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« وجهنا الحكومة إلى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية
االجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن ،وذلك
بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع
الكفاءة اإلنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي..
ونحن نتابع بدقة ما يتم اتخاذه من خطوات ،وسوف يكون هذا
األمر محل اهتمام المجلس األعلى للتخطيط الذي يهدف إلى
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:
�شهدت �سلطنــة ُعمان تطورًا كبريًا يف جمال تقديـم الـخدمـات االجتمـاعــية خالل العقـود الأربعـة املا�ضية ،كنتيجــة مبا�رشة

لتوجيهــات ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه الله ورعاه – الذي �أكد �أن التقدم االقت�صادي ال بد و�أن يدعمه
وبالت�ساوي حتقيق جناحات متوا�صلة على �صعيد التنمية االجتماعية، .ويف هذا الإطار ت�أتي ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي  2025 –2016ترجمة

لر�ؤية جاللته وتوجيهاته ال�سامية يف �شكل �سيا�سات و�أن�شطة حقيقية تنفذ على �أر�ض الواقع.

حتقق هذه اال�سرتاتيجية التوازن بني ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية ،والتكامل والتنا�سق فيما بينهما .وت�ضع حمط اهتمامها

حت�صني الأ�رسة واملجتمع ال ُعماين يف مواجهة التغريات املت�سارعة املتوقعة على امل�ستوى الوطني ،وامل�ستوى الإقليمي والدويل ،كما تعيد النظر

يف دور وزارة التنمية االجتماعية من جمرد تقدمي اخلدمات وامل�ساعدات االجتماعية للأطفال الأيتام  ،والأرامل ،وامل�سنني ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
�إىل وزارة ت�سعى لتمكني هذه املجموعات ،ودجمها يف عملية الإنتاج على امل�ستوى الوطني.

تدعم هذه اال�سرتاتيجية الوزارة يف االنتقال من فل�سفة �إتاحة اخلدمات �إىل فل�سفة جودة اخلدمات من خالل تطوير �إطار للجودة

القائمة على خدمة �أهداف ا�سرتاتيجية وا�ضحة ،وحتقيق �إجنازات ت�سهم يف حت�سني م�ؤ�رشات الأداء  ،كما تخدم توجه ال�سلطنة ب�شكل عام،
والوزارة ب�شكل خا�ص ،لتحقيق �أق�صى درجات التمكني والإن�صاف واالندماج االجتماعي ،من خالل منظومة ت�سمح بدرجة متقدمة من
الالمركزية ،ومتكني مديريات ودوائر الوزارة على م�ستوى املحافظات .والواليات من خالل منحها املزيد من ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات يف تقدمي

اخلدمات االجتماعية.

ت ُعيد هذه اال�سرتاتيجية النظر يف منظومة ال�ضمان االجتماعي ب�شكل يجعلها �أكرث كفاءة ،وقدرة على ا�ستهداف الفئات الأكرث

احتياجا ،وحمايتهم من الفقر ،والعوز ،والظروف االقت�صادية التي قد يعانون منها يف فرتات خمتلفة من حياتهم ،كما ت�سعى �إىل تقدمي منوذج
ً

جديد خلدمات الرعاية االجتماعية بالوزارة يقوم على االحتياجات احلقيقية للأفراد ،مع االعرتاف الكامل بحقهم يف احل�صول على هذه اخلدمات
بعدالة وكرامة وبجودة عالية.

تُ�ؤمن هذه اال�سرتاتيجية بالقدرة على تقدمي اخلدمات االجتماعية والتو�سع فيها ،وزيادة م�ستويات جودتها يف ظل احتمالية تراجع

الإيرادات املالية لل�سلطنة مع انخفا�ض �أ�سعار النفط وم�شتقاته ،وذلك من خالل اتخاذ املزيد من ال�سيا�سات والإجراءات الرامية لزيادة كفاءة

الإنفاق ،وترتيب الأولويات وف ًقا لربامج خمططة لها م�ؤ�رشات وا�ضحة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستطالع بدائل التمويل غري التقليدية التي ت�شتمل على
مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية ،وامل�ساهمات التطوعية.
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كما تنطلق هذه اال�سرتاتيجية من كون الأطفال وال�شباب هم �أمل وم�ستقبل ال�سلطنة ،وبالآتي ف�إن رعايتهم ورفاهيتهم و�أعدادهم

للم�ستقبل هو مناط اهتمام الوزارة الرئي�سي من خالل �أن�شطة التوعية و�ضمان م�شاركتهم ودجمهم ،واال�ستنارة ب�آرائهم يف �صياغة �سيا�سات
التحول االجتماعي� ،إ�ضافة �إىل �صقلهم باملهارات واخلربات الالزمة ،وتو�سيع �آفاقهم على كل ما هو جديد ومفيد وبنّاء ،وذلك بالتعاون مع
اجلهات املعنية.

توا�صل اال�سرتاتيجية تنفيذ ر�ؤية جاللته ب�ش�أن تنمية دور املر�أة ومتكينها يف املجتمع ال ُعماين ،وذلك من خالل توفري البيئة املالئمة

لت�أكيد الدور االقت�صادي للمر�أة ،ودورها املحوري يف الأ�رسة واملجتمع ،وكذلك م�شاركتها يف دوائر �صنع القرار املختلفة ،وت�ضع الأ�رسة يف قلب
العمل االجتماعي باعتبارها عماد املجتمع ال ُعماين بقيمه وتراثه وتقاليده العريقة ،وتركز على تنميتها ومتكينها.

أي�ضا �أولوية دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع ،من خالل الرتكيز على برامج التدخل املبكر والدعم
وت�ؤكد هذه اال�سرتاتيجية � ً

ً
�رشيكا ا�سرتاتيجيًّا يف حتقيق غايات و�أهداف املرحلة املقبلة.
النف�سي االجتماعي وبرامج التمكني ،كما تتخذ من اجلمعيات الأهلية

هذه اال�سرتاتيجية مت �أعدادها اعتمادًا على العديد من اخلربات الوطنية والدولية ملعرفة ما يتنا�سب وم�ستقبل العمل االجتماعي يف

ال�سلطنة  ،كما ا�ستندت �إىل درا�سة الواقع ال ُعماين ،وم�ستوى اخلدمات االجتماعية املقدمة من حيث الكم والكيف من خالل اال�ستماع �إىل

وجهات النظر ،ور�ؤى الفئات االجتماعية املختلفة ،و�إجراء درا�سة ت�شخي�صية ُمعمقة ،يف الوقت نف�سه مت حتليل كل العوامل واملحفزات التي
قد يكون لها ت�أثري حمتمل على التنمية االجتماعية بال�سلطنة على مدار اخلم�سة والع�رشين عا ًما القادمة ،مبا فيها تلك العوامل امل�ؤثرة على

و�ضعية ال�سلطنة بالن�سبة لتنفيذ الأهداف الإمنائية امل�ستدامة ،والتي مت املوافقة عليها من قبل املجل�س الأعلى للتخطيط يف اجتماعه الثالث
عام  .2015ولقد عك�ست هذه اال�سرتاتيجية خربات وجتارب ال�رشكاء من القطاعني اخلا�ص والأهلي ،وموظفي وخرباء وزارة التنمية االجتماعية

ومديرياتها ودوائرها على م�ستوى املحافظات والواليات لتحديد اخليارات والبدائل امل�ستقبلية ،و�صياغة خطط العمل ،واملوازنات املطلوبة
لو�ضعها حمل التنفيذ.

و�أخريًا :وبعون الله وف�ضله ن�أمل �أن تكون هذه اال�سرتاتيجية نقلة نوعية يف العمل االجتماعي بال�سلطنة ب�شكل عام ،ويف عمل وزارة التنمية االجتماعية
على وجه التحديد.

											

											

مـحمد بــن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيــر التنمية االجتماعية
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امل�شاركون يف �إعداد اال�سرتاتيجية:
�أولاً  :اللجنة التوجيهية:

اال�ســــم
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الوظيـفـة

الـ�صــفـة

رئي�س اللجنة

�سعادة الدكتور /يحيى بن بدر املعويل

وكيل وزارة التنمية االجتماعية

الفا�ضل  /خلفان بن حارب اجلابري

املدير العام للتخطيط والدرا�سات

نائب الرئي�س

الفا�ضلة � /سريين بنت على القا�ضي

م�ست�شارة الوزير ل�ش�ؤون الطفولة

ع�ضو

الفا�ضل  /مبارك بن علي الرحبي

رئي�س مكتب الوزير

ع�ضو

الدكتور  /يحيى بن حممد الهنائي

املدير العام للتنمية الأ�رسية

ع�ضو

الدكتور  /حمود بن �أحمد اليحيائي

املدير العام للرعاية االجتماعية (�سابقاً)

ع�ضو

الفا�ضل  /هالل بن حممد ال َعربي

املدير العام ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

ع�ضو

الدكتور � /صطوف ال�شيخ ح�سني

خبري التخطيط االجتماعي

ع�ضو

الفا�ضل � /سيف بن نا�رص ال�سعدي

خبري الدرا�سات االجتماعية

ع�ضو

الفا�ضل  /عايد �سبع ال�سلطاين

خبري رعاية االجتماعية

ع�ضو

الفا�ضل  /حممد عبده الزغري

خبري �ش�ؤون الطفولة

ع�ضو

الفا�ضلة  /رحمة بنت من�صور البلو�شية

مديرة دائرة اجلمعيات و�أندية اجلاليات

ع�ضو

الفا�ضل  /حممد بن �سعود ال�شعيلي

�أخ�صائي تخطيط اجتماعي

ع�ضو ومقرر
اللجنة

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

اال�سم

الدكتور /جوردن اك�سندر

الوظيفة

رئي�س فريق اخلرباء

ال�صفة
رئي�س

الفا�ضلة  /منى ممدوح عبد اجلواد

من�سقة اال�سرتاتيجية،وخبرية حمور حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

ع�ضو

الفا�ضل  /ن�ضال ابن ال�شيخ

خبري حمور احلماية االجتماعية

ع�ضو

الفا�ضلة  /الرا ح�سني

خبرية حمور تنمية الأ�رسة واملجتمع

الدكتور  /رنا جواد

الدكتورة � /شريين ح�سني
الدكتور  /ع�صام عدوي

الدكتور /خالد زكريا �أمني
الفا�ضلة  /فايل ياين

خبرية �سيا�سات اجتماعية

خبرية حمور الرعاية االجتماعية

ع�ضو
ع�ضو

خبري حمور اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية

ع�ضو

خبرية النوع االجتماعي والإدارة بالنتائج

ع�ضو

خبري حمور الدعم امل�ؤ�س�سي

ثالثًا :جلنة املراجعة الفنية وال�صياغة النهائية:

اال�سم

ع�ضو

الوظيفة

الفا�ضل  /حممد بن �أحمد املحروقي

املدير العام للرعاية االجتماعية

الفا�ضل  /عي�سى بن جمعة الريامي

مدير الدائرة املالية

الفا�ضل � /سيف بن نا�رص ال�سعدي

خبري الدرا�سات االجتماعية

الدكتور � /صطوف ال�شيخ ح�سني

خبري التخطيط اال�سرتاتيجي

الفا�ضل  /عايد �سبع ال�سلطاين

خبري رعاية اجتماعية

الفا�ضل  /حممد عبده الزغري

خبري �ش�ؤون الطفولة

الفا�ضل  /حممد حلمي خلف حمدان

�أخ�صائي �ش�ؤون الإعاقة

الفا�ضل  /فهد بن يو�سف الأغربي

�أخ�صائي االتفاقيات الدولية

ع�ضو

ال�صفة
رئي�س

ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
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رابعا :فريق الإخراج الفني:
ً

اال�سم
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الوظيفة

الفا�ضل /يون�س بن خلفان املع�رشي

مدير دائرة الإعالم والعالقات العامة

الفا�ضل  /حممد حلمي خلف حمدان

�أخ�صائي �ش�ؤون الإعاقة

الفا�ضلة  /ريـم بنت حمفوظ البلو�شية

م�صممة جرافيك

الفا�ضل /خمي�س بن حبيب التوبي

التدقيق اللغوي

ال�صفة
ع�ضو
ع�ضو

ع�ضو

 -1قائمة اجلداول:

رقم اجلدول
1

عنوان اجلدول

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

رقم ال�صفحة
34

2

�أمثلة عن م�ؤ�رشات املبادئ الإر�شادية الثالثة يف حماور ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي

54

3

نظرة �رسيعة على حماور ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي

73

4

�أولويات العمل على تقلي�ص الفجوة القائمة على النوع االجتماعي يف اال�سرتاتيجية

134

5

�أمثلة عن بع�ض جماالت و�آليات التعلم ح�سب حماور اال�سرتاتيجية

145

6

تكلفة حماور اال�سرتاتيجية وبرناجمي اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني والنوع االجتماعي

148

7

التكلفة الإجمالية املقدرة لتنفيذ اال�سرتاتيجية خالل ال�سنوات اخلم�س الأوىل2020-2016

150

8

م�صفوفة املفاهيم امل�ستخدمة يف اال�سرتاتيجية

170

9

�إح�صاء بعدد املقابالت الفردية والب�ؤرية يف املحافظات الأربع

172
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 -2قائمة الأ�شكال:

			

رقم ال�شكل

1

12

عنوان ال�شكل

رقم ال�صفحة

الأن�شطة الرئي�سية يف عملية و�ضع ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي
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�أهم امل�صطلحات:
تعتمد هذه اال�سرتاتيجية على بع�ض امل�صطلحات ،وميكن عر�ضها على النحو الآتي:

 التنمية ( :)Developmentهي عملية اقت�صادية واجتماعية وثقافية و�سيا�سية م�ستمرة و�شاملة ،تهدف �إىل حتقيق تقدم م�ستمريف حياة جميع ال�سكان ورفاهيتهم .وهذه العملية تقوم على �أ�سا�س م�ساهمة جميع الأفراد ب�شكل ن�شيط وحر يف التنمية ،وعلى �أ�سا�س

التوزيع العادل لعائداتها ،كما �أن الإن�سان هو املو�ضوع املحوري مل�سرية التنمية ،و�أن ال�سيا�سات التنموية يجب �أن جتعل من الكائن الإن�ساين

امل�شارك الأ�سا�سي يف عملية التنمية ،وامل�ستفيد الأول منها( .الإعالن العاملي للحق يف التنمية.)1986 ،

 التنمية االجتماعية ( :)Social Developmentعمليات تغيري يف العالقات االجتماعية ويف امل�ؤ�س�سات االجتماعية ت�ؤدي �إىل حت�سنيرفاهية الإن�سان ،وتت�صف هذه العمليات ب�أنها من�صفة وم�ستدامة ومتوافقة مع احلوكمة الت�شاركية والعدالة االجتماعية( .معهد الأمم

املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية2010 ،م).
-

التنميةامل�ستدامة (« :)Sustainable Developmentهي التنمية التي تلبي االحتياجات احلالية دون الإ�رضار بقدرات الأجيال

امل�ستقبلية على تلبية احتياجاتهم» ( .تقرير جلنة برونتالند ،برنامج الأمم املتحدة للبيئة والتنمية  ،م�ستقبلنا امل�شرتك.)1987 ،

 ال�سيا�سة االجتماعية ( :)Social Policyهي جميع الإجراءات الهادفة �إىل توفري الرفاه االجتماعي وتوثيق العالقات وامل�ؤ�س�ساتاالجتماعية ،وذلك من خالل تو�سيع اخليارات والفر�ص املتاحة للنا�س عرب جميع مراحل عملية التنمية .وتتناول هذه ال�سيا�سة جميع �أوجه

الإنتاج و�إعادةالإنتاج واحلماية ،و�إعادة التوزيع على ال�صعيداالجتماعي �إىل جانب ق�ضايا الإن�صاف واالحتواء واحلقوق (.معهد الأمم املتحدة

لبحوث التنمية االجتماعية ( ،)UNRISDمتويل ال�سيا�سة االجتماعية ،2007 ،جنيف).

 -ال�سيا�سات االجتماعية املوجهة للأ�رسة ( :)Family- Oriented Social Policiesال�سيا�سات التي تهدف �إىل حماية وتعزيز ودعم

الأ�رس للقيام بالعديد من الوظائف التي حتقق امل�صلحة العامة للمجتمع .وتعتمد �سيا�سات الأ�رسة على مبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني ،وعدم
التمييز وحتقيق امل�صلحة الف�ضلى للطفل ،وكافة �أع�ضاء الأ�رسة الآخرين .كما تدعم هذه ال�سيا�سات �أ�شكال الأ�رس املختلفة ،وال تفرت�ض

بال�رضورة �أن الرجل هو املعيل الرئي�سي لها� (.إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية يف الأمم املتحدة .)UNDESA

 ال�ضمان االجتماعي ( :)Social Securityترتيبات م�ؤ�س�سية مدعومة من املجتمع للتعامل مع الظروف ال�صعبة مثل املر�ض واحلوادثأي�ضا توفري حد �أدنى يلبي االحتياجات الأ�سا�سية مثل ال�صحة والغذاء والتعليم والإ�سكان .وي�شمل كافة التدابري
وتقدم ال�سن ،وقد ت�شمل � ً

الرامية �إىل تقدمي الإعانات� ،سواء كانت نقدية �أم عينية ،ل�ضمان احلماية لأفراد املجتمع.
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(منظمة العمل الدولية–م�ؤمتر العمل الدويل .)2008 -97

 -احلماية االجتماعية ( :)Social Protectionتهتم احلماية االجتماعية مبنع و�إدارة والتغلب على احلاالت التي ت�ؤثر �سلبًا على رفاهة

ال�شعب.وتتكون احلماية االجتماعية من ال�سيا�سات والربامج الرامية �إىل احلد من الفقر وال�ضعف من خالل تعزيز كفاءة �أ�سواق العمل ،مما

يقلل من تعر�ض النا�س للمخاطر ،ويعزز قدرتهم على �إدارة املخاطر االقت�صادية واالجتماعية ،مثل البحث عن عمل والإق�صاء واملر�ض والعجز
وال�شيخوخة (.معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية .)2010 ،

� -أر�ضيةاحلماية االجتماعية (  :SPF» « ( Social Protection Floorت�شمل �أر�ضية احلماية االجتماعية «�ضمانات �أ�سا�سية من

حيث ال�ضمان االجتماعي يكون مبوجبها جميع الأ�شخا�ص الذين يحتاجون �إليها ،خالل دورة احلياة ،قادرين على حتمل تكلفة الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية واحل�صول عليها ،ويكون لديهم �أمن الدخل على الأقل عند احلد الأدنى من امل�ستوى املحدد وطنيًّا ( .منظمة العمل الدولية -م�ؤمتر

العمل الدويل يف دورته املنعقدة يف �سنة .)٢٠١١

 الرعاية االجتماعية  :))Social Welfareهي جهود منظمة حكومية ت�سعى �إىل تقدمي اخلدمات �إىل جميع الأفراد حتت مظلةالت�رشيعات والقوانني والعهود واملواثيق ،والتي جتعل منها ح ًّقا �إن�سانيًّا واجب التنفيذ من قبل الدولة ( .برنامج الأمم املتحدة الإمنائي -تنمية

القدرات .)2008

 العمل االجتماعي ( :)Social Workمهنة تعتمد على املمار�سة ت�ؤدي �إىل تعزيز التغيري االجتماعي والتنمية والتما�سك االجتماعيومتكني الأفراد .يقوم العمل االجتماعي على �إ�رشاك النا�س وامل�ؤ�س�سات ملواجهة حتديات احلياة وحت�سني الرفاه االجتماعي( .معهد الأمم املتحدة

لبحوث التنمية االجتماعية).

