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Key Messages

1.The Sustainable Agriculture and Rural Development Strategy towards 2040 (SARDS 2040) 
is aligned with the Oman Vision 2040 and is able to significantly contribute to all aspects 
considered therein.

2. Agriculture and rural development contribute to the well-being of the Omani people beyond 
the share of agriculture in the gross domestic product (GDP) through:

 reduced regional imbalances;

 enhanced environmental sustainability; 

 improved nutrition and health; and

 inclusion of youth and women in socio-economic development patterns.

3. As a result, the food sector, within which agriculture plays a central role, and rural 
development cannot be ignored in any diversification strategy.

4. The most important challenges addressed by SARDS 2040 are: 

 how to transform agricultural commodity production units (farms) into units producing a 
portfolio of high-quality goods and services (multi-functional farms);

 how to help farmers realize their potential as responsible and successful professional 
agricultural entrepreneurs; and

 how to develop efficient and equitable collective action organizations, both as civil 
society groups that will strengthen social capital and contribute to sector advocacy, 
and as professional groups (cooperatives, unions, associations) that will contribute to 
enhancing sector competitiveness in a sustainable way.

5. In doing this, it is necessary to: 

 address major institutional-related issues in order to promote an enabling environment 
(institutions and social capital, regulatory and legal frameworks, investment climate) to 
achieve the highest potential payoff from planned interventions;

 support the organization of the sector (farmers, water users, processors); and 

 give priority to public investment with high potential leverage on private investment.

6. In order to unlock the potential of agriculture and rural development, strong institutional 
coordination is required within the Ministry of Agriculture and Fisheries (MAF) and between 
the MAF and other ministries – such as the Ministry of Regional Municipalities and Water 
Resources (MRMWR), the Ministry of Environment and Climate Affairs (MECA), the Ministry 
of Manpower (MOM), the Ministry of Tourism (MOT), the Ministry of Heritage and Culture 
(MHC), the Ministry of Social Development (MSD), the Ministry of Housing (MOHO), the 
Ministry of Health (MOH) – and municipalities.

النقاط األساسية
الرؤية . 1 مع   )2040 عام  حتى  الريفية  والتنمية  املستدامة  الزراعة  )استراتيجية  تنسجم 

2040 " وهي استراتيجية قادرة على املساهمة ٍ بشكل كبير في جميع احملاور  املستقبلية "ُعمان 
املذكورة في هذا التقرير.

للشعب . 2 االستقرار  وحتقيق  املعيشة  مستوى  رفع  في  الريفية  والتنمية  الزراعة  تساهم 
الُعماني، ليس فقط من خالل مساهمة الزراعة في الناجت احمللي اإلجمالي بل أيًضا من خالل:

 احلد من االختالالت اإلقليمية.
 تعزيز االستدامة البيئية. 

 حتسني مستوى التغذية والصحة.

 إدماج الشباب من اجلنسني  في  أمناط التنمية االجتماعية واالقتصادية.

وبالتالي، ال ميكن جتاهل التنمية الريفية والقطاع الغذائي، الذي تعمل من خالله الزراعة بدور . 3
ٍمركزي في كافة استراتيجيات التنويع االقتصادي.

أهم التحديات التي عاجلتها االستراتيجية هي:. 4
من  مجموعة  إنتاج  وحدات  إلى  )املزارع(  الزراعية  السلع  إنتاج  وحدات  حتويل  كيفية   

السلع واخلدمات ذات جودة عالية، )مزارع متعددة الوظائف(.
ورواد  مهنيني  بصفتهم  قدراتهم  أقصى  استخدام  على  املزارعني  مساعدة  كيفية   

أعمال زراعيني مسؤولني وناجحني.
 كيفية تطوير منظمات للعمل اجلماعي في القطاع الزراعي من قبل جمعيات اجملتمع 
متثيل  في  وتسهم  اجملتمع  موارد  تعزيز  على  وتعمل  والعدالة  بالكفاءة   تتسم  املدني 
تعزيز  وكذلك  اجلمعيات(  النقابات،  )التعاونيات،  املهنية  واجلمعيات  القطاع  مصالح 

تنافسية القطاع بطريقة مستدامة.  

وللقيام بذلك، فإنه من الضروري:. 5
مناسبة   بيئة  لتهيئة  باملؤسسات  الصلة  ذات  القضايا  أهم  معاجلة  على  العمل   
)مؤسسات ورأس مال اجتماعي وأطر عمل تنظيمية وقانونية ومناخ مالئم لالستثمار( 

لضمان حتقيق أعلى مردود ممكن من التدخالت اخملطط لها.
 دعم تنظيم القطاع )مزارعني ومستخدمي املياه والعاملني في اإلنتاج(.

 إعطاء األولوية لالستثمار العام الذي يحقق فاعليه أكبر مع االستثمار اخلاص.

تنسيق مؤسسي قوي . 6 الريفية، فإن ذلك يتطلب   الزراعة والتنمية  حتى ميكن تعزيز قدرات 
بني وزارة الزراعة والثروة السمكية وبني الوزارات األخرى - مثل وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه 
ووزارة البيئة والشؤون املناخية ووزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التراث والثقافة 

ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الصحة ووزارة السياحة ووزارة اإلسكان
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حملة عامة
توفر استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040  التوجيه االستراتيجي 

واملبرمج للسياسة واالستثمار في القطاع الزراعي والريفي.  

لضمان  الالزمة  اإلجراءات  من  شاملة  مجموعة  من  املذكورة  الزراعة  استراتيجية  تتألف 
أنشطة التنمية الزراعية والريفية املستقبلية بحيث تكون مجدية اقتصاديًا ومستدامة بيئًيا 
وبالتالي مساهمتها الفاعلة في تنويع مصادر الدخل، و خلق فرص العمل، وحتقيق االستقرار 

االجتماعي وتعزيز األمن الغذائي في السلطنة

الرؤية:
التنمية  وأهداف  الغذائي  األمن  حتقيق  في  يساهم  ومربح  مستدام  وريفي  زراعي  )قطاع 

الشاملة بالسلطنة(

أربع ركائز:
 تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الزراعة.

 حتسني االستدامة البيئية.

 دعم التنمية الريفية.

االستراتيجية  إطار  في  مناسبة  تدخالت  بإجراء  يسمح  مؤسسي  مناخ  توفير   
املعتمدة.

ست نتائج:
 حتسني القدرة التنافسية للقطاع اإلنتاج النباتي.

 حتسني القدرة التنافسية لقطاع اإلنتاج احليواني. 

 تعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية في الزراعة. 
 حتسني  صمود الزراعة وسبل املعيشة الريفية في مجابهة تغيرات املناخ والكوارث 

الطبيعية. 
 تعزيز متكني اجملتمعات الريفية وحتسني فرص كسب العيش منها. 

 تهيئة املناخ املالئم لتعزيز التنمية الزراعية والريفية.

إحدى وعشرون نتيجة مرجوة )برامج( )انظر اجلدول صفحة 7(
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Priorities:

There are some interventions whose expected intermediate outcomes (IOs) are key for the 
success of SARDS 2040 because of the urgency of the issues they aim to address and/or their 
leverage effect on other programmes. The programmes that can make the difference, and have 
thus been identified as top priorities for the next five years in the SARDS 2040 Investment Plan 
2016-2020, are the following:

 create an enabling institutional and regulatory environment for the development of 
agribusiness and agrofood production (IO 6.1); reform the current structure of incentives, 
moving from generalized subsidies towards ‘smart’ incentives (IO 6.2); improve the 
provision of inclusive rural financial services (IO 6.3); enhance the knowledge base for 
decision-making in agriculture and rural development (IO 6.4), while also conducting 
selected studies/surveys to acquire the information/data and knowledge not existing yet 
in the country; and support the creation of platforms for policy dialogue between private 
and public stakeholders;

 address the issue of sustainable water management in agriculture, starting from the 
most important agricultural region of the country, Al Batinah (IO 3.1, most interventions 
under Outcome 1 and some interventions under Outcomes 2 and 4);

 improve food safety and biosecurity standards in crop (IO 1.4) and animal (IO 2.4) 
value chains: this is essential if competitiveness is to be enhanced;

 pilot an innovative and integrated rural development approach in Jebel Akhdar 
(Outcome 5), assess it and eventually scale it up to other areas in the country.

The next 25 years represent a tremendous window of opportunity to make a change, not only 
for the agriculture and rural sector but also for the development of the country as a whole. The 
SARDS 2040 is the tool that the Sultanate of Oman has devised to contribute to this change 
through agriculture and rural development.

األولويات:
)استراتيجية  لـ  النجاح  الفرعية مفتاح  نتائجها  أن متّثل  يتوقع  التي  التدخالت   هناك بعض 
الزراعة املستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040( وذلك بسبب احلاجة امللحة للقضايا التي 
تستهدف معاجلتها و/أو تأثيرها الفعال على البرامج األخرى. وفيما يلي البرامج التي ميكن أن 
حتدث فرًقا، والتي مت اعتبارها مبثابة أهم األولويات للسنوات اخلمس القادمة )2016-2020( في 

إطار هذه االستراتيجية االستثمارية. 
املنتجات  في  التجارة  لتطوير  أفضل  رقابي  وتنظيمي  مؤسسي  مناخ  تهيئة   
باالنتقال  للحوافز  احلالي  الهيكل  إصالح   ،)6.1( الزراعية  األغذية  وإنتاج  الزراعية 
من تعميم الدعم إلى احلوافز )الذكية( )6.2(، حتسني تقدمي اخلدمات املالية الريفية  
الريفية  والتنمية  الزراعة  القرارات في مجال  املعرفية التخاذ  القاعدة  تعزيز   ،)6.3(
)6.4(، وفي ذات الوقت، تنفيذ دراسات أو استطالعات مختارة بهدف جمع املعلومات 
بني  السياسات  حوار  تنفيذ  ودعم  البالد،  في  متوفرة  غير  مازالت  التي  البيانات  أو 

أصحاب الشأن العام واخلاص.
 معاجلة مسألة اإلدارة املستدامة للمياه املستخدمة في الزراعة، بدًء من املنطقة 
التداخالت  معظم   ،3.1 الباطنة(  )محافظتي   : البالد  في  أهمية  األكثر  الزراعية 

تندرج في إطار النتيجة رقم 1، وبعض التداخالت في إطار النتيجتني 2 و 4(.
 حتسني معايير سالمة األغذية واألمان احليوى في املنتجات النباتية )1.4( وكذلك 
املتعلقة باإلنتاج احليواني )2.4( وسالسل القيمة: والذي يعتبر أمراُ في غاية األهمية 

لتعزيز التنافسية. 
 وضع نهج جديد ومتكامل للتنمية الريفية في )اجلبل األخضر( )النتيجة رقم 5( 

وتقييمها، وفي نهاية املطاف تطويرها لتصل إلى مناطق أخرى في البالد. 

هذا، ومتثل السنوات اخلمس والعشرون القادمة فرصة مهمة جًدا إلحداث تغيير، ليس فقط 
في القطاع الزراعي والريفي ولكن أيًضا في إمكانية تنمية البلد بشكل عام. وما استراتيجية 
الزراعة املستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040 إال أداة مت إعدادها للمساهمة في إحداث 

تغيير في دخل املزارع واملساهمة في التنويع االقتصادي للسلطنة.
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SARDS 2040 Outcomes and Intermediate Outcomes (IOs)

No.Outcomes and Intermediate Outcomes

Outcome 1Crop sector competitiveness increased

IO 1.1Technical and organizational innovations promoted, high-value varieties developed, crop 
yield and nutritional quality improved

IO 1.2Post-harvest losses reduced, product market quality improved, product value added 
developed and market opportunities enhanced

IO 1.3Stringent food safety and biosecurity measures for crop products enforced

Outcome 2Livestock sector competitiveness increased

IO 2.1A more productive, market-oriented and sustainable red meat and dairy industry 
developed

IO 2.2National poultry industry competitiveness and sustainability enhanced

IO 2.3Apiculture practices and technologies, organization of producers, value addition and 
marketing enhanced

IO 2.4Stringent food safety and biosecurity measures for animals and animal products 
enforced

Outcome 3Sustainable management of natural resources in agriculture enhanced

IO 3.1Income per unit of water used in agriculture maximized

IO 3.2Capture, re-use and storage capacity of water for agriculture increased

IO 3.3Soil management improved

IO 3.4Agrobiodiversity conserved

Outcome 4Resilience of agriculture and rural livelihoods to climate change and natural 
disasters improved

IO 4.1Climate change adaptation and natural disaster risk management integrated into 
agricultural and rural development policy, investment and programmes

IO 4.2Climate change mitigation and agricultural footprint improved

Outcome 5Rural communities empowered and rural livelihood opportunities improved

IO 5.1Rural economic activities diversified and livelihood opportunities improved

IO 5.2Local cultural heritage and traditional social values preserved and valued

Outcome 6Enabling institutional environment for agriculture and rural development 
strengthened

IO 6.1Institutional and regulatory framework enhanced and enforced

IO 6.2Economic environment enhanced

IO 6.3Provision of inclusive financial services improved

IO 6.4Knowledge base for agriculture and rural development strengthened

IO 6.5An effective innovation system for a competitive and sustainable agriculture 
implemented

IO 6.6Social support to agriculture and rural development enhanced

نتائج )استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040(

النتائج النهائية والنتائج الفرعية )متوسطة املدى(الرقم
زيادة القدرة التنافسية لقطاع اإلنتاج النباتينتيجة رقم 1

حتسني تقنيات الزراعة وتعزيز املمارسات وتطوير التنوع ذي القيمة العالية وزيادة اإلنتاج 1.1
النباتي واجلودة الغذائية.

انخفاض خسائر مرحلة ما بعد احلصاد وحتسني جودة املنتج في السوق وتطوير قيمة املنتج 2.1
املضافة وحتسني الفرص املتاحة في السوق.

تعزيز التدابير الصارمة لسالمة األغذية واألمن البيولوجي فيما يخص اإلنتاج النباتي.3.1
زيادة القدرة التنافسية لقطاع الثروة احليوانيةنتيجة رقم 2

تطوير صناعة مستدامة ملنتجات اللحوم احلمراء واأللبان املوجهة إلى السوق لتصبح أكثر 1.2
إنتاجية. 

