبلوماسية السالم« 
التي اعتمدها السلطان قابوس هي أفضل السبل حلل اخلالفات 
واملنازعات بني األشقاء واألصدقاء خاصة وأن السلطنة حتظى 
بعالقات صداقة وتعاون مع سائر دول العالم. إذ استطاعت أن 
تســهم بشكل فعال في التوصل إلى حلول وتوافق بني اطراف 
العديد من األزمات التي شكلت خطرا على املنطقة، ومنها على 
سبيل املثال ال احلصر: االتفاق بني مجموعة دول )5+١( وطهران 
حول البرنامج النــووي اإليراني في يوليو ٢٠١5 والذي ميثل 
منوذجا حلل القضايا اخلالفية الشائكة بني الدول على أساس 

احلوار واملفاوضات وتوافق املصالح.
كما حرصت السلطنة منذ تفجر األزمات في كل من سورية 
واليمن وليبيا على تقريب وجهات النظر بني األطراف املعنية 
وتشجيعها على احلوار والسير على طريق احلل السلمي. وقد 
اســتضافت السلطنة وبالتنسيق مع األمم املتحدة ومبعوثيها 
العديد من اللقاءات وبذلت مساعيها احلميدة والتزال من اجل 
احلل السلمي في اليمن وسورية وليبيا لتحقيق صالح الدول 

والشعوب الشقيقة. 
ونظــرا ملا تتمتع به الســلطنة مــن أمن وأمان واســتقرار 
فقــد حصلت هــذا العام على درجة الصفر في املؤشــر العاملي 
لإلرهاب، وهي الدرجة التي متثل ذروة األمان من 
التهديدات اإلرهابية بحسب تقرير صادر 
عن معهــد »االقتصاد والســالم« في 
الثالث لإلرهاب  مؤشــره الدولي 
لعام ٢٠١5، كما حلت السلطنة 
فــي املرتبة اخلامســة على 
مستوى الشــرق األوسط 
والـ 5٢ عامليا في مؤشــر 
احلرية االقتصادية لعام 
٢٠١6 الذي يعتمد على 
3٧ معيــارا اقتصاديا 
لـــ ١٧٨ دولة من بينها 
مؤشر سلطة القانون 
القضائــي  والنظــام 
وحرية امللكية، وحجم 
احلكومــة، والكفــاءة 
التنظيمية، واألســواق 
املفتوحة وحرية ممارسة 
أنشــطة األعمــال وحرية 
العمل وبيروقراطية األعمال 
وتكلفــة اســتكمال متطلبــات 
التراخيص وأحكام العمالة وحرية 

النقد والتجارة. 
وحافظت الســلطنة على املركز السابع 
ضمن قائمة الوجهات األكثر اســتقطابا للمسافرين 
في ســوق السفر اإلسالمي العاملي وفقا لتقرير املؤشر العاملي 
للسياحة اإلسالمية لعام ٢٠١6 الصادر عن »ماستركارد وكريسنت 
ريتنغ«، وحصلت السلطنة على املستوى الثاني عربيا وخليجيا 
والسادس والعشرين عامليا ضمن تقرير املؤشر العاملي لألمن 
الغذائي الصادر عن مجلة االيكونوميســت البريطانية والذي 
تقوم املجلة بإصداره بشــكل ســنوي من بني ١١3 دولة شملها 
التصنيف. كما مت تصنيف الســلطنة بني الدول ذات املقومات 

البيئية األفضل املواتية لألمن الغذائي. 
وفي املؤشر العاملي الذي يصدر عن منظمة امللكية الفكرية 
العاملية )الوايبو( تقدمت السلطنة )٧( درجات في التصنيف 
العاملي ملؤشر االبتكار العاملي ٢٠١6، مقارنة مبؤشر العام املاضي 
حيث جاءت هذا العام في املرتبة الـ٧3 عامليا والـ١3 على مستوى 
شمال أفريقيا وغرب آسيا، وفي مؤشر كفاءة البنية األساسية 

العامة جاءت السلطنة في املركز الـ3٢. 
وختامــا، فإنــه إذ تتم مســيرة التنمية العمانية الشــاملة 
عامها السابع واألربعني بقوة وثقة واعتزاز، فإن أبناء الشعب 
العماني الوفي يجددون العهد والوالء لقائد املسيرة السلطان 
قابوس بن ســعيد للســير قدما خلف قيادته احلكيمة، باذلني 
الغالي والنفيس من أجل عمان وللحفاظ على مكتسباتها، عبر 
مؤسســات الدولة املختلفة في تناغم ومتاسك وتضافر يحقق 

مصلحة الوطن واملواطن حاضرا ومستقبال.


