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» وجهنا الحكومة إلى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية 
االجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن، وذلك 
ورفع  والتأهيل  التدريب  وبرامج  العمل  فرص  من  المزيد  بإتاحة 

الكفاءة اإلنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي..

هذا  يكون  وسوف  خطوات،  من  اتخاذه  يتم  ما  بدقة  نتابع  ونحن 
إلى  يهدف  الذي  للتخطيط  األعلى  المجلس  اهتمام  محل  األمر 
وضع خطط تنموية مدروسة تراعي أولويات كل مرحلة، وتوازن بين 
مختلف أنواع التنمية بما يؤدي إلى بلوغ الغاية المنشودة بإذن اهلل«  

خطاب صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
 أمام مجلس ُعمان 2012
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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اهلل ورعاه-
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كلمة الوزارة: 

�ضهدت �ضلطنــة ُعمان تطورًا كبريًا يف جمال تقديـم الـخدمـات الجتمـاعــية خالل العقـود الأربعـة املا�ضية، كنتيجــة مبا�رشة  	

لتوجيهــات ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه الله ورعاه – الذي اأكد اأن التقدم القت�ضادي ل بد واأن يدعمه 

وبالت�ضاوي حتقيق جناحات متوا�ضلة على �ضعيد التنمية الجتماعية. ،ويف هذا الإطار تاأتي ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي 2016– 2025 ترجمة 

لروؤية جاللته وتوجيهاته ال�ضامية يف �ضكل �ضيا�ضات واأن�ضطة حقيقية تنفذ على اأر�ض الواقع. 

حتقق هذه ال�ضرتاتيجية التوازن بني ال�ضيا�ضات الجتماعية والقت�ضادية، والتكامل والتنا�ضق فيما بينهما. وت�ضع حمط اهتمامها   

حت�ضني الأ�رشة واملجتمع الُعماين يف مواجهة التغريات املت�ضارعة املتوقعة على امل�ضتوى الوطني، وامل�ضتوى  الإقليمي والدويل، كما تعيد النظر 

يف دور وزارة التنمية الجتماعية من جمرد تقدمي اخلدمات وامل�ضاعدات الجتماعية لالأطفال الأيتام ، والأرامل، وامل�ضنني، والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، 

اإىل وزارة ت�ضعى لتمكني هذه املجموعات، ودجمها يف عملية الإنتاج على امل�ضتوى الوطني. 

للجودة  اإطار  تطوير  خالل  من  اخلدمات  جودة  فل�ضفة  اإىل  اخلدمات  اإتاحة  فل�ضفة  من  النتقال  يف  الوزارة  ال�ضرتاتيجية  هذه  تدعم   

القائمة على خدمة اأهداف ا�ضرتاتيجية وا�ضحة، وحتقيق اإجنازات ت�ضهم يف حت�ضني موؤ�رشات الأداء ، كما تخدم توجه ال�ضلطنة ب�ضكل عام، 

من  متقدمة  بدرجة  ت�ضمح  منظومة  خالل  من  الجتماعي،  والندماج  والإن�ضاف  التمكني  درجات  اأق�ضى  لتحقيق  خا�ض،  ب�ضكل  والوزارة 

املزيد من ال�ضالحيات وامل�ضوؤوليات يف تقدمي  الوزارة على م�ضتوى املحافظات. والوليات من خالل منحها  الالمركزية، ومتكني مديريات ودوائر 

اخلدمات الجتماعية. 

الأكرث  الفئات  ا�ضتهداف  اأكرث كفاءة، وقدرة على  ال�ضمان الجتماعي ب�ضكل يجعلها  النظر يف منظومة  تُعيد هذه ال�ضرتاتيجية   

احتياًجا، وحمايتهم من الفقر، والعوز، والظروف القت�ضادية التي قد يعانون منها يف فرتات خمتلفة من حياتهم، كما ت�ضعى اإىل تقدمي منوذج 

جديد خلدمات الرعاية الجتماعية بالوزارة يقوم على الحتياجات احلقيقية لالأفراد، مع العرتاف الكامل بحقهم يف احل�ضول على هذه اخلدمات 

بعدالة وكرامة وبجودة عالية.  

بالقدرة على تقدمي اخلدمات الجتماعية والتو�ضع فيها، وزيادة م�ضتويات جودتها يف ظل احتمالية تراجع  تُوؤمن هذه ال�ضرتاتيجية   

الإيرادات املالية لل�ضلطنة مع انخفا�ض اأ�ضعار النفط وم�ضتقاته، وذلك من خالل اتخاذ املزيد من ال�ضيا�ضات والإجراءات الرامية لزيادة كفاءة 

الإنفاق، وترتيب الأولويات وفًقا لربامج خمططة لها موؤ�رشات وا�ضحة، اإ�ضافة اإىل ا�ضتطالع بدائل التمويل غري التقليدية التي ت�ضتمل على 

مفهوم امل�ضوؤولية الجتماعية، وامل�ضاهمات التطوعية.
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كما تنطلق هذه ال�ضرتاتيجية من كون الأطفال وال�ضباب هم اأمل وم�ضتقبل ال�ضلطنة، وبالآتي فاإن رعايتهم ورفاهيتهم واأعدادهم   

للم�ضتقبل هو مناط اهتمام الوزارة الرئي�ضي من خالل اأن�ضطة التوعية و�ضمان م�ضاركتهم ودجمهم، وال�ضتنارة باآرائهم يف �ضياغة �ضيا�ضات 

بالتعاون مع  وبّناء، وذلك  اآفاقهم على كل ما هو جديد ومفيد  الالزمة، وتو�ضيع  باملهارات واخلربات  اإىل �ضقلهم  اإ�ضافة  التحول الجتماعي، 

اجلهات املعنية.

املالئمة  البيئة  الُعماين، وذلك من خالل توفري  املراأة ومتكينها يف املجتمع  دور  روؤية جاللته ب�ضاأن تنمية  توا�ضل ال�ضرتاتيجية تنفيذ   

لتاأكيد الدور القت�ضادي للمراأة، ودورها املحوري يف الأ�رشة واملجتمع، وكذلك م�ضاركتها يف دوائر �ضنع القرار املختلفة، وت�ضع الأ�رشة يف قلب 

العمل الجتماعي باعتبارها عماد املجتمع الُعماين بقيمه وتراثه وتقاليده العريقة، وتركز على تنميتها ومتكينها. 

وتوؤكد هذه ال�ضرتاتيجية اأي�ًضا اأولوية دمج الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة يف املجتمع، من خالل الرتكيز على برامج التدخل املبكر والدعم   

النف�ضي الجتماعي وبرامج التمكني، كما تتخذ من اجلمعيات الأهلية �رشيًكا ا�ضرتاتيجيًّا يف حتقيق غايات واأهداف املرحلة املقبلة.

هذه ال�ضرتاتيجية مت اأعدادها اعتمادًا على العديد من اخلربات الوطنية والدولية ملعرفة ما يتنا�ضب وم�ضتقبل العمل الجتماعي يف   

ال�ضلطنة ، كما ا�ضتندت اإىل درا�ضة الواقع الُعماين، وم�ضتوى اخلدمات الجتماعية املقدمة من حيث الكم والكيف من خالل ال�ضتماع اإىل 

وجهات النظر، وروؤى الفئات الجتماعية املختلفة، واإجراء درا�ضة ت�ضخي�ضية ُمعمقة، يف الوقت نف�ضه مت حتليل كل العوامل واملحفزات التي 

قد يكون لها تاأثري حمتمل على التنمية الجتماعية بال�ضلطنة على مدار اخلم�ضة والع�رشين عاًما القادمة، مبا فيها تلك العوامل املوؤثرة على 

و�ضعية ال�ضلطنة بالن�ضبة لتنفيذ الأهداف الإمنائية امل�ضتدامة، والتي مت املوافقة عليها من قبل املجل�ض الأعلى للتخطيط يف اجتماعه الثالث 

عام 2015. ولقد عك�ضت هذه ال�ضرتاتيجية خربات وجتارب ال�رشكاء من القطاعني اخلا�ض والأهلي، وموظفي وخرباء وزارة التنمية الجتماعية 

املطلوبة  واملوازنات  العمل،  خطط  و�ضياغة  امل�ضتقبلية،  والبدائل  اخليارات  لتحديد  والوليات  املحافظات  م�ضتوى  على  ودوائرها  ومديرياتها 

لو�ضعها حمل التنفيذ.

	
واأخريًا: وبعون الله وف�سله ناأمل اأن تكون هذه اال�سرتاتيجية نقلة نوعية يف العمل االجتماعي بال�سلطنة ب�سكل عام، ويف عمل وزارة التنمية االجتماعية 

على وجه التحديد.

            مـحمد بــن �سعّيد بن �سيف الكلباين

وزيــر التنمية االجتماعية            
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امل�ساركون يف اإعداد اال�سرتاتيجية:

اأواًل: اللجنة التوجيهية: 

الـ�ســفـةالوظيـفـةاال�ســــم

رئي�ض اللجنةوكيل وزارة التنمية الجتماعية�ضعادة الدكتور/ يحيى بن بدر املعويل

نائب الرئي�ضاملدير العام للتخطيط والدرا�ضاتالفا�ضل / خلفان بن حارب اجلابري

ع�ضوم�ضت�ضارة الوزير ل�ضوؤون الطفولةالفا�ضلة / �ضريين بنت على القا�ضي

ع�ضورئي�ض مكتب الوزيرالفا�ضل / مبارك بن علي الرحبي

ع�ضواملدير العام للتنمية الأ�رشيةالدكتور / يحيى بن حممد الهنائي

ع�ضواملدير العام للرعاية الجتماعية )�ضابقاً(الدكتور / حمود بن اأحمد اليحيائي

ع�ضواملدير العام ل�ضوؤون الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقةالفا�ضل / هالل بن حممد الَعربي

ع�ضوخبري التخطيط الجتماعيالدكتور / �ضطوف ال�ضيخ ح�ضني

ع�ضوخبري الدرا�ضات الجتماعيةالفا�ضل / �ضيف بن نا�رش ال�ضعدي

ع�ضوخبري رعاية الجتماعيةالفا�ضل / عايد �ضبع ال�ضلطاين

ع�ضوخبري �ضوؤون الطفولةالفا�ضل / حممد عبده الزغري

ع�ضومديرة دائرة اجلمعيات واأندية اجلالياتالفا�ضلة / رحمة بنت من�ضور البلو�ضية

اأخ�ضائي تخطيط اجتماعيالفا�ضل / حممد بن �ضعود ال�ضعيلي

ع�ضو ومقرر 

اللجنة
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ثانيًا: فريق اخلرباء من قبل منظمة االأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سف(: 

ال�سفةالوظيفةاال�سم

رئي�ضرئي�ض فريق اخلرباء الدكتور/ جوردن اك�ضندر

ع�ضومن�ضقة ال�ضرتاتيجية،وخبرية حمور حقوق الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقةالفا�ضلة / منى ممدوح عبد اجلواد

ع�ضوخبرية �ضيا�ضات اجتماعيةالدكتور / رنا جواد

ع�ضوخبري حمور احلماية الجتماعيةالفا�ضل / ن�ضال ابن ال�ضيخ 

ع�ضوخبرية حمور الرعاية الجتماعية الدكتورة / �ضريين ح�ضني

ع�ضوخبرية حمور تنمية الأ�رشة واملجتمعالفا�ضلة / لرا ح�ضني

ع�ضوخبري حمور اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهليةالدكتور / ع�ضام عدوي

ع�ضوخبري حمور الدعم املوؤ�ض�ضيالدكتور /خالد زكريا اأمني

ع�ضوخبرية النوع الجتماعي والإدارة بالنتائجالفا�ضلة / فايل ياين

ثالثًا: جلنة املراجعة الفنية وال�سياغة النهائية:

ال�سفةالوظيفةاال�سم

رئي�ضاملدير العام للرعاية الجتماعيةالفا�ضل / حممد بن اأحمد املحروقي

ع�ضومدير الدائرة املاليةالفا�ضل / عي�ضى بن جمعة الريامي

ع�ضوخبري الدرا�ضات الجتماعيةالفا�ضل / �ضيف بن نا�رش ال�ضعدي

ع�ضوخبري التخطيط ال�ضرتاتيجيالدكتور / �ضطوف ال�ضيخ ح�ضني

ع�ضوخبري رعاية اجتماعيةالفا�ضل / عايد �ضبع ال�ضلطاين

ع�ضوخبري �ضوؤون الطفولةالفا�ضل / حممد عبده الزغري

ع�ضواأخ�ضائي �ضوؤون الإعاقةالفا�ضل / حممد حلمي خلف حمدان

ع�ضواأخ�ضائي التفاقيات الدوليةالفا�ضل / فهد بن يو�ضف الأغربي
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رابًعا: فريق االإخراج الفني:

ال�سفةالوظيفةاال�سم

ع�ضومدير دائرة الإعالم والعالقات العامةالفا�ضل/ يون�ض بن خلفان املع�رشي

ع�ضواأخ�ضائي �ضوؤون الإعاقةالفا�ضل / حممد حلمي خلف حمدان

ع�ضوم�ضممة جرافيكالفا�ضلة / ريـم بنت حمفوظ البلو�ضية

التدقيق اللغويالفا�ضل/ خمي�ض بن حبيب التوبي
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1- قائمة اجلداول: 

رقم ال�سفحةعنوان اجلدولرقم اجلدول

34عدد العمانيني والوافدين ح�ضب اجلن�ض وال�ضنوات1

54اأمثلة عن موؤ�رشات املبادئ الإر�ضادية الثالثة يف حماور ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي2

73نظرة �رشيعة على حماور ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي3

134اأولويات العمل على تقلي�ض الفجوة القائمة على النوع الجتماعي يف ال�ضرتاتيجية4

145اأمثلة عن بع�ض جمالت واآليات التعلم ح�ضب حماور ال�ضرتاتيجية5

148تكلفة حماور ال�ضرتاتيجية وبرناجمي اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني والنوع الجتماعي6

150التكلفة الإجمالية املقدرة لتنفيذ ال�ضرتاتيجية خالل ال�ضنوات اخلم�ض الأوىل72020-2016

170م�ضفوفة املفاهيم امل�ضتخدمة يف ال�ضرتاتيجية8

172اإح�ضاء بعدد املقابالت الفردية والبوؤرية يف املحافظات الأربع9
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2- قائمة االأ�سكال: 

      

رقم ال�سفحةعنوان ال�سكلرقم ال�سكل

19الأن�ضطة الرئي�ضية يف عملية و�ضع ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي 1

30الهرم ال�ضكاين للُعمانيني عام 2015م 2

30الهرم ال�ضكاين للُعمانيني عام 2040م 3

32�ضايف معدل اللتحاق يف التعليم الثانوي للبنني والبنات يف ُعمان من عام 1983 - 2011م 4
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اأهم امل�سطلحات: 

تعتمد هذه اال�سرتاتيجية على بع�س امل�سطلحات، وميكن عر�سها على النحو االآتي:

- التنمية )Development(: هي عملية اقت�ضادية واجتماعية وثقافية و�ضيا�ضية م�ضتمرة و�ضاملة، تهدف اإىل حتقيق تقدم م�ضتمر 

يف حياة جميع ال�ضكان ورفاهيتهم. وهذه العملية تقوم على اأ�ضا�ض م�ضاهمة جميع الأفراد ب�ضكل ن�ضيط وحر يف التنمية، وعلى اأ�ضا�ض 

التوزيع العادل لعائداتها، كما اأن الإن�ضان هو املو�ضوع املحوري مل�ضرية التنمية، واأن ال�ضيا�ضات التنموية يجب اأن جتعل من الكائن الإن�ضاين 

امل�ضارك الأ�ضا�ضي يف عملية التنمية، وامل�ضتفيد الأول منها.  )الإعالن العاملي للحق يف التنمية، 1986(.

- التنمية االجتماعية )Social Development(: عمليات تغيري يف العالقات الجتماعية ويف املوؤ�ض�ضات الجتماعية توؤدي اإىل حت�ضني 

رفاهية الإن�ضان، وتت�ضف هذه العمليات باأنها من�ضفة وم�ضتدامة ومتوافقة مع احلوكمة الت�ضاركية والعدالة الجتماعية. )معهد الأمم 

املتحدة لبحوث التنمية الجتماعية، 2010م(.

الأجيال  بقدرات  الإ�رشار  دون  احلالية  الحتياجات  تلبي   التي  التنمية  »هي   :)Sustainable Development( التنميةامل�ستدامة   -

امل�ضتقبلية على تلبية احتياجاتهم«.  ) تقرير جلنة برونتالند، برنامج الأمم املتحدة للبيئة والتنمية ، م�ضتقبلنا امل�ضرتك، 1987(.

واملوؤ�ض�ضات  العالقات  وتوثيق  الجتماعي  الرفاه  توفري  اإىل  الهادفة  الإجراءات  )Social Policy(: هي جميع  ال�سيا�سة االجتماعية   -

الجتماعية، وذلك من خالل تو�ضيع اخليارات والفر�ض املتاحة للنا�ض عرب جميع مراحل عملية التنمية. وتتناول هذه ال�ضيا�ضة جميع اأوجه 

املتحدة  الأمم  .)معهد  الإن�ضاف والحتواء واحلقوق  اإىل جانب ق�ضايا  ال�ضعيدالجتماعي  التوزيع على  واإعادة  واإعادةالإنتاج واحلماية،  الإنتاج 

لبحوث التنمية الجتماعية )UNRISD(، متويل ال�ضيا�ضة الجتماعية، 2007، جنيف(.

- ال�سيا�سات االجتماعية املوجهة لالأ�رضة )Family- Oriented Social Policies(: ال�ضيا�ضات التي تهدف اإىل حماية وتعزيز ودعم 

الأ�رش للقيام بالعديد من الوظائف التي حتقق امل�ضلحة العامة للمجتمع. وتعتمد �ضيا�ضات الأ�رشة على مبادئ امل�ضاواة بني اجلن�ضني، وعدم 

التمييز وحتقيق امل�ضلحة الف�ضلى للطفل، وكافة اأع�ضاء الأ�رشة الآخرين. كما تدعم هذه ال�ضيا�ضات اأ�ضكال الأ�رش املختلفة، ول تفرت�ض 

.)UNDESA بال�رشورة اأن الرجل هو املعيل الرئي�ضي لها.) اإدارة ال�ضوؤون القت�ضادية والجتماعية يف الأمم املتحدة

- ال�سمان االجتماعي )Social Security(: ترتيبات موؤ�ض�ضية مدعومة من املجتمع للتعامل مع الظروف ال�ضعبة مثل املر�ض واحلوادث 

وتقدم ال�ضن، وقد ت�ضمل اأي�ًضا توفري حد اأدنى يلبي الحتياجات الأ�ضا�ضية مثل ال�ضحة والغذاء والتعليم والإ�ضكان. وي�ضمل كافة التدابري 

الرامية اإىل تقدمي الإعانات، �ضواء كانت نقدية اأم عينية، ل�ضمان احلماية لأفراد املجتمع.

)منظمة العمل الدولية–موؤمتر العمل الدويل 97- 2008(.
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- احلماية االجتماعية )Social Protection(: تهتم احلماية الجتماعية مبنع واإدارة والتغلب على احلالت التي توؤثر �ضلبًا على رفاهة 

ال�ضعب.وتتكون احلماية الجتماعية من ال�ضيا�ضات والربامج الرامية اإىل احلد من الفقر وال�ضعف من خالل تعزيز كفاءة اأ�ضواق العمل، مما 

يقلل من تعر�ض النا�ض للمخاطر، ويعزز قدرتهم على اإدارة املخاطر القت�ضادية والجتماعية، مثل البحث عن عمل والإق�ضاء واملر�ض والعجز 

وال�ضيخوخة.) معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية الجتماعية ، 2010(.

- اأر�سيةاحلماية االجتماعية )  SPF» «  ) Social Protection Floor: ت�ضمل اأر�ضية احلماية الجتماعية  »�ضمانات اأ�ضا�ضية من 

حيث ال�ضمان الجتماعي يكون مبوجبها جميع الأ�ضخا�ض الذين يحتاجون اإليها، خالل دورة احلياة، قادرين على حتمل تكلفة الرعاية ال�ضحية 

الأ�ضا�ضية واحل�ضول عليها، ويكون لديهم اأمن الدخل على الأقل عند احلد الأدنى من امل�ضتوى املحدد وطنيًّا . )منظمة العمل الدولية -موؤمتر 

العمل الدويل يف دورته املنعقدة يف �ضنة 2011(.

مظلة  حتت  الأفراد  جميع  اإىل  اخلدمات  تقدمي  اإىل  ت�ضعى  حكومية  منظمة  جهود  هي   :))Social Welfare االجتماعية  الرعاية   -

ا اإن�ضانيًّا واجب التنفيذ من قبل الدولة  . )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي -تنمية  الت�رشيعات والقوانني والعهود واملواثيق، والتي جتعل منها حقًّ

القدرات 2008(.

- العمل االجتماعي )Social Work(: مهنة تعتمد على املمار�ضة توؤدي اإىل تعزيز التغيري الجتماعي والتنمية والتما�ضك الجتماعي 

ومتكني الأفراد. يقوم العمل الجتماعي  على اإ�رشاك النا�ض واملوؤ�ض�ضات ملواجهة حتديات احلياة وحت�ضني الرفاه الجتماعي. )معهد الأمم املتحدة 

لبحوث التنمية الجتماعية(.

اأو النوع  اأفراد املجتمع، واحرتام كافة حقوقهم بغ�ض النظر عن العمر،  العرتاف بجميع   :)Social Inclusion( الدمج االجتماعي  -

اإزالة كافة احلواجز التي حتول دون متتع اجلميع بهذه احلقوق كما  الجتماعي، اأو العرق، اأو اللغة، اأو درجة الفقر، اأو العتالل. يت�ضمن الدمج 

.)UNDESA تت�ضمن توفري املناخ احلمائي وامل�ضاند الالزمني. )اإدارة ال�ضوؤون القت�ضاديةوالجتماعية يف الأمم املتحدة

- النوع االجتماعي ) Gender(: هو عملية درا�ضة العالقة املتداخلة بني املراأة والرجل يف املجتمع وت�ضمى هذه العالقة »عالقة النوع 

العمل يف  تاأثريها على قيمة  وبيئية، عن طريق  و�ضيا�ضية  وثقافية  واجتماعية  اقت�ضادية  » وحتددها وحتكمها عوامل خمتلفة  الجتماعي 

الأدوار الإجنابية والإنتاجية والتنظيمية التي تقوم بها املراأة والرجل. ) �ضندوق الأمم املتحدة المنائي للمراأة، )اليونيفيم ، املكتب الإقليمي للدول 

العربية ، 2005(.
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- الراأ�سمال االجتماعي  )Social Capital (: هو مفهوم وا�ضع ي�ضتمل على راأ�ض املال الب�رشي الذي يعرب عن قدرات الب�رش وما ميتلكونه 

من معارف وما يتخذونه من مواقف حيال الأ�ضياء واحلياة، كما ي�ضتمل على الأطر الجتماعية والقيم الثقافية واحل�ضارية التي مبقت�ضاها 

يدخل الإن�ضان يف عالقات اجتماعية، وينخرطون يف هياكل موؤ�ض�ضية ت�ضكل منط اإنتاجهم واأ�ضلوب حياتهم، كما حتدد م�ضتوى رفاههم. ) 

تقرير التنمية الب�رشية الأول، �ضلطنة عمان، 2003(.

- الرفاهية / الرفاه )Welfare(: هي قدرة الأفراد على عي�ض حياة لئقة. وتت�ضمن الرفاهية عنا�رش منظورة  )مثل ال�ضحة، والتحكم 

باملوارد مثل الدخل والقدرة على الو�ضول للخدمات(وغري منظورة )اجلوانب املختلفة للفرد مبا يف ذلك التقييم الذاتي للر�ضا عن احلياة والعواطف 

الإيجابية اأو ال�ضلبية مثل الفرح والأمل والقلق(، اإىل جانب  بُعدها الثقايف. ويختلف تعريف الرفاهية وفًقا ملراحل احلياة. )دولن ليارد واآخرون، 

2011 ، و�ضني 1999(.

- الفئات املحتاجة )The Needy Groups(: يتم تعريف هذا امل�ضطلح  اإجرائيًّا على النحو الآتي:  » هم الأفراد، اأو الفئات املعر�ضون 

لال�ضتغالل، اأو احلرمان اجل�ضدي، اأو العاطفي، اأو القت�ضادي، اأو النف�ضي لأ�ضباب : ) كرب ال�ضن، امل�ضاكل ال�ضحية املزمنة، و�ضعهم الجتماعي، 

العوامل البيئية، اأو لأي �ضبب اآخر(«.

اأو  اأو ذهنية  اأو عقلية  الأجل بدنية  كل من يعانون من »اعتاللت« طويلة   :)Persons With Disabilities( االأ�سخا�س ذوي االإعاقة  -

ِح�ّضيَّة، قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من امل�ضاركة ب�ضورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ضاواة مع الآخرين. ) التفاقية 

الدولية حلقوق الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، املادة )1( –2006(. 

اأحداث  تاأثري  وكيفية  احلياة،  مراحل  الأفراد خالل  م�ضارات  تطور  على  يركز  اأ�ضلوب   :)Life-Course Approach( احلياة  نهج م�سار   -

اأو اقت�ضادي خالل مراحل حياتهم املختلفة؛ بداية من  احلياة على تطور تلك امل�ضارات. هناك البع�ض الذين رمبا يحتاجون اإىل دعم اجتماعي 

الطفولة ومرورًا مبرحلة ال�ضباب والبلوغ وال�ضيخوخة وحتى الوفاة.  )امل�ضدر: ي�ضتند اإىل تعريف بوفنريغ، 2007، وهاردجروف دونان واآخرين 2014، 

وويكيبيديا(.
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- تنمية الطفولة املبكرة املتكاملة ) Integrated Early Childhood Development )IECD(: هي مقاربة �ضاملة لل�ضيا�ضات 

اإىل حماية حق الطفل يف التنمية ال�ضاملة لإمكاناته  اإىل �ضن ثماين �ضنوات؛ وتهدف  والربامج لالأطفال ال�ضغار منذ مرحلة ما قبل الولدة 

التن�ضيق بني  يتطلب  مما  الأبعاد،  املبكرة متعددة  الطفولة  تنمية  العتبار طبيعة  الأخذ يف  واجل�ضدية مع  والجتماعية  والوجدانية  املعرفية 

كافة الأولويات على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي وال�ضيا�ضي من خالل توفري الت�ضهيالت داخل الأ�رش واملجتمعات للوفاء بحقوق الطفل ال�ضغري، ويجب 

اأن تت�ضمن الهتمام بال�ضحة والتغذية والتعليم واملياه وال�رشف ال�ضحي يف املنازل واملجتمع باأ�رشه. )املكتب الإقليمي ملنظمة الأمم املتحدة 

للطفولة )اليوني�ضف( يف �رشق اآ�ضيا واملحيط الهادئ، 2004(. 

- اجلمعيات االأهلية )Associations(: كل جماعة ذات تنظيم م�ضتمر تتاألف من عدة اأ�ضخا�ض طبيعيني لغر�ض غري احل�ضول على ربح مادي، 

التي  وتلك  والثقافية  والأندية الجتماعية  ال�ضناديق اخلريية واجلمعيات  اأو خريي، وي�ضمل ذلك  اأو ثقايف  بن�ضاط اجتماعي  القيام  اإىل  وتهدف 

تن�ضئها الهيئات اخلا�ضة اأو ال�رشكات اأو املوؤ�ض�ضات اأيًّا كانت الت�ضمية التي تطلق عليها، ولو كان من بني اأن�ضطتها ممار�ضة الريا�ضة البدنية 

اإذا مل تكن هذه الريا�ضة هي الن�ضاط الرئي�ضي للجمعية اأو النادي. ) وزارة التنمية الجتماعية، قانون اجلمعيات الأهلية، 2000(.
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املقدمة: 

لـــروؤيــة  تـج�ضيــًدا  التنمية الجتماعية  وزارة  اأعدتها  والتي  ُعمان 2025-2016،  العمل الجتماعي يف �ضلطنة  ا�ضرتاتيجية  تاأتي   

العمل  مل�ضتقبل  جديدة  تنموية  روؤية  �ضياغة  باأهمية    – ورعاه  الله  حفظه   - املعظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�رضة 

الجتماعي يف البالد، وقد انطلقت هذه ال�ضرتاتيجية من مبادئ ال�رشيعة الإ�ضالمية ال�ضمحة، والنظام الأ�ضا�ضي للدولة، والتوجيهات ال�ضامية 

جلاللته، وثقافة وتقاليد وقيم املجتمع، واملعاهدات والتفاقيات الدولية والت�رشيعات الوطنية.

الذي  الجتماعية  لل�ضيا�ضات  املقرتح  العام  الإطار  مع  وتن�ضجم  الجتماعي،  العمل  لربامج  متكامالً  ا�ضرتاتيجيًّا  اإطارًا  الوثيقة  هذه  وت�ضع 

اأعده املجل�ض الأعلى للتخطيط يف اإطار النطالق القت�ضادي لل�ضلطنة، والقائم على ت�ضحيح م�ضار منط التنمية ال�ضائد  ما يجعل اأهداف 

التنمية الجتماعية جزءًا ل يتجزاأ من ال�ضيا�ضات العامة الكلية، وخا�ضة ال�ضيا�ضات القت�ضادية املتعلقة مبعدل النمو وهيكل ال�ضتثمار 

وتوزيعاته، واملوازنة العامة للدولة و�ضيا�ضات الدعم، وو�ضائل حتفيز القت�ضاد الوطني، مع الأخذ بعني العتبار ال�ضتحقاقات التي يفر�ضها 

الواقع الدميغرايف لل�ضلطنة حتى عام 2040 ، وذلك بعد درا�ضة م�ضتفي�ضة لواقع العمل الجتماعي يف ال�ضلطنة، ومتا�ضيًا مع اأهم امل�ضتجدات 

الدولية مع احلفاظ على ال�ضيا�ضات واملبادرات والربامج القائمة والرتقاء بجودتها.

واإميانًا من الوزارة باأهمية ا�ضتطالع اآراء الفئات امل�ضتفيدة من خدماتها يف كافة اأرجاء ال�ضلطنة، و�رشورة و�ضع �ضيا�ضاتها وخططها   

وفًقا للمعلومات املحّدثة والدقيقة والواردة من العمل امليداين، فقد قامت الوزارة يف تنفيذ درا�ضة ت�ضخي�ضية ميدانية �ضاملة لواقع العمل 

الجتماعي يف ال�ضلطنة، بهدف بيان اأثر اخلدمات القائمة على الفئات امل�ضتهدفة، ف�ضاًل عن التعرف على اآراء امل�ضتفيدين حول جودة هذه 

اخلدمات وجوانب الق�ضور يف تقدميها. وجاء تنفيذ هذه الدرا�ضة الت�ضخي�ضية بجهود كوادر وموظفي الوزارة وبالتعاون مع موؤ�ض�ضة اأوك�ضفورد 

لإدارة ال�ضيا�ضات، ومنظمة اليوني�ضف حيث مت اإجراء )117(مقابلة فردية للمعنيني يف الوزارة وخمتلف املوؤ�ض�ضات، ونقا�ضات مع )65( جمموعة 

بوؤرية يف اأربع من حمافظات ال�ضلطنة، وتعد هذه الدرا�ضة ُمدخاًل رئي�ضيًا من ُمدخالت عملية اأعداد ال�ضرتاتيجية، كما �ضاعدت على و�ضع 

خط الأ�ضا�ض لتقييم تقدم الربامج يف امل�ضتقبل، بالإ�ضافة اإىل تقييم فاعلية الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الجتماعية، وحتليل اآلياتها يف 

تخ�ضي�ض املوارد املالية والب�رشية، كما قامت الوزارة بتحليل البيانات ال�ضادرة عن املركز الوطني لالإح�ضاء واملعلومات مثل: )امل�ضوحات الأ�رشية 

املتعلقة بالدخل، والنفقات، ... وغريها(، وكذلك مت ال�ضتفادة من نتائج موؤمتر العمل الجتماعي الذي عقد يف �ضهر اأكتوبر 2014، و�ضاركت فيه 

العديد من اخلربات الوطنية والدولية، والذي تبنى العديد من التو�ضيات، ويلخ�ض ال�ضكل الآتي الأن�ضطة الرئي�ضة لو�ضع ا�ضرتاتيجية العمل 

الجتماعي يف �ضلطنة ُعمان. 
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�سكل رقم )1(

االأن�سطة الرئي�سية يف عملية و�سع ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي 2025-2016

2020 واخلطة اخلم�ضية   – التا�ضعة 2016  واأعداد اخلطة اخلم�ضية  لل�ضلطنة،  امل�ضتقبلية 2040  الروؤية  بلورة  الوثيقة يف  وت�ضهم هذه   

العا�رشة 2020 – 2025،  كما متكن هذه الوثيقة الوزارة من و�ضع الأ�ض�ض لتطوير عملها للتعامل مع املتغريات القت�ضادية والجتماعية املتوقعة 

خالل اخلم�ض وع�رشين �ضنة القادمة، من خالل بناء قدراتها الب�رشية لتتمكن من توفري اأ�ضكال جديدة من الرعاية الجتماعية بالتعاون مع القطاعني 

الأهلي واخلا�ض. وتركز اخلطة ق�ضرية الأجل 2016 – 2020 على رفع جودة اخلدمات املقدمة حاليًّا من خالل بناء قدرات الكوادر، وجتربة عدد من املفاهيم 

اأحدث املمار�ضات الدولية.  كما تويل هذه ال�ضرتاتيجية اهتماًما  اجلديدة، وتاأ�ضي�ض وتنفيذ عدد من امل�ضاريع امل�ضتحدثة على نطاق جتريبي وفق 

ا ببع�ض الأعراف الجتماعية ال�ضائدة والتي قد توؤثر �ضلبًا على عمليات الندماج الجتماعي مثل املواقف الجتماعية ال�ضلبية جتاه الأ�ضخا�ض  خا�ضًّ

ذوي الإعاقة وبع�ض الق�ضايا املتعلقة باملراأة؛ وهي بذلك ت�ضع الأ�ض�ض لتنفيذ عدد من املبادرات الجتماعية الطموحة والتو�ضع يف امل�ضاريع وفق 

اخلطة متو�ضطة املدى )2020 - 2025(. وتنق�ضم وثيقة ال�ضرتاتيجية اإىل ثالثة اأق�ضام رئي�ضة، وذلك على النحو الآتي:
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•    الق�ضم الأول يلقي نظرة عامة على مكونات ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي 2016 – 2025، والذي يت�ضمن روؤية الوزارة ور�ضالتها، واملبادئ الإر�ضادية 
الجتماعية،  التنمية  ال�ضابقة يف جمال  ال�ضلطنة  اإجنازات  على  نظرة  يلقي  ال�ضتة، كما  ملحاورها  ال�ضرتاتيجية  والتوجهات  عليها،  ترتكز  التي 

والتحديات امل�ضتقبلية التي قد تواجهها من اأجل حماية هذه املكا�ضب وتعزيزها. ومت حتليل الرتكيبة الدميغرافية، واملحفزات القت�ضادية للتنمية 

الجتماعية بحلول عام 2040، وما يرتتب عليهما من حتولت ت�ضهم يف و�ضع �ضيا�ضة العمل 

الجتماعي تتوافق وظروف املرحلة القادمة، وهذا الق�ضم يُعنى اأي�ًضا بتحديد حتديات وخماطر 

التحول يف �ضيا�ضة التنمية الجتماعية واأخذها بعني العتبار عند حتديد اخليارات ال�ضرتاتيجية 

التي و�ضعت  التوجهات ال�ضرتاتيجية  التنمية الجتماعية. وقد مت حتديد عدد من  وزارة  لعمل 

الأ�رشة يف �ضلب ال�ضرتاتيجية، والتي تعزز دور الوزارة يف متكني كافة فئات املجتمع من امل�ضاهمة 

من  املزيد  لتحقيق  الب�رشية،  القدرة  وبناء  الجتماعي  الندماج  وحتقيق  القت�ضادي،  النمو  يف 

الرئي�ضية  املفاهيم  بع�ض  تعريف  مت  كما  الجتماعي.  بالقطاع  املرتبطة  ال�ضتثمارات  فعالية 

وو�ضع الأ�ضاليب لتعزيز نوعية اخلدمات بهدف تعزيز ح�ضانة الأ�رش وم�ضاعدة الأ�رش واملجتمع 

الُعماين على التكيف ب�ضهولة مع املتغريات القت�ضادية والجتماعية، مع التاأكيد على حاجة 

وزارة التنمية الجتماعية اإىل حتويل دورها من الرعاية اإىل دور ميزج بني احلماية والتعزيز والتحول 

الجتماعي حيثما كان ذلك ممكنًا، وتوؤكد هذه ال�ضرتاتيجية على �رشورة التن�ضيق والتعاون بني 

الوزارات واجلهات املعنية بقطاعات التنمية الجتماعية. 

•  وي�ضتعر�ض الق�ضم الثاين حماور ال�ضرتاتيجية ال�ضتة وهي: احلماية الجتماعية، والرعاية 
الجتماعية، وتنمية الأ�رشة واملجتمع، وحقوق الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، واجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية، بالإ�ضافة ملحور الدعم املوؤ�ض�ضي، ويت�ضمن 

هذا الق�ضم و�ضع خططها وفق الإطار املبني على النتائج، والذي يقوم على حتديد الأثر، والنتائج املتوقعة، واملخرجات ويف الوقت نف�ضه يقدم حتليالً 

لإطار املتابعة والتقييم ومنهجية التعلم. 

اآليات التن�ضيق واملوارد املالية والب�رشية،  • اأما الق�ضم الثالث من ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي فيُعنى مبنهجية التنفيذ واملتابعة مبا يف ذلك 
وعوامل جناح هذه ال�ضرتاتيجية، ويناق�ض الفرتا�ضات واملخاطر.

عمل  وخطط  املحاور،  تفا�سيل  وت�سمل  اال�سرتاتيجية،  بهذه  امللحقة  التنفيذية  العمل  خطط  وثيقة  وجود  اإىل  االإ�سارة  جتدر  كما 

تنفيذية لكل حمور مبا تت�سمنه من نتائج متوقعة، وخمرجات، واأن�سطة، وموؤ�رضات مع تف�سيل التكلفة املقدرة لكل خمرج.

بــطــمـــوح  اال�ستـــراتيجيـة  هــذه  تتــ�ســف 

اأخذاً  الـمتـــوقعـة  ونتــائـجهــا  اأهدافـهــا 

خالل  الـمعـقـولة  تكلفتـهــا  االعتبــار  يف 

اعتمدت  حيث  االأوىل،  اخلم�س  ال�سنـوات 

اخلطة على ا�ستغـــالل املوارد املتوفرة حالياً 

اأثر اخلدمات،  زيادة  اأجل  توزيعهـا من  واإعادة 

الكوادر  بناء  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  وركزت 

الب�رضية يف الوزارة وتعزيزها. وميكن االإطالع 

على تفا�سيل اخلطط، والربامج املقرتحة يف 

لالأعوام  التنــفـيذية  العمــل  وثيقــة خطـط 

لهذه  مكملـــة  تعتبــر  والـــتـي   ،2020–2016

الوثيقة.
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الف�سل االأول: العمل االجتماعي يف �سلطنة ُعمان

         ي�ضتعر�ض هذا الف�ضل باإيجاز التطور التدريجي الذي �ضهدته وزارة التنمية الجتماعية خالل العقود الأربعة املا�ضية، واأهم امل�ضائل التي 

ا�ضتدعت �ضياغة هذه ال�ضرتاتيجية، وكذلك اأبرز املحطات الرئي�ضية لها كالدرا�ضة الت�ضخي�ضية، وموؤمتر العمل الجتماعي الذي يعد خطوة 

متقدمة يف تن�ضيق جهود الوزارات والهيئات احلكومية والأهلية املعنية بالتنمية الجتماعية.

العمل االجتماعي من ال�سوؤون اإىل التنمية:

وذلك  املباركة،  النه�ضة  بدايات  مع  بالتزامن  الجتماعي  العمل  م�ضرية  انطلقت      

منذ اإن�ضاء اأول وزارة )الإعالم وال�ضوؤون الجتماعية والعمل( يف الـ 16من دي�ضمرب 1970، 

وبداأت الوزارة عملها بتقدمي الدعم لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة وامل�ضنني والأ�رش ذات الدخل 

املحدود، وتوفري اخلدمات الجتماعية للفئات املختلفة من خالل برامج تنمية املجتمعات 

املحلية، بالإ�ضافة اإىل حتقيق فر�ض العمل وتاأهيل الإن�ضان العماين للم�ضاركة يف م�ضرية 

النه�ضة. ومرت الوزارة بعدة تعديالت اإىل اأن مت يف الـ 12من يناير1990 تعديل ا�ضم الوزارة 

الـ 10  املر�ضوم ال�ضلطاين رقم 5 / 90، ويف  ال�ضوؤون الجتماعية، وذلك مبوجب  اإىل وزارة 

من دي�ضمرب 1991 مت تعديل ا�ضم الوزارة اإىل وزارة ال�ضوؤون الجتماعية والعمل والتدريب 

الثالثة من  العقود  ال�ضلطاين 115 / 91. ويالحظ خالل م�ضرية  املر�ضوم  املهني، مبوجب 

القرن املا�ضي)ال�ضبعينيات، والثمانينيات، والت�ضعينيات( اأن العمل الجتماعي تركز على 

ترافق  للرعاية، كما  املحتاجة  للفئات  الحتياجات  تلبية  اأي  بال�ضوؤون  املتعلقة  امل�ضائل 

مهامها اجلانب املرتبط بالعمل، وهو اأمر فر�ضته ظروف مرحلة البناء، وفل�ضفة العمل 

الجتماعي حينها التي تبنته اأغلب الدول العربية .

والتزاًماً من ال�ضلطنة بنتائج موؤمتر القمة العاملي للتنمية الجتماعية )مار�ض 1995( واإعالن كوبنهاجن ومقرراته لتحقيق العدالة   

الجتماعية، وحتقيق اأهداف الألفية للتنمية ال�ضادرة عن قمة الألفية ) �ضبتمرب 2000م(، عملت ال�ضلطنة على اتخاذ تدابري واإجراءات تعزز اأبعاد 

التنمية الجتماعية، ومن هذا املنطلق جاء تغيري م�ضمى الوزارة يف 6 / 11 / 2001م ، مبوجب املر�ضوم ال�ضلطاين 108 / 2001 من وزارة ال�ضوؤون 

االألفية  وبداية  الع�رضين  القرن  نهاية  مع 

الثالثة �سهد العامل تغريات وحتوالت م�ستمرة 

على  العوملة  �سيطرت  حيث  ومت�سارعة، 

من  وغريها  واالجتماعية  االقت�سادية  ميادينه 

على  حتديات  فر�س  الذي  االأمر  وهو  املجاالت، 

االجتماعي،  العمل  ومنها  االأ�سعدة  خمتلف 

باأ�س�س  مواجهتها  على  العمل  ا�ستدعى  مما 

التنمية  تعزيز  االجراءات  هذه  ومن  علمية 

ب�سكل  ال�سيا�سات  ومراجعة  امل�ستدامة، 

االجتماعية  ال�سيا�سات  النظر يف  واإعادة  عام 

ل�سيا�سات  اأ�س�س  عن  والبحث  التقليدية 

تنمية  ا�سا�سها   تكون  جديدة  اجتماعية 

املراأة  من  كل  حقوق  على  والعمل  االأ�رضة  

والطفل واالأ�سخا�س ذوي االعاقة.
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الجتماعية اإىل وزارة التنمية الجتماعية، وتطلب هذا التغيري اإعادة مراجعة الأداء والأنظمة واللوائح للوزارة، وكذلك اخلطط واملوازنات وغريها 

من التدابري التي ينبغي اأن تعك�ض هذا التحول النوعي يف منهج العمل الجتماعي.

 ومع هذا التغيري انتقلت �ضيا�ضة واأداء الوزارة تدريجيًّا من املفهوم الرعائي اإىل املفهوم التنموي املعتمد على ال�رشاكة والتمكني وامل�ضاواة. ومنذ 

ذلك احلني وقافلة التنمية الجتماعية ت�ضري بخطوات واثقة نحو حتقيق مزيد من التنمية والرعاية عن طريق ال�رشاكة يف عملية تكوين القدرات 

وبناء الطاقات واإك�ضاب املهارات، والعمل على توفري املناخ املالئم لالأفراد لتمكينهم من امل�ضاركة الفعالة يف اجلهود التنموية واإنتاجية العمل، 

وتقدمي اخلدمات  الإعاقة  ذوي  والأ�ضخا�ض  والأحداث  والأيتام  امل�ضنني   والطفل،ورعاية  واملراأة  لالأ�رشة  املبا�رشة  الوزارة  برامج  ويتم ذلك من خالل 

وتوفري  الجتماعي  ال�ضمان  ي�ضمل  الذي  الجتماعية  باحلماية  املتعلق  الرئي�ضي  الربنامج  اإىل  بالإ�ضافة  التوعية،  وبرامج  والتدريب  والتاأهيل 

امل�ضاعدات الجتماعية للفئات املحتاجة .

وحتقيًقا لتوجيهات ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه الله ورعاه -  يف دورة النعقاد ال�ضنوي ملجل�ض عمان 

يف عام 2012، التي اأ�ضارت اإىل توجه احلكومة للرتكيز يف خططها امل�ضتقبلية على التنمية الجتماعية خا�ضة يف جوانبها املتعلقة مبعي�ضة 

املواطن، جاءت موافقة جمل�ض الوزراء املوقر باأعداد ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي من قبل وزارة التنمية الجتماعية .

الدرا�سة الت�سخي�سية:

وقد تطلب اإعداد هذه ال�ضرتاتيجية تقييم الأداء ال�ضابق واحلايل لربامج الوزارة، ولعدم توافر معلومات كافية وحمدثة حول اخلدمات املقدمة 

البدء بتنفيذ حتليل معمق  الوزارة  الفئات امل�ضتفيدة من هذه اخلدمات، قررت  راأي  الوزارة معلومات حمدثة حول  وعن جودتها، ومل يكن لدى 

للتعرف على مدى و�ضول الفئات امل�ضتهدفة للخدمات الجتماعية، وجودتها يف �ضلطنة ُعمان.

مت تد�ضني العمل بالدرا�ضة الت�ضخي�ضية يف �ضهر يونيو من عام 2014، حيث مت و�ضع اإطار منهجي يرتكز على م�ضار احلياة، ويركز على حتليل 

اآراء امل�ضتفيدين من اخلدمات املقدمة لهم، ومدى قدرتهم على الو�ضول اإليها وتطلعاتهم امل�ضتقبلية.  ا�ضرتك العديد من كوادر وموظفي 

الوزارة يف تنفيذ العمل، ما مكنهم من الطالع على واقع تغطية وفاعلية خدمات الوزارة. ولقد �ضكلت نتائج الدرا�ضة الت�ضخي�ضية اأحد اأهم 

املدخالت الرئي�ضية يف اأعداد  هذه ال�ضرتاتيجية واخلطط التنفيذية لها. وخل�ضت الدرا�ضة اإىل عدد من اجلوانب، نربز منها  الآتي :
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• اأن الـخدمـات الأ�ضـا�ضيـة التي تنفـذهـا الـوزارة تغطي قطاًعا وا�ضًعا من املجتمع، واأنها تُعدُّ �ضخية ن�ضبيًّا؛ ولكنها ك�ضفت يف الوقت ذاته 
   عن بع�ض الفجوات وجوانب الق�ضور يف اخلدمات املقدمة لفئات اجتماعية معينة، كما وفرت الدرا�ضة الت�ضخي�ضية تقييًما لهيكل الوزارة 

   التنظيمي ولأمناط تخ�ضي�ض املوارد به.

• تـح�ّضنت التغطيـة الفاعلة لربامج نظـام ال�ضمان الجتماعي، لكن ما زال النظام يحتاج اإىل املزيد من التوحيد والتن�ضيق حيث يوجد 12 

   �ضنـدوق تقاعد لتغطيـة كل من القطـاعني العام والـخا�ض مع غياب املظلة التنظيمية املوحدة لهذا القطاع؛ مما يوؤدي اإىل �ضعف التن�ضيق 

   الوطني بني �ضناديق التقاعد، ويوؤدي ذلك اإىل عدم امل�ضاواة يف املزايا، واإىل التباين يف م�ضتوى امل�ضاهمة بني خمتلف امل�ضاهمني، ويحول ذلك دون 

   اإقبال ال�ضباب على العمل يف القطاع اخلا�ض ب�ضبب اأن مزايا العمل يف القطاع العام تفوق كثرياً نف�ض مزايا القطاع اخلا�ض.

• تـم تو�ضيع تغطية نظام ال�ضمان الجتماعي لت�ضمل فئات جديدة مبا يف ذلك العاملون حل�ضابهم اخلا�ض؛ وذلك لوجود بع�ض الفئات التي ل 
   تـزال تقع خارج مظلة ال�ضمـان، كما اأن الـروابط مع الـم�ضاعدات الجتماعية تُعد �ضعيفة؛ حيث �ضمل ال�ضمان الجتماعي الُعمال الذين 

   يعملون لـح�ضابهم اخلـا�ض مثل: )املزارعني ،وال�ضيادين(؛ ولكن مل يتم ت�ضميم ال�ضمـان الجتمـاعي مبا يالئم واحتيـاجات هذه الفئات بعد 

   وب�ضكل خا�ض؛ كما اأن دقة ا�ضتهداف الفئات التي حت�ضل على امل�ضاعدات ما زالت دون امل�ضتوى الذي ي�ضمن حتقيق اأق�ضى قدر من ال�ضتفادة 

   من ال�ضمان الجتماعي، وميكن لربنامج امل�ضاعدات املالية بالوزارة  اأن ي�ضتفيد من زيادة دقة ال�ضتهداف وزيادة الأثر املتعلق بالتوزيع، مع مراعاة 

   �رشورة التقليل من اأخطاء الدمج وال�ضتبعاد والتي مازالت مرتفعة، والعمل على تطوير العمليات الت�ضغيلية.

• هناك حاجة اإىل تعـزيز الدور الـحايل لكادر الأخ�ضائيني الجتماعيني، وال�ضتثمار ب�ضكل رئي�ض يف تدريبهم من اأجل القيام بالدور املنوط بهم، 

   كونهـم حلقـة الوـ�ضل الرئي�ضية بني نظام امل�ضاعدات النقدية املبا�رشة والأ�رشة، وميكن تق�ضيم الوظائف املرتبطة بال�ضمان الجتماعي اإىل 

   ثالث فئات: )جامع بيانات، وباحث اجتماعي ، واأخ�ضائي اجتماعي(، ول بد من تـحديد املهارات املطلوبة لهذه الفئات، والعمل على اإك�ضابهم 

   مهـارات جديـدة، كذلك فاإن العمل الـميداين والتوا�ضل مع الأ�رش اأمر مطلوب لتقييم الحتياجات اخلا�ضة بالأ�رشة ككل وربطها مع اخلدمات 

   الأخرى، كما اأن عدد الأخ�ضائيني الجتماعيني اأقل مما هو مطلوب وفًقا للمعايري الدولية، اإ�ضافة اإىل اأن التوزيع احلايل لالأخ�ضائيني الجتماعيني 

   ل يتنا�ضب والحتياجات الجتماعية يف خمتلف املحافظات. 

• تلعب امل�ضاعدات الجتماعية دورًا مهماً يف حت�ضني م�ضتوى معي�ضة امل�ضتفيدين على م�ضتوى الأ�رشة، ويف خف�ض عدد الفقراء على م�ضتوى 

   الـمجتمع، لكن مل يتم ا�ضتغالل فـر�ض التمكني بال�ضكل الكايف؛ حيث �ضهـدت الفرتة الأخرية زيادة امل�ضاعدات النقدية )معا�ضات ال�ضمان 

   الجتماعي( خالل عام 2011 لي�ضل احلد الأدنى اإىل 80 ريالً عمانياً ،واحلد الأعلى اإىل 264ريالً عمانياً، ومت زيادة حجم المتيازات الفردية اأي�ًضا من 

   حيث القيمـة لكن اأعـداد الأفراد من الفئـات الـم�ضتهدفة التي تخرج من نظام ال�ضمان الجتماعي ظلت قليلة؛ ب�ضبـب �ضعـف عمليات 

   التمكني، اأو اأن عدد تلك املبادرات حمدودة. 
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•  ت�ضـل الـمزايا واخلدمات اإىل الفئات املحتاجة، اإل اأن هناك حاجة اإىل اتباع اأ�ضاليب مت�ضقة يف جمال الرعاية الجتماعية ترفع من جودة احلياة 

    للفئات املختلفة يف مراحل حياتهم، وت�ضتهدف وزارة التنمية الجتماعية خمتلف الفئات املحتاجة بهدف التخفيف من معاناتهم وحمايتهم 

   �ضد اأي �ضـرر ميكن اأن يلحق بهم، وت�ضمل هذه الفئات: )كبار ال�ضن، والأطفال، والأحداث املعر�ضني ملخاطر اجلنوح، والن�ضاء املطلقات والأرامل، 

   والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة(، وهناك بع�ض من املزايا واخلدمات املقدمة اإىل هذه املجموعات، ولكنها لي�ضت مو�ضوعة �ضمن نظام رعاية اجتماعية 

   متما�ضك بحيث تكمل اخلدمات واملزايا املختلفة بع�ضها البع�ض ب�ضكل مت�ضق.

• ا�ضتطـاعت الرعـاية الجتـماعية اأن تُـمكن الأفراد من تعزيز قدراتهم على العي�ض ب�ضكل م�ضتقل و�ضمان جودة احلياة. اإل اأن بع�ض الق�ضايا 

   الجتماعيـة ما زالت تُ�ضكل حتديات على املجتمع، وت�ضمل تلك الق�ضايا الإدمان، والعنف املنزيل، وبرامج الدمج لالأطفال املعر�ضني للمخاطر، 

   والرعاية طويلة الأمد، والعديد من اجلوانب الأخرى. وحاليًّا ل يتم و�ضع املزايا �ضمن اإطار خدمات �ضامل اأو منظم، وهو الأمر الذي يحد من الأثر 

   املتوقع لها من حيث تلبية احتياجات هذه الفئات، و�ضمان جودة حياتهم.

• يتوافر الدعم املطلوب لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة ب�ضكل فردي، وهناك حاجة اإىل عمل حتول جذري يف طريقة دعم املجتمع لهذه الفئات حتقيًقا 
   للتمكيـن والدمـج؛ وبلغت ن�ضبة الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة يف عام 2010 ما ن�ضبته 3.2% من اإجمايل عدد ال�ضكان ، بينما الن�ضبة املتوقعة وفق 

   املعايري الدولية هو 15% )منظمة ال�ضحة العاملية 2013(؛ كما اأن اأكرث من 80% ممن زاروا مراكز الت�ضخي�ض املعنية لأول مرة يفوق �ضن 12�ضنة، ما 

   يوحي باأن هناك حاجة اإىل الرتكيز ب�ضكل اأكرب على خدمات الكت�ضاف والتدخل املبكر، وهناك فجوة وا�ضحة يف برامج الإر�ضاد والدعم النف�ضي، 

   ومت الإ�ضارة اإىل الفجوات يف خدمات التاأهيل طويل املدى، وخدمات الدمج يف املوؤ�ض�ضات التعليمية؛ كذلك تبني اأن هناك حاجة اإىل وجود �ضجل 

   وطني لالإعاقة. 

• احلاجة اإىل الرتكيز على متكني الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، ويجب اأن يتحول الرتكيز من تقدمي امل�ضاعدات النقدية والأجهزة التعوي�ضية اإىل جمموعة 
   من اخلدمات امل�ضممة لتلبية احتياجات الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة مع اأخذ التمكني بعني العتبار؛ وفعليًّا بداأت عملية الدمج يف التعليم ولكنها 

   �ضعيفـة ن�ضبيًّا، كما اأن الإجـراءات التي مت اتخاذها على امل�ضتوى املجتمعي للتغلب على احلواجز التي حتول دون دمج هذه الفئة يف املجتمع ل 

   تزال متوا�ضعة ودون املطلوب، ول تزال اجلهود املقدمة حل�ضول الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة على اخلدمات بحاجة ملزيد من التعزيز.

• �ضـرورة ا�ضتفـادة املوؤ�ض�ضات املعنية مبرحلة الطفولة املبكرة من التطورات الأخرية يف جمالت النمو املعريف والوجداين واملهارات الجتماعية، 
   ومدى تاأثريهـا العميق يف ت�ضكل وبناء �ضخ�ضية وقدرات الأطفال، وذلك يرجع اإىل اأن ال�ضلطنة ل تزال متاأخرة يف ن�ضبة ت�ضجيل الأطفال بدور 

   ريـا�ض الأطفـال بالـمقـارنة بـمعـدلت العديد من الدول التي حققت تنمية اقت�ضادية واجتماعية م�ضابهة ، مع اأن ن�ضبة ت�ضجيل الأطفال 

   بال�ضلطنة يف ريا�ض الأطفال ارتفعت اإىل 39.2% خالل ال�ضنوات الأخرية.
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• ما زالت ن�ضبة التحـاق الأطفـال يف دور الـح�ضانة متوا�ضعة وتقدر  بحوايل 3.2%؛ ويتم ترك العديد من الأطفال مع مربيات وافدات، حيث اإن 
    العتماد الكبري على املربيات الوافدات، يوؤدي اإىل تغري يف اأدوار الأ�رشة، واإىل وجود فجوات يف تطور مهارات الطفل، ويف خدمات الرعاية الجتماعية، 

    ويتم تقدمي خدمات دور احل�ضانة ب�ضكل رئي�ض من قبل القطاع اخلا�ض.

• وجـود فجـوات يف نظـام حماية املراأة والطفـل؛ ول  تزال اجلهود املبذولة لتوفري خدمات احلماية حديثة، وهي مرتبطة ب�ضكل كبري بالقطاعات 
   الأخرى؛ بالإ�ضافة اإىل اأنه مل يتم تطبيق نظام وطني �ضامل حلماية الأ�رشة ياأخذ يف العتبار املخاطر املتعددة التي تواجهها، وك�ضفت درا�ضة مت 

   اإجراوؤها عن واقع الطالق يف املجتمع الُعماين اأن اأحد اأ�ضباب الطالق الرئي�ضية هو العنف املنزيل الذي يوؤثر ب�ضكل كبري على متا�ضك الأ�رشة وعلى 

   �ضالمة ورفاه الأطفال.

• تعر�ض عـدد من الأطفال وال�ضباب للعنف يف املدار�ض اأو داخل الأ�رشة واملجتمع، ول يزال العقاب البدين من املمار�ضات املوجودة يف املجتمع، ول 
   يوجد ن�ض �رشيح يف قانون الطفل يجرم العقاب البدين. 

• يواجـه ال�ضبـاب يف ُعمـان بع�ض التحديـات، وهناك عدد كبـيـر من البـاحثني عن عمل ل يزالون خارج �ضوق العمل، كما يعاين ال�ضباب العديد 
   من املخاطر مثل:)التاأثر بالعنف من خالل الإنرتنت وو�ضائل الإعالم، وحوادث املرور، والإدمان، وم�ضكالت التغذية، ... وغريها(،وهناك عدد قليل من 

   الربامج املفعلة للتعامل مع هذه التحديات. 

• توفـر الـحكومة دعًما ماديًا غري م�ضـروط لأغلب الـجمعيات الأهلية، ولكن هناك حاجة اإىل تفعيل دور املجتمع املدين، والقطاع اخلا�ض ك�رشيك 
ا، وكذلك القدرة على الو�ضول     يف التنمية الجتماعية، وما زال م�ضتوى الـم�ضاركة يف الـجمعيات الأهلية على الـم�ضتوى املجتمعي متدنٍّ جًدّ

   لها �ضعيـف، حيث جتذب اجلمعيات اخلريية عددًا اأكرب من الأع�ضاء مقارنة باجلمعيات التي لها اأهداف تنموية، ول تزال قدرات العاملني يف هذه 

   الـجمعيات دون امل�ضتوى املطلوب، والإجراءات اخلا�ضة باإ�ضهار هذه اجلمعيات بطيئة، مع تنامي ظهور الفرق التطوعية غري الر�ضمية. 

• هنـاك حاجـة اإىل زيـادة الوعي ب�ضاأن خدمـات وزارة التنمية الجتماعية للجمهـور؛ حيث هناك ق�ضور يف الوعي بهذه الـخدمـات وخا�ضة على 
   م�ضتـوى املـحافظات، كما اأن هناك نق�ًضا يف الوعي بني مقدمـي اخلدمة اأنف�ضهم، وكذلك توجد حاجة اإىل تخ�ضي�ض مزيد من املوارد لدعم، 

   وحتقيق اأهداف برامج التوعية.