 الدمج االجتماعي ( :)Social Inclusionاالعرتاف بجميع �أفراد املجتمع ،واحرتام كافة حقوقهم بغ�ض النظر عن العمر� ،أو النوعاالجتماعي� ،أو العرق� ،أو اللغة� ،أو درجة الفقر� ،أو االعتالل .يت�ضمن الدمج �إزالة كافة احلواجز التي حتول دون متتع اجلميع بهذه احلقوق كما

تت�ضمن توفري املناخ احلمائي وامل�ساند الالزمني�( .إدارة ال�ش�ؤون االقت�صاديةواالجتماعية يف الأمم املتحدة .)UNDESA

 -النوع االجتماعي (  :)Genderهو عملية درا�سة العالقة املتداخلة بني املر�أة والرجل يف املجتمع وت�سمى هذه العالقة «عالقة النوع

االجتماعي « وحتددها وحتكمها عوامل خمتلفة اقت�صادية واجتماعية وثقافية و�سيا�سية وبيئية ،عن طريق ت�أثريها على قيمة العمل يف

الأدوار الإجنابية والإنتاجية والتنظيمية التي تقوم بها املر�أة والرجل� ( .صندوق الأمم املتحدة االمنائي للمر�أة( ،اليونيفيم  ،املكتب الإقليمي للدول
العربية .)2005 ،
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 الر�أ�سمال االجتماعي ( :) Social Capitalهو مفهوم وا�سع ي�شتمل على ر�أ�س املال الب�رشي الذي يعرب عن قدرات الب�رش وما ميتلكونهمن معارف وما يتخذونه من مواقف حيال الأ�شياء واحلياة ،كما ي�شتمل على الأطر االجتماعية والقيم الثقافية واحل�ضارية التي مبقت�ضاها

يدخل الإن�سان يف عالقات اجتماعية ،وينخرطون يف هياكل م�ؤ�س�سية ت�شكل منط �إنتاجهم و�أ�سلوب حياتهم ،كما حتدد م�ستوى رفاههم( .
تقرير التنمية الب�رشية الأول� ،سلطنة عمان.)2003 ،

 -الرفاهية  /الرفاه ( :)Welfareهي قدرة الأفراد على عي�ش حياة الئقة .وتت�ضمن الرفاهية عنا�رص منظورة (مثل ال�صحة ،والتحكم

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

الإيجابية �أو ال�سلبية مثل الفرح والأمل والقلق)� ،إىل جانب بُعدها الثقايف .ويختلف تعريف الرفاهية وف ًقا ملراحل احلياة( .دوالن ليارد و�آخرون،
 ، 2011و�سني .)1999
 الفئات املحتاجة ( :)The Needy Groupsيتم تعريف هذا امل�صطلح �إجرائيًّا على النحو الآتي « :هم الأفراد� ،أو الفئات املعر�ضونلال�ستغالل� ،أو احلرمان اجل�سدي� ،أو العاطفي� ،أو االقت�صادي� ،أو النف�سي لأ�سباب  ( :كرب ال�سن ،امل�شاكل ال�صحية املزمنة ،و�ضعهم االجتماعي،

العوامل البيئية� ،أو لأي �سبب �آخر)».

 الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ( :)Persons With Disabilitiesكل من يعانون من «اعتالالت» طويلة الأجل بدنية �أو عقلية �أو ذهنية �أو�س ّيَة ،قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من امل�شاركة ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين ( .االتفاقية
حِ ّ

الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،املادة (.)2006– )1

 نهج م�سار احلياة (� :)Life-Course Approachأ�سلوب يركز على تطور م�سارات الأفراد خالل مراحل احلياة ،وكيفية ت�أثري �أحداثاحلياة على تطور تلك امل�سارات .هناك البع�ض الذين رمبا يحتاجون �إىل دعم اجتماعي �أو اقت�صادي خالل مراحل حياتهم املختلفة؛ بداية من

الطفولة ومرورًا مبرحلة ال�شباب والبلوغ وال�شيخوخة وحتى الوفاة( .امل�صدر :ي�ستند �إىل تعريف بوفنريغ ،2007 ،وهاردجروف دونان و�آخرين ،2014

وويكيبيديا).
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 تنمية الطفولة املبكرة املتكاملة (  :)Integrated Early Childhood Development (IECDهي مقاربة �شاملة لل�سيا�ساتوالربامج للأطفال ال�صغار منذ مرحلة ما قبل الوالدة �إىل �سن ثماين �سنوات؛ وتهدف �إىل حماية حق الطفل يف التنمية ال�شاملة لإمكاناته

املعرفية والوجدانية واالجتماعية واجل�سدية مع الأخذ يف االعتبار طبيعة تنمية الطفولة املبكرة متعددة الأبعاد ،مما يتطلب التن�سيق بني
كافة الأولويات على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي وال�سيا�سي من خالل توفري الت�سهيالت داخل الأ�رس واملجتمعات للوفاء بحقوق الطفل ال�صغري ،ويجب

�أن تت�ضمن االهتمام بال�صحة والتغذية والتعليم واملياه وال�رصف ال�صحي يف املنازل واملجتمع ب�أ�رسه( .املكتب الإقليمي ملنظمة الأمم املتحدة
للطفولة (اليوني�سف) يف �رشق �آ�سيا واملحيط الهادئ.)2004 ،
 -اجلمعيات الأهلية ( :)Associationsكل جماعة ذات تنظيم م�ستمر تت�ألف من عدة �أ�شخا�ص طبيعيني لغر�ض غري احل�صول على ربح مادي،

وتهدف �إىل القيام بن�شاط اجتماعي �أو ثقايف �أو خريي ،وي�شمل ذلك ال�صناديق اخلريية واجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية وتلك التي

تن�شئها الهيئات اخلا�صة �أو ال�رشكات �أو امل�ؤ�س�سات �أيًّا كانت الت�سمية التي تطلق عليها ،ولو كان من بني �أن�شطتها ممار�سة الريا�ضة البدنية
�إذا مل تكن هذه الريا�ضة هي الن�شاط الرئي�سي للجمعية �أو النادي ( .وزارة التنمية االجتماعية ،قانون اجلمعيات الأهلية.)2000 ،
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املقدمة:
ت�أتي ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي يف �سلطنة ُعمان  ،2025-2016والتي �أعدتها وزارة التنمية االجتماعية تـج�سيــ ًدا لـــر�ؤيــة

ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه الله ورعاه – ب�أهمية �صياغة ر�ؤية تنموية جديدة مل�ستقبل العمل

االجتماعي يف البالد ،وقد انطلقت هذه اال�سرتاتيجية من مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ال�سمحة ،والنظام الأ�سا�سي للدولة ،والتوجيهات ال�سامية
جلاللته ،وثقافة وتقاليد وقيم املجتمع ،واملعاهدات واالتفاقيات الدولية والت�رشيعات الوطنية.

وت�ضع هذه الوثيقة �إطارًا ا�سرتاتيجيًّا متكامال ً لربامج العمل االجتماعي ،وتن�سجم مع الإطار العام املقرتح لل�سيا�سات االجتماعية الذي
�أعده املجل�س الأعلى للتخطيط يف �إطار االنطالق االقت�صادي لل�سلطنة ،والقائم على ت�صحيح م�سار منط التنمية ال�سائد ما يجعل �أهداف

التنمية االجتماعية جزءًا ال يتجز�أ من ال�سيا�سات العامة الكلية ،وخا�صة ال�سيا�سات االقت�صادية املتعلقة مبعدل النمو وهيكل اال�ستثمار
وتوزيعاته ،واملوازنة العامة للدولة و�سيا�سات الدعم ،وو�سائل حتفيز االقت�صاد الوطني ،مع الأخذ بعني االعتبار اال�ستحقاقات التي يفر�ضها

الواقع الدميغرايف لل�سلطنة حتى عام  ، 2040وذلك بعد درا�سة م�ستفي�ضة لواقع العمل االجتماعي يف ال�سلطنة ،ومتا�شيًا مع �أهم امل�ستجدات

الدولية مع احلفاظ على ال�سيا�سات واملبادرات والربامج القائمة واالرتقاء بجودتها.

و�إميان ًا من الوزارة ب�أهمية ا�ستطالع �آراء الفئات امل�ستفيدة من خدماتها يف كافة �أرجاء ال�سلطنة ،و�رضورة و�ضع �سيا�ساتها وخططها

وف ًقا للمعلومات املح ّدثة والدقيقة والواردة من العمل امليداين ،فقد قامت الوزارة يف تنفيذ درا�سة ت�شخي�صية ميدانية �شاملة لواقع العمل
االجتماعي يف ال�سلطنة ،بهدف بيان �أثر اخلدمات القائمة على الفئات امل�ستهدفة ،ف�ضلاً عن التعرف على �آراء امل�ستفيدين حول جودة هذه

اخلدمات وجوانب الق�صور يف تقدميها .وجاء تنفيذ هذه الدرا�سة الت�شخي�صية بجهود كوادر وموظفي الوزارة وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة �أوك�سفورد

لإدارة ال�سيا�سات ،ومنظمة اليوني�سف حيث مت �إجراء ()117مقابلة فردية للمعنيني يف الوزارة وخمتلف امل�ؤ�س�سات ،ونقا�شات مع ( )65جمموعة
ب�ؤرية يف �أربع من حمافظات ال�سلطنة ،وتعد هذه الدرا�سة ُمدخلاً رئي�سيًا من ُمدخالت عملية �أعداد اال�سرتاتيجية ،كما �ساعدت على و�ضع
خط الأ�سا�س لتقييم تقدم الربامج يف امل�ستقبل ،بالإ�ضافة �إىل تقييم فاعلية الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية االجتماعية ،وحتليل �آلياتها يف

تخ�صي�ص املوارد املالية والب�رشية ،كما قامت الوزارة بتحليل البيانات ال�صادرة عن املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات مثل( :امل�سوحات الأ�رسية
املتعلقة بالدخل ،والنفقات ... ،وغريها) ،وكذلك مت اال�ستفادة من نتائج م�ؤمتر العمل االجتماعي الذي عقد يف �شهر �أكتوبر  ،2014و�شاركت فيه

العديد من اخلربات الوطنية والدولية ،والذي تبنى العديد من التو�صيات ،ويلخ�ص ال�شكل الآتي الأن�شطة الرئي�سة لو�ضع ا�سرتاتيجية العمل
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االجتماعي يف �سلطنة ُعمان.

�شكل رقم ()1

الأن�شطة الرئي�سية يف عملية و�ضع ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي 2025-2016

وت�سهم هذه الوثيقة يف بلورة الر�ؤية امل�ستقبلية  2040لل�سلطنة ،و�أعداد اخلطة اخلم�سية التا�سعة  2020 – 2016واخلطة اخلم�سية
العا�رشة  ،2025 – 2020كما متكن هذه الوثيقة الوزارة من و�ضع الأ�س�س لتطوير عملها للتعامل مع املتغريات االقت�صادية واالجتماعية املتوقعة
خالل اخلم�س وع�رشين �سنة القادمة ،من خالل بناء قدراتها الب�رشية لتتمكن من توفري �أ�شكال جديدة من الرعاية االجتماعية بالتعاون مع القطاعني
الأهلي واخلا�ص .وتركز اخلطة ق�صرية الأجل  2020 – 2016على رفع جودة اخلدمات املقدمة حال ّيًا من خالل بناء قدرات الكوادر ،وجتربة عدد من املفاهيم
اجلديدة ،وت�أ�سي�س وتنفيذ عدد من امل�شاريع امل�ستحدثة على نطاق جتريبي وفق �أحدث املمار�سات الدولية .كما تويل هذه اال�سرتاتيجية اهتما ًما

خا�صا ببع�ض الأعراف االجتماعية ال�سائدة والتي قد ت�ؤثر �سلبًا على عمليات االندماج االجتماعي مثل املواقف االجتماعية ال�سلبية جتاه الأ�شخا�ص
ًّ
ذوي الإعاقة وبع�ض الق�ضايا املتعلقة باملر�أة؛ وهي بذلك ت�ضع الأ�س�س لتنفيذ عدد من املبادرات االجتماعية الطموحة والتو�سع يف امل�شاريع وفق

اخلطة متو�سطة املدى ( .)2025 - 2020وتنق�سم وثيقة اال�سرتاتيجية �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سة ،وذلك على النحو الآتي:
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• الق�سم الأول يلقي نظرة عامة على مكونات ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي  ،2025 – 2016والذي يت�ضمن ر�ؤية الوزارة ور�سالتها ،واملبادئ الإر�شادية
التي ترتكز عليها ،والتوجهات اال�سرتاتيجية ملحاورها ال�ستة ،كما يلقي نظرة على �إجنازات ال�سلطنة ال�سابقة يف جمال التنمية االجتماعية،

والتحديات امل�ستقبلية التي قد تواجهها من �أجل حماية هذه املكا�سب وتعزيزها .ومت حتليل الرتكيبة الدميغرافية ،واملحفزات االقت�صادية للتنمية

االجتماعية بحلول عام  ،2040وما يرتتب عليهما من حتوالت ت�سهم يف و�ضع �سيا�سة العمل
أي�ضا بتحديد حتديات وخماطر
االجتماعي تتوافق وظروف املرحلة القادمة ،وهذا الق�سم يُعنى � ً
التحول يف �سيا�سة التنمية االجتماعية و�أخذها بعني االعتبار عند حتديد اخليارات اال�سرتاتيجية
لعمل وزارة التنمية االجتماعية .وقد مت حتديد عدد من التوجهات اال�سرتاتيجية التي و�ضعت

الأ�رسة يف �صلب اال�سرتاتيجية ،والتي تعزز دور الوزارة يف متكني كافة فئات املجتمع من امل�ساهمة

يف النمو االقت�صادي ،وحتقيق االندماج االجتماعي وبناء القدرة الب�رشية ،لتحقيق املزيد من
فعالية اال�ستثمارات املرتبطة بالقطاع االجتماعي .كما مت تعريف بع�ض املفاهيم الرئي�سية

تتــ�صــف هــذه اال�ستـــراتيجيـة بــطــمـــوح

�أهدافـهــا ونتــائـجهــا الـمتـــوقعـة �أخذا ً
يف االعتبــار تكلفتـهــا الـمعـقـولة خالل

ال�سنـوات اخلم�س الأوىل ،حيث اعتمدت

اخلطة على ا�ستغـــالل املوارد املتوفرة حاليا ً

و�إعادة توزيعهـا من �أجل زيادة �أثر اخلدمات،
وركزت ب�شكل �أ�سا�سي على بناء الكوادر

وو�ضع الأ�ساليب لتعزيز نوعية اخلدمات بهدف تعزيز ح�صانة الأ�رس وم�ساعدة الأ�رس واملجتمع

الب�رشية يف الوزارة وتعزيزها .وميكن الإطالع

وزارة التنمية االجتماعية �إىل حتويل دورها من الرعاية �إىل دور ميزج بني احلماية والتعزيز والتحول

وثيقــة خطـط العمــل التنــفـيذية للأعوام

ال ُعماين على التكيف ب�سهولة مع املتغريات االقت�صادية واالجتماعية ،مع الت�أكيد على حاجة
االجتماعي حيثما كان ذلك ممكنًا ،وت�ؤكد هذه اال�سرتاتيجية على �رضورة التن�سيق والتعاون بني

الوزارات واجلهات املعنية بقطاعات التنمية االجتماعية.

على تفا�صيل اخلطط ،والربامج املقرتحة يف

 ،2020–2016والـــتـي تعتبــر مكملـــة لهذه

الوثيقة.

• وي�ستعر�ض الق�سم الثاين حماور اال�سرتاتيجية ال�ستة وهي :احلماية االجتماعية ،والرعاية

االجتماعية ،وتنمية الأ�رسة واملجتمع ،وحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،بالإ�ضافة ملحور الدعم امل�ؤ�س�سي ،ويت�ضمن

هذا الق�سم و�ضع خططها وفق الإطار املبني على النتائج ،والذي يقوم على حتديد الأثر ،والنتائج املتوقعة ،واملخرجات ويف الوقت نف�سه يقدم حتليال ً
لإطار املتابعة والتقييم ومنهجية التعلم.

• �أما الق�سم الثالث من ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي فيُعنى مبنهجية التنفيذ واملتابعة مبا يف ذلك �آليات التن�سيق واملوارد املالية والب�رشية،

وعوامل جناح هذه اال�سرتاتيجية ،ويناق�ش االفرتا�ضات واملخاطر.

كما جتدر الإ�شارة �إىل وجود وثيقة خطط العمل التنفيذية امللحقة بهذه اال�سرتاتيجية ،وت�شمل تفا�صيل املحاور ،وخطط عمل
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تنفيذية لكل حمور مبا تت�ضمنه من نتائج متوقعة ،وخمرجات ،و�أن�شطة ،وم�ؤ�رشات مع تف�صيل التكلفة املقدرة لكل خمرج.

عمان
الف�صل الأول :العمل االجتماعي يف �سلطنة ُ

ي�ستعر�ض هذا الف�صل ب�إيجاز التطور التدريجي الذي �شهدته وزارة التنمية االجتماعية خالل العقود الأربعة املا�ضية ،و�أهم امل�سائل التي

ا�ستدعت �صياغة هذه اال�سرتاتيجية ،وكذلك �أبرز املحطات الرئي�سية لها كالدرا�سة الت�شخي�صية ،وم�ؤمتر العمل االجتماعي الذي يعد خطوة
متقدمة يف تن�سيق جهود الوزارات والهيئات احلكومية والأهلية املعنية بالتنمية االجتماعية.

العمل االجتماعي من ال�ش�ؤون �إىل التنمية:

انطلقت م�سرية العمل االجتماعي بالتزامن مع بدايات النه�ضة املباركة ،وذلك

منذ �إن�شاء �أول وزارة (الإعالم وال�ش�ؤون االجتماعية والعمل) يف الـ 16من دي�سمرب ،1970

مع نهاية القرن الع�رشين وبداية الألفية
الثالثة �شهد العامل تغريات وحتوالت م�ستمرة

ومت�سارعة ،حيث �سيطرت العوملة على

وبد�أت الوزارة عملها بتقدمي الدعم للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سنني والأ�رس ذات الدخل

ميادينه االقت�صادية واالجتماعية وغريها من

املحلية ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق فر�ص العمل وت�أهيل الإن�سان العماين للم�شاركة يف م�سرية

خمتلف الأ�صعدة ومنها العمل االجتماعي،

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

املجاالت ،وهو الأمر الذي فر�ض حتديات على

النه�ضة .ومرت الوزارة بعدة تعديالت �إىل �أن مت يف الـ 12من يناير 1990تعديل ا�سم الوزارة

مما ا�ستدعى العمل على مواجهتها ب�أ�س�س

�إىل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وذلك مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  ،90 / 5ويف الـ 10
من دي�سمرب  1991مت تعديل ا�سم الوزارة �إىل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل والتدريب
املهني ،مبوجب املر�سوم ال�سلطاين  .91 / 115ويالحظ خالل م�سرية العقود الثالثة من

القرن املا�ضي(ال�سبعينيات ،والثمانينيات ،والت�سعينيات) �أن العمل االجتماعي تركز على
امل�سائل املتعلقة بال�ش�ؤون �أي تلبية االحتياجات للفئات املحتاجة للرعاية ،كما ترافق

مهامها اجلانب املرتبط بالعمل ،وهو �أمر فر�ضته ظروف مرحلة البناء ،وفل�سفة العمل
االجتماعي حينها التي تبنته �أغلب الدول العربية .

علمية ومن هذه االجراءات تعزيز التنمية

امل�ستدامة ،ومراجعة ال�سيا�سات ب�شكل
عام و�إعادة النظر يف ال�سيا�سات االجتماعية

التقليدية والبحث عن �أ�س�س ل�سيا�سات
اجتماعية جديدة تكون ا�سا�سها
الأ�رسة

تنمية

والعمل على حقوق كل من املر�أة

والطفل والأ�شخا�ص ذوي االعاقة.

والتزا ًما ً من ال�سلطنة بنتائج م�ؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية (مار�س  )1995و�إعالن كوبنهاجن ومقرراته لتحقيق العدالة

االجتماعية ،وحتقيق �أهداف الألفية للتنمية ال�صادرة عن قمة الألفية ( �سبتمرب 2000م) ،عملت ال�سلطنة على اتخاذ تدابري و�إجراءات تعزز �أبعاد
التنمية االجتماعية ،ومن هذا املنطلق جاء تغيري م�سمى الوزارة يف 2001 / 11 / 6م  ،مبوجب املر�سوم ال�سلطاين  2001 / 108من وزارة ال�ش�ؤون
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االجتماعية �إىل وزارة التنمية االجتماعية ،وتطلب هذا التغيري �إعادة مراجعة الأداء والأنظمة واللوائح للوزارة ،وكذلك اخلطط واملوازنات وغريها

من التدابري التي ينبغي �أن تعك�س هذا التحول النوعي يف منهج العمل االجتماعي.

ومع هذا التغيري انتقلت �سيا�سة و�أداء الوزارة تدريج ّيًا من املفهوم الرعائي �إىل املفهوم التنموي املعتمد على ال�رشاكة والتمكني وامل�ساواة .ومنذ

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

وبناء الطاقات و�إك�ساب املهارات ،والعمل على توفري املناخ املالئم للأفراد لتمكينهم من امل�شاركة الفعالة يف اجلهود التنموية و�إنتاجية العمل،
ويتم ذلك من خالل برامج الوزارة املبا�رشة للأ�رسة واملر�أة والطفل،ورعاية امل�سنني والأيتام والأحداث والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتقدمي اخلدمات

والت�أهيل والتدريب وبرامج التوعية ،بالإ�ضافة �إىل الربنامج الرئي�سي املتعلق باحلماية االجتماعية الذي ي�شمل ال�ضمان االجتماعي وتوفري

امل�ساعدات االجتماعية للفئات املحتاجة .