تعزيز التنافس في صناعة الدواجن الوطنية واستدامتها.2.2
تعزيز ممارسات تربية النحل وتكنولوجياتها وقيمتها املضافة وتسويقها.3.2
حتسني التدابير الصارمة لسالمة األغذية واألمن البيولوجي للحيوانات احلية واملنتجات 4.2

احليوانية.
تعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية في الزراعة نتيجة رقم 3

زيادة العائد االقتصادي لكل وحدة من املياه املستخدمة في الزراعة1.3
تعزيز تقنيات جمع املياه املُستخدمة في الزراعة وإعادة استخدامها وزيادة السعة التخزينية.2.3
حتسني خصوبة التربة.3.3
حفظ التنوع البيولوجي الزراعي.4.3

حتسني قدرة الزراعة وسبل العيش الريفية على الصمود ومواجهة تغيرات املناخ نتيجة رقم 4
والكوارث الطبيعية

دمج التكّيف مع تغير املناخ وإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية مع سياسات التنمية الزراعية 1.4
والريفية ، االستثمار والبرامج.

التخفيف من آثار تغير املناخ وحتسني البصمة الزراعية.2.4
تعزيز فرص كسب العيش في املناطق الريفيةنتيجة رقم 5

تنويع األنشطة االقتصادية الريفية وحتسني فرص كسب العيش. 1.5
احملافظة على التراث الثقافي احمللي والقيم االجتماعية التقليدية.2.5

تهيئة مناخ مالئم للتنمية الزراعية و الريفيةنتيجة رقم 6
تعزيز وحتسني اإلطار املؤسسي والقانوني. 1.6
تهيئة املناخ االقتصادي.2.6
توفير وحتسني اخلدمات املالية.3.6
تعزيز قاعدة املعرفة للتطور الزراعي والتنمية الريفية.4.6
وضع منظومة ابتكار ناجعة من أجل تعزيز القدرة التنافسية واستدامة الزراعة. 5.6
تعزيز الدعم اجملتمعي للزراعة و التنمية الريفية.6.6
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امللخص التنفيذّي
توفر استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040 التوجه االستراتيجي 
واملبرمج للسياسة واالستثمار في القطاع الزراعي والريفي. وتتألف من مجموعة شاملة من 
التدابير الالزمة لضمان أن تكون أنشطة التنمية الزراعية والريفية املستقبلية قابلة للتطبيق 

اقتصاديًا ومستدامة بيئًيا حتى تساهم في الرخاء العام للشعب الُعماني.

بدأ إعداد االستراتيجية في عام 2013 ودخلت مرحلتها النهائية في منتصف عام 2015 حيث قام 
فريق وطني ُعماني بالتعاون مع فريق من خبراء منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( 
في إعداد االستراتيجية. ومت العمل بطريقة شملت حواراً مع كافة أصحاب املصلحة املعنيني 
لضمان تبنيهم الكامل لالستراتيجية ومحتواها مبا يتضمنه ذلك من حتليالت وإقتراحات واقعية.

ونتج عن ذلك  وثيقتان متناسقتان على النحو  اآلتي:

 )استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040(، التي تركز على 
اخليارات االستراتيجية للزراعة والتنمية الريفية الُعمانية من اآلن وحتى عام 2040، 
مبا في ذلك إطار النتائج من أجل رصد وتقييم التقدم احملرز في أهداف اإلستراتيجية

  خطة استثمارية وهي مبثابة آلية تنفيذ االستراتيجية حيث تركز على االستثمارات 
التي سيتم تنفيذها لتحقيق نتائج االستراتيجية على مدى اخلمس سنوات األولى 

.)2020-2016(

أ. اخللفية
نتيجة  لقد شهدت سلطنة عمان على مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية، منًوا ملحوظاً 
التجارية  واإلصالحات  املناسبة  العامة  االقتصادية  والسياسات  النفط  أسعار  إلرتفاع 
واالستثمارات في مجاالت الصحة والتعليم والبنية األساسية. ومع ذلك، لم يستطع النمو 
االقتصادي املرتفع تقليص درجة االعتماد املفرط على كل من عائدات النفط والغاز واالعتماد 

على العمالة األجنبية في العديد من األنشطة االقتصادية.

وعلى ضوء ما سبق، وضعت الرؤية املستقبلية "ُعمان 2040 " التنويع املستدام لالقتصاد الُعماني 
كهدف استراتيجي رئيس. وفي الواقع فإن التنويع االقتصادي، هو أمر حتمي لُعمان، إذ أن موارد 
النفط والغاز ستدوم ملدة أقصاها جيالً واحًدا إذا ما استمر استخراجهما باملعدل احلالي. ولكن من 
املهم أن يكون ذلك مصاحباً ملزيد من النمو االقتصادي مع احلفاظ على البيئة واحلفاظ على التوازن 
بني التنمية االقتصادية واالجتماعية. وفي هذا السياق ميكن أن تقوم الزراعة والتنمية الريفية بدور 
مهم ذلك ألن السياسات املالئمة والتقنيات احلديثة والقدرات املعززة ومهارة املزارعني العمانيني تزيد 
من اإلنتاجية الزراعية وحتسن من قيمة اإلنتاج احمللي بينما تقل آثارها البيئية )املياه والطاقة في املقام 
األول(. ومن شأن هذه التغيرات أن تزيد من مساهمة الزراعة في الناجت احمللي اإلجمالي وتوفير فرص 
العمل، كما ميكن لهذه التغييرات أن حتّسن امليزان التجاري العماني )سواء من خالل تقليص الواردات 
أو تعزيز الصادرات أو كليهما. هذا وميكن للتنمية الريفية التي تعتمد إلى حد كبير على األنشطة 
املتعلقة بالزراعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أن تساهم في احلد من االختالل أو عدم التوازن 
االجتماعي واالقتصادي على صعيد التنمية اإلقليمية، وخلق املزيد من القيمة املضافة من خالل 
التضافر بني األنشطة الزراعية وغير الزراعية )مثل السياحة واحلرف اليدوية وجتهيز املنتجات الزراعية 

والغذائية( ودعم السكان الريفيني )الشباب من اجلنسني في املقام األول(.
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In short, investing in sustainable agriculture and rural development represents a defining window 
of opportunity for the country in the coming 25 years. The Omani people will definitely benefit 
from this sector’s contribution to sustainable environmental, social and economic development.

II. Situation analysis

The situation analysis carried out to develop SARDS 2040 emphasized that the Omani agriculture 
and rural sector faces a complex set of strengths, weaknesses, opportunities and threats. 

In terms of strengths, Oman features a relative abundance of natural resources, diverse natural 
environments and rich agrobiodiversity, all of which can offer investment opportunities in agricultural 
production and rural development. At the same time, its important cultural and historical heritage 
is a potential source of investment in the rural tourism and ecotourism industry, both for domestic 
and foreign tourists. There are also sector-growth opportunities offered by: the virtually unlimited 
regional market for high-value agricultural products (primarily horticultural products); its optimal 
geographical position within the global trade flows, particularly interesting for the development of 
a vibrant logistics industry; the complementarity of the Omani growing season vis-à-vis the richest 
destination markets (such as the European Union, Japan, etc.); and a very positive image of the 
country abroad, which offers opportunities for branding and product differentiation.

In terms of weaknesses and threats, climate change is of course a major threat to the 
development of the agriculture and rural sector. In Oman, the current structure of incentives 
is leading to inefficient and unsustainable agricultural practices resulting in water depletion, 
soil salinization and the overgrazing of rangelands. At the same time, an overdependence 
on unskilled, immigrant labour coupled with poor post-harvest care and weak value addition 
and marketing are leading to high post-harvest losses, the low value of domestic production 
and a disconnect between domestic production and other phases of the agrofood value 
chains. Finally, yet importantly, the agriculture and rural sector is confronted with the lack of 
organization among economic agents at different stages in the value chains; poor institutional 
coordination among different stakeholders, both vertically (central vs. local entities) and 
horizontally (ministries, agencies, municipalities); the existence of some uncoordinated – and 
sometimes even conflicting – policies; and the need to strengthen management capacities in 
design, implementation and monitoring and evaluation (M&E) at ministry level. 

III. Rationale

In order for the agriculture and rural sector to achieve a more proactive role in the development 
of the Omani economy and society, a strategy must look into building on the sector’s 
strengths and opportunities, while addressing its weaknesses and threats. This is exactly 
what SARDS 2040 proposes to do. 

The agriculture and rural sector has the potential to contribute to solving some of the country’s 
most important challenges over the next 25 years by enhancing sustainability, increasing 
economic returns, promoting job creation, empowering rural communities and reducing regional 
imbalances. SARDS 2040 proposes to unlock this potential by pursuing three major thrusts: 

خالصة القول أن االستثمار في الزراعة والتنمية الريفية املستدامة ميثل مجاال واسعا لتوفير 
في  القطاع  إلسهام  نتيجة  املقبلة  الـ25  السنوات  خالل  للبالد  الدخل  وزيادة  العمل  فرص 

التنمية البيئية واالجتماعية واالقتصادية املستدامة.

ب. حتليل الوضع الراهن 
لقد أسفر حتليل الوضع الذي مت إجراؤه لوضع )استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية الريفية 
حتى عام 2040( عن نتيجة مفادها أّن قطاع الزراعة والتنمية الريفية في ُعمان يواجه مجموعة 

معّقدة من نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات )اخملاطر(. 

أما نقاط القوة، فتتميز ُعمان بوفرة نسبية للموارد الطبيعية وتنوع البيئات الطبيعية وثراء 
التنوع البيولوجي الزراعي، حيث يوفر كل ذلك الفرص لالستثمار في اإلنتاج الزراعي والتنمية 
الريفية. وفي نفس الوقت، يُعد تراثها الثقافي والتاريخي العريق مصدراً واعداً لالستثمار في 
السياحة الريفية وصناعة السياحة البيئية، وكليهما للسياح احملليني واألجانب. وهناك أيضاً 
فرص متاحة لنمو القطاع من خالل السوق اإلقليمية غير احملدودة للمنتجات الزراعية عالية 
خضم  في  األمثل  اجلغرافي  واملوقع  األول(،  املقام  في  )املشاتل(  البساتني  )منتجات  القيمة 
التدفقات التجارية العاملية، والتي توفر فرًصا لتطوير صناعة اخلدمات اللوجستية احليوية التي 
تتكامل مع املوسم الزراعي الُعماني املرتبطة بأغنى األسواق املستهدفة )مثل االحتاد األوروبي 

واليابان( والتي تعكس صورة إيجابية عن البالد في اخلارج. 

أما على صعيد نقاط الضعف والتهديدات، فُيعُد تغير املناخ التهديد الرئيس لتنمية القطاع 
الزراعي والريفي في ُعمان. حيث يؤدي الهيكل احلالي للحوافز إلى املمارسات الزراعية غير الفعالة وغير 
املستدامة والتي أسفرت عن نضوب املياه ومتلح التربة والرعي اجلائر باملراعي. وفي نفس الوقت اإلفراط 
في االعتماد على اليد العاملة الوافدة غير املاهرة وسوء الرعاية في فترة ما بعد احلصاد والقيمة 
املضافة املتدنية والتسويق الذي يؤدي إلى خسائر جسيمة في مرحلة ما بعد احلصاد وتدني القيمة 
املضافة إلى االنتاج احمللي ووجود فصل بني االنتاج احمللي وسائر مراحل سلسلة القيمة الغذائية 
الزراعية. وأخيراً، فإن القطاع الزراعي والريفي في سلطنة عمان يواجه نقصاً في التنظيم ضمن سائر 
العوامل االقتصادية على مختلف املراحل في سلسلة القيمة مثل ضعف التنسيق املؤسسي بني 
أصحاب املصلحة على كل من املستوى الرأسي )اجلهات املركزية واحمللية(, واملستوى األفقي )الوزارات 
والهيئات واملؤسسات(،ووجود بعض السياسات  غير املنسقة - وأحيانًا املتعارضة - واحلاجة إلى تعزيز 

قدرات اإلدارة في التصميم والتنفيذ واملراقبة والتقييم على مستوى الوزارة. 

ج. عرض املبادئ
لكى يقوم القطاع الزراعي والريفي بدورٍ أكثر نشاًطا في تنمية االقتصاد واجملتمع الُعماني 
فإن االستراتيجية يجب أن تبنى على نقاط القوة والفرص املتاحة في القطاع وفي ذات 
الوقت، معاجلة نقاط الضعف والتهديدات وهو ما ترمي إليه )استراتيجية الزراعة املستدامة 

والتنمية الريفية حتى عام 2040(.

التحديات  الناجحة ألهم  احللول  من  الريفية  والتنمية  الزراعة  لتصبح  هائلة  إمكانية  هناك 
العائدات  وزيادة  القادمة من خالل تعزيز االستدامة  الـ25 سنة  التي ستواجه السلطنة في 
من  واحلد  الريفية  اجملتمعات  ودعم  للمواطنني  عمل  فرص  خلق  عملية  وتعزيز  االقتصادية 

االختالالت اإلقليمية. وتقترح االستراتيجية حتقيق ذلك من خالل  ثالثة محاور رئيسة وهي:
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 تعزيز املردود االقتصادي والربحية والقدرة التنافسية للزراعة واألنشطة الريفية < أن 
.)Go Commercial( تصبح جتارية و ذات ربحية

 تعزيز االستدامة البيئية والقدرة على مواجهة الكوارث واألزمات الطبيعية )مبا في 
.) )Go Sustainable (أن تصبح مستدامة > )ذلك الصدمات الناجتة عن تغيرات املناخ
الضمان  وتشجيع  واحلضرية،  الريفية  املناطق  بني  اإلقليمية  االختالالت  من  احلد   
االجتماعى من خالل تعزيز اجملتمعات احمللية وتوفير فرص كسب العيش في املناطق 

.) Go Territorial( الريفية < أن تصبح مرتبطة مبنطقة اإلنتاج

والبيئي  االقتصادي  البعد  هي:  املستدامة  للتنمية  الرئيسية  الثالثة  األبعاد  تكون  وبذلك 
البيئة  وهو  االستراتيجية  أهداف  لتحقيق  أساسي  أمر  فهو  الرابع،  البعد  أما  واالجتماعي. 
املؤسسية املتمثلة  في السياسات، واملؤسسات ورأس املال االجتماعى وأطر العمل اإلجرائية 

والقانونية ومناخ االستثمار املالئم. 