•  هناك �رشورة لإعادة ت�ضنيف بنود املوازنة بحيث تعك�ض التوزيع اجلغرايف والوظيفي، ما يتيح اإعطاء �ضورة اأو�ضح عن فعالية تخ�ضي�ض املوارد، 
   واأن ل يبقى تخ�ضي�ض املوارد بني املحافظات يعتمد ب�ضكل كبري على اأ�ضا�ض املمار�ضات ال�ضابقة، ولي�ض على اأ�ضا�ض معيار مو�ضوعي يربر هذا 

   التوزيع، كما اأن هناك حاجة لو�ضع معادلة للموازنة تاأخذ بعني العتبار الظروف ال�ضائدة يف املحافظات والوليات. 
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• وجـود فجـوات بني املحافظات فيما يتعلق باملوارد الب�رشية، وخا�ضة وجود فوارق يف املوؤهالت واملهارات، وترتكز معظم الدورًات التدريبية على 
    تعزيز املهارات الإدارية اأكرث من الفنية، الأمر الذي ي�ضتدعي احلاجة اإىل زيادة عدد املخت�ضني يف جمالت التنمية وال�ضيا�ضات الجتماعية ، كما 

    اأن الوزارة بحـاجة اإىل تطوير قدرات ومهارات جميع املوظفني الذين مت تعيينهم موؤخرًا. 

كما متخ�س عن الدرا�سة تو�سيات لبع�س امل�سائل؛والتي مُيكن العمل عليها ب�سكل فوري خا�سة تلك املتعلقة بتطوير 

الربامج احلالية، وهناك برامج اأخرى تتطلب اإعادة النظر يف امل�سمون والتوجهات اال�سرتاتيجية، وفيما يلي جمملها: 

− يرتكز عمل الوزارة ب�ضكل كبري على الرعاية،ولي�ض على الوقاية والتمكني عند التعامل وب�ضكل �ضيق مع الفئات املحتاجة،ما يوؤدي اإىل عدم 
      تغطية فئات اأو�ضع معر�ضة لله�ضا�ضة. 

− هنــاك حـاجة لالبتعـاد عن نهج التدخالت الفـرديـة والتوجـه نحو نهـج الأنظمة.
−   تعزيز ربط الوزارة مع اجلهات ال�رشيكة لتحقيق عدد من اأهداف التنمية الجتماعية. 
−  يـمكن تـح�ضني فعالية وا�ضتخدام املوارد احلالية من خالل حت�ضني اآليات ال�ضتهداف. 

−  قلة ا�ضتخدام البيانات املتوفرة بال�ضكل الكايف يف برامج املتابعة والتقييم، وهناك بحوث ودرا�ضات ذات جودة عالية �ضدرت عن الوزارة، ولكن 
     عددها غري كاٍف، كما اأنها غري مرتبطة ب�ضكل مبا�رش باآليات التاأثري على ال�ضيا�ضات.

−  تـحتاج الرعاية الجتماعية اإىل اإطـار عمل اأو�ضح من اأجل ذلك يجب الطالع على مناذج جديدة تعتمد على اأف�ضل املمار�ضات وتعديل هذه 
     النماذج مبا يالئم ال�ضياق الُعماين. 

−  ل تزال م�ضتويات املوارد احلالية للوزارة باعتبارها جزءًا من الإنفاق العام متدنية مقارنة باملعايري الدولية، وهناك حاجة ملراجعتها على اأ�ضا�ض 
      الدور املتوقع للوزارة. 

وباملجمل تُعدُّ م�ساألة بناء القدرات للكوادر الفنية يف الوزارة من اأهم اأولوياتها،وقد �سكل التقييم ال�سابق )الدرا�سة 

الت�سخي�سية( خـط االأ�سا�س الذي �سيتـم البناء عليـه عند قيــا�س مـدى التقــدم يف ا�ستــراتـيجـيـــة العمـل االجتماعي.
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الفنية  للكوادر  القدرات  بناء  م�ساألة  تُعدُّ 

�سكل  وقد  اأولوياتها،  اأهم  من  الوزارة  يف 

الت�سخي�سية(  )الدرا�سة  ال�سابق  التقييم 

عند  عليه  البناء  �سيتم  الذي  االأ�سا�س  خط 

العمل  ا�سرتاتيجية  يف  التقدم  مدى  قيا�س 

االجتماعي.

موؤمتر ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي:

وحتقيًقا ملبداأ ال�رشاكة يف التنمية نظمت الوزارة  »موؤمتر ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي .. نظرة م�ضتقبلية املنعقد يف الـ 29-30 من اأكتوبر 2014م« 

بهدف مناق�ضة توجهات ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي، ومدى تقاطع جمالت العمل مع الوزارات 

واجلهات احلكومية والأهلية والقطاع اخلا�ض، من اأجل تن�ضيق اجلهود، وحتديد الأدوار لتعزيز ال�رشاكة 

احلكومية،  والوزارات  ُعمان،  جمل�ض  ميثلون  م�ضارك   400 من  اأكرث   املوؤمتر  يف  �ضارك  وقد  الفعالة،  

املنظمات  بع�ض  عن  ممثلني  م�ضاركة  اإىل  بالإ�ضافة  الأهلية،  واجلمعيات  اخلا�ض،  القطاع  و�رشكات 

الدولية والإقليمية واملكاتب الإقليمية ملنظمة الأمم املتحدة ذات العالقة مثل:)منظمة الأمم املتحدة 

للطفولة »اليوني�ضف«، ومنظمة الأمم املتحدة لل�ضكان، ومنظمة ال�ضحة العاملية(، واملعهد العربي 

للتخطيط، وموؤ�ض�ضة اأوك�ضفورد لإدارة ال�ضيا�ضات، والبنك الدويل، واملكتب التنفيذي ملجل�ض وزراء 

ال�ضوؤون الجتماعية بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية اإىل جانب م�ضاركةاجلامعات، واملراكز 

بعني  اأخذت  التو�ضيات  من  عديد  املوؤمتر  عن  ونتج  الجتماعية،  التنمية  بق�ضايا  املهتمة  البحثية 

العتبار عند اأعداد هذه ال�ضرتاتيجية ومن اأبرزها الآتي : 

• تـحقيق التكـامل والت�ضـاق بني الوزارات والهيئات املختلفة املعنية بتنفيذ ال�ضيا�ضات القت�ضادية والجتماعية، حيث ت�ضاهم ب�ضكل فعال يف  
    حتقيق الأهداف املر�ضومة.

• التـاأكيد على اأولوية رعـاية املــ�ضنني داخل اأ�رشهم كلما كان ذلك ممكنا، وت�ضجيع رعايتهم يف اأ�رش بديلة يف حالة تعذر وجود من يقوم برعايتهم، 
    وتقديـم كل عون وم�ضاندة لالأ�رش الراعية يف �ضبيل حتقيق ذلك من قبل الدولة بالتعاون من قبل القطاعني الأهلي واخلا�ض.

• ربـط عمـلية التحـول ال�ضتـراتيجي بـمنظومة متكاملـة للموارد الب�رشية مبا يكفل ا�ضتثمارها وفق امل�ضار التدريبي والوظيفي وتطوير الثقافة 
    املوؤ�ض�ضاتية والعمل الجتماعي لالرتقاء بجودة اخلدمة للم�ضتفيدين.

• تعزيز جهود الوزارة يف تو�ضعة دائرة امل�ضوؤولية الجتماعية لل�رشكات بحيث ت�ضمل م�رشوعات الفرق واجلمعيات التطوعية الأهلية؛ كي ل تقت�رش 
    على دعم م�رشوعات الوزارة.

•  التاأكيد على اأهمية الطفولة املبكرة عند و�ضع ال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات. والبدء يف تنفيذ برامج وتدخالت �رشيعة يف هذا املجال، ومنها جعل 
     التعليم ما قبل املدار�ض �ضمن برنامج ال�ضلم التعليمي.
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• الإ�رشاع يف اإن�ضاء مركز متخ�ض�ض للت�ضخي�ض املبكر لالإعاقة قائم على معايري وطنية معتمدة تتوافق مع املعايري الدولية. يتمتع هذا 
      الـمركز يف ال�ضتـقـالل الـمايل والإداري ويُن�ضاأ له فــروع يف الـمحـافـظـات.

•   اإن�ضاء مر�ضد وطني يعمل على توفري بيانات وطنية �ضاملة لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.

•   اإن�ضاء مراكز ا�ضت�ضارية اأ�رشية متكاملة بكوادر متخ�ض�ضة للعمل يف جمعيات املراأة العمانية.

•   متكني املراأة امل�ضتفيدة من ال�ضمان الجتماعي بربامج وم�ضاريع لرفع امل�ضتوى املعي�ضي لها من خالل تدريبها على مزاولة بع�ض املهن 
      من املنزل، مع مد �ضبكات احلماية الجتماعية للمراأة ربة املنزل.

•   بناء ج�ضور توا�ضل مرتابطة بني احلكومة وموؤ�ض�ضات اجلمعيات الأهلية واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة » القطاع اخلا�ض » لتفعيل دور امل�ضوؤولية 
      الجتماعية.

•   ال�ضتفـادة من التجـارب الـمميزة يف الدول املحيطة يف جمال تنظيم عمل اجلمعيات، وتوجيه اأعمالها نحو حتقيق التنمية ال�ضاملة.
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الف�سل الثاين: حتديات وخماطر التحول يف �سيا�سات التنمية االجتماعية.

ي�ضتعر�ض هذا الف�ضل جملة من العوامل الرئي�ضية التي ت�ضكل خماطر وحتديات للتحول يف �ضيا�ضات التنمية الجتماعية، وهي متغريات 

لها اأثر كبري يف ظروف معي�ضة الأفراد الُعمانيني ب�ضكل عام والأ�رشة الُعمانية ب�ضكل خا�ض باعتبارها وحدة اجتماعية اأ�ضا�ضية. ورغم 

الإجنازات الكبرية يف م�ضار التنمية الجتماعية خالل العقود الأربعة الأخرية، والتي حتققت يف اجلوانب الجتماعية والقت�ضادية وال�ضحية 

والتعليمية، اإل اأن ال�ضتمرار يف نف�ض امل�ضار الت�ضاعدي ب�ضكل خطي يُعدُّ حتديًا نظرًا لظهور العديد من املتغريات القت�ضادية والدميغرافية 

والثقافية على امل�ضتوىات الوطنية والإقليمية والدولية.  ومن خالل الت�ضدي لتلك املتغريات �ضتتمكن ال�ضلطنة من و�ضع ال�ضيا�ضات 

املالئمة للتعامل معها خالل اخلم�ضة والع�رشين عاًما القادمة. وميكن عر�ض هذه التحديات على ق�ضمني هما حتديات داخلية، وحتديات 

خارجية: 

اأ- التحديات الداخلية: 

هناك العديد من التحديات التي تفر�ض نف�ضها خالل املرحلة القادمة فمنها القت�ضادي ومنها الدميغرايف ومنها الجتماعي، والتي تتوجب 

تنويع م�ضادر الدخل الوطني، وميكن تلخي�ضها على النحو الآتي: 

1( متغريات دميغرافية تفر�س حتديات جديدة:  

اإن التغريات الدميغرافية املتوقعة وما يتبعها من حتديات تفر�ض اإيجاد ا�ضرتاتيجيات ومناذج جديدة تتداخل فيها جوانب ال�ضحة   

والتعليم والرعاية الجتماعية واحلماية الجتماعية وفق الأمناط الأ�رشية املتوقعة خالل العقود القادمة.  وت�ضري الإ�ضقاطات ال�ضكانية 

يف عام 2040م اإىل اأن الزيادة املتوقعة يف عدد ال�ضكان يف الفرتة من 2011 وحتى 2040 �ضت�ضل اإىل حوايل 2.4 مليون ن�ضمة، لي�ضل عدد 

يقرتب من  �ضاب  باأنه جمتمع  الُعماين  املجتمع  ويتميز  متو�ضط،  بافرتا�ض معدل خ�ضوبة   2040 عام  ن�ضمة يف  مليون   5.7 اإىل  ال�ضكان 

الو�ضول ملا يعرف بالنافذة الدميغرافية يف عام 2040م، حيث تتناق�ض ن�ضبة ال�ضكان الُعمانيني الأقل من 15 �ضنة من 35% يف عام 2010 اإىل 

 وتتزايد ن�ضبة ال�ضكان يف �ضن العمل لتمثل ثلثي املجتمع الُعماين يف ذات العام، ويو�ضح ال�ضكالن الآتيان التغري 
،1

27.4% يف عام 2040م

الكبري يف �ضكل الهرم ال�ضكاين يف ال�ضلطنة مبقارنة عامي 2015، و2040م.

1( املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، االسقاطات السكانية بسلطنة ُعامن، 2015 -2040.
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                  �سكل رقم )2( 

الهرم ال�سكاين للُعمانيني �سنة 2015

 

امل�ضدر: الإ�ضقاطات ال�ضكانية ب�ضلطنة ُعمان 

2015-2040، املركز الوطني لالإح�ضاء واملعلومات 2014

�سكل رقم )3(

الهرم ال�سكاين للُعمانيني �سنة 2040

امل�ضدر: الإ�ضقاطات ال�ضكانية ب�ضلطنة ُعمان

 2015-2040، املركز الوطني لالإح�ضاء واملعلومات 2014
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الدميغرافية توفري وظائف جديدة لل�ضباب و�ضمان دجمهم ب�ضكل كامل يف املجتمع، كما تتطلب و�ضع  النافذة  ا�ضتغالل  ويتطلب   

زيادة ن�ضب  ال�ضلوكية مثل  املتغريات  الأ�رشي، والتعامل مع عدد من  الالزم لال�ضطالع بدورهم  الدعم  ال�ضيا�ضات الجتماعية املالئمة لتقدمي 

احلوادث والزيادة يف معدلت تعاطي املخدرات، والتغيري يف اأ�ضلوب احلياة.

وت�ضهد �ضلطنة عمان حتولً دميغرافيًّا بطيئًا كغريها من الدول العربية، وذلك يعود اإىل انخفا�ض اخل�ضوبة، وارتفاع العمر املتوقع عند   

الولدة، حيث يرتفع توقع احلياة عند الولدة حتى ي�ضل اإىل 82.2 لالإناث و 77.67 للذكور مع حلول عام 2040، والبطء يف تراجع ن�ضبة الوفيات، اإل 

اأنه من املتوقع يف العقود القليلة القادمة اأن ت�ضهد الدول العربية ومنها ال�ضلطنة ارتفاًعا يف عدد امل�ضنني. فال�ضلطنة على و�ضك التحول من 

املرحلة الأوىل اإىل املرحلة الثانية من التحول الدميغرايف، وهذا ما اأكدته اإح�ضاءات 2010 بال�ضلطنة من اأن كبار ال�ضن الذين ترتاوح اأعمارهم من 

60 �ضنة فاأكرث بلغ عددهم )101145( ن�ضمة، ي�ضكلون ما ن�ضبته )5.2%( من التعداد ال�ضكاين للمواطنني يف ال�ضلطنة، ومن املتوقع اأن ت�ضل اإىل 

 .
2

ن�ضبة 9.8% من عدد ال�ضكان وفق ال�ضيناريو املتو�ضط لالإ�ضقاطات ال�ضكانية 

ومبا اأن الأ�رش الُعمانية تعتمد ب�ضكل اأ�ضا�ض على نف�ضها يف توفري الرعاية لأفرادها من كبار ال�ضن، ما اأدى اإىل نق�ض الطلب على اخلدمات   

العامة املوجهة لكبار ال�ضن، لكن بع�ض الأمناط الجتماعية اجلديدة واملتوقعة مثل التغريات يف اأمناط الزواج، وتوجه ال�ضباب نحو ال�ضكن بعيًدا 

عن الأهل، والهجرة للمدن، �ضتوؤثر حتًما على قدرة ال�ضباب والبالغني على تقدمي الدعم لكبار ال�ضن اأو للفئات املحتاجة الأخرى من قبل اأفراد 

الأ�رشة، مبا يف ذلك الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، اأو الذين لديهم اأمرا�ض مزمنة.  كما يُتوقع اأن يحتاج عدد اأكرب من الن�ضاء كبريًات ال�ضن خلدمات الدعم 

الجتماعي يف مرحلة ال�ضيخوخة ب�ضبب الفوارق يف معدلت الرتمل بني اجلن�ضني، وب�ضبب ترتيبات احلياة عند تقدم العمر. 

2( التغري االقت�سادي واالجتماعي:

�ضيوؤدي التغري القت�ضادي والجتماعي يف ال�ضلطنة اإىل تغري يف التوقعات الجتماعية، حيث تتبلور اأمناط اأ�رشية جديدة واأ�ضكال للتوا�ضل   

بني الأجيال نتيجة للتغريات يف �ضوق العمل والتمدن والتغريات الدميغرافية احلالية واملتوقعة. ولعل اأهم التحديات املجتمعية يف هذا اجلانب 

هو العتماد الكبري على التحويالت النقدية والإعانات وغريها من املنافع والتي متكنت الدولة من توفريها ب�ضبب العائدات النفطية.  وما زالت 

العديد من الفئات يف املجتمع الُعماين تعترب هذه الإعانات والتحويالت النقدية حقوًقا مكت�ضبة، ما يوؤثر �ضلباً على م�ضاركتهم يف �ضوق العمل 

والأن�ضطة التنموية. ول بد من اتخاذ ال�ضيا�ضات والربامج لتغيري نظرة املجتمع ب�ضاأن اعتماد املواطنني على الدولة، مع توفري املزايا وال�ضمانات 

التي ت�ضجع ان�ضمامهم يف اأن�ضطة القطاع اخلا�ض.

2( املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، االسقاطات السكانية بسلطنة ُعامن 2015 -2040.
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اأما م�ضاركة املراأة الُعمانية يف املجتمع، فقد �ضهدت تطورات اإيجابية من حيث الإطاران الت�رشيعي والتعليمي، ويو�ضح ال�ضكل الآتي الرتفاع 

التوعية  جوانب  اإىل  اإ�ضافة  1982م.   عام  من  �ضواء  حد  على  والبنات  البنني  من  لكل  الثانوي  التعليم  يف  اللتحاق  معدل  �ضايف  يف  الكبري 

املجتمعية. وقد بداأت الن�ضاء ال�ضابات يف حتقيق طموحاتهن بامل�ضاركة الفاعلة يف احلياة العامة ب�ضكل اأكرب.  

�سكل رقم )4(

�سايف معدل االلتحاق يف التعليم الثانوي للبنني والبنات يف ُعمان من عام 1982م - 2011م

 

امل�ضدر: البنك الدويل، 2015م

كما يو�ضح ال�ضكل الآتي الرتفاع الكبري يف اللتحاق الكلي للن�ضاء يف التعليم العايل يف �ضلطنة ُعمان من عام 1978م.

�سكل رقم )5(

االلتحاق الكلي للن�ساء يف التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان من 1978 -2013م عدد الطالبات باالألف

 

امل�سدر: البنك الدويل، 2015م

 
 
 
   

 
 2025-2016ثيقة استراتيجية العمل االجتماعي و  ( 23)

 
ها يالهت العل هل  ه  ا هت هيرها كسهبب العاعهلاط ال فنيهة.  و  مهاني تعتبهر هه   اإلوانهاط والتحه ي ط ال قل هة حق ق   الفئهاط فهي اعُتمهع العر

السياسهاط والبهرا   لتتييهر ن ه   اعُتمهع  ات هاذبهل  ه   ا  تث  سابا  ولى  شا كده  في سه ق العمهل واألنشهنة الت م يهة. وال هتسبة   
 س  في أنشنة القنا  ا  ا .انضما   تشُع كشأ  اوتما  اة اط ي  ولى اللولة   ع ت هير اةزا ا والضماناط الت

مانية في اعُتمهع  هقهل شهسلط تنه  اط  وي ضهح الشهكل   التشه يتي والتعايمه   اة  ه  حيهث اإلطها  إ جابيهأ ا  شا كة اة أ  العر
 إ هىإ هاهة  .  1982فهي التعاهي  ال هان ي لكهل  ه  الب هي  والب هاط ولهى حهل سه اء  ه  وها   لتحهاقاال تفا  الهبير فهي صهافي  عهلا اال اآلتي

  بلأط ال ساء الشاباط في تحقيق طم حاىه  باةشا كة الفاواة في ا ويا  العا ة كشكل أكبر. قل ج انب الت وية اعُتمعية. و 

 (4شكل رقم )
مان من  يف التعليم الثانوي للبنني والبنات يف لتحاقصايف معدل اال

ُ
 م2011 -م 1982عام ع

 

 
 

  2015 ،للاملص ر: الب ك ال و 
 

ما     وا   لتحاقي اال تفا  الهبير في االتاآل الشكلكما   ضح   . 1978الهلي لا ساء في التعاي  العا ي في سان ة ور

 (5شكل رقم )
مان من  لتحاقاال

ُ
 عدد الطالبات باأللف م2013- 1978الكلي للنساء يف التعليم العايل يف سلطنة ع

 
 

    2015 ،الب ك ال وللاملص ر: 
فهي  كهها   تنابهاط هه   اةشها كة ال اسهعة لامه أ  فهي   تاهف اعُهاالط ته هير  جم وهة  ه  ا  هل اط ا  اصهة بهاة أ  أصهبح  ه  

 ها   ويهتحما  وهبء األسه    إ   ع   ال سهاء العها  ط ال  ح هي  ب هل اط  وه  اجتمهاعي  اهيهة    هل ته ه  ا وضهاناطحيث  ;العمل
مانيهة فههي   اكهز  ت هها يوالعمههل. و ره  كبيهر  واههيه  لات هيهق بههي  األسه    ا ههت ط   نشهكل وفههي  القه ا  فههي ا ويها  العا ههة ات ههاذ و  اةهه أ  العر

ة ةزيهل بهي  ال جهل واةه أ  بحاجه االجتمهاعياأل وا  وههق ال ه     يالت قضية اةساوا  فهي ت ييهع  ا  و ا زاا  حلو     جاا األس    إال أنه ال
ومهة لامه أ   هه  خه ا إ جها  شهه ا اط جل هل  حك  يهة وريههر حك  يهة لهلو   شهها كة  ا اجتماويههةبهل  هه  ته هير أنمهاط   ه  الهلو .  وال

 اة أ  في ا ُس   الت م ية لاسان ة. 
ولهى اةشها كة فهي اعُتمهع   اإلواقهةذوي  األشه ا تجها  إ كانهاط  جتماويةاال    ناحية أخ ،  ه اك تتيير تل يجي في اة اقف 

أهميهة  إ هىبحاجهة هقه  لبهرا   التأهيهل  اإلواقهةذوي  األشه ا والته  ت كهز ولهى أ    الساعل    ال     النبية  اوالت  تتح ا تل يجي  
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ها يالهت العل هل  ه  ا هت هيرها كسهبب العاعهلاط ال فنيهة.  و  مهاني تعتبهر هه   اإلوانهاط والتحه ي ط ال قل هة حق ق   الفئهاط فهي اعُتمهع العر

السياسهاط والبهرا   لتتييهر ن ه   اعُتمهع  ات هاذبهل  ه   ا  تث  سابا  ولى  شا كده  في سه ق العمهل واألنشهنة الت م يهة. وال هتسبة   
 س  في أنشنة القنا  ا  ا .انضما   تشُع كشأ  اوتما  اة اط ي  ولى اللولة   ع ت هير اةزا ا والضماناط الت

مانية في اعُتمهع  هقهل شهسلط تنه  اط  وي ضهح الشهكل   التشه يتي والتعايمه   اة  ه  حيهث اإلطها  إ جابيهأ ا  شا كة اة أ  العر
 إ هىإ هاهة  .  1982فهي التعاهي  ال هان ي لكهل  ه  الب هي  والب هاط ولهى حهل سه اء  ه  وها   لتحهاقاال تفا  الهبير فهي صهافي  عهلا اال اآلتي

  بلأط ال ساء الشاباط في تحقيق طم حاىه  باةشا كة الفاواة في ا ويا  العا ة كشكل أكبر. قل ج انب الت وية اعُتمعية. و 

 (4شكل رقم )
مان من  يف التعليم الثانوي للبنني والبنات يف لتحاقصايف معدل اال

ُ
 م2011 -م 1982عام ع

 

 
 

  2015 ،للاملص ر: الب ك ال و 
 

ما     وا   لتحاقي اال تفا  الهبير في االتاآل الشكلكما   ضح   . 1978الهلي لا ساء في التعاي  العا ي في سان ة ور

 (5شكل رقم )
مان من  لتحاقاال

ُ
 عدد الطالبات باأللف م2013- 1978الكلي للنساء يف التعليم العايل يف سلطنة ع

 
 

    2015 ،الب ك ال وللاملص ر: 
فهي  كهها   تنابهاط هه   اةشها كة ال اسهعة لامه أ  فهي   تاهف اعُهاالط ته هير  جم وهة  ه  ا  هل اط ا  اصهة بهاة أ  أصهبح  ه  

 ها   ويهتحما  وهبء األسه    إ   ع   ال سهاء العها  ط ال  ح هي  ب هل اط  وه  اجتمهاعي  اهيهة    هل ته ه  ا وضهاناطحيث  ;العمل
مانيهة فههي   اكهز  ت هها يوالعمههل. و ره  كبيهر  واههيه  لات هيهق بههي  األسه    ا ههت ط   نشهكل وفههي  القه ا  فههي ا ويها  العا ههة ات ههاذ و  اةهه أ  العر

ة ةزيهل بهي  ال جهل واةه أ  بحاجه االجتمهاعياأل وا  وههق ال ه     يالت قضية اةساوا  فهي ت ييهع  ا  و ا زاا  حلو     جاا األس    إال أنه ال
ومهة لامه أ   هه  خه ا إ جها  شهه ا اط جل هل  حك  يهة وريههر حك  يهة لهلو   شهها كة  ا اجتماويههةبهل  هه  ته هير أنمهاط   ه  الهلو .  وال

 اة أ  في ا ُس   الت م ية لاسان ة. 
ولهى اةشها كة فهي اعُتمهع   اإلواقهةذوي  األشه ا تجها  إ كانهاط  جتماويةاال    ناحية أخ ،  ه اك تتيير تل يجي في اة اقف 

أهميهة  إ هىبحاجهة هقه  لبهرا   التأهيهل  اإلواقهةذوي  األشه ا والته  ت كهز ولهى أ    الساعل    ال     النبية  اوالت  تتح ا تل يجي  
 ووهههههق .الت م يهههةوإيالهههة ا وهههه اجز اعُتمعيهههة والتههه  تحههه ا  و   شهههها كده  فهههي البهههرا     العمهههل بهههالت ايي ولهههى تحقيههههق التتييهههر اعُتمتهههي
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اأ�ضبح من متطلبات هذه امل�ضاركة الوا�ضعة للمراأة يف خمتلف املجالت توفري جمموعة من اخلدمات اخلا�ضة باملراأة يف مكان   

العمل; حيث اإن معظم الن�ضاء العامالت ل يحظني بخدمات دعم اجتماعي كافية، مثل توفر احل�ضانات، ويتحملن عبء الأ�رشة، ما ي�ضكل 

�ضغوًطا كبرية عليهن للتوفيق بني الأ�رشة والعمل. ورغم تنامي دور املراأة الُعمانية يف مراكز اتخاذ القرار يف احلياة العامة ويف جمال الأ�رشة، 

اإل اأنه ل يزال حمدودًا، وما زالت ق�ضية امل�ضاواة يف توزيع  الأدوار وفق النوع الجتماعي بني الرجل واملراأة بحاجة ملزيد من الدعم.  ول بد من 

اإيجاد �رشاكات جديدة حكومية وغري حكومية لدعم م�ضاركة املراأة يف اجلهود التنموية  اأمناط اجتماعية داعمة للمراأة من خالل  توفري 

لل�ضلطنة. 

من ناحية اأخرى، هناك تغيري تدريجي يف املواقف الجتماعية جتاه اإمكانات الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة على امل�ضاركة يف املجتمع،   

والتي تتحول تدريجيًا من النظرة الطبية ال�ضائدة، والتي تركز على اأن الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة بحاجة فقط لربامج التاأهيل اإىل اأهمية 

العمل بالتوازي على حتقيق التغيري املجتمعي، واإزالة احلواجز املجتمعية والتي حتول دون م�ضاركتهم يف الربامج التنموية. ووفق تقديرات 

منظمة ال�ضحة العاملية فاإن ن�ضب الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة يف اأي جمتمع ت�ضل يف حدها الأعلى اإىل 15% من عدد ال�ضكان، ويف حدها 

املتو�ضط اإىل 7%. وبافرتا�ض احلد املتو�ضط �ضي�ضل عدد الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة يف ال�ضلطنة اإىل 400 األف �ضخ�ض يف عام 2040م.  كما هو 

مبني يف ال�ضكل الآتي: 

�سكل رقم )6(

مقارنة بني ن�سبة االإعاقة وفق التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام 2010م، واالإ�سقاطات ال�سكانية لعام 2040م

 

امل�سدر: املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات، التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن، واال�سقاطات ال�سكانية لعام 2040م 
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وحتقيًقا مل�ضاركتهم املجتمعية، ل بد من انتهاج ا�ضرتاتيجية امل�ضار املزدوج والتي تهدف اإىل تقدمي خدمات التمكني لالأ�ضخا�ض   

ذوي الإعاقة يف اأنحاء ال�ضلطنة من جانب، والعمل على اإ�رشاك هوؤلء الأ�ضخا�ض يف ال�ضيا�ضات والربامج التنموية واإزالة احلواجز املجتمعية 

اإعمالً مببداأ الندماج الجتماعي من جانب اآخر.

3( التحدي االجتماعي للعمالة الوافدة.

الوافدين  العالية من  للن�ضب  ال�ضكانية نظرًا  الرتكيبة  يف  ُعمان - خلالً  ومنها �ضلطنة   – التعاون  دول جمل�ض  اأغلب  تواجه   

اآثارًا اقت�ضادية واجتماعية وثقافية على هذه املجتمعات. ت�ضتدعي زيادة حجم ال�ضكان  مقارنة بعدد ال�ضكان، الأمر الذي قد يحدث 

الوافدين تو�ضًعا يف اخلدمات التعليمية وال�ضحية والثقافية والإدارية والأمنية وغريها، وزيادة يف الطلب على ال�ضلع واخلدمات، ما يوؤدي 

اإىل مزيد من احلاجة لالأيدي العاملة الوافدة لتوفري هذه اخلدمات. 

    ومن اجلدول الآتي ب�ضاأن الإ�ضقاطات ال�ضكانية ب�ضلطنة عمان 2015 –2040 يتبني اأن عدد الوافدين يف الأعوام 2025 و2040 من الرتكيبة 

ال�ضكانية �ضيبقى مرتفًعا على الرغم من انخفا�ض الن�ضبة يف عام 2040 اإىل 33 % تقريبًا مقارنة بعام 2025 حيث تبلغ 40 %  و عام 2015 

حيث كانت تقارب  %44.  
جدول رقم )1(

عدد الُعمانيني والوافدين ح�سب اجلن�س وال�سنوات

امل�سدر : املركز الوطني لالإح�ساء 

    واملعلومات، كتاب اال�سقاطات 

    ال�سكانية ب�سلطنـة ُعمـــان  

2014 ، 2040 – 2015    
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على  الدرا�سات،  من  العديد  اأ�سارت 

اإىل  التعاون،  جمل�س  دول  م�ستوى 

االأ�رضة  على  طراأت  التي  التغريات 

اخلليجية، واىل امل�ساحبات االجتماعية 

– النف�سية املرتقبة، نتيجة اال�ستقدام 
مربيات   – و التوظيف الكبري للعامالت 

للمراأة  اأتاح  قد  الذي  االأمر  املنازل. 

من  الكثري  من  الهروب  الوالدين  و 

تعد  فلم  االأ�رضية.  واملهمات  الوظائف 

عملية الرتبية من االلتزامات الوظيفية 

اإىل  حتولت  ما  بقدر  والزوجة  للزوج 

الالتي  االأجنبيات  العامالت  اأو  املربيات 

فيما  ت�سمل  املنزلية  اأن�سطتهن  باتت 

وتن�سئتهم  االأطفال  رعاية  ت�سمله 

والتعليمية  ال�سحية  الناحية  من 

والرتبوية.     

 

ويظهر من خالل موؤ�رشات املركز الوطني لالإح�ضاء واملعلومات اقرتاب الرتكيبة ال�ضكانية يف ال�ضلطنة مما يو�ضف بـ “موؤ�رش اخللل”،   

حيث بلغت ن�ضبة الوافدين اإىل ن�ضبة املواطنني حتى منت�ضف عام 2015  حوايل 43.6% حيث بلغ عدد ال�ضكان يف ال�ضلطنة حوايل 4.159.102 

مليون ن�ضمة، يُ�ضكل العمانيون منهم ) 2،344،946مليون( فيما بلغ عدد الوافدين 1،814،156 

مليون.

ا�ضتدعى هذا اخللل  املنازل،  العمالة تعمل �ضمن  اأن هناك ن�ضبًا كبرية من هذه  ومبا   

ال�ضكاين النقا�ض يف احلفاظ على القيم والهوية الوطنية وال�ضمات اخلا�ضة بهذه املجتمعات، 

واحلد من الآثار ال�ضلبية وحتديًدا فيما يتعلق بالعوامل الجتماعية والثقافية. فعلى امل�ضتوى 

والنتماء  والهوية  والن�ضء  الأطفال  برتبية  تتعلق  عديدة  م�ضكالت  تربز  اأن  ميكن  الجتماعي 

نف�ض  ويف  الدخيلة،  الجتماعية  ال�ضلوكيات  وبع�ض  الأحداث،  جرائم  زيادة  وكذلك  والقيم، 

الوقت تخالف تقاليد وعادات هذه املجتمعات. 

املربية على تن�ضئة الطفل ب�ضكل �ضلبي، حيث تبلغ هذه ال�ضلبية  توؤثر العاملة /   

ا تهدد معه النمو ال�ضليم والتوافق ومتانة الهوية الوطنية، حيث يتعر�ض الطفل اإىل  اأحيانًا حًدّ

حالة من الت�ضارب يف القيم والعادات والدوافع واأمناط ال�ضلوك ما بني العاملة / املربية والأهل. 

والثقافة  الإ�ضالمية  العربية  الثقافة  الكون ما بني  اإىل  والنظرة  والتوجهات  القيم  فتت�ضارب 

الأ�ضلية للعامل، وي�ضاف اإىل هذا الت�ضارب بدائية القيم والتوجهات وامل�ضتوى الثقايف للعامل 

ذاته نتيجة ل�ضيوع الأمية والعادات امل�ضتمدة من واقعه. 

ومع اأن هذه الظاهرة ارتبطت بعدة عوامل ومنها دخول املراأة اإىل �ضوق العمل والوفرة   

�رشيعة  حلولً  كانت  لالأ�ضف  اأنها  اإل  القت�ضادية،  التحولت  جراء  لالأ�رش  حتققت  التي  املالية 

بنف�ض اإيقاع التغريات ال�رشيعة التي �ضاحبت هذه املجتمعات، ومل تعِط فر�ضة للتفكري بحلول اجتماعية اأخرى مبنية على اإمكانية وواقع هذه 

املجتمعات، كالعمل مثاًل على تو�ضيع نظام تربية الطفولة املبكرة من خالل دور احل�ضانات وريا�ض الأطفال، كما هو احلال يف الدول املتقدمة.

وت�ضري الدرا�ضة التحليلية التي اأعدها املكتب التنفيذي ملجل�ض وزراء العمل وال�ضوؤون الجتماعية حول » دور الأ�رشة يف جمتمع متغري »   

اإىل اأنه رغم التح�ضن الكمي يف التعليم يف املجتمع العربي اخلليجي، اإل اأنه ل يزال هناك الكثري من العوامل يف العملية التعليمية وتنظيمها 

وحمتوياتها، ما ي�ضكل �ضببًا للت�ضاوؤل حول مدى متانة التن�ضئة الجتماعية يف املوؤ�ض�ضة التعليمية . 
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4( التوجه نحو �سيا�سات ال�سوق:

يُعدُّ التوجه نحو �ضيا�ضات ال�ضوق التي تعني تقدمي اخلدمات احلكومية بال�رشاكة مع القطاعني الأهلي واخلا�ض توجًها اأ�ضا�ضيًا   

يف جمايل خدمات التعليم للطفولة املبكرة وبرامج كبار ال�ضن والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة. ورغم اأن هذا التوجه ما زال يف مراحله املبكرة 

يف ال�ضلطنة، اإل اأن دور القطاع اخلا�ض يف جمال التعليم يتنامى ب�رشعة. وت�ضري الدرا�ضات اإىل اأن التحول لل�ضوق للح�ضول على اخلدمات 

احلكومية قد اأدى اإىل زيادة عدم امل�ضاواة بني م�ضتخدمي اخلدمة يف القطاعني العام واخلا�ض، ما يتطلب عدم العتماد على القطاع اخلا�ض 

بال�ضكل الأكرب. وقد تقدم اجلمعيات الأهلية البديل من اخلدمات الجتماعية بكلفة اأقل، وبجودة عالية واأكرث مالءمة لحتياجات الفئات 

امل�ضتهدفة. 

ويعد و�ضع اإطار اجتماعي تعمل فيه احلكومة والقطاع اخلا�ض واملجتمع املدين مًعا على توفري خدمات اجتماعية ذات جودة عالية   

لتحقيق اأهداف م�ضرتكة اإحدى الفر�ض الكبرية لربامج التنمية الجتماعية يف �ضلطنة ُعمان خالل املرحلة القادمة. 

5( تنويع م�سادر الدخل الوطني: 

يتطلب تنويع م�ضادر الدخل الوطني - والذي يُعدُّ من الأهداف ال�ضرتاتيجية لل�ضلطنة - اإيجاد نظام حماية اجتماعية متطور،   

وقادر على ال�ضتجابة مبرونة و�رشعة وفعالية لتحديات املرحلة املقبلة. يتطلب التحول القت�ضادي اإىل اقت�ضاد قائم على املعرفة واخلدمات 

ا�ضتثمارًا طويل املدى، ورغم وجود احتياطات كافية حلماية امل�ضتقبل على املدى الق�ضري واملتو�ضط، اإل اأنه ل ميكن التنبوؤ بامل�ضتقبل البعيد 

يف ظل الت�ضاوؤلت احلالية حول مدى ا�ضتمرارية املعدلت احلالية من عائدات النفط، ما قد يوؤدي اإىل �ضغط مايل على املوازنة وخف�ض يف 

الإنفاق العام، بالإ�ضافة لذلك فاإن العتماد الكبري على الواردات الغذائية يجعل ال�ضلطنة عر�ضة لالرتفاعات املفاجئة يف الأ�ضعار نتيجة 

لتقلبات الأ�ضواق العاملية اأو نتيجة لظروف التغريات املناخية. اإن امل�ضاعدات النقدية يف مثل هذه الظروف ت�ضبح ذات اأهمية خا�ضة حلماية 

الفئات املحتاجة وللتخفيف من الآثار الجتماعية لهذه ال�ضدمات. و�ضتحتاج ال�ضلطنة اإىل حماية الفئات املحتاجة، وزيادة ح�ضانتها 

وتعزيز متا�ضك الأ�رشة يف مواجهة تلك ال�ضدمات.

احلرمان بكل  يتعنّي دعمها مبقاومة  التي  الجتماعي  التغيري  اأهم حمّركات  الفقر من  احلاآلية يف جمال مقاومة  الإجنازات  وتعترب   

مظاهره، ل �ضيما لدى الأطفال والفئات اخلا�ضة، والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، من خالل مراكمة راأ�ض املال الب�رشي للق�ضاء على اأ�ضباب توارث 

الفقر عرب الأجيال. وكي يت�ضّنى تعزيز ال�ضيا�ضات والتدخالت احلالية يف جمال الق�ضاء على الفقر وكل مظاهر احلرمان الب�رشي، ل بد من 

والربامج  ال�ضيا�ضات  وو�ضع  والوليات،  املحافظات  بني  الأبعاد  متعدد  والفقر  النقدي  الفقر  م�ضتويات  يف  التفاوت  اأ�ضباب  على  الوقوف 

الكفيلة بالتقلي�ض من حجم الفوارق، والتح�ضني من م�ضتويات معي�ضة املواطنني يف كافة اأرجاء ال�ضلطنة. 
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والأبعاد  الأ�رشي  والإنفاق  بال�ضتهالك  اخلا�ضة  بالإح�ضاءات  العناية  من  املزيد  توجيه  القادمة  املرحلة  تتطلب  ال�ضدد،  هذا  ويف   

املتعددة للحرمان، والفقر الب�رشي مبا ي�ضمح باعتماد برامج اجتماعية مدعمة بالدلئل والبيانات وخرائط الفقر، عالوة على تر�ضيخ ثقافة 

املتابعة والتقييم. كل هذه التغريات جمتمعة �ضتوؤدي اإىل اإحداث النقلة املطلوبة على م�ضتوى اأداء الربامج الجتماعية واآثارها التوزيعية، 

واإك�ضابها الكفاءة الالزمة. 
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ب- خماطر وحتديات خارجية:

1( متغريات يف دول االإقليم:

    هناك عوامل خارجية ناجتة عن العوملة �ضتوؤثر حتًما على ال�ضلطنة. ل 

ميكن لأي دولة ال�ضيطرة على اآثار العوملة، �ضواء الإيجابية منها مثل توفري 

فر�ض متكافئة للو�ضول للمعلومات، وتنامي تبادل اخلربات واملمار�ضات بني 

الدول �ضمن اإطار »عامل واحد«، اأو ال�ضلبية منها مثل القيم الدخيلة على 

املجتمعات، وخا�ضة تلك املرتبطة بالعادات ال�ضتهالكية وعوملة الإعالم، 

ون�رش العادات التي قد تتنايف والقيم الإ�ضالمية الأ�ضيلة، ما قد يوؤثر ب�ضكل 

مبا�رش على ال�ضباب مهددًا التزامهم بالهوية الُعمانية. فو�ضائل الإعالم 

الجتماعي ت�ضمح بالتعبري عن كافة الق�ضايا وتفتح احلوار وامل�ضاركة يف 

لأفكار مل  ب�ضكل غري م�ضبوق  يعر�ضهم  ما  اأكرب،  ب�ضكل  النظر  وجهات 

تكن متاحة لالأجيال ال�ضابقة، وهي اأفكار قد تكون اإيجابية، وقد ل تتوافق 

والقيم الُعمانية الإ�ضالمية الأ�ضيلة.  ولعل اأهم التهديدات يف هذا اجلانب 

هو احتكار عدد حمدود من �رشكات التكنولوجيا الغربية مل�ضمون وحمتوى 

ا يف ر�ضد اآثار العوملة، وزيادة الوعي العام حول اآثارها ال�ضلبية،  الإعالم الجتماعي املنت�رش. وتلعب �ضيا�ضات التنمية الجتماعية دورًا مهمًّ

ور�ضد مدى ات�ضاقها مع القيم الُعمانية الأ�ضيلة. وميكن خلدمات الرعاية الجتماعية الوقائية التخفيف من وطاأة هذه التاأثريات على 

ال�ضباب، ومعاجلة الق�ضايا الجتماعية احل�ضا�ضة بطريقة مدرو�ضة وفعالة. ويتوجب على �ضيا�ضات التنمية الجتماعية يف املرحلة 

القادمة اأن تلعب دورًا يف زيادة الوعي املجتمعي بهذه الق�ضايا ور�ضد دور الإعالم الجتماعي يف تعزيزها وال�ضتفادة منها يف دعم تاأ�ضيل 

القيم الإ�ضالمية بهدف حماية املجتمع الًعماين. 

ت�سهد بع�س الدول يف اإقليم ال�رضق االأو�سط 

حالة من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني 

واملجتمع  االقت�ساد  على  توؤثر  قد  والتي 

نظام  على  �سغوطاً  �سي�سكل  مما  الُعماين. 

من  �سيزيد  كما  االجتماعية،  احلماية 

يف  خا�سة  الدولة  ميزانية  على  ال�سغط 

اجلانبني ال�سحي والتعليمي.   



39

2( العوملة والتقدم يف تقنية املعلومات:

    لقد �ضاهمت العوملة والتقدم يف تقنية املعلومات يف حتقيق النمو القت�ضادي يف الكثري من دول العامل، اإل اأن عدم امل�ضاواة قد 

تزايد اأي�ًضا ب�ضببها. مما ل �ضك فيه اأن اآثار العوملة والقت�ضاد الرقمي �ضت�ضهم يف منو القت�ضاد الُعماين وحتقيق الرفاه الجتماعي، 

لكن هناك �رشورة ملحة لو�ضع �ضيا�ضات ا�ضتباقية للتخفيف من اآثار عدم امل�ضاواة املتوقعة وفًقا للتجارب الدولية اأو احلد منها. 

ويف هذا ال�ضدد ل بد من التاأكد من ا�ضتعداد ال�ضلطنة للتعامل مع اآثار التقدم التقني، وعلى جاهزية الُعمانيني للح�ضول على 

الوظائف اجلديدة يف �ضوق العمل مع الرتكيز على الأبعاد الإن�ضانية. بالإ�ضافة اإىل ت�ضجيع البتكارات التي تزيد من فر�ض توظيف 

ال�ضباب جميًعا مبن فيهم ال�ضباب ذوي الإعاقة، والتاأكد من و�ضول التكنولوجيا للمناطق البعيدة، والفئات املحتاجة. 

كما توفر التقنيات اجلديدة حلولً مبتكرة لبع�ض الفئات املحتاجة يف املجتمع مثل كبار ال�ضن والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة،   

الو�ضائل  من  بُعد  عن  والجتماعية  ال�ضحية  الرعاية  توفري  يف  ت�ضاعد  التي  الربامج  تَُعُدّ  وال�ضتقاللية.  الدمج  لتعزيز  واأدوات 

التكنولوجية امل�ضاعدة والتي مُتكن من توفري خدمات الرعاية يف املنزل.  اإن التطور التقني يرفع من توقعات امل�ضتفيدين من اخلدمات 

الجتماعية، ويجعلها اأكرث ا�ضتجابة لرغباتهم واحتياجاتهم. وت�ضع هذه ال�ضرتاتيجية يف اعتبارها اأهم التطورات التقنية التي 

ميكن اأن تدعم عمل الوزارة لتدعيم ومتكني الفئات الأكرث تعر�ًضا للمخاطر. 

3( االأهداف االإمنائية امل�ستدامة:

ت�ضكل الأهداف الإمنائية امل�ضتدامة، والتي مت تبنيها موؤخرًا الإطار الإمنائي الدويل والوطني للعام 2030م - حتديًا للدول-، وتتجاوز 

بالنمو  ترتبط  الأهداف  من  ثالث جمموعات  اإىل حتقيق  لتهدف  الأهداف  من  واحدة  امل�ضتدامة حتقيق جمموعة  الإمنائية  الأهداف 

تبني منهجية  بد من  ل  الأهداف  ولتحقيق هذه  البيئية،  وال�ضتدامة  الجتماعي،  الندماج  الفقر، وحتقيق  واحلد من  القت�ضادي 

التن�ضيق  من  عالية  ودرجة  الوطني  امل�ضتوى  على  تخطيًطا  تتطلب  والتى  املختلفة،  احلكومية  القطاعات  مع  امل�ضرتك  للعمل 

احلكومي، ودورًا حموريًا لوزارة التنمية الجتماعية.

اإن املتغريات املحفزة للتحول يف ال�ضيا�ضات الجتماعية -�ضابقة الذكر -تتفاعل مع الجتاهات احلالية، ول بد من تتبع وقيا�ض اأثرها 

على التنمية الجتماعية، والعتماد عليها يف و�ضع الإطار العام لت�ضميم وتنفيذ الربامج التنموية يف املرحلة القادمة.
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الف�سل الثالث: نقلة نوعية ملواجهة حتديات التنمية االجتماعية.

متيزت العقود الأربعة املا�ضية بتحقيق نه�ضة عمرانّية وقفزة نوعية   

على م�ضتوى البنية التحتية متثلت يف مد �ضبكة طرق ع�رشية و�رشيعة اإىل 

كافة اأرجاء ال�ضلطنة، مع تعزيز قطاع الت�ضالت مب�ضاريع رائدة ت�ضاهي الدول 

تعترب  والتي  العاّمة  الأ�ضا�ضّية  البنية  قطاع  حتديث  اإىل  بالإ�ضافة  املتقدمة، 

ا من روافد القت�ضاد الوطني، واأبرز دعامات مميزاته التناف�ضية. رافًدا مهًمّ

   ومل تقت�رش هذه النه�ضة على هذه اجلوانب، بل امتدت اإىل موؤ�رشات التنمية 

الب�رشية، حيث عّد برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �ضلطنة ُعمان واحدة من اأف�ضل 

الدول يف العامل من خالل الأداء والإجنازات يف جمال التنمية الب�رشية، وذلك وفق 

ال�ضلطنة  حققت   2010 عام  ففي   )HDI(. العاملي  الب�رشية  التنمية  موؤ�رش 

املركز الأول على م�ضتوى العامل كاأ�رشع تطور لقيمة التنمية الب�رشية للفرتة 

.
3 

من عام 1970 اإىل عام 2010

�سكل رقم )7( 

تطور دليل التنمية الب�رضية يف البلدان التي بداأت من نقاط متقاربة يف عام 1970

امل�ضدر: تقرير التنمية

 الب�رشية العاملي 2010

 

3 (  تقرير التنمية البرشية العاملي 2010 .

" وجهنا احلكومة اإىل الرتكيز يف خططها امل�ستقبلية 

على التنمية االجتماعية خا�سة يف جوانبها املتعلقة 

العمل  فر�س  من  املزيد  باإتاحة  وذلك  املواطن  مبعي�سة 

االإنتاجية  الكفاءة  ورفع  والتاأهيل،  التدريب  وبرامج 

والتطوير العلمي والثقايف واملعريف..

اتخاذه من خطوات، و�سوف  يتم  نتابع بدقة ما  ونحن 

يكون هذا االأمر حمل اهتمام املجل�س االأعلى للتخطيط 

تراعي  مدرو�سة  تنموية  خطط  و�سع  اإىل  يهدف  الذي 

اأولويات كل مرحلة، وتوازن بني خمتلف اأنواع التنمية 

مبا يوؤدي اإىل بلوغ الغاية املن�سودة باذن الله" 

خطاب ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن 

�سعيد املعظم اأمام جمل�س ُعمان 2012
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كما اأحرزت ال�ضلطنة تقدًما كبريًا على درب حتقيق اأغلب اأهداف الإمنائية لالألفية التابعة لالأمم املتحدة، بف�ضل توافر روؤية وا�ضحة   

وتنفيذ  للفقر،  الأ�ضا�ضية  الأ�ضباب  على  للتغلب  حازمة   �ضيا�ضّية  واإرادة 

يجعل  ما  الإق�ضاء،  ظاهرة  من  احلد  يف  جنحت  التي  الربامج  من  العديد 

ال�ضلطنة منوذًجا يحتذى به يف الدول ذات الدخل املرتفع والتي توؤمن باأهمية 

ال�ضتثمار وتراكم راأ�ض املال الب�رشي الالزمني لتحقيق التنمية القت�ضادية 

والجتماعية.

ا ملحوًظا؛  فبلغ متو�ضط الزيادة ال�ضنوية       وحقق متو�ضط دخل الفرد منًوّ

يف اإجمايل ن�ضيب الفرد من الناجت املحلي ن�ضبة 7% على مدى الفرتة املمتدة 

 مع احلفاظ على �ضالمة التوازنات الكلّية 
4

من عام 2000 وحتى عام 2014 

لالقت�ضاد الوطني.

  يف الوقت ذاته ات�ضمت التجربة الُعمانية يف جمال الق�ضاء على 

الفقر بالإيجابية والنجاح، فاأ�ضارت وثيقة ال�ضيا�ضات الجتماعية يف مرحلة 

تراجع  اإىل  للتخطيط،  الأعلى  املجل�ض  عن  ال�ضادرة  القت�ضادي  النطالق 

ن�ضبة ال�ضكان من ذوي الدخل املحدود من 16.1% �ضنة 2006 اإىل 11 %  �ضنة 

2010، وذلك بف�ضل توايل فرتات منو اقت�ضادي مت�ضارع، عالوة على امل�ضاهمة 

الفعالة لربامج التحويالت النقدية الجتماعية، ول �ضيما برنامج ال�ضمان 

الجتماعي حيث مت تقدير م�ضاهمة منافع برنامج ال�ضمان الجتماعي يف 

التقلي�ض من معدلت الفقر بن�ضبة 30% عام 2010.

 ، 
5

كما ت�ضارع تراجع معامل جيني والذي يقي�ض عدم امل�ضاواة يف توزيع الدخل اإىل  0.308 يف عام 2010 مقابل 0.384 يف عام 2006   

ما يوؤكد جناح �ضيا�ضات تقلي�ض عدم امل�ضاواة الجتماعية، وتاأمني التوزيع العادل واملتوازن لثمار النمو القت�ضادي على جميع فئات املجتمع. 

 

4 (   بيانات املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.

5 (  املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، النتائج النهائية مسح نفقات ودخل األرسة ، 2012.

"ونحن يف ال�سلطنة وعلى الرغم من االأزمات التي جتتاح 

بحدودها  التنبوؤ  يف  �سعوبة  من  ت�سكله  العامل،وما 

اقت�سادات  على  ال�سلبية  وانعكا�ساتها  الزمني  ومداها 

االآثار  تلك  من  للتقليل  جاهدين  ن�سعى  اإننا  اإال  الدول. 

على  حفاًظا  متوازنة  اقت�سادية  �سيا�سات  بانتهاج 

يف  االإمنائية  للخطط  ودعًما  مكت�سبات  من  حتقق  ما 

بنيان  ا�ستكمال  على  العزم  عاقدين  املتعددة  جماالتها 

اأ�س�س متينة ت�سمن لها  الدولة الع�رضية القائمة على 

ا�ستمرار تنمية املوارد الطبيعية والب�رضية، ون�رض العلم 

وتوطيد  واال�ستقرار،  االأمن  وتوفري  واملعرفة،  والثقافة 

قواعد العمل املوؤ�س�سي مما يوؤدي بعون الله اإىل مزيد من 

النماء والرخاء والعي�س الكرمي لكل املواطنني." 

خطاب ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن 

�سعيد املعظم اأمام جمل�س ُعمان 2011
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كما اأدت التطورات مبجال ال�ضيا�ضات والت�رشيعات يف ال�ضلطنة اإىل وجود عوامل وفر�ض حلماية اأف�ضل للمراأة والطفل والأ�ضخا�ض   

اأعداد  يف  �رشعت  واإمنا  الفئات،  هذه  حلماية  ال�ضنوية  اخلطط  باأعداد  فقط  ال�ضلطنة  تكتِف  مل  ال�ضيا�ضات  م�ضتوى  فعلى   ، الإعاقة  ذوي 

ا�ضرتاتيجيات وطنية للطفولة، واأخرى للمراأة، والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة �ضمنت من خاللها الرتقاء بهذه الفئات .كما عملت اأي�ًضا يف اإطار 

اإعمال التفاقيات الدولية خالل ال�ضنوات املا�ضية اإىل مواءمة الت�رشيعات الوطنية مع هذه التفاقيات، واأ�ضدرت عددًا من القوانني التي تعزز 

حقوقهم كقانون الطفل وقانون رعاية وتاأهيل املعوقني ، ... وغريها.

وتوؤكد جملة الإجنازات �ضالفة الذكر اأن ال�ضلطنة ت�ضري يف الطريق ال�ضحيح من حيث �ضحة الإجراءات املتخذة واأهمية خمرجات    

لالرتقاء  مب�ضارات جديدة  وتعزيزها  احلالية،  املكت�ضبات  لدعم  قدًما  امل�ضي  على  عازمة  ال�ضلطنة  وتبقى  الجتماعية.  التنمية  �ضيا�ضات 

مب�ضتوىات العي�ض، وتعظيم الأثر التوزيعي للنفقات والتحويالت الجتماعية على الأ�رش الُعمانية، والعمل يف الوقت ذاته على حت�ضينها �ضد 

ال�ضدمات القت�ضادية.

وعلى الرغم من ذلك تظل احلاجة لروؤى اقت�ضادية واجتماعية جديدة مرتبطة بالتحولت القت�ضادية والجتماعية املتوقعة حتى   

عام 2040 لت�ضتجيب لالأو�ضاع امل�ضتجدة على ال�ضعيد القت�ضادي الإقليمي والعاملي. اقرتن التطور القت�ضادي والجتماعي املطرد خالل 

 ومع 
6 

الأربعة عقود املا�ضية بارتفاع كبري يف اأ�ضعار النفط، والتي �ضهدت موؤخرًا تراجًعا �ضديًدا بن�ضبة و�ضلت اإىل 50% يف العام 2015 فقط

وجود احتمالية ا�ضتمرار ذلك النخفا�ض يف ال�ضنوات املقبلة؛ فاإن هناك حاجة ملحة لإيجاد احللول ال�ضرتاتيجية وال�ضبل الكفيلة بخف�ض 

العتماد على عائدات النفط، وتنويع م�ضادر الدخل الوطني باعتباره اأولوية وطنية. 

كما تتطلب عملية التنويع القت�ضادي ت�ضافر اجلهود ل�ضخ ا�ضتثمارات متزايدة يف قطاعات جديدة واعدة وذات قيمة م�ضافة   

عالية مثل القت�ضاد املعريف، والنهو�ض بامل�رشوعات ال�ضغرية واملتو�ضطة، اإ�ضافة اإىل و�ضع جمموعة من احلوافز التي تهدف اإىل الق�ضاء على 

الفوارق بني مميزات العمل يف كل من القطاعني العام واخلا�ض، ولعل من اأهم التغيريات التي �ضتطراأ على الرتكيبة ال�ضكانية يف عام 2040، 

هو امل�ضار التنازيل لن�ضبة الإعالة، والتي �ضيكون لها اآثار مهمة على م�ضتقبل ال�ضيا�ضات الجتماعية، 

وكما هو مبني بال�ضكل الآتي فقد انخف�ضت ن�ضبة الإعالة من 120 معاًل لكل مئة �ضخ�ض يف �ضن العمل  يف عام 1993 لت�ضل   

اإىل حوايل 65 معاًل لكل مئة �ضخ�ض يف �ضن العمل يف  عام  2015، ومن املتوقع اأن تنخف�ض اإىل 50 معاًل لكل مئة �ضخ�ض  يف عام 2040. 

،  ما يعترب فر�ضة دميغرافية
7

ويعود ذلك اإىل زيادة  ن�ضبة ال�ضكان يف الفئة العمرية من 15-60 �ضنة يف عام 2040 عما كان عليه يف عام 2011 

6 (  صندوق النقد الدويل، آفاق االقتصاد اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط، مايو 2015 ؛ البنك الدويل، تقرير توقعات سلع السوق يوليو 2015م.

7 (  سوف ترتفع الفئة العمرية 15-65 من إجاميل السكان العامنيني وذلك عىل حساب الفئات العمرية للسكان الواقعني خارج قوة العمل من 1257  ألف نسمة يف عام 2011 إىل حوايل 

2530 ألف نسمة يف عام  2040، أي من نسبة 62% من إجاميل العامنيني إىل حوايل 66% عام 2040. )اإلسقاطات السكانية بسلطنة عامن 2015-2040، املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 

.) 2014-
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 ينبغي ال�ضتفادة منها لتعظيم العائد على م�ضتوى راأ�ض املال الب�رشي، ومما ل�ضك فيه اأن املرحلة املقبلة �ضتتطلب اإيجاد وظائف منتجة 

ولئقة لتلك الفئات، مع امل�ضي قدًما يف عملية التعمني، وتقدمي الدعم الأكرب لتعزيز م�ضاركة ال�ضباب واملراأة يف �ضوق العمل، ف�ضاًل عن 

ال�ضتفادة من التطورات ال�رشيعة واملتالحقة يف قطاع املعلومات والتكنولوجيا لتحقيق التقدم يف القطاعات القت�ضادية والجتماعية.