وحتقي ًقا لتوجيهات ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه الله ورعاه  -يف دورة االنعقاد ال�سنوي ملجل�س عمان

يف عام  ،2012التي �أ�شارت �إىل توجه احلكومة للرتكيز يف خططها امل�ستقبلية على التنمية االجتماعية خا�صة يف جوانبها املتعلقة مبعي�شة

املواطن ،جاءت موافقة جمل�س الوزراء املوقر ب�أعداد ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي من قبل وزارة التنمية االجتماعية .

الدرا�سة الت�شخي�صية:
وقد تطلب �إعداد هذه اال�سرتاتيجية تقييم الأداء ال�سابق واحلايل لربامج الوزارة ،ولعدم توافر معلومات كافية وحمدثة حول اخلدمات املقدمة

وعن جودتها ،ومل يكن لدى الوزارة معلومات حمدثة حول ر�أي الفئات امل�ستفيدة من هذه اخلدمات ،قررت الوزارة البدء بتنفيذ حتليل معمق
للتعرف على مدى و�صول الفئات امل�ستهدفة للخدمات االجتماعية ،وجودتها يف �سلطنة ُعمان.

مت تد�شني العمل بالدرا�سة الت�شخي�صية يف �شهر يونيو من عام  ،2014حيث مت و�ضع �إطار منهجي يرتكز على م�سار احلياة ،ويركز على حتليل
�آراء امل�ستفيدين من اخلدمات املقدمة لهم ،ومدى قدرتهم على الو�صول �إليها وتطلعاتهم امل�ستقبلية .ا�شرتك العديد من كوادر وموظفي

الوزارة يف تنفيذ العمل ،ما مكنهم من االطالع على واقع تغطية وفاعلية خدمات الوزارة .ولقد �شكلت نتائج الدرا�سة الت�شخي�صية �أحد �أهم

املدخالت الرئي�سية يف �أعداد هذه اال�سرتاتيجية واخلطط التنفيذية لها .وخل�صت الدرا�سة �إىل عدد من اجلوانب ،نربز منها الآتي :
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• �أن الـخدمـات الأ�سـا�سيـة التي تنفـذهـا الـوزارة تغطي قطا ًعا وا�س ًعا من املجتمع ،و�أنها ت ُع ُّد �سخية ن�سب ّيًا؛ ولكنها ك�شفت يف الوقت ذاته
عن بع�ض الفجوات وجوانب الق�صور يف اخلدمات املقدمة لفئات اجتماعية معينة ،كما وفرت الدرا�سة الت�شخي�صية تقيي ًما لهيكل الوزارة
التنظيمي ولأمناط تخ�صي�ص املوارد به.

تـح�سنت التغطيـة الفاعلة لربامج نظـام ال�ضمان االجتماعي ،لكن ما زال النظام يحتاج �إىل املزيد من التوحيد والتن�سيق حيث يوجد 12
•
ّ

�صنـدوق تقاعد لتغطيـة كل من القطـاعني العام والـخا�ص مع غياب املظلة التنظيمية املوحدة لهذا القطاع؛ مما ي�ؤدي �إىل �ضعف التن�سيق

الوطني بني �صناديق التقاعد ،وي�ؤدي ذلك �إىل عدم امل�ساواة يف املزايا ،و�إىل التباين يف م�ستوى امل�ساهمة بني خمتلف امل�ساهمني ،ويحول ذلك دون
�إقبال ال�شباب على العمل يف القطاع اخلا�ص ب�سبب �أن مزايا العمل يف القطاع العام تفوق كثريا ً نف�س مزايا القطاع اخلا�ص.

• تـم تو�سيع تغطية نظام ال�ضمان االجتماعي لت�شمل فئات جديدة مبا يف ذلك العاملون حل�سابهم اخلا�ص؛ وذلك لوجود بع�ض الفئات التي ال
تـزال تقع خارج مظلة ال�ضمـان ،كما �أن الـروابط مع الـم�ساعدات االجتماعية ت ُعد �ضعيفة؛ حيث �شمل ال�ضمان االجتماعي ال ُعمال الذين
يعملون لـح�سابهم اخلـا�ص مثل( :املزارعني ،وال�صيادين)؛ ولكن مل يتم ت�صميم ال�ضمـان االجتمـاعي مبا يالئم واحتيـاجات هذه الفئات بعد
وب�شكل خا�ص؛ كما �أن دقة ا�ستهداف الفئات التي حت�صل على امل�ساعدات ما زالت دون امل�ستوى الذي ي�ضمن حتقيق �أق�صى قدر من اال�ستفادة
من ال�ضمان االجتماعي ،وميكن لربنامج امل�ساعدات املالية بالوزارة �أن ي�ستفيد من زيادة دقة اال�ستهداف وزيادة الأثر املتعلق بالتوزيع ،مع مراعاة
�رضورة التقليل من �أخطاء الدمج واال�ستبعاد والتي مازالت مرتفعة ،والعمل على تطوير العمليات الت�شغيلية.

• هناك حاجة �إىل تعـزيز الدور الـحايل لكادر الأخ�صائيني االجتماعيني ،واال�ستثمار ب�شكل رئي�س يف تدريبهم من �أجل القيام بالدور املنوط بهم،
كونهـم حلقـة الوـ�صل الرئي�سية بني نظام امل�ساعدات النقدية املبا�رشة والأ�رسة ،وميكن تق�سيم الوظائف املرتبطة بال�ضمان االجتماعي �إىل
ثالث فئات( :جامع بيانات ،وباحث اجتماعي  ،و�أخ�صائي اجتماعي) ،وال بد من تـحديد املهارات املطلوبة لهذه الفئات ،والعمل على �إك�سابهم

مهـارات جديـدة ،كذلك ف�إن العمل الـميداين والتوا�صل مع الأ�رس �أمر مطلوب لتقييم االحتياجات اخلا�صة بالأ�رسة ككل وربطها مع اخلدمات

الأخرى ،كما �أن عدد الأخ�صائيني االجتماعيني �أقل مما هو مطلوب وف ًقا للمعايري الدولية� ،إ�ضافة �إىل �أن التوزيع احلايل للأخ�صائيني االجتماعيني
ال يتنا�سب واالحتياجات االجتماعية يف خمتلف املحافظات.

• تلعب امل�ساعدات االجتماعية دورًا مهما ً يف حت�سني م�ستوى معي�شة امل�ستفيدين على م�ستوى الأ�رسة ،ويف خف�ض عدد الفقراء على م�ستوى
الـمجتمع ،لكن مل يتم ا�ستغالل فـر�ص التمكني بال�شكل الكايف؛ حيث �شهـدت الفرتة الأخرية زيادة امل�ساعدات النقدية (معا�شات ال�ضمان

أي�ضا من
االجتماعي) خالل عام  2011لي�صل احلد الأدنى �إىل  80رياال ً عمانيا ً ،واحلد الأعلى �إىل 264رياال ً عمانياً ،ومت زيادة حجم االمتيازات الفردية � ً
حيث القيمـة لكن �أعـداد الأفراد من الفئـات الـم�ستهدفة التي تخرج من نظام ال�ضمان االجتماعي ظلت قليلة؛ ب�سبـب �ضعـف عمليات
التمكني� ،أو �أن عدد تلك املبادرات حمدودة.
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• ت�صـل الـمزايا واخلدمات �إىل الفئات املحتاجة� ،إال �أن هناك حاجة �إىل اتباع �أ�ساليب مت�سقة يف جمال الرعاية االجتماعية ترفع من جودة احلياة

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

�ضد �أي �ضـرر ميكن �أن يلحق بهم ،وت�شمل هذه الفئات( :كبار ال�سن ،والأطفال ،والأحداث املعر�ضني ملخاطر اجلنوح ،والن�ساء املطلقات والأرامل،

والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة) ،وهناك بع�ض من املزايا واخلدمات املقدمة �إىل هذه املجموعات ،ولكنها لي�ست مو�ضوعة �ضمن نظام رعاية اجتماعية
متما�سك بحيث تكمل اخلدمات واملزايا املختلفة بع�ضها البع�ض ب�شكل مت�سق.

• ا�ستطـاعت الرعـاية االجتـماعية �أن ت ُـمكن الأفراد من تعزيز قدراتهم على العي�ش ب�شكل م�ستقل و�ضمان جودة احلياة� .إال �أن بع�ض الق�ضايا
االجتماعيـة ما زالت ت ُ�شكل حتديات على املجتمع ،وت�شمل تلك الق�ضايا الإدمان ،والعنف املنزيل ،وبرامج الدمج للأطفال املعر�ضني للمخاطر،
والرعاية طويلة الأمد ،والعديد من اجلوانب الأخرى .وحال ّيًا ال يتم و�ضع املزايا �ضمن �إطار خدمات �شامل �أو منظم ،وهو الأمر الذي يحد من الأثر
املتوقع لها من حيث تلبية احتياجات هذه الفئات ،و�ضمان جودة حياتهم.

• يتوافر الدعم املطلوب للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل فردي ،وهناك حاجة �إىل عمل حتول جذري يف طريقة دعم املجتمع لهذه الفئات حتقي ًقا

للتمكيـن والدمـج؛ وبلغت ن�سبة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف عام  2010ما ن�سبته  %3.2من �إجمايل عدد ال�سكان  ،بينما الن�سبة املتوقعة وفق

املعايري الدولية هو ( %15منظمة ال�صحة العاملية )2013؛ كما �أن �أكرث من  %80ممن زاروا مراكز الت�شخي�ص املعنية لأول مرة يفوق �سن �12سنة ،ما

يوحي ب�أن هناك حاجة �إىل الرتكيز ب�شكل �أكرب على خدمات االكت�شاف والتدخل املبكر ،وهناك فجوة وا�ضحة يف برامج الإر�شاد والدعم النف�سي،
ومت الإ�شارة �إىل الفجوات يف خدمات الت�أهيل طويل املدى ،وخدمات الدمج يف امل�ؤ�س�سات التعليمية؛ كذلك تبني �أن هناك حاجة �إىل وجود �سجل
وطني للإعاقة.

• احلاجة �إىل الرتكيز على متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ويجب �أن يتحول الرتكيز من تقدمي امل�ساعدات النقدية والأجهزة التعوي�ضية �إىل جمموعة
من اخلدمات امل�صممة لتلبية احتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مع �أخذ التمكني بعني االعتبار؛ وفعل ّيًا بد�أت عملية الدمج يف التعليم ولكنها
�ضعيفـة ن�سب ّيًا ،كما �أن الإجـراءات التي مت اتخاذها على امل�ستوى املجتمعي للتغلب على احلواجز التي حتول دون دمج هذه الفئة يف املجتمع ال
تزال متوا�ضعة ودون املطلوب ،وال تزال اجلهود املقدمة حل�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على اخلدمات بحاجة ملزيد من التعزيز.

• �ضـرورة ا�ستفـادة امل�ؤ�س�سات املعنية مبرحلة الطفولة املبكرة من التطورات الأخرية يف جماالت النمو املعريف والوجداين واملهارات االجتماعية،
ومدى ت�أثريهـا العميق يف ت�شكل وبناء �شخ�صية وقدرات الأطفال ،وذلك يرجع �إىل �أن ال�سلطنة ال تزال مت�أخرة يف ن�سبة ت�سجيل الأطفال بدور

ريـا�ض الأطفـال بالـمقـارنة بـمعـدالت العديد من الدول التي حققت تنمية اقت�صادية واجتماعية م�شابهة  ،مع �أن ن�سبة ت�سجيل الأطفال
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بال�سلطنة يف ريا�ض الأطفال ارتفعت �إىل  %39.2خالل ال�سنوات الأخرية.

• ما زالت ن�سبة التحـاق الأطفـال يف دور الـح�ضانة متوا�ضعة وتقدر بحوايل %3.2؛ ويتم ترك العديد من الأطفال مع مربيات وافدات ،حيث �إن
االعتماد الكبري على املربيات الوافدات ،ي�ؤدي �إىل تغري يف �أدوار الأ�رسة ،و�إىل وجود فجوات يف تطور مهارات الطفل ،ويف خدمات الرعاية االجتماعية،
ويتم تقدمي خدمات دور احل�ضانة ب�شكل رئي�س من قبل القطاع اخلا�ص.

• وجـود فجـوات يف نظـام حماية املر�أة والطفـل؛ وال تزال اجلهود املبذولة لتوفري خدمات احلماية حديثة ،وهي مرتبطة ب�شكل كبري بالقطاعات

الأخرى؛ بالإ�ضافة �إىل �أنه مل يتم تطبيق نظام وطني �شامل حلماية الأ�رسة ي�أخذ يف االعتبار املخاطر املتعددة التي تواجهها ،وك�شفت درا�سة مت

�إجرا�ؤها عن واقع الطالق يف املجتمع ال ُعماين �أن �أحد �أ�سباب الطالق الرئي�سية هو العنف املنزيل الذي ي�ؤثر ب�شكل كبري على متا�سك الأ�رسة وعلى
�سالمة ورفاه الأطفال.

• تعر�ض عـدد من الأطفال وال�شباب للعنف يف املدار�س �أو داخل الأ�رسة واملجتمع ،وال يزال العقاب البدين من املمار�سات املوجودة يف املجتمع ،وال
يوجد ن�ص �رصيح يف قانون الطفل يجرم العقاب البدين.

• يواجـه ال�شبـاب يف ُعمـان بع�ض التحديـات ،وهناك عدد كبـيـر من البـاحثني عن عمل ال يزالون خارج �سوق العمل ،كما يعاين ال�شباب العديد
من املخاطر مثل(:الت�أثر بالعنف من خالل الإنرتنت وو�سائل الإعالم ،وحوادث املرور ،والإدمان ،وم�شكالت التغذية ... ،وغريها)،وهناك عدد قليل من

الربامج املفعلة للتعامل مع هذه التحديات.

• توفـر الـحكومة دع ًما ماديًا غري م�شـروط لأغلب الـجمعيات الأهلية ،ولكن هناك حاجة �إىل تفعيل دور املجتمع املدين ،والقطاع اخلا�ص ك�رشيك
يف التنمية االجتماعية ،وما زال م�ستوى الـم�شاركة يف الـجمعيات الأهلية على الـم�ستوى املجتمعي متد ٍّن ج ًّدا ،وكذلك القدرة على الو�صول
لها �ضعيـف ،حيث جتذب اجلمعيات اخلريية عددًا �أكرب من الأع�ضاء مقارنة باجلمعيات التي لها �أهداف تنموية ،وال تزال قدرات العاملني يف هذه

الـجمعيات دون امل�ستوى املطلوب ،والإجراءات اخلا�صة ب�إ�شهار هذه اجلمعيات بطيئة ،مع تنامي ظهور الفرق التطوعية غري الر�سمية.

• هنـاك حاجـة �إىل زيـادة الوعي ب�ش�أن خدمـات وزارة التنمية االجتماعية للجمهـور؛ حيث هناك ق�صور يف الوعي بهذه الـخدمـات وخا�صة على
نق�صا يف الوعي بني مقدمـي اخلدمة �أنف�سهم ،وكذلك توجد حاجة �إىل تخ�صي�ص مزيد من املوارد لدعم،
م�ستـوى املـحافظات ،كما �أن هناك
ً
وحتقيق �أهداف برامج التوعية.

• هناك �رضورة لإعادة ت�صنيف بنود املوازنة بحيث تعك�س التوزيع اجلغرايف والوظيفي ،ما يتيح �إعطاء �صورة �أو�ضح عن فعالية تخ�صي�ص املوارد،

و�أن ال يبقى تخ�صي�ص املوارد بني املحافظات يعتمد ب�شكل كبري على �أ�سا�س املمار�سات ال�سابقة ،ولي�س على �أ�سا�س معيار مو�ضوعي يربر هذا
التوزيع ،كما �أن هناك حاجة لو�ضع معادلة للموازنة ت�أخذ بعني االعتبار الظروف ال�سائدة يف املحافظات والواليات.
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• وجـود فجـوات بني املحافظات فيما يتعلق باملوارد الب�رشية ،وخا�صة وجود فوارق يف امل�ؤهالت واملهارات ،وترتكز معظم الدورًات التدريبية على
تعزيز املهارات الإدارية �أكرث من الفنية ،الأمر الذي ي�ستدعي احلاجة �إىل زيادة عدد املخت�صني يف جماالت التنمية وال�سيا�سات االجتماعية  ،كما
�أن الوزارة بحـاجة �إىل تطوير قدرات ومهارات جميع املوظفني الذين مت تعيينهم م�ؤخرًا.

كما متخ�ض عن الدرا�سة تو�صيات لبع�ض امل�سائل؛والتي يمُ كن العمل عليها ب�شكل فوري خا�صة تلك املتعلقة بتطوير
الربامج احلالية ،وهناك برامج �أخرى تتطلب �إعادة النظر يف امل�ضمون والتوجهات اال�سرتاتيجية ،وفيما يلي جمملها:

 −يرتكز عمل الوزارة ب�شكل كبري على الرعاية،ولي�س على الوقاية والتمكني عند التعامل وب�شكل �ضيق مع الفئات املحتاجة،ما ي�ؤدي �إىل عدم
تغطية فئات �أو�سع معر�ضة لله�شا�شة.

 −هنــاك حـاجة لالبتعـاد عن نهج التدخالت الفـرديـة والتوجـه نحو نهـج الأنظمة.

 −تعزيز ربط الوزارة مع اجلهات ال�رشيكة لتحقيق عدد من �أهداف التنمية االجتماعية.

 −يـمكن تـح�سني فعالية وا�ستخدام املوارد احلالية من خالل حت�سني �آليات اال�ستهداف.

 −قلة ا�ستخدام البيانات املتوفرة بال�شكل الكايف يف برامج املتابعة والتقييم ،وهناك بحوث ودرا�سات ذات جودة عالية �صدرت عن الوزارة ،ولكن
عددها غري كافٍ  ،كما �أنها غري مرتبطة ب�شكل مبا�رش ب�آليات الت�أثري على ال�سيا�سات.

 −تـحتاج الرعاية االجتماعية �إىل �إطـار عمل �أو�ضح من �أجل ذلك يجب االطالع على مناذج جديدة تعتمد على �أف�ضل املمار�سات وتعديل هذه
النماذج مبا يالئم ال�سياق ال ُعماين.

 −ال تزال م�ستويات املوارد احلالية للوزارة باعتبارها جزءًا من الإنفاق العام متدنية مقارنة باملعايري الدولية ،وهناك حاجة ملراجعتها على �أ�سا�س
الدور املتوقع للوزارة.

د م�س�ألة بناء القدرات للكوادر الفنية يف الوزارة من �أهم �أولوياتها،وقد �شكل التقييم ال�سابق (الدرا�سة
وباملجمل تُع ُّ

الت�شخي�صية) خـط الأ�سا�س الذي �سيتـم البناء عليـه عند قيــا�س مـدى التقــدم يف ا�ستــراتـيجـيـــة العمـل االجتماعي.
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م�ؤمتر ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي:
وحتقي ًقا ملبد�أ ال�رشاكة يف التنمية نظمت الوزارة «م�ؤمتر ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي  ..نظرة م�ستقبلية املنعقد يف الـ  30-29من �أكتوبر 2014م»

بهدف مناق�شة توجهات ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي ،ومدى تقاطع جماالت العمل مع الوزارات
واجلهات احلكومية والأهلية والقطاع اخلا�ص ،من �أجل تن�سيق اجلهود ،وحتديد الأدوار لتعزيز ال�رشاكة

د م�س�ألة بناء القدرات للكوادر الفنية
تُع ُّ

و�رشكات القطاع اخلا�ص ،واجلمعيات الأهلية ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة ممثلني عن بع�ض املنظمات

التقييم ال�سابق (الدرا�سة الت�شخي�صية)

الفعالة ،وقد �شارك يف امل�ؤمتر �أكرث من  400م�شارك ميثلون جمل�س ُعمان ،والوزارات احلكومية،

يف الوزارة من �أهم �أولوياتها ،وقد �شكل

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

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

للطفولة «اليوني�سف» ،ومنظمة الأمم املتحدة لل�سكان ،ومنظمة ال�صحة العاملية) ،واملعهد العربي

للتخطيط ،وم�ؤ�س�سة �أوك�سفورد لإدارة ال�سيا�سات ،والبنك الدويل ،واملكتب التنفيذي ملجل�س وزراء

قيا�س مدى التقدم يف ا�سرتاتيجية العمل
االجتماعي.

ال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �إىل جانب م�شاركةاجلامعات ،واملراكز
البحثية املهتمة بق�ضايا التنمية االجتماعية ،ونتج عن امل�ؤمتر عديد من التو�صيات �أخذت بعني

االعتبار عند �أعداد هذه اال�سرتاتيجية ومن �أبرزها الآتي :

• تـحقيق التكـامل واالت�سـاق بني الوزارات والهيئات املختلفة املعنية بتنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية ،حيث ت�ساهم ب�شكل فعال يف
حتقيق الأهداف املر�سومة.