د. الرؤية 
ومن أجل ذلك فتعتبر هذه األبعاد األربعة مبثابة الركائز التي ستقود إلى حتقيق رؤية استراتيجية 

الزراعة املستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040 التي تتمثل فيما يلي:

"قطاع زراعي وريفي مستدام ومربح يساهم في حتقيق األمن الغذائي وأهداف التنمية 
الشاملة بالسلطنة"

حتدد االستراتيجية نوعية الزراعة والتنمية الريفية التي تسعى إليها ُعمان وتساهم في (رؤية 
البالد 2040( مما يساعد على حتقيق رخاء الشعب الُعماني.

ه. الركائز
تعتمد فكرة الركائز األربع املذكورة على طريقة مبتكرة جتمع بني وجهات نظر مختلفة لتحقيق 
في  معتادا  و  ثابتا  االقتصادي عنصرًا  بالتنافس  املتعّلقة  الركيزة  تُعتبر  وفي حني  البالد.  رؤية 
استراتيجيات أخرى للقطاع أو فروعه، فإن التنمية الريفية تعد جديدة نسبًيا في سياق سياسة 
التضافر بني  أوجه  البناء على  إلى تعزيز االقتصاد احمللي من خالل  الركيزة  ُعمان. وتهدف هذه 
الزراعة والقطاعات األخرى مثل الصناعة والسياحة، وتعزيز اجملتمعات احمللية, وبالتالي املساهمة 
في تقليص درجة تفاوت مستوى التنمية االجتماعية واالقتصادية بني مختلف األقاليم. وتدور 
الركيزة الرابعة حول االستدامة البيئية وهي ضرورية في سياق يتسم بندرة املوارد الطبيعية 
وزيادة مخاطر التعرض لتغير املناخ. وأخيرًا، فإن الركيزة املتعلقة بتمكني البيئة متثل إطار العمل 
املؤسسى الشامل. وبدون معاجلة القضايا املندرجة في هذه الركيزة، فإنه سيكون من الصعب 

تعظيم نتائج التدخالت املنفذة في إطار الركائز الثالث األخرى.

و. هيكل اإلستراتيجية:
تتكون كل ركيزة من أكثر من مجال مبرمج للتدخل. وحتتوي هذه اجملاالت على برامج تسعى 

إلى حتقيق أهداف )نتائج( متشابهة، وهي:
هدفني  حتقيق  إلى  للزراعة(  التنافسية  القدرة  )تعزيز  ركيزة  تسعى   - )أ(  الركيزة   

)نتيجتني(: واحدة لكل من القطاعات الزراعية الرئيسية والفرعية:
النتيجة )1( - )تعزيز القدرة التنافسية لقطاع اإلنتاج النباتي(.
النتيجة )2( - )تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الثروة احليوانية(.
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 Pillar B – “Improving environmental sustainability” of agriculture and rural activities pursues 
two outcomes, one referring to the relationship between agrofood activities and the 
environment and the other to resilience to natural disasters, including climate change:

   Outcome 3 – “Sustainable management of natural resources in agriculture enhanced”; and

  Outcome 4 – “Resilience of agriculture and rural livelihoods to climate change and 
natural disasters improved”.

 Pillar C – “Promoting rural development” pursues one key outcome:

   Outcome 5 – “Rural communities empowered and rural livelihood opportunities 
improved”.

 Pillar D – “Creating an institutional environment enabling SARDS 2040 interventions” 
also pursues one key outcome:

   Outcome 6 – “Enabling institutional environment for agriculture and rural development 
strengthened”.

VII. Content

Each of the above programmatic areas of intervention is broken down into organic sets of 
interventions aimed at a common result. These correspond to programmes, each of which 
pursues an intermediate outcome (IO). As a result, there are 21 IOs for SARDS 2040. Below 
is a synthesis of each programmatic area of intervention.

Outcome 1

“Crop sector competitiveness increased” is pursued through three IOs, namely: 

 IO 1.1 – Technical and organizational innovations promoted, high-value varieties 
developed, crop yield and nutritional quality increased;

 IO 1.2 – Post-harvest losses reduced, product market quality improved, product value 
added developed and market opportunities enhanced; and

 IO 1.3 – Stringent food safety and biosecurity measures for crop products enforced.

The overall objective is to increase crop sector competitiveness. Considering the binding 
resource constraints (primarily water), this will be achieved not by increasing the scale of 
domestic crop production, but by increasing efficiency and adding value through 
technical and organizational innovations. A focus on high-value crops, efficiency (primarily 
in water use), loss reduction (primarily through cold chain technology), widespread adoption of 
good agricultural practices and related certifications, support to farmers and other operators 
in the value chains to form collective action organizations, value addition through packaging 
and processing, product differentiation (primarily geographical indications), branding and higher 
standards in biosecurity and food safety will drive this competitiveness.

Priority should be given to establishing post-harvest infrastructure in key production areas 
(e.g., in Al Batinah) and supporting farmers to meet required quality standards and to access 
this infrastructure. Assisting farmers and other operators within the value chains in organizing 
themselves is an essential step for increasing efficiency and should be prioritized. These 
interventions should later be expanded to the rest of the country. 

الزراعية  األنشطة  في  البيئية(  االستدامة  )حتسني  ركيزة  تسعى   - )ب(  الركيزة   
والريفية إلى حتقيق نتيجتني: األولى تتعلق بالعالقة بني أنشطة األغذية الزراعية 

والبيئة والثانية بالقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، مبا في ذلك تغير املناخ:
النتيجة )3( - )تعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية في الزراعة (.

النتيجة )4( - )حتسني قدرة الزراعة وسبل العيش الريفية على الصمود ومواجهة 
تغيرات املناخ والكوارث الطبيعية(.

 الركيزة )ج( - تهدف ركيزة )تعزيز التنمية الريفية( إلى حتقيق نتيجة رئيسية واحدة 
وهي:

النتيجة )5( - )تعزيز اجملتمعات الريفية وحتسني فرص كسب العيش(.
تدخالت  تيسيرحدوث  إلى  مؤسسية(  بيئة  )خلق  ركيزة  تهدف   - )د(  الركيزة   

االستراتيجية وحتقق نتيجة رئيسة واحدة:
النتيجة )6( - )تعزيز املناخ املؤسسى املناسب لتعزيز الزراعة والتنمية الريفية(.

ز. محتويات االستراتيجية
ينقسم كل مجال من مجاالت التدخل املشار إليها أعاله إلى مجموعة من التدخالت املبرمجة 
التي تهدف إلى حتقيق نتائج موحدة تتفق مع البرامج، ويسعى كل برنامج إلى حتقيق نتيجة 
فرعية. والتي نتج عنها )21( نتيجة فرعية لـ )استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية الريفية 

حتى عام 2040( وفيما يلي شرح لكل مجال من مجاالت التدخالت املبرمجة:

النتيجة )1(

نتائج  النباتي" من خالل ثالث  اإلنتاج  لقطاع  التنافسية  القدرة  "حتسني  يتم العمل على 
فرعية، وهي:

الفنية والتنظيمية وتطوير األصناف ذات  1.1 - تشجيع االبتكارات  نتيجة   فرعية   
القيمة العالية وزيادة اإلنتاج النباتي واجلودة الغذائية.

 نتيجة   فرعية 2.1 - تقليل الفاقد خالل مرحلة ما بعد احلصاد وحتسني جودة املنتج 
في السوق وتطوير القيمة املضافة وحتسني الفرص املتاحة في السوق.

 نتيجة   فرعية 3.1 - تعزيز التدابير الصارمة لسالمة الغذاء واألمن البيولوجي فيما 
يخص منتجات احملاصيل الزراعية.

إن الهدف العام هو زيادة القدرة التنافسية لقطاع اإلنتاج النباتي. وبالنظر إلى القيود امللزمة 
زيادة  ليس عن طريق  املفروضة على املوارد )املياه في املقام األول(، سيتم حتقيق  ذلك لكن 
املضافة  والقيمة  الكفاءة  زيادة  خالل  من  بل  احمللية  الزراعية  احلاصالت  إنتاج  مساحة 
احملاصيل  التركيز على  التنافس هو  يعزز من  والتنظيمية. وما  الفنية  االبتكارات  خالل  من 
املياه في املقام األول(، احلد من اخلسائر )من خالل استخدام  العالية )استخدام  ذات القيمة 
تكنولوجيا التبريد في املقام األول(، نشر املمارسات الزراعية اجليدة على نطاق واسع والشهادات 
املطابقة لها، دعم املزارعني وسائر العاملني في سالسل القيمة لتشكيل منظمات للعمل 
اجلماعي، رفع القيمة املضافة من خالل التعبئة والتغليف والتجهيز واملفاضلة بني املنتجات 
)االشارة لألماكن اجلغرافية في املقام األول( والعالمات التجارية، اتباع معايير صارمة في مجال 

األمن البيولوجي وسالمة الغذاء.
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اإلنتاج  مناطق  في  احلصاد  بعد  ما  ملرحلة  الالزمة  البنية  إلنشاء  األولوية  إعطاء  وينبغي 
الرئيسية )في محافظتي الباطنة، على سبيل املثال( ومساعدة املزارعني على  تلبية معايير 
اجلودة املطلوبة والوصول إلى هذه املرافق, ومساعدة املزارعني وسائر الفاعلني ضمن سالسل 
القيمة على تنظيم أنفسهم تعتبر خطوة أساسية لزيادة الكفاية ويتعني اعطائها األولوية. 

كما يجب بعد ذلك توسيع هذه التدخالت لتشمل بقية املناطق الزراعية في السلطنة.

املبذولة  اجلهود  )1( مع  رقم  النتيجة  إطار  تندرج ضمن  التي  التدخالت  تنسيق  أيضا  وينبغي 
لتحقيق النتيجة رقم )3( )اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية(. الفئات املستهدفة لتنفيذ 
املياه  )مثل  املائية  املوارد  إدارة  بتحسني  املرتبطني  املزارعني  من  تكون  أن  يجب  التدخالت  هذه 

اجلوفية في محافظتي الباطنة أو حتديث نظم الري باملناطق التي تروى باألفالج(.

النتيجة 2 
يتم العمل على"تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الثروة احليوانية" من خالل أربع نتائج فرعية، 

وهي:
 نتيجة   فرعية 1.2 - تطوير صناعة اللحوم احلمراء واأللبان لتكون مستدامة وأكثر 

إنتاجية وموجهة نحو السوق. 
 نتيجة   فرعية 2.2 - تعزيز تنافسية واستدامة صناعة الدواجن الوطنية. 

 نتيجة   فرعية 3.2 - تعزيز ممارسات تربية النحل وتقنياتها وتنظيم منتجيها وقيمتها 
املضافة وتسويقها.

البيولوجي  واألمن  الصارمة  الغذائية  السالمة  تدابير  تعزيز   -  4.2 نتيجة   فرعية   
للحيوانات واملنتجات احليوانية. 

الثروة احليوانية. وسيتم ذلك من خالل  التنافسية ملنتجات  العام هو تعزيز القدرة  إن الهدف 
بالبيئة. تشمل   املساس  دون  إمكاناته  وزيادة  القائم،  احليواني  اإلنتاج  إلى  قيمة  إضافة 
للجمعيات  آخر  شكل  أي  أو  التعاونيات  خالل  من  املنتجني  تنظيم  )أ(  الرئيسية:  التدخالت 
االقتصادية على طول سالسل القيمة، وفي املقام األول تنظيم جمع األلبان )املاشية وغير 
ما  مبرحلة  اخلاصة  األساسية  البنى  توفير  )ب(  املوجودة.  املصانع  على  توّزع  التي  املاشية( 
البنى  أو  األلبان  احلليب ومصانع  التبريد( لتحسني شبكات جمع  بعد احلصاد )مثل سلسلة 
األساسية املرتبطة باملسالخ. )ج( إدخال تقنيات عالية القيمة )مثل أدوات خاصة للتقطيع 
واستخدام املنتجات الفرعية وإنشاء نظام مساعدة فني متخصص للمزارعني املعنيني بتربية 
املثال  )على سبيل  الغذائية  السالمة  وإجراءات  احليوي  األمن  )د( حتسني  وتغذيتها(.  املواشي 

"نقاط حتليل اخملاطر واملراقبة عن كثب"( في جميع أنحاء البالد.

البيئية،  االستدامة  إلى حتسني  القطاع وحاجة ماسة  لتطوير  إمكانية  تكون هناك  وحينما 
فينبغي تقدمي األولوية اجلغرافية في مجال اإلنتاج احليواني والصحة احليوانية وإنتاج األعالف 
وجتهيزها. ومن أجل ذلك، ينبغي أن تكون األولوية جلبال ظفار بسبب مسائل االستدامة احملددة 
التي تتعلق بإدارة املراعي مع التركيز بشكل خاص على التمييز بني املنتجات )مثل منتجات اإلبل 
واملاعز احمللية(. هذا، وتنتهج صناعة الدواجن نهًجا مماثاًل ولكن ليس بنفس التركيز اجلغرافي، 

ألنها سوف حتتاج إلى حتديد األرض التي ال يتعرض فيها وضع األمن احليوي والبيئة ألي خطر.

وينبغي تنسيق التدخالت في إطار النتيجة رقم )2( مع اجلهود املبذولة من أجل حتقيق النتيجة 
رقم )3( )االدارة املستدامة للموارد الطبيعية( والنتيجة رقم )4( )حتسني قدرة الزراعة وسبل العيش 
الريفية على الصمود ومواجهة تغيرات املناخ والكوارث الطبيعية( مع إشارة خاصة إلى التدابير 

التي تهدف إلى احلد من التأثير البيئي )Ecological Footprint( لكبار منتجي الثروة احليوانية.
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 IO 3.1 – Income per unit of water used in agriculture maximized;

 IO 3.2 – Capture, re-use and storage capacity of water for agriculture increased; 

 IO 3.3 – Soil management improved; and

 IO 3.4 – Agrobiodiversity conserved.