�سكل رقم )8(     

         ن�سبة االإعالة يف ُعمان للفرتة 1993 – 2040

امل�ضدر: بيانات اإدارة ال�ضوؤون الجتماعية والقت�ضادية يف الأمم املتحدة   

 

ومن املتوقع اأن يوؤدي التحول الدميغرايف والقت�ضادي يف ال�ضلطنة اإىل تغيريات يف هيكل الأ�رشة، وظهور حتديات جديدة تتطلب و�ضع   

ا�ضرتاتيجيات جديدة يف جمال دعم الأ�رش الُعمانية. فقد فر�ضت عوامل عديدة مثل النتقال نحو املدن، وارتفاع م�ضتوى تعليم الفتيات، 

وزيادة متو�ضط العمر املتوقع واقًعا جديًدا على الأ�رش الُعمانية، ما ترتب عليه تغيري يف م�ضوؤوليات واأولويات الرعاية داخلها. كما اأو�ضحت 

بع�ض الدرا�ضات اأن هناك ارتفاًعا يف ن�ضب الطالق، ما ي�ضتوجب اإيجاد طرق جديدة ل�ضمان متا�ضك الأ�رش الُعمانية، واحلفاظ على �ضالمة 

الأطفال. عالوة على ذلك، فاإن حتقيق حت�ضن يف املوؤ�رشات الجتماعية وال�ضحية الرئي�ضية مثل ال�ضتمرار يف خف�ض معدلت الوفيات بني 

الأطفال، واحلفاظ على �ضحة املراهقني ورفاهية البالغني يتطلب اإيجاد ا�ضرتاتيجيات جديدة للتعامل مع املحددات ومعاجلة عدم امل�ضاواة 

املكا�سب  تعزيز  اإىل  اال�سرتاتيجية  هذه  تهدف 

يف  اال�ستثمار  خالل  من  االقت�سادية  والعوائد 

جانب  من  فعاّل  اجتماعية  حماية  نظام  بناء 

واال�ستمرار بتح�سني اخلدمات يف جمال ال�سحة 

والتعليم من جانب اآخر. وذلك من خالل اإيجاد 

اأدوات جديدة ومبتكرة حلماية ن�سيج املجتمع 

الُعماين وتعزيز متا�سكه وحماية رفاهية اأفراده 

ال�سيما خالل الفرتات املقبلة والتي من املتوقع 

واإ�سالحات على �سعيد  ت�ساحبها  حتّوالت  اأن 

االقت�ساد الكلي للدولة.
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التي قد تواجه بع�ض الفئات املحتاجة.  كذلك �ضيكون الأفراد الذين يرتاوح عمرهم بني 16-25 عاًما بحاجة اإىل دعم ملواجهة التحديات 

املختلفة  التعليمية  املراحل  يتلقونها خالل  التي  العلوم  ال�ضتفادة من  تعزيز مدى  العمل على  ي�ضتوجب  ما  العمل،  املتزايدة يف �ضوق 

واحتياجات �ضوق العمل، ومازال ال�ضباب ذوي الإعاقة يواجهون بع�ض ال�ضعوبات مثل �ضعوبة الو�ضول للمدرا�ض و�ضوق العمل واملجتمع، ما 

ي�ضتوجب اأي�ًضا اإيجاد احللول الالزمة ل�ضمان م�ضاركتهم الفاعلة يف عجلة القت�ضاد الوطني ودجمهم يف املجتمع. 

  يف ظل هذه املتغريات حتتاج ال�ضلطنة اإىل تركيز جهودها على ال�ضتثمار يف بناء املوارد الب�رشية كي ي�ضارك املواطن الُعماين يف 

ا القادمة، وتتطلع اإىل  �ضنع م�ضتقبل ُعمان. ومن هذا املنطلق؛ تتعامل هذه ال�ضرتاتيجية مع الأحداث املتوقعة خالل اخلم�ضة والع�رشين عاًمّ

حتقيق ا�ضتدامة املكا�ضب التي حتققت خالل العقود املا�ضية حفاظاً على رفاهية املواطن الُعماين، وتعزيزًا للموؤ�رشات الجتماعية وا�ضتجابًة 

للتحديات التي تواجه امليزانية العامة للدولة، والتي مردها تراجع العوائد من ت�ضدير النفط.وحتافظ هذه ال�ضرتاتيجية يف الوقت نف�ضه 

على وجود العوامل املحفزة لتحقيق التغيري الجتماعي والتطور املطلوب لتنويع قواعد الإنتاج، كما تويل اأهميًة ق�ضوى لتعزيز قدرة الأفراد 

ا منهم على مقاومة ال�ضدمات الجتماعية والقت�ضادية.  والأ�رش وخا�ضة الفئات الأقل حًظّ

اإن زيادة  الإنفاق على ال�ضحة والتعليم واحلماية الجتماعية خالل العقود القادمة �ضيدعم تطور وتراكم راأ�ض املال الب�رشي. يف جمال      

ال�ضحة على �ضبيل املثال، �ضيوؤدي الإنفاق الفّعال اإىل خف�ض معدل وفيات الأطفال ب�ضكل اأكرب، وذلك بالرتكيز على توفري خدمات �ضحية 

اأف�ضل للفئات املعر�ضة للمخاطر من خالل التعامل مع املحددات البيئية والجتماعية. اأما يف جمال التعليم، فاإن زيادة الإنفاق �ضيوؤدي اإىل 

العمل، وال�ضتفادة من  التعليم ب�ضوق  الرئي�ضية، وربط مناهج  القطاعات  املهني يف  التعليم  والرتكيز على  التعليم،  برامج  تعزيز جودة 

طاقات ومواهب الفئات املت�رشبة من النظام التعليمي. ويف هذا اجلانب ل بد من الرتكيز يف املرحلة القادمة على رفع جودة برامج تنمية 

ا؛ ملا يف ذلك من عوائد اقت�ضادية واجتماعية كبرية حتقيًقا للدمج الجتماعي  الطفولة املبكرة مع الرتكيز على و�ضولها لالأ�رش الأقل حًظّ

املن�ضود. 

    كما اأن زيادة الإنفاق يف جمالت احلماية الجتماعية �ضتوؤدي اإىل زيادة قدرة املواطنني على مواجهة ال�ضدمات القت�ضادية املحتملة، والتي 

قد يتعر�ضون اإليها نتيجة لإجراءات تر�ضيد الإنفاق، وعلى الرغم من الزيادة يف متويل وزارة التنمية الجتماعية بني عامي 2013-2015م فاإن 

ح�ضة الوزارة من اإجمايل الناجت املحلي ل تزال متدنية،كما هو مبني يف ال�ضكل البياين الآتي، والذي  يبني حتليل الجتاهات اخلا�ضة بتخ�ضي�ض 

املوارد الوطنية للتنمية الجتماعية خالل الأعوام 2013 - 2015.
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امل�ضدر: وزارة املالية املوازنة العامة للدولة 2013 - 2015

اإىل جانب ذلك جند اأن ن�ضبة اإنفاق وزارة التنمية الجتماعية من اإجمايل الإنفاق احلكومي قد �ضهدت تراجًعا حيث تراجعت من 3.8% يف عام 

2013 اإىل اأقل من 3.23 % يف عام 2015 كما هو مبني يف ال�ضكل الآتي:

 

امل�ضدر: وزارة املالية املوازنة العامة للدولة 2013 - 2015.

�سكل رقم )9(

االإنفاق على التعليم وال�سحة والتنمية االجتماعية كن�سبة ٪ من اإجمايل الناجت املحلي

�سكل رقم )10(

االإنفاق على التعليم وال�سحة والتنمية االجتماعية كن�سبة ٪ من اإجمايل االإنفاق احلكومي املحلي
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والرفاه الجتماعي من خالل الهتمام ب�ضكل  املعايري  التقدم يف  يتحدد   

اأكرب بالدمج الجتماعي وامل�ضاركة الوا�ضعة والفعالة لكافة  الفئات مبا يف ذلك 

املراأة والطفل وال�ضباب وكبار ال�ضن. اإن �ضيا�ضات الندماج الجتماعي والإن�ضاف 

الأداء  وتعرث  املايل  الإنفاق  وتقلي�ض  �ضبط  فرتات  يف  خا�ضة  اأهمية  ذات  ت�ضبح 

القت�ضادي. ويعد الرتكيز على تعزيز م�ضاركة املراأة يف كافة املجالت مع الرتكيز 

ب�ضكل اأكرب على م�ضاركتها يف �ضوق العمل من اأهم الو�ضائل امل�ضتخدمة دوليًا 

للتعامل مع واقع هذه الفرتات. وعادة ما يتم ذلك من خالل حتقيق التوازن املطلوب 

و�ضع  يف  م�ضاركتها  ودعم  وم�ضاعدتها  والعمل،  الأ�رشة  جتاه  املراأة  واجبات  بني 

ال�ضيا�ضات املحفزة وتوفري اخلدمات الالزمة لذلك. على �ضبيل املثال تعتمد قدرة 

املراأة يف احل�ضول على وظيفة منتجة ب�ضكل كبري على توفري خدمات رعاية اأطفال 

اأو من  ذات جودة جيدة وعلى وجود مناخ داعم وممكن لها، �ضواء من قبل اأ�رشتها 

قبل جمتمعها. من جانب اآخر تعتمد قدرة الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة على امل�ضاركة 

باأق�ضى طاقاتهم يف املجتمع على جتاوز جمرد فكرة توفري الإعانات وامل�ضاعدات اإىل 

اإجراء تغيريات جوهرية يف نظرة املجتمع ال�ضلبية جتاه هوؤلء الأ�ضخا�ض. وتزداد هنا 

اأهمية الرعاية الجتماعية باعتبارها جزءًا من ال�ضيا�ضة الجتماعية التي تهدف 

اإىل تقلي�ض املخاطر الجتماعية، وتعزيز حياة الذين يحتاجون اإىل دعم.  

بني  واحلرمان  امل�ضاواة  عدم  اإمكانية  من  للحد  الأ�ضا�ضي  العن�رش  هي  الأ�رشة  اإن 

التنمية الجتماعية مع جمموعة  الأجيال. تتعامل �ضيا�ضة  الُعمانية عرب  الثقافة والهوية  الوقت فهي حمورية يف نقل  الأجيال ويف ذات 

اأو�ضع من �ضمات الأ�رشة باعتبارها وحدة اقت�ضادية واجتماعية قائمة بذاتها، ما يتطلب ال�ضتثمار فيها ، والتعامل مع اأي �ضكل من اأ�ضكال 

عدم امل�ضاواة بني اأع�ضائها، وتعزيز ح�ضانتها وقدرتها على التعامل مع خمتلف التحديات.  فهناك عوامل توؤدي اإىل تخفيف اأثر التوجهات 

اأ�ضاليب وهياكل  اأ�ض�ض امل�ضاواة، ما يتطلب  وال�ضيا�ضات القت�ضادية والجتماعية على الأ�رشة، واإىل تعزيز العالقة بني الرجل واملراأة على 

جديدة داعمة لالأ�رش، واإىل بناء القدرات وتبادل اخلربات واملعارف بينها.

لالأ�رضة  اأهمية كبرية  اال�سرتاتيجية  تويل هذه 

ال�سيا�سات  قلب  يف  وت�سعها  الُعمانية 

املال  راأ�س  ت�سكيل  فعملية  االجتماعية. 

يف  ولكن  املدار�س  يف  فقط  التتم  الب�رضي 

يف  حا�سًما  االأ�رض  دور  ويعترب  اأي�ًسا،  االأ�رضة 

هذا ال�سدد، حتتاج االأ�رض اإىل متكني اأع�سائها 

لتكون اأكرث ح�سانة، عالوة على �رضورة تعزيز 

وتقوية التما�سك االأ�رضي. فاالأ�رضة هي الوحدة 

بد  ال  التي  املركزية  واالقت�سادية  االجتماعية 

اأن حتظى باهتمام ال�سيا�سات االجتماعية مع 

املكملة  العوامل  تعزيز  بالتوازي على  العمل 

مبا  واالجتماعية،  االقت�سادية  ال�سيا�سات  يف 

يف ذلك حتقيق املواءمة بني العمل واحتياجات 

الرعاية  خدمات  نطاق  تو�سيع  مع  االأ�رضة 

االجتماعية لالأ�رض لت�سمل كل مراحل م�سار 

احلياة.
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وا�ضتعدادًا للم�ضتقبل فاإن جودة تراكم راأ�ض املال الب�رشي يف عام 2040 �ضيعتمد ب�ضكل كبري على القرارات التي يتم اتخاذها اليوم   

ب�ضاأن الأطفال وال�ضباب. انطالًقا من مبداأ التنمية امل�ضتدامة؛ميثل الأطفال وال�ضباب اجليل الثاين الذي �ضريث مكت�ضبات اليوم. وعلى الرغم 

من اأن ن�ضبة من هم دون �ضن 18 �ضنة �ضترتاجع ب�ضكل ب�ضيط، اإل اأن ال�ضتثمار اليوم يف الأطفال، ويف اجليل احلايل يظل هو التحدي الأكرب. 

حتتاج الطفولة ال�ضليمة اإىل وجود مناخ يوفر فر�ًضا مت�ضاوية جلميع الأطفال، ولذلك فال بد للتوجهات احلكومية اأن ت�ضع اخلطط واحللول 

املبتكرة ل�ضمان عدم وجود اأي طفل ُعماين يف حالة الفقر،بالإ�ضافة لإيجاد تدخالت فاعلة للتعامل مع التحديات القائمة وامل�ضتحدثة يف 

جمالت عدة مثل التغذية والتدخل املبكر خا�ضة لالأطفال ذوي الإعاقة، وهي التدخالت التي �ضتحتاج اإىل توفري موارد ب�رشية ومالية كبرية، 

وذلك لتعزيز امل�ضاواة يف املجتمع الُعماين م�ضتقباًل. 

مع  يتفاعل  �ضامل  اجتماعية  حماية  نظام  لبناء  املتينة  الأ�ض�ض  و�ضع  خالل  من  املقبلة  املرحلة  لتحديات  ال�ضرتاتيجية  هذه  وتت�ضدى 

القطاعات الجتماعية الأخرى يف اإطار ي�ضمح بتنا�ضق التدخالت وتكاملها وارتباطها ب�ضورة وثيقة بالقت�ضاد الوطني يف �ضلطنة ُعمان.  

كما توؤ�ض�ض ال�ضنوات الع�رش القادمة لتحويل دور وزارة التنمية الجتماعية من الرتكيز على الدور احلمائي بالدرجة الأكرب لتلعب دورًا اأ�ضا�ضيًا 

جديدة  �رشاكات  وتاأ�ضي�ض  الكوادر  قدرات  بناء  يف  ا�ضتثمارًا  ذلك  و�ضيتطلب  لالإنتاج.  الداعم  املناخ  وتوفري  الجتماعي  والتغيري  احلماية  يف 

لتتمكن الوزارة من حتفيز التغيري الجتماعي املطلوب يف ال�ضلطنة خالل املرحلة القادمة ب�ضكل ا�ضتباقي وقيادي ومتطلع للم�ضتقبل.
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الف�سل الرابع: الروؤية واملبادئ االإر�سادية واالأهداف اال�سرتاتيجية.

تنطلق هذه ال�ضرتاتيجية من تعاليم الدين الإ�ضالمي ال�ضمحة، والنظام الأ�ضا�ضي للدولة والتوجيهات ال�ضامية، وتن�ضجم مع   

الهوية والقيم الُعمانية الأ�ضيلة، وتتوافق مع الت�رشيعات الوطنية واللتزامات الدولية التي �ضادقت عليها ال�ضلطنة مبا يف ذلك اتفاقية 

الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، والتي �ضيتم بناءً عليها 

حتقيق التقدم املطلوب يف جمالت التنمية الجتماعية يف ال�ضلطنة.

�سكل رقم )11(

منطلقات اال�سرتاتيجية

 

و�ضي�ضتعر�ض هذا الف�ضل روؤية ال�ضرتاتيجية ور�ضالتها، ومبادئها الإر�ضادية، والأهداف ال�ضرتاتيجية.
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1- الروؤية:

ا�ضتلهاًما من روؤية ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه الله ورعاه - والتي تويل اأهمية خا�ضة   

للنمو القت�ضادي يف ال�ضلطنة، واأهمية اأن يكون النمو القت�ضادي متوافًقا، ومعززاً للتنمية الجتماعية، واإيالء الأولوية لتفعيل دور ال�ضباب 

واملراأة وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض يف جهود التنمية.

    وبعد �ضل�ضلة من اللقاءات والنقا�ضات وحلقات العمل املتخ�ض�ضة، عقدت وزارة 

التنمية الجتماعية ور�ضة عمل يف مايو 2015، بغر�ض و�ضع روؤية الوزارة لعام 2040م، 

الوزارة  الت�ضاركي مب�ضاركة وا�ضعة من كوادر وموظفي  الأ�ضلوب  وقد تبنت احللقة 

واجلهات ال�رشيكة والتي تعدت 80 م�ضارًكا وم�ضاركة مبن يف ذلك ممثلني عن مديرياتها 

من خمتلف املحافظات.  وقد انق�ضم امل�ضاركون يف احللقة ملجموعات ميثلون الفئات 

ذوي  والأ�ضخا�ض  واملراأة،  وال�ضباب،  )الأطفال،  وهم:  ال�ضرتاتيجية  ت�ضتهدفها  التي 

الإعاقة، وامل�ضنون(. وقد قام امل�ضاركون ببلورة وتطوير روؤية تلبي طموحات وتطلعات 

الفئات امل�ضتهدفة. التي ت�ضمن م�ضاركتهم يف �ضوق العمل، والوفاء بحقوقهم يف 

التعليم، والرعاية ال�ضحية، والرعاية الجتماعية ..اإلخ. 

بتنمية  امل�ستمر  اهتمامنا  دائما  اأكدنا  لقد   "

باالأولوية  حتظى  اأنها  وذكرنا  الب�رضية،  املوارد 

هو  فاالإن�سان  وبراجمنا،  خططنا  يف  الق�سوى 

قطب  وهو  تنموي  بناء  كل  يف  الزاوية  حجر 

اإذ  التنمية،  اأنواع  كل  حوله  تدور  الذي  الرحى 

اأ�سباب  وتوفري  اإ�سعاده  هي  جميعاً  غايتها  اإن 

العي�س الكرمي له و�سمان اأمنه و�سالمته"

خطاب ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

قابو�س بن �سعيد املعظم

 اأمام جمل�س ُعمان 2011
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روؤية وزارة التنمية االجتماعية لعام 2040م

تعتمد هذه الروؤية على حتقيق تنمية اجتماعية مبنظور ي�ضجع امل�ضاركة املجتمعية، ويرفع من جودة اخلدمات ، ويطور القدرات مع التاأكد 

من اأن الأنظمة املوجودة توفر الدعم الالزم لالأ�رش، والهتمام بالعملية التنموية بقدر الهتمام مبخرجاتها. كذلك فهي ت�ضتند اإىل احلقوق، 

و�ضاملة وممكنة ومعززة لالأ�رشة، ومبا ي�ضمن متا�ضكها. 

كما توفر هذه الروؤية :

- اإطار روؤية اجتماعية لكافة الأفراد يف ال�ضلطنة.   

- الإقرار بالتنوع بني قدرات الأفراد واحرتام هذا التنوع مبا ي�ضاهم يف تعزيز التنمية الجتماعية.    

- التوافق مع املعايري الدولية املتعلقة بحقوق الإن�ضان وامل�ضادق عليها يف ال�ضلطنة.    

- متكني الأفراد والفئات املحتاجة من حتقيق اأق�ضى ا�ضتغالل لطاقاتهم.    

- الرتكيز على الرفاه الجتماعي معيارًا لقيا�ض مدى النجاح والتقدم يف حتقيق ال�ضرتاتيجية.   

- �ضمان الن�ضجام فيما بني ال�ضيا�ضات القت�ضادية والجتماعية من اأجل بناء راأ�ض املال الب�رشي.    

- اإحداث تغري كبري يف الطريقة التي ينظر بها املجتمع الُعماين اإىل الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة واملراأة.    

 
 
 
   

 
 2025-2016ثيقة استراتيجية العمل االجتماعي و  ( 35)

 
 

 م2040لعام  جتماعيةاالرؤية وزارة التنمية 

 
وينهههه     وي هههههع  هههه  جهههه    ا  ههههل اط   بم  هههه   نشههههُع اةشهههها كة اعُتمعيههههة اجتماويههههةتعتمههههل ههههه   ال ؤيههههة ولههههى تحقيههههق ت ميههههة 

ل  بم  جاىها. ك  هتما قل  اال بالعماية الت م ية ب هتما أكل    أ  األن مة اة ج    ت ه  اللو  ال ي  لألس   واال القل اط  ع الت

 وبما  ضم  تماسهسا.   ا وق ق  وشا اة و مه ة و عزي  لألس   إ ىتست ل  هه 

 الرؤية : كم  ذولر    
 سان ة.الفي  ه ا لكاهة األ  اجتماويةإطا   ؤية  

 . جتماويةاال واحترا  ه ا الت    بما نساه  في تعزيز الت مية  ه ا بالت    بي  قل اط األ اإلق ا   

 سان ة. الواةصا ق وايها في  اإلنسا الت اهق  ع اةعا ير اللولية اةتعاقة بحق ق  

 لناقاىه .  استت ا   تحقيق أقك و  فئاط اعوتاجةوال ه ا تمهي  األ  

 .ستراتيجيةلقياس  ل، ال جاح والتقل  في تحقيق اال  ا عيا    االجتماعيالتركيل ولى ال ها   

    أجل ب اء  أس اةاا البش ي.  جتماويةاال ة و االقتصا   ما  االنسُا  هيما بي  السياساط  

ماني    واة أ .  اإلواقةذوي  األش ا  إ ىإحلاث تتير كبير في الن يقة الت       هها اعُتمع العر

 : الر  لة -ب

 م2040لعام  جتماعيةاالالتنمية  وزارة سالةر

 

 

ة ل عل ا لازا  املقتمر لل ذ وير ال مك ا جتم  ل ن  خالل دع  وذمهيع الفئ ت املحت جة، و   ء آل  ت
والته ن  ا جتم  ل، وذف  ك الشراكة املجتم  ة،  األ ر  م ية ا جتم ع ة، وت  ي  التم  ك للح

 ورل  كف ءة املوارد لتق ي  خ ن ت اجتم ع ة ذات جودة ع ل ة.

  كر صاد قاد  ع   اسق ما  كامر إمكا اته لقحبيق مسقو

 .يف ظر أساا مقماسكة وجمقم  مزدهامعيش  مالئا 
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2- الر�سالة: 

ر�سالة وزارة التنمية االجتماعية لعام 2040م

 

 

 
 
 
   

 
 2025-2016ثيقة استراتيجية العمل االجتماعي و  ( 35)

 
 

 م2040لعام  جتماعيةاالرؤية وزارة التنمية 

 
وينهههه     وي هههههع  هههه  جهههه    ا  ههههل اط   بم  هههه   نشههههُع اةشهههها كة اعُتمعيههههة اجتماويههههةتعتمههههل ههههه   ال ؤيههههة ولههههى تحقيههههق ت ميههههة 

ل  بم  جاىها. ك  هتما قل  اال بالعماية الت م ية ب هتما أكل    أ  األن مة اة ج    ت ه  اللو  ال ي  لألس   واال القل اط  ع الت

 وبما  ضم  تماسهسا.   ا وق ق  وشا اة و مه ة و عزي  لألس   إ ىتست ل  هه 

 الرؤية : كم  ذولر    
 سان ة.الفي  ه ا لكاهة األ  اجتماويةإطا   ؤية  

 . جتماويةاال واحترا  ه ا الت    بما نساه  في تعزيز الت مية  ه ا بالت    بي  قل اط األ اإلق ا   

 سان ة. الواةصا ق وايها في  اإلنسا الت اهق  ع اةعا ير اللولية اةتعاقة بحق ق  

 لناقاىه .  استت ا   تحقيق أقك و  فئاط اعوتاجةوال ه ا تمهي  األ  

 .ستراتيجيةلقياس  ل، ال جاح والتقل  في تحقيق اال  ا عيا    االجتماعيالتركيل ولى ال ها   

    أجل ب اء  أس اةاا البش ي.  جتماويةاال ة و االقتصا   ما  االنسُا  هيما بي  السياساط  

ماني    واة أ .  اإلواقةذوي  األش ا  إ ىإحلاث تتير كبير في الن يقة الت       هها اعُتمع العر

 : الر  لة -ب

 م2040لعام  جتماعيةاالالتنمية  وزارة سالةر

 

 

ة ل عل ا لازا  املقتمر لل ذ وير ال مك ا جتم  ل ن  خالل دع  وذمهيع الفئ ت املحت جة، و   ء آل  ت
والته ن  ا جتم  ل، وذف  ك الشراكة املجتم  ة،  األ ر  م ية ا جتم ع ة، وت  ي  التم  ك للح

 ورل  كف ءة املوارد لتق ي  خ ن ت اجتم ع ة ذات جودة ع ل ة.

  كر صاد قاد  ع   اسق ما  كامر إمكا اته لقحبيق مسقو

 .يف ظر أساا مقماسكة وجمقم  مزدهامعيش  مالئا 
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جـ- املبادئ االإر�سادية:

تقوم ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي على املبادئ الإر�ضادية: )الإن�ضاف، والندماج الجتماعي، والتمكني(، وتنطبق هذه املبادئ على كافة 

حماور ال�ضرتاتيجية، وهي تُر�ضد وتوجه عملية تطوير وتنفيذ ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي.

�سكل رقم )12(

املبادئ االإر�سادية ال�سرتاتيجية العمل االجتماعي
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يتمركز الإن�ضاف حول فكرة »العدالة« وهي ت�ضمن اأن اخلدمات تتوافق والحتياجات. فالظروف املحيطة بالفرد، مثل: مكان امليالد   

والنوع الجتماعي، والعرق، والدخل، وامل�ضتوى التعليمي لالآباء، واأية ظروف اأخرى ل دخل للفرد فيها، يجب األ متنع اأو تعيق الفرد من الو�ضول 

اإىل خدمات ذات جودة عالية. وهي مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بقيم العدل الإ�ضالمية والتي ت�ضمن الفر�ض املتكافئة. يتطلب اللتزام بالإن�ضاف 

اإيالء الهتمام لإزالة الفوارق يف الو�ضول اإىل اخلدمات، وتتمثل هذه الفوارق يف اأية اختالفات يف م�ضتوى املعي�ضة، والهتمام بتحقيق التوازن 

الإقليمي يف �ضلطنة ُعمان، بالإ�ضافة ملراعاة الختالفات يف الفر�ض القت�ضادية بني الرجل واملراأة. قد ميثل عدم امل�ضاواة الجتماعية تهديًدا 

للمجتمع اإن كان ممنهًجا، فال بد من مكافحة كل اأ�ضكاله، املبا�رشة وغري املبا�رشة، من خالل التغيري يف الت�رشيعات، اأو التغيري يف ال�ضيا�ضات 

تعزيزًا للم�ضاركة القت�ضادية للمراأة مثاًل اأو لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة. يويل الرتكيز على الإن�ضاف اهتماًما لدور املراأة يف املجتمع وللعالقات غري 

املتكافئة بني الرجل واملراأة، خا�ضًة فيما يتعلق بالزواج، اأو عند توزيع م�ضئوليات رعاية الأطفال وذوي الإعاقة واملر�ضى وكبار ال�ضن يف الأ�رشة. 

كما اأن الإن�ضاف ي�ضمن التغلب على كل اأ�ضكال العزل عند توجيه ال�ضتحقاقات.

ي�ضعى الندماج الجتماعي ل�ضمان الو�ضول اإىل الأفراد اأو الفئات التي مل يت�ضن لها اأن ت�ضارك بنجاح يف القت�ضاد اأو تعاين اأي   

�ضكل من اأ�ضكال العزل يف املجتمع، وذلك من خالل معاجلة العقبات الهيكلية والتي حتد من م�ضاركتهم اأو ت�ضهم يف اإق�ضائهم. قد تكون 

احلواجز اأمام الدمج الجتماعي مبنية على اأفكار جمتمعية م�ضبقة، اأو حواجز اقت�ضادية اأو حواجز بيئية. يوؤكد هذا املبداأ على اأن اخلدمات 

قد تكون �ضاملة اأو ُم�ضتبَعدة اعتمادًا على كيفية ت�ضميمها. كما اأن جمموعات معينة قد تفتقر لقدرات حمددة، ولكن ميكنهم التغلب 

على عزلتهم الجتماعية والثقافية اإذا هيئت لهم بيئة مي�رشة. وي�ضمل الدمج اأي�ًضا ال�ضيا�ضات التي تعزز من »الدمج الن�ضط« لالأ�ضخا�ض 

امل�ضتبعدين عن �ضوق العمل واملجموعات الأكرث تعر�ًضا للمخاطر. وغالبا ما تكون ا�ضرتاتيجيات الندماج الجتماعي اأكرث فاعلية عندما 

ترتبط بع�ضها ببع�ض، وتكون متعددة القطاعات وتعالج الأ�ضباب اجلذرية.

يهتم التمكني يف املقام الأول بالقدرة على الختيار، و�ضماع الآراء، واأخذ القرارات. وهو عبارة عن عمليات ت�ضمن ح�ضول من هم   

معر�ضون خلطر الإهمال من املجتمع على الفر�ض واملوارد كي يتمكنوا من امل�ضاركة ب�ضكل كامل يف احلياة القت�ضادية والجتماعية، ويتمتعوا 

مب�ضتوى معي�ضي لئق والرفاه يف املجتمع قيا�ًضا بنظرائهم يف املجتمع. وللتمكني �ضلة واأهمية خا�ضة بالن�ضبة للمراأة والأ�ضخا�ض ذوي 

الإعاقة وكذلك كبار ال�ضن. للتمكني بُعد فردي وجماعي، وهو معني بفهم املجموعات حلقوقهم، وتعلمهم كيفية اإعادة تعريف اأنف�ضهم، 

وتكوين عالقات جديدة مع املوؤ�ض�ضات وال�ضلطة. وبالن�ضبة لبع�ض املجموعات، فاإنه يحتاج اإىل العمل الإيجابي والتغلب على الو�ضمة. اأما 

العنا�رش امل�ضاهمة يف التمكني فهي الو�ضول للمعلومات، والقدرة على تخطيط حياة الفرد، وبناء الثقة بالنف�ض وامل�ضاركة.
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الفردي والعائلي واملحلي والوطني. ويعتمد جناح  التنمية على امل�ضتوى  اآليات متداخلة لدعم ت�ضكيل  املبادئ مًعا  ت�ضكل هذه   

ال�ضرتاتيجية اإىل حد كبري على مدى جناح كل املحاور يف ترجمة هذه املبادئ الإر�ضادية الثالثة اإىل اإجراءات ت�ضغيلية، وهي بذلك حتول وتو�ضع 

من اخلدمات القائمة.  وما ورد �ضابًقا هو اأمثلة عن ال�ضيا�ضات التي تعزز متا�ضك الأ�رشة ورفاهيتها، وتلبي املبادئ الإر�ضادية الثالثة، و�ضيتم 

اأعداد موؤ�رشات التقدم يف كل مبداأ من املبادئ الثالثة يف كل حمور من املحاور كما يف اجلدول الآتي: 

جدول رقم )2(

اأمثلة عن موؤ�رضات املبادئ االإر�سادية الثالثة يف حماور ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي

 
 
 
   

 
 2025-2016ثيقة استراتيجية العمل االجتماعي و  ( 37)

 
العمهل  إ هىكيفية إوا   تع يف أنفسس   وتك ي  و قاط جل ل   هع اةتسسهاط والسهانة. وبال سهبة لهبعض اعُم وهاط  ه نهه  حتهاس 

والقل   ولهى ت نهي  حيها  الفه    وب هاء   ب ولى ال صمة. أ ا الع اص  اةساهمة في التمهي  هه  ال ص ا لامعا  اطوالتتا  جابياإل 

 ال قة بال ف  واةشا كة.

ههاتشههكل ههه   اةبهها ئ  آليههاط  تلاخاههة لههلو  تشهههيل الت ميههة ولههى اةسههت ، الفهه  ي والعههاعلي واعولههي والهه ط  . ويعتمههل نجههاح   ع 

ا وهي ب ل  تح    إج اءاط تشتياية إ ى ة ال  ثة اإل شا حل كبير ولى  ل، نجاح  ل اعواو  في ت جمة ه   اةبا ئ  إ ى ستراتيجيةاال 

اوت سههع  هه  ا  ههل اط القاعمههة.  و هها و     ة اإل شهها وتابهه  اةبهها ئ   ههه  أ  اههة وهه  السياسههاط التهه  تعههزي تماسهه  األسهه   و هاهيدههها سههابق 

 ي: ت     اعواو  كما في ا ُلوا اآلالتقل  في  ل  بلأ    اةبا ئ ال  ثة في  ل  ح   تش اط  أولا سيت  و ال  ثة  

 (2رقم ) جدول
 االجتماعيالعمل  اسرتاتيجيةية الثالثة يف حماور اإلرشادأمثلة عن مؤشرات املبادئ 

 

 املحور 
 نؤشرات التق  

 اإل ص  
 نؤشرات التق  

 التمهيع
 نؤشرات التق  

 ا جتم  لا   ن ج 

 جتم ع ةا  ا حم ية 
هئاط جل ل   حتاجة  ستفيل  

    وساهه  ا  ا .ي  ل: العا ا
اة اةهتفي  وتاجول  األس  اع  ول  ال ساء اةعي ط اةلو  ة. .ذاتي 

 جتم ع ةا  الرع ية 
اب ا    وا ة  الف    الحتياجاط وهق 

هبا  الس  والشباأ ال    للأه  ل
 أي اط.

افئاط ب ا   تن ي  القل اط ل
 ة.وتاجاع

 شبكاط  و  اجتماعي أكبر.

 واملجتم  ذ م ة األ رة
تش يص أهضل ل  ع األس   
 ههل  تحل ل احتياجاط النفل.

 و  اقتصا ي وب اء قل اط 
 لأل ساط.

  علا اإلساء  لانفل. ان فاض
نسبة التس أ     ان فاض

 اةل سة.

 اإلع دةذو   األشخ ص قوق 
 اإلواقةذوي  األطفااول  

واصاي  ولى خل اط التلخل ا 
 اةبه  حسب اعواه اط.

في  اإلواقةذوي  األش ا ول  
 وظاعف العقة.

ول  األ اك  العا ة اةتاحة لكاهة 
 .اإلواقةهئاط 

 

موؤ�رضات التقدم الـمحور

االإن�ساف

موؤ�رضات التقدم 

التمكني

موؤ�رضات التقدم 

االندماج االجتماعي
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د- االأهداف العامة ال�سرتاتيجية العمل االجتماعي 2016 –  2025م.

حتدد الأهداف العامة ل�ضرتاتيجية العمل الجتماعي الأفق على مدى ال�ضنوات الع�رش القادمة ووفق الروؤية 2040. كما اأنها توفر   

اإطارًا موحًدا على م�ضتوى النتائج. و�ضوف يقا�ض التقدم املحرز يف حياة الأطفال وال�ضباب والن�ضاء والرجال وكبار ال�ضن الُعمانيني من خالل 

درا�ضة اآليات تقدمي اخلدمات والتدخالت، ومدى تطور الأنظمة ا�ضتجابًة لحتياجاتهم وحقوقهم، وتتمحور ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي 

حول ثالثة اأهداف �ضاملة تتاآزر لتحقيق الروؤية، وهى على النحو الآتي:

 

 

 

 

 
 
 
   

 
 2025-2016ثيقة استراتيجية العمل االجتماعي و  ( 38)

 
 . 2025  – 2016 ا جتم  لال مك   ا اذ ة ةال  نة    األ  ا  -د

. كمهها أوههها 2040القا  ههة ووهههق ال ؤيههة  العشهه  سهه  اطال  ههل،األهههق ولههى  االجتمههاعيالعمههل  سههتراتيجيةالعا ههة ال  األهههلا تحههل  

اتهههه ه   ا إطهههها   والشههههباأ وال سههههاء وال جههههاا وكبهههها  السهههه   األطفههههااولههههى  سههههت ، ال تههههاع . وسهههه    قههههاس التقههههل  اعوهههه ي فههههي حيهههها     حههههل 

مهههانيي   ههه  خههه ا   اسهههة آليهههاط تقهههل   ا  هههل اط والتهههلخ ط  و هههل، تنههه    تتمحههه     و وحقههه قس  الحتياجهههاىه ألن مهههة اسهههتجابة  ا العر

 :اآلتي  وهى ولى ال ح  ح ا ث ثة أهلا  شا اة تتري  لتحقيق ال ؤية االجتماعيالعمل  استراتيجية

 
 

 
 

 
 

 

 ادعًما  الجقماعيةلقنمية اخلال حول ابطاع ااهل   ال الث: شااكا  صعالة ب  احلكومة واجملقم  ا     وال

  .يف اجملقم هشاشة اجملموعا  األك ا ةلقماسك األسا الُعما ية ونيادا حصا 

 
 

 عية بشكر منصف وجباودا ية االجقماالقنم اهل   ال ا  : األصااد الُعما يو  يسقطيعو  الو ول إىل خ ما 

 عالية والقمق  بها عرب مااحر حياتها ا طق فة.

 
 

شاا كة ووصاق أقصا      ؤكناو  مان ا   ،ياًجاا احقاهل   األول: األصااد الُعما يو ، وخا ة اجملموعا  األك ا 

 د الوط  ويف أ شطة اجملقم .طاقاتها يف االققصا
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الف�سل اخلام�س: توجهات اال�سرتاتيجية.

ت�ضري التحديات املبينة يف الف�ضول ال�ضابقة اإىل اأن م�ضتقبل ال�ضلطنة �ضيكون خمتلًفا عن الفرتة ال�ضابقة من ع�رش النه�ضة   

املباركة الُعمانية. فالتغري الدميغرايف والجتماعي �ضي�ضتوجب التحول يف ال�ضيا�ضات الجتماعية خالل املرحلة القادمة. ول بد من و�ضع 

املرحلة  لتحديات  فعال  نحو  على  ال�ضتجابة  على  تعمل  جديدة  ا�ضرتاتيجيات 

الُعمانية  الأ�رش  على  وانعكا�ضاته  املرتقب  القت�ضادي  التحول  �ضيما  ول  املقبلة 

ب�ضكل خا�ض وعلى املجتمع الُعماين ب�ضكل عام. يف الوقت ذاته، �ضيتطلب التحول 

الوطنية  الكفاءات  لبناء  وا�ضتثمارًا مدرو�ًضا  وقتًا طوياًل  واتباع منهجيات جديدة 

املطلوبة لإدارة املرحلة املقبلة بكفاءة. وتعمل هذه ال�ضرتاتيجية على ا�ضت�رشاف 

التحديات وبناء اأر�ضية �ضلبة ميكن من خاللها النتقال اإىل م�ضتقبل اأف�ضل. 

القت�ضادية  ال�ضيا�ضة  مع  جنب  اإىل  جنبًا  الجتماعية  ال�ضيا�ضة  تعمل   

املجتمع  اأفراد  لكل  الإن�ضاف  وحتقيق  الجتماعية،  التنمية  ا�ضتدامة  ل�ضمان 

املوارد  بتناق�ض  تت�ضم  التي  الفرتات  ذلك حتديًا كبريًا خا�ضة يف  وي�ضكل  الُعماين. 

امل�ضاواة  عدم  لظواهر  الت�ضدي  يف  رئي�ًضا  دورًا  تلعب  للموازنة،كما  التقليدية 

والندماج  الفر�ض  تكافوؤ  خالل  ال�ضلطنةمن  يف  الجتماعي  الن�ضيج  حماية  ويف 

الجتماعي مع كافة اجلهات ذات العالقة.

التوازن  الوزارة من حتقيق  ا�ضرتاتيجية حا�ضمة متكن  توجهات  �ضتة  وقد مت حتديد 

بيندورها يف احلماية اإىل جانب درورها يف التعزيز وحتقيق التحول الجتماعي حيثما 

كان ذلك ممكنًا.  وتتمثل توجهات ال�ضرتاتيجية يف الآتي:

�سكل رقم )13(

ملخ�س توجهات اال�سرتاتيجية

 

االجتماعية  التنمية  وزارة  دور  التغري يف  ميثل 

فهناك  حموريًا؛  حتواًل  القادمة  املرحلة  خالل 

مثالً حاجة الأن تتجاوز الوزارة دورها من الرتكيز 

املتمثلة يف  االجتماعية  احلماية  برامج  على 

اأكرب  دور  اإىل لعب  النقدية  امل�ساعدات  برامج 

االقت�سادي،  النمو  عملية  ويف  التمكني،  يف 

االجتماعية  القطاعات  مع  وبالتن�سيق 

االأُخرى ذات ال�سلة.
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اأ. امل�ساهمة يف حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام و�سامل:

�ستنتقل الوزارة من برامج تركز على تقدمي اخلدمات للفئات املحتاجة اإىل �سمان 

اأن عمليــات النمـــو االقتــ�ســــادي م�ستدامة و�ساملة لكــــافة فئـــات الـمجتمـــــــع

ت�ضعى اخلطط الوطنية يف ال�ضلطنة اإىل تنويع م�ضادر الدخل مع املحافظة على معدلت منو القت�ضادي عالية من خالل الرتكيز على ثالثة 

جوانب رئي�ضة هي: خلق وظائف جديدة، وبناء راأ�ض املال الب�رشى، وتعزيز رفاهية املواطن الُعماين، ما ي�ضتوجب على القطاعات جميعها، 

العمل والتن�ضيق مًعا ب�ضكل مبا�رش حتقيًقا لالأهداف التنموية امل�ضرتكة. وميكن لربامج وزارة التنمية الجتماعية اأن ت�ضاهم ب�ضكل كبري 

يف تعزيز تلك اجلوانب والتي تتفاعل مًعا ب�ضورة تكاملية.

الجتماعية  ال�ضيا�ضات  بني  الروابط  لتوطيد  ا  عاًمّ اإطارًا   - للتخطيط  الأعلى  املجل�ض  اأعدها  التي  الجتماعية-  ال�ضيا�ضات  وثيقة  تقدم 

والقت�ضادية، كما توؤكد اأن م�ضار التنمية الجتماعية يف ال�ضلطنة مرتبط ارتباًطا وثيًقا بال�ضيا�ضات العامة مثل ال�ضيا�ضات التي تهدف 

لتحقيق امل�ضاواة يف النمو بني خمتلف املحافظات وهياكل ال�ضتثمار العامة يف البالد، واأمناط الدعم.

النمو  من  وتعزز  القت�ضاد  تدعم  والتي  »الإنتاجية«،  الجتماعية  ال�ضيا�ضات  بني  التباين  حتديد  على  الجتماعية  ال�ضيا�ضة  روؤية  وتقوم 

القت�ضادي ب�ضكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، )مبا يف ذلك اإجراءات احلماية الجتماعية وتفعيل القوى العاملة وتوفري اخلدمات ال�ضاملة( وال�ضيا�ضات 

الجتماعية »احلمائية » والتي ت�ضمل على اإجراءات احلماية كتوفري �ضبكات الأمان الجتماعي اأو خدمات احلماية �ضد املخاطر، اأو الفقدان 

املفاجئ للدخل، اأو الت�ضدي لأية اأمور طارئة يف م�ضار احلياة. وتركز الوثيقة ب�ضكل كبري على احلاجة اإىل تعزيز جهود بناء راأ�ض املال الب�رشي، 

ا بدور ال�ضباب واآرائهم.  لذلك فاإن امل�ضاعدات النقدية التي تقدمها وزارة  وال�ضتثمار يف جمال التعليم والتدريب، كما اأنه يويل اهتماًما خا�ًضّ

التنمية الجتماعية من خالل برنامج امل�ضاعدات الجتماعية، تعزز من النمو القت�ضادي من خالل امل�ضارين احلمائي والإنتاجي، بالتمكني 

النمو القت�ضادي و�ضبل حتقيق الندماج  اإن اجلمع بني عمليات  اأف�ضل.   الب�رشي، واحلماية وتوفري فر�ض معي�ضية  املال  راأ�ض  وال�ضتثمار يف 

الجتماعي يقع اإىل حد كبري على عاتق القطاعات الجتماعية مثل التعليم وال�ضحة، وتكون احلماية الجتماعية مبثابة حلقة الو�ضل بني 

تلك القطاعات. 
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قنــوات تاأثري امل�ســـاعدات النقدية املبا�رضة على االقت�ساد الُعماين تغيــــرت النظرة للم�ساعدات النقدية من 

اعتبارها معوًقا للنمو االقت�سادي اإىل كونها م�ساعًدا يف ت�سكيل هذا النمو من خالل خف�س عدم امل�ساواة 

والتخفيـــف من اله�سا�ســـــة يف املجتمع. وميكن النظر اإىل امل�ساعدات النقدية املقدمـــة الأغــــرا�س احلمــــاية 

االجتمــــــاعية والتنمية االجتمــــــاعية على اأنهـــــا تدعـــــم ب�سكــــل مبـــا�ســـــر النمو االقت�ســــــادي من خالل:

-  الـم�ساهمة ب�سكل مبا�رض يف اال�ستهالك اخلا�س باعتباره اأحد املحركات الرئي�سية للنمو.

- خـفـ�س الـهـ�سـا�ســـة مـن خـــالل حـمــايــة االأ�سـر واالأفـــراد �سـد الـمــخــــاطــــر االجـتـمـاعـيــــة.

- دعم راأ�س املال الب�رضي من خالل ت�سجيع اال�ستثمارات يف التعليم املبكر والتعليم املهني، من خالل برامج وا�سحة وحمددة 

    مثل دعــم بـــرامــج التـــدريب الـمهني للفئات التي ترعاها الوزارة، اأو برامج طويلة االأمد وحمفزة ب�سكل غري مبا�رض مثل برامج 

    تنمية الطفولة املبكرة.

- دعم اندمــــاج املراأة ب�سكل اأف�سل يف �سوق العمل، فالتعامل مع ق�سايا املراأة واالأطفال وال�سباب واالأ�سخا�س ذوي االإعاقة اإىل 

    تعزيز الرفاه االجتماعي لي�س فقط من خالل امل�سار احلمائي لل�سيا�سة االجتماعية ولكن اأي�ًسا من خالل التمكني وامل�ساركة

- جـعـــل نــظـــام الـم�ســاعــدات الـمادية اأكرث فعالية واأف�سل من حيث اال�ستهداف، والعمل على مكافحة ت�سببه يف االتكالية.

-  احلد من اأو اإبطاء اأي ميل يف االقت�ساد لزيادة عدم امل�ساواة، ويف الوقت نف�سه تعزيز منو الطبقة الو�سطى يف املجتمع الُعماين 

    وتعزيز ح�سانتها.
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 وبالرغم من اأنها لي�ضت 
8

          ولقد ثبت اأن العائد من �ضيا�ضات احلماية الأكرث فعالية يف الدول ذات الدخل املرتفع حتقق ربًحا ي�ضل اإىل %40 

م�ضاألة خطية، ول ميكن قيا�ضها ب�ضهولة، اإل اأن الدلئل التي توؤكد على م�ضاهمة احلماية الجتماعية يف النمو القت�ضادي تعترب قوية. اأما 

العوامل التي توؤثر على فعالية التحويالت النقدية يف اأي دولة فهي مالئمة للميزانية املخ�ض�ضة لها، وطرق ت�ضميمها، واآليات ال�ضتهداف. 

و�ضيتم الهتمام بهذه اجلوانب الأ�ضا�ضية �ضمن حمور احلماية الجتماعية يف ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي.

النمو القت�ضادي من خالل  املوؤثرة على  القنوات  اأهداف ال�ضرتاتيجية ل بد من بذل جهودًا كبرية يف جمال حت�ضني         ول�ضمان حتقيق 

دعم �ضوق العمل، وم�ضاركة املراأة وال�ضباب والفئات التي تواجه عوائق حتول دون م�ضاركتهم يف القت�ضاد الوطني. اإن ال�ضتثمار يف راأ�ض 

املال الب�رشي وحتقيق الأمن الجتماعي هو اأحد املتطلبات الرئي�ضية لنجاح ال�ضتثمارات الإنتاجية، فتكاليف الأيدي العاملة الوافدة، على 

م�ضتوى القت�ضاد الكلي، ت�ضبح اأقل بكثري بوجود نظم احلماية الجتماعية الفاعلة، كما توفر برامج احلماية والرعاية الجتماعية فر�ض 

عمل جديدة للخريجني الُعمانيني. ول بد ل�ضيا�ضات احلماية الجتماعية اأن تكون جزءًا ل يتجزاأ من �ضيا�ضة القت�ضاد الكلي يف ال�ضلطنة 

بالتن�ضيق الوثيق بني الوزارات املعنية والقطاعني اخلا�ض والأهلي. 

وعلى الرغم من اأن اإعادة ت�ضكيل نظام احلماية الجتماعية لدعم النمو القت�ضادي ب�ضكل مبا�رش و�ضمان الندماج الجتماعي يكون اأكرث 

�ضعوبة اأثناء فرتات ال�ضغط املايل، اأو عند اإعادة الهيكلة، اإل اأنها ت�ضبح ملحة يف تلك الفرتات حتديًدا وذلك حتقيًقا لالإن�ضاف وال�ضتقرار 

الجتماعي، وهو ما ميكن اأن يتحقق بوجود اإرادة �ضيا�ضية ونظرة ا�ضت�رشافية للم�ضتقبل.

 

8 ( بيسيل وآخرون، قياس توفري الحكومة للسالمة 2003.
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ب. االأ�رضة يف قلب ال�سيا�سات االجتماعية:

الُعمانية  القيم  وحتمي  حتمل  التي  الأ�ضا�ضية  الوحدة  وهي  الأو�ضع،  املجتمع  عن  م�ضغرة  �ضورة  احلديثة  الُعمانية  الأ�رشة  متثل   

الأ�ضيلة. ومما ل �ضك فيه اأن اأ�ضكال الأ�رش يف ُعمان متنوعة، فلرمبا كان العائل الرئي�ضي لالأ�رشة امراأة مطلقٌة مثاًل، والتي لها احلق كمثيالتها 

من الأ�رش التي يعولها رجل يف اأن تكون يف حالٍة جيدة، وحتيا برفاه و�ضعادة. وقد يعول اأ�رشة اأخرى اأب مت�ضلط ولديه ميول عنيفة جتاه اأ�رشته.

القت�ضادية والجتماعية  التطورات  العمل. ويف ظل  والعاملني يف �ضوق  والطفل  املراأة  رئي�ضي مع حقوق  الأ�رشة ب�ضكل  تتداخل   

وال�ضكانية، والتي غالبًا ما توؤثر على الأ�رشة من نواٍح متعددة، ما يتوجب على وا�ضعي ال�ضيا�ضات القت�ضادية والجتماعية تقييم م�ضتوى 

الدعم املقدم لالأ�رشة الُعمانية، وتطوير وتوجيه ال�ضيا�ضات العامة ملجابهة نقاط ال�ضعف باأ�ضكالها املختلفة، ويدعم كل حمور من حماور 

هذه ال�ضرتاتيجية وبراجمها رفاه ومتا�ضك الأ�رشة. فعلى �ضبيل املثال:

يت�ضمن برنامج ال�ضمان الجتماعي مفهوم اأر�ضية احلماية الجتماعية، وهو املفهوم الذي يحمي ويعزز من التمكني القت�ضادي    

الذاتي لالأ�رش، ويدعم من قدرات الأ�رش الُعمانية واملجموعات الأكرث تعر�ًضا للمخاطر، وينظر اإىل قدرة اأ�رشة فقرية على العتماد على نف�ضها 

ماليًّا كاإحدى طرق التمكني القت�ضادي، وو�ضيلة خلروجها من مظلة ال�ضمان الجتماعي، ودافع لالأ�رش ال�ضمانية للعمل، وفتح م�ضاريع 

مدرة للدخل; فعندما يكت�ضب ال�ضباب مهارات ال�ضوق فاإنهم يتمكنون من امل�ضاركة يف املجتمع. وباملثل فعندما تتعلم الن�ضاء بع�ض 

املهارات فاإنهن ي�ضتطعن اأن يكن مواطنات اأكرث فاعلية.

ويف نطاق الرعاية الجتماعية، فاإن توفري الرعاية وبناء قدرات الأفراد ذوي الإعاقة اأو كبار ال�ضن املعر�ضني للمخاطر يعني اأن حقوقهم    

خذت يف العتبار، ومت احرتامهم باعتبارهم مواطنني كاملي املواطنة، وقد مت متكينهم واحتواوؤهم ب�ضكل اأف�ضل يف املجتمع.
ُ
قد اأ

ويف نطاق حماية الأ�رشة، عندما تتوافر امل�ضورة اجليدة والإر�ضاد الفاعل لالأ�رش الفقرية، وعندما تعمل احلكومة وموؤ�ض�ضات املجتمع    

املدين جنبًا اإىل جنب بهدف التوعية �ضد العنف لأ�رشي، فاإن ذلك يعد اإحدى �ضبل حماية ومتكني الأطفال. 

تعزز اأمثلة ال�ضيا�ضات الواردة اأعـاله من متا�ضــك الأ�ضــرة،وتـحـقق الرفاــهية وفق املــبادئ الثالثــة الرئي�ضيــة ل�ضرتاتيجيــة    

العمل الجتماعي 2025-2016.
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جـ. تعزيز احل�سانة االجتماعية.

اعتمــاد املفهوم املو�سع لله�سا�سة الذي ينقل تركيز الربامج 

اإىل كل االأفــــراد الذين قد يتـــاأثـــــرون بها عرب م�ســـار حيــــاتهـم

          خالل الفرتة املا�ضية قامت الوزارة بالرتكيز يف براجمها على اجلانب الرعائي، واجلانب احلمائي لفئات حمددة من املجتمع دون الرتكيز 

الكايف على جوانب الوقاية والتمكني. وقد يوؤدي ال�ضتمرار يف ا�ضتخدام النهج احلايل اإىل احتمال دخول فئات اأخرى من ال�ضكان يف حالت 

درا�ضة عوامل اخلطر  اإىل  يوؤدي  اله�ضا�ضة  تبني نظرة معمقة وهيكلية ملفهوم  فاإن  ولذلك  والهتمام.  بالرعاية  اأن حتظى  دون  اله�ضا�ضة 

يف البيئة املحيطة والتي تَُعّد من الأ�ضباب الرئي�ضية لق�ضور الأفراد، اأو معاناتهم من احلرمان، وذلك بغ�ض النظر عن فئتهم الجتماعية. 

اله�ضا�ضة عن  تنتج  فردية.  فقد  نتيجة ل�ضفات  ولي�ضت  والقت�ضادية،  الجتماعية  الإجراءات  اله�ضا�ضة جزءًا من  اعتبار  اإىل  بالإ�ضافة 

م�ضاكل متعلقة بغياب فر�ض العمل، اأو الفتقار اإىل فر�ض التعليم والتدريب، اأو عدم الو�ضول للخدمات ال�ضحية الأ�ضا�ضية، اأو وجود �ضكل 

من اأ�ضكال التمييز الجتماعي، الذي قد تعاين منه املراأة، اأو الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة ب�ضبب النظرة، واملواقف ال�ضلبية امل�ضبقة. 

وبهذا ت�ضبح عملية بناء ح�ضانة الأ�رش واملجتمع ب�ضكل عام هدًفا رئي�ًضا من اأهداف ال�ضيا�ضة الجتماعية.  فالأ�رشة يف الأ�ضا�ض    

الرعاية  توفري  اإىل  املراأة  اأو قد حتتاج  اأطفالهما،  رعاية  يتمكنا من  العمل لكي  اإىل  الوالدان  واقت�ضادية، فمثاًل قد يحتاج  اجتماعية  وحدة 

لوالديها كبار ال�ضن، اأو قد حتتاج املراأة املعيلة اإىل اإعالة اأطفالها مبفردها. وتوؤثر القرارات املتخذة داخل الأ�رشة على اختيار املعيل لالأ�رشة، والذي 

يعمل على تلبية الحتياجات اليومية لأفرادها.
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مفهوم مو�سع لله�سا�سة

ينظر اإىل اله�سا�سة من عدة نواٍح: 

- الناحية االأوىل: تتعــلق بارتباط اله�ســــا�ســـــة بوجود ق�سور وظيفي الأفراد اأو جمموعـــات معينة غري قادرة على رعاية نف�سها 

    مثل االأ�سخــــا�س ذوي االإعاقة، اأو كبار ال�سن، اأو االأطفال، اأو املر�سى الذين يحتاجون اإىل رعاية �سحية اأو االأيتام. اإال اأن امل�سكلة 

    االأ�سا�سية يف ذلك تكمن يف اأن هذه النظرة ت�سجع على الرتكيز على احللول الفردية مثل التدخــــالت النقــــدية قد ال تعــــالج 

   االأ�سباب املتاأ�سلة للم�سكلة. 

- الناحية الثانية: وهي النظــــر اإىل اله�ســـا�سة على اأنها تتعلـــق بخــــ�سائ�س الفئـــات املحتاجة، اإذ ميكن اعتبار بع�س الفئات 

    حمتاجة ب�سبب و�سعها االجتماعي، اأو انتمائها لفئة اجتماعية، اأو ب�سبب مكانتــــها االجتمـــــاعية. فالن�ساء وكبار ال�سن 

    واالأ�سخا�س ذوي االإعاقة يعدون من الفئات املحتاجة ب�سبب فئتهم يف املجتمع وطبيعة حياتهم االجتـــــماعية. يرتبط هذا 

   املنظور بالرتكيز ب�سكل كبري على متكني هذه الفئات لرعاية نف�سها، اأو امل�ساركة يف املجتمع ب�سكل اأو�سع.

- الناحية الثالثة: ي�سمل ذلك االأ�سخا�س الذين يتمتـــعون ب�سحة جيدة، ولكنهم يبحثون عن عمل لفرتات طويــــلة، اأو الذين 

   لديهم وظائف دخلها غري كاٍف، اأو تلك املوجــــودة يف �ســـوق العمل غري املنظـــــم وت�سبح ذات اأهمية اأكرب يف الدول ذات الدخل 

   املرتفع والتي غالباً ما تتعر�س اإىل التهمي�س.

وميكن النظر اإىل اله�سا�سة على اأنها متعددة الطبقات وقد تتداخل فئاتها.  ولذلك فال بد من ا�ستخدام اأدوات جديدة يف ر�سد 

وا�ستهداف ال�سيا�سة االجتماعية على اأ�سا�س اأنواع اله�سا�سة الثالثة.

اإعادة  اأو  الدخول  وت�ضهيل  الفقر،  الوقاية من  اإىل  اأ�ضا�ضيًا يهدف  اإجراءً  باعتبارها  النقدية ق�ضية مهمة  امل�ضاعدات  توفري  وتبقى ق�ضية 

الدخول يف العملية القت�ضادية، واأي�ًضا حماربة ظهور اأ�ضكال عدم امل�ضاواة. ول بد من حت�ضني اآليات ال�ضتهداف، ما يحد من ظهور عدم 

امل�ضاواة والإقالل من وقوع الأ�رش اأو الأطفال حتت خط الفقر. ومن اجلدير بالذكر اأن برامج احلماية الجتماعية لن تقت�رش على توفري امل�ضاعدات 

النقدية اأو الغذاء، بل �ضتتعامل هذه الربامج مع ق�ضايا اله�ضا�ضة الجتماعية من خالل توفري اخلدمات الجتماعية، والتغري يف ال�ضلوك 

املجتمعي جتاه الفئات التي تعاين من اله�ضا�ضة. 
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د. النهج املبني على االأنظمة:

�ستنتقل الوزارة من برامج تقدم خدمات حمددة اإىل برامج تقدم خدمات

 ذات جودة وفق منظــومة احلمـــــاية االجتماعــــية ال�سامـــلة واملـــــتكاملة. 

تلبية احتياجات  بالنتائج، وتنظيمها بهدف  الإدارة  الذي بني �رشورة تعزيز نوعية تلك اخلدمات من خالل  الت�ضخي�ضي  التقرير  على �ضوء 

الفئات املختلفة، واإيالء برامج التمكني والإدماج الجتماعي اأهمية كبرية، وذلك من خالل تعزيز التوا�ضل مع اجلهات ال�رشيكة يف منظومة 

احلماية الجتماعية، بالإ�ضافة لبناء �رشاكات جديدة. وميكن تعزيز هذا النهج من خالل ال�ضكل الآتي:

       �سكل رقم )14(

عوامل تعزيز النهج املبني على االأنظمة
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1. توطيد ال�رضاكة مع اجلهات احلكومية:

       يتطلب من وزارة التنمية الجتماعية التن�ضيق الفعال مع الوزارات واجلهات املعنية 

الأخرى عرب الآتي:

- اأن يعمــل نـظـام الـ�ضمــان الجتماعي و�ضناديق التقاعد مًعا باعتبارهما نظام 

    حمـايـة اجتمـاعيـة واحًدا، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

- تفعيـل الـتعاون بني الوزارة وكل من وزارات: ال�ضحة، والرتبية والتعليم، والتعليم 

    العـالـي، والقــوى العاملة، والـخدمة الـمدنية، اإىل غري ذلك حيث ترتبط الرعاية 

   الجتمـاعيـة ارتباًطا وثيًقا بامل�ضاعدات الجتماعية وتنمية الأ�رش والأ�ضخا�ض ذوي 

   الإعاقة.

-  ترتبط اأنظمة حماية الـمراأة والطفـل ب�ضكل وثيق مع وزارات: ال�ضحة، والتـربية 

    والتعليـم، والإعالم، والتـراث والثقافة، و�رشطة عمان ال�ضلطانية، والدعاء العـام 

    واللجان الوطنية ذات العالقة. 

- يُعد دور الأخ�ضائيني الجتماعيني مبثابة حلقة الو�ضل بني الأفراد والأ�رش والدولة، ويُعدُّ دورًا مف�ضليًّا يف العديد من برامج العمل الجتماعي؛ 

    لذلك يتوجب تعزيز دور الأخ�ضائي الجتماعي، كما يتطلب ال�ضتثمار يف تدريب املوؤهلني منهم ليتمكنوا من اأداء الدور املتوقع منهم، الأمر 

   الذي يعزز من م�ضاهمة العاملني يف جمالت اخلدمة الجتماعية يف زيادة رفاهية الأفراد وفاعلية الربامج الجتماعية.