• التـ�أكيد على �أولوية رعـاية املــ�سنني داخل �أ�رسهم كلما كان ذلك ممكنا ،وت�شجيع رعايتهم يف �أ�رس بديلة يف حالة تعذر وجود من يقوم برعايتهم،
وتقديـم كل عون وم�ساندة للأ�رس الراعية يف �سبيل حتقيق ذلك من قبل الدولة بالتعاون من قبل القطاعني الأهلي واخلا�ص.

• ربـط عمـلية التحـول اال�ستـراتيجي بـمنظومة متكاملـة للموارد الب�رشية مبا يكفل ا�ستثمارها وفق امل�سار التدريبي والوظيفي وتطوير الثقافة
امل�ؤ�س�ساتية والعمل االجتماعي لالرتقاء بجودة اخلدمة للم�ستفيدين.

• تعزيز جهود الوزارة يف تو�سعة دائرة امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات بحيث ت�شمل م�رشوعات الفرق واجلمعيات التطوعية الأهلية؛ كي ال تقت�رص
على دعم م�رشوعات الوزارة.

• الت�أكيد على �أهمية الطفولة املبكرة عند و�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات .والبدء يف تنفيذ برامج وتدخالت �رسيعة يف هذا املجال ،ومنها جعل
التعليم ما قبل املدار�س �ضمن برنامج ال�سلم التعليمي.
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• الإ�رساع يف �إن�شاء مركز متخ�ص�ص للت�شخي�ص املبكر للإعاقة قائم على معايري وطنية معتمدة تتوافق مع املعايري الدولية .يتمتع هذا
الـمركز يف اال�ستـقـالل الـمايل والإداري ويُن�ش�أ له فــروع يف الـمحـافـظـات.

• �إن�شاء مر�صد وطني يعمل على توفري بيانات وطنية �شاملة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
• �إن�شاء مراكز ا�ست�شارية �أ�رسية متكاملة بكوادر متخ�ص�صة للعمل يف جمعيات املر�أة العمانية.
• متكني املر�أة امل�ستفيدة من ال�ضمان االجتماعي بربامج وم�شاريع لرفع امل�ستوى املعي�شي لها من خالل تدريبها على مزاولة بع�ض املهن
من املنزل ،مع مد �شبكات احلماية االجتماعية للمر�أة ربة املنزل.

• بناء ج�سور توا�صل مرتابطة بني احلكومة وم�ؤ�س�سات اجلمعيات الأهلية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة « القطاع اخلا�ص « لتفعيل دور امل�س�ؤولية
االجتماعية.

• اال�ستفـادة من التجـارب الـمميزة يف الدول املحيطة يف جمال تنظيم عمل اجلمعيات ،وتوجيه �أعمالها نحو حتقيق التنمية ال�شاملة.
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الف�صل الثاين :حتديات وخماطر التحول يف �سيا�سات التنمية االجتماعية.
ي�ستعر�ض هذا الف�صل جملة من العوامل الرئي�سية التي ت�شكل خماطر وحتديات للتحول يف �سيا�سات التنمية االجتماعية ،وهي متغريات

لها �أثر كبري يف ظروف معي�شة الأفراد ال ُعمانيني ب�شكل عام والأ�رسة ال ُعمانية ب�شكل خا�ص باعتبارها وحدة اجتماعية �أ�سا�سية .ورغم

الإجنازات الكبرية يف م�سار التنمية االجتماعية خالل العقود الأربعة الأخرية ،والتي حتققت يف اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية وال�صحية
والتعليمية� ،إال �أن اال�ستمرار يف نف�س امل�سار الت�صاعدي ب�شكل خطي يُع ُّد حتديًا نظرًا لظهور العديد من املتغريات االقت�صادية والدميغرافية
والثقافية على امل�ستوىات الوطنية والإقليمية والدولية .ومن خالل الت�صدي لتلك املتغريات �ستتمكن ال�سلطنة من و�ضع ال�سيا�سات
املالئمة للتعامل معها خالل اخلم�سة والع�رشين عا ًما القادمة .وميكن عر�ض هذه التحديات على ق�سمني هما حتديات داخلية ،وحتديات

خارجية:

�أ -التحديات الداخلية:

هناك العديد من التحديات التي تفر�ض نف�سها خالل املرحلة القادمة فمنها االقت�صادي ومنها الدميغرايف ومنها االجتماعي ،والتي تتوجب

تنويع م�صادر الدخل الوطني ،وميكن تلخي�صها على النحو الآتي:

 )1متغريات دميغرافية تفر�ض حتديات جديدة:

	�إن التغريات الدميغرافية املتوقعة وما يتبعها من حتديات تفر�ض �إيجاد ا�سرتاتيجيات ومناذج جديدة تتداخل فيها جوانب ال�صحة
والتعليم والرعاية االجتماعية واحلماية االجتماعية وفق الأمناط الأ�رسية املتوقعة خالل العقود القادمة .وت�شري الإ�سقاطات ال�سكانية
يف عام 2040م �إىل �أن الزيادة املتوقعة يف عدد ال�سكان يف الفرتة من  2011وحتى � 2040ست�صل �إىل حوايل  2.4مليون ن�سمة ،لي�صل عدد

ال�سكان �إىل  5.7مليون ن�سمة يف عام  2040بافرتا�ض معدل خ�صوبة متو�سط ،ويتميز املجتمع ال ُعماين ب�أنه جمتمع �شاب يقرتب من
الو�صول ملا يعرف بالنافذة الدميغرافية يف عام 2040م ،حيث تتناق�ص ن�سبة ال�سكان ال ُعمانيني الأقل من � 15سنة من  %35يف عام � 2010إىل
 %27.4يف عام 2040م ،1وتتزايد ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل لتمثل ثلثي املجتمع ال ُعماين يف ذات العام ،ويو�ضح ال�شكالن الآتيان التغري

الكبري يف �شكل الهرم ال�سكاين يف ال�سلطنة مبقارنة عامي  ،2015و2040م.
 )1املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،االسقاطات السكانية بسلطنة ُعامن.2040- 2015 ،
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�شكل رقم ()2

عمانيني �سنة 2015
الهرم ال�سكاين لل ُ

امل�صدر :الإ�سقاطات ال�سكانية ب�سلطنة ُعمان
 ،2040-2015املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات 2014
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�شكل رقم ()3

عمانيني �سنة 2040
الهرم ال�سكاين لل ُ

امل�صدر :الإ�سقاطات ال�سكانية ب�سلطنة ُعمان
 ،2040-2015املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات 2014

ويتطلب ا�ستغالل النافذة الدميغرافية توفري وظائف جديدة لل�شباب و�ضمان دجمهم ب�شكل كامل يف املجتمع ،كما تتطلب و�ضع

ال�سيا�سات االجتماعية املالئمة لتقدمي الدعم الالزم لال�ضطالع بدورهم الأ�رسي ،والتعامل مع عدد من املتغريات ال�سلوكية مثل زيادة ن�سب

احلوادث والزيادة يف معدالت تعاطي املخدرات ،والتغيري يف �أ�سلوب احلياة.

وت�شهد �سلطنة عمان حتوال ً دميغرافيًّا بطيئًا كغريها من الدول العربية ،وذلك يعود �إىل انخفا�ض اخل�صوبة ،وارتفاع العمر املتوقع عند

الوالدة ،حيث يرتفع توقع احلياة عند الوالدة حتى ي�صل �إىل  82.2للإناث و  77.67للذكور مع حلول عام  ،2040والبطء يف تراجع ن�سبة الوفيات� ،إال

�أنه من املتوقع يف العقود القليلة القادمة �أن ت�شهد الدول العربية ومنها ال�سلطنة ارتفا ًعا يف عدد امل�سنني .فال�سلطنة على و�شك التحول من
املرحلة الأوىل �إىل املرحلة الثانية من التحول الدميغرايف ،وهذا ما �أكدته �إح�صاءات  2010بال�سلطنة من �أن كبار ال�سن الذين ترتاوح �أعمارهم من
� 60سنة ف�أكرث بلغ عددهم ( )101145ن�سمة ،ي�شكلون ما ن�سبته ( )%5.2من التعداد ال�سكاين للمواطنني يف ال�سلطنة ،ومن املتوقع �أن ت�صل �إىل

ن�سبة  %9.8من عدد ال�سكان وفق ال�سيناريو املتو�سط للإ�سقاطات ال�سكانية .2

ومبا �أن الأ�رس ال ُعمانية تعتمد ب�شكل �أ�سا�س على نف�سها يف توفري الرعاية لأفرادها من كبار ال�سن ،ما �أدى �إىل نق�ص الطلب على اخلدمات

العامة املوجهة لكبار ال�سن ،لكن بع�ض الأمناط االجتماعية اجلديدة واملتوقعة مثل التغريات يف �أمناط الزواج ،وتوجه ال�شباب نحو ال�سكن بعي ًدا

عن الأهل ،والهجرة للمدن� ،ست�ؤثر حت ًما على قدرة ال�شباب والبالغني على تقدمي الدعم لكبار ال�سن �أو للفئات املحتاجة الأخرى من قبل �أفراد

الأ�رسة ،مبا يف ذلك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،أو الذين لديهم �أمرا�ض مزمنة .كما يُتوقع �أن يحتاج عدد �أكرب من الن�ساء كبريًات ال�سن خلدمات الدعم
االجتماعي يف مرحلة ال�شيخوخة ب�سبب الفوارق يف معدالت الرتمل بني اجلن�سني ،وب�سبب ترتيبات احلياة عند تقدم العمر.

 )2التغري االقت�صادي واالجتماعي:

�سي�ؤدي التغري االقت�صادي واالجتماعي يف ال�سلطنة �إىل تغري يف التوقعات االجتماعية ،حيث تتبلور �أمناط �أ�رسية جديدة و�أ�شكال للتوا�صل

بني الأجيال نتيجة للتغريات يف �سوق العمل والتمدن والتغريات الدميغرافية احلالية واملتوقعة .ولعل �أهم التحديات املجتمعية يف هذا اجلانب
هو االعتماد الكبري على التحويالت النقدية والإعانات وغريها من املنافع والتي متكنت الدولة من توفريها ب�سبب العائدات النفطية .وما زالت

العديد من الفئات يف املجتمع ال ُعماين تعترب هذه الإعانات والتحويالت النقدية حقو ًقا مكت�سبة ،ما ي�ؤثر �سلبا ً على م�شاركتهم يف �سوق العمل

والأن�شطة التنموية .وال بد من اتخاذ ال�سيا�سات والربامج لتغيري نظرة املجتمع ب�ش�أن اعتماد املواطنني على الدولة ،مع توفري املزايا وال�ضمانات
التي ت�شجع ان�ضمامهم يف �أن�شطة القطاع اخلا�ص.

 )2املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،االسقاطات السكانية بسلطنة ُعامن .2040- 2015
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ج انب الت وية اعُتمعية .وقل بلأط ال ساء الشاباط في تحقيق طم حاىه باةشا كة الفاواة في ا ويا العا
الكبري يف �صايف معدل االلتحاق يف التعليم الثانوي لكل من البنني والبنات على حد �سواء من عام 1982م� .إ�ضافة �إىل جوانب التوعية
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ج انب الت وية اعُتمعية .وقل بلأط ال ساء الشاباط في تحقيق طم حاىه باةشا كة ُ الفاواة في ا ويا العا ة كشكل أكبر.
صايف معدل االلتحاق يف التعليم الثانوي للبنني والبنات يف عمان من عام 1982م 2011 -م
�شكل رقم ()4

شكل رقم ()4

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

امل�صدر :البنك الدويل2015 ،م

املص ر :الب ك ال ولل2015 ،

سان ُع ة ر
1978م.
�سلطنة
العايل يف
للن�ساء
الكلي
االرتفاع
ال�شكل ال
. 1978
مانومامن عام وا
العا ي في
التعليمالتعاي
الهلييفلا ساء في
لتحاق
االلتحاقفي اال
الكبريتفايف الهبير
اآلتي اال
ضحآتيالشكل
كما يو�ضح كما
املص ر :الب ك ال ولل2015 ،

رقم ()5
شكل()5
�شكل رقم

كما ضح الشكل اآلتي اال تفا الهبير في االلتحاق الهلي لا ساء في التعاي ُالعا ي في سان ة روما

وا . 1978

الطالبات بال
2013م -عددعمان
التعليميفالعايل يف
للن�ساء يف
ألف باأللف
الطالبات
2013م عدد
1978من 1978
منعمان
سلطنة
التعليم العايل
الكلي للنساء
الكليلتحاق
االلتحاق اال
�سلطنةيف ُ
شكل رقم ()5
ُ
االلتحاق الكلي للنساء يف التعليم العايل يف سلطنة عمان من 2013- 1978م عدد الطالبات باأللف
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2015م
2015
الدويل،ال ولل،
البنك ر :الب ك
امل�صدر :املص

أصهبح ه تنابهاط هه اةشها كة ال اسهعة لامه أ فهي تاهف اعُهاالط ته هير جم وهة ه ا هل اط ا اصهة بهاة أ فهي كهها
الب كوهال ولل،
2015هاعي اهيهة هل ته ه ا وضهاناط ويهتحما وهبء األسه ها
اجتم
املص ر:اط
العمل; حيث إ ع ال سهاء العها ط ال ح هي ب هل

�أ�صبح من متطلبات هذه امل�شاركة الوا�سعة للمر�أة يف خمتلف املجاالت توفري جمموعة من اخلدمات اخلا�صة باملر�أة يف مكان

العمل; حيث �إن معظم الن�ساء العامالت ال يحظني بخدمات دعم اجتماعي كافية ،مثل توفر احل�ضانات ،ويتحملن عبء الأ�رسة ،ما ي�شكل
ً
�ضغوطا كبرية عليهن للتوفيق بني الأ�رسة والعمل .ورغم تنامي دور املر�أة ال ُعمانية يف مراكز اتخاذ القرار يف احلياة العامة ويف جمال الأ�رسة،

�إال �أنه ال يزال حمدودًا ،وما زالت ق�ضية امل�ساواة يف توزيع الأدوار وفق النوع االجتماعي بني الرجل واملر�أة بحاجة ملزيد من الدعم .وال بد من
توفري �أمناط اجتماعية داعمة للمر�أة من خالل �إيجاد �رشاكات جديدة حكومية وغري حكومية لدعم م�شاركة املر�أة يف اجلهود التنموية

لل�سلطنة.

من ناحية �أخرى ،هناك تغيري تدريجي يف املواقف االجتماعية جتاه �إمكانات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على امل�شاركة يف املجتمع،

والتي تتحول تدريجيًا من النظرة الطبية ال�سائدة ،والتي تركز على �أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحاجة فقط لربامج الت�أهيل �إىل �أهمية
العمل بالتوازي على حتقيق التغيري املجتمعي ،و�إزالة احلواجز املجتمعية والتي حتول دون م�شاركتهم يف الربامج التنموية .ووفق تقديرات

منظمة ال�صحة العاملية ف�إن ن�سب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �أي جمتمع ت�صل يف حدها الأعلى �إىل  %15من عدد ال�سكان ،ويف حدها
املتو�سط �إىل  .%7وبافرتا�ض احلد املتو�سط �سي�صل عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ال�سلطنة �إىل � 400ألف �شخ�ص يف عام 2040م .كما هو
مبني يف ال�شكل الآتي:

�شكل رقم ()6

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

امل�صدر :املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن ،واال�سقاطات ال�سكانية لعام 2040م
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وحتقي ًقا مل�شاركتهم املجتمعية ،ال بد من انتهاج ا�سرتاتيجية امل�سار املزدوج والتي تهدف �إىل تقدمي خدمات التمكني للأ�شخا�ص

ذوي الإعاقة يف �أنحاء ال�سلطنة من جانب ،والعمل على �إ�رشاك ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف ال�سيا�سات والربامج التنموية و�إزالة احلواجز املجتمعية
�إعماال ً مببد�أ االندماج االجتماعي من جانب �آخر.

 )3التحدي االجتماعي للعمالة الوافدة.

تواجه �أغلب دول جمل�س التعاون – ومنها �سلطنة ُعمان  -خلال ً يف الرتكيبة ال�سكانية نظرًا للن�سب العالية من الوافدين
مقارنة بعدد ال�سكان ،الأمر الذي قد يحدث �آثارًا اقت�صادية واجتماعية وثقافية على هذه املجتمعات .ت�ستدعي زيادة حجم ال�سكان

الوافدين تو�س ًعا يف اخلدمات التعليمية وال�صحية والثقافية والإدارية والأمنية وغريها ،وزيادة يف الطلب على ال�سلع واخلدمات ،ما ي�ؤدي

�إىل مزيد من احلاجة للأيدي العاملة الوافدة لتوفري هذه اخلدمات.

ومن اجلدول الآتي ب�ش�أن الإ�سقاطات ال�سكانية ب�سلطنة عمان  2040– 2015يتبني �أن عدد الوافدين يف الأعوام  2025و 2040من الرتكيبة

ال�سكانية �سيبقى مرتف ًعا على الرغم من انخفا�ض الن�سبة يف عام � 2040إىل  % 33تقريبًا مقارنة بعام  2025حيث تبلغ  % 40و عام 2015

حيث كانت تقارب .%44

جدول رقم ()1

عمانيني والوافدين ح�سب اجلن�س وال�سنوات
عدد ال ُ

امل�صدر  :املركز الوطني للإح�صاء
واملعلومات ،كتاب اال�سقاطات
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عمـــان
ال�سكانية ب�سلطنـة ُ
2014 ، 2040 – 2015

ويظهر من خالل م�ؤ�رشات املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات اقرتاب الرتكيبة ال�سكانية يف ال�سلطنة مما يو�صف بـ “م�ؤ�رش اخللل”،

حيث بلغت ن�سبة الوافدين �إىل ن�سبة املواطنني حتى منت�صف عام  2015حوايل  %43.6حيث بلغ عدد ال�سكان يف ال�سلطنة حوايل 4.159.102

مليون ن�سمة ،يُ�شكل العمانيون منهم ( 2,344,946مليون) فيما بلغ عدد الوافدين 1,814,156

مليون.

ومبا �أن هناك ن�سبًا كبرية من هذه العمالة تعمل �ضمن املنازل ،ا�ستدعى هذا اخللل
ال�سكاين النقا�ش يف احلفاظ على القيم والهوية الوطنية وال�سمات اخلا�صة بهذه املجتمعات،
واحلد من الآثار ال�سلبية وحتدي ًدا فيما يتعلق بالعوامل االجتماعية والثقافية .فعلى امل�ستوى

االجتماعي ميكن �أن تربز م�شكالت عديدة تتعلق برتبية الأطفال والن�شء والهوية واالنتماء
والقيم ،وكذلك زيادة جرائم الأحداث ،وبع�ض ال�سلوكيات االجتماعية الدخيلة ،ويف نف�س

الوقت تخالف تقاليد وعادات هذه املجتمعات.

ت�ؤثر العاملة  /املربية على تن�شئة الطفل ب�شكل �سلبي ،حيث تبلغ هذه ال�سلبية

�أ�شارت العديد من الدرا�سات ،على
م�ستوى دول جمل�س التعاون� ،إىل
التغريات التي طر�أت على الأ�رسة
اخلليجية ،واىل امل�صاحبات االجتماعية

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

املنازل .الأمر الذي قد �أتاح للمر�أة
و الوالدين الهروب من الكثري من

الوظائف واملهمات الأ�رسية .فلم تعد
عملية الرتبية من االلتزامات الوظيفية

�أحيان ًا ح ًّدا تهدد معه النمو ال�سليم والتوافق ومتانة الهوية الوطنية ،حيث يتعر�ض الطفل �إىل

للزوج والزوجة بقدر ما حتولت �إىل

فتت�ضارب القيم والتوجهات والنظرة �إىل الكون ما بني الثقافة العربية الإ�سالمية والثقافة

باتت �أن�شطتهن املنزلية ت�شمل فيما

حالة من الت�ضارب يف القيم والعادات والدوافع و�أمناط ال�سلوك ما بني العاملة  /املربية والأهل.
الأ�صلية للعامل ،وي�ضاف �إىل هذا الت�ضارب بدائية القيم والتوجهات وامل�ستوى الثقايف للعامل

ذاته نتيجة ل�شيوع الأمية والعادات امل�ستمدة من واقعه.

ومع �أن هذه الظاهرة ارتبطت بعدة عوامل ومنها دخول املر�أة �إىل �سوق العمل والوفرة

املربيات �أو العامالت الأجنبيات الالتي
ت�شمله رعاية الأطفال وتن�شئتهم

من الناحية ال�صحية والتعليمية
والرتبوية.