The overall objective is to make farming practices more sustainable, specifically the use 
of natural resources, primarily water, which is the binding constraint on agriculture. This will 
be done through interventions that enhance the efficiency of water resources management 
(the target is to remain within the water budget) and increase water productivity in agriculture 
(maximizing the value per unit of water). This programmatic area of intervention also includes 
the conservation and improvement of soils and the conservation of Omani agrobiodiversity.

Nevertheless, the most important issues are water use and management. Therefore, intervention 
priorities are set with reference to aquifers and regions where: (i) agricultural production is 
largely concentrated and there is a clear trend of groundwater depletion and seawater intrusion; 
(ii) farmers are well organized, making efforts to strengthen water users’ associations as well 
as dialogue platforms between different water users easier; and (iii) opportunities for product 
value addition are greater. Hence, the Al Suwayq zone of Al Batinah could be the first possible 
intervention area, along with some aflaj irrigation systems, where changes in production, 
irrigation techniques and organization of farmers through collective action organizations show 
potential to improve local livelihoods and contribute to better water management. 

Increasing water productivity sustainably is addressed through the production improvements 
necessary for achieving Outcomes 1 and 2. The interventions under Outcome 3 should be 
coordinated with Outcome 5 (Rural development) as far as aflaj conservation is concerned 
(IO 5.2), and Outcome 6 (Enabling institutional environment) for the institutional reforms 
required to use land more efficiently.

Outcome 4

“Resilience of agriculture and rural livelihoods to climate change and natural disasters 
improved” is pursued through two IOs, namely: 

 IO 4.1 – Climate change adaptation and natural disaster risk management integrated 
into agricultural and rural development policy, investment and programmes; and 

 IO 4.2 – Climate change mitigation and agricultural footprint improved.

The overall objective of Outcome 4 is to improve the resilience of agricultural and rural 
livelihoods to climate change and natural disasters. The required interventions are related to 
planning; improved institutional frameworks for coordination and collaboration; and knowledge 
development on climate change adaptation, mitigation and disaster risk management and 
resilience. Most of these activities fall under the mandate of the Ministry of Environment and 
Climate Affairs (MECA), the Ministry of Regional Municipalities and Water Resources (MRMWR) 

النتيجة 3 

يتم العمل على "تعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية في الزراعة" من خالل أربع نتائج 
فرعية، وهي:

املستخدمة في  املياه  وحدة من  لكل  االقتصادي  العائد  زيادة   -  1.3 نتيجة   فرعية   
الزراعة.

وإعادة  الزراعة  في  املُستخدمة  املياه  جمع  تقنيات  تعزيز   -  2.3 نتيجة   فرعية   
استخدامها وزيادة السعة التخزينية. 

 نتيجة   فرعية 3.3 - حتسني خصوبة التربة. 
 نتيجة   فرعية 4.3 - احلفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.

وخصوصاً  استدامة  أكثر  الزراعية  املمارسات  جعل  هو  النتائج  هذه  من  العام  الهدف  إن 
استغالل املوارد الطبيعية، وفي املقام األول املياه التي هي ضرورية للزراعة. وسيتم ذلك من 
خالل التدخالت التي تعزز فعالية إدارة استخدام املوارد املائية )الهدف هو احملافظة وفق امليزان 
املائي املتاح( وزيادة إنتاجية الزراعة وفق كميات املياه املتوفرة )زيادة قيمة كل وحدة من املياه(. 
التنوع  على  واحملافظة  التربة  خصوبة  حتسني  إلى  للتدخل  املبرمج  اجملال  هذا  أيضا  ويهدف 

البيولوجي للزراعة العمانية.

ومع ذلك، فإن أكثر القضايا أهمية هي استخدام املياه وإدارتها، لذلك، مت حتديد أولويات محددة 
للتدخل وفق لطبقات املياه اجلوفية واملناطق الزراعية، حيث: )أ( أن هناك اجتاه واضح الستنزاف 
املياه اجلوفية وتداخلها مع مياه البحر في املناطق ذات التمركز الكبير لإلنتاج الزراعي. )ب( مما 
يتطلب التنظيم اجليد للمزارعني، وبالتالي بذل مزيد من اجلهود لتعزيز جمعيات مستخدمي 
املياه وكذلك تسهيل قنوات احلوار بني مختلف مستخدمي املياه. )ج( هناك فرص كبيرة لزيادة 
القيمة املضافة للمنتجات الزراعية. ووفقا لألولويات املشار إليها أعاله ميكن لوالية السويق 
مبحافظة شمال الباطنة أن تكون أول موقع مناسب لتنفيذ هذه األولويات باإلضافة الى بعض 
املناطق الزراعية التي تروى باألفالج متضمنة هذه التدخالت تغيرات في اإلنتاج وتقنيات الري 
التغييرات  وهذه  اجلماعي  العمل  منظمات  خالل  من  املزارعني  وتنظيم  املستخدمة،  احلديثة 

تظهر إمكانيات واضحة في حتسني إدارة املياه وحتسني دخل املزراع.

كما أنه مت معاجلة رفع كفاءة استخدام املياه واستدامتها من خالل حتسينات االنتاج النباتي 
واحليواني املراد حتقيقها بالنتيجتني )2( ،)1(، باإلضافة الى ذلك أنه يتطلب لتنفيذ التدخالت 
الواردة بالنتيجة )3( خاصة فيما يتعلق باملناطق التى تروى باألفالج الوارد بالنتيجة )5.2( مع 
تلك الواردة في النتيجة )5( )التنمية الريفية( والنتيجة )6( )مناخ مؤسسي مالئم( لإلصالحات 

املؤسسية الالزمة الستخدام األرض بطريقة أكثر كفاءة.

النتيجة 4 

مجابهة  في  الصمود  على  الريفية  املعيشة  وسبل  الزراعة  قدرة  "حتسني  تتم متابعة 
تغيرات املناخ والكوارث الطبيعية" من خالل نتيجتني فرعيتني، هما:

في  الطبيعية  الكوارث  مخاطر  وإدارة  املناخية  التغيرات  مع  التأقلم   -  1.4 نتيجة   فرعية   
سياسات التنمية الزراعية والريفية واالستثمار والبرامج.

 نتيجة   فرعية 2.4 - التخفيف من آثار تغير املناخ وحتسني البصمة الزراعية. 
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والريفية في  الزراعية  العيش  )4( هو حتسني صمود سبل  رقم  النتيجة  العام من  الهدف  إن 
عمل  وأطر  بالتخطيط  الالزمة  التدخالت  وترتبط  الطبيعية.  والكوارث  املناخ  تغير  مواجهة 
مؤسسية محسنة للتنسيق والتعاون وتطوير املعرفة بشأن التكيف مع تغير املناخ والتخفيف 
وزارة  مسؤولية  حتت  األنشطة  هذه  معظم  وتندرج  إدارتها.  وتعزيز  الكوارث  من  اخملاطر  وإدارة 
البيئة والشؤون املناخية ووزارة البلديات اإلقليمية و موارد املياه أو غيرها من املؤسسات بخالف 
وزارة الزراعة والثروة السمكية. في هذا اجملال، فإن الدور الرئيس لوزارة الزراعة والثروة السمكية 
ضمان  أجل  من  املؤسسات  بني  والتنسيق  السياسات  حوار  تشجيع  )أ(  شّقني:  إلى  ينقسم 
دمج دور الزراعة والتنمية الريفية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية. )ب( اإلسهام 
أنه مت األخذ بعني االعتبار كافة اجلهود  التأكد من  والبحوث من أجل  امليدانية  العمليات  في 
أمام  تغيرات املناخ و إدارة مخاطر الكوارث, وكذلك نشر تكنولوجيات وتقنيات اإلنتاج الزراعي 

والتصنيع والتسويق )أي في جميع مراحل  تدخالت االستراتيجية(.

يشّكل اعتماد تدابير التخفيف من آثار تغيرات املناخ في قطاع الزراعة واملناطق الريفية مكوناً 
مهماً لهذه النتيجة. كما يجب بذل اجلهود لتحسني كفاءة استخدام الطاقة واعتماد مصادر 

الطاقة املتجددة. ويجب تنسيق ذلك مع تدخالت تعزيز الفعالية في ظل النتيجتني )1( و )2(.

النتيجة 5 

تتم متابعة"حتسني فرص كسب العيش في املناطق الريفية" من خالل نتيجتني فرعيتني، هما:
كسب  فرص  وحتسني  الريفية  االقتصادية  األنشطة  تنويع   -  1.5 نتيجة   فرعية   

العيش.
االجتماعية  والقيم  احمللي  الثقافي  التراث  على  احملافظة   -  2.5 نتيجة   فرعية   

التقليدية. 

األول  املقام  الريفية - في  اجملتمعات  وتقوية  تعزيز  )5( هو  رقم  النتيجة  العام من  الهدف  إن 
الزراعية  وغير  الزراعية  االقتصادية  األنشطة  وتنويع  تنمية  وكذلك   - اجلنسني  من  الشباب 
في املناطق الريفية -  لزيادة  وتوليد الدخل وخلق فرص العمل. وسيساهم ذلك في تنمية 
إقليمية أكثر توازنًا من خالل تقليص الفجوة بني املناطق الريفية واحلضرية. ويتطلب حتقيق 
هذا الهدف إتباع منهج قائم على اخلصوصيات اجلغرافية املرتبطة باألرض  )Territorial(بداًل من 

نهج القطاع التقليدي املرتكز على اإلنتاج.

وإذا ما أخذنا بعني االعتبار أن ُعمان ال متلك خبرة سابقة في منهج التنمية على أسس جغرافية 
سيتم  الريفية  للتنمية  رئيساً  برنامجاً  فإن   ،)Territorial development( املناطق  حسب  على 
توليد  املنطقة األنسب بسبب قدرتها على  وتعتبر هذه  اجلبل األخضر.  إطالقه في منطقة 
األنشطة  الذي ميكن تطويره من خالل  والتآزر  العالية  الغذائية  القيمة  )تثمني  فورية  منافع 
الزراعية وغير الزراعية في املنطقة، مثل فرص العمل السياحية والبيئية( ويجب استخالص 

الدروس منها من أجل توسيع النطاق ليصل إلى مناطق ريفية أخرى في البالد.

يتمّثل مفتاح جناح البرنامج في شرطني أساسيني وهما: )أ( التعاون الوثيق  بني جميع أصحاب 
والثقافة،  التراث  ووزارة  السمكية،  والثروة  الزراعة  وزارة  املثال،  سبيل  )على  املعنيني  املصلحة 
ووزارة السياحة، ووزارة التجارة والصناعة،  ووزارة اإلسكان، ووزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه 
ووزارة البيئة والشؤون املناخية، وغيرها. )ب( إشراك اجملتمعات احمللية منذ املراحل املبكرة، لتحديد 
أفضل الفرص واالحتياجات اإلقليمية والفئات املستهدفة واجلهات الفاعلة )وخصوًصا القادة 
املشتركة مع  أصحاب  القدرات  لتنمية  وتطوير خطط  العمل معهم(  الذين ميكن   Leaders
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Outcome 6

“Enabling institutional environment for agriculture and rural development strengthened” 
is pursued through six IOs, namely: 

 IO 6.1 – Institutional and regulatory framework enhanced and enforced;

 IO 6.2 – Economic environment enhanced; 

 IO 6.3 – Provision of inclusive financial services improved; 

 IO 6.4 – Knowledge base for agriculture and rural development strengthened;

 IO 6.5 – An effective innovation system for competitive and sustainable agriculture 
implemented; and

 IO 6.6 – Social support to agriculture and rural development enhanced.

The overall objective of Outcome 6 is to improve the institutional and economic environment 
for agriculture and rural development, thus enabling a more effective implementation of SARDS 
2040 interventions. The interventions under Outcome 6 are needed to increase the likelihood of 
the entire Strategy’s success and aim to improve its ability to stimulate private investment.

In order to achieve the expected results, the following priorities should be addressed: (i) 
institutional reform and enforcement of the regulatory framework, namely enforcement of the 
water law in a given region and facilitation of entrepreneurial activities through regulatory reform 
of labour, land and association laws; (ii) reform of the current system of generalized subsidies 
in favour of a system of ‘smart’ incentives directly linked to the achievement of SARDS 2040 
objectives; (iii) expansion of the provision and outreach of inclusive financial services (credit, 
insurance); (iv) enhancement of the reliability of sector statistics and other information tools 
for decision-making; (v) awareness raising to increase public support for the implementation 
of the various aspects of SARDS 2040; and (vi) support to the development of policy dialogue 
platforms to discuss issues of mutual interest between the public sector, the private sector and 
non-governmental organizations. 

Most of these interventions have limited financial implications besides the mobilization of 
technical expertise, as most are related to policy dialogue and institutional coordination. 
However, the success of the outcome depends on high political engagement and a systematic, 
proactive effort by the MAF.

VIII. Approach

SARDS 2040 and its Investment Plan (IP) adopt a programmatic results-based approach, in 
which each programme has a broader scope and is more integrated, compared with the standard 
project-based approach of current Omani planning procedures. It also strives to be ‘people-centred’.

املصلحة احملليني وتعزيز قدراتهم على التنظيم إلكساب احلرفية للمزارعني وتطوير الشراكات 
احمللية )العامة واخلاصة( لتصميم وتنفيذ التدخالت.

النتيجة 6 

والتنمية  بالزراعة  املتعلقة  العام لتفعيل االستراتيجية  املناخ  يتم العمل على "حتسني 
الريفية" من خالل ستة نتائج فرعية، هي:

 نتيجة   فرعية 1.6 - تعزيز ودعم اإلطار املؤسسي والتنظيمي و القانوني.
 نتيجة   فرعية 2.6 - تعزيز املناخ االقتصادي.

 نتيجة   فرعية 3.6 - العمل على توفير اخلدمات املالية الشاملة.
الزراعة  بقطاع   اخلاصة  املعلومات   و  البيانات  قاعدة  تعزيز   -  4.6 نتيجة   فرعية   

والتنمية الريفية.
قيد  واملستدامة  التنافسية  للزراعة  فعال  ابتكار  نظام  وضع   -  5.6 نتيجة   فرعية   

التنفيذ.
 نتيجة   فرعية 6.6 - تعزيز الدعم اجملتمعي للزراعة والتنمية الريفية

إن الهدف العام من النتيجة رقم )6( هو حتسني املناخ املؤسسي واالقتصادي للزراعة والتنمية 
الريفية، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة فعالية تنفيذ تدخالت االستراتيجية حتى عام 
2040. إن التدخالت حتت النتيجة رقم )6( ضرورية لزيادة فرص جناح االستراتيجية الكاملة وهي 

تهدف إلى حتسني قدرتها على حتفيز االستثمار اخلاص.