2. تبني االإدارة بالنتائج لرفع كفاءة تنفيذ ال�سيا�سات والربامج:

يعد تبنى »اإطار الإدارة بالنتائج« اأحد العنا�رش الرئي�ضية يف ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي لالأ�ضباب الآتية:  

- نظام الإدارة املبني على النتائج �ضوف ميكن الوزارة من التنبوؤ بالجتاهات، وتخ�ضي�ض املوارد املالية والب�رشية وفق الأولويات امل�ضتقبلية. كما 

    يعمل على تفعيل جمموعة اأخرى من املهام ال�رشورية للوزارة، مبا يف ذلك حتليل امليزانية وتقييم الأداء، بالإ�ضافة اإىل اأنه �ضوف يفتح الأبواب 

   للرقابة والتقييم على م�ضتوى الربامج.

- تـم و�ضع جميع اأجزاء الربنامج الرئي�ضية بحيث ي�ضتخل�ض منها الأثر املتوقع يف مرحلة النتائج املتوقعة على مدى الـمراحل الـمختلفة 

   للخطة. كذلك متت �ضياغة النتائج بطريقة قابلة للقيا�ض لدعم التقييم وو�ضائل التحقق من هذه النتائج. 

- توقع بع�ض املعوقات التي قد تواجه الربامج املختلفة، وو�ضع الأ�ضاليب املنهجية للتعامل مع هذه العوائق اأو اإيجاد طرق للتغلب عليها. 

    هذا بالإ�ضافة اإىل اأنه مت حتليل نقاط ال�ضعف يف قدرات املوارد الب�رشية واحتياجاتهم الفنية ؛ باعتبارها جزءًا ل يتجزاأ يف كل حمور من حماور 

   ال�ضرتاتيجية. 

اجلهات  جميع  بني  والتكاتف  التعا�سد  اإن   "

اإداراتها  بني  املبا�رض  والتن�سيق  امل�سوؤولة 

عليها  القائمني  بني  وامل�سورة  الراأي  وتبادل 

املوؤدي اىل جناح اخلطط والربامج  هو ال�سبيل 

التنمية  يف  املن�سود  دورها  اآداء  يف  الوطنية 

والبعيدة  القريبة  اأهدافها  وحتقيق  ال�ساملة 

يف خدمة االأجيال احلا�رضة والقادمة "

خطاب �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن 

�سعيد املعظم اأمام جمل�س ُعمان 2011
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3. الرتكيز على جودة الربامج:

لقد كانت احلاجة لتعزيز اجلودة  اإحدى اأهم تو�ضيات التقرير الت�ضخي�ضي، وعلى الرغم   

من حتقق الو�ضول للعديد من اخلدمات الرئي�ضية فاإنه قد تبني اأن هناك ثغرات ملحوظة ل بد من 

معاجلتها �ضمانًا للجودة، وغالبًا ما ينظر اإىل رفع جودة اخلدمات من حيث تو�ضيع فر�ض احل�ضول 

على خدمات اأكرث تخ�ض�ًضا. اإل اأن هناك حاجة لإجراء جمموعة من التح�ضينات يف جودة الربامج 

اإليها،  احلالية يف جميع املجالت. والتي تعني زيادة فعالية تقدمي اخلدمات لأولئك الذين يف حاجة 

واملزيد من اخلدمات املتكاملة يف الوزارات، والبتكار يف اإ�رشاك القطاع اخلا�ض، والقطاع الأهلي، وتوفري 

وا�ضتخدام قاعدة بيانات متكاملة، وعلى م�ضتوى الربامج، فاإن جودة الربامج ت�ضمل على �ضمان ما 

يلي:

- معاجلة اأ�ضباب واأعرا�ض اله�ضا�ضة.   

- و�ضع معايري اجلودة وتنفيذ اإجراءات �ضمانها.   

- اإ�ضافة عن�رش التعلم وحت�ضني اجلودة على اأ�ضا�ض الر�ضد والتقييم.   

ولقد مت و�ضع خطط عمل لتعزيز اجلودة، يف جميع املحاور، خا�ضة خالل ال�ضنوات اخلم�ض الأوىل من فرتة ال�ضرتاتيجية، بالإ�ضافة اإىل و�ضع 

اإن�ضاء وحدة اجلودة يف الوزارة مع الأخذ يف العتبار ال�ضتثمار يف بناء قدرات جديدة للعاملني يف الوزارة  اأنظمة جديدة ملتابعة اجلودة مثل 

وتدريبهم.

4. تعزيز ال�رضاكة مع القطاع اخلا�س والقطاع االأهلي :

الأهلي  القطاع  وميثل  التطبيق،  واآليات  املبتكرة،  املبادرات  لتعزيز  �رشاكات جديدة،  اإقامة  الجتماعي  العمل  ا�ضرتاتيجية  تتطلب   

على  ال�ضرتاتيجية  ال�ضلطنة،وتقوم  يف  اخلا�ض  القطاع  موؤ�ض�ضات  مع  ال�رشاكة  اإىل  بالإ�ضافة  ال�رشاكات،  تلك  اإقامة  يف  اأ�ضا�ضيًا  عن�رشًا 

ا�ضتغالل هذه الفر�ض وال�ضتفادة منها يف املجالت الجتماعية املختلفة. 

دعم  و�ضيتم  الرئي�ضية،  الأهلية  اجلمعيات  اأهداف حمور  اأحد  وهو  ووا�ضح،  قوي،  تنفيذي  اإطار  وجود  الأهلي  القطاع  مع  العمل  ويتطلب 

اجلمعيات الأهلية لتح�ضني قدرتها على ال�ضطالع بدورها لت�ضبح اأكرث تنظيًما مل�ضاريعها ال�ضغرية واملتو�ضطة، مع تعزيز الإجراءات من 

خالل عمليــات الت�ضجيــل واإعادة الـتـرخي�ض. وتهدف هذه الإجراءات اإىل تطوير ودعم العالقة بني الدولة واجلمعيات الأهلية خالل ال�ضنوات

على  مبني  "نهج  و�سع  مت  لقد 

االأنظمة" يف كافة املحاور باعتباره 

وحتقيق  التعاون  لتعزيز  و�سيلة 

اجلودة، والتغلب على جتزئة قطاع 

التحرك  اإن  االجتماعي.  العمل 

لي�س  املجاالت  هذه  يف  قدما 

مكلفــاً، بـل على العــكــ�س تـماماً 

مكا�سب  يحقـــق  اأن  ميكن  حيث 

ا�سرتاتيجية  يف  املنال  �سهلة 

العمل االجتماعي.
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 القادمة، كذلك فقد مت الأخذ يف العتبار اأهمية دور القطاع الأهلي يف كل حمور من املحاور ال�ضتة لال�ضرتاتيجية، وذلك لتوفري فر�ض جديدة 

لل�رشاكة وتوفري اإمكانية البتكار، وتقدمي خدمات تلبي احتياجات امل�ضتقبل خا�ضة على م�ضتوى املجتمع املحلي، ويف املجالت التي تتطلب 

تقدمي خدمات عالية اجلودة. ويعد تعزيز �ضبل ال�رشاكة مع القطاعني الأهلي واخلا�ض و�ضيلة ل�ضتكمال التو�ضع يف تقدمي اخلدمات احلكومية، 

للتحرك  اخلا�ض  القطاع  ال�ضرتاتيجية  الإن�ضاف الجتماعي، وت�ضجع هذه  املحتاجة للخدمات وحتقيق  الفئات الجتماعية  وتعزيز و�ضول 

دعًما جلهود التنمية الجتماعية من خالل و�ضع اإطار عمل لتحقيق اأق�ضى ا�ضتفادة ممكنة من م�ضاهماتهما املادية والعينية، وذلك من 

مبداأ امل�ضوؤولية الجتماعية لل�رشكات. اإن وجود اإطار عمل وا�ضح واأ�ضا�ضي للقطاعني اخلا�ض والأهلي للعمل يف جمال التنمية الجتماعية 

�ضوف ين�ضب ب�ضكل اإيجابي على كافة القطاعات الأخرى. 
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هـ. نهج م�سار احلياة يف ال�سيا�سات االجتماعية.

�ستنتقل الوزارة من توجيه خدماتها لفئات حمتاجة حمددة اإىل تبني 

نــــهــج مــــ�ســــار احليــــاة للفئات امل�ســـــــــــتهـــــدفة وعـــبــــر دورة احليــــــاة. 

اعتمد التقرير الت�ضخي�ضي الذي مت تنفيذه عند البدء يف اأعداد ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي على مفهوم م�ضار احلياة، وارتبط   

لها  يتعر�ض  التي  الإيجابية  العوامل  وتعزيز  الفرد،  حياة  تطور  بفرتات  الربامج  ربط  خالل  من  تطبيقه  على  ال�ضرتاتيجية  هذه  ت�ضميم 

الفرد يف مراحل مبكرة من حياته. ومل يقت�رش توجه ال�ضيا�ضة العامة وفق نهج م�ضار احلياة فقط على الأفراد، واإمنا توجيهها اأي�ًضا لالأ�رش 

ا بالفرتات النتقالية يف حياة الفرد مثل مراحل الطفولة املبكرة، واملراهقة  واملجتمعات والبيئة املحيطة. ويويل هذا النهج اهتماًما خا�ًضّ

وال�ضباب، بحيث تكون ال�ضيا�ضات املو�ضوعة موؤثرة وم�ضجعة. 

اإن تطبيق هذا املفهوم على م�ضتوى ال�ضيا�ضات الجتماعية يوفر مكا�ضب كبرية، فهو يلقي ال�ضوء على العائدات القت�ضادية            

ت�ضبب  والتي  املتاأ�ضلة  للم�ضاكل  للت�ضدي  الوقاية  برامج  يف  وال�ضتثمار  لالأطفال،  الأوىل  ال�ضنوات  يف  لال�ضتثمار  الكبرية  والجتماعية 

احلرمان والعزل، بالإ�ضافة اإىل التعامل مع نتائجها مثل توفري خدمات متخ�ض�ضة للتاأهيل اأو اإعادة التاأهيل.  كما ين�ضجم هذا مع املفهوم 

مع مفهوم املحددات الذي تبنته وثيقة النظرة امل�ضتقبلية للنظام ال�ضحي للعام 2050م والتي طالبت �رشاحة بفهم الأ�ضباب الكامنة 

وراء النتائج ال�ضحية والجتماعية من اأجل ت�ضميم وتقييم �ضيا�ضات ملواجهتها. لذلك مت اعتماد نهج م�ضار احلياة يف املحاور الرئي�ضية 

لال�ضرتاتيجية.
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و. النهج القائم على حقوق االإن�سان.

        اال�ستمرار يف تنفيذ االلتزامات الدولية وفق منظومة حقوق االإن�سان وباالأخ�س اتفاقية حقوق الطفل 

        واتفاقية الق�ساء  على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، واتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة

ال�ضبع  املتحدة  الأمم  اتفاقيات  من  اأربع  اإىل  ُعمان  �ضلطنة  ان�ضمت   

واتفاقية   ،)1996( الطفل  حقوق  اتفاقية  وهي:  الإن�ضان،  حلقوق  الرئي�ضية 

الق�ضاء  واتفاقية   ،)2003( العن�رشي  التمييز  اأ�ضكال  جميع  على  الق�ضاء 

على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة )2005( واتفاقية حقوق الأ�ضخا�ض ذوي 

لتفاقية  الختياريني  الربوتوكولني  اإىل  اأي�ًضا  ان�ضمت  كما   .)2008( الإعاقة 

حقوق الطفل واإىل اأربع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماين واملعنية 

بحقوق الإن�ضان. كما اأحرزت ال�ضلطنة تقدًما ملحوًظا يف تنفيذ التفاقيات 

ال�ضلطنة مبوجب  التزامات  لتنفيذ  قدماً  امل�ضي  ويُعد  اإليها.  ان�ضمت  التي 

متابعة  �ضيتم  ال�ضرتاتيجية.  هذه  تنفيذ  يف  رئي�ًضا  هدًفا  التفاقيات  هذه 

التمييز �ضد  اأ�ضكال  الق�ضاء على جميع  اتفاقية  تطبيق  املحرز يف  التقدم 

املراأة من خالل اتخاذ املزيد من الإجراءات الت�رشيعية، وتعزيز دور املراأة الُعمانية 

يف  الجتماعي  النوع  ت�ضمني  خالل  ومن  املجتمع،  يف  القرار  اتخاذ  مراكز  يف 

يف  دورًا  الطفل  حقوق  اتفاقية  ولعبت  لال�ضرتاتيجية.  الرئي�ضية  املحاور 

على  ال�ضرتاتيجية  هذه  وتركز  للطفولة.  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  ت�ضكيل 

تعزيز الذراع احلمائية والوقائية يف التفاقية، خا�ضة فيما يتعلق ببناء نظام 

حماية  للمراأة والطفل والرتكيز على برامج الطفولة املبكرة وو�ضع الأ�رشة يف 

قلب ال�ضيا�ضات الجتماعية. 

باأنه عبارة  االإن�سان  القائم على حقوق  النهج  يعرف 

عن اإطار مفاهيمي ي�ستند ب�سكل معياري اإىل املعايري 

اأي  اإليها  ان�سمت  والتي  االإن�سان،  حلقوق  الدولية 

والربامج  وال�سيا�سات  ترت�سخ اخلطط  دولة، ومبوجبه 

الدولة على تعزيز  الدولية، ما ي�ساعد  وفًقا للمعايري 

اال�ستدامة، وامل�سي قدًما يف ترجمة احلقوق الواردة يف 

املعاهدات واملواثيق الدولية اإىل واقع ملمو�س، ومتكني 

االأ�سا�سية  ال�سفات  عر�س  وميكن  املحتاجة.  الفئات 

للنهج القائم على حقوق االإن�سان:

- الوفاء بحقوق االإن�سان ينبغي اأن ميثل الهدف 

   الرئي�سـي عند �سياغة ال�سيا�سات والبــرامج.

- تدعيـــم قدرات اأ�سحاب الـحقوق بالتعبري عن 

   مطــــالبهـم وا�ستحقــــاقـــاتـــهــــم، كما يدعم 

   اأ�سحـــاب الـــــم�سـوؤوليـــــة للوفاء بالتزاماتهم.

- تعتمد ال�سيا�سات والربامج يف جميع القطاعات، 

   ويف جميع املراحل العملية على املبادئ والـمعايري 

   امل�ستنبطة من االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�سان. 
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من ناحية اأخرى فاإن امل�ضادقة على اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة قد فتحت اآفاًقا جديدة من الربامج والفر�ض. ورغم توفري   

دعم كبري لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، اإل اأن هناك حاجة اإىل حتقيق نقلة نوعية يف اآلية دعم املجتمع لهذه الفئة، لي�ضبح املجتمع اأكرث اإدماًجا 

لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، ويعزز من عملية بناء قدراتهم ليقل الرتكيز على برامج املعا�ضات والتحويالت النقدية، ويزيد يف جانب التمكني 

وامل�ضاركة.

من اأجل جناح هذا التوجه ال�ضرتاتيجي ل بد من قيا�ض التقدم املحرز يف جمال حقوق الإن�ضان والذي يتطلب وجود قاعدة معلومات �ضاملة 

تت�ضمن معلومات اإح�ضائية عن و�ضع الأفراد واجلماعات من الناحية العملية، بالإ�ضافة اإىل معلومات حول املعايري القانونية وتطبيقها 

على اأر�ض الواقع، وهناك فر�ض كبرية للتعاون مع املر�ضد الجتماعي، والذي مت اإن�ضاوؤه يف ال�ضلطنة لقيا�ض التقدم املحرز يف كل جانب وفًقا 

للموؤ�رشات الجتماعية املو�ضوعة.
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ول �ضك اأن التحولت ال�ضتة التي مت ا�ضتعرا�ضها يف هذه الوثيقة تتما�ضى مع احلاجة اإىل اجلمع بني ال�ضيا�ضة القت�ضادية والجتماعية، 

والتخفيف من تاأثري اأي �ضغوط مالية م�ضتقبلية اأو اآثار الإ�ضالحات يف القت�ضاد الكلي.

ويلخ�ض ال�ضكل اأدناه الإطار املفاهيمي ل�ضرتاتيجية العمل الجتماعي والتي تهدف اإىل احلد من اله�ضا�ضة بني الأ�رش ويف املجتمع الُعماين، 

وتعزيز احل�ضانة الجتماعية، وذلك با�ضتخدام التدخالت ال�ضرتاتيجية اخلم�ضة وهي: امل�ضاهمة يف حتقيق منو اقت�ضادي م�ضتدام، وتعزيز 

مفهوم اله�ضا�ضة، وا�ضتخدام النهج املبني على الأنظمة، والنهج القائم على حقوق الإن�ضان، ونهج م�ضار احلياة. مت ت�ضميم التوجهات يف 

حماور ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي ال�ضتة، ول بد لكل التدخالت اأن تعرب عرب عد�ضة »اجلودة« والتي تعد حا�ضمة بني الإجراءات والنتائج.

�سكل رقم )15( 

ملخ�س االإطار املفاهيمي العام ال�سرتاتيجية العمل االجتماعي
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الف�سل ال�ساد�س: حماور ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي. 

ا ملحاور ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي، والتي تعمل مًعا ب�ضكل مرتابط وفق الإطار ال�ضرتاتيجي  ي�ضتعر�ض هذا الف�ضل ملخ�ًضا عاًمّ  

العام لتعزيز ح�ضانة الأ�رشة الُعمانية.  وتتكون هذه ال�ضرتاتيجية من �ضتة حماور، وهي:  

1( احلماية االجتماعية.

2( الرعاية االجتماعية.

3( تنمية االأ�رضة واملجتمع.

4( حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

5( اجلمعيات واملوؤ�س�سات االأهلية.

6( الدعم املوؤ�س�سي.

وي�ضتعر�ض هذا الف�ضل كل حمور من املحاور ال�ضرتاتيجية ال�ضتة، من حيث اأهم الإجنازات، والتحديات، والتوجهات ال�ضرتاتيجية   

املاأمولة،  وميثل هذا الف�ضل ملخ�ًضا للمحاور، وخطط العمل املف�ضلة املرفقة بهذه الوثيقة.

الأ�رشة  و�ضتواجه  من ح�ضانتها.  التعزيز  بهدف  و�رشكائها  الجتماعية  التنمية  وزارة  قلب جهود  الأ�رشة يف  و�ضع  اأدناه  ال�ضكل  يبني       

الُعمانية، خالل العقود املقبلة، حتديات دميغرافية واقت�ضادية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية كبرية.  وتت�ضدى هذه ال�ضرتاتيجية  ملجموعة 

من التحديات التي �ضتواجه الأ�رشة يف ال�ضنوات القادمة باعتبارها وحدة اجتماعية واقت�ضادية يف املجتمع الُعماين، و�ضت�ضعى وزارة التنمية 

الجتماعية اإىل �ضمان اأن يكون لل�ضيا�ضات الجتماعية على امل�ضتوى الوطني اأثر اإيجابي وحمائي على الأ�رشة، بالرتكيز على اأربعة حماور 

رئي�ضية وهي: احلماية الجتماعية، والرعاية الجتماعية، والتنمية الأ�رشية، وحقوق الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.   وتعمل هذه املحاور مًعا لدعم 

الأ�رشة وامل�ضاعدة على خلق بيئة داعمة لها، واحرتام حقوق كل فرد من اأفرادها، و�ضتحقق الوزارة عملها بفعالية اأكرث من خالل العمل على 

دمج املبادئ التوجيهية الثالثة وهي الإن�ضاف، والتمكني، والإندماج الجتماعي يف براجمها. 

كما تُعد هذه ال�ضرتاتيجية النوع الجتماعي ق�ضية تقاطعية تعمل من خاللها على الت�ضدي لق�ضايا عدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني،   

وقد مت اأخذها بعني العتبار يف كل املحاور. ويعزز من هذا  الإطار ال�ضرتاتيجي ال�رشاكات مع اجلمعيات الأهلية والقطاع اخلا�ض، والتي تعمل 

على التعزيز من جودة اخلدمة والبتكار يف طرق تقدميها. اإن الإطار العام لال�ضرتاتيجية يركز على العمل ب�ضكل متكامل، ما �ضيكون له اأثر 

كبري يف حتقيق اأهداف هذه ال�ضرتاتيجية.



72

 �سكل رقم )16(

 االإطار العام ال�سرتاتيجية العمل االجتماعي
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جدول رقم )3(

نظرة �رضيعة على حماور ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي

 
 
 
   

 
 2025-2016ثيقة استراتيجية العمل االجتماعي و  ( 52)

 
 (3جدول رقم )

 االجتماعيالعمل  اسرتاتيجيةنظرة سريعة على حماور 
 

 ال ع  املؤ    
 واملؤ ق ت ا جم   ت

  ةاأل ل
ذو   األشخ ص قوق 

 اإلع دة
  جتم ع ةا  ا حم ية  جتم ع ةا  الرع ية  ذ م ة األ رة واملجتم 

ذواكاااااااااا  الت ااااااااااورات  وزارة 
واأل اااااااا ل    الته ولوج ااااااااة

لاااال دعاااا   ال لم ااااة ا ح يثااااة
 ذقااااااااااااااااااااا  و القرار، اذخااااااااااااااااااااا ذ
ذات  اجتم ع ااااااااااةخاااااااااا ن ت 

جااااااااااااودة ع ل ااااااااااااة  أ ااااااااااااالوب 
 نركااااااا   وكااااااافء ول ااااااا ل، 
ة ذبناا  وذ ااور  ن  هاا  التحت اا

وداااااااااا رده  الفشاااااااااارية، ذاااااااااا ير 
نوارد ااااا  امل ل اااااة بشاااااف ل ة 
وع الااااة، ذتصااااك وذتف عااااك 

 ن  املقتف  ي 

 د اااااااااااااااااااااااااااا ل أ لاااااااااااااااااااااااااااال 
نقاااااااتقك نقاااااااؤول و 

وداااا در علااااى تشااااه ك 
   نةتمعااال داااو  و ااال

ول اااا ل  حااااو خ نااااة 
 .اااا نيماملجتم  ال ُ 

 شااااااااخ ص ذو  إع دااااااااةأ 
نااااااااااا  ا جنقااااااااااايع، ولااااااااااال 
 جم ا  املرا اك ال مريااة
يتمت ااااااااااااااااااااااااااوع    لاااااااااااااااااااااااااااة 

 شااااااااااا ركوع نا حقاااااااااااوق و 
  ف عل ة لل املجتم 

أ ااااااااااااااااااااارة نتم  اااااااااااااااااااااهة،  
نقتقرة، آن اة، نمه اة 
تقااااااااااااا    لااااااااااااال ذحق اااااااااااااق 

 جتم ع ااااااااااااةا  الت م ااااااااااااة 
 املقت انة.

وأ ااااااااااااااااااااااااار    لااااااااااااااااااااااااراداأل  
يتمت ااااوع  حقااااوده  لاااال 
ا حصااول علااى خاا ن ت 

ذات  اجتم ع ااااااةرع يااااااة 
جاااااااااااودة ع ل اااااااااااة ذرا ااااااااااال 

ورغباااااا ده   ا ت  جاااااا ده 
وذمهاااااااانه  ناااااااا  ال ااااااااي  
 صاااااااااااااااااااااااورة نقاااااااااااااااااااااااتقلة 

 .وذحفظ كران ه 

ا حم ياااااااااااااااااااااااااة  ةأرضااااااااااااااااااااااااا  
تقاااا    لاااال  جتم ع ااااةا  

األ اااااارة  ة صاااااا  ت  ياااااا  
دلاااا  ال مااااو و  م   ااااة،ال ُ 

والتقل ا  ا دتص د 
 .ع   املق واةن  

 

 

 األثر

عمل ااة صاا   للقاارارات ذيقاا   (1
  لهفاااااا ءة والف عل ااااااة و تاااااا ئ  
نخ  اااااااااااااااااااااة يااااااااااااااااااااات  نت ب اااااااااااااااااااااة 

 ذحق قه  وذق   .
نوارد بشرية نمه اة ونؤ لاة  (2

ن ديااااااة ألداء ولاااااا كه  إن   اااااا ت 
 امل وطة هه . امله  

شاااااااراكة ذ  نل اااااااة  اااااااايع  (1
 ،الق ااااااااااااااااااااااا ل األ لااااااااااااااااااااااال
 ،والق ااااااا ل ا حهاااااااوني

والق ااااااااااااااااا ل ا خااااااااااااااااا ص 
تقاااااااااااااااااااااااااا     هفااااااااااااااااااااااااااا ءة 
ول  ل اااااااة لااااااال الت م اااااااة 

 ت وآل ااااااااااااااااااااااااااااااا ت تشااااااااااااااااااااااااااااااار   (1
ذنقاا ق ة ورصاا  نتوائمااة 
ناااااااااااااا  ال ظاااااااااااااا   األ   اااااااااااااا   

 ذف د ااااااااااااااااااااااااةوا  ،لل ولااااااااااااااااااااااااة
ال ول ااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  حقااااااااااااااااااااااااااااااااااااوق 

 .اإلع دةذو   األشخ ص

    ااااااااااااااااااااااا ت وتشااااااااااااااااااااااار   ت  (1
وط  اااااااااااااااة  أ اااااااااااااااريةو اااااااااااااااران  

ن صااااااااااااااااافة ونبن اااااااااااااااااة علاااااااااااااااااى 
   اااتقرار ماااة الااا  ئك وداع

 وذم  ك األ ر.
ذ م ااااااااااة ال فولااااااااااة املبهاااااااااارة  (2

 اجتم ع ااااااااااة ظااااااااا   رع ياااااااااة  (1
نقااااااااااا ر  لاااااااااااليااااااااااا ع  الفااااااااااارد 

ا ح اااااا ة، يليااااااا  ا ت  ج ذااااااال 
ويحا   رغب ذل،نرذه  علاى 

وناااااا ع   اإلنقاااااا ع قااااااوق 
 للرأ  نااااااااا ل ا جتمااااااااا   ااااااااا 

ن ظونااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  م يااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  (1
ذيقااااااااااااااااااااااااااااااااا   اجتم ع اااااااااااااااااااااااااااااااااة

  لف  ل ااااااااااااااااااااااة والهفاااااااااااااااااااااا ءة 
تقااااااااااااااااا    لااااااااااااااااال التمهااااااااااااااااايع 

لأل اااااااااااااااااااااااااار  ا دتصاااااااااااااااااااااااااا د 
الهااااااااااااااااااااااام   ة والفئااااااااااااااااااااااا ت 

 ال ت ئ 
 ة الرئيق
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 ال ع  املؤ    

 واملؤ ق ت ا جم   ت
  ةاأل ل

ذو   األشخ ص قوق 
 اإلع دة

  جتم ع ةا  ا حم ية  جتم ع ةا  الرع ية  ذ م ة األ رة واملجتم 

وزارة ذتصاااااااااااااااااااااااااااك وذتف عاااااااااااااااااااااااااااك  (3
اا  نااا  نتلقاااي ا خااا ن ت  إية    

واملقاااااااااااااااااتف  ي ، وذوجااااااااااااااااال 
 اا ئك اإلعااال  عباا  و   رانةهاا 

 ون يري ده  ودوائر  .
لااة ا ة وع شااف لواز ااة أك اا  ن (4

تااااااااااا د ق وت هااااااااااا  ذخهااااااااااا  لل
 الوزارة. ا ا اذ ة ة

ة   ملت لباااااااااااااا ت وزارة تقاااااااااااااات (5
ناا   قاتف  ي وا ت  جا ت امل

خاااااااااااااااااااااالل  ظااااااااااااااااااااا    نركاااااااااااااااااااااا   
والر لااال التأ  ااااك هاااب  يتااان 

 ا ج   والرد  ة.
وزارة تقاااااتخ   أ ااااا ث  ظااااا   (6

التق  اااااااااااااااااااااااااة والته ولوج اااااااااااااااااااااااااا  
خاااااا ن ت إلها و  ااااااة  لتقاااااا ي 

 .قتف  ي ل  لة للم

 جتم ع اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةا  
ة ا دتصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ديو 

 املقت انة

 خااااااااا ن تو   اااااااااران  ذأ  اااااااااك (2
نت  اااااة و شااااا نلة نقااااا   ة 

وذات جااودة ع ل ااة ضاام  
 يئااااة نيقااااارة وخ ل اااااة نااااا  

 ال وائق.

املت  نلااااااااااة أولويااااااااااة وط  ااااااااااة 
  هاااااااوني  ااااااا لازا ن عونااااااة 

ونااوارد نخصصااة وداا رات 
نؤ ق ة وآل  ت للتنق ق 

 عب  الق  ع ت.
 

والشااااااااااراكة الف  لااااااااااة  اااااااااايع 
ا جهااااااااااااااااااااا ت والق  عااااااااااااااااااااا ت 

 .املختلفة
 
 

 ا خ صة.
ة للحم يااااااااااااااااااااااااااااااااااااة أرضاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  (2

نقاااااااااااات انة  جتم ع ااااااااااااةا  
ااا   ذاااولر نةموعاااة نااا  ن ل  

الهااااااااااااااام   ت األ   ااااااااااااااا ة 
وذهفاااااااك  ،ط يعل اااااااك املاااااااوا

 الاااااااا خك ناااااااا  أدناااااااا  ا اااااااا   
ااااااا   جم اااااااا   للم يشااااااااة ك ل  

 .واط يعامل
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 ال ع  املؤ    

 واملؤ ق ت ا جم   ت
  ةاأل ل

ذو   األشخ ص قوق 
 اإلع دة

  جتم ع ةا  ا حم ية  جتم ع ةا  الرع ية  ذ م ة األ رة واملجتم 

وزارة ذتصاااااااااااااااااااااااااااك وذتف عاااااااااااااااااااااااااااك  (3
اا  نااا  نتلقاااي ا خااا ن ت  إية    

واملقاااااااااااااااااتف  ي ، وذوجااااااااااااااااال 
 اا ئك اإلعااال  عباا  و   رانةهاا 

 ون يري ده  ودوائر  .
لااة ا ة وع شااف لواز ااة أك اا  ن (4

تااااااااااا د ق وت هااااااااااا  ذخهااااااااااا  لل
 الوزارة. ا ا اذ ة ة

ة   ملت لباااااااااااااا ت وزارة تقاااااااااااااات (5
ناا   قاتف  ي وا ت  جا ت امل

خاااااااااااااااااااااالل  ظااااااااااااااااااااا    نركاااااااااااااااااااااا   
والر لااال التأ  ااااك هاااب  يتااان 

 ا ج   والرد  ة.
وزارة تقاااااتخ   أ ااااا ث  ظااااا   (6

التق  اااااااااااااااااااااااااة والته ولوج اااااااااااااااااااااااااا  
خاااااا ن ت إلها و  ااااااة  لتقاااااا ي 

 .قتف  ي ل  لة للم

 جتم ع اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةا  
ة ا دتصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ديو 

 املقت انة

 خااااااااا ن تو   اااااااااران  ذأ  اااااااااك (2
نت  اااااة و شااااا نلة نقااااا   ة 

وذات جااودة ع ل ااة ضاام  
 يئااااة نيقااااارة وخ ل اااااة نااااا  

 ال وائق.

املت  نلااااااااااة أولويااااااااااة وط  ااااااااااة 
  هاااااااوني  ااااااا لازا ن عونااااااة 

ونااوارد نخصصااة وداا رات 
نؤ ق ة وآل  ت للتنق ق 

 عب  الق  ع ت.
 

والشااااااااااراكة الف  لااااااااااة  اااااااااايع 
ا جهااااااااااااااااااااا ت والق  عااااااااااااااااااااا ت 

 .املختلفة
 
 

 ا خ صة.
ة للحم يااااااااااااااااااااااااااااااااااااة أرضاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  (2

نقاااااااااااات انة  جتم ع ااااااااااااةا  
ااا   ذاااولر نةموعاااة نااا  ن ل  

الهااااااااااااااام   ت األ   ااااااااااااااا ة 
وذهفاااااااك  ،ط يعل اااااااك املاااااااوا

 الاااااااا خك ناااااااا  أدناااااااا  ا اااااااا   
ااااااا   جم اااااااا   للم يشااااااااة ك ل  

 .واط يعامل
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 (3جدول رقم )

 االجتماعيالعمل  اسرتاتيجيةنظرة سريعة على حماور 
 

 ال ع  املؤ    
 واملؤ ق ت ا جم   ت

  ةاأل ل
ذو   األشخ ص قوق 

 اإلع دة
  جتم ع ةا  ا حم ية  جتم ع ةا  الرع ية  ذ م ة األ رة واملجتم 

ذواكاااااااااا  الت ااااااااااورات  وزارة 
واأل اااااااا ل    الته ولوج ااااااااة

لاااال دعاااا   ال لم ااااة ا ح يثااااة
 ذقااااااااااااااااااااا  و القرار، اذخااااااااااااااااااااا ذ
ذات  اجتم ع ااااااااااةخاااااااااا ن ت 

جااااااااااااودة ع ل ااااااااااااة  أ ااااااااااااالوب 
 نركااااااا   وكااااااافء ول ااااااا ل، 
ة ذبناا  وذ ااور  ن  هاا  التحت اا

وداااااااااا رده  الفشاااااااااارية، ذاااااااااا ير 
نوارد ااااا  امل ل اااااة بشاااااف ل ة 
وع الااااة، ذتصااااك وذتف عااااك 

 ن  املقتف  ي 

 د اااااااااااااااااااااااااااا ل أ لاااااااااااااااااااااااااااال 
نقاااااااتقك نقاااااااؤول و 

وداااا در علااااى تشااااه ك 
   نةتمعااال داااو  و ااال

ول اااا ل  حااااو خ نااااة 
 .اااا نيماملجتم  ال ُ 

 شااااااااخ ص ذو  إع دااااااااةأ 
نااااااااااا  ا جنقااااااااااايع، ولااااااااااال 
 جم ا  املرا اك ال مريااة
يتمت ااااااااااااااااااااااااااوع    لاااااااااااااااااااااااااااة 

 شااااااااااا ركوع نا حقاااااااااااوق و 
  ف عل ة لل املجتم 

أ ااااااااااااااااااااارة نتم  اااااااااااااااااااااهة،  
نقتقرة، آن اة، نمه اة 
تقااااااااااااا    لااااااااااااال ذحق اااااااااااااق 

 جتم ع ااااااااااااةا  الت م ااااااااااااة 
 املقت انة.

وأ ااااااااااااااااااااااااار    لااااااااااااااااااااااااراداأل  
يتمت ااااوع  حقااااوده  لاااال 
ا حصااول علااى خاا ن ت 

ذات  اجتم ع ااااااةرع يااااااة 
جاااااااااااودة ع ل اااااااااااة ذرا ااااااااااال 

ورغباااااا ده   ا ت  جاااااا ده 
وذمهاااااااانه  ناااااااا  ال ااااااااي  
 صاااااااااااااااااااااااورة نقاااااااااااااااااااااااتقلة 

 .وذحفظ كران ه 

ا حم ياااااااااااااااااااااااااة  ةأرضااااااااااااااااااااااااا  
تقاااا    لاااال  جتم ع ااااةا  

األ اااااارة  ة صاااااا  ت  ياااااا  
دلاااا  ال مااااو و  م   ااااة،ال ُ 

والتقل ا  ا دتص د 
 .ع   املق واةن  

 

 

 األثر

عمل ااة صاا   للقاارارات ذيقاا   (1
  لهفاااااا ءة والف عل ااااااة و تاااااا ئ  
نخ  اااااااااااااااااااااة يااااااااااااااااااااات  نت ب اااااااااااااااااااااة 

 ذحق قه  وذق   .
نوارد بشرية نمه اة ونؤ لاة  (2

ن ديااااااة ألداء ولاااااا كه  إن   اااااا ت 
 امل وطة هه . امله  

شاااااااراكة ذ  نل اااااااة  اااااااايع  (1
 ،الق ااااااااااااااااااااااا ل األ لااااااااااااااااااااااال
 ،والق ااااااا ل ا حهاااااااوني

والق ااااااااااااااااا ل ا خااااااااااااااااا ص 
تقاااااااااااااااااااااااااا     هفااااااااااااااااااااااااااا ءة 
ول  ل اااااااة لااااااال الت م اااااااة 

 ت وآل ااااااااااااااااااااااااااااااا ت تشااااااااااااااااااااااااااااااار   (1
ذنقاا ق ة ورصاا  نتوائمااة 
ناااااااااااااا  ال ظاااااااااااااا   األ   اااااااااااااا   

 ذف د ااااااااااااااااااااااااةوا  ،لل ولااااااااااااااااااااااااة
ال ول ااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  حقااااااااااااااااااااااااااااااااااااوق 

 .اإلع دةذو   األشخ ص

    ااااااااااااااااااااااا ت وتشااااااااااااااااااااااار   ت  (1
وط  اااااااااااااااة  أ اااااااااااااااريةو اااااااااااااااران  

ن صااااااااااااااااافة ونبن اااااااااااااااااة علاااااااااااااااااى 
   اااتقرار ماااة الااا  ئك وداع

 وذم  ك األ ر.
ذ م ااااااااااة ال فولااااااااااة املبهاااااااااارة  (2

 اجتم ع ااااااااااة ظااااااااا   رع ياااااااااة  (1
نقااااااااااا ر  لاااااااااااليااااااااااا ع  الفااااااااااارد 

ا ح اااااا ة، يليااااااا  ا ت  ج ذااااااال 
ويحا   رغب ذل،نرذه  علاى 

وناااااا ع   اإلنقاااااا ع قااااااوق 
 للرأ  نااااااااا ل ا جتمااااااااا   ااااااااا 

ن ظونااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  م يااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  (1
ذيقااااااااااااااااااااااااااااااااا   اجتم ع اااااااااااااااااااااااااااااااااة

  لف  ل ااااااااااااااااااااااة والهفاااااااااااااااااااااا ءة 
تقااااااااااااااااا    لااااااااااااااااال التمهااااااااااااااااايع 

لأل اااااااااااااااااااااااااار  ا دتصاااااااااااااااااااااااااا د 
الهااااااااااااااااااااااام   ة والفئااااااااااااااااااااااا ت 

 ال ت ئ 
 ة الرئيق
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املحور االأول: احلماية االجتماعية.

اأر�ضية حماية اجتماعية م�ضتدامة ت�ضاهم يف تعزيز ح�ضانة الأ�رشة الُعمانية ودفع  اإر�ضاء  يهدف حمور احلماية الجتماعية اإىل   

ا اأدنى من الدخل جلميع املواطنني بهدف و�ضع  النمو القت�ضادي، كما توفر جمموعة من ال�ضمانات الأ�ضا�ضية لكل املواطنني وتكفل حدًّ

الأ�رشة الُعمانية يف اأولوية اأهداف ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي، وتعزيز النظرة الجتماعية الإيجابية اإىل اأهمية العمل يف حياة الفرد. 

1- اأهم االإجنازات: 

ة يف جمال تو�ضيع نطاق احلماية الجتماعية يف  متكنت �ضلطنة ُعمان على مدى العقود الأربعة املا�ضية من حتقيق اإجنازات مهمَّ  

بعديها الأفقي والعمودي اإىل اأغلب الفئات ال�ضكانية، وهو ما �ضاهم ب�ضورة عامة يف الرفع من م�ضتوىات العي�ض ب�ضورة عامة، ويف الرتاجع 

احلثيث لن�ضبة الفئات ذات املداخيل املحدودة خالل ال�ضنوات الع�رش املنق�ضية )11% من اإجمايل ال�ضكان �ضنة 2010 مقابل 16.1 % �ضنة 

2006( وم�ضتوىات عدم امل�ضاواة ب�ضورة خا�ضة، حيث ت�ضارع تراجع معامل جيني من 38.3 �ضنة 2006 ليبلغ 30.8 �ضنة 2010، وهو م�ضتوى 

الإجنازات يف  )31.3(. وجتلَّت هذه  بلغ  والذي  الفرتة  والتنمية خالل نف�ض  القت�ضادي  التعاون  ببلدان منظمة  اأقل بقليل عن ما مت ت�ضجيله 

ت�ضنيف �ضلطنة ُعمان يف مقّدمة الدول التي جنحت يف التقلي�ض من رقعة الفقر والأ�رشع تقّدما من بني 135 دولة يف حت�ضني موؤ�رش التنمية 

الب�رشية خالل الفرتة 1970 –2010.

  كما تطوَّر عدد املنتفعني بربنامج ال�ضمان الجتماعي ب�ضورة مت�ضارعة فمن 34،000 م�ضتفيد يف �ضنة 1983 اإىل ما يناهز 84،900 

م�ضتفيد يف �ضنة 2014،ف�ضاًل عن القرارات املتخذة خالل �ضنة 2011 بزيادة يف مقدار املعا�ض ال�ضماين لي�ضبح احلد الأدنى للمعا�ض 80 ريالً 

عمانيًا، واحلد الأق�ضى 264 ريالً عمانيًا، اأي بزيادة قدرها 100% مقارنة ب�ضنة 2010.   

ين�ضحب مفهوم احلماية الجتماعية املعتمد يف ال�ضرتاتيجية على جميع التدابري الرامية اإىل تقدمي الإعانات، �ضواء كانت نقدية اأو   

عينية، ل�ضمان احلماية من جملة اأمور منها ما يلي: 

- الفتقار اإىل الدخل املتاأتي من العمل اأو عدم كفايته نظرًا اإىل املر�ض اأو العجز اأو الأمومة اأو اإ�ضابة العمل اأو البطالة اأو تقدم ال�ضن اأو وفاة 

    اأحد اأفراد الأ�رشة.

- الفتقار اإىل �ضبل الو�ضول اإىل الرعاية ال�ضحية اأو عدم القدرة على حتمل اأعباء الو�ضول اإليها.

- عدم كفاية الدعم الأ�رشي، وخا�ضة لالأطفال والبالغني املعالني.

- الفقر العام اأو ال�ضتبعاد الجتماعي.
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وميكن خلطط احلماية الجتماعية اأن تكون ذات طبيعة م�ضاهماتية كالتاأمينات الجتماعية، اأو غري م�ضاهماتية كاملعا�ض ال�ضماين   

. 
9

ب�ضلطنة عمان، بال�ضتناد اإىل تقارير منظمة العمل الدولية 

        ميكن اعتبار عملية تو�ضيع تغطية ال�ضمان الجتماعي عملية ا�ضرتاتيجية ذات بعدين. وي�ضمل اأحد البعدين تو�ضيع اأمن الدخل، 

واحل�ضول على الرعاية ال�ضحية - ولو مب�ضتوى اأ�ضا�ضي ب�ضيط - بحيث يتمتع بهما ال�ضكان كافة. وميكن اأن ي�ضمى هذا البعد تو�ضيًعا 

اأفقيا. ويتوخى البعد الثاين توفري م�ضتوىات اأعلى من اأمن الدخل واحل�ضول على رعاية �ضحية اأف�ضل بدرجة حتمي م�ضتوى معي�ضة النا�ض 

حتى عند مواجهة اأحداث طارئة؛ مثل قلة فر�ض العمل واعتالل ال�ضحة والعجز وفقدان املعيل وال�ضيخوخة. وميكن اأن ي�ضمى هذا البعد 

اجلانب العمودي للتو�ضيع، وينبغي ال�ضعي اإىل تو�ضيع تغطية ال�ضمان الجتماعي ببعديه الأفقي والعمودي مًعا وفًقا للظروف الوطنية.  

وقد تطور عدد حالت ال�ضمان الجتماعي ب�ضكل كبري خالل الفرتة املا�ضية، فلم يكن يتجاوز عدد احلالت 131 حالة يف 1973، بينما   

و�ضل اإىل اأكرث من 35000 حالة يف عام 1985 و�ضوًل اإىل حوايل 84000 حالة يف العام املن�رشم. وال�ضكل البياين الآتي يبني تطور هذه احلالت.

�سكل رقم )17(

تطور عدد حاالت ال�سمان خالل الفرتة 2013-1973

 

امل�ضدر: التقارير ال�ضنوية لعدة �ضنوات – وزارة التنمية الجتماعية

9( الضامن االجتامعي من أجل عدالة اجتامعية وعوملة عادلة، مكتب العمل الدويل، جنيف 2011 
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كما �ضاهمت نفقات احلماية الجتماعية التي تعترب من اأهم مكونات التحويالت الجتماعية يف تعزيز جانب الطلب وت�رشيع النمو   

القت�ضادي من خالل عدد من قنوات التاأثري، ول �ضّيما ال�ضتهالك الأ�رشي ودفع ن�ضق مراكمة راأ�ض املال الب�رشي مبا ي�ضمح بتعزيز ح�ضانة 

الأ�رشة الُعمانية، وتاأمني ا�ضتدامة امل�ضارات احلالية خالل العقود املقبلة مع تعزيزها باإجنازات جديدة خالل الفرتات القادمة يف جمال التنمية 

امل�ضاهمة  وغري  الجتماعية(  )التاأمينات  امل�ضاهمة  بقطاعيها  الجتماعية  احلماية  منظومة  بوَّاأت  جمتمعة  الإجنازات  هذه  اإن  الب�رشية. 

)امل�ضاعدات املالية املبا�رشة، اأو ال�ضمان الجتماعي، وبرامج الرعاية الجتماعية( اأن تلعب دورًا اأ�ضا�ضيًّا يف اإطار �ضيا�ضة اإعادة توزيع الدخل، 

واإر�ضاء الأمن الجتماعي والت�ضامن بني الأفراد والأجيال. 
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2- التحديات املطروحة:

بالرغم من اأهمية الإجنازات التي مت حتقيقها حتى الآن يف جمال احلماية الجتماعية، اإل اأن بع�ض الفجوات والتحديات ل تزال تعيق   

تقدم القطاع على درب حتقيق التغطية ال�ضاملة والتما�ضك الأ�رشي، وتعظيم اأثر الربامج والتدخالت الجتماعية املختلفة على م�ضتوىات 

عي�ض ورفاه املواطنني. وميكن الإ�ضارة لهذه التحديات على النحو الآتي:

اأواًل: �سعف تنا�سق �سيا�سات احلماية االجتماعية واحلاجة اإىل ات�ساقها مع ال�سيا�سات الكلية.

يعد �ضعف التن�ضيق بني كافة ال�رشكاء يف القطاعات الجتماعية، وكذلك بني قطاعات التاأمينات الجتماعية و�ضناديق معا�ضات   

املتقاعدين وامل�ضاعدات الجتماعية، عالوة على عدم ات�ضاق ال�ضيا�ضات املتبعة يف جمال احلماية الجتماعية مع ال�ضيا�ضات القت�ضادية 

اأن تعيق حتقيق الأهداف على امل�ضتوى الكلي واملتعلقة بالتنمية ال�ضاملة امل�ضتدامة  اأبرز التحديات التي ميكن  والجتماعية الكلية من 

وتعزيز العدالة الجتماعية والتما�ضك الأ�رشي ومقاومة الفقر وعدم امل�ضاواة. كما اأن التغريات احلالية على م�ضتوى الرتكيبة ال�ضكانّية التي 

رد لن�ضبة الإعالة – وهو ما يعني ارتفاع ن�ضبة الفئات الن�ضطة )15 – 64( مقارنة بالأطفال 0 -14 واملتقدمني  تربز من خالل النخفا�ض املطَّ

يف ال�ضن 65 �ضنة فاأكرث– وت�ضارع توافد ال�ضباب من العمانيني على اأ�ضواق العمل، جتعل من التن�ضيق بني قطاعات احلماية الجتماعية، 

وال�ضحة، والرتبية والتعليم، والقوى العاملة من اأهم اأولويات املرحلة القادمة لتحقيق النقلة النوعية على م�ضتوى ال�ضتثمار يف راأ�ض املال 

الب�رشي، وتاأمني ح�ضانة الأ�رشة العامة وتعزيز متا�ضكها. 

ثانيًا: ت�ستت اأنظمة التاأمينات االجتماعية.

 تغطي القطاعني 
10

ل تزال اأنظمة التاأمينات الجتماعية تتميز بالت�ضتت، وتعدد �ضناديق التقاعد التي بلغ عددها 12 �ضندوًقا   

العام واخلا�ض، عالوة على وجود فوارق وا�ضعة بني اللتزامات واملزايا املمنوحة للم�ضتفيدين من القطاع العام مقارنة بالقطاع اخلا�ض.   

هات ال�ضباب العماين بخ�ضو�ض �ضوق العمل، والذي يف�ّضل ب�ضورة  ق توجُّ اأن تعمِّ ومن �ضاأن هذه امل�ضارات -اإن توا�ضلت بهذا ال�ضكل - 

وا�ضحة اللتحاق بالوظائف احلكومّية على العمل بالقطاع اخلا�ض، وهو ما قد يعيق اجلهود املبذولة حاليًّا للتعمني.

10 (  صندوق تقاعد موظفي الخدمة املدنية، صندوق تقاعد موظفي البنك املركزي العامين، صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط السلطاين، الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية، صندوق تقاعد موظفي 

املكتب السلطاين، صندوق تقاعد رشكة تنمية نفط عامن، صندوق تقاعد رشكة النفط العامنية للمصايف والصناعات البرتولية )أوربك(، صندوق تقاعد وزارة الدفاع، صندوق تقاعد رشطة عامن السلطانية، 

صندوق تقاعد القوة الخاصة، صندوق تقاعد جهاز األمن الداخيل، صندوق تقاعد الحرس السلطاين العامين(
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ع العمودي للتغطية الجتماعية، فال تزال هناك العديد من التحديات املن�ضو�ض عليها بالتفاقية رقم 102  اأما بخ�ضو�ض التو�ضُّ  

وتنح�رش حاليًّا  الجتماعي غري مغطاة كليًّا كالبحث عن عمل،  لل�ضمان  الدنيا  باملعايري  واملتعلقة  الدولية  العمل  ل�ضنة 1952 ملنظمة 

املنافع املقّدمة من طرف �ضناديق التقاعد يف �رشف املعا�ضات طويلة املدى كال�ضيخوخة، والعجز، والوفاة.  ويبقى بع�ض املنافع غري متوافر 

متاًما بالقطاع اخلا�ض اأو مغطى جزئيًّا بالقطاع العام واملتعلقة بالأمرا�ض واحلوادث املهنية والأمومة والتاأمني على املر�ض.

ومن جهة اأخرى، ما فتئ نطاق التغطية الجتماعية القانونية يتو�ضع منذ عدة �ضنوات نحو العديد من الفئات العاملة، ول �ضيما   

العاملون على ح�ضابهم واملزارعون، وال�ضيادون، واحلرفيون، اإل اأن ن�ضب التغطية الفعلية لهذه الفئات ل تزال منخف�ضة.

وبالنظر اإىل  عدم �ضمول مظلة التغطية الجتماعية كافة الفئات العاملة ذات القدرات امل�ضاهماتية، فاإن ت�ضاوؤلت تطرح حول   

احلجم احلايل للت�ضغيل غري املنظم يف غياب اإح�ضائيات دورية حول الت�ضغيل، وخ�ضائ�ض القوى العاملة، والذي يتم تقديره ح�ضب منهجية 

منظمة العمل الدولية )ILO، 2003(  باحت�ضاب ن�ضبة امل�ضتغلني �ضنويا الذين ل يزالون خارج مظلة التاأمينات الجتماعية، وكذلك الذين 

يوؤثر �ضلبًا على مقدار م�ضاهماتهم و�ضمان حقهم يف احل�ضول  ي�ضهد دفعهم ل�ضرتاكاتهم عدم ال�ضتقرار وتكرار فرتات النقطاع، ما 

على معا�ض تقاعدي لئق، ي�ضمح لهم بتوفري �ضبل العي�ض الكرمي عند بلوغ ال�ضن القانونية للتقاعد، ويبعد عنهم خطر ال�ضقوط يف دائرة 

الفقر والعوز. وعليه، تتجلى العالقة اجلدلية بني التاأمينات الجتماعية وامل�ضاعدات الجتماعية حيث اأن الفئات العاملة اخلارجة عن مظّلة 

التاأمينات الجتماعية لأ�ضباب عدة اأو التي مل يت�ضنَّ لها احل�ضول على معا�ض تقاعدي لئق غالبًا ما تكون الأقل قدرة على مواجهة املخاطر 

اأو ُمكّملة من  الفقر، ما يدفعها نحو احل�ضول على معا�ضات كاملة  دائرة  الدخل ويزيد ذلك من احتمال وقوعها يف  وانهيار  الجتماعية 

اأنظمة امل�ضاعدات الجتماعية اأو ال�ضمان الجتماعي. ويت�ضح جلّيا اأن النق�ض يف التغطية باأنظمة التاأمينات للفئات العاملة القادرة على 

م- ميكن اأن يكون يف مقّدمة الأ�ضباب التي توؤّدي اإىل ت�ضّخم اأعداد الفقراء يف الفرتات  ت�ضديد ا�ضرتاكاتها - ما يعربَّ عنه بالعمل غري املنظَّ

املقبلة، وهو ما يتعنّي معاجلته من الآن باحلمالت التوعويّة حول اأهمية املنافع املقدمة من قبل الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية.

ومن جهة اأخرى، ميكن اأن ينتج عن اأخطاء ال�ضتهداف من جهة و�ضخاء منظومة املعا�ضات ال�ضمانية ولئحة امل�ضاعدات امل�ضاحبة. من 

بالدخل  الت�رشيح  وعدم  ال�ضماين  باملعا�ض  النتفاع  اإىل  امل�ضتغلة  الفئات  بع�ض  تدفع  اأو حوافز عك�ضية  �ضلبية  بروز مواقف  اأخرى  جهة 

للتاأمينات الجتماعية اأو عدم اخلروج اإىل �ضوق العمل والكتفاء باملعا�ض ال�ضماين.
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ثالثًا: قلة عدد الباحثني واالأخ�سائيني، وغياب روؤية وا�سحة للتاأهيل والتدريب لهم.

تتمثل اأهم الفجوات التي مت ر�ضدها على م�ضتوى التنظيم املوؤ�ض�ضاتي لأعمال موظفي العمل الجتماعي )اأخ�ضائي اجتماعي،   

باحث اجتماعي وجامع بيانات( وكذلك على م�ضتوى اأدائهم املهني، حيث ي�ضكلون نقطة الو�ضل الأ�ضا�ضّية مع الأ�رش اأو الفئات امل�ضتهدفة 

من طرف الربامج الجتماعية، يف �ضعف ن�ضبة الكوادر املوؤهلة يف اإدارة منظومات الرعاية الجتماعية التي تعترب منخف�ضة حيث ل تتجاوز 

ن�ضبة الأخ�ضائيني والباحثني الجتماعيني 37 % من جمموع املوظفني يف قطاع اخلدمة الجتماعية، عالوة على نق�ض يف التغطية ال�ضكانية 

خا�ضة  فئات   – الكمي  امل�ضتوىين  على  ونقائ�ض  اختاللت  عنه  ينتج  قد  ما  وهو  والوليات،  املحافظات  من  لعدد  الجتماعية  باخلدمات 

بحاجة للم�ضاعدة باقية خارج مظلة التغطية – والكيفي )جانب الطلب : م�ضتوىات خدمة �ضعيفة ل ترتقي لتطلعات منظوري اخلدمة 

الجتماعية وجانب العر�ض : ا�ضتداد ال�ضغط على الأخ�ضائيني والباحثني الجتماعيني(.

ولكى يت�ضنَّى تقييم التوزيع احلايل ملوظفي العمل الجتماعي بالوزارة ح�ضب املحافظات والوليات، مت اعتماد بع�ض املعايري املعتمدة   

اليومي  العمل  عبء  ومعايري  الجتماعيني  والباحثني  بالأخ�ضائيني  ال�ضكان  تغطية  ن�ضبة  غرار  على  الدولية  املنظمات  بع�ض  طرف  من 

)Workload( وم�ضتوى تغطية املقابالت الأ�رشية. وح�ضل �ضبه وفاق حول هذا ال�ضاأن، حيث غالبًا ما يتم اعتماد م�ضتوى اأخ�ضائي، اأو باحث 

التوزيع  الُعمانيني ح�ضب  لل�ضكان  اأدناه(  ال�ضكل  الأ�ضفر يف  )اللون  احلالية  التغطية  ن�ضبة  ويفيدنا موؤ�رش  ن�ضمة.  اجتماعي لكل 5000 

اجلغرايف باأن املعدل الوطني احلايل بلغ 7492 ن�ضمة لكل باحث اجتماعي، اأو جامع بيانات مع وجود فوارق بني بع�ض املحافظات والوليات، 

يبلغ م�ضتوىات عالية مب�ضقط،  والو�ضطى، فيما  بالن�ضبة ملحافظات ظفار والربميي وم�ضندم  املوؤ�رش حتت عتبة 5000 ن�ضمة  ينزل  حيث 

بجنوب و�ضمال الباطنة، وبالداخلية. 
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�سكل رقم )18(

م�ستويات التغطية احلالية والتغطية الفعلية ح�سب املحافظات

 

امل�ضدر : ح�ضابات خبري احلماية الجتماعية بالعتماد على قاعدة البيانات »تكافل«

يبلغ حاليًّا عدد الباحثني والأخ�ضائيني يف قطاع اخلدمة الجتماعية على م�ضتوى املحافظات والوليات 385 ميثلون حوايل 14 % من   

اإجمايل عدد املوظفني بالوزارة يتوزعون كالآتي:

- 54 اأخ�ضائّياً اجتماعّياً ميثلون 14 % من جمموع العاملني يف اخلدمة الجتماعية خارج الوزارة، ويتوزعون ب�ضورة اأ�ضا�ضية على اأق�ضام الرعاية 

الجتماعية التابعة لدوائر التنمية الجتماعية باملديريات للتنمية الجتماعية باملحافظات، وب�ضورة اأقل على باقي املديريات العامة )املديرية 

العامة ل�ضوؤون الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة والتنمية الأ�رشية(. وتتمثل مهامهم ح�ضب بطاقات الو�ضف الوظيفي بالأ�ضا�ض يف تنفيذ اأهداف 

ذات  بالفئات  واملتعلقة  بالنظر  له  الراجعة  املجالت  والبحوث يف  الدرا�ضات  واأعداد  الجتماعية،  الرعاية  املعتمدة يف جمال  العامة  اخلطة 

احلاجيات اخل�ضو�ضية، وقطاعي الطفل واملراأة عالوة على تقدمي الدعم الفني بخ�ضو�ض توفري البيانات الإح�ضائية حول العمل الجتماعي، 

وحتليل البيانات ال�ضادرة عن قاعدة البيانات )تكافل( اإ�ضافة اإىل القيام بزيارات ميدانية اإىل الفئات والأ�رش التي بحاجة للبحث الجتماعي. 
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- 87 باحثًا اجتماعيًّا اأي ما ميثل يعادل 23 % من املجموع، والذين ل يختلف دورهم ح�ضب بطاقات الو�ضف الوظيفي عن مهام الأخ�ضائي 

الجتماعي، حيث تكاد تكون هذه البطاقات مت�ضابهة من حيث امل�ضمون.

- 244 جامع بيانات ميثلون 63 % من املجموع، ويتمثل دورهم بالأ�ضا�ض يف اأداء مهام تنفيذية تتعلق بجمع البيانات الأولية عن الأ�رش العمانية 

التي تقدمت بطلب التمتع مبعا�ض ال�ضمان الجتماعي، اإ�ضافة اإىل الأ�ضغال املتمثلة يف متويل قاعدة البيانات تكافل بالبيانات الالزمة.

ن�ضبة  تتجاوز  ل  حيث  منخف�ضة،  تعترب  الجتماعية  الرعاية  منظومات  اإدارة  يف  العليا  الكوادر  ن�ضبة  اأن  الأويل  التوزيع  هذا  من  يت�ضح 

الأخ�ضائيني والباحثني الجتماعيني 37 % من جمموع املوظفني يف قطاع اخلدمة الجتماعية. .

رابًعا: �سعف برامج التمكني ومنظومة التقييم واملتابعة.

يتمثل دور امل�ضاعدات النقدية على املدى الق�ضري يف حت�ضني الو�ضع املادي لالأ�رش املعوزة، وال�ضتجابة لحتياجاتها الأ�ضا�ضية،   

وعلى املدى املتو�ضط والطويل يف دفع تراكم راأ�ض املال الب�رشي لالأ�رش املنتفعة مبا ي�ضمح بتوفري الظروف املواتية للتمكني القت�ضادي لهذه 

الأ�رش، والرفع من فر�ض خروجها من دائرة التكالية بتثمني قدراتها الب�رشية على م�ضتوى اأ�ضواق العمل.

ا يف الرفع من م�ضتوىات املعي�ضة، عالوة على لئحة امل�ضاعدات امل�ضاحبة.  ويلعب حاليًّا املعا�ض ال�ضماين بال�ضلطنة دورًا مهًمّ  

امل�ضنني  فئة  على  اإجمال  يتوزعون  حالة   84900 حوايل   2014 �ضنة  نهاية  مع  باملعا�ض  املنتفعة  والعائالت  للحالت  الإجمايل  العدد  وبلغ 

)ال�ضيخوخة( بن�ضبة 38 %، تليها فئة العجز بن�ضبة 31 %، ثم فئة املطلقات بن�ضبة 14 % فالأرامل بن�ضبة  8 %، ثم بقية الفئات بن�ضب اأقل. 

املنتفعة  والأ�رش  للفئات  الب�رشية  القدرات  تو�ضيع  يف  الجتماعي  ال�ضمان  جناح  مدى  حول  الت�ضاوؤلت  من  العديد  حاليًّا  وتطرح   

باملعا�ض واإك�ضابها الفر�ض والقدرات الالزمة، للخروج من دائرة التكالية والتوجه نحو اأ�ضواق العمل يف ظل �ضعف منظومة تعتمد على 

املتابعة الدورية ملدى حت�ّضن الأو�ضاع املعي�ضية للفئات املنتفعة، وحتديث قواعد البيانات اخلا�ضة بهم، والتي يتم تخزينها على م�ضتوى 

قاعدة املعلومات »تكافل«.