املالية التي حتققت للأ�رس جراء التحوالت االقت�صادية� ،إال �أنها للأ�سف كانت حلوال ً �رسيعة

ِ
تعط فر�صة للتفكري بحلول اجتماعية �أخرى مبنية على �إمكانية وواقع هذه
بنف�س �إيقاع التغريات ال�رسيعة التي �صاحبت هذه املجتمعات ،ومل
املجتمعات ،كالعمل مثلاً على تو�سيع نظام تربية الطفولة املبكرة من خالل دور احل�ضانات وريا�ض الأطفال ،كما هو احلال يف الدول املتقدمة.

وت�شري الدرا�سة التحليلية التي �أعدها املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وال�ش�ؤون االجتماعية حول « دور الأ�رسة يف جمتمع متغري «

�إىل �أنه رغم التح�سن الكمي يف التعليم يف املجتمع العربي اخلليجي� ،إال �أنه ال يزال هناك الكثري من العوامل يف العملية التعليمية وتنظيمها

وحمتوياتها ،ما ي�شكل �سببًا للت�سا�ؤل حول مدى متانة التن�شئة االجتماعية يف امل�ؤ�س�سة التعليمية .
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 )4التوجه نحو �سيا�سات ال�سوق:

توجها �أ�سا�سيًا
يُع ُّد التوجه نحو �سيا�سات ال�سوق التي تعني تقدمي اخلدمات احلكومية بال�رشاكة مع القطاعني الأهلي واخلا�ص
ً
يف جمايل خدمات التعليم للطفولة املبكرة وبرامج كبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .ورغم �أن هذا التوجه ما زال يف مراحله املبكرة

يف ال�سلطنة� ،إال �أن دور القطاع اخلا�ص يف جمال التعليم يتنامى ب�رسعة .وت�شري الدرا�سات �إىل �أن التحول لل�سوق للح�صول على اخلدمات

احلكومية قد �أدى �إىل زيادة عدم امل�ساواة بني م�ستخدمي اخلدمة يف القطاعني العام واخلا�ص ،ما يتطلب عدم االعتماد على القطاع اخلا�ص
بال�شكل الأكرب .وقد تقدم اجلمعيات الأهلية البديل من اخلدمات االجتماعية بكلفة �أقل ،وبجودة عالية و�أكرث مالءمة الحتياجات الفئات

امل�ستهدفة.

ويعد و�ضع �إطار اجتماعي تعمل فيه احلكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين م ًعا على توفري خدمات اجتماعية ذات جودة عالية

لتحقيق �أهداف م�شرتكة �إحدى الفر�ص الكبرية لربامج التنمية االجتماعية يف �سلطنة ُعمان خالل املرحلة القادمة.

 )5تنويع م�صادر الدخل الوطني:
يتطلب تنويع م�صادر الدخل الوطني  -والذي يُع ُّد من الأهداف اال�سرتاتيجية لل�سلطنة � -إيجاد نظام حماية اجتماعية متطور،

وقادر على اال�ستجابة مبرونة و�رسعة وفعالية لتحديات املرحلة املقبلة .يتطلب التحول االقت�صادي �إىل اقت�صاد قائم على املعرفة واخلدمات

ا�ستثمارًا طويل املدى ،ورغم وجود احتياطات كافية حلماية امل�ستقبل على املدى الق�صري واملتو�سط� ،إال �أنه ال ميكن التنب�ؤ بامل�ستقبل البعيد
يف ظل الت�سا�ؤالت احلالية حول مدى ا�ستمرارية املعدالت احلالية من عائدات النفط ،ما قد ي�ؤدي �إىل �ضغط مايل على املوازنة وخف�ض يف

الإنفاق العام ،بالإ�ضافة لذلك ف�إن االعتماد الكبري على الواردات الغذائية يجعل ال�سلطنة عر�ضة لالرتفاعات املفاجئة يف الأ�سعار نتيجة
لتقلبات الأ�سواق العاملية �أو نتيجة لظروف التغريات املناخية� .إن امل�ساعدات النقدية يف مثل هذه الظروف ت�صبح ذات �أهمية خا�صة حلماية
الفئات املحتاجة وللتخفيف من الآثار االجتماعية لهذه ال�صدمات .و�ستحتاج ال�سلطنة �إىل حماية الفئات املحتاجة ،وزيادة ح�صانتها
وتعزيز متا�سك الأ�رسة يف مواجهة تلك ال�صدمات.

وتعترب الإجنازات احل�آلية يف جمال مقاومة الفقر من �أهم حم ّركات التغيري االجتماعي التي يتعينّ دعمها مبقاومة احلرمان بكل

مظاهره ،ال �سيما لدى الأطفال والفئات اخلا�صة ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،من خالل مراكمة ر�أ�س املال الب�رشي للق�ضاء على �أ�سباب توارث
الفقر عرب الأجيال .وكي يت�سنّى تعزيز ال�سيا�سات والتدخالت احلالية يف جمال الق�ضاء على الفقر وكل مظاهر احلرمان الب�رشي ،ال بد من

الوقوف على �أ�سباب التفاوت يف م�ستويات الفقر النقدي والفقر متعدد الأبعاد بني املحافظات والواليات ،وو�ضع ال�سيا�سات والربامج
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الكفيلة بالتقلي�ص من حجم الفوارق ،والتح�سني من م�ستويات معي�شة املواطنني يف كافة �أرجاء ال�سلطنة.

ويف هذا ال�صدد ،تتطلب املرحلة القادمة توجيه املزيد من العناية بالإح�صاءات اخلا�صة باال�ستهالك والإنفاق الأ�رسي والأبعاد

املتعددة للحرمان ،والفقر الب�رشي مبا ي�سمح باعتماد برامج اجتماعية مدعمة بالدالئل والبيانات وخرائط الفقر ،عالوة على تر�سيخ ثقافة
املتابعة والتقييم .كل هذه التغريات جمتمعة �ست�ؤدي �إىل �إحداث النقلة املطلوبة على م�ستوى �أداء الربامج االجتماعية و�آثارها التوزيعية،

و�إك�سابها الكفاءة الالزمة.
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ب -خماطر وحتديات خارجية:
 )1متغريات يف دول الإقليم:

هناك عوامل خارجية ناجتة عن العوملة �ست�ؤثر حت ًما على ال�سلطنة .ال

ميكن لأي دولة ال�سيطرة على �آثار العوملة� ،سواء الإيجابية منها مثل توفري

فر�ص متكافئة للو�صول للمعلومات ،وتنامي تبادل اخلربات واملمار�سات بني
الدول �ضمن �إطار «عامل واحد»� ،أو ال�سلبية منها مثل القيم الدخيلة على

املجتمعات ،وخا�صة تلك املرتبطة بالعادات اال�ستهالكية وعوملة الإعالم،
ون�رش العادات التي قد تتنايف والقيم الإ�سالمية الأ�صيلة ،ما قد ي�ؤثر ب�شكل
مبا�رش على ال�شباب مهددًا التزامهم بالهوية ال ُعمانية .فو�سائل الإعالم
االجتماعي ت�سمح بالتعبري عن كافة الق�ضايا وتفتح احلوار وامل�شاركة يف

ت�شهد بع�ض الدول يف �إقليم ال�رشق الأو�سط

حالة من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني
والتي قد ت�ؤثر على االقت�صاد واملجتمع

عماين .مما �سي�شكل �ضغوطا ً على نظام
ال ُ
احلماية

االجتماعية،

كما

�سيزيد

من

ال�ضغط على ميزانية الدولة خا�صة يف

اجلانبني ال�صحي والتعليمي.

وجهات النظر ب�شكل �أكرب ،ما يعر�ضهم ب�شكل غري م�سبوق لأفكار مل

تكن متاحة للأجيال ال�سابقة ،وهي �أفكار قد تكون �إيجابية ،وقد ال تتوافق
والقيم ال ُعمانية الإ�سالمية الأ�صيلة .ولعل �أهم التهديدات يف هذا اجلانب
هو احتكار عدد حمدود من �رشكات التكنولوجيا الغربية مل�ضمون وحمتوى

الإعالم االجتماعي املنت�رش .وتلعب �سيا�سات التنمية االجتماعية دورًا مه ًّما يف ر�صد �آثار العوملة ،وزيادة الوعي العام حول �آثارها ال�سلبية،
ور�صد مدى ات�ساقها مع القيم ال ُعمانية الأ�صيلة .وميكن خلدمات الرعاية االجتماعية الوقائية التخفيف من وط�أة هذه الت�أثريات على

ال�شباب ،ومعاجلة الق�ضايا االجتماعية احل�سا�سة بطريقة مدرو�سة وفعالة .ويتوجب على �سيا�سات التنمية االجتماعية يف املرحلة
القادمة �أن تلعب دورًا يف زيادة الوعي املجتمعي بهذه الق�ضايا ور�صد دور الإعالم االجتماعي يف تعزيزها واال�ستفادة منها يف دعم ت�أ�صيل

القيم الإ�سالمية بهدف حماية املجتمع ال ًعماين.
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 )2العوملة والتقدم يف تقنية املعلومات:
لقد �ساهمت العوملة والتقدم يف تقنية املعلومات يف حتقيق النمو االقت�صادي يف الكثري من دول العامل� ،إال �أن عدم امل�ساواة قد

أي�ضا ب�سببها .مما ال �شك فيه �أن �آثار العوملة واالقت�صاد الرقمي �ست�سهم يف منو االقت�صاد ال ُعماين وحتقيق الرفاه االجتماعي،
تزايد � ً
لكن هناك �رضورة ملحة لو�ضع �سيا�سات ا�ستباقية للتخفيف من �آثار عدم امل�ساواة املتوقعة وف ًقا للتجارب الدولية �أو احلد منها.

ويف هذا ال�صدد ال بد من الت�أكد من ا�ستعداد ال�سلطنة للتعامل مع �آثار التقدم التقني ،وعلى جاهزية ال ُعمانيني للح�صول على
الوظائف اجلديدة يف �سوق العمل مع الرتكيز على الأبعاد الإن�سانية .بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع االبتكارات التي تزيد من فر�ص توظيف

ال�شباب جمي ًعا مبن فيهم ال�شباب ذوي الإعاقة ،والت�أكد من و�صول التكنولوجيا للمناطق البعيدة ،والفئات املحتاجة.

كما توفر التقنيات اجلديدة حلوال ً مبتكرة لبع�ض الفئات املحتاجة يف املجتمع مثل كبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،

و�أدوات لتعزيز الدمج واال�ستقاللية .ت ُ َع ّ ُد الربامج التي ت�ساعد يف توفري الرعاية ال�صحية واالجتماعية عن بُعد من الو�سائل

التكنولوجية امل�ساعدة والتي تمُ كن من توفري خدمات الرعاية يف املنزل� .إن التطور التقني يرفع من توقعات امل�ستفيدين من اخلدمات

االجتماعية ،ويجعلها �أكرث ا�ستجابة لرغباتهم واحتياجاتهم .وت�ضع هذه اال�سرتاتيجية يف اعتبارها �أهم التطورات التقنية التي
تعر�ضا للمخاطر.
ميكن �أن تدعم عمل الوزارة لتدعيم ومتكني الفئات الأكرث
ً

 )3الأهداف الإمنائية امل�ستدامة:

ت�شكل الأهداف الإمنائية امل�ستدامة ،والتي مت تبنيها م�ؤخرًا الإطار الإمنائي الدويل والوطني للعام 2030م  -حتديًا للدول ،-وتتجاوز
الأهداف الإمنائية امل�ستدامة حتقيق جمموعة واحدة من الأهداف لتهدف �إىل حتقيق ثالث جمموعات من الأهداف ترتبط بالنمو

االقت�صادي واحلد من الفقر ،وحتقيق االندماج االجتماعي ،واال�ستدامة البيئية ،ولتحقيق هذه الأهداف ال بد من تبني منهجية
ً
تخطيطا على امل�ستوى الوطني ودرجة عالية من التن�سيق
للعمل امل�شرتك مع القطاعات احلكومية املختلفة ،والتى تتطلب

احلكومي ،ودورًا حموريًا لوزارة التنمية االجتماعية.

�إن املتغريات املحفزة للتحول يف ال�سيا�سات االجتماعية �-سابقة الذكر -تتفاعل مع االجتاهات احلالية ،وال بد من تتبع وقيا�س �أثرها
على التنمية االجتماعية ،واالعتماد عليها يف و�ضع الإطار العام لت�صميم وتنفيذ الربامج التنموية يف املرحلة القادمة.
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الف�صل الثالث :نقلة نوعية ملواجهة حتديات التنمية االجتماعية.
متيزت العقود الأربعة املا�ضية بتحقيق نه�ضة عمران ّية وقفزة نوعية

على م�ستوى البنية التحتية متثلت يف مد �شبكة طرق ع�رصية و�رسيعة �إىل

كافة �أرجاء ال�سلطنة ،مع تعزيز قطاع االت�صاالت مب�شاريع رائدة ت�ضاهي الدول
املتقدمة ،بالإ�ضافة �إىل حتديث قطاع البنية الأ�سا�س ّية العا ّمة والتي تعترب

راف ًدا مه ًّما من روافد االقت�صاد الوطني ،و�أبرز دعامات مميزاته التناف�سية.

ومل تقت�رص هذه النه�ضة على هذه اجلوانب ،بل امتدت �إىل م�ؤ�رشات التنمية

الب�رشية ،حيث ع ّد برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �سلطنة ُعمان واحدة من �أف�ضل
الدول يف العامل من خالل الأداء والإجنازات يف جمال التنمية الب�رشية ،وذلك وفق

م�ؤ�رش التنمية الب�رشية العاملي  )HDI(.ففي عام  2010حققت ال�سلطنة
املركز الأول على م�ستوى العامل ك�أ�رسع تطور لقيمة التنمية الب�رشية للفرتة

من عام � 1970إىل عام .3 2010

�شكل رقم ()7

تطور دليل التنمية الب�رشية يف البلدان التي بد�أت من نقاط متقاربة يف عام 1970

" وجهنا احلكومة �إىل الرتكيز يف خططها امل�ستقبلية

على التنمية االجتماعية خا�صة يف جوانبها املتعلقة

مبعي�شة املواطن وذلك ب�إتاحة املزيد من فر�ص العمل
وبرامج التدريب والت�أهيل ،ورفع الكفاءة الإنتاجية
والتطوير العلمي والثقايف واملعريف..

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

يكون هذا الأمر حمل اهتمام املجل�س الأعلى للتخطيط
الذي يهدف �إىل و�ضع خطط تنموية مدرو�سة تراعي
�أولويات كل مرحلة ،وتوازن بني خمتلف �أنواع التنمية

مبا ي�ؤدي �إىل بلوغ الغاية املن�شودة باذن الله"

خطاب ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
عمان 2012
�سعيد املعظم �أمام جمل�س ُ

امل�صدر :تقرير التنمية
الب�رشية العاملي 2010
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 ) 3تقرير التنمية البرشية العاملي . 2010

كما �أحرزت ال�سلطنة تقد ًما كبريًا على درب حتقيق �أغلب �أهداف الإمنائية للألفية التابعة للأمم املتحدة ،بف�ضل توافر ر�ؤية وا�ضحة

و�إرادة �سيا�س ّية حازمة للتغلب على الأ�سباب الأ�سا�سية للفقر ،وتنفيذ

العديد من الربامج التي جنحت يف احلد من ظاهرة الإق�صاء ،ما يجعل
منوذجا يحتذى به يف الدول ذات الدخل املرتفع والتي ت�ؤمن ب�أهمية
ال�سلطنة
ً

اال�ستثمار وتراكم ر�أ�س املال الب�رشي الالزمني لتحقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية.

"ونحن يف ال�سلطنة وعلى الرغم من الأزمات التي جتتاح
العامل،وما ت�شكله من �صعوبة يف التنب�ؤ بحدودها

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

الدول� .إال �إننا ن�سعى جاهدين للتقليل من تلك الآثار
ً
حفاظا على
بانتهاج �سيا�سات اقت�صادية متوازنة

ً
ملحوظا؛ فبلغ متو�سط الزيادة ال�سنوية
وحقق متو�سط دخل الفرد من ًّوا

ما للخطط الإمنائية يف
ما حتقق من مكت�سبات ودع ً

من عام  2000وحتى عام  4 2014مع احلفاظ على �سالمة التوازنات الكل ّية

الدولة الع�رصية القائمة على �أ�س�س متينة ت�ضمن لها

يف �إجمايل ن�صيب الفرد من الناجت املحلي ن�سبة  %7على مدى الفرتة املمتدة
لالقت�صاد الوطني.

يف الوقت ذاته ات�سمت التجربة ال ُعمانية يف جمال الق�ضاء على

الفقر بالإيجابية والنجاح ،ف�أ�شارت وثيقة ال�سيا�سات االجتماعية يف مرحلة
االنطالق االقت�صادي ال�صادرة عن املجل�س الأعلى للتخطيط� ،إىل تراجع

ن�سبة ال�سكان من ذوي الدخل املحدود من � %16.1سنة � 2006إىل � % 11سنة

 ،2010وذلك بف�ضل توايل فرتات منو اقت�صادي مت�سارع ،عالوة على امل�ساهمة

جماالتها املتعددة عاقدين العزم على ا�ستكمال بنيان
ا�ستمرار تنمية املوارد الطبيعية والب�رشية ،ون�رش العلم

والثقافة واملعرفة ،وتوفري الأمن واال�ستقرار ،وتوطيد
قواعد العمل امل�ؤ�س�سي مما ي�ؤدي بعون الله �إىل مزيد من

النماء والرخاء والعي�ش الكرمي لكل املواطنني".

خطاب ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
عمان 2011
�سعيد املعظم �أمام جمل�س ُ

الفعالة لربامج التحويالت النقدية االجتماعية ،وال �سيما برنامج ال�ضمان
االجتماعي حيث مت تقدير م�ساهمة منافع برنامج ال�ضمان االجتماعي يف

التقلي�ص من معدالت الفقر بن�سبة  %30عام .2010

كما ت�سارع تراجع معامل جيني والذي يقي�س عدم امل�ساواة يف توزيع الدخل �إىل  0.308يف عام  2010مقابل  0.384يف عام ، 5 2006

ما ي�ؤكد جناح �سيا�سات تقلي�ص عدم امل�ساواة االجتماعية ،وت�أمني التوزيع العادل واملتوازن لثمار النمو االقت�صادي على جميع فئات املجتمع.
 ) 4بيانات املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.
 ) 5املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،النتائج النهائية مسح نفقات ودخل األرسة .2012 ،
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كما �أدت التطورات مبجال ال�سيا�سات والت�رشيعات يف ال�سلطنة �إىل وجود عوامل وفر�ص حلماية �أف�ضل للمر�أة والطفل والأ�شخا�ص

ِ
تكتف ال�سلطنة فقط ب�أعداد اخلطط ال�سنوية حلماية هذه الفئات ،و�إمنا �رشعت يف �أعداد
ذوي الإعاقة  ،فعلى م�ستوى ال�سيا�سات مل
أي�ضا يف �إطار
ا�سرتاتيجيات وطنية للطفولة ،و�أخرى للمر�أة ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �ضمنت من خاللها االرتقاء بهذه الفئات .كما عملت � ً

�إعمال االتفاقيات الدولية خالل ال�سنوات املا�ضية �إىل مواءمة الت�رشيعات الوطنية مع هذه االتفاقيات ،و�أ�صدرت عددًا من القوانني التي تعزز
حقوقهم كقانون الطفل وقانون رعاية وت�أهيل املعوقني  ... ،وغريها.

وت�ؤكد جملة الإجنازات �سالفة الذكر �أن ال�سلطنة ت�سري يف الطريق ال�صحيح من حيث �صحة الإجراءات املتخذة و�أهمية خمرجات

�سيا�سات التنمية االجتماعية .وتبقى ال�سلطنة عازمة على امل�ضي قد ًما لدعم املكت�سبات احلالية ،وتعزيزها مب�سارات جديدة لالرتقاء
مب�ستوىات العي�ش ،وتعظيم الأثر التوزيعي للنفقات والتحويالت االجتماعية على الأ�رس ال ُعمانية ،والعمل يف الوقت ذاته على حت�صينها �ضد

ال�صدمات االقت�صادية.

وعلى الرغم من ذلك تظل احلاجة لر�ؤى اقت�صادية واجتماعية جديدة مرتبطة بالتحوالت االقت�صادية واالجتماعية املتوقعة حتى

عام  2040لت�ستجيب للأو�ضاع امل�ستجدة على ال�صعيد االقت�صادي الإقليمي والعاملي .اقرتن التطور االقت�صادي واالجتماعي املطرد خالل
الأربعة عقود املا�ضية بارتفاع كبري يف �أ�سعار النفط ،والتي �شهدت م�ؤخرًا تراج ًعا �شدي ًدا بن�سبة و�صلت �إىل  %50يف العام  2015فقط  6ومع

وجود احتمالية ا�ستمرار ذلك االنخفا�ض يف ال�سنوات املقبلة؛ ف�إن هناك حاجة ملحة لإيجاد احللول اال�سرتاتيجية وال�سبل الكفيلة بخف�ض
االعتماد على عائدات النفط ،وتنويع م�صادر الدخل الوطني باعتباره �أولوية وطنية.