ومن أجل حتقيق النتائج املرجوة، ينبغي معاجلة األولويات التالية: )أ( اإلصالح املؤسسي وتطبيق 
اإلطار التنظيمي و القانوني وخصوًصا تطبيق قانون املياه في منطقة محددة وتيسير أنشطة 
ريادة األعمال من خالل تعديل القوانني املتعلقة باليد العاملة واألراضي واجلمعيات. )ب( إصالح 
نظام تعميم الدعم لصالح نظام احلوافز 'الذكي'  )Smart Incentives( املرتبط مباشرة بتحقيق 
 )credit( )القروض  الشاملة  املالية  اخلدمات  توفير  على  احلرص  )ج(  االستراتيجية.  أهداف 
التخاذ  الالزمة  املعلومات  أدوات  من  وغيرها  القطاع  إحصاءات  موثوقية  تعزيز  )د(  والتأمني(. 
القرارات. )هـ( زيادة الوعي لزيادة الدعم العام بهدف تنفيذ مختلف جوانب االستراتيجية. )و( 
دعم تطوير سياسة قنوات احلوار ملناقشة القضايا ذات االهتمام املشترك بني القطاع العام 

والقطاع اخلاص واملؤسسات غير احلكومية. 

وباإلضافة إلى وجوب حشد اخلبرة الفنية، تترتب على معظم هذه التدخالت التزامات مالية 
محدودة  ويرتبط اجلزء األكبر منها بحوار السياسات والتنسيق املؤسسي. ومع ذلك، يعتمد 
وزارة  واملنتظمة واجلهود االستباقية من قبل  العالية  النتائج على املشاركة السياسية  جناح 

الزراعة والثروة السمكية.

ح. املنهجية 
تعتمد )استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040( وخطتها  االستثمارية 
على النهج القائم على أساس النتائج املبرمجة الذي خصص لكل برنامج نطاق أوسع وأكثر 
القياسية واملعني  القائم على أساس  املشاريع  النهج احلالي للتخطيط  تكامالً مقارنًة مع 

بالتركيز على املوارد البشرية.
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ويتم ذلك عن طريق جمع التدخالت مع األهداف املشتركة ضمن إطار عمل مشترك لضمان 
مستوى أعلى من التنسيق والفعالية. ميكن تصنيف برامج االستراتيجية ضمن أربعة أمناط 

على النحو  اآلتي:
نهج  تعتمد  التي   :)Sectorial/Sub-Sectorial( قطاعية  وشبه  قطاعية/  برامج   
سلسلة القيمة، مثل البرامج التي تساهم في النتيجة رقم )1( )القدرة التنافسية 

لإلنتاج النباتي( والنتيجة )2( )القدرة التنافسية للثروة احليوانية(.
املوضوعية: )Thematic( التي تعتمد على نهج أكثر شمواًل وتوجها نحو  البرامج   
البرامج التي تساهم في  القضايا املستهدف معاجلتها كما هو واضح من خالل 
أمام  )الصمود   )4( رقم  والنتيجة  الطبيعية(  املوارد  )إدارة   )3( رقم  النتيجة  حتقيق 

تغيرات املناخ والكوارث الطبيعية(.
 البرامج اإلقليمية : )Regional( التي تعتمد على النهج القائم على أساس منطقة 
معينة وهو أمر يتطلب طريقة أكثر شموليًة ملعاجلة كل القضايا داخل منطقة 
معّينة، مثل البرامج التي تساهم في النتيجة رقم )5( )التنمية الريفية( أو برامج 
إقليمية محددة مثل احملافظة على مراعي جبال ظفار وتعزيز الزراعة املستدامة في 

محافظتي الباطنة.
اإلطار  إصالح  إلى  تهدف  التي   )Enabling Environment( املؤسسي  املناخ  برامج   
والقوانني(  السياسات  ذلك  في  )مبا  القائم  القانوني  و  والتنظيمي  املؤسسي 
التي تساهم  البرامج  املصلحة، مثل  واحلوار بني أصحاب  وحتسني مناخ االستثمار 
على  التصنيف  هذا  اتساع  ويؤثر  مؤسسي(.  مناخ  )تهيئة   )6( رقم  النتيجة  في 

السلطنة بأكملها.

ط. األولويات
2040( مجموعة منّسقة  تقترح )استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية الريفية حتى عام 
وشاملة من التدخالت لتنفيذ التغييرات املرجوة على مدى )25( عاما. لذلك، ال بد من التعرف 
على تسلسل التدخالت. وهناك عدد قليل من التدخالت التي تكون النتائج الفرعية اخلاصة 
بها ضرورية للنجاح العام لالستراتيجية بسبب احلاجة امللحة للقضايا التي ينبغي معاجلتها 

و/أو تأثير نفوذها على البرامج األخرى.

إن التدخالت األساسية التي ميكن أن حتدث فرًقا ومت حتديدها على أنها أهم األولويات للسنوات 
املقبلة في اخلطة االستثمارية لـ )استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية الريفية  اخلمس 

حتى عام 2040(  بني عامي 2016 و2020، هي كما يلي:
 خلق مناخ مؤسسي مالئم يشمل بناء تنظيمي يساعد على حتقيق تنمية في 
للحوافز  احلالي  الهيكل  إصالح  جتارة املنتجات الزراعية واإلنتاج الغذائي )6.1(؛ 
من تعميم الدعم نحو احلوافز "الذكية"  )Smart Incentives()6.2(؛ حتسني سبل توفير 
اخلدمات املالية الريفية الشاملة )6.3(؛ تعزيز قاعدة املعرفة لصنع القرار في مجال 
الزراعة والتنمية الريفية )6.4(، وفي الوقت ذاته إجراء دراسات مختارة/ مسوحات جلمع 
املعلومات والبيانات غير املتوفرة حالًيا في عمان؛ دعم إنشاء قنوات للحوار السياسي 

بني أصحاب املصلحة العامة واخلاصة.
من  ابتداًء  الزراعة،  في  املستخدمة  للمياه  املستدامة  اإلدارة  قضية  معاجلة   
أهم إقليم زراعي في البالد، محافظتي الباطنة ))1 .3 معظم التدخالت في ظل 

النتيجة )1( وبعضها في ظل النتيجتني )2( و )4(.
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X. Risks 

The most important risks at strategic level include:

 vulnerability to economic and political risks stemming from uncertainties in world 
markets – primarily oil and gas markets – and the turbulent political situation in the 
region. This calls for renewed efforts towards a fast and firm economic diversification, 
reduced economic dependence on imports and a pragmatic foreign policy to increase 
the country’s resilience to external shocks;

 lack of political support and time inconsistency of policy, which may impede 
essential coordination among all relevant stakeholders and undermine the continuity of 
actions required by the long-term change envisioned by SARDS 2040. All efforts should 
be made to ensure the needed political support and direction at the highest level (His 
Majesty the Sultan and the Supreme Council for Planning); and

 lack of support by the society at large due to a poor understanding of the role agriculture 
and rural development could play in a modern society. Continuous awareness raising, 
communication campaigns and dialogue with farmer and rural-based organizations as 
well as civil society organizations are key to changing this situation and favouring a new 
social contract between consumers and agrofood producers for broad political support 
for agriculture and rural development.

XI. Results Framework 

SARDS 2040 also includes a Results Framework (RF), which is a tool to manage, monitor and 
evaluate Strategy interventions effectively and ensure greater accountability in implementation.

For each level of the results chain, the RF includes the relevant indicators, baseline value and 
year, targets for 2020 and 2040, means of verification (including the data source, key provider 
institution, other contributing institutions and frequency of data collection), risks and assumptions. 

The SARDS 2040 RF is based on 43 key indicators, including 7 indicators at impact level, 6 
indicators at outcome level and 30 indicators at IO level. Efforts were made to select indicators 
that were specific, measurable, attainable, relevant and time-bound. 

However, data were not available for all of the RF indicators. In fact, only 21 of the 43 indicators 
currently have a baseline, and targets have been set for only 19 of the 43 indicators. 

From an operational viewpoint, this means that one of the key activities to be carried out during 
the first 12 to 24 months of SARDS 2040 implementation is to fill the information gap, investing 
in surveys or studies to establish a baseline for those indicators without one. These activities 
will be part of the M&E system of the SARDS and the IP. A specific monitoring and reporting 
plan will need to be developed within the first six months of SARDS 2040 implementation, 
specifying actions, responsibilities and a timeframe for reporting and communication. 

 حتسني سالمة الغذاء ومعايير األمان احليوي في احملاصيل )1.4( وسالسل القيمة 
احليوانية  )2.4(، وهذا أساسي إذا ما أريد تعزيز التنافسية.

 إتباع نهج ابتكاري ومتكامل للتنمية الريفية في اجلبل األخضر )والذى تغطيه 
النتيجة 5( وتقييم ذلك, وأخيراً تعميمه على املناطق األخرى في السلطنة.

ي. أهم اخملاطر على املستوى االستراتيجي تشمل:
 الضعف الذي تسببه اخملاطر االقتصادية والسياسية املُنبثقة من عدم االستقرار 
في األسواق العاملية - أسواق النفط والغاز في املقام األول - والوضع السياسي 
املضطرب في املنطقة. وهذا يتطّلب جتديد اجلهود الرامية إلى التنويع االقتصادي 
السريع  املستدام، واحلد من التبعية االقتصادية نتيجة االعتماد بدرجة كبيرة على 
الواردات والسياسة اخلارجية الواقعية لتعزيز صمود البالد بوجه الصدمات اخلارجية.

 زيادة الدعم السياسي والوقت الكافي ملمارسة األنشطة السياسية وذلك قد 
استمرار  وتقويض  املعنيني  املصلحة  بني كافة أصحاب  األساسي  التنسيق  يعيق 
اإلجراءات التي يتطلبها التغيير الطويل األمد الذى  تتوخاه )استراتيجية الزراعة 
لضمان  اجلهود  كافة  بذل  ويجب   .)2040 عام  حتى  الريفية  والتنمية  املستدامة 
الدعم السياسي الضروري وتوجيهه إلى أعلى املستويات في الدولة )مجلس الوزراء 

واجمللس األعلى للتخطيط(.
بالدور  الكافية  اإلحاطة  عدم  بسبب  ككل  اجملتمع  قبل  من  دعم  وجود  عدم   
احلمالت  إن  احلديث.  اجملتمع  في  الريفية  والتنمية  الزراعة  به  تقوم  أن   ميكن  الذي 
املزارعني وغيرها  والتواصل واحلوار مع جمعيات  التوعية  لزيادة  االعالمية املستمرة 
هذا  لتغيير  املفتاح  هي  املدني  اجملتمع  منظمات  وكذلك  الريفية   اجلمعيات  من 
الوضع. وهي تشجع أيًضا على إبرام عقد اجتماعي جديد بني املستهلكني ومنتجي 

األغذية الزراعية للحصول على دعم سياسي واسع للزراعة والتنمية الريفية.

ك. إطار العمل وتنفيذ نتائج االستراتيجية
تشمل )استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040( اطار عمل لتنفيذ 
وتقييم تدخالت االستراتيجية بفعالية  ومراقبة  إلدارة  أداة  الذى يعتبر  نتائج االستراتيجية، 

وضمان مسؤولية أكثر في التنفيذ.

يشمل كل مستوى من سلسلة النتائج على إطار عمل متضمنا على مؤشرات متعلقة بكل 
نتيجة وتتضمن أيضا على مؤشرات بداية من سنة األساس ومؤشرات لألهداف املراد حتقيقها 
لعامي  2020 و 2040 باإلضافة إلى املنهجية املتبعة لتحقيق هذه النتائج )مبا في ذلك مصدر 
املعلومات، واملؤسسة الرئيسة املوفرة لهذه املعلومات واملؤسسات األخرى في توفيرها وأسلوب 

جمع املعلومات(، كما تضمن أيضا مؤشرات اخملاطرة واالفتراضات.

ترتكز االستراتيجية على )43( مؤشراً رئيسياً تشمل )7( مؤشرات على مستوى التأثير و )6( 
مؤشرات على مستوى النتيجة و )30( مؤشر على مستوى النتائج الفرعية. وقد بذلت اجلهود 

الختيار مؤشرات قياسية ومتعلقة باملوضوع ومحددة زمنياً.

 )21( فإن  النتائج،  إطار عمل  املؤشرات ضمن  املعلومات لم تكن متاحة لكل  أن  وبالرغم من 
مؤشراً فقط في احلقيقة من بني الـ )43( لها قواعد مرجعية حتى االن، كما أن األهداف قد 

وضعت لـ )19( مؤشراً فقط.
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 24 إلى   12 الـ  خالل  ستجرى  التي  الرئيسية  األنشطة  من  واحداً  أن  يعنى  ذلك  فإن  عملياً، 
شهراً األولى من تنفيذ االستراتيجية هدفها تغطية فجوة املعلومات، مما يتطلب االستثمار 
الدراسات إلنشاء قاعدة مرجعية لهذه املؤشرات. وستكون هذه األنشطة  املسوحات أو  في 
جزء من نظام املتابعة والتقييم لالستراتيجية وخطتها االستثمارية. مما يتطلب إيجاد خطة 
محددة لتطوير نظام املراقبة والتحديات خالل األشهر الستة األولى من تنفيذ االستراتيجية 
كافة  بني  للتواصل  الزمنى  واإلطار  واملسؤوليات  األعمال  اخلطة حتديد  تتضمن هذه  أن  على 

الفئات التنفيذية وتقدمي التقارير املطلوبة.