ويتم تقييم برنامج ال�ضمان الجتماعي على اأ�ضا�ض جناحه يف و�ضع ا�ضرتاتيجيات ناجعة للخروج من الربنامج، والتمكني القت�ضادي لالأ�رش 

املنتفعة من خالل متابعة اأ�ضباب اإ�ضقاط املعا�ض ال�ضماين بالن�ضبة للفئات املنتفعة. ومت خالل الفرتة املمتدة من 2000 اإىل 2014 اإ�ضقاط 

املعا�ض ال�ضماين عن 39919 حالة.
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خام�ًسا: �سعف ارتكاز منظومة «ال�سمان االجتماعي» على املوؤ�رضات وامل�سوحات لتقييم كفاءة االنتفاع 

واال�ستهداف وقيا�س االأثر.

اإن �ضيا�ضة امل�ضاعدات النقدية املبا�رشة املتمثلة يف ال�ضمان الجتماعي، ولئحة امل�ضاعدات امل�ضاحبة تنق�ضها منظومة للمتابعة   

والتقييم اإ�ضافة اإىل: �ضعف ارتكاز ت�ضميم ال�ضيا�ضات على موؤ�رشات وم�ضوحات لتقييم كفاءة النتفاع وال�ضتهداف وقيا�ض الأثر على 

الفئات املنتفعة، ول �ضيما الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة والأطفال.  كما اأنه من الأهمية مبكان اأن تقوم الوزارة ببناء قاعدة موؤ�رشات متكاملة، واإجناز 

م�ضوحات دورية لتقييم الربامج وا�ضتطالع اأثرها على رفاه الفئات املنتفعة، وكذلك على م�ضارات التمكني القت�ضادي، ف�ضاًل عن تعزيز 

التن�ضيق مع املركز الوطني لالإح�ضاء واملعلومات فيما يخ�ض التعدادات وامل�ضوحات التي ينفذها املركز.
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3- التحوالت واالإجنازات املنتظرة. 

يتمثل الأثر الرئي�ضي ملحور احلماية الجتماعية يف اإر�ضاء » اأر�ضية حماية اجتماعية ت�ضاهم يف تعزيز ح�ضانة الأ�رشة الُعمانية، ودفع   

النمو القت�ضادي والتقلي�ض من عدم امل�ضاواة ».

�سكل رقم )19(

اأثر حمور احلماية االجتماعية يف ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي
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ه القائم على و�ضع الأ�رشة الُعمانية يف اأولوية اأهداف ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي 2016-2025، ويتطلب  ويت�ضق هذا الأثر مع التوجُّ  

حتقيق هذا الأثر اإجناز حزمة من الإجراءات والإ�ضالحات خالل اخلطة اخلم�ضية التا�ضعة  2016-2020، ترمي اإىل اإر�ضاء منظومة حماية اجتماعية 

حتويلية تت�ضم بالفعالية والكفاءة، وت�ضاهم يف التمكني القت�ضادي لالأ�رش ال�ضمانية والفئات اخلا�ضة. وهو ما �ضي�ضمح بخلق مناخ موؤ�ض�ضاتي 

جديد يوفِّر الظروف املواتية واملالئمة للو�ضول اإىل املراحل الالحقة من ال�ضرتاتيجية 2021-2040، والتي �ضيتم خاللها العمل على اإر�ضاء اأر�ضية 

للحماية الجتماعية م�ضتدامة ماليًّا توفر جمموعة من ال�ضمانات الأ�ضا�ضية لكل املواطنني، وتكفل حدًّ اأدنى كافياً من الدخل للمعي�ضة.

و�ضيت�ضنَّى مع مطلع �ضنة 2020 التمّكن من حتقيق نقلة نوعية على م�ضتوى اأداء الأخ�ضائيني  والباحثني الجتماعيني بالوزارة الذين   

�ضيتمكنون من تقدمي خدمات ذات جودة عالية، ت�ضتجيب للمعايري العاملية، حيث اإن  متكن الوزارة من رفع الرهانات القادمة املتعلقة اأ�ضا�ًضا 

بتحقيق اأهداف ال�ضرتاتيجية يقف على مدى جناحها يف الرفع من الكفاءة املهنية ملوظفي اخلدمة الجتماعية من حيث قدرتهم على مواكبة 

بكافة  املنتفعني  والأفراد  لالأ�رش  امل�ضاندة  اخلدمات  م�ضتوى  على  املطلوبة  للنجاعة  وحتقيقهم  امل�ضتجدة،  الجتماعية  والظواهر  التحولت 

اأ�ضكال خدمات الوزارة من �ضمان اجتماعي، وم�ضاعدات خمتلفة، وتنمية اأ�رشية، واإحاطة بالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.

للتنمية  الأبعاد  الجتماعي بجيل جديد مدرب ح�ضب مناهج ع�رشية ومتعددة  العمل  تعزيز موظفي  نهاية عام 2020 �ضيتم  مع    

الجتماعية ملواكبة التغريات املنتظرة على م�ضتوى املهام املوكلة لالأخ�ضائي اأو الباحث الجتماعي خالل فرتة تنفيذ ال�ضرتاتيجية على درب 

حتقيق التحول اإىل وظيفة الباحث ال�ضامل، واعتماد املقاربة التحويلية للحماية الجتماعية، والتي تتطلب اإ�ضافة اإىل مراجعة كاملة ملهام 

موظفي العمل الجتماعي، اإعادة النظر يف اآليات التن�ضيق احلالية بني الرعاية الجتماعية، والتنمية الأ�رشية، و�ضوؤون الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.  

وال�ضيد  الزراعة  بقطاعي  والعاملني  املظلة كاحلرفيني،  خارج  تزال  ل  فئات مهنّية  لت�ضمل  التاأمينات  لتو�ضيع مظلة  التن�ضيق  �ضيتم  كما 

البحري، عالوة على مراجعة بع�ض الن�ضو�ض املنظمة للقطاع مبا ي�ضتجيب خل�ضو�ضّيات الفئات امل�ضتغلة بهذه القطاعات.

�رش جديدة لالنتفاع باملعا�ض، اأو بالئحة امل�ضاعدات، 
ُ
اأ اأما بخ�ضو�ض ال�ضمان الجتماعي، فت�ضعى الوزارة مع مطلع عام 2020 لإدراج   

وذلك مبراجعة وتوحيد مقايي�ض النتفاع باملعا�ض واملظلة ال�ضمانية، واعتماد مقايي�ض تت�ضم بالإن�ضاف وال�ضمول لالأ�رش ذات املداخيل ال�ضعيفة 

والفئات ذات احلاجيات اخل�ضو�ضية )اأطفال، ومتقدمني يف ال�ضن(، وخا�ضة فيما يتعلق باملراأة والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.

كما �ضتبنى الإجراءات اجلديدة يف جمال املعا�ضات ال�ضمانية على موؤ�رشات اإح�ضائية وخا�ضة على منظومة متابعة وتقييم ناجعة،   

املنتفعة. كما  والأ�رش  الفئات  امل�ضاعدات على م�ضتوىات عي�ض  واأثر  ال�ضتهداف  لتقييم كفاءة منظومة  دوريّة  القيام مب�ضوحات  اإىل جانب 

ال�ضمان  اخلروح من مظلة  فر�ض  لها  يوفر  مما  الأعمال  وريادة  الذات،  العتماد على  قادرة على  ال�ضمانية  الأ�رش  تكون  اأن  اإىل  الوزارة  �ضت�ضعى 

الجتماعي.

من  توفر جمموعة  ماليًّا  م�ضتدامة  الجتماعية  للحماية  اأر�ضية  اإر�ضاء  من  قد متكنت  ال�ضلطنة  �ضتكون   2025 �ضنة  ومع مطلع   

ا اأدنى من الدخل كافيًا للمعي�ضة جلميع املواطنني.  ال�ضمانات الأ�ضا�ضية لكل املواطنني، وتكفل حًدّ
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املحور الثاين: الرعاية االجتماعية.

تعدُّ الرعاية الجتماعية عن�رشًا اأ�ضا�ضيًا من عنا�رش احلماية   

وت�ضمن  املجتمع.  ومتا�ضك  اأمن  �ضمان  يف  ت�ضهم  التي  الجتماعية 

املحتاجة  الفئات  لحتياجات  ال�ضتجابة  الجتماعية  الرعاية  نظم 

الرعاية  برامج  اأن  كما  الكرامة.  يحفظ  �ضامل  ب�ضكل  املجتمع  يف 

للفئات،  املختلفة  لال�ضتجابة لالحتياجات  توفر خدمات  الجتماعية 

ومتكن  اخلدمات،  هذه  لتوفري  وجمهزة  منظمة  بيئة  وجود  وت�ضمن 

وتدعم الأفراد يف احل�ضول على حقوقهم من تلك اخلدمات.

الرعاية  دعم  اإىل  يحتاجون  قد  واأ�رشهم  الأفراد  بع�ض   

الجتماعية ب�ضبب ظروف خمتلفة قد تقلل من قدرتهم يف امل�ضاهمة، 

اأو ال�ضتمتاع بحياتهم ب�ضكل كامل. وقد تكون هذه الظروف دائمة 

ب�ضبب  موؤقتة  اأو  العجز،  اأو  الأجل  مر�ض طويل  ب�ضبب  يف طبيعتها، 

الطبيعية  عوامل  ب�ضبب  ظرفية،  اأو  النف�ضية،  وال�ضدمات  املعاناة 

اإىل  املثال. من هذا املنطلق هناك فئات معينة يف حاجة  على �ضبيل 

دعم الرعاية الجتماعية ب�ضكل ملحوظ، مبا يف ذلك الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، وكبار ال�ضن الذين يحتاجون اإىل الدعم مع حياتهم اليومية، 

خا�ضة  برامج  هناك  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  الإهمال.  اأو  املعاملة  �ضوء  من  يعانون  الذين  والأطفال  اجلانحون  اأو  للجنوح،  املعر�ضون  والأحداث 

بل قد يكونون  يعانون من �ضعف معني  اأنهم  يبدو عليهم  الذين قد ل  الأفراد  وت�ضتهدف  وقائية بطبيعتها،  بالرعاية الجتماعية تكون 

عر�ضة ملخاطر اجتماعية ت�ضتوجب الرعاية الوقائية املبكرة، مثل: ال�ضباب الأ�ضحاء الذين يتعر�ضون للمخاطر املرتبطة بتعاطي املخدرات، 

واملوؤثرات العقلية، اأو ال�ضلوك اخلطاأ. 

يركز حمور الرعاية الجتماعية على عملية تطوير م�ضتمرة تهدف يف النهاية اإىل وجود نظام »م�ضتدام« ويف ذات الوقت يوؤكد على الدور 

دور  تربز  فاإنها  ذلك  الجتماعي. عالوة على  املال  وراأ�ض  الفرد،  يت�ضق مع مبداأ تقدمي خدمة  واملجتمع، وهو ما  الفرد  به  يقوم  الذي  الن�ضط 

ال�رشاكة لي�ض فقط بني اجلهات احلكومية املختلفة، اإمنا اأي�ًضا مع القطاعني اخلا�ض والأهلي.

 

ترتكز اخلدمات الفردية حول التاأكد من وجود اأ�سلوب 

االأمر  التعامل مع اجلميع، وهو  �سامل ومتكامل يف 

يكون  بحيث  املجتمع  قدرات  بناء  يت�سمن  الذي 

املنا�سب  الدعم  نوع  اختيار  على  القدرة  للنا�س 

بغ�س النظر عن العمر اأو نوع االإعاقة. ميكن حتقيق 

الذي  املنا�سب  النموذج  اختيار  خالل  من  االأمر  هذا 

يركز على جوانب القوة وال�سعف يف املجتمع وعلى 

خمتلف املجموعات التي تعمل مع اجلهات االأخرى، 

اإىل  الو�سول  اجلميع على  قدرة  من  التاأكد  اأجل  من 

والرتفيه  النقل  خدمات  مثل  املقدمة  اخلدمات 

والتعليم وال�سحة واالإ�سكان وكذلك فر�س العمل.
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يتمتعون  واأ�رشهم  الأفراد   « الأثر  اإىل حتقيق  2040م  عام  بحلول  الجتماعي  العمل  ا�ضرتاتيجية  �ضمن  املحور  هذا  ي�ضعى  وعليه   

بحقوقهم يف احل�ضول على خدمات رعاية اجتماعية ذات جودة عالية تراعي احتياجاتهم ورغباتهم، ومتكنهم من العي�ض ب�ضورة م�ضتقلة 

وحتفظ كرامتهم« من خالل و�ضع  نظام رعاية اجتماعية يدعم الفرد يف م�ضار حياته، ويلبي احتياجاته ويحرتم رغباته مرتكزًا على حقوق 

الإن�ضان، وراأ�ض املال الجتماعي، وال�رشاكة الفعالة بني اجلهات والقطاعات املختلفة.

1- اأهم االإجنازات:

ال�ضنوات  بدور ن�ضط خالل  الأذى، حيث قامت  املعاناة وحمايتها من  املحتاجة بهدف تخفيف  الفئات  الوزارة خمتلف  ت�ضتهدف   

املا�ضية من اأجل تلبية احتياجات خمتلف هذه الفئات من خالل توفري الدعم املادي للم�ضنني، واأ�ضحاب املعا�ضات، والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، 

اإىل جانب توفري  الأيتام وامل�ضنني.  املنزلية لالأطفال  اأي�ًضا جهًدا ملمو�ًضا لتلبية بع�ض احتياجات امل�ضنني، والرعاية  واملطلقات، كما تبذل 

الدعم والرعاية للجانحني من الأحداث، ومنهم ما يلي:

امل�سنون: تبذل الوزارة جهًدا ملمو�ًضا لتلبية بع�ض احتياجاتهم بجانب بع�ض اخلدمات ال�ضحية يف اأماكن اإقامتهم بالتعاون مع    

وزارة ال�ضحة، ولكن ل يوجد معايري واأدلة حمددة لتدريب القائمني عليها ب�ضاأن الرعاية الجتماعية للم�ضنني يف حمل اإقامتهم، وهناك دار 

لرعاية امل�ضنني ملن ل يوجد لديهم معيل �ضامن، كما مت اإ�ضهار جمعية اأ�ضدقاء امل�ضنني يف حمافظة الداخلية، ومن ثم اإن�ضاء فروع لها يف 

بع�ض املحافظات، اإ�ضافة اإىل اأن هناك حاجة وا�ضحة لتو�ضعة اخلدمات التي متكن امل�ضنني من الندماج باملجتمع ب�ضكل اإيجابي، واحل�ضول 

على الرعاية املنزلية والدعم املنا�ضب عند احلاجة.

االأحداث: تويل ال�ضلطنة الهتمام بالأحداث وال�ضباب باعتبارهم العامل الرئي�ضي يف بناء املجتمع والوطن، والعمل على توفري    

الإمكانيات الالزمة لدعمهم، وخا�ضة اجلانحني، اأو املعر�ضني للجنوح بهدف رعايتهم واإيجاد ال�ضبل الكفيلة لرتبيتهم الرتبية ال�ضليمة، 

التي تتفق وم�ضلحة  الوجهة  املتكاملة لهم، وتوجيههم  ال�ضخ�ضية  وا�ضتعداداتهم مبا يحقق  وتاأهيلهم وفق قدراتهم  والعناية بهم 

املجتمع لتمكينهم من العودة اإليه كاأفراد مندجمني، وحت�ضينهم من خالل مواجهة اأ�ضباب اجلنوح ومبفهوم اإ�ضالحي ومب�ضارات متوازية 

)ت�رشيعية، اإدارية، اجتماعية(، وبالتن�ضيق والتنا�ضق مع اجلهات ال�رشيكة بهذا املجال، حيث توجد يف ال�ضلطنة حاليًّا دائرة ل�ضوؤون الأحداث 

باملديرية العامة للرعاية الجتماعية. وت�ضم هذه الدائرة دار توجيه الأحداث، ودار اإ�ضالح الأحداث، بالإ�ضافة اإىل دار مالحظة الأحداث الذي 

يتبع �رشطة ُعمان ال�ضلطانية.
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الرعاية، وي�ضري  دور ومراكز هذه  الكايف من  العدد  يتوافر  لالأيتام، ولكن ل  املتنوعة  الرعاية  ال�ضلطنة  توفر  االأطفال واالأيتام:   

التقرير الت�ضخي�ضي لوجود بع�ض امل�ضاكل املتعلقة باجلوانب الثقافية، واللون، واجلن�ض عند الحت�ضان. وكذلك اأ�ضار اإىل وجود عالقة ن�ضبية 

بني الأطفال املحرومني من الرعاية الوالدية واجلنوح والختالفات بني اجلن�ضني، ولكن هناك قلة يف برامج واأن�ضطة ت�ضتهدف دعم ال�ضباب 

اجل�ضدية  الإ�ضاءة  اأن  املطلوبة. كما  الجتماعية  الرعاية  الطفل على خدمات  بعد ح�ضول  املتابعة  بعملية  والقيام  رعايتهم،  يتم  الذين 

ذوي  لالأطفال  بالن�ضبة  اأما  ال�ضارة.  التقليدية  املمار�ضات  احلد من  بُعمان. كما يجب  الطفل  قانون  لالأطفال حمظورة مبوجب  والنف�ضية 

الإعاقة، فتوفر ال�ضلطنة بع�ض خدمات الت�ضخي�ض املبكر والتاأهيل، وتقدم بع�ض الإعانات النقدية للطفل والأ�رشة. ولكن هناك احتياًجا 

لبدء �رشاكة من خالل العمل مع فرق من خمتلف التخ�ض�ضات يف خمتلف الوزارات واجلهات الأخرى لالإقرار بحق الطفل يف الدمج والت�ضال 

�رشاكة  وهناك  وا�ضتغالل،  اإ�ضاءة  حالت  وجود  حالة  الُعماين، يف  الطفل  وقانون  الإعاقة،  ذوي  الأ�ضخا�ض  قانون حقوق  يف  وارد  هو  ملا  وفًقا 

م�ضتمرة بني وزارة ال�ضحة، ووزارة التنمية الجتماعية، ووزارة الرتبية والتعليم، و�ضمن هذا العمل امل�ضرتك مت ن�رش كتاب »حقائق احلياة« من 

اأجل زيادة الوعي مبخاطر اإ�ضاءة ا�ضتخدام املخدرات واملوؤثرات العقلية، ولكن لي�ض هناك برامج اأو خدمات متاحة لالأطفال وال�ضباب الآخرين 

ملواجهة تلك املخاطر واآثارها النف�ضية والجتماعية. 

مكافحة الت�سول: يف اإطار اخت�ضا�ض الوزارة يف احلد من الظواهر وامل�ضكالت ال�ضلبية يف املجتمع، تقوم بالتعاون مع اجلهات    

التوعية لوقاية املجتمع من خماطر هذه  ال�رشيكة مبواجهة هذه امل�ضكلة الجتماعية، من خالل ت�ضكيل فرق �ضبط املت�ضولني، وبرامج 

امل�ضكلة. 
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2- التحديات املطروحة: 

رغم وجود الكثري من املزايا واخلدمات التي تنتفع بها هذه الفئات،اإال اأن هناك بع�س التحديات ومنها: 

ل اخلدمات واملزايا املختلفة  - ل يتم تقدمي اخلدمات للفئات امل�ضمولة �ضمن نظام رعاية اجتماعية متما�ضك، بحيث تكِمّ  

    بع�ضها  بع�ًضا بطريقة متنا�ضقة. 

- ي�ضيـــر التقريـر الت�ضخي�ضي اإىل عدد من امل�ضاكل التي توؤدي فيها التغريات الجتماعية اإىل وجود حتديات مرتبطة بقطاع اأكرب    

    من الـمجتمع. ي�ضمل ذلك )م�ضكالت لها عالقة باملخدرات واملوؤثرات العقلية( والعنف املنزيل، وبرامج احتواء الأطفال املعر�ضني

     للخطر والرعاية طويلة الأمد وم�ضاكل اأخرى، وتنه�ض به جهات اخرى �ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة. 

- �ضتواجه ال�ضلطنة -كما هو احلال مع معظم الدول العربية- تغريات دميغرافية واقت�ضادية واجتماعية كبرية على مدى العقود   

    القـادمة، وي�ضمـل ذلك تغيريًا يف هيــاكل الأ�رشة والهجرة الداخلية، والتحول من الريف للح�رش، واحلراك الجتماعي، وزيادة عدد 

    الـم�ضنني  على الرغم اأن ال�ضلطنة، ل تزال يف مرحلة مبكرة بالن�ضبة لعدد ال�ضكان من امل�ضنني، وت�ضهد �ضلطنة عمان حاليًّا  

    ح�ضب ما يطلق عليه علماء الدميغرافيا بـ »الهبة ال�ضكانية« نظرًا لرتفاع ن�ضبة ال�ضباب مع انخفا�ض اخل�ضوبة، وزيادة متو�ضط 

      العمر املتوقع، ما قد يوؤدي اإىل �رشعة وترية �ضيخوخة ال�ضكان مع وجود جمموعات كبرية من كبار ال�ضن يف اآن واحد. وقد ارتفعت 

    ن�ضبـة  امل�ضنني اإىل جمموع ال�ضكان من 4،8% اإىل 5،2% ح�ضب التعداد ال�ضكاين يف ال�ضلطنة لعام 2010م، وموؤ�رش ال�ضيخوخة 

    )هو عدد الأ�ضخا�ض الذين اأعمارهم 60 �ضنة، اأو اأكرث لكل مئة �ضخ�ض حتت �ضن 15 �ضنة( من 9 % يف عام م1993م اإىل 14.6% يف  

 .
12

 ومن املتوقع اأن ي�ضل اإىل 39.1 % بحلول عام 2050م
11

     عام 2010م يف ُعمان، 

- يتم تقديـم اأغلب الرعـاية لكبار ال�ضن والأ�ضخــا�ض ذوي الإعاقة يف �ضلطنة عمان، ودول املنطقة العربية، من قبل اأفراد الأ�رشة،    

    معظمهم من الن�ضاء، اأو مقدمي الرعاية غري الر�ضمييـن. ولكن ا�ضتمرار قدرة اأفراد الأ�ضـرة على رعاية الأقارب امل�ضنني مثاًل غري 

    موؤكدة، ويرجع ذلك اإىل عدد من الجتاهات الدميغرافية والجتماعية والقت�ضادية املتفاعلة. 

- هناك دلئل تـحث على النظر يف القيام ببع�ض التدخالت من اأجل خف�ض خماطر » الت�ضول« وحت�ضني ال�ضرتاتيجيات الوقائية من    

    خالل ال�ضرتاك والعمل مع اجلهات ذات العالقة.

كما اأن هناك عددًا من التحديات التي �ضتواجه تنفيذ منوذج الرعاية الجتماعية اجلديد وال�ضبل الكفيلة للم�ضي قدًما يف التنفيذ   

وذلك على النحو الآتي:

 

11 (   بيانات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة.

12 (  املرجع السابق.
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اأواًل: التغريات الثقافية.

متثل التغيريات الثقافية اإحدى العقبات الرئي�ضية التي جرى حتديدها خالل حلقة العمل اخلا�ضة بتحديد الأولويات فيما يتعلق   

بتنفيذ منوذج الرعاية الجتماعية الذي يُعد الفرد فيه �رشيًكا فاعالً يف عملية التخطيط وتلّقي الرعاية والدعم، فمن الأهمية مبكان مراعاة 

الأبعاد الثقافية الداخلية لإر�ضاء امل�ضوؤولية املوؤ�ض�ضية الكفيلة بالرتقاء بحياة الُعمانيني. كما اأن مراعاة هذه الأبعاد �ضتعمل على تعزيز 

فر�ض الأفراد، يف البتعاد عن العتماد على امل�ضاعدات والجتاه اإىل حياة م�ضتقلة، ف�ضاًل عن ذلك �ضي�ضاعد يف حتقيق الأهداف الرئي�ضية لهذه 

ال�ضرتاتيجية.

وهناك حاجة خالل ال�ضنوات اخلم�ض الأوىل من ال�ضرتاتيجية للعمل مع و�ضائل الإعالم، واإدارات العالقات العامة لإبراز القيم اخلا�ضة بنموذج 

الرعاية اجلديد، ورفع م�ضتوى الوعي والإدراك بواجب الرعاية امللزم للحكومة والأفراد ك�رشكاء يف هذه العالقة. واإن�ضاء قنوات توا�ضل جيدة 

مع امل�ضوؤولني عن و�ضع ال�ضيا�ضات واجلمهور لت�ضليط ال�ضوء على القيم الإيجابية للنموذج، والتي تهدف اإىل تعزيز فر�ض وخربات املجتمع 

الُعماين.

ثانيًا: حتقيق التوازن بني االإعانات النقدية واخلدمات.

تعتمد عملية احل�ضول على الدعم يف الوقت الراهن على طلب كل فرد للدعم لنف�ضه، وتكمن الإ�ضكالية يف هذه العملية يف   

التعريف  الوعي من خالل  زيادة  يتطلب  مما  املتاحة.  واخلدمات  الوعي بحقوقهم  اإىل  يفتقرون  الذين  الأفراد  ا�ضتفادة بع�ض  احتمالية عدم 

باخلدمات، وتوفري املعلومات العامة جلميع الفئات املحتاجة. و�ضيتعني على وزارة التنمية الجتماعية التعاون عن ُقرب مع العديد من اجلهات 

احلكومية مثل: وزارتي ال�ضحة، والرتبية والتعليم، واجلهات الأخرى.

ويتطلب اإن�ضاء مثل هذه املنظومة اإجراء تغيري جوهري يف اأ�ضلوب العمل، حيث تقدم وزارة التنمية الجتماعية حاليًّا لالأفراد ممن هم   

يف حاجة اإىل رعاية )مبا يف ذلك امل�ضنون والذين يعانون من عجز اأو اإعاقة( بع�ض امل�ضاعدات النقدية، ويُتوقع اأن يتكيف هوؤلء الأفراد بدورهم 

اأو ال�ضكل، اأو طريقة ت�ضليم للخدمة التي يح�ضلون عليها. كما تقدم  مع اخلدمات املحدودة احلالية دون اأن يتدخلوا يف م�ضتوى الوفرة، 

الوزارة بع�ض اخلدمات الإ�ضافية املحدودة لرعاية امل�ضنني يف منازلهم. ومن ثم، تعد اخلدمات املتاحة يف الوقت الراهن حمدودة دون مراعاة 

لبع�ض الحتياجات الفردية 
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ثالثًا: بناء االإمكانيات والقدرات.

هناك العديد من املطالب التي تدعو لال�ضتثمار يف جمال بناء القدرات، وتطوير كوادر عاملة متمكنة وُمدرّبة. وميكن حتقيق هذا   

الهدف على املدى الطويل بال�ضتناد اإىل اخلربة املتوافرة مع و�ضع برامج تدريبية جديدة، واإتاحة فر�ض التطوع بني خمتلف فئات املجتمع. 

وينبغي و�ضع هذه الربامج بحيث تكون قادرة على تقلي�ض الفجوات يف اخلدمات املذكورة �ضابًقا. 

ينبغي تنفيذ عملية بناء القدرات يف امل�ضتويات املختلفة القيادية والتنفيذية. ويرتبط اأحد العنا�رش اجلوهرية بعملية بناء القدرات،   

والرتقاء بكفاءة العاملني الفنيني واأعدادهم لربامج الرعاية الجتماعية.

اإن النتقال نحو منوذج الرعاية الجتماعية الذي يركز على الأ�ضخا�ض، وراأ�ض املال الجتماعي �ضيتطلب توظيف كوادر موؤهلة جيًدا   

لدعم العمل مع الأفراد واأ�رشه; حيث ي�ضري التقرير الت�ضخي�ضي اإىل وجود خدمات مركزية تتوافر معظمها يف حمافظة م�ضقط مقارنة 

رعاية  اآليات  ولي�ضت هناك  القرار.  اآليات �ضنع  اأو  امليزانية،  الالمركزية على �ضعيد حجم  درجة من  يتطلب  ما  الأخرى  املحافظات  ببقية 

اجتماعية داعمة ملختلف الفئات التي تتطلب رعاية اجتماعية مثل: امل�ضنني الذين يعانون من اخلرف، ومن يعانون من م�ضاكل يف ال�ضحة 

العقلية، وغريها...

رابًعا: العمل القائم على التكامل وال�رضاكة.

ميثل العمل امل�ضرتك الناجح بني العاملني يف جمال الرعاية الجتماعية مع اجلهات ال�رشيكة اأحد املقومات اجلوهرية لالرتقاء بحياة   

الفئات املحتاجة. ومن بني اأهداف العمل امل�ضرتك:

- تن�ضيق عملية جمع البيانات وتنظيمها، واحلد من اإدلء الأ�رش باملعلومات نف�ضها ملجموعة متعددة من املتخ�ض�ضني.   

- الرتقاء بعملية تبادل املعلومات بني املتخ�ض�ضني.   

- حت�ضني كفاءة منظومة الرعاية ال�ضاملة وتن�ضيق عمليات تقدميها.   

- الرتقاء بعمليتي التخطيط والتنفيذ يف جمال الرعاية بحيث تتكامل خدمات الرعاية الجتماعية بني اجلهات    

    املختلفة.
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خام�ًسا: التداعيات املرتبطة بالتكلفة.

تنطوي اأي عملية تطوير على تداعيات مبا�رشة وغري مبا�رشة مرتبطة بالتكلفة ينبغي درا�ضتها. وت�ضهد ال�ضلطنة يف الوقت الراهن   

تغريات يف البناء الجتماعي، ومناذج تركيب الأ�رش، ما يثري اأ�ضئلة تتعلق با�ضتدامة منوذج الرعاية الأ�رشية القائم على الأ�رشة، والذي يفرت�ض 

التغريات الجتماعية وال�ضلوكية  املثال. كما تثري  الن�ضاء( على ا�ضتعداد لرعاية امل�ضنني على �ضبيل  الأ�رشة )وخا�ضة  اأفراد  وجود فرد من 

الأخرى جمموعة اأخرى من املطالب حول منظومة الرعاية الجتماعية. يف املقام الأول، حيث يتزايد يف الوقت الراهن الهتمام بق�ضايا تعاطي 

املخدرات والعنف، والأطفال املحرومني من الرعاية الوالدية، وامل�ضاكل الجتماعية الأخرى، مما يفر�ض بالآتي مطالب متزايدة على املنظومة. 

وي�ضري النموذج املقرتح اإىل �ضبل املُ�ضيِّ قدًما لال�ضتفادة من راأ�ض املال الجتماعي.

و�ضتتطلب هذه الأمور اأن يجري حتقيقها من خالل هيكل تنظيمي متمكن ومتكامل، ولديه اإدارة موؤهلة ومهارات قيادية، اإىل جانب   

اأخ�ضائيني موؤهلني ومتمر�ضني يف جمال العمل الجتماعي والرعاية الجتماعية. ومن ثم فهناك فر�ض متاحة لالدخار، وال�ضتفادة من املوارد 

املتاحة، ولكننا ينبغي اأن نتطرق اأي�ًضا اإىل بع�ض التكاليف املرتتبة على هذه العملية. 
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3- التحوالت واالإجنازات املنتظرة:

ت�ضتهدف ال�ضرتاتيجية و�ضع منوذج يقوم على التمكني وتنمية القدرات،   

ولي�ض على امل�ضاعدات النقدية فقط، من �ضاأنه اأن يعزز فر�ض الفرد يف امل�ضاهمة 

يف املجتمع على نطاق اأو�ضع لكي ي�ضبح من املواطنني الفاعلني من خالل توفري 

فر�ض �ضاملة ومن�ضفة. 

التحديات �ضمن جوهرها  الرعاية الجتماعية اجلديد هذه  يتناول منوذج   

مع اتباع نهج �ضامل متجذر يف قيم الأ�رشة الُعمانية واملجتمع، مع العرتاف بنقاط 

من  خمتلفة  جمموعات  النموذج  هذا  وي�ضتهدف  وا�ضتثمارها.  الفرد  لدى  القوة 

الأفراد، يتم حتديدهم، ممن يعتربون عر�ضة للمخاطر الجتماعية املختلفة ب�ضبب 

من  وكذلك غريهم  الفقر،  اأو  العجز،  اأو  الطويل،  املدى  على  املر�ض  اأو  ال�ضن،  كرب 

الأفراد الذين يحتمل اأن يواجهوا بع�ض ال�ضغوط الجتماعية التي من �ضاأنها اأن 

اإىل �ضلوك �ضلبي لديهم مثل: ال�ضباب املعر�ضني خلطر املخدرات واملوؤثرات  توؤدي 

العقلية. ومن املزمع اأن تقوم اخلدمات املخطط لها لت�ضتجيب لهذه الحتياجات، 

وتوفر الدعم العملي عند احلاجة وكذلك توفر اخلدمات الوقائية التي ت�ضاهم يف 

حت�ضني النتائج املطلوبة بالن�ضبة لالأفراد واملجتمع ككل، وياأخذ منوذج الرعاية الجتماعية اأ�ضا�ضه من ثالثة مفاهيم رئي�ضية وهي: 

- الرعاية التي ترتكز على الفرد.   

- راأ�ض املال الجتماعي.   

- نهج حقوق الإن�ضان.    

يكمن الهدف من ذلك يف و�ضع اآليات فعالة متكن الأفراد واأ�رشهم من احل�ضول على اخلدمات اخلا�ضة بهم بطريقة منا�ضبة وكرمية    

من خالل النهج الذي يركز على الفرد. ويقر هذا النظام الداعم بالدور الرئي�ضي يف الأ�رشة، باعتبارها الوحدة الأ�ضا�ضية للمجتمع الُعماين. 

اأي�ًضا ي�ضتهدف هذا النموذج احتياجات الأفراد الذين ل تدعمهم بنية الأ�رشة التقليدية لأ�ضباب خمتلفة. ويتبنى منوذج الرعاية الجتماعية 

القيــم الأ�ضا�ضية لـمبادئ حقـوق الإن�ضان، والختيار والإدماج وامل�ضاواة والتمكني بو�ضفها اأ�ض�ًضا لتقدمي اخلدمات. ويدعم اأي�ًضا راأ�ض املال

م�سار  مفهوم  على  اال�سرتاتيجية  تعتمد 

احلياة كعن�رض مركزي يقر باأن النا�س الذين قد 

االجتماعية  واخلدمات  الدعم  اإىل  يحتاجون 

توفري  مع  حياتهم  م�سار  من  وقت  اأي  يف 

الفئات  جلميع  االجتماعية  الرعاية  خدمات 

وت�سعى  ال�سن.  وكبار  وال�سباب  االأطفال  من 

الإعدادهم للم�ساهمة يف املجتمع على نطاق 

من  واحلد  العمل  اأو  التعليم  خالل  من  اأو�سع 

املخاطر االجتماعية االأخرى.
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 الجتماعي يف املجتمع الأو�ضع، وينجم عنه التقدمي املبا�رش وغري املبا�رش للرعاية لي�ض فقط للفرد، ولكن اأي�ًضا للمجتمع ككل. يوؤكد الهدف 

من الرعاية الجتماعية ا�ضتمرار عملية التنمية، وذلك بهدف حتقيق نظام »م�ضتدام«. كما يوؤكد على الدور الطليعي للفرد واملجتمع، الذي 

ين�ضجم مع املبداأ الأ�ضا�ضي للتخ�ضي�ض، وراأ�ض املال الجتماعي. بالإ�ضافة اإىل ذلك، ي�ضلط ال�ضوء على دور ال�رشاكة بني خمتلف الإدارات 

احلكومية ذات العالقة، وغريها من اجلهات ال�رشيكة الفاعلة من القطاعات الأخرى.

�سكل رقم )20(

منوذج الرعاية االجتماعية املقرتح
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ت�ضتهدف ال�ضرتاتيجية و�ضع منوذج يقوم على اخلدمات، ولي�ض امل�ضاعدات النقدية فقط، من �ضاأنه اأن يعزز فر�ض الفرد بامل�ضاهمة   

يف املجتمع على نطاق اأو�ضع لكي ي�ضبح من املواطنني الفاعلني من خالل توفري فر�ض �ضاملة ومن�ضفة. �ضتقوم الوزارة بو�ضع ت�رشيعات 

واآليات عمل تدعم الرعاية الجتماعية متعددة القطاعات، والتي حمورها ال�ضخ�ض، وترتكز على تلبية احتياجات الأفراد، والتعامل معهم 

على اأن لديهم جوانب قوة واأولويات. و�ضتعمل الوزارة على اأعداد ت�رشيعات ت�ضمن تقدمي باقة من اخلدمات ت�ضتهدف متكني الأ�ضخا�ض الذين 

بحاجة للرعاية الجتماعية من التخطيط مل�ضتقبلهم، واحل�ضول على اخلدمات التي يحتاجون لها. و�ضت�ضع اآلية ات�ضال ومتابعة وتقييم 

العمل مع اجلهات احلكومية الأخرى مبجال الرعاية الجتماعية. لتمكني هذا النظام، كما �ضتقوم الوزارة بو�ضع مبادئ توجيهية لتفعيل 

الرعاية املتمحورة حول الفرد من خالل ا�ضتخدام موؤ�رشات، ومعايري اجلودة املتعارف عليها دوليًّا لقيا�ض ا�ضتمرارية الرعاية، وحت�ضني نوعية 

اخلدمات املقدمة. 

ومن اأجل الو�ضول لهذه الأهداف �ضتقوم الوزارة بتنفيذ عدة اأن�ضطه ت�ضتهدف تكوين وتنمية كادر فني قادر على تقييم احتياجات   

الفرد وو�ضع خطة رعاية منا�ضبة مع مراعاة النوع الجتماعي، وح�ضب التوقعات امل�ضتقبلية للفئات املختلفة بُعمان. �ضت�ضتهدف الوزارة 

حتديد وتنفيذ دورًات تدريبية للعاملني يف هذا املجال ل�ضمان قدرتهم على القيام باملهمة املطلوبة ب�ضكل جيد، وتزويدهم باملعارف الأ�ضا�ضية 

حول املراحل العمرية، وامل�ضاكل النف�ضية واجل�ضمانية املرتبطة بها، مبا يف ذلك ا�ضتخدام التكنولوجية الداعمة. 

كما �ضتلبي ال�ضرتاتيجية احتياجات الطلب املتزايد على خدمات الرعاية فيما يتعلق بال�ضيخوخة والرعاية على املدى الطويل   

ب�ضبب الإعاقة، وغريها من الأمرا�ض من خالل ان�ضطة ت�ضتهدف اإن�ضاء وتعزيز خدمات متعددة وذات جودة عالية للم�ضنني واأ�رشهم. 

و�ضتعزز الوزارة اخلدمات املقدمة حاليًّا للجانحني بحيث تتبنى نظام التوفيق وامل�ضاحلة، و�ضت�ضع برامج تدريب وتاأهيل منا�ضبة لالأطفال 

املعر�ضني للجنوح بال�رشاكة مع اجلهات الأخرى املعنية. و�ضتقوم الوزارة بو�ضع برنامج للعمل مع اأ�رشة احلدث اجلانح لتح�ضني البيئة وتهيئة 

الأ�رشة ل�ضتقبال واحت�ضان احلدث ملنع عودته للجنوح. 

�ضوف ت�ضهد ال�ضرتاتيجية حتوًل نحو نهج يدعم توفري اأن�ضطة الرعاية الجتماعية من خالل اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية مبا يف   

ذلك القطاعات اخلريية، وخا�ضة ما من �ضاأنه اأن يوؤدي اإىل اإن�ضاء وتنمية �ضبكة وا�ضعة من الدعم الجتماعي التي متكن الأفراد واملجتمع 

ككل ليكون اأكرث اإنتاجية ويتمتع مب�ضتويات اأعلى من الرفاهية. بحلول عام 2020 �ضتقوم الوزارة مب�ضح الأن�ضطة واملبادرات املقدمة حاليًّا 

من قبل اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية، والقطاع اخلا�ض يف جمال الرعاية الجتماعية، وحتديد الفجوات، والأولويات، وو�ضع معايري لتقييم 

املناق�ضات والعطاءات لتمكني اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية، الأخرى من املناف�ضة لتقدمي خدمات عالية اجلودة. بناء على هذه الأن�ضطة 

�ضتعلن الوزارة مبادرة لدعم اجلمعيات املوؤ�ض�ضات الأهلية والقطاع اخلا�ض لتقدمي خدمات غري متوافرة حاليًّا تت�ضمن توفري الدعم للقائمني 

على الرعاية ب�ضكل غري ر�ضمي.
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املحور الثالث:  تنمية االأُ�رضة واملجتمع.

�رشة متما�ضكة م�ضتقرة اآمنة، 
ُ
�رشة واملجتمع �ضمن ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي، اإىل اإحداث الأثر الآتي: »اأ

ُ
ي�ضعى حمور تنمية الأ  

نة ت�ضاهم يف حتقيق التنمية الجتماعية امل�ضتدامة«. مُمكَّ

�رشة مكانة مهمة �ضمن املجتمع الُعماين. وهي الوحدة الأ�ضا�ضيُةللُمجتمع؛ حيث تعد اأحد العوامل القوية املوؤثرة يف 
ُ
وحتتل الأ  

لم والأمن، والأ�رشةُ ت�ضاهم يف ت�ضكيل الِقيَم  التنمية الجتماعية، والقت�ضادية، والبيئية والثقافية، ل �ضيما التنمية امل�ضتدامة، ويف ال�ضِّ

واملُعتَقدات والتقاليد والعادات ال�ّضائدة يف املُجتمع لدى الأبناء، وهي اأكرث موؤ�ض�ضات التن�ضئة الجتماعية اأهمية. ومن هنا يُعد ا�ضتقرار 

�رشة �ضمانًا ل�ضتمرار الُهِويَّة الثقافية، والأمن، والدعم النف�ضي والجتماعي لأع�ضائها؛ وذلك من خالل عنا�رش الرعاية الذي توفره لأفرادها، 
ُ
الأ

يف اإطار �ضبكة اللتزامات والت�ضامن، والعتماد املتبادَل بني اأع�ضائها. 

  اإن النظام الأ�ضا�ضي للدولة يف �ضلطنة ُعمان ركز على اأهمية تقوية الأ�رشة وحمايتها؛ لأنها اللبنة الأ�ضا�ضية للمجتمع الُعماين. 

فاملجتمع الُعماين جمتمع يحمل خ�ضائ�ض النتماء داخل الإطار العام للهوية الُعمانية، وغلبة املعايري احلازمة واحلا�ضمة لل�ضلوك الفردي 

الُقْربَى، وكل من ي�ضملهم  الدعم وذوي  والتعاطف مع �ضالت  والتوا�ضل  �رَشّي، 
ُ
الأ الرتابط  والإعالء من  الأبوية،  ال�ضلطة  واجلماعي، وغلبة 

�رشة ل تُعدُّ البيئة التي ينمو فيها الطفل فح�ضب، بل تُعدُّ اأي�ًضا اأول موؤ�ض�ضة اجتماعية يتم من 
ُ
املحيط الجتماعي للفرد والأ�رشة . فالأ

خاللها نقل القيَم الجتماعية والثقافية لالأجيال القادمة.

1- اأهم االإجنازات: 

حققت ال�ضلطنة على مدى العقود الأربعة املا�ضية، اإجنازات عديدة يف املجالت القت�ضادية والجتماعية والتعليميَّة وال�ضحيَّة   

والثقافيَّة التي تغطي قطاعات املجتمع العماين كافة.  وقد �ضملت هذه الإجنازات كل �رشائح املجتمع الُعماين وقطاعاته؛ مبن يف ذلك املراأة 

والطفل وال�ضباب وامل�ضنون وذوو الإعاقة. 

نيطت بوزارة التنمية الجتماعية مهمة متابعة ثالث اإتفاقيات رئي�ضية 
ُ
ومع ان�ضمام ال�ضلطنة اإىل عددٍ من التفاقيات الدولية، اأ  

وبروتوكولن اإ�ضافيان، بالإ�ضافة اإىل عددٍ اآخر من التفاقيات ذوات ال�ضلة بحقوق الإن�ضان . ويف هذا الإطار مت متابعة تنفيذ اتفاقية الق�ضاء 

على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، واتفاقية حقوق الطفل، والربوتوكولني الختياريني امللحقني بها ب�ضاأن ا�ضرتاك الأطفال يف النزاعات 

امل�ضلحة، وب�ضــاأن بيع الأطفال، وا�ضتخدامهم يف الدعارة واملواد الإباحية، وقدمت وزارة التنمية الجتماعية التقارير الدورية املطلوبة وفًقا 

لهذه التفاقيات يف مواعيدها املحددة، التي ر�ضدت حتقيق تقدًما ملمو�ًضا يف اإعمال حقوق الطفل واملراأة والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.
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لت احلكومُة اللجنَة الوطنية ل�ضئون  و�ضمانًا لتن�ضيق اجلهود املختلفة من اأجل حتقيق تقدم وم�ضتوى معي�ضي مالئم لالأ�رشة، �ضكَّ  

�رشة، واأوكلت اإليها مهمة اقرتاح ال�ضيا�ضات اخلا�ضة بالأ�رشة يف اجلوانب املختلفة، والتن�ضيق بني اجلهات املَعنِيَّة احلكومية والأهلية ذات 
ُ
الأ

ال�ضلة بق�ضايا الأ�رشة، ويراأ�ض هذه اللجنة معايل وزير التنمية الجتماعية، وميثلها وكالء وزارات: التنمية الجتماعية، وال�ضحة، والرتبية 

والتعليم، والرتاث والثقافة، والإعالم، واملدعي العام، وم�ضاعد املفت�ض العام لل�رشطة واجلمارك للعمليات، ورئي�ض غرفة جتارة و�ضناعة عمان، 

اإىل جانب مدير عام املديرية العامة للتنمية الأ�رشية بوزارة التنمية الجتماعية.

ولقد حققت ال�ضلطنة واحًدا من اأ�رشع معدلت النخفا�ض يف وفيات الأطفال دون   

ع لت�ضل  �ضن اخلام�ضة لت�ضل اإىل 11.8 لكل األف ولدة طفل حي، وخف�ض معدل وفيات الرُّ�ضَّ

اإىل 9.8 لكل األف ولدة طفل حي. ويح�ضل الأطفال من الذكور والإناث على التعليم الأ�ضا�ضي 

وحتى الثانوي جمانًا، وتبلغ ن�ضبة التحاق الذكور يف التعليم الثانوي95% ؛ بينما تبلغ ن�ضبة 

، وتبلغ ن�ضبة املتعلمني 98%. للفئة العمرية من 15 اإىل 
13

التحاق الإناث 93.9% لعام 2015م 

24 �ضنة، 

�رشة تعد من اأحد املجالت احلديثة التي تعمل عليها 
ُ
وعلى الرغم من اأن حماية الأ  

للحماية،  نظام وطني  وجود  تكفل  التي  املُكوِّنات  العديد من  لديها  ال�ضلطنة  فاإن  الوزارة؛ 

�ضدر يف عام 2014م قانون الطفل، ويف عام 2008 م قانون م�ضاءلة الأحداث وقانون رعاية 
ُ
حيث اأ

ن�ضئَت دائرة احلماية الأ�رشية يف وزارة التنمية الجتماعية، 
ُ
وتاأهيل املعوقني، ويف عام 2012م اأ

يتعر�ضون  الذين  والأطفال  الن�ضاء  لإيواء  الدائرة  تقدمها  التي  اخلدمات  من  العديد  وهناك 

ر�ضيَت 
ُ
لالإ�ضاءة بدار الوفاق، وتنت�رش جلان حماية الطفل على م�ضتوى املحافظات كافة. كما اأ

تعزيز  اإىل  حتتاج  زالت  ما  فاإنها  للن�ضاء  بالن�ضبة  اأما  الأطفال،  القانونية حلماية  املواد  اأي�ًضا 

ت�رشيعي. 

ويُ�ضكل برنامج الإر�ضاد الأ�رشي، والإر�ضاد الزواجي اأحد  اأبرز الربامج التي تقدمها دائرة الإر�ضاد وال�ضت�ضارات الأ�رشية حيث تهدف اإىل   

دعم الأ�رشة وتذليل امل�ضكالت التي تواجهها، ويهدف الإر�ضاد الزواجي اإىل توعية املقبلني على الزواج حول الكثري من جوانب العالقة الزوجية 

وتربية الأطفال وتن�ضئتهم.

13(   املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 2016م.

�سعيد  على  ال�سلطنة،  حققت 

الـمــراأة  ، العـــــديـــــــد من االإنــجازات 

املراأة  اإلتحاق  ن�سبة  ازدادت  فقد 

بالتعليــــم ب�ســـكل كبيــــر، وخطى 

عام  ب�سكل  املراأة  تعليم  جمال 

اأرتفعت  كما  مت�سارعة،  خطوات 

ن�سبـــة م�ســـاركتـــهــــا يف الـــــــقوى 

 1993 �سنة  يف   ٪11 من  العاملة 

ما  واأحتلت  اإىل 25٪ يف عام 2010، 

املقاعد  اإجمايل  من   ٪9.6 ن�سبته 

الربملانية يف جمل�س ُعمان.
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2- التحديات املطروحة:

النفطية،  الطفرة  ب�ضبب  النا�ض  النوعية يف حياة  النقلة  اأن  اإل  واملجتمع،  الأ�رشة  تنمية  اإجنازات على �ضعيد  ال�ضلطنة  حققت   

والوفرة املالية، واحلياة املدنية، والرغبة يف التغيري كلها اأوجدت واقًعا جديًدا، واأظهرت بع�ض التحديات التي تواجهها الأ�رش الُعمانية، وبع�ض 

فئاتها ، وذلك على النحو الآتي:

1 ( على �سعيد االأ�رضة : 

�رش يف ال�ضلطنة – مع ما ي�ضهده العامل من تغيريات مهمة  –  عددًا من التحديات...، فقد جاء يف التقرير الت�ضخي�ضي اأن 
ُ
تواجه الأ  

ات ب�ضبب  عددًا من الأ�رش تعتمد على ُمعيل واحد، ويرجع ذلك اأ�ضا�ًضا اإىل الهجرة الداخلية، اأو الطالق، كما ت�ضهد القيَم الجتماعية تغريُّ

الآثار املرتتبة عن  العوملة، وثورة التكنولوجيا، ويُعد الأطفال وال�ضباب الأكرث تاأثرًا بالنتائج ال�ضلبية لهذه امل�ضكالت.

�رشة الُعمانية يف الأ�ضا�ض باأنها اأ�رشة ممتدة، وذات عدد كبري من الأطفال، حيث بلغ متو�ضط عدد اأفرادها يف عام 2010 ُقرابَة 
ُ
وتتميز الأ  

7-8 اأفراد.  اأما فيما يتعلق مبتو�ضط العمر عند الزواج الأول فقد ارتفع عرب ال�ضنوات ليبلغ ُقرابَة 28 �ضنة للذكور، و26 �ضنة لالإناث. كما 

اأي�ًضا، فامل�ضتغلون يتزوجون يف �ضن مبكرة مقارنة بالباحثني عن  اأن هذا املتو�ضط مرتبط باحلالة التعليمية لالأفراد، وبحالتهم العملية 

نًا يف بع�ض املوؤ�رشات املتعلقة باحلالة الزواجية كانخفا�ض ن�ضب املطلقني من 3% يف عام  عمل. اأما بخ�ضو�ض احلالة الزواجية، فاإن هناك حت�ضُّ

1993 اإىل 1.9% يف عام 2010؛ ولكن ب�ضبب الزيادة ال�ضكانية والعمرية فاإنه من املالحظ اأن اأعداد املطلقني يف ازدياد تدريجي. وح�ضب درا�ضة 

اأبعاد ومقوِّمات التما�ضك الأ�رشي يف ُعمان )2009( ودرا�ضة واقع الطالق يف املجتمع الُعماين )2015( تزايدت ن�ضب الطالق بني الفئات ال�ضابة 

اأن 47% من املطلقات  والفئات ذات امل�ضتوىات التعليمية والقت�ضادية املنخف�ضة، ومتثل املطلقات الن�ضبة الأعلى حلالت ال�ضمان. كما 

يح�ضلن على معا�ض ال�ضمان الجتماعي؛ ما يدل على و�ضعهن القت�ضادي ال�ضعب.

اأمناط جديدة من  اأ�ضبح هناك  الأ�رشي؛ فقد  التما�ضك  توؤثر على  الُعمانية حتديات عديدة  �رشة 
ُ
الأ تواجه  التحولت  ولكن مع هذه   

�رشة الُعمانية 
ُ
التكوينات الأ�رشية تختلف يف تركيبتها واأ�ض�ض ونوعية الروابط بني اأفرادها عن الأ�رشة مبفهومها وتركيبتها التقليدية، فالأ

�رشة نووية، مع هجرات داخلية من اأجل العمل، وازدياد متِغري عرب ال�ضنوات يف معدلت الطالق، وازدياد 
ُ
�رشة ممتدة اإىل اأ

ُ
اأ�ضبحت تتحَول من اأ

عدد الأ�رش ذات العائل الواحد، وازدياد متو�ضط عمر الزواج، وزيادة يف عدد املُ�ضنِّني، وم�ضوؤوليات رعايتهم، وازدياد يف املعدل العام حلالت جنوح 

والإنتاج؛  بالإجناب  املتعلقة  الرئي�ضية  الأ�رش يف حتقيق وظائفها  قدرة  توؤثر على  التحديات  اإن هذه  واملخدرات.  املُ�ْضكرات  وتعاطي  الأحداث، 

بالإ�ضافة اإىل توفري اإحتياجاتها ال�ضحية والغذائية والجتماعية والوجدانية.  
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�رَش 
ُ
�رشة الُعمانية مقارنة بالأ

ُ
كما اأن هذه التحديات توؤثر على التما�ضك الجتماعي، وعلى ال�ضتقرار يف املجتمع، ومع ذلك تتمتع الأ  

يف الدول الأخرى بدرجة عالية من التما�ضك الأ�رشي من تعاطف، وتوا�ضل واحرتام وتقدير ما بني اأع�ضائها. وقد اأكدت الأ�رش التي مت مقابلتها 

اأنَّ  اعتبار  الجتماعي على  والتكافل  الأ�رشي،  التما�ضك  ال�ضلطنة هو  الأ�رش يف  متيز  التي  اخل�ضائ�ض  اأهم  اأن من  امليداين  البحث  من خالل 

�رشة وتعزِّز من كيانها.
ُ
املجتمع الُعمايّن يلتزم بتعاليم الدين الإ�ضالمي، وبالعادات والتقاليد التي حترتم الأ

�رشة يف ال�ضلطنة، بحيث تلبي القطاعات 
ُ
ومن بني اأهم العوائق التي تواجه ر�ضم ال�ضيا�ضات الأ�رشية عدم وجود �ضيا�ضات مكتوبة لالأ  

�رشة؛ وعلى اأن تعتمد هذه 
ُ
�رشة داخل كل قطاع ، وتقوم ب�ضياغة �ضيا�ضات معينة ميكن اأن تعود بالفائدة على اأفراد الأ

ُ
املختلفة حاجة اأفراد الأ

ال�ضيا�ضات على املوؤ�رشات والنتائج. 

وبالنظر اإىل العن�رش املرتبط بالعالقات الأ�رشية فقد حدد اأفراد الأ�رش - من خالل البحث امليداين الذي اأعَدّ بغر�ض ا�ضتخدام نتائجه   

�رشة 
ُ
�رشة من النمط املمتد اإىل الأ

ُ
يف اأعداد ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي- بع�ض التحديات التي تواجه املجتمع الُعماين ، منها: انتقال الأ

النووية والذي اأ�ضهم يف اإ�ضعاف الرتابط الأ�رشي وم�ضوؤولية رعاية الأبوين، وانت�ضار النمط الإ�ضتهالكي، كما انت�رشت ظاهرة التباهي والتفاخر 

والإ�رشاف يف املنا�ضبات، وخ�ضو�ًضا عادات الزواج. وظهرت اآثار العوملة والتكنولوجيا املعلوماتية على الأ�رش، الأمر الذي اأدى اإىل ظهور بع�ض 

امل�ضكالت ال�ضلبية يف املجتمع كال�ضتعانة باملُربِّيات وعامالت املنازل قليالت اخلربة، وغري املوؤهالت علميًّا لرتبية الأطفال، واأثرهن ال�ضلبي يف 

تربية الأطفال؛ بال�ضافة اإىل قلة وجود مراكز ا�ضت�ضارات اأ�رشية قريبة من الأ�رش.

2  ( على �سعيد املراأة:

ا، كما بلغت  ت�ضاهم ربع الن�ضاء الُعمانيات يف الن�ضاط القت�ضادي، وتبدو م�ضاركتهن يف ذروتها يف الفئة العمرية 25 اإىل 29 عاًمّ  

املراأة يف املجال  . وفيما يتعلق بدور  العام، ون�ضبة 4.7% يف جميع القطاعات 2010م  القرار 11.3% بالقطاع  الن�ضاء يف مواقع �ضنع  ن�ضبة 

ال�ضيا�ضي؛ فاإن م�ضاركتها يف الدورة ال�ضاد�ضة )2011-2015( ملجل�ض ال�ضورى بلغت ن�ضبتها  1.2% و 18% يف جمل�ض الدولة، وبلغت الن�ضبة 

يف جمل�ض الدولة  يف دورته ال�ضابعة ) 2015 – 2019 (  %16.6.  

على الرغم من الإ�ضالحات الت�رشيعية امل�ضتمرة يف ال�ضلطنة؛ فاإن هناك بع�ض التحديات فيما يتعلق بالت�رشيعات ذات العالقة   

باملراأة، وما بني تطبيقها على اأر�ض الواقع .
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  ومن بني التحديات الت�رشيعية اأنه لي�ض هناك اإلزام باإن�ضاء دُور ح�ضانة، ومراكز رعاية نهارية يف اأماكن العمل، وهو الأمر الذي قد 

يوؤدي اإىل �ضعف م�ضاركة املراأة يف �ضوق العمل، وان�ضحابها منه بعد دخولها ب�ضبب عدم قدرتها على التوفيق بني واجباتها جتاه العمل وجتاه 

اأفراد اأ�رشتها. وعلى الرغم من اأن هناك خدمات جديدة واآليات متوافرة للمراأة التي تواجه العنف؛ فاإن الن�ضاء ل تتوافر لهن احلماية الت�رشيعية 

الكافية، وكذلك النظر يف اإيجاد و�ضائل دعم وم�ضاندة للمراأة خلو�ض النتخابات جمال�ض ال�ضورى والبلدية مبا ميكنها من الو�ضول اإىل مكان 

هذه املجال�ض للم�ضاركة بالراأي.

 3  ( على �سعيد الطفل : 

يواجه الأطفال ال�ضغار يف ال�ضلطنة عددًا من التحديات يف ال�ضنوات الأوىل من حياتهم واملتعلقة بال�ضحة، والتغذية، والنمو،   

والتعلُّم. وين�ضاأ هذا الق�ضور نظرًا  لعدم فهم اأهمية ال�ضنوات الأوىل من عمر الطفل يف و�ضع الأ�ضا�ض للتنمية الب�رشية. ففي عام 2015 

التحق 39.2% بالتعليم ما قبل البتدائي، والتحق 3.2% من الأطفال بُدور احل�ضانة / الرعاية النهارية؛ ما يجعلهم يف كثريٍ من احلالت يف رعاية 

عامالت املنازل الالتي ل تتوافر لديهن املهارات املطلوبة لرعاية الأطفال يف هذه ال�ضن. وكما تُقدم خدمات الطفولة املبكرة ب�ضكل رئي�ضي 

�رش حمدودة الدخل؛ وخا�ضة يف املناطق البعيدة عن توافر خدمات 
ُ
من ِقبل القطاع اخلا�ض، الأمر الذي يحدُّ من انتفاع بع�ض الأطفال يف الأ

تن�ضئة الطفولة، وكذلك الأطفال ذوي الإعاقة من هذه اخلدمات.

ويعاين ن�ضف الأطفال تقريبًا دون �ضن اخلام�ضة من الأنيميا 2012،  ول تزال ن�ضبة الُهزال بني الأطفال فوق املعدل  »املقبول« من   

جانب منظمة ال�ضحة العاملية. ول تزال ن�ضبة التاأخر يف النمو بني الأطفال دون اخلام�ضة %9.8 .

كما اأن هناك عددًا من الأطفال من ذوي الدخل املحدود، وكذلك الذين يعي�ضون يف املناطق الريفية يعانون من �ضعوبة الو�ضول اإىل خدمات 

التعليم املبكر ، ويف هذا الإطار قامت ال�ضلطنة باإ�ضتحداث �ضفوف التهيئة يف املدار�ض احلكومية يف اأغلب حمافظات ال�ضلطنة مبا فيها 

املناطق الريفية، بالإ�ضافة اإىل �ضعف ن�ضبة امللتحقني بدور احل�ضانة ، كما اأن بع�ض احل�ضانات املتوافرة حتتاج اإىل تاأهيل الكوادر العاملة بها 

باملهارات املطلوبة لتعليم الأطفال يف هذه ال�ضن وفًقا لقدراتهم. كما اأن عدد الأطفال الذين يعانون من الإعاقة، ويتم اإحلاقهم مبراكز الوفاء 

الجتماعي املنت�رشة يف حمافظات ال�ضلطنة ل يزال �ضعيًفا، وعليه فاإن املرحلة القادمة تتطلب و�ضع اخلطط والآليات املنا�ضبة لتطوير تلك 

املجالت.