كما تتطلب عملية التنويع االقت�صادي ت�ضافر اجلهود ل�ضخ ا�ستثمارات متزايدة يف قطاعات جديدة واعدة وذات قيمة م�ضافة

عالية مثل االقت�صاد املعريف ،والنهو�ض بامل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة� ،إ�ضافة �إىل و�ضع جمموعة من احلوافز التي تهدف �إىل الق�ضاء على

الفوارق بني مميزات العمل يف كل من القطاعني العام واخلا�ص ،ولعل من �أهم التغيريات التي �ستطر�أ على الرتكيبة ال�سكانية يف عام ،2040
هو امل�سار التنازيل لن�سبة الإعالة ،والتي �سيكون لها �آثار مهمة على م�ستقبل ال�سيا�سات االجتماعية،

اً
معال لكل مئة �شخ�ص يف �سن العمل يف عام  1993لت�صل
وكما هو مبني بال�شكل الآتي فقد انخف�ضت ن�سبة الإعالة من 120

اً
اً
معال لكل مئة �شخ�ص يف عام .2040
معال لكل مئة �شخ�ص يف �سن العمل يف عام  ،2015ومن املتوقع �أن تنخف�ض �إىل 50
�إىل حوايل 65

ويعود ذلك �إىل زيادة ن�سبة ال�سكان يف الفئة العمرية من � 60-15سنة يف عام  2040عما كان عليه يف عام  ،7 2011ما يعترب فر�صة دميغرافية
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 ) 6صندوق النقد الدويل ،آفاق االقتصاد اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط ،مايو  2015؛ البنك الدويل ،تقرير توقعات سلع السوق يوليو 2015م.
 ) 7سوف ترتفع الفئة العمرية  65-15من إجاميل السكان العامنيني وذلك عىل حساب الفئات العمرية للسكان الواقعني خارج قوة العمل من  1257ألف نسمة يف عام  2011إىل حوايل
 2530ألف نسمة يف عام  ،2040أي من نسبة  %62من إجاميل العامنيني إىل حوايل  %66عام ( .2040اإلسقاطات السكانية بسلطنة عامن  ،2040-2015املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
.) 2014-

ينبغي اال�ستفادة منها لتعظيم العائد على م�ستوى ر�أ�س املال الب�رشي ،ومما ال�شك فيه �أن املرحلة املقبلة �ستتطلب �إيجاد وظائف منتجة

والئقة لتلك الفئات ،مع امل�ضي قد ًما يف عملية التعمني ،وتقدمي الدعم الأكرب لتعزيز م�شاركة ال�شباب واملر�أة يف �سوق العمل ،ف�ضلاً عن

اال�ستفادة من التطورات ال�رسيعة واملتالحقة يف قطاع املعلومات والتكنولوجيا لتحقيق التقدم يف القطاعات االقت�صادية واالجتماعية.
				
		

�شكل رقم ()8

عمان للفرتة 2040 – 1993
ن�سبة الإعالة يف ُ

تهدف هذه اال�سرتاتيجية �إىل تعزيز املكا�سب

والعوائد االقت�صادية من خالل اال�ستثمار يف
بناء نظام حماية اجتماعية فعاّل من جانب

واال�ستمرار بتح�سني اخلدمات يف جمال ال�صحة
والتعليم من جانب �آخر .وذلك من خالل �إيجاد

�أدوات جديدة ومبتكرة حلماية ن�سيج املجتمع
عماين وتعزيز متا�سكه وحماية رفاهية �أفراده
ال ُ

ال�سيما خالل الفرتات املقبلة والتي من املتوقع

		

امل�صدر :بيانات �إدارة ال�ش�ؤون االجتماعية واالقت�صادية يف الأمم املتحدة

�أن ت�صاحبها حت ّوالت و�إ�صالحات على �صعيد
االقت�صاد الكلي للدولة.

ومن املتوقع �أن ي�ؤدي التحول الدميغرايف واالقت�صادي يف ال�سلطنة �إىل تغيريات يف هيكل الأ�رسة ،وظهور حتديات جديدة تتطلب و�ضع

ا�سرتاتيجيات جديدة يف جمال دعم الأ�رس ال ُعمانية .فقد فر�ضت عوامل عديدة مثل االنتقال نحو املدن ،وارتفاع م�ستوى تعليم الفتيات،

وزيادة متو�سط العمر املتوقع واق ًعا جدي ًدا على الأ�رس ال ُعمانية ،ما ترتب عليه تغيري يف م�س�ؤوليات و�أولويات الرعاية داخلها .كما �أو�ضحت
بع�ض الدرا�سات �أن هناك ارتفا ًعا يف ن�سب الطالق ،ما ي�ستوجب �إيجاد طرق جديدة ل�ضمان متا�سك الأ�رس ال ُعمانية ،واحلفاظ على �سالمة
الأطفال .عالوة على ذلك ،ف�إن حتقيق حت�سن يف امل�ؤ�رشات االجتماعية وال�صحية الرئي�سية مثل اال�ستمرار يف خف�ض معدالت الوفيات بني

الأطفال ،واحلفاظ على �صحة املراهقني ورفاهية البالغني يتطلب �إيجاد ا�سرتاتيجيات جديدة للتعامل مع املحددات ومعاجلة عدم امل�ساواة
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التي قد تواجه بع�ض الفئات املحتاجة .كذلك �سيكون الأفراد الذين يرتاوح عمرهم بني  25-16عا ًما بحاجة �إىل دعم ملواجهة التحديات

املتزايدة يف �سوق العمل ،ما ي�ستوجب العمل على تعزيز مدى اال�ستفادة من العلوم التي يتلقونها خالل املراحل التعليمية املختلفة
واحتياجات �سوق العمل ،ومازال ال�شباب ذوي الإعاقة يواجهون بع�ض ال�صعوبات مثل �صعوبة الو�صول للمدرا�س و�سوق العمل واملجتمع ،ما

أي�ضا �إيجاد احللول الالزمة ل�ضمان م�شاركتهم الفاعلة يف عجلة االقت�صاد الوطني ودجمهم يف املجتمع.
ي�ستوجب � ً

يف ظل هذه املتغريات حتتاج ال�سلطنة �إىل تركيز جهودها على اال�ستثمار يف بناء املوارد الب�رشية كي ي�شارك املواطن ال ُعماين يف

�صنع م�ستقبل ُعمان .ومن هذا املنطلق؛ تتعامل هذه اال�سرتاتيجية مع الأحداث املتوقعة خالل اخلم�سة والع�رشين عا ًّما القادمة ،وتتطلع �إىل

حتقيق ا�ستدامة املكا�سب التي حتققت خالل العقود املا�ضية حفاظا ً على رفاهية املواطن ال ُعماين ،وتعزيزًا للم�ؤ�رشات االجتماعية وا�ستجاب ًة

للتحديات التي تواجه امليزانية العامة للدولة ،والتي مردها تراجع العوائد من ت�صدير النفط.وحتافظ هذه اال�سرتاتيجية يف الوقت نف�سه
على وجود العوامل املحفزة لتحقيق التغيري االجتماعي والتطور املطلوب لتنويع قواعد الإنتاج ،كما تويل �أهمي ًة ق�صوى لتعزيز قدرة الأفراد

والأ�رس وخا�صة الفئات الأقل ًّ
حظا منهم على مقاومة ال�صدمات االجتماعية واالقت�صادية.

�إن زيادة الإنفاق على ال�صحة والتعليم واحلماية االجتماعية خالل العقود القادمة �سيدعم تطور وتراكم ر�أ�س املال الب�رشي .يف جمال

الفعال �إىل خف�ض معدل وفيات الأطفال ب�شكل �أكرب ،وذلك بالرتكيز على توفري خدمات �صحية
ال�صحة على �سبيل املثال� ،سي�ؤدي الإنفاق
ّ
�أف�ضل للفئات املعر�ضة للمخاطر من خالل التعامل مع املحددات البيئية واالجتماعية� .أما يف جمال التعليم ،ف�إن زيادة الإنفاق �سي�ؤدي �إىل
تعزيز جودة برامج التعليم ،والرتكيز على التعليم املهني يف القطاعات الرئي�سية ،وربط مناهج التعليم ب�سوق العمل ،واال�ستفادة من

طاقات ومواهب الفئات املت�رسبة من النظام التعليمي .ويف هذا اجلانب ال بد من الرتكيز يف املرحلة القادمة على رفع جودة برامج تنمية
الطفولة املبكرة مع الرتكيز على و�صولها للأ�رس الأقل ًّ
حظا؛ ملا يف ذلك من عوائد اقت�صادية واجتماعية كبرية حتقي ًقا للدمج االجتماعي

املن�شود.

كما �أن زيادة الإنفاق يف جماالت احلماية االجتماعية �ست�ؤدي �إىل زيادة قدرة املواطنني على مواجهة ال�صدمات االقت�صادية املحتملة ،والتي

قد يتعر�ضون �إليها نتيجة لإجراءات تر�شيد الإنفاق ،وعلى الرغم من الزيادة يف متويل وزارة التنمية االجتماعية بني عامي 2015-2013م ف�إن
ح�صة الوزارة من �إجمايل الناجت املحلي ال تزال متدنية،كما هو مبني يف ال�شكل البياين الآتي ،والذي يبني حتليل االجتاهات اخلا�صة بتخ�صي�ص

املوارد الوطنية للتنمية االجتماعية خالل الأعوام .2015 - 2013
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�شكل رقم ()9

الإنفاق على التعليم وال�صحة والتنمية االجتماعية كن�سبة  ٪من �إجمايل الناجت املحلي

امل�صدر :وزارة املالية املوازنة العامة للدولة 2015 - 2013

�إىل جانب ذلك جند �أن ن�سبة �إنفاق وزارة التنمية االجتماعية من �إجمايل الإنفاق احلكومي قد �شهدت تراج ًعا حيث تراجعت من  %3.8يف عام
� 2013إىل �أقل من  % 3.23يف عام  2015كما هو مبني يف ال�شكل الآتي:

�شكل رقم ()10

الإنفاق على التعليم وال�صحة والتنمية االجتماعية كن�سبة  ٪من �إجمايل الإنفاق احلكومي املحلي

امل�صدر :وزارة املالية املوازنة العامة للدولة .2015 - 2013
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يتحدد التقدم يف املعايري والرفاه االجتماعي من خالل االهتمام ب�شكل

�أكرب بالدمج االجتماعي وامل�شاركة الوا�سعة والفعالة لكافة الفئات مبا يف ذلك

املر�أة والطفل وال�شباب وكبار ال�سن� .إن �سيا�سات االندماج االجتماعي والإن�صاف

ت�صبح ذات �أهمية خا�صة يف فرتات �ضبط وتقلي�ص الإنفاق املايل وتعرث الأداء
االقت�صادي .ويعد الرتكيز على تعزيز م�شاركة املر�أة يف كافة املجاالت مع الرتكيز

تويل هذه اال�سرتاتيجية �أهمية كبرية للأ�رسة
عمانية وت�ضعها يف قلب ال�سيا�سات
ال ُ

االجتماعية .فعملية ت�شكيل ر�أ�س املال
الب�رشي التتم فقط يف املدار�س ولكن يف
الأ�رسة � ً
ما يف
أي�ضا ،ويعترب دور الأ�رس حا�س ً

ب�شكل �أكرب على م�شاركتها يف �سوق العمل من �أهم الو�سائل امل�ستخدمة دوليًا
للتعامل مع واقع هذه الفرتات .وعادة ما يتم ذلك من خالل حتقيق التوازن املطلوب

لتكون �أكرث ح�صانة ،عالوة على �رضورة تعزيز

ال�سيا�سات املحفزة وتوفري اخلدمات الالزمة لذلك .على �سبيل املثال تعتمد قدرة

االجتماعية واالقت�صادية املركزية التي ال بد

بني واجبات املر�أة جتاه الأ�رسة والعمل ،وم�ساعدتها ودعم م�شاركتها يف و�ضع

املر�أة يف احل�صول على وظيفة منتجة ب�شكل كبري على توفري خدمات رعاية �أطفال
ذات جودة جيدة وعلى وجود مناخ داعم وممكن لها� ،سواء من قبل �أ�رستها �أو من
قبل جمتمعها .من جانب �آخر تعتمد قدرة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على امل�شاركة
ب�أق�صى طاقاتهم يف املجتمع على جتاوز جمرد فكرة توفري الإعانات وامل�ساعدات �إىل

�إجراء تغيريات جوهرية يف نظرة املجتمع ال�سلبية جتاه ه�ؤالء الأ�شخا�ص .وتزداد هنا
�أهمية الرعاية االجتماعية باعتبارها جزءًا من ال�سيا�سة االجتماعية التي تهدف

�إىل تقلي�ص املخاطر االجتماعية ،وتعزيز حياة الذين يحتاجون �إىل دعم.

هذا ال�صدد ،حتتاج الأ�رس �إىل متكني �أع�ضائها

وتقوية التما�سك الأ�رسي .فالأ�رسة هي الوحدة
�أن حتظى باهتمام ال�سيا�سات االجتماعية مع
العمل بالتوازي على تعزيز العوامل املكملة
يف ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية ،مبا
يف ذلك حتقيق املواءمة بني العمل واحتياجات
الأ�رسة مع تو�سيع نطاق خدمات الرعاية
االجتماعية للأ�رس لت�شمل كل مراحل م�سار

احلياة.

�إن الأ�رسة هي العن�رص الأ�سا�سي للحد من �إمكانية عدم امل�ساواة واحلرمان بني

الأجيال ويف ذات الوقت فهي حمورية يف نقل الثقافة والهوية ال ُعمانية عرب الأجيال .تتعامل �سيا�سة التنمية االجتماعية مع جمموعة
�أو�سع من �سمات الأ�رسة باعتبارها وحدة اقت�صادية واجتماعية قائمة بذاتها ،ما يتطلب اال�ستثمار فيها  ،والتعامل مع �أي �شكل من �أ�شكال

عدم امل�ساواة بني �أع�ضائها ،وتعزيز ح�صانتها وقدرتها على التعامل مع خمتلف التحديات .فهناك عوامل ت�ؤدي �إىل تخفيف �أثر التوجهات
وال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية على الأ�رسة ،و�إىل تعزيز العالقة بني الرجل واملر�أة على �أ�س�س امل�ساواة ،ما يتطلب �أ�ساليب وهياكل

جديدة داعمة للأ�رس ،و�إىل بناء القدرات وتبادل اخلربات واملعارف بينها.
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وا�ستعدادًا للم�ستقبل ف�إن جودة تراكم ر�أ�س املال الب�رشي يف عام � 2040سيعتمد ب�شكل كبري على القرارات التي يتم اتخاذها اليوم

ب�ش�أن الأطفال وال�شباب .انطال ًقا من مبد�أ التنمية امل�ستدامة؛ميثل الأطفال وال�شباب اجليل الثاين الذي �سريث مكت�سبات اليوم .وعلى الرغم

من �أن ن�سبة من هم دون �سن � 18سنة �سترتاجع ب�شكل ب�سيط� ،إال �أن اال�ستثمار اليوم يف الأطفال ،ويف اجليل احلايل يظل هو التحدي الأكرب.

فر�صا مت�ساوية جلميع الأطفال ،ولذلك فال بد للتوجهات احلكومية �أن ت�ضع اخلطط واحللول
حتتاج الطفولة ال�سليمة �إىل وجود مناخ يوفر
ً
املبتكرة ل�ضمان عدم وجود �أي طفل ُعماين يف حالة الفقر،بالإ�ضافة لإيجاد تدخالت فاعلة للتعامل مع التحديات القائمة وامل�ستحدثة يف
جماالت عدة مثل التغذية والتدخل املبكر خا�صة للأطفال ذوي الإعاقة ،وهي التدخالت التي �ستحتاج �إىل توفري موارد ب�رشية ومالية كبرية،

وذلك لتعزيز امل�ساواة يف املجتمع ال ُعماين م�ستقبلاً .

وتت�صدى هذه اال�سرتاتيجية لتحديات املرحلة املقبلة من خالل و�ضع الأ�س�س املتينة لبناء نظام حماية اجتماعية �شامل يتفاعل مع

القطاعات االجتماعية الأخرى يف �إطار ي�سمح بتنا�سق التدخالت وتكاملها وارتباطها ب�صورة وثيقة باالقت�صاد الوطني يف �سلطنة ُعمان.

كما ت�ؤ�س�س ال�سنوات الع�رش القادمة لتحويل دور وزارة التنمية االجتماعية من الرتكيز على الدور احلمائي بالدرجة الأكرب لتلعب دورًا �أ�سا�سيًا
يف احلماية والتغيري االجتماعي وتوفري املناخ الداعم للإنتاج .و�سيتطلب ذلك ا�ستثمارًا يف بناء قدرات الكوادر وت�أ�سي�س �رشاكات جديدة
لتتمكن الوزارة من حتفيز التغيري االجتماعي املطلوب يف ال�سلطنة خالل املرحلة القادمة ب�شكل ا�ستباقي وقيادي ومتطلع للم�ستقبل.
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الف�صل الرابع :الر�ؤية واملبادئ الإر�شادية والأهداف اال�سرتاتيجية.
تنطلق هذه اال�سرتاتيجية من تعاليم الدين الإ�سالمي ال�سمحة ،والنظام الأ�سا�سي للدولة والتوجيهات ال�سامية ،وتن�سجم مع

الهوية والقيم ال ُعمانية الأ�صيلة ،وتتوافق مع الت�رشيعات الوطنية وااللتزامات الدولية التي �صادقت عليها ال�سلطنة مبا يف ذلك اتفاقية

الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،والتي �سيتم بناءً عليها

حتقيق التقدم املطلوب يف جماالت التنمية االجتماعية يف ال�سلطنة.

�شكل رقم ()11

منطلقات اال�سرتاتيجية

و�سي�ستعر�ض هذا الف�صل ر�ؤية اال�سرتاتيجية ور�سالتها ،ومبادئها الإر�شادية ،والأهداف اال�سرتاتيجية.
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 -1الر�ؤية:

ا�ستلها ًما من ر�ؤية ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه الله ورعاه  -والتي تويل �أهمية خا�صة

للنمو االقت�صادي يف ال�سلطنة ،و�أهمية �أن يكون النمو االقت�صادي متواف ًقا ،ومعززا ً للتنمية االجتماعية ،و�إيالء الأولوية لتفعيل دور ال�شباب

واملر�أة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف جهود التنمية.

وبعد �سل�سلة من اللقاءات والنقا�شات وحلقات العمل املتخ�ص�صة ،عقدت وزارة

التنمية االجتماعية ور�شة عمل يف مايو  ،2015بغر�ض و�ضع ر�ؤية الوزارة لعام 2040م،

" لقد �أكدنا دائما اهتمامنا امل�ستمر بتنمية

املوارد الب�رشية ،وذكرنا �أنها حتظى بالأولوية

وقد تبنت احللقة الأ�سلوب الت�شاركي مب�شاركة وا�سعة من كوادر وموظفي الوزارة

الق�صوى يف خططنا وبراجمنا ،فالإن�سان هو

من خمتلف املحافظات .وقد انق�سم امل�شاركون يف احللقة ملجموعات ميثلون الفئات

الرحى الذي تدور حوله كل �أنواع التنمية� ،إذ

الإعاقة ،وامل�سنون) .وقد قام امل�شاركون ببلورة وتطوير ر�ؤية تلبي طموحات وتطلعات

العي�ش الكرمي له و�ضمان �أمنه و�سالمته"

ً
م�شاركا وم�شاركة مبن يف ذلك ممثلني عن مديرياتها
واجلهات ال�رشيكة والتي تعدت 80

التي ت�ستهدفها اال�سرتاتيجية وهم( :الأطفال ،وال�شباب ،واملر�أة ،والأ�شخا�ص ذوي

الفئات امل�ستهدفة .التي ت�ضمن م�شاركتهم يف �سوق العمل ،والوفاء بحقوقهم يف
التعليم ،والرعاية ال�صحية ،والرعاية االجتماعية �..إلخ.