ل. اخلطة االستثمارية
حتدد  عامة  وثيقة   )2040 عام  حتى  الريفية  والتنمية  املستدامة  الزراعة  )استراتيجية  تُعتبر 
السياسات العامة لالستراتيجية، يتحدد من خاللها الرؤية واألهداف االستراتيجية التي يجب 
هي  االستثمارية  اخلطة  تعتبر  املقبلة، في حني  الـ25  السنوات  العمل على حتقيقها خالل 
األداة التفعيلية لالستراتيجية على املدى املتوسط. وهي تتألف من إطار عمل توجيهي 
لالستثمارات العامة وحتفيز القطاع اخلاص وتنمية التجارة في املنتجات الزراعية وتوجيه 

تنفيذ املشروعات العامة.
تستند اخلطط االستثمارية على إطار زمني مدته خمس سنوات وتتماشى مع اإلطار الزمني 
بني  السنوات  خالل  استثمارية  خطة  أول  متتد  ُعمان.  سلطنة  قبل  من  املعتمد  للتخطيط 
)2016 و2020(، وتتفق هذه اخلطة مع املقترحات املقدمة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية 
الزراعي  للقطاع   )2020-2016( التاسعة  اخلمسية  اخلطة  إعداد  أثناء  املقدمة  للمشاريع 
باإلضافة الى تضمني التوجهات املستقبلية التي مت استخالصها أثناء إعداد هذه االستراتيجية 

ومبا يحقق األهداف املراد الوصول إليها.

وتساهم  النتائج  أساس  قائمة على  و2020 هي خطة   2016 االستثمارية بني عامي  واخلطة 
كافة االستثمارات ذات الصلة، سواء من القطاع العام أو القطاع اخلاص، في حتقيق النتائج  

واملردود والنتائج الفرعية لالستراتيجية.

م. اخلالصة
متّثل السنوات اخلمس والعشرين القادمة )2016-2040( فرصة هائلة إلحداث التغيير املأمول؛ 

ليس فقط في القطاع الزراعي والريفي ولكن أيًضا في تنمية السلطنة بأكملها. 

والغتنام هذه الفرصة، فإن هناك حاجة إلى وجود توجيه استراتيجي وبرامجي للسياسات 
واالستثمار على املستوى االقتصادي الكلي وكذلك على مستوى القطاع.

حيث يتحقق  الهدف السابق في إطار الرؤية املستقبلية "عمان 2040"، بينما يتحقق الهدف 
الالحق بـ )استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية الريفية حتى عام 2040( في هذا التغيير 
التنويع  للمساهمة في  إعدادها  مت  أداة  وهي  واملستدامة  الريفية  والتنمية  الزراعة  من خالل 

االقتصادي للبالد.
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نظرة عامة

)SARDS 2040( 2040 مفهوم اخلطة االستثمارية الستراتيجية

تعد اخلطة االستثمارية مبثابة ذراع تنفيذي متوسط املدى يستهدف حتقيق أهداف االستراتيجية 
حتى عام 2040 وتتكون من إطار عمل استثماري لتحريك املوارد العامة واخلاصة ومتابعة وتقييم 

التقدم احلاصل في تنفيذ االستثمارات نحو االجتاه الصحيح. 

عناصر  أحد  كونها   )2040( االستراتيجية  رؤية  من  يتجزأ  ال  جزٌء  االستثمارية  اخلطة  تعتبر 
وآليات  وأولوياته  ومبادئه  الوطني  التخطيط  عمليات  مع  تتوافق  أن  ويتطلب  االستراتيجية 
تنفيذه وبهذا فإن اخلطة االستثمارية تتالئم مع أهداف ونتائج االستراتيجية وتكاملها وذلك 
في  حتقيقه  مت  مبا  لإلحاطة  االخرين  والشركاء  احلكومية  اجلهات  إلى  التقارير  تقدمي  خالل  من 

تنفيذ االستثمارات والنتائج املرتبطة بها. 

متتد   )2040( االستراتيجية  فترة  أن  الرغم من  على  اخلمسية:  للخطط  الزمني  اجلدول  مالئمة 
وذلك  متتد فقط خلمس سنوات.  االستثمارية  اخلطة  تنفيذ  فترة  أن  إال  خلمس وعشرين سنًة، 
ميهد لبناء االستراتيجية وفق األهداف املتوسطة املدى وحتديد األولويات االستثمارية املتالحقة، 
وعليه تعتبر اخلطة اخلمسية التاسعة) 2016 - 2020( املرجع الرئيسي للتمويل احلكومي وفق 

املديات املتوسطة لالستراتيجية )2040(.

الزراعة  عليها: توفر اخلطة االستثمارية إطارًا لتوجيه وزارة  املتفق  األهداف  نحو حتقيق  التقدم 
والثروة السمكية واملؤسسات احلكومية األخرى املعنية لتخصيص املوارد التي تساهم في حتقيق 
النتائج املتوقعة لالستراتيجية إذ أن تنفيذ االستثمارات مرتبطاً بتحقيق النتائج املرجوة منها 

اضافًة إلى أن أداء هذه االستثمارات يخضع لعملية التقييم واملتابعة اخلاص باالستراتيجية .

االستثمارية  اخلطة  تهدف  اخلاص:  القطاع  موارد  وحتريك  لتحفيز  احلكومي  االستثمار  توجيه 
لالستراتيجية إلى توجيه اإلنفاق العام وتخصيص املوارد إلزالة املعوقات وتأمني فرص تسويقية 
للقطاعات املشمولة باالستراتيجية. وبناًء عليه، فإن اخلطة االستثمارية سوف حترك وتنظم 
استخدام املوارد احلكومية وحتدد السياسات والتعديالت اإلجرائية الالزمة والتي من شانها رفع 

كفاءة االستثمار في القطاع اخلاص وبالتالي املساهمة في حتقيق أهداف االستراتيجية.

اخلطة االستثمارية كمجموعة متماسكة من التدخالت: بعض االستثمارات يتم تنفيذها مبيزانية 
مرصوده و اخرى حتتاج الى تعبئة موارد جديدة: وتتكون اخلطة االستثمارية من مجموعة تدخالت 
ذات أولوية وهي: )أ( استثمارات تعمل وفق ميزانية مرصودة مثل املشاريع التي مت حتديدها ضمن 
اخلطة اخلمسية التاسعة والتزال حتتاج في اطارها العام الى حتسني إرتباطاتها مع استثمارات 
غير  املبدأ  حيث  من  وهي  إضافية  ماليه  مصادر  إلى  حتتاج  أخرى  استثمارية  أولويات  )ب(  اخرى 
مشمولة ضمن استثمارات اخلطة اخلمسية التاسعة أو استثمارات أخرى غير حكومية وكما هي 

معرفة في استراتيجية )2040(.
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حملة عامة عن إنفاق وزارة الزراعة والثروة السمكية ونوايا امليزنة

نتائج استراتيجية الزراعة املستدامة 
والتنمية الريفية

اخلطة اخلمسية الثامنة
املصروفات

)مليون ريال ُعماني(/أ
اخلطة اخلمسية التاسعة

امليزانية املُقررة
)مليون ريال ُعماني(/ب

زيادة القدرة التنافسية لقطاع اإلنتاج  1.
17.094.1النباتي

زيادة القدرة التنافسية لقطاع الثروة  2.
8.7116.9احليوانية

تعزيز اإلدارة املستدامة للموارد  3.
5.245.5الطبيعية في الزراعة

حتسني قدرة الزراعة وسبل العيش الريفية  4.
على الصمود ومواجهة تغيرات املناخ 

والكوارث الطبيعية
-

تعزيز فرص كسب العيش في املناطق  5.
0.326.8الريفية

تهيئة مناخ مالئم للتنمية  6.
11.667.3الزراعية والريفية

43.1350.6اإلجمالي

أ/: يشير العمود إلى اإلنفاق الفعلي لوزارة الزراعة والثروة السمكية خالل اخلطة اخلمسية الثامنة اعتبارا 
من 15 أغسطس 2015. أما التخصيص بالنتائج، فهو تصنيف مت وضعه أثناء إعداد خطة االستثمار.

ب/: تعكس األرقام طلب وزارة الزراعة والثروة السمكية من اجمللس األعلى للتخطيط إلمدادها باخلطة 
الزراعة والثروة السمكية  وزارة  امليزانية تخطيط التدخالت املقررة من  التاسعة. تعكس هذه  اخلمسية 
قبل وضع استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية الريفية وخطة االستثمار اخلاصة بها. وتشير األرقام 
الزراعة  استراتيجية  صياغة  قبل  السمكية  والثروة  الزراعة  وزارة  نوايا  إلى  بوضوح  اجلدول  في  املدرجة 
املستدامة والتنمية الريفية وال تعكس قدرة وزارة الزراعة والثروة السمكية على اإلنفاق في السنوات 
مليون   88.4 مبلغ  ُعماني من  ريال  مليون   43.1 الثامنة مت صرف  اخلمسية  اخلطة  )خالل  املقبلة  اخلمس 
ريال ُعماني كان مقرراً صرفها في البداية(. لذلك، ال تعكس األرقام املوضحة باجلدول متطلبات امليزانية 

الفعلية لتنفيذ خطة االستثمار 2016-2020، كما أنها ال تعكس مخصصات امليزانية بني النتائج.

0.3
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امللخص التنفيذي
تعتبر اخلطة االستثمارية مبثابة ذراع تنفيذي ملضامني استراتيجية الزراعة املستدامة والتنمية 
وحتى عام 2040، وفي حني َعرَفت االستراتيجية الرؤية واألهداف املطلوب حتقيقها وحتى 2040، 
املدى  املطلوب حتقيقها على  والنتائج  االستثمارية  األولويات  االستثمارية حددت  اخلطة  فإن 

املتوسط )2016 - 2020(. مع موائمتها مع مضامني اخلطة اخلمسية التاسعة.  

والتنمية  للزراعة  احلكومية  للتدخالت  حتليال  وفرت  االستثمارية  اخلطة  فإن  بداية  وكنقطة 
2015 التي مت تنفيذها من قبل وزارة  2011 وحتى  الريفية ونتائج اخلطة اخلمسية الثامنة من 

  .)AFDF(و صندوق التنمية الزراعية والسمكية )MAF( الزراعة والثروة السمكية

تساهم  بحيث  لالستراتيجية  العام  الهيكل  و  لتتالءم  االستثمارية  اخلطة  صياغة  مت  وقد 
6( نتائج مرجوة و)  2040 والتي تتكون من)  هذه االستثمارات في حتقيق أهداف استراتيجية 
أن مشاريع اخلطة االستثمارية  الصلة. كما  ذات  الزمنية  برنامجا مع األهداف واجلداول   )21

والثروة  الزراعة  وزارة  قبل  من  التاسعة  اخلمسية  اخلطة  إطار  ضمن  تنفيذها  اخملطط 
ترتيبات  و  توصيات  اخلطة  وحددت   .2040 االستراتيجية  برامج  ضمن  ادرجت  قد  السمكية 
إضافية مالئمة، ويالحظ أن تقديرات التدخالت املالية اخلاصة باخلطة االستثمارية قد تكون 
أعلى من مخصصات اخلطة اخلمسية التاسعة باإلضافة إلى أن اخلطة االستثمارية حددت 
بالنتائج وحددت الشركاء املشمولني بتنفيذ ومتويل  املرتبطة  الرئيسية  التنفيذية  االولويات 

االستثمارات واألعمال املرتبطة بها.

وضمن سياق حتسني مضامني استراتيجية 2040 فإن الفقرات التالية توضح السياسات العليا 
وأولويات البناء املؤسسي ذات الصلة باالستثمارات :

 حتسني اإلطار التنظيمي إلدارة واستخدام املياه وذلك عن طريق متكني األدوات االستثمارية 
لقياس كميات املياه املستخدمة وإنشاء مجموعات للتدريب على طرق استهالك املياه وزيادة 

إنتاجية احملاصيل. 

تنظيم  من  والتعاونيات  اجلمعيات  لتمكني  وذلك  املؤسسية  واإلجراءات  املعوقات  إزالة   
وحتسني األداء وتخفيف القيود اخلاصة بتوفير القوى العاملة أو حتسني استخدام األراضي. 

األعمال  إدارة  في  بخبرة  يتمتعون  شركاء  مع  واالنخراط  الزراعية،  األعمال  وتطوير  دعم   
لتلبية  للمزارعني  احلوافز  وتوفير  الفنية  املساعدات  لتقدمي  خبراء  وتوظيف  وتطويرها 

االحتياجات املرتبطة بإدارة األعمال الزراعية.

 تعزيز القدرات اإلحصائية وغيرها من األدوات املعنية بإتخاذ القرار وذلك من خالل االستثمار 
في بناء القدرات و نظم املعلومات.

 تطوير إجراءات الدعم احلالية نحو نظم احلوافز الذكية على أن تكون مشروطة باعتماد 
وتبني ممارسات جيدة.

 إطالق برامج مبتكره للتنمية الريفية. 

ــالءم و الهيــكل العــام لالســتراتيجية بحيــث تســاهم  وقــد مت صياغــة اخلطــة االســتثمارية لتت
هــذه االســتثمارات فــي حتقيــق أهــداف اســتراتيجية 2040 والتــي تتكــون مــن )6( نتائــج مرجــوة 
و)21( برنامجــا مــع األهــداف واجلــداول الزمنيــة ذات الصلــة. كمــا أن مشــاريع اخلطــة االســتثمارية 
ــروة  ــة والث ــل وزارة الزراع ــن قب ــعة م ــية التاس ــة اخلمس ــار اخلط ــن إط ــا ضم ــط تنفيذه اخملط
الســمكية قــد ادرجــت ضمــن برامــج االســتراتيجية 2040. وحــددت اخلطــة توصيــات و ترتيبــات 
إضافيــة مالئمــة، ويالحــظ أن تقديــرات التدخــالت املاليــة اخلاصــة باخلطــة االســتثمارية قــد تكــون 
أعلــى مــن مخصصــات اخلطــة اخلمســية التاســعة باإلضافــة إلــى أن اخلطــة االســتثمارية حددت 
االولويــات التنفيذيــة الرئيســية املرتبطــة بالنتائــج وحــددت الشــركاء املشــمولني بتنفيــذ ومتويــل 

االســتثمارات واألعمــال املرتبطــة بهــا.
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أكثر  إطار عمل  يوفر  املستهدفة،  واالستثمارات  السياسات اإلصالحية  أولويات  إن اجلمع بني 
مالءمة ويحسن من نوعية اخلدمات العامة املقدمة وذلك بدوره ميكن من مشاركة فاعلة من 

قبل املستثمرين في القطاع اخلاص لضمان استدامة بعيده املدى.