اأما يف جمال حماية الطفل والأ�رشة فال تزال اجلهود الالزمة لتوفري هذه اخلدمات حديثة العهد، حيث يتعني ربطها ب�ضكل منتظم   

بالقطاعات الأخرى. كما مل يتم بعد اإر�ضاء نظام وطني �ضامل حلماية الطفل والأ�رشة ياأخذ بعني العتبار جميع الأبعاد املتعلقة بالوقاية، 
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واحلماية، والتاأهيل، والنظر اإىل الحتياجات املتعددة للفئات ذات الظروف اخلا�ضة. 

  ومن بني التحديات الأ�ضا�ضية التي حَتُول دون توفري حماية فاعلة للطفل واملراأة هو عدم توافر املعلومات الكافية واملوؤ�رشات ذات 

العالقة باحلماية، ومن ال�ضعب تقدير حجم تعر�ض الأطفال لالإ�ضاءة. ولذلك؛ هناك حاجة اإىل وجود اأنظمة معلومات اأف�ضل ومعلومات 

�ضاملة ب�ضاأن 

حماية الطفل. ومما ل �ضك فيه اأن توفري معلومات جيدة، وعمل حتليل لها ب�ضكل عملي، �ضوف ي�ضاعد يف اتخاذ القرارات ال�ضائبة، وتطبيق 

ال�ضرتاتيجيات املطلوبة. وميكن القيام بهذا الأمر من خالل ال�ضتفادة من امل�ضح العنقودي متعدد املوؤ�رشات. كما يجب و�َضع نظام متكامل 

لإدارة املعلومات ب�ضاأن نظام حماية الطفل؛ بحيث يقوم هذا النظام بالإبالغ عن الأطفال كافًَّة الذين يحتاجون اإىل خدمات حماية خا�ضة، 

دورية  تقارير  عمل  يف  الوطنية  املعلومات  اأنظمة  م�ضاعدة  اأجل  من  الطفل  حلقوق  موؤ�رشات  اأعداد  وكذلك؛  طولية.  متابعة  عمل  واأي�ًضا 

منتظمة وتقدميها ل�ضناع القرار، و�ضوف ت�ضاعد هذه الأنظمة يف مراقبة مدى تطور حقوق الطفل.

هذه  من  بع�ض  يرتبط  حيث  �رَش، 
ُ
الأ تواجه  قد  التي  بالتحديات  تتعلق  عنا�رش  عدة  ال�ضلطنة  يف  الأ�رشية  ال�ضيا�ضات  و�ضتعالج   

التحديات -  املو�ضحة يف ال�ضكل الآتي - بالعالقات بني الزوجني، والعالقة بني الآباء واأبنائهم، وفيما بني الأجيال )الأجداد مع الأحفاد(. وترتبط 

ا ب�ضبب حمدودية الدخل، اأو وجود اأفراد  التحديات الأخرى با�ضتهداف املراأة، والطفل، وذوي الإعاقة. وي�ضهد بع�ض الأ�رش اأي�ًضا و�ضًعا خا�ًضّ

يحتاجون اإىل رعاية ودعم خا�ض؛ مثل ذوي الإعاقة، وكبار ال�ضن ،اأو الأحداث اجلانحني، اأو متعاطي املخدرات.
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�سكل رقم )21(

التحديات التي تواجهها االأ�رضة )ح�سب الدرا�سة الت�سخي�سية( 
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�سكل رقم )22(

اال�ستجابة للتحديات وال�سيا�سات والت�رضيعات والربامج
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3- التحوالت واالإجنازات املنتظرة:  

لتحقيــق الأثـــر الرئي�ضــي لـمحـــور تنميــة الأ�ضــــرة واملجتمع » اأ�رشة متما�ضكة، م�ضتقرة، اآمنة، مُمًكنة ت�ضاهم يف حتقيق التنمية 

الجتماعية امل�ضتدامة "، �ضت�ضعى الوزارة اإىل حتقيق نتيجتني اأ�ضا�ضيتني، هما:

نتيجة 1: �سيا�سات وت�رضيعات وبرامج اأ�رضية وطنية من�سفة ومبنية على املوؤ�رضات وداعمة ال�ستقرار االأ�رض  ومتا�سكها.

نتيجة 2: تنمية الطفولة املبكرة املتكاملة اأولوية وطنية مدعومة بالتزام حكومي وموارد خم�س�سة وقدرات موؤ�س�سية 

                 واآليات للتن�سيق عرب القطاعات.

و�ضتحر�ض الوزارة من اأجل حتقيق النتيجة الأوىل على تنفيذ عددٍ من التحولت اجلوهرية؛ من اأهمها  النتقال نحو النهج احلقوقي   

يف حماية الأطفال، والن�ضاء، والأ�رشة، وهذا التحول �ضريكز على الأ�رش كافة، عو�ضا عن ما كان متبًعا يف حماية الأ�رش امل�ضتفيدة من ال�ضمان 

الجتماعي، والرتكيز على تقييم احتياجاتهم واإمكاناتهم  من اأجل امل�ضاهمة ب�ضكل فاعل يف املجتمع، وذلك بحلول عام 2020، اأي النتقال 

من الرتكيز فقط على الأهلية للح�ضول على اإعانات ال�ضمان اإىل حتديد الحتياجات املتعددة لالأ�رش. وتتطلب ال�ضتجابة لتلك الحتياجات 

�ضية املوثَّقة  تفعيل دور جلان التنمية الجتماعية، واجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية على م�ضتوى الوليات؛ بالإ�ضافة اإىل اإيجاد الروابط املوؤ�ضَّ

يف اإطار عمل اأو دليل اإجراءات. 

�رَش ال�ضمان الجتماعي. وعالوة على ذلك، 
ُ
وبحلول عام 2025، �ضيتم تقييم هذا النهج، والعمل على تعزيز ال�ضتجابة لحتياجات اأ  

ن�ضئت من اأجلها. ومن املوؤمل 
ُ
�ضيتم تعزيز اأدوار وقدرات اللجنة الوطنية ل�ضوؤون الأ�رشة لتمكينها من ال�ضطالع باأدوارها الأ�ضيلة التي اأ

ذات  الوطنية  ال�ضرتاتيجيات  تنفيذ  ومتابعة  اأكرب،  ب�ضكل  والتن�ضيق  ال�ضيا�ضات  ر�ضم  لتقوم مبهام  اللجنة  دور  تعزيز  عام 2025،  بحلول 

ال�ضلة، والتن�ضيق ما بني القطاعات. 

�ضوف ت�ضهد ال�ضرتاتيجية حتوًُّل نحو نهج النظم يف حماية الن�ضاء، والأطفال، والأ�رشة. و�ضوف تعمل الوزارة مع ال�رشكاء، بحلول   

عام 2020 على حتديد �ضيا�ضات احلماية والت�رشيعات واخلدمات. و�ضوف تقوم الوزارة اأي�ًضا بو�ضع اإطار وطني يحدد اأدوار وم�ضوؤوليات جميع 

اأي عنف،  الذين يواجهون  الن�ضاء والأطفال  تاأهيل  واإعادة  اجلهات املعنية ذات ال�ضلة والتن�ضيق فيما بينها للوقاية وال�ضتجابة، وحماية 

اآلية ر�ضد وتطوير معايري جلودة اخلدمات، ومعايري مهنية للموظفني الذين يعملون مع  اإ�ضاءة. كما �ضتقوم الوزارة باإن�ضاء  اأو  اأو ا�ضتغالل، 

الة لحتياجات الأطفال  الأطفال والن�ضاء. كما �ضيتم تطوير اجلوانب الت�رشيعية يف جمال حماية الأ�رشة، لتكون قادرة على ال�ضتجابة الفعَّ

والن�ضاء.
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و�ضت�ضعى الوزارة لتمكني املراأة نحو مزيد من امل�ضاركة يف احلياة الجتماعية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية. وبناء قدرات الن�ضاء على   

القيادة، و�ضنع القرار، وامل�ضاركة يف انتخابات جمل�ض ال�ضورى، واملجال�ض البلدية وغريها، وذلك بال�رشاكة مع اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية. 

�رشة تعزِّز حياة متوازنة لالآباء والأمهات؛ مثل ت�ضجيع توفري دُور احل�ضانة 
ُ
كما �ضتقوم الوزارة بحلول عام 2025 بتنفيذ �ضيا�ضات داعمة لالأ

�رَشًا، وكذلك بناء 
ُ
لأطفال الوالدين العاملني، ومتديد اإجازة الأمومة. و�ضرتكز الوزارة اأي�ًضا على متكني ودعم الن�ضاء املطلقات والالتي يُِعلن اأ

قدرات اجلمعيات الن�ضائية لتقدمي خدمات ال�ضحة النف�ضية، والدعم النف�ضي والجتماعي؛ بالإ�ضافة اإىل اإن�ضاء النوادي الرتفيهية لكبار 

ال�ضن. 

اإن هذه التوجهات ال�ضرتاتيجية تتالءم مع التوجهات ال�ضرتاتيجية الوطنية للمراأة يف ال�ضلطنة . كما �ضتدر�ض الوزارة بال�رشاكة   

�رشة التي ت�ضمن �ضاعاِت عمٍل مرنة لالأمهات. وت�ضتوجب عملية حتقيق النتيجة 
ُ
مع الوزارات واجلهات املعنية �ضيا�ضات العمل ال�ضديقة لالأ

مبا يف  احلاليني،  املوظفني  قدرات  وبناء  الالزمة،  اخلربات  ذوي  تعيني  على  ال�ضرتاتيجية  تنفيذ  من  الأوىل  ال�ضنة  يف  الرتكيز  الوزارة  من  الأوىل 

ذلك الزيارات التبادلية لال�ضتفادة من التجارب الناجحة. كما �ضرتكز اأي�ًضا يف هذه املرحلة على اإن�ضاء اآليات التن�ضيق متعددة القطاعات 

وتفعيلها.

 

اأما بالن�ضبة للنتيجة الثانية، �ضت�ضعى ال�ضرتاتيجية على و�ضع تنمية الطفولة املبكرة املتكاملة كاأولوية على الأجندة الوطنية؛ من اأجل 

�ضمان ا�ضتفادة ال�ضلطنة  من الكت�ضافات العلمية احلديثة يف الفهم املعريف والعاطفي املرتبط بتنمية الطفولة املبكرة. كما �ضت�ضعى 

الوزارة بحلول عام 2020، اإىل تعزيز اهتمام وا�ضعي ال�ضيا�ضات والوعي العام اإىل اأهمية تنمية الطفولة املبكرة. كما �ضتعمل مع املركز 

الوطني لالإح�ضاء واملعلومات، ومنظمة اليوني�ضف ل�ضمان توافر موؤ�رشات الأطفال، وقاعدة بيانات عن الأطفال، ت�ضمل بياناٍت مف�ضلًة عن 

احلماية، وتنمية الطفولة املبكرة، والتغذية، وال�ضحة، والتعليم من خالل البناء على امل�ضح العنقودي متعدد املوؤ�رشات الذي اأجراه موؤخرًا 

اليوني�ضف واملركز الوطني لالإح�ضاء واملعلومات. 

الوزارة  ت�ضعى  والتي  اليوني�ضف،  منظمة  مع  بالتعاون  اإعدادها  مت  التي  للطفولة  الوطنية  بال�ضرتاتيجية  ال�ضتعانة  و�ضيتم   

الوزارة  و�ضت�ضعى  لال�ضرتاتيجية.  الفعال  للتنفيذ  الكافية  املوازنات  تخ�ضي�ض  التاأكد من  على  وال�رشيكة  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�ضيق 

بتطوير هيكلية  الوزارة  و�ضتقوم  التنفيذ،  ا�ضرتاتيجية  الأوىل من  املرحلة  للطفل. خالل  ميزانيات �ضديقة  لتنفيذ  ال�رشكاء  مع  بالتعاون 

واخت�ضا�ضات جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز دور اللجنة الوطنية ل�ضوؤون الأ�رشة لت�ضبح م�ضوؤولة عن متابعة تنفيذ 

ال�ضرتاتيجية الوطنية للطفولة، اإىل جانب اأعداد خطة تنفيذية لتنمية الطفولة املبكرة بحيث تكون مبثابة خريطة طريق حتدد اأولويات 

العمل والأدوار املكملة لكل �رشيك من ال�رشكاء.
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و�ضتعمل الوزارة على تاأ�ضي�ض مراكز تنمية الطفولة املبكرة )خدمات لالأطفال والوالدين( يف جمعيات املراأة الُعمانية وغريها من   

موؤ�ض�ضات املجتمع. للتاأكد من اأن الأطفال كافة يف ُعمان لديهم فر�ض مت�ضاوية للنمو الذهني ب�ضكل جيد يف ال�ضنوات الأوىل من العمر. 

والتعليم،  الرتبية  ووزارة  ال�ضحة،  وزارة  مع  بالتعاون  -الوزارة-  �ضتقوم  وال�ضلوك،  والتعليم،  بال�ضحة،  يتعلق  فيما  املُخرَجات  ولتح�ضني 

وبدعم فني من اليوني�ضف، واليوني�ضكو، ومنظمة ال�ضحة العاملية، بتاأ�ضي�ض مراكز تنمية الطفولة املبكرة، و�ضتدخل الوزارة يف �رشاكة 

مع اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية للبناء على اخلدمات التي يتم تقدميها، واإ�ضافة عنا�رش اأخرى حتقق اأكرب فائدة للطفل، على اأن ت�ضمن 

تقدمي خدمات �ضاملة للوالدين وللطفل من الولدة وحتى �ضن دون �ضت �ضنوات. ويت�ضمن مفهوم تنمية الطفولة املبكرة املتكاملة، دعم 

رعاية والدية ودعًما لتنمية الطفولة يف الفرتة احل�ضا�ضة التي ينمو فيها عقل الطفل منذ الولدة وحتى ي�ضل اإىل �ضن املدر�ضة.  ويعني 

هذا الأ�ضلوب ا�ضتهداف جيلني – الوالدين والطفل. و�ضوف تعمل الوزارة بالتعاون مع ال�رشكاء على ن�رش مراكز تنمية الطفولة املبكرة يف 

خمتلف اأنحاء ال�ضلطنة، و�ضتوفر الربامج املوجهة لكلٍّ من الطفل والوالدين .

من املوؤمَّل يف عامي 2017 و2018 اأن تقوم الوزارة بالتعاون مع منظمة اليوني�ضف، بتنظيم زيارات اإ�ضتطالعية لبع�ض الدول التي   

جنحت يف تنفيذ مراكز تنمية الطفولة املبكرة )خدمات لالأطفال والوالدين(؛ وذلك لال�ضتفادة من خربتهم وجتاربهم يف هذا ال�ضدد، كما 

�ضتُعقد حلقات نقا�ضية من اأجل اأعداد ت�ضور العمل لإن�ضاء مراكز تنمية الطفولة املبكرة بالتعاون مع جمعيات املراأة الُعمانية خالل العام 

نف�ضه. وبحلول عام 2025 يوؤمل وجود )20 ( مركزًا، وا�ضتمرار التو�ضع للو�ضول اإىل جميع جمعيات املراأة الُعمانية يف املحافظات املختلفة.  

و�ضتعتمد املعايري التي �ضيتم اتباعها يف اختيار الوليات يف املرحلة الأوىل لتنفيذ ال�ضرتاتيجية على اختيار املحافظات التي ترتفع فيها 

يات؛ وكذلك ن�ضبة �ضوء التغذية بني الأطفال والتي تتدنى فيها ن�ضبة املُخرَجات التعليمية.  مِّ
ُ
ن�ضبة الأمهات الأ

�ضت ال�ضتثمارات الالزمة لها؛  اإذا جنحت ال�ضلطنة يف جعل تنمية الطفولة املبكرة اإحدى الأولويات على الأجندة الوطنية، وخ�ضَّ  

يتعلق  امل�ضتدامة -والتي ت�ضتمل على هدف خا�ض  التنمية  اأهداف   – ملا بعد 2015  العاملية  التنمية  اأجندة  فاإنها �ضتكون متوافقة مع 

بتنمية الطفولة املبكرة: »التاأكد بحلول عام 2030 من اأن الأطفال كافة )الذكور والإناث( قادرون على الو�ضول اإىل برامج عالية اجلودة لتنمية 

زة يف بيئات اآمنة«. الطفولة املبكرة من رعاية وتعليم ما قبل املدر�ضة، اإىل جانب احل�ضول على رعاية والدية حمفِّ
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املحور الرابع: حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

تويل ال�ضلطنة بقيادة ح�رضة �ساحب جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه الله ورعاه - اهتماًما ملحوًظا بالأ�ضخا�ض   

ذوي الإعاقة ،وت�ضعى اإىل احلفاظ على حقوقهم للعي�ض حياة كرمية ،ولقد كانت ال�ضلطنة من الدول العربية الريادية حيث �ضاهمت يف 

�ضياغة التفاقية الدولية حلقوق الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة،ومن اأوائل الدول التي �ضادقت عليها باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم 121/ 2008. 

ويتطلع هذا املحور اإىل اإجناز الأثر التنموي » اأ�ضخا�ض ذوي اإعاقة من اجلن�ضني، ويف جميع املراحل العمرية يتمتعون بكافة احلقوق، وم�ضاركون 

بفاعلية يف املجتمع«، و�ضعياً لتحقيق هذه الروؤية �ضوف نتناول النقاط الرئي�ضية الآتية: 

1- اأهم االإجنازات: 

�ضهدت ال�ضلطنة خالل العقود الأربعة املا�ضية وبتوجيهات جاللته -تو�ضًعا كميًا وتطورًا نوعيًا يف اخلدمات الرعائية، والتاأهيلية،   

والتعليمية، وال�ضحية، والجتماعية، والقت�ضادية املقدمة من خالل وزارة التنمية الجتماعية، والوزارات، واجلهات الأخرى حتقيًقا للدمج 

املعاقني مبوجب  وتاأهيل  رعاية  قانون  ال�ضلطنة، �ضدور  التي �ضهدتها  التطورات  اأهم  املباركة. ومن  النه�ضة  ال�ضامل يف ظل  الجتماعي 

املر�ضوم ال�ضلطاين رقم 2008/63، والذي مبوجبه ت�ضكلت اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني، ومت عام 2011  حتويل مراكز الوفاء الجتماعي 

التطوعية اإىل مراكز حكومية )مراكز الوفاء لتاأهيل الأطفال املعاقني(  بهدف رفع جودة اخلدمات املقدمة من خاللها ، ورفع كفاءة العاملني 

بها ،ومت عام 2014 رفع امل�ضتوى الفني والإداري واملايل خلدمات الإعاقة املقدمة يف وزارة التنمية الجتماعية اإىل م�ضتوى مديرية عامة ل�ضوؤون 

ذوي  الأ�ضخا�ض  املقدم خلدمات  املايل  الدعم  زيادة  اإىل  / 2014،بالإ�ضافة  رقم 18  ال�ضلطاين  املر�ضوم  وذلك مبوجب  الإعاقة،  ذوي  الأ�ضخا�ض 

التنمية الجتماعية، وتطبيق دمج  وزارة  التقييم والتدخل يف  اآليات  ،وتطوير  الأهلية والقطاع اخلا�ض  الإعاقة لي�ضمل كاًلّ من: اجلمعيات 

الطلبة ذوي الإعاقة ال�ضمعية والذهنية يف املدار�ض العامة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، وتنفيذ برامج للتدريب املهني والت�ضغيل من 

خالل مراكز التدريب املهني يف القطاعني العام واخلا�ض بالتعاون مع وزارة القوى العاملة. 

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن ال�ضلطنة وبالتعاون مع منظمة ال�ضحة العاملية )WHO( من الدول التي تقوم حاليًّا بدرا�ضة �ضدق وثبات اأداة   

م�ضح طبي متخ�ض�ض يتبنى النهج املتوا�ضل يف قيا�ض الإعاقة متهيًدا لتنفيذه يف امل�ضتقبل.
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2- التحديات املطروحة:

م  على الرغم من اأهمية الإجنازات التي مت حتقيقها حتى الآن يف جمال الإعاقة - فاإن هناك بع�ض الفجوات، والتي ل تزال تعيق تقدُّ  

اأن هناك حاجة  الت�رشيعي  التحليل  ال�ضلطنة، وقد بني  الإعاقة يف  الكامل لالأ�ضخا�ض ذوي  الدمج الجتماعي  القطاع على طريق حتقيق 

لتطوير قانون رعاية وتاأهيل املعاقني مبا يتواءم مع التفاقية ،وما زالت ن�ضب انت�ضار الإعاقة متدنية مقارنة بالن�ضب العاملية ،والتي ت�ضل اإىل 

15% من عدد �ضكان اأي جمتمع ما ، مع توقع ارتفاع كبري يف عدد الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة بال�ضلطنة وفًقا لالإ�ضقاطات ال�ضكانية حيث تبدو 

الزيادة املتوقعة يف عدد الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة يف عام 2040 كبرية لكنها غري م�ضتبعدة بعد �ضم كافة الإعاقات، وقد تبلغ ن�ضبة الأ�ضخا�ض 

الأدنى فيمكن  ااملتو�ضط، وباحلد  باحلد  ال�ضكان  القادمة 7% من عدد  الفرتة  الإعاقة خالل  ذوي 

الفرتا�ض اأن الزيادة يف ن�ضب الإعاقة �ضرتتفع ب�ضكل طفيف لت�ضل 5 % من عدد ال�ضكان، وعليه 

من املتوقع اأن ي�ضل عدد الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة اإىل 854 األف ن�ضمة عام 2040.

حمدود،  ال�ضلطنة  يف  لالإعاقة  املعتمد  التعريف  اأن  هو  ذلك  يف  الأكرب  العائق  ويبقى   

حالت  من  العديد  اإخفاء  اإىل  فقط،بالإ�ضافة  ال�ضحي  الق�ضور  قيا�ض  على  يقت�رش  حيث 

الإعاقة عن املجتمع، ووجود بع�ض املمار�ضات اخلاطئة من ِقبل بع�ض الأهل، ويحتاج الأ�ضخا�ض 

لهم،  املتوافرة  وباخلدمات  وبواجباتهم،  بحقوقهم،  للتعريف  توعوية  برامج  اإىل  الإعاقة  ذوي 

، كما يعاين املكفوفون من العزلة  يف  وبالأخ�ض الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة ال�ضمعية والب�رشية 

الإعاقة، ل  ذات  املراأة  ال�ضوء على ق�ضايا  لت�ضليط  املحافظات، وهناك حاجة حقيقية  بع�ض 

اأ�ضباب م�ضاركتها ال�ضعيفة  �ضيما املراأة ذات الإعاقة الب�رشية لإخراجها من العزلة، وحتديد 

اأن�ضطة املجتمع، والتوعية بحاجاتها اخلا�ضة يف جمال الزواج، ورف�ضها ا�ضتخدام الع�ضا  يف 

البي�ضاء.

اأن  ال�ضحة  وزارة  ال�ضادرة عن  الأرقام  وتوؤكد  والت�ضخي�ض،  املبكر  الك�ضف  ال�ضلطنة م�ضكلًة حقيقية يف جمال  توجد يف  كما   

الغالبية العظمى من عدد احلالت اجلديدة هي حالت متاأخرة الت�ضخي�ض من عمر 20 �ضنة اإىل 44 �ضنة ،تليها تلك امل�ضخ�ضة من عمر 

12 – 19�ضنة بن�ضبة اإجمالية هي 83.4 % يف عام 2012 وقرابة 80%  يف عام   2013- ما ي�ضري اإىل وجود فجوة يف الك�ضف عن الإعاقات يف 

امل�ضت�ضفيات، ومراكز الرعاية ال�ضحية الأولية، ويف احل�ضانات، ويف املرحلة املدر�ضية الأوىل. ويرتبط التاأخر يف الك�ضف عن الإعاقات اأي�ًضا 

اأكده التقرير الت�ضخي�ضي، مو�ضًحا ال�ضعوبة التي تواجه الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة واأ�رشهم من نتائج  ب�ضعف برامج الت�ضخي�ض، والذي 

الت�ضخي�ض اخلاطئ، اأو املتاأخر،واأثره ال�ضلبي على الأطفال، واإمكانات تاأهيلهم ما قد ي�ضبب اإخراجهم من املدار�ض يف اأغلب الأحيان.  

بيانات  توفري  ق�سية  زالت  ما 

دقيقة عن االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

اإطالق  ويُعدُّ  كبريًا،  حتديًا  ت�سكل 

ذوي  لالأ�سخا�س  وطـــنــي  �سجــــل 

اأولوية  ال�سلطنة  يف  االإعاقة 

يف  اأهمية  من  له  ملا  ا�سرتاتيجية 

توفري بيانــــــات دقيقة عن اأو�ســــاع 

املكـــتـــ�ســـــفــة  االإعاقــــة  حــاالت 

والـمــــــ�ســــــمــــولة بالــخـــدمــــة يف 

ال�سلطنة. 
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كما اأن هناك نق�ًضا يف الطلب على برامج التدخل املبكر �ضببه ال�ضعف يف برامج الك�ضف املبكر. اإ�ضافة اإىل اأن هناك م�ضكلة   

حقيقية يف جمال انت�ضار وجودة برامج التدخل املبكر، والتي تنفذ حاليًّا ب�ضكل مو�ضع من خالل جمعية التدخل املبكر، وتركز على الإعاقات 

العقلية اأو الذهنية فقط، وترتكز يف العا�ضمة م�ضقط اإىل جانب ما تقدمه يف املراكز التابعة لوزارة التنمية الجتماعية.

القطاع  من  كل  لت�ضجيع  املالئمة  الت�رشيعية  البيئة  باإيجاد  وثيق  ب�ضكل  ومرتبطة  �ضاملة  ا�ضرتاتيجية  لتخاذ  الوزارة  وحتتاج   

احلكومي والأهلي واخلا�ض على ن�رش برامج التدخل املبكر يف اأنحاء ال�ضلطنة كافة، وملختلف فئات الإعاقة، وربطها بربامج الك�ضف املبكر 

بالتعاون مع وزارة ال�ضحة واجلهات ذات ال�ضلة، وو�ضع املعايري الوطنية مع الرتكيز على الدمج يف احل�ضانات وريا�ض الأطفال.

كما حتتاج الوزارة يف جمال الإعاقة اإىل توفري املزيد من املوارد نظرًا لطبيعة تزايد الكلفة املالية، والب�رشية، واملادية، والزمنية الالزمة   

خلدمات التاأهيل عن غريها من اخلدمات احلكومية، ما ي�ضكل عبئًا عند تلبية هذه اخلدمات، واأي�ًضا يوجد نق�ض يف الكوادر الوطنية من حيث 

الكم والتخ�ض�ض يف جمالت تاأهيل الإعاقة ـ نظرًا لعدم وجود اأق�ضام تخ�ض�ضية مبراحل الدبلوم اجلامعي، اأو املوؤهالت اجلامعية والدرا�ضات 

العليا. وتعاين  وزارة ال�ضحة من ال�ضغط الكبري على خدمات العالج الطبيعي، والوظيفي، وعالج النطق، والأطراف ال�ضناعية، واجلبائر، 

والذي ل يوازي حجم انت�ضار اخلدمة، وخا�ضة يف املحافظات، 

وقد اأدى ذلك اإىل تركيز وزارة ال�ضحة على احلالت الطارئة موؤثرًا ذلك على احتياجات الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة طويلة املدى، وت�ضري   

عدا  فيما  ال�ضلطنة  حمافظات  كافة  يف  الطبيعي  العالج  خدمة  بن�رش  املا�ضية  ال�ضنوات  خالل  قامت  قد  ال�ضحة  وزارة  اأن  اإىل  البيانات 

زال عدد  ،وما  مازال حمدودًا  املحافظات  والأطراف يف  النطق،  وعالج  الوظيفي،  العالج  اجلغرايف خلدمات  التوزيع  لكن  ـ  الو�ضطى  حمافظة 

الكوادر املوجودة يف هذا املجال على امل�ضتوى الوطني دون املعايري الدولية. 

ومما ل �ضك فيه اأن اإيالء ال�ضلطنة الهتمام باحتياجات الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة للتاأهيل طويل املدى تَُعدٌّ ق�ضية ا�ضرتاتيجية.   

اأما يف جمال التعليم، فهناك عالقة عك�ضية بني جودة برامج الدمج املدر�ضي لدى وزارة الرتبية والتعليم، و�ضغط الطلبة على خدمات 

وزارة التنمية الجتماعية، وقد �ضهدت ال�ضنوات الع�رش الأخرية حت�ضنًا ملحوًظا يف جمال تعليم الأطفال ذوي الإعاقات، لكن ت�ضري بيانات 

وزارة الرتبية والتعليم اإىل اأن عدد الطلبة يف مدار�ض الدمج ي�ضكل ن�ضبة ل تتعدى 0.2% من اإجمايل عدد الطلبة امللتحقني باملدار�ض العامة. 

وهناك �ضكوى متكررة من نوعية برامج الدمج يف وزارة الرتبية والتعليم ما ي�ضكل عبئًا على وزارة التنمية الجتماعية حيث، اإن العديد من 

احلالت تعود للوزارة ب�ضبب �ضعف برامج الدمج يف املدار�ض العامة.
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وقد بني التقرير الت�ضخي�ضي اأن العر�ض ل يوازي حجم الطلب بالن�ضبة خلدمات التاأهيل، وقد اأكد ذلك نتائج العمل امليداين،ويف   

هذا ال�ضدد حتتاج وزارة التنمية الجتماعية ال�ضتمرار يف ن�رش خدمات التاأهيل يف املحافظات من جانب، والتن�ضيق مع وزارة الرتبية والتعليم 

اآخر. ويف ظل اقرتاب و�ضول العديد من مراكز الوفاء لطاقتها ال�ضتيعابية  ل�ضمان رفع جودة برامج الدمج يف املدار�ض العامة من جانب 

الق�ضوى، ميكن لوزارة التنمية الجتماعية اأن تعتمد يف ن�رش برامج التاأهيل على دعم وت�ضجيع كل من القطاعني الأهلي واخلا�ض، ب�ضكل 

القطاعني:  ت�ضجيع  خالل  من  الوفاء  مراكز  على  ال�ضغط  تخفيف  اإىل  بالإ�ضافة  احلاجة.  يلبي  مبا  م�ضقط  خارج  مراكز  فتح  على  متوازٍ 

الأهلي واخلا�ض على فتح مراكز متخ�ض�ضة يف جمالت: )التوحد، والإعاقات اجل�ضدية، وال�ضمعية، والب�رشية(، بالإ�ضافة اإىل ال�ضتمرار بوترية 

مت�ضارعة يف و�ضع خطة طويلة املدى تت�ضمن رفد مراكز الوفاء بالكوادر الالزمة، وتعزيز كوادر الإ�رشاف الفني مبا ي�ضمن ا�ضتمرارية املتابعة، 

والدعم وفًقا خلطة زمنية حمددة ومعتمدة.

وتتمثل اأهم التحديات املاثلة اأمام منظومة الرعاية الجتماعية لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة بال�ضلطنة يف �رشورة النتقال من الرتكيز   

اخلا�ضة،نحو  الرتبية  ،وخدمات  امل�ضاندة،  ،واخلدمات  التاأهيل  تت�ضمن خدمات  ،والتي  الإعاقات  ذوي  لالأفراد من  املوحدة  اخلدمات  تقدمي  على 

الت�ضمني ال�ضامل لق�ضايا الإعاقة �ضمن منظومة اخلدمات العامة لل�ضلطنة،بالإ�ضافة لرتكيز اخلدمات وفًقا  لحتياجات الفرد. ويتطلب 

ذلك تعزيز امل�ضار املزدوج لتوفري الفر�ض املتكافئة لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة،وذلك من خالل اتخاذ تدابري تراعي الإعاقة يف ت�ضميم وتنفيذ ور�ضد 

وتقييم جميع ال�ضيا�ضات والربامج، وتقدمي املبادرات اخلا�ضة بالإعاقة لدعم متكني الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.    

وت�سعى هذه اال�سرتاتيجية اإىل حتقيق التوازن بني ت�سمني حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة  يف ال�سيا�سات العامة   

وا�ستهداف الدعم وفًقا الحتياجات الفرد، وذلك بهدف دجمهم واإ�رضاكهم يف جميع جوانب املجتمع والتنمية.

اللجنة ممثلة  اإعطاء  ،وذلك من خالل  املعاقني  الوطنية لرعاية  اللجنة  دور  التوازن هو تفعيل  الأكرب يف حتقيق هذا  التحدي  ولعل   

امل�ضتوى  على  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ض  خدمات  تن�ضيق  ب�ضاأن  امللزمة  القرارات  اتخاذ  �ضالحية  الجتماعية،  التنمية  وزير  معايل  برئي�ضها 

الُعمانية  الوطني،بالإ�ضافة لتلبية حاجتها لتمويل �ضنوي، وتوفري كوادر متخ�ض�ضة متكنها من القيام مبهامها. بالإ�ضافة لدور اللجنة 

حلقوق الإن�ضان يف ر�ضد التفاقية من خالل م�ضاركة فاعلة من اجلمعيات املمثلة لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.

ومن اأهم عوامل حتقيق الدمج ال�ضامل لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة هو حتديد دور وزارة التنمية الجتماعية، ما يتيح لها بناء �رشاكة   

حقيقية مع الوزارات، واجلهات ذات الخت�ضا�ض،مع �رشورة تركيز براجمها على حتقيق التمكني الجتماعي. ويف جانب التمكني الجتماعي 

ل بد للوزارة اأن تركز يف براجمها على �ضد الفجوات الوطنية يف جمال توفري خدمات الدعم النف�ضي الجتماعي، والإر�ضاد، وخدمات التدخل 

املبكر باعتبارها ال�ضبيل الأمثل لتحقيق �ضبل التمكني وامل�ضاركة، وملا لها من اأثر فاعل يف الوقاية من تفاقم الإعاقات، وحتقيق الندماج يف 

املجتمع مع الرتكيز على رفع جودة الربامج القائمة.
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3- التحوالت واالإجنازات املنتظرة:

يتمثل الأثر الرئي�ضي ملحور حقوق الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة يف ال�ضرتاتيجية » اأ�ضخا�ض ذوي اإعاقة من اجلن�ضني ويف جميع املراحل   

والتعديالت خالل  الإجراءات  اإجناز حزمة من  الأثر  .ويتطلب حتقيق هذا  املجتمع«  بفاعلية يف  وم�ضاركون  احلقوق  بكافة  يتمتعون  العمرية 

والتفاقية  للدولة  الأ�ضا�ضي  النظام  ور�ضد متوائمة مع  تن�ضيقية  واآليات  اإيجاد ت�رشيعات  اإىل  ترمي  قادمة 2025-2016  الع�رش  ال�ضنوات 

الدولية حلقوق الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة من جانب،واإيجاد برامج تاأهيل، وخدمات م�ضاندة �ضاملة متاحة، وذات جودة عالية �ضمن بيئة مي�رشة، 

وحتد من العوائق من جانب اآخر. 

ولأهمية التن�ضيق الوطني يف ق�ضايا الإعاقة، �ضتتخذ الوزارة اإجراءات وتدابري لتفعيل اأعمال اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني من   

خالل اعتماد القرارات ال�ضادرة عنها من جمل�ض الوزراء املوقر. 

لتنفيذ  الالزمة  بالكوادر  الوطنية  اللجنة  ورفد  �ضنوي،  متويل  لتخ�ضي�ض  القادمة  اخلم�ض  ال�ضنوات  الوزارة خالل  �ضت�ضعى  كما   

جمموعة من امل�ضاريع ذات الأولوية. و�ضيتم مع مطلع عام 2020  العمل على تنفيذ عدد من امل�ضاريع كاإ�ضدار قانون جديد لالأ�ضخا�ض 

ذوي الإعاقة متوائم مع الإتقاقية، وذلك مع مراجعة وتعديل الت�رشيعات الوطنية كافة، بالإ�ضافة اإىل متابعة اإن�ضاء مركز وطني م�ضتقل 

للت�ضخي�ض، واإن�ضاء �ضجل وطني موحد. و�ضتويل اللجنة اهتماًما كبريًا بق�ضايا الك�ضف املبكر من خالل تنفيذ الدرا�ضات والربامج التدربيية 

والتوعوية لتعزيز تلك الربامج، بالإ�ضافة ل�ضطالع اللجنة بدورها يف و�ضع ومتابعة تنفيذ اخلطط الوطنية، والتي تت�ضمن اخلطة الوطنية 

للنهو�ض بالتعليم الدامج، وخطة تعزيز خدمات التاأهيل طويل املدى لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوزارات املعنية .ومن ناحية اأخرى 

�ضيتم ر�ضد التقدم املحرز يف تطبيق التفاقية الدولية حلقوق الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة من خالل اللجنة الُعمانية حلقوق الإن�ضان.  

و�ضيت�ضنَّى للوزارة يف عام 2025 تقدمي برامج تاأهيل وخدمات م�ضاندة �ضاملة ومتاحة وذات جودة عالية �ضمن بيئة مي�رشة وحتد   

من العوائق .وت�ضعى هذه ال�ضرتاتيجية اإىل حتقيق نقلة نوعية على م�ضتوى اخلدمات من خالل النتقال بدور الوزارة اخلدماتي  نحو تعزيز 

برامج التمكني الجتماعي .وت�ضعى اخلطة اخلم�ضية القادمة اإىل ن�رش وتعزيز خدمات التدخل املبكر، والتي تركز على تعزيز الأ�رشة  بخدمات 

اأقرب لبيئة الطفل يف اأنحاء ال�ضلطنة،وذلك من خالل اإيجاد البيئة الت�رشيعية، وو�ضع املعايري الوطنية خلدمات التدخل املبكر. كما �ضيتم 

اإن�ضاء مراكز اإر�ضادية لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة واأهاليهم على م�ضتوى ال�ضلطنة معززة بفرق مدربة وموؤهلة وُم�ضكلة من الأ�ضخا�ض ذوي 

اإيجاد برامج لن�رش  التمكني الجتماعي  برامج  اأهم  النف�ضي الجتماعي. ومن  الدعم  الوزارة لتقدمي برامج  واأهاليهم يعملون مع  الإعاقة 

مفاهيم الت�ضميم ال�ضامل، والتي تركز على وجود مرافق عامة تتنا�ضب واحتياجات اجلميع مبا يف ذلك الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة وكبار ال�ضن 

والأطفال،واإيجاد فرق تطوعية من الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة لر�ضد تي�ضري �ضبل الو�ضول لال�ضخا�ض ذوي الإعاقة للخدمات العامة بالتعاون مع 

اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية. 
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كما �ضتاأخذ الوزارة دورًا رياديًّا يف تنفيذ حمالت وطنية توعوية لتعزيز النظرة الإيجابية جتاه الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون   

مع القطاعني الأهلي واخلا�ض، مع الرتكيز على ق�ضايا حمو الأمية، والزواج، واملراأة ذات الإعاقة بهدف تعزيز دور الفئة امل�ضتهدفة يف امل�ضاركة، 

و�ضيتم ت�ضكيل جمموعات ت�ضاورية مكونة من الأهايل تهدف اإىل تطوير اخلدمات املقدمة لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة يف ال�ضلطنة.

توفري  خالل  من  العاملة  القوى  وزارة  مع  بالتعاون  املهني  الدمج  برنامج  جناح  تعزيز  ف�ضيتم  القت�ضادي،  التمكني  جمال  يف  اأما   

ال�ضت�ضارات، والربامج التدريبية حول توظيف الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة يف القطاع اخلا�ض، ومتكني ال�ضباب ذوي الإعاقة من دخول �ضوق العمل، 

وذلك من خالل برامج التاأهيل املتخ�ض�ضة، وتنفيذ برامج التدريب على راأ�ض العمل. كما �ضيتم اإيجاد حلقات حممية واإنتاجية يف مركز 

التقييم والتاأهيل املهني.

والتقييم  الت�ضخي�ض  فرق  تعزيز  ال�ضامل من خالل  التاأهيل  الوزارة يف جمال  برامج  تعزيز  التا�ضعة على  اخلم�ضية  وتركز اخلطة   

بكوادر طبية متخ�ض�ضة بالتعاون مع اجلهات املخت�ضة، وال�ضتمرار بن�رش مراكز التاأهيل يف اأنحاء ال�ضلطنة من خالل القطاعني الأهلي 

واخلا�ض، واإيجاد معايري لت�ضنيف مراكز التاأهيل، وتعزيز الدور الرقابي للوزارة على مراكز التاأهيل وفًقا لتلك املعايري، وتنفيذ برنامج تدريبي 

طويل املدى لرفع قدرات كادر الأخ�ضائيني بالوزارة، ويف القطاعني الأهلي، واخلا�ض.

 

ومع نهاية عام 2025، �ضتقوم الوزارة بن�رش مراكز الوفاء معززة بوحدات متنقلة يف وليات ال�ضلطنة كافة، ون�رش وحدات التوحد، ومراكز 

واملتطوعني،  للعاملني  ال�ضامل  التاأهيل  خلدمات  تدريبي  مركز  وتاأ�ضي�ض  كافة،  املحافظات  يف  الجتماعي  النف�ضي  الدعم  وفرق  الإر�ضاد، 

بالإ�ضافة اإىل البدء بو�ضع برنامج املوازنات ال�ضخ�ضية للرعاية، وذلك تعزيزًا لفر�ض العي�ض با�ضتقاللية.
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4- التوجهات اال�سرتاتيجية ملحور حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة:

اأواًل: امل�سار املزدوج.

من  النتقال  ُعمان يف �رشورة  ب�ضلطنة  الإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�ض  الجتماعية  الرعاية  اأمام منظومة  املاثلة  التحديات  اأهم  تتمثل   

واخلدمات  التاأهيل،  الإعاقات مثل خدمات  ذوي  الأفراد من  ت�ضتهدف  التي  اخلدمات  تقدمي  يعتمد على  والذي  الطبي  النموذج  الرتكيز على 

امل�ضاندة، وخدمات الرتبية اخلا�ضة نحو النموذج الجتماعي املبني على احلقوق، والذي ي�ضعى لإزالة احلواجز املجتمعية، وحتقيق الت�ضمني 

ال�ضامل لق�ضايا الإعاقة �ضمن منظومة اخلدمات العامة لل�ضلطنة، بالإ�ضافة لرتكيز اخلدمات وفًقا لحتياجات الفرد. ويتطلب ذلك تعزيز 

امل�ضار املزدوج  لتوفري الفر�ض املتكافئة لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة ،وذلك من خالل اتخاذ تدابري تراعي الإعاقة يف ت�ضميم وتنفيذ ور�ضد وتقييم 

جميع ال�ضيا�ضات والربامج، وتقدمي املبادرات اخلا�ضة بالإعاقة لدعم متكني الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.   وت�ضعى هذه ال�ضرتاتيجية اإىل حتقيق 

التوازن بني ا�ضرتاتيجيات الت�ضمني يف ال�ضيا�ضات العامة، وا�ضتهداف الدعم وفًقا لحتياجات الفرد، وذلك بهدف دمج واإ�رشاك الأ�ضخا�ض 

ذوي الإعاقة يف جميع جوانب املجتمع والتنمية.  

اإن العمـل بـ�سـكـــل مـنــفـــرد على تـقـديـم خــدمــــات ذات جــودة لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة، لن يـحـقــق امل�ساركة املن�سودة   

لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف املجتمع العماين، اإذ ال بد من العمــل بالتوازي على تقدمي خدمات التمكني من جانب، واإزالة احلـواجز 

املجتمعية، والتي حتول دون م�ساركتهم يف الربامج التنموية من جانب اآخر.

ولعل التحدي الأكرب يف حتقيق هذا التوازن هو تفعيل دور اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني، وذلك من خالل اإعطاء  اللجنة ممثلة   

برئي�ضها معايل وزير التنمية الجتماعية �ضالحية اتخاذ القرارات ب�ضاأن تن�ضيق خدمات الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة على امل�ضتوى احلكومي، 

بالإ�ضافة لتلبية حاجتها لتمويل �ضنوي، وتوفري كوادر متخ�ض�ضة متكنها من القيام مبهامها.  بالإ�ضافة لدور جلنة ر�ضد التفاقية من خالل 

اللجنة الُعمانية حلقوق الإن�ضان  مب�ضاركة فاعلة من اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات املمثلة لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.
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�سكل رقم )23(

خمرجات ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي وفق امل�سار املزدوج )حمور حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة(
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ثانيًا : حتديد دور وزارة التنمية االجتماعية.

من اأهم عوامل حتقيق الدمج ال�ضامل لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة هو حتديد دور وزارة التنمية الجتماعية، ما يتيح لها بناء �رشاكة   

حقيقية مع الوزارات، واجلهات ذات الخت�ضا�ض، مع �رشورة تركيز براجمها على حتقيق التمكني لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.    

ويف جانب التمكني، ل بد للوزارة اأن تركز يف براجمها على �ضد الفجوات الوطنية يف جمال توفري خدمات الدعم النف�ضي الجتماعي، والإر�ضاد، 

وخدمات التدخل املبكر باعتبارها ال�ضبيل الأمثل لتحقيق التمكني وامل�ضاركة، وملا لها من اأثر فاعل يف الوقاية من تفاقم الإعاقات وحتقيق 

�ضبل الإ�رشاك يف املجتمع مع الرتكيز على رفع جودة الربامج القائمة.

�سكل رقم )24(

اأولوية الوزارة ودورها يف جمال االإعاقة خالل فرتة اال�سرتاتيجية 2016 – 2025
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املحور اخلام�س: اجلمعيات واملوؤ�س�سات االأهلية.

 

من  كبريًا  تنوًعا  الأهلية  واملوؤ�ض�ضات  اجلمعيات  تتنوع 

اأع�ضائها،  ونوعية  وحجمها،  واأهدافها،  هياكلها  حيث 

توؤمن  التي  القيم  جمموعة  يف  وكذلك  اإليها،  واملنت�ضبون 

اأن  اإل  واحلكومة،  الأخرى  باملنظمات  بها، وطبيعة عالقتها 

الرئي�ضي  الأثر  ويتمثل  حمدودًا،  زال  ما  املجتمع  يف  دورها 

اأهلي  قطاع   « يف:  الأهلية  واملوؤ�ض�ضات  اجلمعيات  ملحور 

م�ضوؤول وم�ضتقل وقادر على ت�ضكيل وعي جمتمعي قوي 

وفعال نحو خدمة املجتمع الُعماين«، وذلك خالل ال�ضنوات 

الع�رش القادمة 2016-2025م. 

1- اأهم االإجنازات:

لقى مفهوم املجتمع املدين اهتماًما كبريًا �ضواء   

كان ذلك على امل�ضتوى الإقليمي اأو العاملي، حيث مر املجتمع 

املدين بعملية ن�ضوء وارتقاء تاريخية يف البيئة الغربية، يف 

الوطن  يف  التبلور  مرحلة  يف  يزل  مل  اإنه  القول  ميكن  حني 

العربي.  ويف �ضلطنة ُعمان مل تظهر موؤ�ض�ضات املجتمع 

ومقر  مكتوب،  اأ�ضا�ضي  وبنظام  قانوين  اإطار  �ضمن  املدين 

جغرايف معروف ملزاولة الن�ضاط اإل ما بعد ال�ضبعينيات من 

واملواطنة. وقد  والعدالة  القانون  وبناء دولة  املا�ضي،  القرن 

كميًا  تو�ضًعا  املباركة،  النه�ضة  خالل  ال�ضلطنة  �ضهدت 

وتطورًا نوعيًا يف اخلدمات الرعائية والتاأهيلية، والتعليمية، 

ومــــوؤ�س�ســـــــات  جمــعيـات  وجود  من  الـم�ســـافة  القيـمـة 

اأهلية قوية وم�ستقلة

- الكفــاءة: الـجمعيــات االأهـلـيـــة القوية ميكن اأن تقدم خـدمات 

    وتـنـفــذ اأنـــ�سطة وفعـــاليـــات بـكـفــاءة ومقدرة عالية.

- تقديـم الـخدمات: يـمكنهــا تقديـم الـخدمات التي ال يقـدمها 

    القطـــاع الـحكــــومــي اأو القطاع الـخــا�س ب�ســورة منــــا�سبــة.

- التوعية: الـمقدرة على منـــاق�سة وتناول الق�سايا ذات العالقة 

    الـمبا�رضة باملجتمع.

- التنـــوع والت�سامــح: كثافة وتنوع موؤ�س�ســات املجتمع املدين/

   الـجمعيــــــات االأهليــــــة تـــزيد من التعددية املوؤ�س�سيــــة، وتـمـد 

   الـمواطنيـــن باملزيد من الفـر�س واخليارات للتعبري عن اأفكارهم.

- اال�ستقرار االجتماعي: توفري �سمام االأمان االأ�سا�سي للحماية 

   من ال�سغــوط االجتمـــاعية والطاقات وذلك بطريقــة م�رضوعة

- خ�سخ�سة ال�سلـع واخلدمات العامة: ميكن اأن تقدم الـخدمات 

   التي تريد الدولة اأن توكلها للقطاع اخلا�س. 

- دعم القت�ساد �سوق: ال�سفات التي متتلكها )التعددية، الثقة، 

  اال�ستقرار االجتمـــــاعي، �سيادة القانون( ت�ساند وتعزز ال�سفات 

  الالزمة القت�ساد ال�سوق.
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وال�ضحيــة، والجتماعية، والقت�ضادية املــقدمة من خالل وزارة التنمية الجتماعية، والوزارات واجلهات الأخرى حتقيًقا للتنمية امل�ضتدامة. 

حظيت اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية باهتمام ودعم من قبل ال�ضلطنة، وعلى وجه اخل�ضو�ض اجلمعيات التي تُعنى باملراأة الُعمانية، حيث 

مت دعم هذه اجلمعيات يف البداية من قبل احلكومة من خالل ال�ضماح لهم با�ضتعمال املدار�ض للقيام باأن�ضطتها، والتي بداأت بدورًات ملحو 

الأمية بني الن�ضاء الُعمانيات اإىل اأن اأ�ضبح لهذه اجلمعيات مقار ثابتة، ودعم مايل �ضنوي من احلكومة، حيث تقدم الوزارة دعًما للجمعيات 

الأهلية من الناحية املالية، والتقنية وتطوير القدرات.  

 

ا من  عاًمّ بعد مرور 26   ، ال�ضلطنة  الت�رشيعات يف  الرئي�ضي لكافة  امل�ضدر  يُعدُّ  والذي  للدولة عام 1996،  الأ�ضا�ضي  النظام  �ضكل �ضدور 

التطورات على ال�ضعيد القت�ضادي والجتماعي؛ وقد ن�ضت املادة 33 منه على حرية تكوين اجلمعيات الأهلية؛ وتدل هذه املادة على اأن حق 

تكوين اجلمعيات هو حق د�ضتوري للجميع.

ام تاأ�ضي�ض اجلمعيات الأهلية ال�ضادر بالقرار  كما نظم قانون اجلمعيات الأهلية ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم 2000/14، ونظُّ  

عمل  على  امل�رشفة  اجلهة  هي  الجتماعية  التنمية  وزارة  وتَُعّد  اجلمعيات.  عمل  على  والإ�رشاف  اإ�ضهار  عملية  م   2000/150 رقم  الوزاري 

اجلمعيات الأهلية مبختلف اأنواعها امل�ضهرة مبوجب هذا القانون.   من الناحية الر�ضمية كانت بداية موؤ�ض�ضات املجتمع املدين يف ال�ضلطنة 

منذ مطلع ال�ضبعينيات هي جمعيات املراأة التي تاأ�ض�ضت يف العام 1972 من خالل تاأ�ضي�ض جمعية املراأة الُعمانية مب�ضقط، وقد و�ضل عدد 

اجلمعيات امل�ضجلة اإىل 129 جمعية يف عام 2015، بالإ�ضافة اإىل العديد من اجلمعيات التي يف انتظار املوافقة على الت�ضجيل.
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2- التحديات املطروحة:

التحديات  العديد من  فاإن هناك  الأهلية،  واملوؤ�ض�ضات  اجلمعيات  الآن مع  مت حتقيقها حتى  التي  الإجنازات  اأهمية  من  الرغم  على   

والأبحاث  الدرا�ضات  بينت  وقد  ال�ضلطنة.  يف  ال�ضاملة  التنمية  درب حتقيق  على  الأ�ضا�ضي  القطاع  هذا  تقدُّم  من  تعيق  التي  والفجوات 

ودعم هذا  لتطوير  اأن هناك حاجة كبرية  ال�ضرتاتيجية،  و�ضع هذه  التي متت خالل  اللقاءات  اإىل  بالإ�ضافة  الت�ضخي�ضي  التقرير  وخا�ضة 

القطاع حتى ي�ضتطيع القيام بدوره الفاعل واملنوط به لتحقيق التنمية ال�ضاملة يف ال�ضلطنة.

ا ما يدل على م�ضاركة جمتمعية �ضعيفة، حيث ل ي�ضكل اأع�ضاء  تَُعدُّ ن�ضبة اأع�ضاء اجلمعيات من جمموع ال�ضكان قليلة جًدّ  

اجلمعيات على اختالف قطاعاتها، البالغ عددهم يف عام 2014م )25،121( ع�ضًوا وع�ضوة )وزارة التنمية الجتماعية، 2014م(، �ضوى %0.01 

من جمموع ال�ضكان، الذين تزيد �ضنهم على 20 �ضنة، ويقدرون بقرابة ثلثي �ضكان ال�ضلطنة وفق تعداد عام 2010م ، اأما اأع�ضاء اجلمعيات 

الُعمانيني البالغ عددهم يف عام 2014م )17156( ع�ضًوا وع�ضوة )وزارة التنمية الجتماعية، 2014م(، فال ي�ضكلون �ضوى 0.64% من جمموع 

،  ويزداد عدد اجلمعيات يف ال�ضلطنة من فرتة زمنية لأخرى لكن ب�ضكل بطيء، - ما 
14

ال�ضكان الُعمانيني، الذين تزيد اأعمارهم عن 20 عاًما  

عدا - عام 2014م حيث كان اأعلى معدل ارتفاع 12.17%، يف حني كان + 4.85 عام 2011م، و+ 3.70 لعام 2012م، وو�ضل اإىل + 2.67 عام 2013م.  

كما اأن هناك عزوًفا من املواطنني على الن�ضمام للن�ضاطات التطوعية يف نطاق اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية نتيجة تعقيد الإجراءات يف 

عملية اإ�ضهارها. 

ت�ضكل جمعيات املراأة الُعمانية الن�ضبة الأكرب من اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية، حيث ت�ضكل ن�ضبة 44% من جمموع اجلمعيات،   

وتتوزع اجلمعيات يف ال�ضلطنة على اأربعة قطاعات، ياأتي يف املرتبة الأوىل قطاع املراأة )45%(، ويف املرتبة الثانية القطاعان اخلريي )23%( واملهني 

)23%(، ويف املرتبة الثالثة قطاع نوادي اجلاليات )%9(.

هناك احتياج وا�ضح لتوجيه نظرة ناقدة لقدرات وفعالية اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية، وذلك لتحديد نوعية الدعم املطلوب   

مل�ضاعدة القطاع، وكيف ميكن اأن ت�ضاعد احلكومة يف حت�ضني قدراته، واإيجاد عالقات فاعلة، وتوجيه الدعم، وتي�ضري تقا�ضم املهارات واخلربات 

داخل القطاع. وحتتاج اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية اإىل تبني مهارات جديدة، واإقامة ال�رشاكات والنماذج التنظيمية، واإىل حت�ضني مهاراتهم 

يف جمال الأعمال التجارية، وتعزيز احلوكمة داخل اإدارتها، ومن الأهمية مبكان العمل على تعزيز قدرة هذا القطاع من خالل الربامج التي تعمل 

على حت�ضني وتطوير الكفاءة والفعالية داخله.

14(   وزارة االقتصاد الوطني، 2011م، ص 65
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باحلوكمة  اخلا�ضة  الإجراءات  لتطوير  حاجة  هناك  اأن  الأهلية،  اجلمعيات  لقانون  الت�رشيعي  والتحليل  الفاح�ضة،  النظرة  بينت   

مبر�ضوم  اجلديد  القانون  واإ�ضدار  اخلطوة،  هذه  من  النتهاء  يجب  اأنه  اإل  القانون،  مبراجعة  بالفعل  الوزارة  بداأت  وقد  للجمعيات،  الداخلية 

�ضلطاين، والأهم هو التعريف بالقانون وتفعيله. 

اأظهرت النقا�ضات مع اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية وال�رشكاء من القطاع احلكومي، والقطاع اخلا�ض اأن القطاع الأهلي يعاين من حتديات 

كثرية اأهمها:

- االإطار الت�رضيعي والقانوين: قد يعد بع�ض الت�رشيعات والقوانني من القدرة على اإحداث التغيريات التي تطمح اإليها متطلبات 

ال�ضرتاتيجية يف هذا ال�ضياق؛ والحتياج اإىل امل�ضادقة على التفاقيات الدولية الداعمة للق�ضايا املطروحة يف ال�ضرتاتيجية. وهناك اأي�ًضا 

تاأخر  اإن  الجتماعية.  حمدودية يف جمالت ت�ضجيل اجلمعيات الأهلية، ما يقل�ض من دور القطاع الأهلي كالعب اأ�ضا�ضي يف عملية التنمية  

اإجراءات الإ�ضهار والت�ضجيل اأدى اإىل ظهور بع�ض الظواهر ال�ضلبية داخل القطاع منها ظهور الفرق التطوعية غري املنظمة. وهناك �رشورة 

وجود اآلية اأكرث و�ضوًحا و�ضفافية لتمويل اجلمعيات من قبل القطاع اخلا�ض، والنتقال تدريجيًّا من التمويل غري امل�رشوط اإىل التمويل على 

اأ�ضا�ض الربامج وامل�ضاريع.

- االإطار التن�سيقي: �ضعف اآليات التن�ضيق بني الأجهزة املختلفة؛ حيث اإن الأهداف ل تكون م�ضرتكة بني تلك الأجهزة نتيجة لتعدد  

اأولوياتها وانت�ضار ثقافة تخطيط القطاع الواحد، ولي�ض عرب القطاعات املختلفة لعمل منظومة تكاملية.

 - االإطار التنظيمي واملوؤ�س�سي: معظم اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية تعاين من منط اإدارتها لرباجمها، واآليات عملها البعيدة عن 

الحرتاف، والكفاءة املهنية والعلمية، كما اأنها لي�ضت فاعلة يف املجتمع الذي ت�ضتهدفه بن�ضاطاتها؛ فلذلك فهي غري ملمة باحتياجات 

ومتطلبات 

ا اأو كفاءةً.  يوجد هناك اتكالية كبرية من اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية  هذا املجتمع. وهناك اأي�ًضا �ضعف يف توافر املوارد الب�رشية؛ �ضواء كًمّ

على الدولة يف التمويل، وعليها اأن تطور عالقاتها مع املجتمع امل�ضتهدف، واأن تبتكر م�ضاريع ذاتية التمويل، وذات جدوى اقت�ضادية، ومنفعة 

للم�ضتفيدين.

- االإطار الثقايف: ويرجع ذلك اإىل انت�ضار الثقافة ال�ضائدة يف املجتمع بالعتماد على الدولة يف معطيات وتدخالت التنمية الجتماعية 

بكافة اأ�ضكالها، ما قد يوؤدي اإىل مقاومة من املجتمع لإحداث التغيري النوعي من التكالية اإىل العتماد على الذات؛ كما اأن هناك حتديًا يتعلق 

بالتخوف من النعكا�ضات ال�ضلبية الناجتة عن النفتاح على العامل اخلارجي، على ثقافة وقيم املجتمع الُعماين.
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 - االإطار املعلوماتي: اإذ هناك �ضعًفا يف امل�ضوحات والدرا�ضات املتعلقة بق�ضايا التنمية الجتماعية ب�ضفة عامة، واأي�ًضا هناك حتٍدّ 

ب�ضاأن مواكبة التغيريات املت�ضارعة يف جمال تقنية املعلومات.

- االإطار التوعوي: ويرجع التحدي يف التوعية هنا اإىل عدة جمالت منها: �ضعف الوعي املجتمعي باأهمية دور اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات 

دور  واأخريًا  املجتمعية  بالق�ضايا  والوعي  وامل�ضتدامة؛  ال�ضاملة  التنمية  واملوؤ�ض�ضات يف  اجلمعيات  بدور  احلكومي  القطاع  اعرتاف  الأهلية، 

الإعالم يف ت�ضليط ال�ضوء على ق�ضايا العمل الجتماعي، وال�ضورة املحدودة لهذا القطاع يف و�ضائل الإعالم. الأمر الذي اأدى اإىل �ضعف ن�ضبة 

النت�ضاب اإىل اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية، وبطء انت�ضارها ومنـــوها؛ ما اأدى اإىل �ضعف ثقة املجتمع يف اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية.