حجر الزاوية يف كل بناء تنموي وهو قطب

�إن غايتها جميعا ً هي �إ�سعاده وتوفري �أ�سباب
خطاب ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم
عمان 2011
�أمام جمل�س ُ
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وثيقة استراتيجية العمل االجتماعي 2025-2016

()35

2040م
جتماعيةلعام
االجتماعية
التنمية
رؤيةوزارة
ر�ؤية
م
لعام 2040
التنمية اال
وزارة

كر صاد قاد ع اسق ما كامر إمكا اته لقحبيق مسقو
معيش مالئا يف ظر أساا مقماسكة وجمقم مزدها.
تعتم ههل ه ه ال ؤي ههة ول ههى تحقي ههق ت مي ههة اجتماوي ههة بم ه نش ههُع اةش هها كة اعُتمعي ههة وي ه ههع ه ج ه

ا ههل اط وين ه

القل اط ع التأكل أ األن مة اة ج ت ه اللو ال ي لألس واالهتما بالعماية الت م ية بقل االهتما بم جاىها .ك ل
تعتمد هذه الر�ؤية على حتقيق تنمية اجتماعية مبنظور ي�شجع امل�شاركة املجتمعية ،ويرفع من جودة اخلدمات  ،ويطور القدرات مع الت�أكد
وق ق
الالزمو للعزي
واالهتمام وبما
أ�رس ،لألس
مه ة
وشاتوفراة و
من �لأن إالى ا
هه تست
تماسهسا .االهتمام مبخرجاتها .كذلك فهي ت�ستند �إىل احلقوق،
ضمالتنموية بقدر
بالعملية
الدعم
املوجودة
أنظمة
و�شاملة وممكنة ومعززة للأ�رسة ،ومبا ي�ضمن متا�سكها.

الرؤية :

كم ذولر

اجتماوية :لكاهة األه ا في السان ة.
كماإطاتوفرؤية
هذه الر�ؤية

لكافةهالاأفراد يف
	 اإلق ا� -إطار
ال�سلطنة.الت
واحترا ه ا
اجتماعيةاط األ
بالتر�ؤية بي قل
	

بما نساه في تعزيز الت مية االجتماوية.

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

املتعلقةبحق ق
سان ة.
وايها في ال
واةصا ق
اإلنسا
الدوليةاةتعاقة
اللولية
اةعا ير
اهق ع
ال�سلطنة.
عليها يف
إن�سان وامل�صادق
بحقوق ال
املعايري
التوافق مع
	 الت -
 متكني الأفراد والفئات املحتاجة من حتقيق �أق�صى ا�ستغالل لطاقاتهم.لناقاىه .
	 تمهي األه ا والفئاط اعوتاجة تحقيق أقك و استت ا
	

 -الرتكيز على الرفاه االجتماعي معيارًا لقيا�س مدى النجاح والتقدم يف حتقيق اال�سرتاتيجية.

اتيجية.
ستر
تحقيقأ�ساال
والتقلمن �في
االقت�صاديةال جاح
لقياس ل،
بني عيا ا
االجتماعي
�ضمانال ها
التركيل ولى
	
الب�رشي.
املال
أجل بناء ر�
واالجتماعية
ال�سيا�سات
االن�سجام فيما
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 �إحداث تغري كبري يف الطريقة التي ينظر بها املجتمع ال ُعماين �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملر�اةااأة.البش ي.
	 ما االنسُا هيما بي السياساط االقتصا ة واالجتماوية أجل ب اء أس
هها اعُتمع ر
العماني إ ى األش ا ذوي اإلواقة واة أ .
 إحلاث تتير كبير في الن يقة الت

ب -الر لة:

 التركيل ولى ال ها االجتماعي عيا ا لقياس ل ،ال جاح والتقل في تحقيق االستراتيجية.
 ما االنسُا هيما بي السياساط االقتصا ة واالجتماوية
هها اعُتمع ر
العماني إ ى األش ا
 إحلاث تتير كبير في الن يقة الت

أجل ب اء أس اةاا البش ي.

ب -الر

لة:الر�سالة:
-2

ذوي اإلواقة واة أ .

2040م
جتماعيةلعام
االجتماعية
التنمية
لعام 2040م
التنمية اال
وزارةوزارة
ر�سالةسالة
ر

ا لازا املقتمرلل ذ ويرال مك ا جتم ل ن خالل دع وذمهيع الفئ ت املحت جة ،و ء آل ت ل علة
للحم ية ا جتم ع ة ،وت ي التم ك األ ر والته ن ا جتم ل ،وذف ك الشراكة املجتم ة،
ورل كف ءة املوارد لتق ي خ ن ت اجتم ع ة ذات جودة ع ل ة.
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جـ -املبادئ الإر�شادية:

تقوم ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي على املبادئ الإر�شادية( :الإن�صاف ،واالندماج االجتماعي ،والتمكني) ،وتنطبق هذه املبادئ على كافة

حماور اال�سرتاتيجية ،وهي ت ُر�شد وتوجه عملية تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي.
�شكل رقم ()12

املبادئ الإر�شادية ال�سرتاتيجية العمل االجتماعي
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يتمركز الإن�صاف حول فكرة «العدالة» وهي ت�ضمن �أن اخلدمات تتوافق واالحتياجات .فالظروف املحيطة بالفرد ،مثل :مكان امليالد

والنوع االجتماعي ،والعرق ،والدخل ،وامل�ستوى التعليمي للآباء ،و�أية ظروف �أخرى ال دخل للفرد فيها ،يجب �أال متنع �أو تعيق الفرد من الو�صول

ً
ارتباطا وثي ًقا بقيم العدل الإ�سالمية والتي ت�ضمن الفر�ص املتكافئة .يتطلب االلتزام بالإن�صاف
�إىل خدمات ذات جودة عالية .وهي مرتبطة
�إيالء االهتمام لإزالة الفوارق يف الو�صول �إىل اخلدمات ،وتتمثل هذه الفوارق يف �أية اختالفات يف م�ستوى املعي�شة ،واالهتمام بتحقيق التوازن

الإقليمي يف �سلطنة ُعمان ،بالإ�ضافة ملراعاة االختالفات يف الفر�ص االقت�صادية بني الرجل واملر�أة .قد ميثل عدم امل�ساواة االجتماعية تهدي ًدا

ممنهجا ،فال بد من مكافحة كل �أ�شكاله ،املبا�رشة وغري املبا�رشة ،من خالل التغيري يف الت�رشيعات� ،أو التغيري يف ال�سيا�سات
للمجتمع �إن كان
ً
تعزيزًا للم�شاركة االقت�صادية للمر�أة مثلاً �أو للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .يويل الرتكيز على الإن�صاف اهتما ًما لدور املر�أة يف املجتمع وللعالقات غري

املتكافئة بني الرجل واملر�أة ،خا�ص ًة فيما يتعلق بالزواج� ،أو عند توزيع م�سئوليات رعاية الأطفال وذوي الإعاقة واملر�ضى وكبار ال�سن يف الأ�رسة.

كما �أن الإن�صاف ي�ضمن التغلب على كل �أ�شكال العزل عند توجيه اال�ستحقاقات.

ي�سعى االندماج االجتماعي ل�ضمان الو�صول �إىل الأفراد �أو الفئات التي مل يت�سن لها �أن ت�شارك بنجاح يف االقت�صاد �أو تعاين �أي

�شكل من �أ�شكال العزل يف املجتمع ،وذلك من خالل معاجلة العقبات الهيكلية والتي حتد من م�شاركتهم �أو ت�سهم يف �إق�صائهم .قد تكون

احلواجز �أمام الدمج االجتماعي مبنية على �أفكار جمتمعية م�سبقة� ،أو حواجز اقت�صادية �أو حواجز بيئية .ي�ؤكد هذا املبد�أ على �أن اخلدمات
قد تكون �شاملة �أو ُم�ستب َعدة اعتمادًا على كيفية ت�صميمها .كما �أن جمموعات معينة قد تفتقر لقدرات حمددة ،ولكن ميكنهم التغلب
أي�ضا ال�سيا�سات التي تعزز من «الدمج الن�شط» للأ�شخا�ص
على عزلتهم االجتماعية والثقافية �إذا هيئت لهم بيئة مي�رسة .وي�شمل الدمج � ً

تعر�ضا للمخاطر .وغالبا ما تكون ا�سرتاتيجيات االندماج االجتماعي �أكرث فاعلية عندما
امل�ستبعدين عن �سوق العمل واملجموعات الأكرث
ً
ترتبط بع�ضها ببع�ض ،وتكون متعددة القطاعات وتعالج الأ�سباب اجلذرية.

يهتم التمكني يف املقام الأول بالقدرة على االختيار ،و�سماع الآراء ،و�أخذ القرارات .وهو عبارة عن عمليات ت�ضمن ح�صول من هم

معر�ضون خلطر الإهمال من املجتمع على الفر�ص واملوارد كي يتمكنوا من امل�شاركة ب�شكل كامل يف احلياة االقت�صادية واالجتماعية ،ويتمتعوا

قيا�سا بنظرائهم يف املجتمع .وللتمكني �صلة و�أهمية خا�صة بالن�سبة للمر�أة والأ�شخا�ص ذوي
مب�ستوى معي�شي الئق والرفاه يف املجتمع
ً

الإعاقة وكذلك كبار ال�سن .للتمكني بُعد فردي وجماعي ،وهو معني بفهم املجموعات حلقوقهم ،وتعلمهم كيفية �إعادة تعريف �أنف�سهم،

وتكوين عالقات جديدة مع امل�ؤ�س�سات وال�سلطة .وبالن�سبة لبع�ض املجموعات ،ف�إنه يحتاج �إىل العمل الإيجابي والتغلب على الو�صمة� .أما
العنا�رص امل�ساهمة يف التمكني فهي الو�صول للمعلومات ،والقدرة على تخطيط حياة الفرد ،وبناء الثقة بالنف�س وامل�شاركة.
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كيفية إوا تع يف أنفسس وتك ي و قاط جل ل هع اةتسسهاط والسهانة .وبال سهبة لهبعض اعُم وهاط ه نهه حتهاس إ هى العمهل
اإل جابي والتتاب ولى ال صمة .أ ا الع اص اةساهمة في التمهي هه ال ص ا لامعا اط والقل ولهى ت نهي حيها الفه وب هاء
ال قة بال ف واةشا كة.
علىاةسههت ،
هاح
ويعتمدنجه
والوطني .ويعتمههل
واملحلي واله ط .
هاعلي واعولههي
الفرديي والعه
امل�ستوى الفه
التنمية ولههى
ههيل الت ميههة
لدعم تشه
متداخلةهة لههلو
هاط تلاخاه
املبادئئ م ًعهعاها �آليه
ت�شكلهههذهاةبهها
تشههكل
جناح
والعائلي
ت�شكيل
آليات
وتو�سعا
حتول تح
وهي ب ل
إجراءاتإج اءاط
الثالثةال�إىل �ثة إ ى
إر�شاديةشا ة
اةبال ئ اإل
ترجمةجمة
يف في ت
اعواو
كل ل
نجاح
اتيجية إ
االستر
تشتيايةبذلك
ت�شغيلية ،وهي
هذههاملبادئ ا
املحاور
ل،جناح
ولىمدى
كبيرعلى
حلكبري
إىل ىحد
اال�سرتاتيجية �

ال�سيا�سات التي
متا�سك اتلعههزي
و�سيتمة
الثالثة،اإل شهها
إر�شاديةاةبهها ئ
املبادئهاالوتابه
وتلبي هاهيدهه
ورفاهيتها،سه و
أ�رسةتماسه األ
تعززهاط الته
السياسه
أمثلةهابقاعنهه أ اههة وه
هو � سه
�سابو ًق هاها و
وردمههة.
القائمة.اطوماالقاع
اخلدمات ا ههل
منوت سههع ه
�أعداد م�ؤ�رشات التقدم يف كل مبد�أ من املبادئ الثالثة يف كل حمور من املحاور كما يف اجلدول الآتي:
اعواو كما في ا ُلوا اآلتي:
ال ثة وسيت أولا تش اط التقل في ل بلأ اةبا ئ ال ثة في ل ح
جدولرقم
جدول
()2)2
رقم (

�أمثلة عن م�ؤ�رشات املبادئ الإر�شادية الثالثة يف حماور ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي

أمثلة عن مؤشرات املبادئ اإلرشادية الثالثة يف حماور اسرتاتيجية العمل االجتماعي
الـمحور
املحور

ا حم ية ا جتم ع ة
الرع ية ا جتم ع ة

ذ م ة األ رة واملجتم

قوق األشخ ص ذو اإلع دة
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نؤشرات التق

م�ؤ�رشات التقدم
إن�صاف
ال
اإل ص

نؤشرات التق

نؤشرات التق

م�ؤ�رشات التقدم
التمكني
التمهيع

م�ؤ�رشات التقدم
االجتماعيل
االندماجج ا جتم
ا ن

ول األس اعوتاجة اةهتفي ذاتيا.

ول ال ساء اةعي ط اةلو ة.

ب ا تن ي القل اط لافئاط
اعوتاجة.

شبكاط و اجتماعي أكبر.

تش يص أهضل ل ع األس
ههل تحل ل احتياجاط النفل.

و اقتصا ي وب اء قل اط
لأل ساط.

ان فاض علا اإلساء لانفل.
ان فاض نسبة التس أ
اةل سة.

ول األطفاا ذوي اإلواقة
ا واصاي ولى خل اط التلخل
اةبه حسب اعواه اط.

ول األش ا ذوي اإلواقة في
وظاعف العقة.

ول األ اك العا ة اةتاحة لكاهة
هئاط اإلواقة.

هئاط جل ل حتاجة ستفيل
ل :العا اي وساهه ا ا .
ب ا وا ة وهقا الحتياجاط الف
لهبا الس والشباأ ال للأه
أي اط.
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ا اذ ة ة ال مك ا جتم ل . 2025 – 2016

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

حتدد الأهداف العامة ال�سرتاتيجية العمل االجتماعي الأفق على مدى ال�سنوات الع�رش القادمة ووفق الر�ؤية  .2040كما �أنها
توفر .كمهها أوههها
2040
تحههل األهههلا العا ههة السههتراتيجية العمههل االجتمههاعي األهههق ولههى ههل ،السه اط العشه القا ههة ووهههق ال ؤيههة
�إطارًا موح ًدا على م�ستوى النتائج .و�سوف يقا�س التقدم املحرز يف حياة الأطفال وال�شباب والن�ساء والرجال وكبار ال�سن ال ُعمانيني من خالل
اخلدمات س ههت ،
االجتماعيها الس ه
العمل ج ههاا وكب ه
ا�سرتاتيجيةس ههاء وال
وتتمحورش ههباأ وال
وحقوقهم،ف ههاا وال
الحتياجاتهم حي هها األط
ا�ستجاب ًةهل اعو ه ي ف ههي
أنظمةهاس التق ه
تطوره ال ق ه
ومدى  .وس
والتدخالت،ال ت ههاع
آلياتا تقدميح ههلا ول ههى
درا�سة إ�ط هها
ته ه
ر
آتي :ط و ههل ،تن ه األن مههة اسههتجابة الحتياجههاىه وحق ه قس وتتمح ه
النحوتهالهلخ
الره�هلؤية ،اوهى ههلعلىاط وال
لتحقيق تق
�شاملة اتت�سهآزرهة آليههاط
أهدافخ ه ا
ثالثة � ه
حولمههانيي
الع

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

اهل

األول :األصااد العُما يو  ،وخا ة اجملموعا األك ا احقياجًاا ،ؤكناو مان ا شاا كة ووصاق أقصا
طاقاتها يف االققصاد الوط ويف أ شطة اجملقم .

اهل

ال ا  :األصااد العُما يو يسقطيعو الو ول إىل خ ما القنمية االجقماعية بشكر منصف وجباودا
عالية والقمق بها عرب مااحر حياتها ا طق فة.

اهل

والبطاع اخلال حول القنمية االجقماعية دعمًاا
ال الث :شااكا صعالة ب احلكومة واجملقم ا
لقماسك األسا العُما ية ونيادا حصا ة اجملموعا األك ا هشاشة يف اجملقم .
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الف�صل اخلام�س :توجهات اال�سرتاتيجية.
ت�شري التحديات املبينة يف الف�صول ال�سابقة �إىل �أن م�ستقبل ال�سلطنة �سيكون خمتل ًفا عن الفرتة ال�سابقة من ع�رص النه�ضة

املباركة ال ُعمانية .فالتغري الدميغرايف واالجتماعي �سي�ستوجب التحول يف ال�سيا�سات االجتماعية خالل املرحلة القادمة .وال بد من و�ضع

ا�سرتاتيجيات جديدة تعمل على اال�ستجابة على نحو فعال لتحديات املرحلة
املقبلة وال �سيما التحول االقت�صادي املرتقب وانعكا�ساته على الأ�رس ال ُعمانية

ب�شكل خا�ص وعلى املجتمع ال ُعماين ب�شكل عام .يف الوقت ذاته� ،سيتطلب التحول
مدرو�سا لبناء الكفاءات الوطنية
واتباع منهجيات جديدة وقتًا طويلاً وا�ستثمارًا
ً
املطلوبة لإدارة املرحلة املقبلة بكفاءة .وتعمل هذه اال�سرتاتيجية على ا�ست�رشاف

التحديات وبناء �أر�ضية �صلبة ميكن من خاللها االنتقال �إىل م�ستقبل �أف�ضل.

تعمل ال�سيا�سة االجتماعية جنبًا �إىل جنب مع ال�سيا�سة االقت�صادية
ل�ضمان ا�ستدامة التنمية االجتماعية ،وحتقيق الإن�صاف لكل �أفراد املجتمع

ال ُعماين .وي�شكل ذلك حتديًا كبريًا خا�صة يف الفرتات التي تت�سم بتناق�ص املوارد

رئي�سا يف الت�صدي لظواهر عدم امل�ساواة
التقليدية للموازنة،كما تلعب دورًا
ً
ويف حماية الن�سيج االجتماعي يف ال�سلطنةمن خالل تكاف�ؤ الفر�ص واالندماج

االجتماعي مع كافة اجلهات ذات العالقة.

وقد مت حتديد �ستة توجهات ا�سرتاتيجية حا�سمة متكن الوزارة من حتقيق التوازن

بيندورها يف احلماية �إىل جانب درورها يف التعزيز وحتقيق التحول االجتماعي حيثما

كان ذلك ممكنًا .وتتمثل توجهات اال�سرتاتيجية يف الآتي:

�شكل رقم ()13

ملخ�ص توجهات اال�سرتاتيجية
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ميثل التغري يف دور وزارة التنمية االجتماعية
خالل املرحلة القادمة حتولاً حموريًا؛ فهناك
مثال ً حاجة لأن تتجاوز الوزارة دورها من الرتكيز

على برامج احلماية االجتماعية املتمثلة يف
برامج امل�ساعدات النقدية �إىل لعب دور �أكرب

يف التمكني ،ويف عملية النمو االقت�صادي،
مع

وبالتن�سيق
الأُخرى ذات ال�صلة.

القطاعات

االجتماعية

�أ .امل�ساهمة يف حتقيق منو اقت�صادي م�ستدام و�شامل:
�ستنتقل الوزارة من برامج تركز على تقدمي اخلدمات للفئات املحتاجة �إىل �ضمان

�أن عمليــات النمـــو االقتــ�صــــادي م�ستدامة و�شاملة لكــــافة فئـــات الـمجتمـــــــع
ت�سعى اخلطط الوطنية يف ال�سلطنة �إىل تنويع م�صادر الدخل مع املحافظة على معدالت منو االقت�صادي عالية من خالل الرتكيز على ثالثة

جوانب رئي�سة هي :خلق وظائف جديدة ،وبناء ر�أ�س املال الب�رشى ،وتعزيز رفاهية املواطن ال ُعماين ،ما ي�ستوجب على القطاعات جميعها،
العمل والتن�سيق م ًعا ب�شكل مبا�رش حتقي ًقا للأهداف التنموية امل�شرتكة .وميكن لربامج وزارة التنمية االجتماعية �أن ت�ساهم ب�شكل كبري
يف تعزيز تلك اجلوانب والتي تتفاعل م ًعا ب�صورة تكاملية.

تقدم وثيقة ال�سيا�سات االجتماعية -التي �أعدها املجل�س الأعلى للتخطيط � -إطارًا عا ًّما لتوطيد الروابط بني ال�سيا�سات االجتماعية
ً
ارتباطا وثي ًقا بال�سيا�سات العامة مثل ال�سيا�سات التي تهدف
واالقت�صادية ،كما ت�ؤكد �أن م�سار التنمية االجتماعية يف ال�سلطنة مرتبط

لتحقيق امل�ساواة يف النمو بني خمتلف املحافظات وهياكل اال�ستثمار العامة يف البالد ،و�أمناط الدعم.