1.1 البرامج

رئيسية  برامج  النباتي، ويضم ثالث  للقطاع  التنافسية  القدرة  زيادة   :1 رقم  املرجوة  النتيجة 
إجمالية  وبتكلفة  التاسعة  اخلمسية  اخلطة  قبل  من  مقرراً  مشروعا   )54( حتتها  تقع   .)IO(
املياه املستخدمة وحتسني القيمة اإلجمالية  إنتاجية  زيادة  ريال، تهدف إلى  قدرها )94(مليون 
لإلنتاج من خالل زراعة محاصيل ذات قيمة عالية ونشر ممارسات زراعية جيدة واحلد من اخلسائر 
وحتقيق قيمة مضافة للعمليات الالحقة كالتعبئة والتغليف والتجهيز واالهتمام بالعالمات 
ما  لعمليات  االساسية  البنى  إنشاء  االستثمارية على:  األولويات  وتشمل  غيرها.  و  التجارية 
بعد احلصاد في مواقع اإلنتاج الرئيسية مثل منطقة الباطنة ودعم املزارعني في توفير معايير 
اجلودة املطلوبة للسلع املنتجة، و ينبغي التنسيق بني االستثمارات املدرجة في النتيجة املرجوة 
رقم ) 1( واجلهود املبذولة في النتيجة املرجوة رقم ) 3( واملعنية باالستخدام املستدام للموارد 
املائية  املوارد  إدارة  املساهمة في حتسني  املعنيني  املزارعني  يتطلب حث  الذي  األمر  الطبيعية 
في  احلديث  الري  نظم  وادخال  الباطنة(  في  كما  الصخرية  الطبقات  من  املياه  )استخراج 
منظومه األفالج، والبد من إعطاء االولوية للتدخالت احلكومية املعنية مبنظومة األمن احليوي 

لضمان حتقيق االنتاجيات املستهدفة من احملاصيل الرئيسية كالتمور وجوز الهند. 

النتيجة املرجوة رقم 2: زيادة القدرة التنافسية لقطاع الثروة احليوانية وتتكون من أربع برامج 
رئيسية )IO (. تضم حتتها )42( مشروعا معتمدا من قبل اخلطة اخلمسية التاسعة وبتكلفة 
اجمالية وقدرها )116.9( مليون ريال. وفي هذا السياق تهدف االستراتيجية إلى حتسني القيمة 
املضافة لإلنتاج احليواني واإلهتمام بأعداد احليوانات إلى املستويات املستدامة بغرض احملافظة 
على بالبيئة، والبد أن تتوجه أولويات االستثمار الى إنشاء نظم جلمع احلليب اخلام من أجل تعزيز 
الصناعة الوطنية لأللبان وأيضا توفير مستلزمات الصحة احليوانية كمختبرات التشخيص و 
إنشاء البنى األساسية للتبريد )مثل مسالخ الدواجن وسيارات التبريد(، وإعادة تأهيل املراعي 
في محافظة ظفار مع تركيز دعم االستثمارات في املناطق التي تشهد إدارة األعمال املزرعية. 
أولوية حسبما نصت  احليوانية في محافظة ظفار  الصناعات  تنمية  تعد  السياق  وفى هذا 
الوراثية  باملوارد  وتفردها  الصناعات  التركيز على خصوصية هذه  2040 مع  استراتيجية  عليه 
احمللية )مثل منتجات االبل واملاعز احمللية(، ومن ناحية أخرى فإن االستثمارات املتكاملة أفقياً 
احليوي  االمن  على  للحفاظ  محددة  جغرافية  اهتمامات  تتطلب  الدواجن  مجال  في  ورأسياً 
وجتنب اخملاطر كالقرب من أسواق البيع أو توفير املدخالت )مثل بيض التفقيس(، واحلفاظ على 
في  االستثمار  فإن  لذلك  وباإلضافة  الفضالت(،  أو  اخمللفات  معاجلة  أماكن  )خصوصاً  البيئة 
املسالخ التي تخدم جتمعات منتجني الدواجن هو أحد األولويات الرئيسية لصناعة الدواجن، 

وخصوصا في املناطق اجلغرافية التي حتظى بتركيز عالي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة. 
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النتيجة املرجوة رقم 3: اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية في الزراعة، وتتكون من أربع برامج 
وبتكلفة  التاسعة  اخلمسية  اخلطة  من قبل  مقرراً  )11( مشروعاً  )IO(. تضم حتتها  رئيسية 
التدريجي نحو  االنتقال   )2040( ريال، حيث تهدف استراتيجية  )45.5( مليون  إجمالية قدرها 
االستخدام املستدام للموارد املائية الوطنية لتحقيق توازن مائي، باإلضافة إلى زيادة إنتاجية 
املياه في اإلنتاج الزراعي واحليواني، و باإلمكان معاجلة الهدف األخير من خالل إدخال حتسينات 
ويتعني  صفري،  مائي  توازن  وحتقيق   2 و   1 رقم  في  املرجوة  النتائج  لتحقيق  الالزمة  اإلنتاج 
التوازن املستدام للمياه في الطبقات  أولويات االستثمار للحصول على  التركيز على حتديد 
اجلوفية للمياه املتاحة في البالد من خالل اإلهتمام باآلتي:- ) أ( التركيز على اإلنتاج الزراعي، 
غير املستنزف للمياه اجلوفية ، والذي يحول دون التداخل مع مياه البحر. )ب( تنظيم أعمال 
القيمة  ذات  الفرص  تعظيم  )ج(  للمياه.  املستهلكة  اجملموعات  وتقوية  لتعزيز  املزارعني 
محافظة  في  السويق  والية  فإن  األساسية،  الظروف  تلك  باالعتبار  االخذ  وعند  املضافة. 
الباطنة تعتبر إحدى املناطق املالئمة لتغيير نظم اإلنتاج، وتطوير نظم الري بضمنها نظم 
الري باألفالج وتنظيم برامج عمل املزارعني لتحسني سبل العيش في هذه املناطق. ان كافة 
مجلس  دول  في  للمياه  مستدام  قطاع  حتقيق  استراتيجية  مع  تتالءم  املقترحة  التدخالت 
 2)2012( عمان  في  امللوحة  استراتيجية  مع  وكذلك   1،)2014( العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

وأيضا مع اخلطة الرئيسية الوطنية للموارد املائية )2000(.

النتيجة املرجوة رقم 4: حتسني قدرة الزراعة وسبل العيش الريفية على الصمود والتكيف مع 
تغيرات املناخ والكوارث الطبيعية، وتتكون من برنامجني لم يتوفر فيهما استثمارات مخصصة 
من قبل وزارة الزراعة و الثروة السمكية. وهنا جتدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات الالزمة لتحقيق 
هذه النتيجة املرجوة ترتبط بالقدرة على التكيف مع التغير املناخي والتخفيف من حدة آثاره، 
فضاًل عن إدارة مخاطر الكوارث، مما يتطلب بالضرورة إلى تخطيط أفضل وتبني أطر مؤسسية 
أقوى واستمرار التنسيق والتعاون وإدارة املعرفة، وتندرج معظم هذه اإلجراءات حتت مسؤولية 
أو غيرها من املؤسسات  املياه  البلديات اإلقليمية وموارد  ووزارة  املناخية  البيئة والشؤون  وزارة 
إلى  الثروة السمكية  و  الزراعة  الرئيسي لوزارة  الدور  ذات العالق، وفي هذا اإلطار ميكن حتديد 
شّقني هما: )أ( تطوير حوار السياسات وحتسني التنسيق بني املؤسسات، بهدف ضمان دمج 
دور الزراعة والتنمية الريفية ضمن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية. )ب( اإلسهام في 
وإدارة مخاطر  املناخي  التغير  إدراج  والتأكيد على  البحوث  وإجراء  امليدانية  التقنية  العمليات 
الكوارث والتكيف مع اخلدمات االرشادية ونشر تقنيات اإلنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق في 

كافة تدخالت استراتيجية 2040.

حتقيق قطاع مستدام للمياه في دول مجلس التعاون اخلليجي: إدارة العرض والطلب وبناء املؤسسات ودبي واستراتيجية . 1
2014 )متوفر على

http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Achieving-a-sustainable-water-sector-in-the-GCC.pdf

استراتيجية امللوحة في عمان، وزارة الزراعة والثروة السمكية واملركز الدولي للزراعة امللحية )2012(. 2
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والتي  فيها،  العيش  كسب  فرص  وحتسني  الريفية  اجملتمعات  متكني   :5 رقم  املرجوة  النتيجة 
املنطلق  هذا  ومن  األعمال.  من  األوجه جملموعة  متعددة  التدخالت  من خالل  وميكن حتقيقها 
البالد.  من  مختارة  مناطق  في  الريفية  للتنمية  مبتكر  برنامج  اطالق  االستراتيجية  تقترح 
االمر الذي يتطلب اعتماد مخصصات استثمارية توجه نحو الزراعة والتنمية الريفية لضمان 
عدد  إنشاء  تضمنت  التاسعة  اخلمسية  اخلطة  أن  حيث  ومساواة.  واستدامة  تنمية  حتقيق 
من املشروعات املرتبطة بهذه النتيجة تركزت على اآلتي:- )1( دعم إدارة املوارد الطبيعية في 
املناطق الريفية النائية ومبيزانية قدرها حوالى )13.8( مليون ريال عماني. )2( تنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة في اجملال الزراعي ومبيزانية وقدرها مليون ريال عماني. )3( تشجيع الزراعة 
تعنى  املعطيات  هذه  كافة  إن  عمانى.  ريال  مليون  وقدرها  ومبيزانية  األسرة  مستوى  على 
يكون  أن  املشاريع يفضل  تنفيذ هذه  إن  الريفية.  املناطق  العيش في  بإمكانية حتسني سبل 
في بداية األمر على نطاق صغير وفي مناطق مالئمة بغرض التعلم واالستفادة من الدروس 
والعبر، حيث تعتبر منطقة اجلبل األخضر مبحافظة الداخلية األنسب في ضوء إمكانيتها في 
حتقيق منافع ونتائج سريعة، وبعد ذلك فإنه باإلمكان تطبيق تلك التجارب املفيدة على نطاق 
أوسع في مناطق ريفية أخرى. وينبغي إعطاء األولوية إلصالح نظم الرى املتبعة في األفالج 
اخلمسية  اخلطة  خالل  إنفاقه  املتوقع  من  عماني  ريال  مليون   )11  ( قيمته  ما  رصد  مت  حيث 
التاسعة، كما لألفالج من أهمية في إحياء التراث الثقافي وتعزيز للمقومات السياحية وإنتاج 

السلع الزراعية .

النتيجة املرجوة رقم 6: تهيئة مناخ مؤسسي مالئم للتنمية الزراعية و الريفية، وتتكون من 
ست برامج رئيسية )IO (. تضم حتتها 15 مشروعا معتمدا من قبل اخلطة اخلمسية التاسعة 
وبتكلفة إجمالية قدرها 67.3 مليون ريال عماني، وتعنى هذه املشاريع بتحديث وجتديد األصول 
التابعة لوزارة الزراعة و الثروة السمكية. ومن أجل حتقيق هذه النتائج املرجوة ينبغي تخصيص 
املوارد املالية الالزمة ومعاجلة األولويات اآلتية:- ) أ( تطبيق اإلصالح املؤسسي واإلطار التنظيمي 
و القانوني و قانون املياه في مناطق معّينة و تنظيم أنشطة ضمن إطار املشاريع اجلماعية. 
)ب( توجيه نظام الدعم احلالي نحو النظم الذكية احملفزة. )ج( تسهيل و توفير اخلدمات املالية. 
مع  القرارات،  وإتخاذ  لصنع  الداعمة  األدوات  من  وغيرها  اإلحصاءات  قطاع  وتوثيق  تعزيز  )د( 
زيادة  )هـ(   .2040 استراتيجية  تنفيذ  تقييم  و  ملراقبة  الالزمة  املعلومات  إعطاء  على  التأكيد 

الوعي لكسب الدعم العام بهدف تنفيذ مختلف جوانب االستراتيجية.
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2.1 إجراءات التنفيذ

مبا أن استراتيجية 2040 تعد توجهاً وطنياً شامالً، األمر الذي يتطلب صياغتها املشاركة القوية 
حدود  خارج  تدخالتها  نطاق  ميتد  التي  واملؤسسات  اإلدارات  من  عديدة  أخرى  جهات  قبل  من 

مسؤولية وزارة الزراعة و الثروة السمكية.

للنتائج  وحتقيقها  االستراتيجية  تنفيذ  على  باإلشراف   »2040 »رؤية  مكتب  سيقوم  حيث 
املرجوة. كما سيتطلب التنفيذ الفعال لهذه االستراتيجية مشاركة قوية من قبل املؤسسات 
الرائدة في البالد مثل: اجمللس األعلى للتخطيط وشؤون البالط السلطاني. وهناك العديد من 
االستثمارات واإلصالحات السياسية التي ال تندرج حتت مضلة وزارة الزراعة و الثروة السمكية 
مما يتطلب إنشاء جلان محددة أو مجموعات عمل للحوار واإلصالح السياسي تضم عدًدا من 
الوزارات املعنية يتم ترأسها أو تنسيق العمل فيما بينها من قبل أعضاء ميثلون مؤسسات ذات 

مستوى أعلى. 

بني  التنسيق  بدء  مسؤولية  السمكية  الثروة  و  الزراعة  وزارة  على  يقع  السياق  هذا  وفي 
التي ستتناولها االستراتيجية.  املؤسسات وإجراء حوار السياسات بشأن مختلف املوضوعات 
ومن املالئم إسناد الدور القيادي أو تفويض مهام إلى املؤسسات األعلى مثل اجمللس األعلى 
وحقيقة  التنفيذ،  ومتابعة  اإلشراف  في  السلطاني  البالط  شؤون  مكتب  أو  للتخطيط 
األمر فإن وزارة الزراعة و الثروة السمكية تعد اجلهة التنفيذية الرئيسية، ويقع على عاتقها 
 2040 عام  وحتى  االستثمارية لالستراتيجية  وإدارة اخلطط  املباشرة في تخطيط  املسؤولية 

والتي تشمل الفقرات اآلتية:

 تخطيط وتنفيذ التدخالت العامة لوزارة الزراعة و الثروة السمكية.