اأظهر القطاع اخلا�ض يف الفرتات الأخرية ميالً اإىل متويل الن�ضاط املجتمعي، وقد يرجع ذلك اإىل وجود وتنامي الأعمال التجارية الناجحة،   

وحتقيقه لأرباح كبرية، واإىل تطور العالقة بني اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية، والقطاع اخلا�ض، والتي اأ�ضبحت اأكرث عمًقا، وكذلك اإىل تنامي 

وزيادة وعي القائمني على القطاع اخلا�ض باأهمية و�رشورة ال�ضطالع بامل�ضوؤولية الجتماعية، وامل�ضاركة يف متويل امل�ضاريع التنموية. ويجب 

ت�ضجيع القطاع اخلا�ض على القيام بدور اأكرب يف عملية التنمية، وخا�ضة رعاية الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، وتقدمي امل�ضاعدات لأ�ضحاب الدخول 

اأن الأدوار الجتماعية  اأن هناك احتياًجا اإىل تو�ضيح  املحدودة، وم�ضاعدة الباحثني عن عمل، ورعاية املواهب، ودعم الأبحاث العلمية. كما 

للمجتمع  مدينان  الأعمال  ورجال  ال�رشكات  اأن  مبعنى  ال�رشكات،  حوكمة  من  جزءًا  ت�ضبح  بل  اجتماعية؛  وجاهة  لي�ضت  اخلا�ض  للقطاع 

بالنجاحات التي حققوها، وبالآتي ينبغي اأن تُ�ضتقطع ن�ضبة من اأرباحهما ل�ضالح خدمة املجتمع. 

يعتمد تنفيذ ال�ضرتاتيجية وحتقيق اأهدافها على جمموعة من الفرتا�ضات اأو الرهانات والتي يجب توافرها: منها ا�ضتمرار الإرادة   

لدى متخذي القرار نحو اإحداث التغيري الإيجابي املطلوب، وتذليل ال�ضعوبات التي من املحتمل اأن تواجه عملية التنفيذ، بالإ�ضافة اإىل تدبري 

التمويل املطلوب وتوفري وتطوير قدرات الكوادر املتخ�ض�ضة لتتمكن من القيام مبهامها. حتديد دور وزارة التنمية الجتماعية و�رشورة حت�ضني 

وبناء ج�ضور التعاون بني الوزارة وال�رشكاء من املجتمع والقطاع اخلا�ض، ما يتيح لها بناء �رشاكة حقيقية مع جميع ال�رشكاء والوزارات ذات 

الخت�ضا�ض، مع �رشورة تركيز براجمها على حتقيق التنمية ال�ضاملة.  وتُعدُّ م�ضاركة القطاع اخلا�ض من الفرتا�ضات املوؤثرة لتحقيق اأهداف 

ال�ضرتاتيجية، ولذلك يجب تنمية روح امل�ضوؤولية الجتماعية لديه وت�ضجيعه على مراعاة البُعد الجتماعي يف عملية التنمية، والرتكيز 

على دعم الناحية التنموية، ولي�ض امل�رشوعات اخلريية على الرغم من اأهميتها. 
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3- التحوالت واالإجنازات املنتظرة: 

واملوؤ�ض�ضات  اجلمعيات  حمور  ل�ضرتاتيجية  الرئي�ضي  الأثر  حتقيق  اإن   

وعي جمتمعي  ت�ضكيل  على  وقادر  وم�ضتقل  م�ضوؤول  اأهلي  قطاع   « الأهلية 

الع�رش  ال�ضنوات  خالل  وذلك  الُعمـاين«،  املجتمع  خدمة  نحو  وفعال  قوي 

القادمة 2016-2025م، ويتطلب هذا اإقامة �رشاكة تكاملية بني القطاع الأهلي، 

التنمية  يف  وفعالية  بكفاءة  ت�ضاهم  اخلا�ض  والقطاع  احلكومي،  والقطاع 

الجتماعية والقت�ضادية امل�ضــــــتدامة، وياأتي الو�ضول لهذا الأثر من خالل 

الت�رشيعات  وتنقيح  حتديث  يف:  تتمثل  والنتائج  الإجنازات  من  جمموعة  حتقيق 

اخلا�ضة باجلمعيات الأهلية والتي ت�ضمل الإ�ضهار، اإعادة الرتخي�ض، وا�ضتحداث 

مدونة لالأخالقيات وال�ضلوك والأنظمة الداخلية حلوكمة اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات 

ومبني  نوعية جيدة  ذي  ومايل  فني  دعم  تقدمي  ال�ضتمرار يف  وكذلك  الأهلية، 

على اأ�ضا�ض دعم الربامج ملوؤ�ض�ضات القطاع الأهلي، ويتم بال�رشاكة مع القطاع 

اخلا�ض. كما يجب العمل نحو تطوير القدرات املوؤ�ض�ضاتية والب�رشية ملوؤ�ض�ضات 

القطاع الأهلي مع الرتكيز بوجه خا�ض على اجلمعيات الن�ضائية، وتلك العاملة 

واملوؤ�ض�ضات  اإيجابية للجمعيات  اإىل �ضورة عامة  والو�ضول  الإعاقة،  يف جمال 

الأهلية، وحمفزة على امل�ضاركة املجتمعية الفعالة وخا�ضة من ال�ضباب واملراأة 

والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة. 

ميكن البدء ببع�ض الأن�ضطة التمهيدية، وذلك لتحقيق مكت�ضبات �رشيعة نحو الو�ضول لالأثر املرجو  من ال�ضرتاتيجية؛ تتمثل   

هذه الأن�ضطة يف القيام بعمل تقييم  �ضامل للجمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية يف ال�ضلطنة با�ضتخدام اأدوات علمية مقننة، متت جتربتها 

واأثبتت جناعتها؛ والقيام بعمل درا�ضة نوعية �رشيعة با�ضتخدام اأ�ضلوب »البحث ال�رشيع بامل�ضاركة« للتعرف على اأف�ضل الو�ضائل املقرتحة 

لال�ضتفادة من رافد امل�ضوؤولية املجتمعية.  وكذلك القيام مب�ضاعدة اجلمعيات الأهلية لعمل اأو مراجعة خمططاتها ال�ضرتاتيجية خا�ضة 

يف ظل املتغريات التي حتدث يف املنطقة، والتي توؤثر على الأولويات، وعلى ميادين عمل اجلمعيات.  اإن اإحداث تغري جذري يف هيكلية، وبنية، 

القيــــــم املقرتحة للجمعيات واملوؤ�س�سات 

االأهلية

-  ال�سفــافــيــة: مع الــدولــة، والـجهات املانحة،   

    واملجتمع، وال�رضكاء. 

-  الثقة: مع الـجهات احلكومة وغري احلكوميـة. 

-  الـــم�ســـوؤولــيــة: التي يجب تـــوافــرها لدى من  

    يعمل يف جمال التنمية االجتماعية.

- الـم�ســاءلة: اأمـــام الـمجتــمـــع وامل�ستفيدين، 

    والـحكومة. 

 - ال�رضعية: تعمـل بالـقـانــون. 

-  اإحــــداث اأثـــــر: على الـمجتمع وعلى الفئـــــات 

    الـم�ستهــدفة. 

-  احلوكمة: - االأنظمة الداخلية 

        - اأدلة العمل 

                     -  تداول االإدارات.
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اإىل املجتمع  التي تقدم خدماتها  اإىل م�ضتوى اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الكفء  الأهلية، بحيث ترتقي  واأهداف اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات  وروؤية، 

بنوعية اأف�ضل، واأقل كلفة من احلكومة، اأو ال�رشكات، وهو الو�ضيلة الوحيدة للو�ضول اإىل �رشيك فاعل يف التنمية املتكاملة، وهذا لن يتاأتى 

اإل من خالل و�ضع حلول للفجوة القائمة بني العديد من اجلمعيات الأهلية، وبني املجتمعات، والتي من املفرو�ض اأنها متثلها، وهذا لن يتم اإل 

اإذا اكت�ضبت هذه اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات م�ضداقية يف عملها، بتوا�ضل جيد مع املجتمع، وزيادة كفاءتها. 

قانون  اإ�ضدار  خالل  من  وذلك  الأهلية؛  واملوؤ�ض�ضات  اجلمعيات  لعمل  داعمة  بيئة  توفري  يف  البدء  القادمة  الفرتة  خالل  �ضيت�ضنى   

اجلمعيات الأهلية اجلديد، لت�ضهيل عملية ت�ضجيل اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات، وكذلك و�ضع اإطار ت�رشيعي لعمل »الفرق التطوعية«، واحتواء 

اأن تكون  اللوائح والأنظمة الداخلية للجمعيات الأهلية ل�ضمان  اإعادة النظر ومراجعة  الزيادة يف الطلب على ت�ضكيلها، وكذلك  ور�ضد 

الإدارات.  جمال�ض  داخل  وال�ضباب  للمراأة  والتمثيل  امل�ضاركة  من  املزيد  و�ضمان  الأهلية«،  »اجلمعيات  قانون  مع  متعار�ضة  وغري  متما�ضية 

بالإ�ضافة اإىل النتهاء من اإن�ضاء/حتديث مدونة الأخالقيات/ال�ضلوك للجمعيات الأهلية، وو�ضع املعايري لها وذلك حلماية القطاع من املخاطر 

املرتبطة ب�ضمعتها املهنية والتي من املمكن اأن تنتج من النمو ال�رشيع والتجزوؤ غري املح�ضوب داخل القطاع.  من ناحية اأخرى، �ضيت�ضنَّى 

باإعادة الرتخي�ض. بحلول العام 2025 تكتمل املنظومة اخلا�ضة  مع عام 2020م النتهاء من و�ضع املعايري اخلا�ضة وتنفيذ الن�ضاط اخلا�ض 

باجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية من حيث امل�ضاركة الفاعلة واملوؤثرة يف بناء املجتمع الُعماين لتكون ال�رشيك الثالث يف تطوير وحماية ورفاهية 

الأ�رشة الُعمانية بال�رشاكة والتن�ضيق التام مع احلكومة، والقطاع اخلا�ض كما هو مو�ضح بال�ضكل الآتي.  
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�سكل رقم ) 25(

دور اجلمعيات واملوؤ�س�سات االأهلية يف املجتمع الُعماين 
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املحور ال�ساد�س: الدعم املوؤ�س�سي.

مُيثل تقدمي اخلدمات الجتماعية حتديًا كبريًا للحكومات؛ خا�ضة تلك التي حتر�ض على الهتمام مبواطنيها ورعايتهم، والعمل على   

توفري وتلبية احتياجاتهم، وملا كانت ال�ضلطنة حري�ضة كل احلر�ض على تلبية احتياجات املواطنني؛ فلقد اأولت احلكومة ممثلة بوزارة التنمية 

الجتماعية م�ضئولية تنفيذ روؤيتها اخلا�ضة بتقدمي اخلدمات الجتماعية املختلفة.

بال�ضمان  اخلا�ضة  توفري خمتلف اخلدمات  تتمثل يف  والتي  بها،  املناطة  بواجباتها وم�ضئولياتها  القيام  الوزارة من  تتمكن  وحتى   

الجتماعي، والرعاية الجتماعية لالأ�رش، والأطفال، والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، وامل�ضنني، وغريها من الفئات املحتاجة بالتن�ضيق مع الوزارات، 

واملوؤ�ض�ضات الجتماعية الأخرى ذات ال�ضلة يف جمال ال�ضيا�ضات الجتماعية؛ فال بد اأن تتمتع باإطار موؤ�ض�ضي فعال مبني على القدرات، 

واخلربات املدربة التي تتمتع باملهارات، والكفاءات الالزمة. يف الوقت نف�ضه فاإن تدعيم نظام الإدارة املالية يعد متطلباً جوهريًّا لي�ض فقط 

لدعم جهود التطوير املوؤ�ض�ضي، وبناء القدرات، ولكن لتعزيز قدرة الوزارة على متويل براجمها الطموحة اخلا�ضة بتطوير العمل الجتماعي 

بال�ضلطنة.

ويقدم هذا املحور الربامج ال�ضرتاتيجية ملحور الدعم املوؤ�ض�ضي للوزارة يف اإطار ال�ضرتاتيحية املتكاملة للعمل الجتماعي التي   

ت�ضعى اإىل تعزيز وتنمية العمل الجتماعي، وحتقيق اأق�ضى درجات التمكني، والإن�ضاف، والندماج الجتماعي. كذلك ي�ضتعر�ض هذا املحور 

اأهم الإجنازات، والتحديات املوؤ�ض�ضية واملالية التي بينها التقرير الت�ضخي�ضي.

1- اأهم االإجنازات: 

قامت الوزارة بال�ضتثمار يف بنيتها املوؤ�ض�ضية والب�رشية خالل ال�ضنوات املا�ضية، حيث زاد عدد موظفيها ب�ضكل مت�ضاعد ل�ضد   

الطلب املتزايد على خدمات الوزارة مع زيادة ن�ضبة تغطية كافة املحافظات والوليات بخدماتها. وقد بلغ اإجمايل عدد املوظفني بالوزارة 

2706 موظًفا يف �ضهر مايو 2015، اأكرثهم حا�ضلون على »دبلوم التعليم العام« )32.98%(، يليهم احلا�ضلون على »البكالوريو�ض/اللي�ضان�ض« 

املاج�ضتري  درجة  على  احلا�ضلني  املوظفني  ن�ضبة  وتبلغ   ،)%20.14( العام«  التعليم  دبلوم  مابعد  »دبلوم  على  احلا�ضلون  يليهم   ،)%22.14(

)%1.63( يف حني مل تتعدَّ ن�ضبة احلا�ضلني على الدكتوراة 0.33(%)، وتبقت ن�ضبة )%22.81( للموظفني احلا�ضلني على مادون موؤهل دبلوم 

التعليم العام.
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         يف الوقت نف�ضه ا�ضتثمرت الوزارة يف كوادرها الب�رشية من خالل برامج التدريب، والتاأهيل، 

املتقدمة  الدولية  الربامج  يف  وامل�ضاركة  العلمية،  ال�ضهادات  على  للح�ضول  املبعوثني  واإر�ضال 

بهدف الرقي مب�ضتوى اخلدمات املقدمة. وخالل عام 2014م بلغ اإجمايل عدد املوظفني الذين التحقوا 

بدورًات تدريبية يف خمتلف املجالت )1599( متدربًا، ويف نف�ض العام اأر�ضلت الوزارة عددًا من املوظفني 

ملوا�ضلة درا�ضاتهم اجلامعية والعليا يف خمتلف التخ�ض�ضات داخل وخارج ال�ضلطنة بلغ عددهم 

الب�رشي،  بالكادر  الوزارة فقط  تهتم  ومل  الإناث.  من  و)10(  الذكور،  من   )15( منهم  موظًفا   )25(

ولكنها �ضعت اإىل تطوير نظم العمل فيها من خالل اإن�ضاء قواعد البيانات، والنظم الإلكرتونية 

مثل: اإن�ضاء نظام »تكافل،« والبدء يف ا�ضتخدام نظام »مورد«. 

الوزارة �سوًطا متقدًما  قطعت 

وذلك  االإلكرتوين،  التحول  يف 

بهدف حتويل اخلدمات املقدمة 

للمجتمع من ال�سيغة اليدوية 

و�سوالً  االإلكرتونية،  لل�سيغة 

للحكومة االإلكرتونية. 
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2- التحديات املطروحة:

اأهمها تطوير وتنمية بنيتها التحتية، وقدراتها  اأن الوزارة تواجه عددًا من التحديات لعل  اإل  على الرغم من الإجنازات املتحققة،   

الب�رشية، حيث اأن الإجنازات ال�ضابق الإ�ضارة اإليها مل توؤدي للو�ضول اإىل الرتكيبة املثالية للموارد الب�رشية، وطبيعة التاأهيل واملهارات الالزمة 

اإدارية  اإجمايل املوظفني يف الوزارة يعملون يف وظائف ا�ضت�ضارية وخرباء، ووظائف  لأداء الوزارة لوظائفها بال�ضكل الواجب، فنحو 35% من 

والوظائف  الجتماعيني.  والباحثني  لالأخ�ضائيني،  وبالن�ضبة  مبا�رش،  غري  ب�ضكل  امل�ضتفيدة  لل�رشائح  خدمات  تقدمي  على  تعمل  م�ضاعدة 

الفنية ذات العالقة املبا�رشة مع الق�ضايا الرئي�ضية التي تتولها الوزارة مثل: قطاعات الطفل، واملراأة، وامل�ضنني، وذوي الإعاقة، فتبلغ ن�ضبتهم 

من جمموع املوظفني يف الوزارة 33%، ويف الوقت نف�ضه ل تزال الوزارة بحاجة اإىل تطوير منظومة البيانات واملعلومات الالزمة لتخطيط برامج 

اأخرى تتعلق بعدم كفاية  اإ�ضكالية  الدعم الجتماعي وال�ضتهداف الفعال مل�ضتحقي اخلدمات الجتماعية املختلفة. كما يرتبط بذلك 

املوارد املالية املتاحة، وتوزيعها على اخلدمات املختلفة.  

اإن تطوير عمل الوزارة وبنيتها املوؤ�ض�ضية واملالية وقدراتها ال�ضرتاتيجية ل بد واأن تن�ضجم مع اإطار عام اإ�ضرتاتيجي يحكم التغريات   

اأهم التحديات التي تواجه منظومة عمل  اأحد  اإىل مبداأ جودة اخلدمات، وهو  اإتاحة اخلدمات  الواجب تنفيذها، وي�ضمن النتقال من مبداأ 

اأن يتم العمل يف اإطار اجلودة القائمة على خدمة اأهداف ا�ضرتاتيجية وا�ضحة، وحتقيق اإجنازات ت�ضهم يف حت�ضني موؤ�رشات  اإذ ل بد  الوزارة، 

الأداءاملخطط لها. ويتطلب ذلك اإعادة النظر يف منظومة امل�ضاركة يف �ضنع القرار داخلها وتوجيهها من خالل برنامج متطور للمتابعة 

والتقييم.

ويعد تطوير الهيكل التنظيمي املعمول به حاليًّا، ومدى اإرتباطه باإحتياجات الوزارة وبرامج خططتها ال�ضرتاتيجية ومواردها املالية   

والب�رشية املتاحة من الق�ضايا التي تتطلب املزيد من العمل باعتبارها جوهر الإدارة الر�ضيدة، وحوكمة عمل الوزارة.

اإن الطبيعة التداخلية للخدمات الجتماعية وعالقتها الوثيقة مع الق�ضايا الكلية مثل: الأداء القت�ضادي واملايل للدولة، وخدمات   

التعليم وال�ضحة املقدمة، يفر�ض على الوزارة تن�ضيق اأعمالها واأن�ضطتها مع العديد من موؤ�ض�ضات الدولة. وعلى ذلك يبدو توثيق العالقة، 

والفهم امل�ضرتك مع بع�ض املوؤ�ض�ضات مثل: املجل�ض الأعلى للتخطيط، ووزارة املالية، اإ�ضافة اإىل وزارتي الرتبية والتعليم، وال�ضحة من اأهم 

التحديات التي على الوزارة التعامل معها يف الأجل الق�ضري. بل اأن هذا التحدى يظهر اأكرث تعقيداً يف �ضوء تداخل عمل الوزارة مع العديد 
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من التفاقيات الدولية التي قامت ال�ضلطنة بالت�ضديق اأو الن�ضمام اإليها، ومع مهام اللجان الوطنية العديدة التي مت ت�ضكيلها للتعامل 

مع ق�ضايا وحقوق الطفل، واملراأة، والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة وغريها.

يرتبط توجه ال�ضلطنة ب�ضكل عام والوزارة ب�ضكل خا�ض لتحقيق اأق�ضى درجات التمكني، والإن�ضاف، والندماج الجتماعي باإعادة   

املحافظات  الوزارة على م�ضتوى  ودوائر  مديريات  ومتكني  الالمركزية،  من  بدرجة متقدمة  ي�ضمح  ب�ضكل  الوزارة  النظر يف منظومة عمل 

والوليات من خالل منحها املزيد من ال�ضالحيات وامل�ضوؤوليات. اإن قرب هذه املديريات والدوائر اإىل متلقي اخلدمات الجتماعية، ومدى معرفتهم 

ا�ضتهدافهم  حيث  من  اأف�ضل  و�ضع  يف  جتعلها  واملعي�ضية  الجتماعية  اأحوالهم  يف  والتغري  املواطنني  وتف�ضيالت  باإحتياجات  الوا�ضعة 

وتتبعهم وخدمتهم ب�ضكل ي�ضمن حتقيق التمكني، والإن�ضاف، والندماج الجتماعي.

 

�ضهد القرن الع�رشين طفرة تكنولوجية غري م�ضبوقة ب�ضاأن ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات يف تقدمي اخلدمات احلكومية ب�ضكل   

عام واخلدمات الجتماعية ب�ضكل خا�ض. يف الوقت نف�ضه فاإن دائرة م�ضتخدمى الإنرتنت يف تزايد م�ضتمر ب�ضكل دفع احلكومات اإىل اإ�ضتحداث 

وتطوير نطاق خدماتها الإلكرتونية، ويعد ذلك من التحديات التى تواجه الوزارة حيث اأن التو�ضع يف تقدمي اخلدمات الإلكرتونية وال�ضتفادة من 

تكنولوجيا املعلومات ب�ضاأن تطوير نظم التقنية املعمول بها يف الوزارة واإ�ضتحداث املزيد منها، بات من ال�رشوريات يف ظل هذا التطور، ويف 

ظل توجه ال�ضلطنة لتكون �رشيًكا يف املجتمع الرقمي العاملي.

فى  جودتها  م�ستويات  وزيادة  فيها  والتو�سع  اخلدمات  تقدمي  على  القدرة  اإن 

ظل اإحتمالية تراجع االإيرادات املالية لل�سلطنة يف �سوء تراجع اأ�سعار النفط 

وم�ستقاته متثل حتدياً رئي�سياً للوزارة يدفعها اإىل اإتخاذ املزيد من ال�سيا�سات 

واالإجراءات ب�ساأن زيادة كفاءة االإنفاق، وترتيب االأولويات وفقاً لربامج خمططة 

التقليدية  غري  التمويل  بدائل  اإ�ستطالع  اإىل  اإ�سافة  وا�سحة،  موؤ�رضات  لها 

التى تعتمد على مفهوم امل�سئولية االإجتماعية للقطاع اخلا�س وامل�ساهمات 

التطوعية.
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3- التحوالت واالإجنازات املنتظرة: 

ت�ضعى الربامج ال�ضرتاتيجية املقرتحة لدعم البنية املوؤ�ض�ضية واملالية للوزارة، وحتقيق الأثر »وزارة تواكب التطورات التكنولوجية   

باأ�ضلوب لمركزي وكفء وفعال، تبني وتطور  والأ�ضاليب العلمية احلديثة يف دعم اتخاذ القرار،وتقدم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية 

بنيتها التحتية وقدرتها الب�رشية، تدير مواردها املالية ب�ضفافية وعدالة، تت�ضل وتتفاعل مع امل�ضتفيدين«،، ويقدم هذا املحور �ضتة برامج 

رئي�ضية تعمل على.  ويو�ضح ال�ضكل التو�ضيحي الآتي العالقة املت�ضابكة بني الربامج ال�ضتة ملحور الدعم املوؤ�ض�ضي.

�سكل رقم )26(

العالقة املت�سابكة بني الربامج ال�ستة ملحور الدعم املوؤ�س�سي
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• الربنامج االأول: احلوكمة واجلودة يف العمل االجتماعي. 

       يهدف هذا الربنامج اإىل الو�ضول لعملية �ضنع القرار التي تت�ضم بالكفاءة والفاعلية ونتائج خمططة يتم متابعة حتقيقها، وذلك 

من خالل وجود منظومة متكاملة للموؤ�رشات واملقارانات املرجعية، ودعم هذه العملية من خالل بيانات ومعلومات مف�ضلة، وا�ضتطالع اآراء 

متلقي اخلدمة ب�ضاأن الكفاية، واجلودة، والعدالة، هذا بالإ�ضافة اإىل ا�ضتحداث نظام جلوائز الإجادة، واتباع منظومة للتقييم واملتابعة على 

اأ�ضا�ض مبداأ الإدارة بالنتائج، واإ�ضتحداث كيان لإدارة ومتابعة تنفيذ برامج ال�ضرتاتيجية املختلفة. 

• الربنامج الثاين: تنمية املوارد الب�رضية.
       مبا اأن املوظفني يف الوزارة ميثلون حجر الأ�ضا�ض الذي يعمل على حتقيق اأهدافها، ويهدف هذا الربنامج م�ضتقباًل  باأن حتظى الوزارة مبوارد 

اأحدث  يواكب  مبا  وفعالية  بكفاءة  اأهدافها  ت�ضتطيع حتقيق  بها حتى  املنوطة  املهام  لأداء  مادية  اإمكانات  ولديها  وموؤهلة،  ب�رشية ممكنة 

واملوؤهلة،  املتخ�ض�ضة  الفنية  الكوادر  واأعداد  الأ�ضا�ضية واحلديثة،  باملهارات  وتزويدهم  القيادات  اأعداد  العلمية، وذلك من خالل  التطورات 

بالإ�ضافة اإىل اأعداد الكوادر املالية والإدارية.

• الربنامج الثالث: االإت�سال واالإعالم.
       ملا كان الت�ضال والإعالم عامال رئي�ضياً يف تعزيز امل�ضاركة �ضواء داخلياً على م�ضتوى الوزارة، اأو خارجياً على م�ضتوى متلقي اخلدمة 

وامل�ضتفيدين فكان ل بد ملحور الدعم املوؤ�ض�ضي اأن ي�ضتمل على برنامج الت�ضال والإعالم الذي من �ضاأنه م�ضتقباًل اأن يعزز دور الوزارة حتى 

تت�ضل وتتفاعل اإيجابيًا مع متلقي اخلدمات امل�ضتفيدين، وو�ضائل الإعالم، ومديرياتها ودوائرها. على اأن يتم ذلك من خالل التفاعل الإيجابي 

مع خمتلف و�ضائل الإعالم املختلفة مبا فيها و�ضائل التوا�ضل الجتماعي احلديثة، والتوا�ضل الإيجابي مع الوزارات، واملوؤ�ض�ضات، واملجال�ض، 

واللجان ذات العالقة بعملها مثل: وزارتي الرتبية والتعليم، وال�ضحة، واللجان املتخ�ض�ضة بق�ضايا وحقوق الطفل، واملراأة، والأ�ضخا�ض ذوي 

الداخلي مع املديريات والدوائر املختلفة، وتتوجه  التوا�ضل  اإىل  بالإ�ضافة  التوا�ضل مع موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض، هذا  الإعاقة، ف�ضاًل عن 

الوزارة يف عملها القادم نحو تعزيز الإعالم الجتماعي كمكون �ضمن اأطر عملها.

• الربنامج الرابع: االإدارة املالية وخم�س�سات املوازنة.
       تُعد املوارد املالية واملوازنة من اأهم املحاور التي توؤثر يف تنفيذ ال�ضيا�ضات والربامج املختلفة للوزارة. وحتى تتمكن الوزارة من تنفيذ 

الدقيق على خمتلف امل�ضتوىات،  الداخلي  اإدارة مالية تتمتع بالكفاءة واملرونة، وتخ�ضع للتدقيق  واأن يكون لديها  اأهدافها املرجوة ل بد، 

واأن ت�ضمن حتقيق العدالة وال�ضفافية يف توزيع املخ�ض�ضات املالية بني املديريات والدوائر. ومن هذا املنطلق؛ يهدف هذا الربنامج لأن يكون 

لدى الوزارة موازنة �ضفافة وعادلة، وتعك�ض ا�ضرتاتيجية الوزارة، وذلك من خالل تبني موازنة اإمنائية تقوم على اأ�ضا�ض الربامج، وتبني معادلة 

متويلية
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يت�ضم  والرقابة  للتدقيق  ا�ضتحداث نظام �ضامل  اإىل  بالإ�ضافة  والوليات، هذا  باملحافظات  والدوائر  املوازنات للمديريات  �ضفافة تخ�ض�ض 

بالكفاءة والفاعلية.

• الربنامج اخلام�س: التحول نحو الالمركزية.
       يُعد واحًدا من اأهم الربامج التي تقوم على دعم الإطار املوؤ�ض�ضي للوزارة، ويهدف هذا الربنامج اإىل اأن ت�ضتجيب الوزارة اإىل متطلبات 

واإحتياجات املواطنني من خالل نظام لمركزي من�ضبط يتوافر له التاأهيل اجليد والرقابة. على اأن يتم ذلك عن طريق تخطيط املهام وتوزيعها 

املختلفة،  امل�ضتويات  القدرات على  وبناء  وامل�ضئوليات،  ال�ضلطات  اإطار ت�رشيعي حمكم لتفوي�ض  واإ�ضدار  املختلفة،  امل�ضتويات  على  فنياً 

ف�ضاًل عن تبني منظومة للرقابة واملتابعة على امل�ضتوى املركزي.

• الربنامج ال�ساد�س: التحول خلدمات احلكومة االإلكرتونية. 
       يف ظل التغريات املتالحقة والعتماد الكبري على التكنولوجيا واحلكومة الإلكرتونية كاأداة قوية تتيح حتقيق الأهداف باأق�ضى درجة ممكنة 

من الكفاءة والفعالية؛ يركز هذا الربنامج على التحول خلدمات احلكومة الإلكرتونية، والنظم التقنية لت�ضبح الوزارة م�ضتقباًل م�ضتخدمة 

لأحدث نظم التقنية والتكنولوجيا لتقدمي خدمات اإلكرتونية فعالة للمواطنني. وذلك من خالل نظام تقني كفء وعادل، يقوم بتب�ضيط 

الإجراءات ويحكم الرقابة على العمليات الإدارية واملالية، ومنظومة اإلكرتونية تتيح البيانات واملعلومات املحدثة، وتقدم اخلدمات مبا�رشة 

للمواطنني عرب الإنرتنت، وت�ضمح بالتوا�ضل الإلكرتوين بني الوزارة وامل�ضتفيدين.

وبنظرة م�ستقبلية؛ يُعد تنفيذ برامج حمور الدعم املوؤ�س�سى ا�ستثمارًا جيداً من حيث بناء القدرات،   

وا�ستحداث اأنظمة تقنية حديثة، والتحول نحو احلكومة االلكرتونية حتى تواكب الوزارة متطلبات الع�رض 

احلديث، ف�ساًل عن التو�سع يف ال�رضاكة مع القطاع اخلا�س، والتوا�سل مع امل�ستفيدين، االأمر الذي ي�سمن 

اأهم نتائج تنفيذ هذه الربامج هي: تعزيز الثقة بني  اأحد  التوافق املجتمعي، واالندماج االجتماعي، ولعل 

الوزارة وامل�ستفيدين من خدماتها؛ من خالل تولد ال�سعور لديهم بحر�س الوزارة على تلبية احتياجاتهم، 

والر�سا عن خدماتها.
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الف�سل ال�سابع: منهجية التنفيذ واملتابعة وعوامل جناح اال�سرتتيجية.

باعتبارها ق�ضية تقاطعية بني  النوع الجتماعي  اإدراج  والتي تت�ضمن  التنفيذية لال�ضرتاتيجية،  الف�ضل على اجلوانب  يركز هذا   

مكونات واآليات العمل يف حماور ال�ضرتاتيجية ال�ضتة من حيث فئات املجتمع التي تخدمها التدابري، والتوجهات املختلفة التي تطرحها 

الفئات،  لتلك  وفاعلية  كفاءة  وذات  متكاملة،  وخدمات  برامج  خاللها  من  يتوافر  والتي  الوطني،  التن�ضيق  لآليات  عر�ض  واأي�ًضا  املحاور، 

واآليات التمويل املبتكر، وعوامل جناح هذه  املالية والب�رشية،  اإىل تف�ضيل املتطلبات  النتائج، بالإ�ضافة  و�رشح تف�ضيلي لالإطار املبني على 

ال�ضرتاتيجية، وذلك على النحو الآتي:

اأواًل: النوع االجتماعي باعتباره ق�سية تقاطعية.

هناك تقاطعات تربط بني مكونات واآليات العمل يف حماور ال�ضرتاتيجية ال�ضتة من حيث فئات املجتمع التي تخدمها التدابري،   

والتوجهات املختلفة التي تطرحها املحاور، واأي�ًضا العمليات التن�ضيقية بينها، والتي توفر برامج وخدمات متكاملة، وذات كفاءة وفاعلية 

لتلك الفئات. اأما الق�ضايا التقاطعية فهي املو�ضوعات التي لها اأثر كبري على فئات املجتمع بتنوًعاته )وخا�ضة تلك املعر�ضة اأكرث لله�ضا�ضة 

القت�ضادية والجتماعية(، والتي تتقاطع مع جميع حماور العمل الجتماعي، وبالآتي يتطلب العمل فيها ب�ضورة منهجية وموؤ�ض�ضية. 

باملراأة،  واإمنا  باملراأة فقط،  الجتماعي  النوع  يتعلق  اإذ ل  ال�ضرتاتيجية.  الجتماعي حتديًدا كق�ضية تقاطعية يف هذه  النوع  وتظهر مقاربة 

والرجل، ومدى تاأثري ثقافة املجتمع ال�ضائدة على دور املراأة، ودور الرجل، والتوقعات املطلوبة من كل منهم يف املجتمع، حيث تبدو مظاهر 

التحديات الجتماعية والقت�ضادية ب�ضورة خمتلفة على كل من الن�ضاء والرجال، ويف املراحل العمرية املختلفة نتيجة لتلك التوقعات؛ 

وتقدم الدرا�ضة التي قامت بها وزارة التنمية الجتماعية موؤخرًا حول م�ضكلة الطالق دليالً قوياً على مدى اختالف املظاهر، والتاأثريات لتلك 

.
15

التحديات على املراأة والرجل من منظور كل منهم 

وعلى الرغم من وجود اهتمام كبري على م�ضتوى القيادة العليا بال�ضلطنة لدعم وحتفيز امل�ضاركة الفعالة للمراأة يف تنمية وتطوير   

املجتمع الُعماين، اإل اأن ال�ضلطنة ما زالت حتتل موقًعا متاأخرًا يف الت�ضنيف العاملي للفجوة القائمة على النوع الجتماعي )125 من اأ�ضل 

، كما اأظهر التقرير الت�ضخي�ضي للوزارة املقدم يف عام 2014 دلئل وا�ضحة على تلك 
16

135 �ضملهم الت�ضنيف العاملي يف عام 2012م 

، فعلى �ضبيل املثال:
17

التحديات 

15(   واقع الطالق يف املجتمع الُعامين – دراسة ميدانية 2015م.

16(  املرأة والرجل يف سلطنة ُعامن املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، 2014م.

17   تقرير الدراسة التشخيصية السرتاتيجية العمل االجتامعي بسلطنة ُعامن. 2015م.
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ا لو�ضع املراأة القت�ضادي مقارنة بالرجل، نتيجة التحديات  - متثل املراأة ن�ضبة 58% من حالت ال�ضمان الجتماعي ما يعد موؤ�رشًا مهًمّ  

                 الجتماعية التي تواجهها وعلى راأ�ضها م�ضكلة الطالق؛ اإذ تاأتي فئة املطلقات يف املرتبة الثالثة من فئات ال�ضمان الجتماعي. 

- على الرغم من التطور يف م�ضاركة املراأة يف احلياة القت�ضادية، اإل اأن هناك حمدودية يف مواقع �ضنع القرار ب�ضفة خا�ضة    

     مقارنة بالرجل.

- هناك نق�ض يف وعي املراأة ب�ضفة عامة بحقوقها، واخلدمات املتاحة لها، وكيفية الو�ضول لها، اأو املطالبة بها يف حالة عدم    

     كفايتها، ما يُ�ضِعف من اإمكانية تفعيل دور املراأة يف املجتمع ك�رشيكة للرجل يف التنمية.

- على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي: هناك نق�ض يف الكفاءات املوؤهلة لإدماج منظور النوع الجتماعي يف العمل الجتماعي، واأي�ًضا يف    

                البيانات امل�ضنفة والتي مت حتليلها، واأعداد التقارير النوعية ح�ضب اجلن�ض والعمر يف اخلدمات، والربامج املتاحة، ما يُ�ضعب من 

                عملية �ضنع القرار، اأو يف قيا�ض اأثرها على حت�ضني و�ضع ودور املراأة يف املجتمع، على �ضبيل املثال: اأثر الإعاقة على املراأة يف املراحل 

                العمرية املختلفة مقارنة بالرجل من حيث فر�ض احلياة الكرمية؛ اأو اأثر ال�ضيخوخة على املراأة واحتياجاتها مقارنة بالرجل.  

امل�ضتدامة  للتنمية  العاملية  الأهداف  بالتوافق مع  واأي�ًضا  ال�ضتة،  ال�ضرتاتيجية  العمل مبحاور  اإطار  الو�ضع احلايل ويف  وبناء على   

)2015-2030(، ومع التزامات ال�ضلطنة بالتفاقيات الدولية مثل: اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة )�ضيداو(، �ضتتوجه 

قدراتها  وتطوير  بناء  خالل  من  الجتماعي  العمل  ا�ضرتاتيجية  حماور  جميع  يف  الجتماعي  النوع  منظور  اإدماج  نحو  ا�ضرتاتيجيًّا  الوزارة 

املوؤ�ض�ضية يف حتليل النوع الجتماعي، ويف العامني الأولني من ال�ضرتاتيجية �ضيتم القيام بعمل م�ضح �ضامل لحتياجات بناء القدرات على 

امل�ضتويات الإدارية، والفنية، واجلغرافية املختلفة، ثم تنفيذ برنامج وطني تاأهيلي للكوادر الب�رشية على تلك امل�ضتويات بال�ضتعانة بخربات 

اإقليمية يف هذا املجال، واأي�ًضا �ضيتم العمل على اإدماج منظور النوع الجتماعي يف اإطار املتابعة والتقييم من خالل نتائج وموؤ�رشات، وبيانات،  

وتقارير م�ضتجيبة للنوع الجتماعي. 

        ومع بداية العام الثالث من ال�ضرتاتيجية �ضيبداأ العمل على اإن�ضاء ق�ضم للنوع الجتماعي �ضمن دائرة �ضوؤون املراأة مع ال�ضتعانة 

بخربات اإقليمية ودولية حتى يت�ضنى العمل يف نطاق منظور النوع الجتماعي ب�ضكل اأ�ضمل واأو�ضع من الرتكيز فقط على الربامج التي 

ت�ضتهدف املراأة، على اأن يكون الدور الأ�ضا�ضي لذلك الق�ضم هو: و�ضع اإطار مقاربة النوع الجتماعي يف العمل الجتماعي من اأجل الو�ضول 

ب�ضيا�ضات وخدمات وبرامج الوزارة اإىل اأن تكون ُمن�ضفة ومُمَِكنة وداجمة لرجال ون�ضاء املجتمع الُعماين يف جميع مراحلهم العمرية حتى
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يتمكنوا من التمتع باحلياة الكرمية، ويح�ضلوا على حقوقهم كافة، ويحققوا اإمكاناتهم. وعلى اأن تت�ضمن مهام ق�ضم النوع الجتماعي 

ما يلي:

- متـابعــة تطبيق منظور النوع الجتماعي يف ال�ضيا�ضات، والربامج، واخلدمات، والتقارير املقدمة على امل�ضتـوى املركزي      

      واملحلي، وكذلك يف القدرات املوؤ�ض�ضية الب�رشية، وخا�ضة يف مواقع �ضنع القرار.

- تقدمي الدعم الفني جلميع مديريات ودوائر الوزارة يف حتليل النوع الجتماعي من خالل برامج م�ضتمرة يف بناء القدرات ُمدعمة باأدلة    

    اإر�ضادية، ومن�ضورات، ومناذج عمل. 

طر عملية لقيا�ض الأثر املجتمعي للتدخالت التنموية املختلفة، وحتفيز اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية على اإدماج 
ُ
- و�ضع اأ   

    منظور النوع الجتماعي.

- التوعية املجتمعية والتعاطي مع الق�ضايا املجتمعية من منظور النوع الجتماعي مثل: )العنف، الإعاقة، الظواهر ال�ضلوكية    

    لل�ضباب، دور املراأة يف التنمية الجتماعية والقت�ضادية(.

- �ضمان وجود منظور النوع الجتماعي يف عمليات التخطيط، والتنفيذ، واملتابعة، والتقييم، والتعلم املوؤ�ض�ضي بالوزارة.   

�سكل رقم )27(

تطور اإدماج منظور النوع االجتماعي يف اال�سرتاتيجية
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ولرتجمة ذلك على م�ضتوى حماور ال�ضرتاتيجية ال�ضتة، ميكن حتديد اأهم اأولويات العمل على تقلي�ض الفجوة القائمة على النوع الجتماعي 

فيها كالآتي: 

جدول رقم )4(

اأولويات العمل على تقلي�س الفجوة القائمة على النوع االجتماعي يف اال�سرتاتيجية

 
 
 
   

 
 2025-2016ثيقة استراتيجية العمل االجتماعي و  ( 100)

  

لفجه   القاعمهة ا مهه  تحل هل أهه  أول يهاط العمهل ولهى تقاهيص   السهتة تراتيجيةسهولترجمة ذل  ولى  سهت ،  حهاو  اال 

 : اآلتيهيها   االجتماعيولى ال    

 (4رقم ) جدول
 سرتاتيجيةيف اال االجتماعيالقائمة على النوع  الفجوةأولويات العمل على تقليص 
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 ستراتيجية حاو  اال  االجتماعيأول ياط العمل          ال    
ألسهههه   وخاصههههة اةناقههههة واأل  اههههة فههههي ل اةعياههههة التركيههههل ولههههى هئههههة اةهههه أ  

) شههههها يع  يهههها   األومهههههاا( وتقيهههههي  أث هههههها  االقتصههههها يبهههه ا   التمههههههي  
وتمهي ههههههها   االجتمههههههاعيولههههههى  ههههههل، خهههههه وس اةهههههه أ   هههههه    اههههههة الضههههههما  

ا  بتتيير ال قاهة الساعل  ح ا ن    اعُتمع لسا.  جتمعي 
اةقتهههههرح  مهههههاعياالجت األخصهههههائي هههههما  تم يهههههل اةههههه أ  ك سهههههبة فهههههي  ههههها    

ولههههى أ  نشههههتمل التأهيههههل   لاتأهيههههل وفههههي الشههههعبة ا ُا عيههههة ا ُل ههههل 
و هل   اسهة حالهة  االجتمهاعيولى ب ا   لب اء قل اىه  في تحايهل ال ه   

مانية.  األس   العر

 جتماويةاال ا وما ة 

 االجتمهههاعيلف يهههق  تعهههل  الت صصهههاط فهههي تحايهههل ال ههه   اب ههاء قهههل اط  
ذوي  األشههههههههه ا أ وكبههههههههها  السهههههههه  و لاشههههههههبا الحتياجهههههههههاطافههههههههي تحل ههههههههل 

 .اإلواقة
  اسههة تهههأثير خهههل اط ال وا هههة اةقل هههة ولهههى اةههه أ  وال جهههل فهههي اة احهههل  

 نتاعجسا في تن ي  ا  ل اط. است لا و   العم ية اع تافة

 جتماويةاال ال وا ة 

 ةاالقتصههههههههههها  إيالهههههههههههة ا وههههههههههه اجز التههههههههههه  تعيهههههههههههق اةههههههههههه أ   ههههههههههه  اةشههههههههههها كة   
وتههلو  اةهه أ    أسهه يةسياسههاط والسياسههية  هه  خهه ا حشههل الههلو  ل

 .س يةالعا اة في تحقيق الت اي  بي  وماسا وبي   تناباط ا ويا  األ 
حااههة   تعزيههز بهه ا   ت ميههة النف لههة اةبههه   بههلالعل )بيانههاط  صهه فة و ر

 ال     واإلناث. األطفااكمية ون وية( و  أث  البرا   ولى 

 واعُتمع ت مية األس  

ة  جابيهفهي ومايهاط  صهل اةما سهاط اإل  مهاعياالجتإ  اس تحايهل ال ه    
فهههههههههههي اة احهههههههههههل العم يهههههههههههة  اإلواقهههههههههههةذوي  األشههههههههههه ا والسهههههههههههابية حههههههههههه ا 

 اع تافة.
وتهههلخ ط ب ا جسههها ولهههى اةههه أ  وال جهههل فهههي اة احهههل  اإلواقهههةإ  هههاس أثههه   

 .اإلواقةذوي  األش ا العم ية اع تافة في ب ا   الت وية بحق ق 

 حق ق 
 اإلواقةذوي  األش ا 

 يههههههههة ب ههههههههاء القههههههههل اط عُههههههههال  إ ا   ا ُمعيههههههههاط األهايههههههههة وخاصههههههههة أول 
 وأث   ولى العمل األهلي. االجتماعيجمعياط اة أ  في تحايل ال    

تحفيهههل اةههه أ  ولهههى اةشههها كة فهههي  نحههه ت جيهههه جسههه   ا ُمعيهههاط األهايهههة  
 بهههههها  اط  جتمعيههههههة إلبهههههه اي قضهههههها ا اةهههههه أ   إ جهههههها و   العمههههههل التنهههههه عي

  و و ها في ت مية اعُتمع.

   ُمعياطا
 األهاية واةتسساط

ب هههاء القهههل اط:  هههما  وجههه   تههه اي  فهههي ا ُههه   بهههي  الكههه ا   البشههه ية  
اةقترحههههة لاتأهيههههل وخاصههههة فههههي   اقههههع صهههه ع القهههه ا    ههههع إ جهههها  آليههههاط 
لاههههههلو  فههههههي ت فيهههههه  و تاكعههههههة نتههههههاع  التأهيههههههل لاتتاههههههب ولههههههى التحههههههل اط 

 اةت قعة.
  الكهههه ا   البشهههه ية التحههه ا نحهههه  ال   كزيههههة:  هههما  وجهههه   نسههههبة  ههه 

اط اةههل  ياط واعواه ههاط  سههت  تم ههل اةهه أ  ولههى اةسههت ، اة كههزي و 
 وال ال اط وخاصة في   اقع ص ع الق ا .

 اللو  اةتسس  
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ثانيًا: التن�سيق باعتباره حجر زاوية ل�سمان الفعالية.

اأ�ضار الف�ضل اخلام�ض من هذه الوثيقة اإىل توجهات ال�ضرتاتيجية، ويف هذا ال�ضياق، متت الإ�ضارة اإىل التحول املحوري يف دور وزارة   

الجتماعية،  ال�ضيا�ضات  قلب  الأ�رشة يف  يف:  تركزت  ا�ضرتاتيجية  توجهات  �ضتة  مت حتديد  وقد  القادمة.  املرحلة  الجتماعية خالل  التنمية 

وامل�ضاهمة من اأجل حتقيق منو اقت�ضادي م�ضتدام و�ضامل، وتعزيز احل�ضانة الجتماعية، واعتماد النهج املبني على الأنظمة، والنهج امل�ضتند 

اإىل م�ضار احلياة يف ال�ضيا�ضات الجتماعية، والنهج القائم على حقوق الإن�ضان. 

اأن  اإل  الوطني،  امل�ضتوى  على  والجتماعية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  وتن�ضيق  ر�ضم  م�ضوؤولية  للتخطيط  الأعلى  املجل�ض  ويتوىل   

امل�ضتجدات الإقليمية والدولية قد اأ�ضافت م�ضوؤوليات كبرية على عاتق وزارة التنمية الجتماعية خا�ضة بعد ان�ضمام ال�ضلطنة اإىل العديد 

من التفاقيات الدولية والإقليمية املعنية بالتنمية وحقوق الإن�ضان. الأمر الذي ا�ضتلزم الوفاء بهذه التعهدات وحتديًدا التفاقيات ذات ال�ضلة 

بعمل الوزارة وهي الطفل، واملراأة، والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، وتوجب على الوزارة بناء �رشاكات اإقليمية ودولية، والتن�ضيق مع الوزارات، والهيئات 

احلكومية والأهلية واخلا�ضة من اأجل تنفيذ هذه التفاقيات، ومتابعة تنفيذها.

  وقد ا�ضتلزم ذلك من الوزارة اإن�ضاء جلان للتن�ضيق ومتابعة تنفيذ هذه التفاقيات، وما يرتبط بها من التزامات، وقد اأولت الوزارة 

لذلك جل اهتمامها، فاأخذت على عاتقها العديد من املهام مثل: اأعداد التقارير الدورية، و�ضن اأو اقرتاح القوانني اأو اللوائح، واإن�ضاء اآليات 

اإىل  اأخرى. وبالنظر  تنفيذية، وغريها من الإجراءات والتدابري ذات ال�ضلة، وهي مهام يتقاطع تنفيذها مع وزارات، وهيئات حكومية واأهلية 

التجارب العربية والدولية يف هذا اجلانب جند اأن عددًا من الدول ا�ضتحدثت اآليات م�ضتقلة، اأو �ضكلت جلانًا اعتبارية للتن�ضيق �ضمن اأطر 

وزارية. 

وتوؤكد التجربة العملية لإن�ضاء هذه اللجان وهي: اللجنة الوطنية ل�ضوؤون الأ�رشة، اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني، جلنة متابعة تنفيذ 

اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وما حققته من اإجنازات، اأهمية تعزيز 

هذه الأطر والرتقاء بها، وتدار�ض تطوير م�ضتواها يف هيكل الوزارة، وتخ�ضي�ض موازنات م�ضتقلة لعملها، واإيجاد موازنات لق�ضايا النوع 

الجتماعي، وموازنات �ضديقة لالأطفال، ولالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة.

كما ارتبطت الوزارة ارتباًطا وثيق ال�ضلة باملنظمات، والوكالت املتخ�ض�ضة التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية املعنية بالعمل   

الجتماعي، وما يتعلق به، على امل�ضتويات اخلليجية والعربية والإ�ضالمية والدولية مثل: ) جمل�ض التعاون اخلليجي، جامعة الدول العربية، 

منظمة التعاون الإ�ضالمي، منظمة اليوني�ضف، ومنظمة ال�ضحة الدولية، وغريها من املنظمات(.
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بها،  املرتبطة  والأن�ضطة  والربامج،  واخلطط،  ال�ضرتاتيجيات،  العديد من  تنفيذ  امل�ضاركة يف  الوزارة،  الرتباط من  وا�ضتوجب هذا   

وامل�ضاركة يف موؤمترات، وندوات، وتبادل خربات، وو�ضع الأدلة والربامج التدريبية، وكذلك اأعداد تقارير دورية، وامل�ضاركة يف تنفيذ درا�ضات، وغريها 

من الإجراءات التي تتطلبها اآليات العمل امل�ضرتك. 

اإّن الأدوار وامل�ضوؤوليات اجلديدة التي تطلبتها ال�رشاكة على امل�ضتوى الإقليمي والدويل، تت�ضق اأي�ًضا بال�رشاكة على امل�ضتوى الوطني   

حتقيق  اأن  كما  الجتماعي.  الرفاه  يف  متقدمة  م�ضتويات  حتقيق  اأجل  من  ق�ضوى  اأهمية  حتتل  الوطني  امل�ضتوى  على  فال�رشاكة  املحلي. 

التخطيط،  امل�ضاركة يف  تن�ضيًقا قائًما على  واملوؤ�ض�ضات  الوزارات  املتكامل بني خمتلف  التن�ضيق  التنمية يقت�ضي  موؤ�رشات متقدمة يف 

والإدارة، والتنفيذ، والتقييم للربامج وامل�رشوعات امل�ضرتكة )متعددة القطاعات( مبختلف اأنواعها.  وبدون تلك النظرة الت�ضاركية تظل اجلهود 

املبذولة م�ضتتة واخلدمات ناق�ضة اأو متناثرة، كما قد تغيب الأولويات اأو توؤجل يف خ�ضم تلك الجتهادات التي تقوم بها موؤ�ض�ضات متعددة 

تختلف من حيث ظروفها واإمكاناتها، ونظرتها اإىل اأهميتها. ومن هنا تربز الفجوة بني املعرفة والتطبيق، وت�ضبح اجلهود املبذولة اأقل بكثري 

من الإمكانات ومن الطموحات يف ظل �ضيطرة العمل القطاعي الذي ي�ضهم يف جتزئة اخلدمات، وغالبًا ما يوؤدي اإىل ازدواجيتها اأو نق�ضها، 

ويت�ضبب يف �ضياع امل�ضوؤولية بني اجلهات املخت�ضة واملتعددة.  

و�ضتواجه �ضلطنة ُعمان يف امل�ضتقبل ُجملة من التغريات والتحديات ذات طبيعة معقدة، والتي ميكن معاجلتها بنجاح من خالل   

ت�ضميم وتنفيذ تدخالت متعددة القطاعات.  وبناءً عليه، تعمل هذه ال�ضرتاتيجية على ما يلي: 

- الرتكيز بوجه خا�ض على الأن�ضطة املنفذة بالتعاون مع وزارة ال�ضحة، ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة القوى العاملة، الأمر الذي من    

     �ضاأنه اأن يح�ضن من تاأثري اخلدمات، واإمكانية اأن يوؤدي ذلك اإىل حتقيق املزيد من التعامل والتكامل بني هذه اجلهة.

- الأخذ بعني العتبار ال�ضرتاتيجيات الوطنية املعدة، اأو التي يجري تطويرها وهي: ال�ضرتاتيجية الوطنية للمـراأة، وال�ضتــراتيجيــة     

    الوطنية للطفولة، والروؤية ال�ضحية 2050م، وا�ضرتاتيجية التعليم.

- دعم الدور املهم الذي توؤديه جلان التن�ضيق الوطنية من خالل تاأمني املوازنات، اأو من خالل توفري الدعم للكوادر من اأجل العمــــل    

    بفاعلية.

وياأتي هنا دور وزارة التنمية الجتماعية ليتعدى دور مقدم اخلدمة، وي�ضهم بدور قيادي يف تن�ضيق، وتنظيم، ومتابعة تنفيذ عدد من   

ال�ضرتاتيجيات الوطنية، ما ي�ضع الوزارة يف موقع ريادي لإيجاد اآليات تن�ضيق فعالة ومطالبات بو�ضع طرق جديدة للعمل داخل وزارة التنمية 

الجتماعية، ومع ال�رشكاء يف القطاعات الأخرى.
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ول�ضمان النجاح ال�ضرتاتيجي ل بد اأن تعمل الوزارة بفاعلية مع الوزارات ذات العالقة. و�ضيتم حتديد اآليات ت�ضهم يف توطيد اأركان   

العمل متعدد القطاعات. فمن خالل هذه ال�ضرتاتيجية �ضتمتد الإجراءات اخلا�ضة بدعم الأ�رشة اإىل عدد من املجالت املتعددة ووثيقة ال�ضلة 

ببع�ضها البع�ض، وهي كما يلي:

- دعم اخلدمات الأ�رشية اأو الجتماعية مبا فيها حتقيق الكتفاء الذاتي، ورفع امل�ضتوى املعي�ضي.   

- تطوير برامج احلماية الجتماعية بحيث ت�ضمل: امل�ضاعدات النقدية، وال�ضيا�ضات اخلا�ضة باإجازة رعاية الأبناء، وما �ضابه ذلك.   

- تخ�ضي�ض برامج لالأ�رشة ت�ضمل: النماء، والرعاية، والتعلم يف مرحلة الطفولة املبكرة.    

- تاأمني اخلدمات ال�ضحة املجانية لالأطفال والأمهات واأ�رشهم. وتعميم هذه اخلدمات على م�ضتوى املناطق كافة.   

- متابعة اإلزامية التعليم وجمانيته والعمل على جتويده. ودعم الأ�رش للتحاق اأبنائها بالتعليم يف املراحل املختلفة.   

- تعزيز برامج حماية الأطفال يف الأ�رشة واملدر�ضة، ويف موؤ�ض�ضات الرعاية املختلفة.   

- توفري ال�ضكن املالئم لالأ�رشة، ودعم برامج اإ�ضكان لل�ضباب.    

لذلك يعد التن�ضيق الوطني الفاعل من اأجل دعم الأ�رشة من اأولويات هذه ال�ضرتاتيجية. وقد و�ضع كل حمور �رشاكات تعاونية مع    

الوزارات املعنية يف جمالت العمل امل�ضرتك. 
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ثالثًا: اإطار مبني على النتائج لدعم املتابعة والتقييم والتعلم.

  ميثل تبني »اإطار النتائج« يف هذه ال�ضرتاتيجية اأحد التطورات الإدارية الرئي�ضية، فقد مت تطوير جميع املحاور بطريقة حتدد ماهية 

التاأثري املتوقع على م�ضتوى املخرجات، والنتائج املحددة، والتي �ضيتم حتقيقها خالل فرتات خمتلفة من اخلطة. وللمرة الأوىل �ضيتم ا�ضتخدام 

موؤ�رشات الأداء الرئي�ضية.

التنمية  وزارة  حققت  ال�ضياق  هذا  ويف  التنموية،  التدخالت  وتقييم  متابعة  عمليات  يف  الأ�ضا�ضي  الع�ضب  هي  البيانات  وتعد   

تكافل  برنامج  خالل  من  وخا�ضة  البيانات؛  نظم  تطوير  جمال  يف  اإجنازات  عدة  الجتماعية 

الوطني،  امل�ضتوى  على  الجتماعي  ال�ضمان  حلالت  متكاملة  اإلكرتونية  بيانات  كقاعدة 

وربطها مع مديريات ودوائر الوزارة يف املحافظات عن طريق الإنرتنت، كما مت تدريب الباحثني 

برنامج  ويقدم  والإنرتنت،  املحمولة  بالأجهزة  وتزويدهم  البيانات،  اإدخال  على  الجتماعيني 

تكافل قدرًا عاليًا من املرونة يف اإدخال وا�ضتخراج البيانات، واأعداد التقارير الإح�ضائية، كما مت 

ربط النظام بعدد من املوؤ�ض�ضات احلكومية الأخرى بهدف الو�ضول ملعلومات عن امل�ضتفيدين 

من خدمات الوزارة، كما مت البدء يف اإدراج بيانات من القطاعات املختلفة للوزارة مثل: الإعاقة، 

وامل�ضنني، ... وغريها.                                                                                                       

وعلى الرغم من اأن برنامج تكافل يقدم نظاًما اإداريًّا وماليًّا واإح�ضائيًّا للبيانات اإل فاإنه بحاجة اإىل تطوير اجلانب الفني الذي يخت�ض   

بالتقارير النوعية املرتبطة مبوؤ�رشات حمددة على اأ�ضا�ض النتائج املتوقعة. ومن جانب اآخر اأو�ضح التقرير الت�ضخي�ضي احلاجة اإىل وجود قواعد 

بيانات �ضاملة يف جمال الإعاقة، وق�ضايا الأ�رشة، واملراأة، والطفل على �ضبيل املثال، واأي�ًضا يف ت�ضنيف البيانات وحتليلها من منظور النوع 

الجتماعي، وكذلك يف ا�ضتخدامها يف عملية اتخاذ القرار، وو�ضع الأولويات على خمتلف امل�ضتويات، ويف قيا�ض الأثر الجتماعي للربامج 

املتابعة  بعمليات  تخت�ض  موؤهلة  ب�رشية  كوادر  بها  اإدارة  اأو  وحدة  وجود  عدم  ذلك  اإىل  ويُ�ضاف  منها.  امل�ضتهدفة  الفئات  على  واخلدمات 

والتقييم للخدمات والربامج الجتماعية التي تقدمها الوزارة لقيا�ض الأداء من حيث الكفاءة، والفاعلية، والأثر املجتمعي.  

على  املبنية  االإدارة  نظام  يتيح 

على  القدرة  للوزارة  النتائج 

عملية  وي�سهل  امل�سارات،  توقع 

اأولويات  وحتديد  املوارد  تخ�سي�س 

امل�ستقبلية،  للمهام  املوظفني 

وتوؤ�س�س لنظام املراقبة والتقييم.
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الأولويات من  القرار، وحتديد  البيانات يف عملية �ضنع  الرتكيز على توظيف  والتقييم يف مدى  املتابعة  التحديات يف عمليات  اأهم  وتتمثل 

ه للبيانات املُجمعة )النوع الجتماعي، العمر، الإعاقة، النطاق اجلغرايف(، ثم التحليل النوعي واملبني على دلئل كمية  خالل الت�ضنيف املُوَجّ

ونوعية، واأعداد تقارير ذات جودة عالية ت�ضتخدم يف �ضنع القرار على امل�ضتويات املختلفة، ويف قيا�ض الأثر املجتمعي بناء على موؤ�رشات حُمددة 

على اأ�ضا�ض نتائج متوقعة. هذا بالإ�ضافة اإىل عملية ا�ضتخدام البيانات كعن�رش اأ�ضا�ضي يف خلق معرفة تراكمية للتعلم املوؤ�ض�ضي يف 

جمال العمل الجتماعي الذي تقوم به الوزارة من خالل اأجهزتها املختلفة.                                                                                 

اأحد العوامل احلا�ضمة لإجناحها؛ كما يُعدُّ املنطلق  اإىل اعتبارها  البيانات  اأهمية  ويف �ضياق ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي ترجع   

احلقوقي اإحدى ركائز ال�ضرتاتيجية من خالل الرتكيز على املبادئ التوجيهية الثالثة: الإن�ضاف، الندماج، والتمكني. وبناءً عليه؛ فاإن العمل 

من خالل اإطار �ضامل للمتابعة والتقييم والتعلم ي�ضعى اإىل تعزيز تلك املبادئ حيث يوفر الفر�ضة من خالل البيانات ل�ضماع اأ�ضوات فئات 

املجتمع املتنوعة عن اأو�ضاعهم الجتماعية والقت�ضادية، وقيا�ض مدى اأثر التدخالت التنموية املختلفة عليهم. اأما من منطلق عملي فاإن 

عمليات املتابعة والتقييم ت�ضمن الرتكيز على اجلودة يف الأداء من حيث الفاعلية والكفاءة يف ا�ضتخدام املوارد املتاحة واملحتملة، وعلى 

ماأ�ض�ضة العمل الجتماعي من خالل حتديد النتائج املتوقعة، وقيا�ض الأداء فيها، واإعداد تقارير نوعية ل�ضمان خ�ضوع ال�ضيا�ضات، واخلدمات، 

والربامج الجتماعية للم�ضاءلة من ِقبل اجلهات امل�ضوؤولة، واأي�ًضا من ِقبل متلقي تلك اخلدمات، وا�ضتخدامها  يف �ضنع القرار، وكذلك يف 

بناء وقيا�ض الأثر املجتمعي املبني على دلئل )بيانات واأبحاث ودرا�ضات تتعلق بالأو�ضاع الجتماعية والقت�ضادية(.                                                                                          

وبناءً عليه �ضتتوجه الوزارة ا�ضرتاتيجيًّا نحو و�ضع منظومة متكاملة لعمليات املتابعة والتقييم والتعلم يف ا�ضرتاتيجية العمل   

فئات  اإىل  الجتماعي  العمل  يف  املمار�ضات  اأف�ضل  على  وحتفز  دلئل،  على  مبنية  اجتماعية  وبرامج  خدمات  و�ضول  ل�ضمان  الجتماعي؛ 

املجتمع الُعماين؛ و�ضيتم ذلك يف اإطار برنامج �ضمان اجلودة يف العمل الجتماعي والقائم يف حمور الدعم املوؤ�ض�ضي، ومن اأهم عنا�رش تلك 

املنظومة هو: اأوًل: ا�ضتحداث كيان موؤ�ض�ضي يف الوزارة يخت�ض بعمليات املتابعة والتقييم والتعلم؛ تطبيق مفهوم ومبادئ الإدارة بالنتائج؛ 

وتاأ�ضي�ض عن�رش التعلم ب�ضورة منهجية على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي.        
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امل�ضتوى  للتن�ضيق على  وذات �ضالحية  الوطني،   امل�ضتوى  بها كوادر موؤهلة على  بالوزارة  اإدارة   املوؤ�ض�ضي  بالكيان  ويُق�ضد هنا   

ال�ضيا�ضات  والتعلم من  والتقييم  املتابعة  العمل يف  ماأ�ض�ضة  الإدارة هو  به هذه  تقوم  الذي  الدور  اأو  الغر�ض  ويُعدُّ  الوزارة.  املحلي وخارج 

واخلدمات والربامج الجتماعية التي تقدمها الوزارة، وذلك من خالل:          

- و�ضع وتنفيذ ومتابعة خطط املتابعة والتقييم للوزارة.   

- و�ضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم منظومة الإدارة بالنتائج مبا فيها البنية الأ�ضا�ضية لنظام اإدارة البيانات، وموؤ�رشات قيا�ض    

    الأداء، ونظام اأعداد التقارير. 

- تقدمي الدعم الفني حول املتابعة والتقييم للمديريات والدوائر بالوزارة واخلا�ضة بالربامج واخلدمات الجتماعية    

    )على اأن ي�ضمل بناء القدرات، وو�ضع مبادئ توجيهية، واأدوات تنفيذية(.

- حتديد اأف�ضل املمار�ضات يف العمل الجتماعي بالتن�ضيق مع الإدارات املعنية، واجلهات الأكادميية والفنية املتخ�ض�ضة يف التقييم،     

   والتعلم املوؤ�ض�ضي. 

اأما بالن�ضبة للكفاءات املطلوبة لهذه الإدارة، فتتمثل يف خمت�ضني من داخل الوزارة اأو خارجها ، ولديهم خربات عملية �ضابقة يف   

اإدارة عمليات املتابعة والتقييم والتعلم، وحتديًدا يف جمالت: مفاهيم واأ�ض�ض الإدارة بالنتائج؛ ت�ضميم وحتديث قواعد بيانات وطنية؛ التحليل 

الإح�ضائي للبيانات؛ طرق نوعية جلمع وحتليل البيانات مثل: )منهجية البحث ال�رشيع بامل�ضاركة، املجموعات البوؤرية، الأبحاث التطبيقية(؛ 

لالإدارة  العمل  اآليات  �ضعيد  وعلى  املوؤ�ض�ضي،  التعلم  واآليات  ومنهجيات  الداخلية؛  واملراجعات  اخلارجية  التقييمات  اأعداد  القدرات؛  بناء 

امل�ضتحدثة فهناك اأربعة حماور للعمل:

   - التخطيط: وي�ضمل: ت�ضميم مناذج جمع وحتليل البيانات املتعلقة باملتابعة والتقييم، واأعداد التقارير واملوؤ�رشات، والأدلة الإجرائية 

      للعمليات املختلفة، وحتديد الثغرات يف البيانات وكيفية التعاطي معها.

- التن�ضيق: مع الإدارات واملديريات املختلفة بالوزارة، ومع اجلهات الأخرى املعنية خارجها )�ضواء من القطاع احلكومي، اأو اخلا�ض، اأو    

     الأهلي( وذلك للتحقق من م�ضادر البيانات و�ضمان جودتها.

- اجلودة: وي�ضمل ربط موؤ�رشات الأداء يف الربامج واخلدمات املقدمة باملعايري الدولية وباملوؤ�رشات الوطنية؛ ومتابعة اأف�ضل املمار�ضات    

     يف جمال املتابعة والتقييم والتعلم اإقليميًّا وعامليًّا.

- التوا�ضل: وي�ضمل ذلك ن�رش البيانات واملعلومات داخليًّا )الأق�ضام واملديريات والإدارات املختلفة وطنيًّا وحمليًّا( والإدارة العليا    

     ل�ضتخدامها يف �ضنع القرار، وو�ضع الأولويات؛ وخارجيًّا )للجهات الأخرى املعنية، �ضواء حكومية، اأو قطاع خا�ض، اأو قطاع اأهلي، 

     واأي�ًضا للمجتمع ككل من خالل القنوات امل�ضموعة، واملرئية، والتوا�ضل الجتماعي(.
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اأما العن�رش الثاين يف املنظومة، فهو تطبيق مفهوم ومبادئ الإدارة بالنتائج، والذي ي�ضمن التخطيط والتنفيذ واملتابعة على اأ�ضا�ض   

حتديد النتائج املتوقعة، وكيفية قيا�ضها مبوؤ�رشات اأداء، وو�ضع ُم�ضتهدفات مرتبطة بخط الأ�ضا�ض؛ جمع وت�ضنيف وحتليل البيانات )ح�ضب 

الأثر الجتماعي لل�ضيا�ضات والربامج واخلدمات على فئات املجتمع  اجلن�ض وال�ضن والإعاقة( ل�ضتخدامها يف �ضنع القرار، ويف ن�رش نتائج 

امل�ضتهدفة املختلفة مع �ضمان اإدماج عن�رش حتليل النوع الجتماعي. 

�سكل رقم )28(

منظومة االإدارة بالنتائج

القدرات اخلا�ض مبنظومة  بناء  برنامج  املوؤ�ض�ضي تف�ضيليًّا ملكونات  الدعم  العمل الجتماعي يف حمور  برنامج اجلودة يف  ويتطرق   

املتابعة والتقييم والتعلم �ضامالً على طرق جمع وت�ضنيف وحتليل البيانات )وخا�ضة الطرق املحفزة على م�ضاركة فئات املجتمع بتنوًعاته( 

واأعداد التقارير املبنية على حتليل النتائج، ولي�ض فقط الأن�ضطة املنفذة، وو�ضع موؤ�رشات كمية ونوعية، يف كٍلّ من تلك املجالت مبنظور النوع 

الجتماعي. وقد مت ا�ضتخدام العنا�رش الأ�ضا�ضية يف الإدارة بالنتائج يف و�ضع املحاور ال�ضتة لال�ضرتاتيجية من خالل امل�ضفوفتني الآتيتني:
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�سكل رقم )29(

م�سفوفة التخطيط لالإدارة بالنتائج
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�سكل رقم )30(

م�سفوفة املوؤ�رضات لالإدارة بالنتائج
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ويعطي ال�ضكل الآتي الت�ضور الأ�ضا�ضي لتدفق البيانات وحتليلها، وكتابة التقارير يف عمليات املتابعة وربطها بعملية امل�ضاءلة   

ال�ضتة  املحاور  من  كل  يف  لها  التف�ضيلي  الت�ضور  و�ضع  يتم  اأن  على  اخلدمة؛  متلقي  جتاه  التحتية  واأي�ًضا  القرار،  متخذي  جتاه  الفوقية 

لال�ضرتاتيجية طبقا خل�ضو�ضية كل حمور، وربطها مب�ضتجدات اخلدمات الإلكرتونية بالوزارة باعتبارها خطوة اأوىل يف عمل الإدارة امل�ضتحدثة:

�سكل رقم )31(

الت�سور االأ�سا�سي لتدفق البيانات وحتليلها وكتابة التقارير يف عمليات املتابعة

 

والتعلم،  والتقييم  املتابعة  ثالث يف منظومة  املوؤ�ض�ضي كعن�رش  امل�ضتوى  ب�ضورة منهجية على  التعلم  تاأ�ضي�ض عن�رش  وياأتي   

وذلك من خالل الرتكيز على اأهمية الدرا�ضات والأبحاث، واملراجعات الداخلية، والتقييمات اخلارجية يف العمل الجتماعي املبني على دلئل، 

واخلا�ضع للم�ضاءلة، وخا�ضة الأبحاث امليدانية، والأبحاث التطبيقية بال�رشاكة مع جهات اأخرى اأكادميية، اأو من القطاع الأهلي، والقطاع 

اخلا�ض؛ واأي�ًضا و�ضع اآليات حمددة لربط برامج بناء القدرات مبدى تطبيقها يف واقع العمل من خالل ا�ضتنباط الدرو�ض امل�ضتفادة وتعميمها 

على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي )لقاءات وحلقات عمل لنقل املعرفة واملهارات لآخرين، اجتماعات دورية ملناق�ضة التحديات وكيفية التعاطي معها(، 

ولإيجاد فر�ض متنوعة للتعلم املوؤ�ض�ضي ب�ضفة عامة )زيارات ميدانية، برامج اإقليمية لتبادل خربات، حوارات وندوات حملية ووطنية، لقاءات 

وحلقات عمل(.
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العمل الجتماعي عرب  درا�ضات حول حتديات  املوؤ�ض�ضي مثل:  التعلم  النظر يف جمالت  فعلى م�ضتوى ال�ضرتاتيجية ككل ميكن   

القطاعات التنموية، امل�ضاواة القائمة على النوع الجتماعي يف جمالت متعددة من العمل الجتماعي، التغري يف اأمناط الثقافة ال�ضائدة يف 

ق�ضايا اجتماعية خمتلفة؛ هذا بالإ�ضافة اإىل ا�ضتنباط الدرو�ض امل�ضتفادة يف املراجعات ال�ضنوية ملكونات ال�ضرتاتيجية، ثم مراجعة ن�ضف 

املدة )بعد ثالث �ضنوات من كل خم�ض �ضنوات(. اأما على م�ضتوى حماور ال�ضرتاتيجية ال�ضتة فيمكن حتديد بع�ض جمالت واآليات التعلم 

على �ضبيل املثال كالآتي:

جدول رقم )5(

 اأمثلة عن بع�س جماالت واآليات التعلم ح�سب حماور اال�سرتاتيجية
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رابًعا: االحتياجات املالية والب�رضية.

1- تكلفة تنفيذ ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي خالل ال�سنوات اخلم�س 2016 – 2020:

اإن القدرة على حتقيق الأهداف والربامج والأن�ضطة التى متت �ضياغتها يف �ضوء عملية التخطيط ال�ضرتاتيجي يبدو مرهونة مبدى    

توافر املوارد املالية الالزمة لعملية التنفيذ واملتابعة والتقييم املتوا�ضل. ولتحديد مدى قدرة وزارة التنمية الجتماعية على ح�ضد املوارد 

التقديرية ملوازنة تنفيذ ال�ضرتاتيجية على م�ضتوى كل  التكلفة  اأعداد  ال�ضتة، مت  واأن�ضطة ال�ضرتاتيجية مبحاورها  برامج  املالية لتنفيذ 

حمور، وكل نتيجة متوقعة، وكل خمرج، وذلك من خالل منهجية لإعداد التكلفة تقوم على اخلطوات الآتية: 

- مراجعة خطط عمل حماور ال�ضرتاتيجية مع اخلرباء واملتخ�ض�ضني، والتاأكد من الو�ضوح الن�ضبي لالأن�ضطة املقرتحة حتت كل    

    خمرج من خمرجات ال�ضرتاتيجية.

- ح�رش اأكرث الأن�ضطة تكرارًا يف خطط العمل املختلفة.   

- اإعداد وحدات تكلفة لالأن�ضطــة املتكررة، وذلك من خالل درا�ضة اأ�ضعار ال�ضلـع واخلــدمــات يف �ضلطنة ُعمان على �ضوء وحدات    

    التكلفة املوجودة، واحل�ضـــول على قوائـم اأ�ضعار من موردي ال�ضلع واخلدمات الأكرث ارتبــاًطا بالأن�ضطـة الواردة يف خطط عمل 

    ال�ضرتاتيجية، وكذلك درا�ضـــة عدد من حتليالت التكلفة املعدة ل�ضرتاتيجيات م�ضابهة.

- ترميز وحدات التكلفة املح�ضوبة لالأن�ضطة املتكررة، واإعداد دليل حمدود للتكلفة ليتم ال�ضتعانة به عند ح�ضاب التكلفة.   

- ح�ضاب تكلفة الأن�ضطة غري املتكررة وغري النمطية من خالل املزيد من الفهم واملناق�ضات لطبيعتها وتف�ضيالتها مع خرباء    

    املحاور املختلفة، وح�ضاب تكلفتها التقديرية ب�ضكل منف�ضل.

- ح�ضاب تكلفة الأن�ضطة، واملخرجات، والنتائج املتوقعة حتت كل حمور من حماور ال�ضرتاتيجية ال�ضتة.   

- اإعداد جداول نتائج حتليل التكلفة والأ�ضكال التو�ضيحية املطلوبة.   
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2- نطاق تغطية حتليل التكلفة:

يندرج حتت حتليل التكلفة اخلا�ض بهذه ال�ضرتاتيجية العنا�رش الآتية:

- تكلفــة كل اأن�ضطة الـمحاور ال�ضتة والـمتعلقة باأن�ضطة بناء القـدرات، وبناء نظم الإدارة، وقواعد البيانات، واإعداد الدرا�ضات    

    وا�ضتطالعات الراأي، ودرا�ضات التقييم املختلفة، وا�ضت�ضارات اخلرباء، واإن�ضاء وحدات الدعم الفني ونظم املتابعة والتقييم، واإعداد 

    ال�ضتـــراتيجيات الـجزئية واأدلة ونظم عمل، وقد تـم احت�ضاب التكلفة بالن�ضبة لل�ضنوات الـخم�ض الأوىل من ال�ضتـراتيجية 

.)2020 – 2016(   

ا لتقدير خرباء املحاور - توجد لدى وزارة التنمية الجتماعية خطة للتعيينات ل�ضد النق�ض يف الحتياجات من املوارد الب�رشية. ووفًقّ   

   فاإن تطبيق ال�ضرتاتيجية �ضيتطلب دعم خطة الوزارة العتيادية باملزيد من الكوادر التخ�ض�ضية. ولهذا الغر�ض مت حتديد ن�ضبــة

    3%  زيادة �ضنوية يف مــخ�ض�ض الأجور والبدلت عالوة على التكلفة التي �ضيتم ر�ضدها خلطة التعيينات العتيادية. وقد تــــم   

                 احت�ضاب هذه الزيادة الرتاكمية اعتمادًا على خم�ض�ضات الأجور والبدلت املعتمدة يف موازنة الوزارة للعام 2015. و�ضيتم حتديـد  

    اأوجه �رشف هذا املـخ�ض�ض الإ�ضايف من البدلت والأجور من خالل الكيان الفني الذي �ضيتم اإن�ضاوؤه لإدارة وتنفيذ ال�ضرتاتيجيـة  

      بالتفاق مع اللجنة التي �ضيتم اإن�ضاوؤها لذات الغر�ض. 

- وفًقا للخربات الدولية، عادة ما يرتبط تنفيذ ال�ضرتاتيجيات يف �ضنواتها الأوىل بزيادة يف التكلفة الت�ضغيلية )�ضلعية وخدمية(،    

   ونظرًا لتوا�ضــع املخ�ض�ضات لهذه التكلفة بالوزارة وفًقا ملوازنة العام 2015، مت حتديد ن�ضبة زيادة �ضنوية مقدارها  5% للتكلفة 

    الت�ضغيليـة بالن�ضبة لـمديريات ديوان الوزارة، ومديريات املحافظات، وقطاع الإعاقة، وامل�ضنني، والأحداث، لتكون جزءًا من تكلفة  

    تنفيذ ال�ضرتاتيجية.

- ل ي�ضتمل حتليل التكلفة على التكلفة الإن�ضائية وتكلفة التجهيزات )م�رشوعات املوازنة الإمنائية( التي مت التفاق على اأن تقوم     

    الوزارة بتحديد قيمتها ال�ضنوية بالت�ضاور مع مديريات الوزارة، ويف �ضوء خم�ض�ضات املوازنة الإمنائية املتوقعة، ويف �ضوء التفاو�ض 

   والتفاهم مع املجل�ض الأعلى للتخطيط.
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الجتماعي على  العمل  الإجمالية ل�ضرتاتيجية  التكلفة  احت�ضاب  املتبعة مت  التكلفة  التغطية ومنهجية حتليل  لنطاق  ووفًقا   

النحو املبني يف اجلداول الآتية. ويعر�ض اجلدول الآتي لتكلفة حماور ال�ضرتاتيجية ال�ضتة فيما يتعلق باأن�ضطة بناء القدرات، وبناء نظم الإدارة، 

وقواعد البيانات، واإعداد الدرا�ضات وا�ضتطالعات الراأي، ودرا�ضات التقييم املختلفة، وا�ضت�ضارات اخلرباء، واإن�ضاء وحدات الدعم الفني ونظم 

املتابعة والتقييم، واإعداد ال�ضرتاتيجيات اجلزئية، واأدلة ونظم عمل. هذا بالإ�ضافة اإىل التكلفة املتعلقة بربناجمني تكميليني، وهما برنامج 

اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني، وبرنامج النوع الجتماعي. . وقد بلغ اإجمايل تكلفة هذه البنود )-/7،847،786( �ضبعة ماليني وثمامنئة 

و�ضبعة واأربعني األف و�ضبعمئة و�ضتة وثمانني رياًل ُعمانًى.

جدول رقم )6(

تكلفة حماور اال�سرتاتيجية وبرناجمي اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني والنوع االجتماعي



149

ويو�ضح ال�ضكل الآتي رقم) 32( التوزيع الن�ضبي لتكلفة حماور ال�ضرتاتيجية وبرناجمي اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني والنوع الجتماعي. 

وقد ا�ضتحوذ حمور التنمية الأ�رشية على 19.75% من التكلفة تبعه حمور حقوق الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة بحوايل 17.72%. وقد جاء ن�ضيب 

حمور اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية، وبرنامج النوع الجتماعي الأقل مقارنة باملحاور الأخرى بن�ضيب 7.15% و 3.99% على الرتتيب.

�سكل رقم )32(

التوزيع الن�سبى لتكلفة حماور اال�سرتاتيجية وبرناجمي اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني، والنوع االجتماعي

 

ومن خالل اجلدول الآتي رقم )7( متت اإ�ضافة التكلفة الإ�ضافية املحددة لبنود الأجور والبدلت والتكلفة الت�ضغيلية )ال�ضلعية واخلدمية(.  

اأربعة ع�رش مليونًا وثالثمئة واأثنان و�ضبعون األف،     ووفًقا للجدول يبلغ اإجمايل املوازنة املطلوبة لتنفيذ حماور ال�ضرتاتيجية ال�ضتة حوايل 

وثمامنئة وت�ضعة رياًل عمانيًا خالل ال�ضنوات اخلم�ض الأوىل من ال�ضرتاتيجية. 
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جدول رقم )7(

التكلفة االإجمالية املقدرة لتنفيذ اال�سرتاتيجية خالل ال�سنوات اخلم�س االأوىل2020-2016

اأن اإجمايل موازنة تنفيذ ال�ضرتاتيجية خالل �ضنواتها اخلم�ض الأوىل ل تزيد عن 60% من خم�ض�ض الأجور،  ويظهر ال�ضكل الآتي رقم )33( 

وامل�رشوفات الت�ضغيلية للوزارة خالل العام 2015 و 10.6% من خم�ض�ضات املنح، وامل�ضاعدات، والدعم، وفقط 9% من اإجمايل موازنة ديوان 

الوزارة خالل العام نف�ضه.
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�سكل رقم )33(

موازنة ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي يف خم�س �سنوات كن�سبة من االإنفاق ال�سنوي لديوان الوزارة للعام 2015م
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خام�ًسا: مقرتحات متويل ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي والتمويل املبتكر.

للتنمية  الرئي�ضي  املركز  )موازنة  الجتماعية  التنمية  وزارة  على  العام  الإنفاق  لإجمايل  الكلي  التوزيع  الآتي  ال�ضكل  يو�ضح   

الجتماعية، وموازنة مديريات املحافظات، وموازنة قطاع الإعاقة، والأحداث، والأيتام(، ويالحظ ت�ضاوؤل ن�ضبة مديريات املحافظات من اإجمايل 

– مديرية �ضوؤون  الإنفاق العام لل�ضلطنة يف 2015 لتبلغ 3% فقط، بينما �ضجل قطاع الإعاقة، والأحداث، والأيتام )مركز رعاية الطفولة 

الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة – مراكز الوفاء الجتماعي – م�ضاءلة الأحداث( 5% من اإجمايل الإنفاق العام للوزارة يف 2015، اأما الن�ضيب الأكرب من 

 18
اإجمايل الإنفاق فكان للمركز الرئي�ضي للتنمية الجتماعية )%92(.

�سكل رقم )34( 

توزيع االإنفاق العام على وزارة التنمية االجتماعية لعام 2015م

 

امل�سدر: مديرية ال�سوؤون االإدارية واملالية – وزارة التنمية االجتماعية

18 (  تشمل موازنة املركز الرئييس للتنمية االجتامعية موازنات مديريات ديوان عام الوزارة، ورواتب مديريات املحافظات عدا محافظة ظفار، وكل الضامن االجتامعي.
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وقد ارتفع اإجمايل الإنفاق العام للوزارة معدل 1.05% فقط بني العامني 2014 و2015. ويو�ضح ال�ضكل ال�ضابق توزيع موازنة املركز   

الرئي�ضي للتنمية الجتماعية )ديوان الوزارة( باعتباره ميثل 92% من اإجمايل الإنفاق العام للوزارة بكافة وحداتها الإدارية. وي�ضري ال�ضكل الآتي 

اإىل اأن املنح، وم�ضاعدات املواطنني والدعم، والتي ت�ضمل ال�ضمان الجتماعي قد احتلت الن�ضيب الأكرب من اإجمايل الإنفاق العام لديوان 

الوزارة بن�ضبة 85%، واإن كانت قد �ضهدت انخفا�ض مبعدل 3% بني العامني 2014 ،2015 مقارنة بزيادة بلغت 5.75% بني العامني 2013 و2014. 

يف الوقت نف�ضه بلغ ن�ضيب الأجور والبدلت 13% من اإجمايل الإنفاق. ويعنى ذلك اأن 98% من اإجمايل اإنفاق الديوان عبارة عن التزامات اإنفاق 

ل ميكن جتنبها، اأو التخلي عنها. وبالتايل فاإن احليز املايل املتاح للوزارة للتحرك ب�ضاأن متويل تنفيذ حماور ال�ضرتاتيجية من ميزانيتها يبدو 

ا للغاية.  متوا�ضًعّ

اأما فيما يتعلق بالزيادات املقرتحة على الأجور والبدلت )3% �ضنويًّا( وعلى امل�ضتلزمات اخلدمية وال�ضلعية )5% �ضنوياً( فاإن مهمة   

الوزارة تتطلب التن�ضيق والتفاو�ض مع وزارة املالية للح�ضول على الزيادات املطلوبة، وبالن�ضبة للم�ضتلزمات ال�ضلعية واخلدمية فاإنه نظرًا 

لكون خم�ض�ضاتها �ضئيلة مقارنة باملخ�ض�ضات الأخرى يف املوازنة، فاإن التفاو�ض اجلاد مع وزارة املالية مع الدعم ال�ضيا�ضي من جمل�ض 

الوزراء �ضيزيد من احتمالية تاأمني زيادتهما املقرتحة خالل ال�ضنوات اخلم�ض القادمة. 
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�سكل رقم )35(

توزيع اإجمايل االإنفاق العام على املركز الرئي�سي للتنمية االجتماعية 2015م

 

امل�سدر: مديرية ال�سوؤون االإدارية واملالية – وزارة التنمية االجتماعية
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اإىل  اإ�ضافة  ال�ضتة  ال�ضرتاتيجية  حماور  تنفيذ  تكلفة  وب�ضاأن   

والتي  الجتماعي،  والنوع  املعاقني  لرعاية  الوطنية  اللجنة  برناجمي 

التفاو�ض  فاإن   ،)6( رقم  للجدول  وفًقا  عماين  ريال  مليون   )7،8( تتعدى 

املوازنة  اأحد م�رشوعات  باعتبارها  للتخطيط  الأعلى  املجل�ض  مع  عليها 

الأكرث  البديل  هو  يعد  التا�ضعة،  الإمنائية  اخلطة  �ضمن  للوزارة  الإمنائية 

واقعية للعديد من الأ�ضباب. 

هي  النهائي  �ضكلها  يف  الجتماعي  العمل  ا�ضرتاتيجية  اإن   

اإ�ضتثمار  هو  تنفيذها  فاإن  وبالآتي  الطويل،  الأجل  يف  تخطيطية  وثيقة 

العمل  تقدمي خدمات  عاتقها  على  يقع  التي  الوزارة  عمل  م�ضتقبل  يف 

اخت�ضا�ض  نطاق  �ضمن  يقع  امل�ضتقبلي  ال�ضتثمار  هذا  الجتماعي، 

املجل�ض الأعلى للتخطيط.

اإنه على الرغم من تقدمي وزارة التنمية الجتماعية م�رشوعات اخلطة الإمنائية التا�ضعة )2016 -2020( للمجل�ض الأعلى للتخطيط   

لإعتمادها، فاإن الو�ضع املايل لل�ضلطنة يف �ضوء تراجع اأ�ضعار النفط، �ضيفتح مبا ليدع جمالً لل�ضِك الباب اأمام مراجعة امل�رشوعات التي مت 

التقدم بها للمجل�ض، والتي بلغت قيمتها حوايل 115 مليون ريال ُعماين. هذه املراجعة تتطلب اإعادة النظر يف اأولويات امل�رشوعات املقدمة 

للمجل�ض وفًقا ل�ضرتاتيجية العمل الجتماعي، بالإ�ضافة اإىل ق�ضايا اأخرى مثل امل�رشوعات التي مت البدء يف تنفيذها خالل اخلطة الإمنائية 

الثامنة، ومل يتم اإ�ضتكمالها.

 

يُعد  املجل�س االأعلى للتخطيط اأكرث اجلهات الداعمة 

لتطوير ال�سيا�سات االجتماعية فى ال�سلطنة وفًقا 

لتوجهات جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم 

- حفظه الله ورعاه – الذي طالب بالتوازن فى التنمية 

هذا  ظهر  وقد  واالجتماعي.  االقت�سادي  اجلانبني  بني 

الدعم جليًّا من خالل ندوة "ال�سيا�سات االجتماعية 

يف اإطار االإنطالق االقت�سادي" التي نظمها املجل�س يف 

العام 2013، والتى اإعتمدت على نتائجها ومقرراتها 

ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي ب�سكل اأ�سا�سي.
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�ساد�ًسا: عوامل جناح ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي. 

هناك ثالثة عوامل ل بد من حتقيقها ب�ضكل متنا�ضق للو�ضول لغايات واأهداف ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي، وهي بناء القدرات،   

وا�ضتخدام الأدلة وال�ضواهد، والت�ضال، والتوا�ضل على النحو التايل:.

1( بناء القدرات: 

يعد مفهوم بناء القدرات اأو�ضع واأ�ضمل من التدريب لأنه ي�ضمل ال�رشكاء، وكما بني التقرير الت�ضخي�ضي هناك حاجة لبناء القدرات   

دعًما لدور الوزارة، ولختبار وتنفيذ عدد من املبادرات اجلديدة املقرتحة، خا�ضة يف جمال القت�ضاد، واملجالت الرئي�ضية لتحليل ال�ضيا�ضات 

الجتماعية. ولإيالء هذا املو�ضوع الأهمية التي ي�ضتحقها، فقد مت تخ�ضي�ض حمور م�ضتقل حول الدعم املوؤ�ض�ضي، ومما ل �ضك فيه اأن توفري 

املوارد املالية الالزمة لهذا املحور خالل ال�ضنوات اخلم�ض الأوىل هو من عنا�رش النجاح احلا�ضمة يف هذه العملية، وميكن حتقيق بناء نظام بناء 

قدرات فعال من خالل:

- يرتبط الأثر برفع الأداء اإىل جانب بناء املوارد الب�رشية.    

- تنظيم التعاون الفني مع املراكز الوطنية والإقليمية والدولية للجودة يف كل حمور من املحاور.   

- حتديد حمور منف�ضل لبناء القدرات، وتخ�ضي�ض موازنة لتنفيذ متطلباته.   

- ا�ضتقطاب كوادر جديدة للوزارة مبا يف ذلك اقت�ضاديون واأخ�ضائيون يف ال�ضيا�ضات العامة، واإح�ضائيون.   

2( ا�ستخدام االأدلة وال�سواهد: 

ال�ضتة  املحاور  اجلودة. وقد مت و�ضع  يتجزاأ من ق�ضية  والربامج جزءًا ل  ال�ضيا�ضات  واملوؤ�رشات عند تطوير  البيانات  ا�ضتخدام  يعد   

ال�ضيا�ضات  دون حتقيق جناح  والتي حتول  الأ�ضا�ضية،  احلواجز  وحتديد  وحتليلها،  الالزمة،  املف�ضلة  البيانات  بعد جمع  ال�ضرتاتيجية  يف هذه 

وال�ضرتاتيجيات، وحتديد �ضبل مواجهتها. وقد مت حتديد البيئة املمكنة لتنفيذ كل حمور من املحاور.

اإن ا�ضتمرار ا�ضتخدام البيانات والأدلة وال�ضواهد �ضيكون حا�ضًما لقيا�ض الأثر وتقييم الأداء، ما �ضيتيح للوزارة مثاًل: تقييم الكفاءة   

الفعلية، ودقة ال�ضتهداف من برامج التحويالت النقدية، والأثر التوزيعي للتدخالت على م�ضتوى الأ�رشة.  كما توفرالبيانات معلومات خط 

الأ�ضا�ض لقيا�ض مدى التقدم يف الربامج، وتعزز بناء القدرات يف جمالت الر�ضد والرقابة والتقييم، وبناء وتطوير اأنظمة اإدارة املعلومات.
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اإن جناح ا�ضتخدام البيانات واملوؤ�رشات عند و�ضع ال�ضيا�ضات يتعلق اأي�ًضا بقدرة الوزارة على ال�ضتفادة من املمار�ضات الدولية اجليدة،   

وتكييفها لتتالءم والبيئة الُعمانية. ويف هذا ال�ضدد، يجب العمل مع املر�ضد الجتماعي ، ول بد من تعزيز ا�ضتخدام البيانات املتوافرة لدى 

البيانات والدرا�ضات ال�ضتق�ضائية لأو�ضاع  الوزارة،  واملركز الوطني لالإح�ضاء واملعلومات لتحليل ور�ضد وتقييم الربامج، بال�ضتفادة من 

الأ�رش املعي�ضية احلالية وامل�ضتقبلية. كما �ضيتم تفعيل �رشاكات جديدة مع جامعة ال�ضلطان قابو�ض، واجلامعات الأخرى، وكذلك املراكز 

النوعية  البيانات  بقدرة عالية على حتليل  املقبلة  املرحلة  الأولوية.و�ضتتميز  ذات  املوا�ضيع  التطبيقية حول  ال�ضيا�ضات  لبحوث  اخلارجية 

وتقييم الدرا�ضات ب�ضكل م�ضتقل.

كما تقرتح هذه ال�ضرتاتيجية ا�ضتثمارات كبرية يف جمال الر�ضد والرقابة والتقييم، ما �ضيعزز الروابط بني الربامج وال�ضيا�ضات والبحوث 

الجتماعية اإىل حد كبري.  ومما ل �ضك فيه اأن التعاون مع املر�ضد الجتماعي، والذي مت اإن�ضاوؤه موؤخراً يف ال�ضلطنة اأمر اأ�ضا�ضي لقيا�ض التقدم 

املحرز يف كل جانب وفًقا للموؤ�رشات الجتماعية املو�ضوعة.

3( االت�سال والتوا�سل:

التنمية  الرا�ضخة واملعقدة حول ق�ضايا  اإىل تغيري املواقف الجتماعية  الرامية  اأهمية الت�ضال والتوا�ضل يف دعم اجلهود  تكمن   

الجتماعية، بالإ�ضافة لدورها يف نقل ال�ضورة اجلديدة املتعلقة بدور الوزارة خارجيًّا وداخليًّا. وياأخذ الت�ضال والتوا�ضل اأبعادًا خمتلفة، وتلبية 

واجلماعي  الفردي  امل�ضتوى  على  ال�ضلوك  تغيري  اأو  املواطنة،  وروح  الت�ضامن،  مثل:  الُعماين  املجتمع  الإيجابية يف  القيم  تعزيز  اإىل  احلاجة 

مثل معاجلة نظرة املجتمع لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، ومن خالل التوا�ضل �ضيكون اجلمهور على دراية بالتحول يف دور واإجنازات الوزارة.ول بد 

لالت�ضال والتوا�ضل اأن يكون جزءًا من ن�ضيج ال�ضيا�ضة العامة لدعم التنمية الجتماعية، وبناء قدرات جديدة وقوية يف هذا املجال كجزء 

من ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي.
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الف�سل الثامن: االفرتا�سات واملخاطر.

يف هذا الف�ضل، �ضيتم حتديد الفرتا�ضات واملخاطر التي بُنيت عليها ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي )2016 – 2025(. وقد مت حتديد   

ع�رشة افرتا�ضات، وما يتبعها من خماطر وت�ضنيفها على اأنها عالية، اأو متو�ضطة من حيث اأهميتها فيما يتعلق بتحقيق الأهداف، والنتائج 

العامة لال�ضرتاتيجية.

1( االفرتا�س االأول: 

ا�ضتمرار التنويع القت�ضادي ب�ضكل ناجع، وثبات اأ�ضعار النفط بحيث ل يوؤدي انخفا�ضها اإىل اأي تخفي�ض يف املوازانات العامة.

املخاطر)عالية(:

 - ل ت�ضتطيع احلكومة اأن جتد املوارد لتمويل برامج ال�ضرتاتيجية حتى بعد اإدخال الإ�ضالحات القت�ضادية ال�رشورية.

- ل يثمر التنويع القت�ضادي اإىل تقليل اعتماد ال�ضلطنة على عائدات النفط ب�ضكل كبري، وذلك ب�ضبب جناحها ب�ضكل جزئي فقط، وقد يوؤثر 

   ذلك �ضلبًا على توافر املوارد الالزمة ل�ضتدامة النموذج الُعماين للتنمية.

2( االفرتا�س الثاين:

توافر الكفاءات والقدرات الالزمة لتنفيذ برامج وخطط ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي، حيث يتطلب كل حمور من حماور ال�ضرتاتيجية بناء 

قدرات جديدة لتنفيذ الأهداف اجلديدة املطروحة يف ال�ضرتاتيجية.

املخاطر: )عالية(: 

النق�ض يف وجود القدرات الالزمة للتقييم وتنفيذ الإدارة القائمة على النتائج، واإدارة التغيري والإدارة املالية قد يقو�ض حتقيق النتيجة املرجوة 

من هذه ال�ضرتاتيجية.
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3( االفرتا�س الثالث:

اأن تكون التنمية الجتماعية اأولوية يف اأجندة ال�ضيا�ضيات الوطنية، واأن يتم بناء التحالفات ال�ضرتاتيجية لدعم هذه ال�ضرتاتيجية.

املخاطرة )عالية(: 

العمل  ا�ضرتاتيجية  اأهداف  فاإن  الأولويات،  راأ�ض  على  الجتماعية  والتنمية  الجتماعية  ال�ضيا�ضات  الوطني  القرار  �ضانعو  ي�ضع  مل  اإذا 

الجتماعي تواجه خطر عدم التحقيق، وعدم اعتماد وتوفري التمويل الكايف اأو املوارد الب�رشية لتنفيذها.

4( االفرتا�س الرابع: 

اأن تعمل اجلهات ال�رشيكة ب�ضكل وثيق مع وزارة التنمية الجتماعية يف املجالت الرئي�ضية لال�ضرتاتيجية.

املخاطرة )متو�سطة (: 

الف�ضل يف اإقامة مثل هذه ال�رشاكات �ضيوؤثر ب�ضكل كبري على القدرة للو�ضول اإىل النتائج ال�ضرتاتيجية. حيث اإن حتقيق اأهداف ا�ضرتاتيجية 

العمل الجتماعي تعتمد على اإقامة تعاون فعال مع هذه اجلهات.

5( االفرتا�س اخلام�س: 

وجود املوارد الكافية للمبادرات والربامج اجلديدة املطروحة، �ضواء كانت من موازنة الدولة، اأو من خالل و�ضائل مبتكرة مثل: اإقامة �رشاكات 

مع اجلمعيات الأهلية، وامل�ضوؤولية الجتماعية لل�رشكات اخلا�ضة.

املخاطر )متو�سطة(: 

اإن الف�ضل يف حتديد م�ضادر جديدة للموارد، �ضواء من خالل دعم املوازنة، اأو من خالل اإقامة �رشاكات جديدة �ضيوؤثر �ضلبًا على مدى التغطية 

ونوعية اخلدمات ونطاقها.
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6( االفرتا�س ال�ساد�س: 

اأن تتوافر الكوادر القادرة على حتليل البيانات وا�ضتخدامها لتطوير ال�ضيا�ضات الجتماعية.

املخاطر )عالية(: 

اإن النق�ض يف القدرة على حتليل البيانات وا�ضتخدامها قد يقو�ض حتقيق الأهداف كافة ، لأن عمليات جمع وا�ضتخدام البيانات لفهم اأثر 

ال�ضيا�ضات الجتماعية توؤثر على م�ضار الربامج ولها دور حا�ضم لإحراز التقدم الالزم.

7( االفرتا�س ال�سابع: 

اأن تكون اآليات �ضنع القرار يف وزارة التنمية الجتماعية متطورة وداعمة ومي�رشة لتخاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق اأهداف ال�ضرتاتيجية.

املخاطر )متو�سطة/عالية(: 

الف�ضل يف اتخاذ القرارات الالزمة يف الوقت املنا�ضب يوؤثر على توجه الوزارة ال�ضرتاتيجي العام، وعلى اإمكانية القيام بالتن�ضيق حول ال�رشاكة 

مع اجلهات الأخرى؛ ما يحول دون تنفيذ الربامج.

8( االفرتا�س الثامن: 

�ضيتم تفعيل املبادئ التوجيهية الثالثة وهي: الإن�ضاف، والندماج، والتمكني ب�ضكل فعال يف جميع حماور ال�ضرتاتيجية.

املخاطر )متو�سطة / عالية(: 

اإن عدم اللتزام باملبادئ التوجيهية الثالثة يف الربامج كافة �ضيوؤدي اإىل تقوي�ض الأثر املرجو من هذه ال�ضرتاتيجية جلميع الفئات امل�ضتهدفة 

فيها.
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9( االفرتا�س التا�سع: 

اأن يتم حتديد اآليات اإدارة التغيري والعمل على تنفيذها.

املخاطر )متو�سطة / عالية(: 

الف�ضل يف عملية اإدارة التغيري ي�ضكل تهديًدا قد يحول دون حتقيق العديد من الأهداف املحددة يف ال�ضرتاتيجية. حيث ل بد اأن تتطور اآليات 

الإدارة يف وزارة التنمية الجتماعية ب�ضكل كبري من اأجل حتقيق اأهداف ال�ضرتاتيجية. وهذا يتطلب قيادة للتغيري، وتوا�ضاًل دائًما واآليات حتفيز 

للموظفني، وحتديد الأهداف الت�ضغيلية، واإ�ضناد امل�ضوؤوليات وتتبعها توثيق التقدم املحرز. 

10( االفرتا�س العا�رض: 

اإن وجود توجهات جمتمعية اإيجابية يحرز تقدًما ب�ضاأن حقوق الطفل، واملراأة، والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، وكبار ال�ضن.

املخاطر )متو�سطة(: 

اإن عدم التزام املجتمع الُعماين باتفاقيات حقوق الإن�ضان / اأو قبول التغيري يف و�ضعية هذه الفئات يف املجتمع، يحول دون حتقيق اأهداف حماور 

ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي. حيث تتطلب ال�ضرتاتيجية  حتقيق تقدم يف احرتام وحماية واإعمال حقوق هذه الفئات.
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اخلامتة:

قدمت هذه ال�ضرتتيجية خال�ضة جهود وخربات العديد من الأفراد واملوؤ�ض�ضات، حيث ا�ضتفادت من الكفاءات القيادية والعاملني يف   

خمتلف جمالت العمل الجتماعي، ومتيزت مبراجعة تقاطعات العمل مع جميع الوزارات، واجلهات الأخرى ال�رشيكة.

تهدف ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي يف ال�ضلطنة 2016 – 2025 اإىل متكني وزارة التنمية الجتماعية من العمل على املدى الطويل، وفق 

للت�ضدي  �ضبَّاقة  تكون  اأن  اإىل  ت�ضعى  كما  الجتماعي،  العمل  يف  الوطنية  الأولويات  حول  املوارد  تعبئة  تتيح  علمية  واأدوات  منهجيات، 

للتحديات املحتملة خالل املرحلة املقبلة مع احلفاظ على املرونة لت�ضتجيب للظروف الطارئة واملتغرية، ودون اإغفال الأهداف طويلة املدى، 

والرتكيز على الجتاهات الأكرث اأهمية، ومتابعة التحولت ال�ضرتاتيجية التي مت حتديدها يف هذه الوثيقة.

وتاأتي هذه ال�ضرتاتيجية بالتوازي مع وثيقة ال�ضيا�ضات الجتماعية يف اإطار النطالق القت�ضادي يف ال�ضلطنة التي اأعدها املجل�ض   

العلى للتخطيط، بهدف موا�ضلة التقدم من اأجل رفاه الأفراد، و�ضمان تنمية ب�رشية م�ضتدامة لالأجيال القادمة يف ظل التطورات العاملية 

التي اأحدثتها ثورتي التكنولوجيا واملعلومات، والتحديات واملتغريات لظاهرة العوملة وتاأثرياتها املختلفة على كل امل�ضتويات مبا فيها البنى 

الجتماعية، ومنها موؤ�ض�ضة ال�رشة، والهوية، والقيم الوطنية. 

اأهم  ومتا�ضكها  قوتها  تُ�ضكل  واقت�ضادية  اجتماعية  وحدة  بو�ضفها  الُعمانية  الأ�رشة  ومتكني  دعم  ال�ضرتاتيجية حول  وتتمحور   

اجلوانب يف نتائج التنمية الجتماعية يف ال�ضلطنة. وتنظر يف طريقة تعزيز النظام احلايل للحماية الجتماعية، بحيث ي�ضبح داعًما ب�ضكل 

اأف�ضل للنمو القت�ضادي، ويف الوقت نف�ضه يعزز ال�ضتقرار، والدمج الجتماعي. وت�ضجع ال�ضرتاتيجية امل�ضاركة الفعالة للمراأة يف �ضوق 

راأ�ض املال الب�رشي، وحمايته من خالل ال�ضتثمار يف تن�ضئة  العمل، ويف الوقت ذاته تدعم دورها داخل الأ�رشة، وت�ضعى ال�ضرتاتيجية لبناء 

الأطفال وال�ضباب، وال�ضتفادة ب�ضورة اأكرث فعالية من القدرات الكامنة لدى الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة. وتقرتح منوذًجا اجتماعيًّا جديًدا يهدف 

اإىل دعم الفئات املحتاجة عرب م�ضار حياتها، مع تطوير �رشاكات جديدة مع اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية، والقطاع اخلا�ض يف جميع جمالت 

العمل.
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اأو انتهاج مناذج مبتكرة للتنمية  ا�ضتجابت هذه ال�ضرتاتيجية ملجموعة من التحديات امللحة، من خالل ت�ضميم برامج جديدة،   

التغيري املطلوبة لتحقيق  للتنفيذ. و�ضيتطلب تنفيذ اخلطط حتديد عمليات  القابلة  الأن�ضطة  الجتماعية، متت ترجمتها ملجموعة من 

الأهداف طويلة املدى، وبناء اأو ا�ضتقطاب قدرات وكفاءات جديدة متزامنًا مع تطوير نظام معلوماتي حديث للبيانات والح�ضاءات ليكون 

ال�ضا�ض للتخطيط ال�ضرتاتيجي ومتابعة التنفيذ، ويركز نظام اإدارة الأداء جهوده على �ضمان تنفيذ برامج وم�ضاريع ال�ضرتاتيجية تنفيًذا 

ناجًحا.

الأداء  يف  التحديات  عن  معهم،  الوزارة  برامج  تتقاطع  الذين  وال�رشكاء  للوزارة  املعلومات،  الرئي�ضية  الأداء  موؤ�رشات  توفر  و�ضوف    

واأ�ضاليب معاجلتها من خالل جتويد الربامج، والتطوير املوؤ�ض�ضي.

وا�ضتخال�ض  منتظمة،  فرتات  على  اخلطط  وحتديث  فيها،  املحرز  التقدم  تتبع  من خالل  ديناميكية  الوثيقة  هذه  تكون  اأن  بد  ول   

الدرو�ض امل�ضتفادة، وتقومي الأن�ضطة وفًقا للخربة املكت�ضبة يف خمتلف املجالت بنف�ض الأ�ضلوب الت�ضاركي مع امل�ضتفيدين، وال�رشكاء الذي 

مت العتماد عليه يف اأعداد هذه ال�ضرتاتيجية.
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املرفقات
مرفق رقم )1(

النهج املتبع يف اإعداد اال�سرتاتيجية:

مت اإعداد ال�ضرتاتيجية ميدانيًّا على مدار فرتة قدرها اأربعة ع�رش �ضهرًا بداأت من �ضهر يوليو 2014، وا�ضتمرت حتى �ضهر اأغ�ضط�ض   

2015، �ضمن عملية ت�ضاورية ت�ضمنت جميع امل�ضتويات يف وزارة التنمية الجتماعية، وبالتعاون مع �رشكاء الوزارة. 

وقد كانت املعلومات احلديثة حول اأبعاد التنمية الجتماعية يف �ضلطنة ُعمان قليلة، لذا فقد قررت الوزارة اإجراء درا�ضة ت�ضخي�ضية   

وا�ضعة النطاق من اأجل توفري معلومات اأف�ضل حول تاأثري اخلدمات القائمة، ف�ضاًل عن التعرف على اآراء املجموعات املختلفة التي ترعاها 

الوزارة حول جودة هذه اخلدمات وجوانب الق�ضور يف تقدميها. وكان اإجراء هذه الدرا�ضة الت�ضخي�ضية على يد طاقم الوزارة نف�ضه مبثابة 

خطوة مهمة يف اإدراك الوزارة لظروف الربنامج وتاأثريه. وقد مت ابتكار م�ضفوفة مفاهيم خالل املرحلة الأوىل من ال�ضرتاتيجية مت الرتكيز فيها 

على نهج دورة احلياة، والذي �ضمل املراحل ال�ضنية املختلفة للفئات التي ترعاها الوزارة، وهي الأطفال، وال�ضباب، وامل�ضنون اإ�ضافة اإىل املراأة، 

واملجتمع،  الأ�رشة  وتنمية  الجتماعية،  والرعاية  الجتماعي،  ال�ضمان  للوزارة، وهي  املختلفة  الربامج  الإعاقة. ومت حتديد تقاطعات  وق�ضايا 

وتنظيم اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية مع هذه الفئات وفق اجلدول الآتي: 

جدول رقم )8(

م�سفوفة املفاهيم امل�ستخدمة يف اال�سرتاتيجية
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1- م�سادر البيانات : 

الكيفية، �ضواء  والبيانات  الكمية  البيانات  ا�ضتخدام  البيانات. فقد مت  العديد من م�ضادر  الت�ضخي�ضية على  الدرا�ضة  اعتمدت   

كانت بيانات ميدانية اأو بيانات ثانوية، واملتوافرة يف الدرا�ضات الت�ضخي�ضية والأبحاث التي قامت بها الوزارة، والوزارات واجلهات الأخرى ذات 

العالقة باملحاور املختلفة، وقد مت ت�ضكيل 3 فرق فنية للح�ضول على هذه البيانات، وهي على النحو الآتي:

1- فريق مراجعة االأدبيات:

ي�ضم هذا الفريق عددًا من الباحثني، ويغطون املحاور اخلم�ضة )الطفولة- ال�ضباب والبالغني- كبار ال�ضن- الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة   

- املراأة(. كانت مهمة هذا الفريق القيام مبراجعة مكتبية للمعلومات، والدرا�ضات، والأبحاث املن�ضورة، وال�ضيا�ضات والت�رشيعات، والتقارير. 

وقد قامت كل جمموعة عمل مبراجعة الدرا�ضات اخلا�ضة باملحور الذي تعمل عليه. واعتمدت الدرا�ضة الت�ضخي�ضية على الأدبيات التي 

تناولت الأبعاد املختلفة للتنمية الجتماعية يف �ضلطنة ُعمان،  واهتمت بالأدبيات التي تقدم حتلياًل ومراجعة للخدمات الجتماعية، ومدى 

توافرها وجودتها لكل حمور من املحاور. وقد روعي ال�ضتفادة بجميع املعلومات املتوافرة عن كل جمال.

2- فريق املوؤ�رضات :

قامت كل  البيانات.  وقواعد  املوؤ�رشات،  وكانت مهمته حتليل  والدرا�ضات،  البيانات  املخت�ضني يف  من  الفريق جمموعة  هذا  ي�ضم   

جمموعة عمل بتحديد الأ�ضئلة الرئي�ضية ل�ضتخدامها يف حتليل املعلومات والعمل مع جمموعة خدمات الدعم، واملجموعة املوؤ�ض�ضاتية 

لتنفيذ التحليل املطلوب، والتاأكد من توافر املدخالت املطلوبة اأمام كل جلنة، وجمموعة عمل.  اأعطت الدرا�ضة اهتماًما كبريًا باملوؤ�رشات 

الجتماعية،  اخلدمات  حول  وتبويبها  بجمعها  واملعلومات  لالإح�ضاءات  الوطني  واملركز  الجتماعية،  التنمية  وزارة  تقوم  التي  والبيانات 

واملوؤ�رشات التي حتدد م�ضتقبل الحتياج اإليها ومنط تطورها مثل: عدد ال�ضكان احلاليني، والإ�ضقاطات ال�ضكانية امل�ضتقبلية، والتوزيع ح�ضب 

النوع الجتماعي، والفئة العمرية، واحلالة الجتماعية، والإعاقة، وعدد امل�ضتفيدين من امل�ضاعدات املادية والعينية الجتماعية، وال�ضمات 

اخلا�ضة بهم، وتوزيعهم اجلغرايف، ومتو�ضط والقيمة الكلية للم�ضاعدات الجتماعية املادية، ومتو�ضط ومدة ال�ضتفادة بهذه امل�ضاعدات 

وتوزيعاتها املختلفة ح�ضب املوقع اجلغرايف، واحلالة الجتماعية،

3- فريق امل�سح امليداين:

يُعد امل�ضح امليداين امل�ضدر الأهم لبيانات التقرير الت�ضخي�ضي، حيث كان يهدف اإىل التعرف اإىل اآراء امل�ضتفيدين من خدمات الوزارة   

يف هذه اخلدمات، والتعرف على تطلعاتهم امل�ضتقبلية. كما ر�ضد هذا امل�ضح اآراء مقدمي اخلدمة وامل�ضاكل التي تعرتي تقدمي هذه اخلدمة. 
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2- ت�سكيل فريق امل�سح امليداين: 

  ل�ضمان انتقاء العنا�رش البحثية ذات املهارات الالزمة اأجنزت الوزارة جمموعة من املقابالت مع املوظفني الراغبني يف الن�ضمام للعمل 

ال�ضخ�ضية،  واملهارات  البحثية،  والقدرات  الوزارة،  راأ�ضها اخلربة بعمل  املو�ضوعية على  امليداين، ومت الختيار وفًقا ملجموعة من العتبارات 

اأن ميثل الفريق املحافظات املختلفة لل�ضلطنة. بلغ عدد الباحثني الأ�ضا�ضني الذين  وبالأخ�ض القدرة على الت�ضال والتعبري. كذلك روعي 

اأجروا املقابالت خالل فرتة جمع البيانات )18( باحثًا موظفني بوزارة التنمية الجتماعية. وباإ�رشاف من خرباء الوزارة وخرباء من معهد اأك�ضفورد 

لإدارة ال�ضيا�ضات.

وقد مت تدريب الفريق البحثي على مرحلتني يف �ضهري اأغ�ضط�ض و�ضبتمرب 2014. خالل املرحلة الأوىل تركز التدريب على املهارات   

الالزمة لإجراء املقابالت ال�ضخ�ضية، واإجناز اجتماعات املجموعات البوؤرية. ويف نف�ض املرحلة مت تدريب الفريق البحثي على حمتويات ا�ضتمارة 

الأ�ضئلة التي مت اأعدادها من قبل موؤ�ض�ضة اأك�ضفورد لل�ضيا�ضات. ويف املرحلة الثانية مت الرتكيز على املهارات اخلا�ضة بجمع وتف�ضري املوؤ�رشات، 

ومراجعة الأدبيات ذات العالقة مبحاور ال�ضرتاتيجية. وقد مت اإجراء املقابالت البوؤرية والفردية يف )4( حمافظات من اأ�ضل )11( حمافظة من 

حمافظات ال�ضلطنة مت اختيارها وفق معايري حمددة مت التفاق عليها. هذه املحافظات هي: حمافظة م�ضقط، وحمافظة �ضمال الباطنة 

امل�ضتفيدين من  من  ملجموعات خمتلفة  بوؤرية  مقابالت جمموعات  اإجراء  على  امل�ضح  اعتمد  وقد  الظاهرة، وحمافظة ظفار.  ،وحمافظة 

خدمات الوزارة، واأخرى غري م�ضتفيدة ب�ضكل مبا�رش من اخلدمات. كما مت اإجراء مقابالت فردية ملقدمي اخلدمة، وبع�ض امل�ضوؤولني واملعنيني 

باملجالت التي تناولتها ال�ضرتاتيجية. وقد بلغ عدد املقابالت الفردية )117( مقابلة، وعدد املقابالت البوؤرية )65( مقابلة.

جدول رقم )9(

اإح�ساء بعدد املقابالت الفردية والبوؤرية يف املحافظات االأربع



173

ت�ضمن التقرير الت�ضخي�ضي اأي�ًضا تقييًما لالإطار القانوين يف جميع املجالت الرئي�ضية، وحتليالً لنقاط القوة، وال�ضعف، والفر�ض،   

والتهديدات يف جمالت ال�ضيا�ضات الرئي�ضية كما يراها موظفو الوزارة، وحتديًدا للق�ضايا التي تواجه وزارة التنمية الجتماعية. وقد اأتاح 

نظر  وجهات  ل�ضماع  فر�ضة  م�ضارك   200 عن  يزيد  ما  ح�رشه  والذي   ،2014 اأكتوبر  �ضهر  يف  انعقد  والذي  الجتماعي،  العمل  موؤمتر  عقد 

الأكادمييني، وخرباء ال�ضيا�ضة الجتماعية فيما يتعلق ب�ضيا�ضات التنمية، والعمل الجتماعي.

3- ت�سميم اال�سرتاتيجية :

مت تطوير ا�ضرتاتيجية العمل الجتماعي 2016 – 2025 �ضمن عملية تعتمد على الت�ضاور امل�ضتمر مع كافة املوؤ�ض�ضات، واجلهات   

ال�رشيكة .وقد ت�ضمنت عملية التخطيط ال�ضرتاتيجي مناق�ضة للنتائج التي تو�ضل لها التقرير الت�ضخي�ضي املتعلقة باآراء العاملني يف 

معظم مديريات ودوائر الوزارة، وغريها من اجلهات ال�رشيكة، وبالإ�ضافة اإىل ذلك مت تنفيذ جمموعة من الدرا�ضات املكتبية حول كل جمال 

من املجالت الرئي�ضية للتنمية الجتماعية يف ال�ضلطنة. ومت حتليل تلك الدرا�ضات والبناء عليها لو�ضع الروؤية خالل حلقة عمل تراأ�ضها 

الوزارة مع ال�رشكاء على امل�ضتوى  الـ 10 من يونيو 2015 وجمعت كبار موظفي  التنمية الجتماعية يف م�ضقط يوم  ال�ضيخ وزير  معايل 

الوطني، با�ضتخدام  الأ�ضاليب الت�ضاركية بهدف و�ضع الروؤية لعام 2040م، وت�ضمنت الور�ضة تطلعات امل�ضاركني لو�ضف الو�ضع الذي قد 

تكون عليه ال�ضلطنة من منظور الفئات املحتاجة، والتي ترعاها )الأطفال، والأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، واملراأة وكبار ال�ضن(، ومدى جودة دعم 

التفاق   مت  وقد  امل�ضتقبلية؟  رفاهيتهم  فيما يخ�ض  بفعالية  الإ�ضهام  الجتماعية  للتنمية  ،وتو�ضيح كيف ميكن  لهم  املقدمة  الأنظمة 

ب�ضاأن جمموعة من املبادئ التوجيهية لال�ضرتاتيجية، والتي �ضاعدت يف �ضياغة بيان الروؤية يف عام 2040م. 

الدرو�ض  لتبادل  فر�ضة  الوزارة،  موظفي  من  موظًفا   86 �ضمت  والتي  يومني،  ا�ضتمرت  التي  الأولويات  حتديد  عمل  حلقة  قدمت   

اأف�ضل املمار�ضات الدولية، ف�ضاًل عن مناق�ضة كيف ميكن �ضياغة تلك التجربة يف �ضياق وثقافة املجتمع الُعماين. كان  امل�ضتفادة حول 

اإدخال النهج والإطار القائم على النتائج واحدة من ال�ضمات الرئي�ضية لعملية التخطيط، والذي انعك�ض يف وثيقة ال�ضرتاتيجية النهائية.

وقد تبع ذلك جمموعة من الجتماعات امل�ضغرة للحوار حول اأ�ض�ض و�ضع خطط العمل، ومتت عملية امل�ضادقة النهائية املكونة   

من جزءين على ال�ضرتاتيجية يف نهاية �ضهر يوليو/ منت�ضف اأغ�ضط�ض لعام 2015 حيث مت تقدمي املخرجات والنتائج لكل حمور من املحاور 

اجتماع  الثاين من  اجلزء  ناق�ض  املختلفة. كما  املحاور  والروابط �ضمن  اجلدوى  اجلديدة، ومتت مراجعتها من حيث  لال�ضرتاتيجية  الرئي�ضية 

امل�ضادقة التكلفة، واإن�ضاء اإطار للمتابعة والتقييم واملوافقة على موؤ�رشات التقدم.

وقادت جلنة توجيهية رفيعة امل�ضتوى عمليات ال�ضرتاتيجية. كما قامت جلنة املراجعة الفنية وال�ضياغة النهائية مبراجعة وتطوير   

وثائق ال�ضرتاتيجية، واإعادة ال�ضياغة النهائية بتوجيٍه من معايل ال�ضيخ / وزير التنمية الجتماعية، و�ضعادة الدكتور/ وكيل الوزارة . 
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مرفق رقم )2(

اأ�سكال تو�سح مفهوم ال�سيا�سة التي تعتمد على م�سار احلياة
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