 حتفيز االستثمارات اخلاصة ذات الصلة باالستراتيجية وحتديد الشراكات بني القطاعني العام 
واخلاص.

 التعاون مع املؤسسات األخرى )عند طلب إصدار التراخيص والتصاريح أو االمتيازات املمنوحة 
من قبل الوزارات األخرى أو عندما حتتاج للقيام بعملية تصحيح أو إتخاذ إجراءات محددة(.

2040 التي  دعوة املؤسسات األخرى لتخطيط وتنفيذ التدخالت ذات األولوية الستراتيجية   
تقع خارج مسؤولية وزارة الزراعة و الثروة السمكية. 

في  للتدخالت  تنفيذ  آلية  وضع  إلى  السمكية  الثروة  و  الزراعة  وزارة  حتتاج  ما سبق  ولتنفيذ 
إطار مسؤوليتها، وحوار السياسات وآلية التنسيق بني املؤسسات لتسهيل تدخالت املؤسسات 

والوزارات األخرى، وكذلك الشراكات بني القطاعني اخلاص والعام.

تخطيط  مسؤولية  إسناد  يتم  أن  يقترح  السمكية،  الثروة  و  الزراعة  وزارة  مستوى  وعلى 
وتصميم وتنفيذ املشاريع على مستوى النتائج املرجوة وعلى مستوى النتائج متوسطة املدى 

)البرامج( على النحو اآلتي:
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املديرية  من  )بدعم  للزراعة  الوزارة  وكيل  لدى  عام  بشكل  املرجوة  النتائج  مسؤوليه  تقع   
العامة للتخطيط والتطوير، ومديريات عامة مختارة، وحسبما يقتضي األمر(.

 تقع مسؤولية النتائج متوسطة املدى )IO( أي )إدارة برنامج( ومعتمد على طبيعة التدخل، 
مرتبط  وذلك  السمكية  الثروة  و  الزراعة  وزارة  في  املعنية  الدائرة  مدير  أو  العام  املدير  لدى 
بطبيعة التدخالت حيث يعتبر اإلشراف على تنفيذ األنشطة املتفق عليها مهماً لضمان 
التدخالت  أحرزتها  التي  املشاريع  تقدم  حول  تقارير  يتطلب  وذلك  السنوي  التخطيط 

)باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية للبرامج احملددة من قبل إستراتيجية 2040(. 

برنامج  كل  إطار  ضمن  التنفيذية  اإلجراءات  من  مجموعة  وهي  الفردية:  املشاريع  تنفيذ   
ويقترح  السمكية،  الثروة  و  الزراعة  وزارة  في  العاملني كفاءة  أكثر  وسيكون من مسؤولية 
تكليفه من قبل مدير البرنامج احملدد لضمان التنفيذ في الوقت املناسب للتدخالت اخملطط 
لها، وسيتم االتفاق الحقاً على ذلك في مرحلة التخطيط وخالل عمليات مراقبة التقدم 

احملرز عن جمع البيانات )باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية(.

2040 ستكون  بـاستراتيجية  اخلاصة  تنفيذ اخلطة االستثمارية  إدارة ومتابعة  آلية  فإن  عليه 
على النحو اآلتي: يقوم املسؤولني عن تقارير التنفيذ بإرسالها إلى منسق النتائج الرئيسية 
)IO( )املديرون العامون( الذين يقومون بدورهم بإرسال التقارير أو املقترحات النهائية إلى وكيل 

الوزارة للزراعة مبعاونه مدير عام التخطيط والتطوير.

3.1 الرصد والتقييم والتعلم

والتعلم.  والتقييم  الرصد  القيادي في عملية  الدور  الثروة السمكية  و  الزراعة  وزارة  ستلعب 
وسيتجسد التعلم ضمن اآلتية:- )أ( إعطاء معلومات منتظمة حول التقدم احملرز على مستوى 
واتخاذ   2040 باالستراتيجية  برامج اخلطة االستثمارية اخلاصة  تنفيذ  أو توجيه عملية  تنفيذ 
اإلجراءات التصحيحية عند احلاجة مبا في ذلك تقدمي حلول حول كيفية إعادة توجيه األنشطة 
مراحل  كافة  في  املناسبة  املعلومات  جمع  ضمان  )ب(  املوارد.  تخصيص  إعادة  أو  واالجتاهات 
واملعارف  املعلومات  لنشر  األساس  توفير  التنفيذ وسيكون ذلك أساسا لتقييم املشاريع. )ج( 
من  واسعة  مجموعة  استخدام  وتبني  دورية  تقارير  نشر  خالل  من  املستفادة  الدروس  وتبادل 

وسائل االتصال.

سنوياً، و ستكون مهمه توصيل البيانات ألغراض  سيتم اجراء عملية وإعداد وحتليل التقارير 
التوعية ضمن صالحيات وكيل الوزارة للزراعة واملديرين املعينني للبرامج، كما سيتم حتليل نتائج 
اخلاصة  السنوية  االجتماعات  في  ومناقشتها  االستثمارية  اخلطة  لتنفيذ  والتقييم  الرصد 
املؤسسات  بالتنسيق مع  السمكية  الثروة  و  الزراعة  وزارة  التي تشرف عليها  باالستراتيجية 
الرئيسية املعنية في السلطنة، وسوف تتخذ هذه االجتماعات قرارات بشأن حتسني التنفيذ، 
والعمل على تعزيز االلتزامات املالية، ومن أجل ضمان مشاركة واسعة، سيتم ارسال دعوة إلى 

كافة املؤسسات العامة املعنية وممثلي القطاع اخلاص للمشاركة في االجتماعات السنوية.
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متّثل اخلطة االستثمارية للفترة من عام 2016 وحتى عام 2020، أّول مرحلة لتنفيذ استراتيجية 
وذلك  املذكورة  االستثمارية  للخطة  شاملة  مراجعة  إجراء  ينبغي   2019 عام  وبحلول   .2040

االستثمارية  للخطة  أفضل  بصورة  واالستعداد  اخلطة  هذه  نتائج  من  واالستفادة  للتعلم 
الثانية التي تبدا من 2021 وتنتهي عام 2025. كما ينبغي إجراء عملية مماثلة في نهاية اخلطة 

الثانية من أجل ضمان التعلم والتقدم املستمر وهكذا.

4.1 حتليل وإدارة اخملاطر 

عند صياغة استراتيجية 2040 والتخطيط لالستثمار مت عرض عدًدا من االفتراضات املتعلقة 
التغييرات  إجراء  أو  املالى  الصرف  على  بالتنفيذ  القائمني  وقدرة  املقترحة  التدخالت  باعتماد 
الالزمة في اطار عمل السياسات، وفي حالة عدم املقدرة على حتقيق تلك االفتراضات، ستتوفر 
مخاطر تقود إلى عدم حتقيق النتائج املتوقعة لالستراتيجية. وبناًء على ذلك يعرض الفصل 
السابع جدوالً يلخص أهم اخملاطر املرتبطة بتنفيذ وإدارة استراتيجية 2040 مع التركيز بشكل 
خاص على اخلطة االستثمارية. حيث ميكن حتديد اخملاطر الرئيسية والتدابير اخملففة لها ضمن 

الفقرات اآلتية:

 املناخ االقتصادي اخلارجي ال يشجع االستثمار في القطاعني العام أو اخلاص - إذ أن انخفاض 
أسعار النفط والركود العاملي الناجم سوف يؤثر سلبياً على املقدرة االستثمارية في الزراعة.

 حتديد وإعطاء األولوية لالستثمارات صغيرة احلجم قد يكون لها تأثير كبيٌر، مثل 
نظام  إصالح  من  الناجت  احلكومي  اإلنفاق  مردود  زيادة  أو  السياسات  إصالح  دعم 

اإلعانات.

الرئيسيني  املصلحة  احملددة ألصحاب  التقنية  والقدرات  املؤسسي  التنسيق  درجة مستوى   
تتسببان في حدوث عوائق في مسار تنفيذ استراتيجية 2040 - فالوزارات غير املتعاونة والتي 
ال تتحاور بصورة فعالة سوف لن متكن وزارة الزراعة و الثروة السمكية وشركائها في حتديد 
، كما أن األطر القانونية غير احملفزة لالستثمار في القطاع اخلاص  وجمع اخلبرات املطلوبة 

ستؤدي إلى عدم كفايته أو إدارته.

حوار  في  واالنخراط  الرئيسية  األمور  حول  الوزاري  اإلطار  خارج  تنسيق  حتقيق   
مفتوح حول السياسات لدعم أعلى املستويات السياسية من خالل تقدمي األدلة 
) الدراسات( حول احلاجة إلى اإلصالح؛ وإسناد مسؤوليات واضحة لتحقيق أهداف 

االستراتيجية إلى االعضاء الرئيسيني.

امس  ابتكارات جديدة هي في  وإدخال  غير مهيئه الستيعاب  احلالية  الزراعية  النظم  تكاد   
ودومنا  امليدان  الفعلية في  وفقا لالحتياجات  يتم  للبحوث ال  التخطيط  وأن   - اليها  احلاجة 
تنسيق مسبق مع احملتاجني أو املعنيني بها كما أن املساعدات الفنية ونظام احلوافز غير قادران 

على أحداث تغييرات في املراحل الالحقة لسلسله القيمة اخلاصة بالقطاعات السلعية. 

 دمج البحوث في نظام تخطيط عام لالبتكار وإجراء البحوث في مواقع املزارعني 
بني  الشراكات  وتطوير  السمكية  الثروة  و  الزراعة  وزارة  في  الفنيني  وتدريب 
القطاعني اخلاص والعام على تطبيق أفضل املعايير الدولية وكافة اجلوانب ذات 
الصلة، وتوفير خدمات املساعدة التقنية اخلاصة وحتديد املزارعني ودعمهم ليكونوا 
أمثلة يحتذى بهم وإعادة هيكلة نظام احلوافز هي خير أمثلة للتغيرات املطلوبة.
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نتائج  لتحقيق  الضرورية  التغييرات  إحداث  في  الريفي  واجملتمع  املزارعني  مشاركة  عدم   
االستراتيجية - إذ قد ال يكون لدى املزارعون الغائبون أو اصحاب املزارع الذين يقومون بتأجير 
مزارعهم بعقود غير مستقرة أو عقود عمل )وخصوصا للعمال األجانب( إمكانية احلصول 

على احلوافز املشجعة لتغيير املمارسات القائمة أو التوجه نحو االستثمار في الزراعة.

 إنشاء برنامج حوافز لصغار املزارعني، وحتسني لوائح تأجير األراضي لتوفير املزيد من 
الضمان للمستأجرين، وإشراك العمال واملدراء األجانب لبرامج املساعدة التقنية 

وأنشطة التعلم.

املستثمرين  يزيد مخاطر  احليوي  األمن  الغذاء - ضعف  احليوي وسالمة  األمن  عدم ضمان   
الغذاء قد تلغي جودة  وأن عدم كفاية سالمة  والتنمية  الزراعي  لالستثمار  ويشكل عائقاً 

املنتجات وقدرتها على املنافسة في األسواق ذات القيمة العالية.

 إعطاء األولوية لوضع معايير اجلودة املناسبة ونظم الرقابة بضمنها حتديد شراء 
احليوانات واإلهتمام بالتعليم البيطري وإنشاء مشروعات مكافحة االمراض التي 

تصيب كل من املاشية واحملاصيل تشكل أحدى املسارات املطلوبة.

وخصوصاً   -  2040 االستراتيجية  نتائج  لتحقيق  الالزمة  اإلجراءات  لدعم  املطلوبة  احلاجة   
املياه  وإدارة  املياه  إستهالك  قياس  للجدل كونها تشكل ضرورة مثل  املثيره  املوضوعات  في 
أو  املزارعني  بقبول  لن حتظى  إجراءات سوف  وتلك هي  الغذائية.  السالمة  وحتسني ضوابط 

ُمعدي السياسات بسبب معرفتهم للضغوط من قبل أصحاب املصالح.

التعليم  في  الهادفة  والتدخالت  التوعية  حلمالت  الرئيسية  القضايا  اختيار   
احلمالت  هذه  تصميم  في  اخلبرة  لديها  التي  للمؤسسات  املهني  والتوظيف 

وتنفيذها.

5.1 اخلطوات املستقبلية 

املؤسسات  كافة  مع  وبالتنسيق  السمكية  الثروة  و  الزراعة  لوزارة  االستثمارية  اخلطة  تؤمن 
لتحقيق  بطريقة موجهة  لها  اخملطط  التدخالت  تنفيذ  القطاع  العاملة في هذا  الرئيسية 
النتائج واإلهتمام بفعالية أكثر في األولويات احملددة. كما تدعو اخلطة االستثمارية إلى تعميق 
لتشجيع  وتالفيها  السياسية  املعوقات  حتديد  لضمان  املصلحة  أصحاب  جميع  مع  احلوار 

مشاركة القطاع اخلاص ويجب أن يكون ذلك أحد نقاط البدء في التنفيذ.

الثروة السمكية  و  الزراعة  وزارة  وخالل السنة األولى من تنفيذ اخلطة االستثمارية، ستقوم 
بوضع ترتيبات داخلية إلى جانب املقترحات املذكورة أعاله، جنًبا إلى جنب مع متابعة النتائج 
للرصد والتقييم. كما أنها ستنشئ أسس احلوار بني املؤسسات والسلطات العليا والوزارات 

واملؤسسات األخرى والقطاع اخلاص.

وهي:   2040 الستراتيجية  االستثمارية  اخلطة  بأولويات  اإلهتمام  التنفيذ  يستهل  أن  ويجب 
التجارة  تنمية  ودعم  األراضي  وتخطيط  للعاملني  املؤسسية  واإلصالحات  املياه  )قياس 
السلع الزراعية واخلدمات املالية، والتحرك نحو نظام للحوافز الذكية، وإطالق برنامج جتريبي 

الريفية(. للتنمية 
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