وتقوم ر�ؤية ال�سيا�سة االجتماعية على حتديد التباين بني ال�سيا�سات االجتماعية «الإنتاجية» ،والتي تدعم االقت�صاد وتعزز من النمو

االقت�صادي ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش( ،مبا يف ذلك �إجراءات احلماية االجتماعية وتفعيل القوى العاملة وتوفري اخلدمات ال�شاملة) وال�سيا�سات

االجتماعية «احلمائية « والتي ت�شمل على �إجراءات احلماية كتوفري �شبكات الأمان االجتماعي �أو خدمات احلماية �ضد املخاطر� ،أو الفقدان
املفاجئ للدخل� ،أو الت�صدي لأية �أمور طارئة يف م�سار احلياة .وتركز الوثيقة ب�شكل كبري على احلاجة �إىل تعزيز جهود بناء ر�أ�س املال الب�رشي،

خا�صا بدور ال�شباب و�آرائهم .لذلك ف�إن امل�ساعدات النقدية التي تقدمها وزارة
واال�ستثمار يف جمال التعليم والتدريب ،كما �أنه يويل اهتما ًما
ًّ
التنمية االجتماعية من خالل برنامج امل�ساعدات االجتماعية ،تعزز من النمو االقت�صادي من خالل امل�سارين احلمائي والإنتاجي ،بالتمكني
واال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�رشي ،واحلماية وتوفري فر�ص معي�شية �أف�ضل� .إن اجلمع بني عمليات النمو االقت�صادي و�سبل حتقيق االندماج

االجتماعي يقع �إىل حد كبري على عاتق القطاعات االجتماعية مثل التعليم وال�صحة ،وتكون احلماية االجتماعية مبثابة حلقة الو�صل بني

تلك القطاعات.
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عماين تغيــــرت النظرة للم�ساعدات النقدية من
قنــوات ت�أثري امل�ســـاعدات النقدية املبا�رشة على االقت�صاد ال ُ
دا يف ت�شكيل هذا النمو من خالل خف�ض عدم امل�ساواة
اعتبارها معو ًقا للنمو االقت�صادي �إىل كونها م�ساع ً

والتخفيـــف من اله�شا�شـــــة يف املجتمع .وميكن النظر �إىل امل�ساعدات النقدية املقدمـــة لأغــــرا�ض احلمــــاية
االجتمــــــاعية والتنمية االجتمــــــاعية على �أنهـــــا تدعـــــم ب�شكــــل مبـــا�شـــــر النمو االقت�صــــــادي من خالل:

 الـم�ساهمة ب�شكل مبا�رش يف اال�ستهالك اخلا�ص باعتباره �أحد املحركات الرئي�سية للنمو. -خـفـ�ض الـهـ�شـا�شـــة مـن خـــالل حـمــايــة الأ�سـر والأفـــراد �ضـد الـمــخــــاطــــر االجـتـمـاعـيــــة.

 -دعم ر�أ�س املال الب�رشي من خالل ت�شجيع اال�ستثمارات يف التعليم املبكر والتعليم املهني ،من خالل برامج وا�ضحة وحمددة

مثل دعــم بـــرامــج التـــدريب الـمهني للفئات التي ترعاها الوزارة� ،أو برامج طويلة الأمد وحمفزة ب�شكل غري مبا�رش مثل برامج
تنمية الطفولة املبكرة.

 -دعم اندمــــاج املر�أة ب�شكل �أف�ضل يف �سوق العمل ،فالتعامل مع ق�ضايا املر�أة والأطفال وال�شباب والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل

تعزيز الرفاه االجتماعي لي�س فقط من خالل امل�سار احلمائي لل�سيا�سة االجتماعية ولكن � ً
أي�ضا من خالل التمكني وامل�شاركة

 جـعـــل نــظـــام الـم�ســاعــدات الـمادية �أكرث فعالية و�أف�ضل من حيث اال�ستهداف ،والعمل على مكافحة ت�سببه يف االتكالية.عماين
 احلد من �أو �إبطاء �أي ميل يف االقت�صاد لزيادة عدم امل�ساواة ،ويف الوقت نف�سه تعزيز منو الطبقة الو�سطى يف املجتمع ال ُوتعزيز ح�صانتها.
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ربحا ي�صل �إىل  8 %40وبالرغم من �أنها لي�ست
ولقد ثبت �أن العائد من �سيا�سات احلماية الأكرث فعالية يف الدول ذات الدخل املرتفع حتقق ً

م�س�ألة خطية ،وال ميكن قيا�سها ب�سهولة� ،إال �أن الدالئل التي ت�ؤكد على م�ساهمة احلماية االجتماعية يف النمو االقت�صادي تعترب قوية� .أما
العوامل التي ت�ؤثر على فعالية التحويالت النقدية يف �أي دولة فهي مالئمة للميزانية املخ�ص�صة لها ،وطرق ت�صميمها ،و�آليات اال�ستهداف.

و�سيتم االهتمام بهذه اجلوانب الأ�سا�سية �ضمن حمور احلماية االجتماعية يف ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي.

ول�ضمان حتقيق �أهداف اال�سرتاتيجية ال بد من بذل جهودًا كبرية يف جمال حت�سني القنوات امل�ؤثرة على النمو االقت�صادي من خالل

دعم �سوق العمل ،وم�شاركة املر�أة وال�شباب والفئات التي تواجه عوائق حتول دون م�شاركتهم يف االقت�صاد الوطني� .إن اال�ستثمار يف ر�أ�س
املال الب�رشي وحتقيق الأمن االجتماعي هو �أحد املتطلبات الرئي�سية لنجاح اال�ستثمارات الإنتاجية ،فتكاليف الأيدي العاملة الوافدة ،على
م�ستوى االقت�صاد الكلي ،ت�صبح �أقل بكثري بوجود نظم احلماية االجتماعية الفاعلة ،كما توفر برامج احلماية والرعاية االجتماعية فر�ص
عمل جديدة للخريجني ال ُعمانيني .وال بد ل�سيا�سات احلماية االجتماعية �أن تكون جزءًا ال يتجز�أ من �سيا�سة االقت�صاد الكلي يف ال�سلطنة

بالتن�سيق الوثيق بني الوزارات املعنية والقطاعني اخلا�ص والأهلي.

وعلى الرغم من �أن �إعادة ت�شكيل نظام احلماية االجتماعية لدعم النمو االقت�صادي ب�شكل مبا�رش و�ضمان االندماج االجتماعي يكون �أكرث
�صعوبة �أثناء فرتات ال�ضغط املايل� ،أو عند �إعادة الهيكلة� ،إال �أنها ت�صبح ملحة يف تلك الفرتات حتدي ًدا وذلك حتقي ًقا للإن�صاف واال�ستقرار

االجتماعي ،وهو ما ميكن �أن يتحقق بوجود �إرادة �سيا�سية ونظرة ا�ست�رشافية للم�ستقبل.

 ) 8بيسيل وآخرون ،قياس توفري الحكومة للسالمة .2003
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ب .الأ�رسة يف قلب ال�سيا�سات االجتماعية:
متثل الأ�رسة ال ُعمانية احلديثة �صورة م�صغرة عن املجتمع الأو�سع ،وهي الوحدة الأ�سا�سية التي حتمل وحتمي القيم ال ُعمانية

الأ�صيلة .ومما ال �شك فيه �أن �أ�شكال الأ�رس يف ُعمان متنوعة ،فلرمبا كان العائل الرئي�سي للأ�رسة امر�أة مطلق ٌة مثلاً  ،والتي لها احلق كمثيالتها

من الأ�رس التي يعولها رجل يف �أن تكون يف حال ٍة جيدة ،وحتيا برفاه و�سعادة .وقد يعول �أ�رسة �أخرى �أب مت�سلط ولديه ميول عنيفة جتاه �أ�رسته.
تتداخل الأ�رسة ب�شكل رئي�سي مع حقوق املر�أة والطفل والعاملني يف �سوق العمل .ويف ظل التطورات االقت�صادية واالجتماعية

نواح متعددة ،ما يتوجب على وا�ضعي ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية تقييم م�ستوى
وال�سكانية ،والتي غالبًا ما ت�ؤثر على الأ�رسة من
ٍ
الدعم املقدم للأ�رسة ال ُعمانية ،وتطوير وتوجيه ال�سيا�سات العامة ملجابهة نقاط ال�ضعف ب�أ�شكالها املختلفة ،ويدعم كل حمور من حماور

هذه اال�سرتاتيجية وبراجمها رفاه ومتا�سك الأ�رسة .فعلى �سبيل املثال:

يت�ضمن برنامج ال�ضمان االجتماعي مفهوم �أر�ضية احلماية االجتماعية ،وهو املفهوم الذي يحمي ويعزز من التمكني االقت�صادي

	

تعر�ضا للمخاطر ،وينظر �إىل قدرة �أ�رسة فقرية على االعتماد على نف�سها
الذاتي للأ�رس ،ويدعم من قدرات الأ�رس ال ُعمانية واملجموعات الأكرث
ً

ماليًّا ك�إحدى طرق التمكني االقت�صادي ،وو�سيلة خلروجها من مظلة ال�ضمان االجتماعي ،ودافع للأ�رس ال�ضمانية للعمل ،وفتح م�شاريع

مدرة للدخل; فعندما يكت�سب ال�شباب مهارات ال�سوق ف�إنهم يتمكنون من امل�شاركة يف املجتمع .وباملثل فعندما تتعلم الن�ساء بع�ض

املهارات ف�إنهن ي�ستطعن �أن يكن مواطنات �أكرث فاعلية.

	

ويف نطاق الرعاية االجتماعية ،ف�إن توفري الرعاية وبناء قدرات الأفراد ذوي الإعاقة �أو كبار ال�سن املعر�ضني للمخاطر يعني �أن حقوقهم

	

ويف نطاق حماية الأ�رسة ،عندما تتوافر امل�شورة اجليدة والإر�شاد الفاعل للأ�رس الفقرية ،وعندما تعمل احلكومة وم�ؤ�س�سات املجتمع

	

تعزز �أمثلة ال�سيا�سات الواردة �أعـاله من متا�ســك الأ�ســرة،وتـحـقق الرفاــهية وفق املــبادئ الثالثــة الرئي�سيــة ال�سرتاتيجيــة

قد �أُخذت يف االعتبار ،ومت احرتامهم باعتبارهم مواطنني كاملي املواطنة ،وقد مت متكينهم واحتوا�ؤهم ب�شكل �أف�ضل يف املجتمع.
املدين جنبًا �إىل جنب بهدف التوعية �ضد العنف لأ�رسي ،ف�إن ذلك يعد �إحدى �سبل حماية ومتكني الأطفال.

العمل االجتماعي .2025-2016
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جـ .تعزيز احل�صانة االجتماعية.
اعتمــاد املفهوم املو�سع لله�شا�شة الذي ينقل تركيز الربامج
�إىل كل الأفــــراد الذين قد يتـــ�أثـــــرون 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 ي�ؤدي اال�ستمرار يف ا�ستخدام النهج احلايل �إىل احتمال دخول فئات �أخرى من ال�سكان يف حاالت

اله�شا�شة دون �أن حتظى بالرعاية واالهتمام .ولذلك ف�إن تبني نظرة معمقة وهيكلية ملفهوم اله�شا�شة ي�ؤدي �إىل درا�سة عوامل اخلطر
يف البيئة املحيطة والتي ت ُ َع ّد من الأ�سباب الرئي�سية لق�صور الأفراد� ،أو معاناتهم من احلرمان ،وذلك بغ�ض النظر عن فئتهم االجتماعية.
بالإ�ضافة �إىل اعتبار اله�شا�شة جزءًا من الإجراءات االجتماعية واالقت�صادية ،ولي�ست نتيجة ل�صفات فردية .فقد تنتج اله�شا�شة عن

م�شاكل متعلقة بغياب فر�ص العمل� ،أو االفتقار �إىل فر�ص التعليم والتدريب� ،أو عدم الو�صول للخدمات ال�صحية الأ�سا�سية� ،أو وجود �شكل
من �أ�شكال التمييز االجتماعي ،الذي قد تعاين منه املر�أة� ،أو الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�سبب النظرة ،واملواقف ال�سلبية امل�سبقة.

رئي�سا من �أهداف ال�سيا�سة االجتماعية .فالأ�رسة يف الأ�سا�س
وبهذا ت�صبح عملية بناء ح�صانة الأ�رس واملجتمع ب�شكل عام هد ًفا
ً

وحدة اجتماعية واقت�صادية ،فمثلاً قد يحتاج الوالدان �إىل العمل لكي يتمكنا من رعاية �أطفالهما� ،أو قد حتتاج املر�أة �إىل توفري الرعاية
لوالديها كبار ال�سن� ،أو قد حتتاج املر�أة املعيلة �إىل �إعالة �أطفالها مبفردها .وت�ؤثر القرارات املتخذة داخل الأ�رسة على اختيار املعيل للأ�رسة ،والذي

يعمل على تلبية االحتياجات اليومية لأفرادها.
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مفهوم مو�سع لله�شا�شة
نواح:
ينظر �إىل اله�شا�شة من عدة
ٍ

 -الناحية الأوىل :تتعــلق بارتباط اله�شــــا�شـــــة بوجود ق�صور وظيفي لأفراد �أو جمموعـــات معينة غري قادرة على رعاية نف�سها

مثل الأ�شخــــا�ص ذوي الإعاقة� ،أو كبار ال�سن� ،أو الأطفال� ،أو املر�ضى الذين يحتاجون �إىل رعاية �صحية �أو الأيتام� .إال �أن امل�شكلة
الأ�سا�سية يف ذلك تكمن يف �أن هذه النظرة ت�شجع على الرتكيز على احللول الفردية مثل التدخــــالت النقــــدية قد ال تعــــالج

الأ�سباب املت�أ�صلة للم�شكلة.

 الناحية الثانية :وهي النظــــر �إىل اله�شـــا�شة على �أنها تتعلـــق بخــــ�صائ�ص الفئـــات املحتاجة� ،إذ ميكن اعتبار بع�ض الفئاتحمتاجة ب�سبب و�ضعها االجتماعي� ،أو انتمائها لفئة اجتماعية� ،أو ب�سبب مكانتــــها االجتمـــــاعية .فالن�ساء وكبار ال�سن

والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يعدون من الفئات املحتاجة ب�سبب فئتهم يف املجتمع وطبيعة حياتهم االجتـــــماعية .يرتبط هذا

املنظور بالرتكيز ب�شكل كبري على متكني هذه الفئات لرعاية نف�سها� ،أو امل�شاركة يف املجتمع ب�شكل �أو�سع.

 -الناحية الثالثة :ي�شمل ذلك الأ�شخا�ص الذين يتمتـــعون ب�صحة جيدة ،ولكنهم يبحثون عن عمل لفرتات طويــــلة� ،أو الذين

ٍ
كاف� ،أو تلك املوجــــودة يف �ســـوق العمل غري املنظـــــم وت�صبح ذات �أهمية �أكرب يف الدول ذات الدخل
لديهم وظائف دخلها غري
املرتفع والتي غالبا ً ما تتعر�ض �إىل التهمي�ش.

وميكن النظر �إىل اله�شا�شة على �أنها متعددة الطبقات وقد تتداخل فئاتها .ولذلك فال بد من ا�ستخدام �أدوات جديدة يف ر�صد

وا�ستهداف ال�سيا�سة االجتماعية على �أ�سا�س �أنواع اله�شا�شة الثالثة.

وتبقى ق�ضية توفري امل�ساعدات النقدية ق�ضية مهمة باعتبارها �إجراءً �أ�سا�سيًا يهدف �إىل الوقاية من الفقر ،وت�سهيل الدخول �أو �إعادة
أي�ضا حماربة ظهور �أ�شكال عدم امل�ساواة .وال بد من حت�سني �آليات اال�ستهداف ،ما يحد من ظهور عدم
الدخول يف العملية االقت�صادية ،و� ً

امل�ساواة والإقالل من وقوع الأ�رس �أو الأطفال حتت خط الفقر .ومن اجلدير بالذكر �أن برامج احلماية االجتماعية لن تقت�رص على توفري امل�ساعدات
النقدية �أو الغذاء ،بل �ستتعامل هذه الربامج مع ق�ضايا اله�شا�شة االجتماعية من خالل توفري اخلدمات االجتماعية ،والتغري يف ال�سلوك
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املجتمعي جتاه الفئات التي تعاين من اله�شا�شة.

د .النهج املبني على الأنظمة:
�ستنتقل الوزارة من برامج تقدم خدمات حمددة �إىل برامج تقدم خدمات

ذات جودة وفق منظــومة احلمـــــاية االجتماعــــية ال�شامـــلة واملـــــتكاملة.
على �ضوء التقرير الت�شخي�صي الذي بني �رضورة تعزيز نوعية تلك اخلدمات من خالل الإدارة بالنتائج ،وتنظيمها بهدف تلبية احتياجات
الفئات املختلفة ،و�إيالء برامج التمكني والإدماج االجتماعي �أهمية كبرية ،وذلك من خالل تعزيز التوا�صل مع اجلهات ال�رشيكة يف منظومة

احلماية االجتماعية ،بالإ�ضافة لبناء �رشاكات جديدة .وميكن تعزيز هذا النهج من خالل ال�شكل الآتي:
�شكل رقم ()14

عوامل تعزيز النهج املبني على الأنظمة
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 .1توطيد ال�رشاكة مع اجلهات احلكومية:

يتطلب من وزارة التنمية االجتماعية التن�سيق الفعال مع الوزارات واجلهات املعنية

الأخرى عرب الآتي:

 �أن يعمــل نـظـام الـ�ضمــان االجتماعي و�صناديق التقاعد م ًعا باعتبارهما نظامحمـايـة اجتمـاعيـة واح ًدا ،بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

 -تفعيـل الـتعاون بني الوزارة وكل من وزارات :ال�صحة ،والرتبية والتعليم ،والتعليم

العـالـي ،والقــوى العاملة ،والـخدمة الـمدنية� ،إىل غري ذلك حيث ترتبط الرعاية

ً
ارتباطا وثي ًقا بامل�ساعدات االجتماعية وتنمية الأ�رس والأ�شخا�ص ذوي
االجتمـاعيـة

الإعاقة.

 ترتبط �أنظمة حماية الـمر�أة والطفـل ب�شكل وثيق مع وزارات :ال�صحة ،والتـربيةوالتعليـم ،والإعالم ،والتـراث والثقافة ،و�رشطة عمان ال�سلطانية ،واالدعاء العـام

" �إن التعا�ضد والتكاتف بني جميع اجلهات
امل�س�ؤولة والتن�سيق املبا�رش بني �إداراتها

وتبادل الر�أي وامل�شورة بني القائمني عليها
هو ال�سبيل امل�ؤدي اىل جناح اخلطط والربامج

الوطنية يف �آداء دورها املن�شود يف التنمية
ال�شاملة وحتقيق �أهدافها القريبة والبعيدة

يف خدمة الأجيال احلا�رضة والقادمة "

خطاب �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
عمان 2011
�سعيد املعظم �أمام جمل�س ُ

واللجان الوطنية ذات العالقة.

 يُعد دور الأخ�صائيني االجتماعيني مبثابة حلقة الو�صل بني الأفراد والأ�رس والدولة ،ويُع ُّد دورًا مف�صل ّيًا يف العديد من برامج العمل االجتماعي؛لذلك يتوجب تعزيز دور الأخ�صائي االجتماعي ،كما يتطلب اال�ستثمار يف تدريب امل�ؤهلني منهم ليتمكنوا من �أداء الدور املتوقع منهم ،الأمر

الذي يعزز من م�ساهمة العاملني يف جماالت اخلدمة االجتماعية يف زيادة رفاهية الأفراد وفاعلية الربامج االجتماعية.

 .2تبني الإدارة بالنتائج لرفع كفاءة تنفيذ ال�سيا�سات والربامج:

يعد تبنى «�إطار الإدارة بالنتائج» �أحد العنا�رص الرئي�سية يف ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي للأ�سباب الآتية:

 نظام الإدارة املبني على النتائج �سوف ميكن الوزارة من التنب�ؤ باالجتاهات ،وتخ�صي�ص املوارد املالية والب�رشية وفق الأولويات امل�ستقبلية .كمايعمل على تفعيل جمموعة �أخرى من املهام ال�رضورية للوزارة ،مبا يف ذلك حتليل امليزانية وتقييم الأداء ،بالإ�ضافة �إىل �أنه �سوف يفتح الأبواب

للرقابة والتقييم على م�ستوى الربامج.

 تـم و�ضع جميع �أجزاء الربنامج الرئي�سية بحيث ي�ستخل�ص منها الأثر املتوقع يف مرحلة النتائج املتوقعة على مدى الـمراحل الـمختلفةللخطة .كذلك متت �صياغة النتائج بطريقة قابلة للقيا�س لدعم التقييم وو�سائل التحقق من هذه النتائج.

 -توقع بع�ض املعوقات التي قد تواجه الربامج املختلفة ،وو�ضع الأ�ساليب املنهجية للتعامل مع هذه العوائق �أو �إيجاد طرق للتغلب عليها.
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هذا بالإ�ضافة �إىل �أنه مت حتليل نقاط ال�ضعف يف قدرات املوارد الب�رشية واحتياجاتهم الفنية ؛ باعتبارها جزءًا ال يتجز�أ يف كل حمور من حماور

اال�سرتاتيجية.

 .3الرتكيز على جودة الربامج:

لقد كانت احلاجة لتعزيز اجلودة �إحدى �أهم تو�صيات التقرير الت�شخي�صي ،وعلى الرغم

من حتقق الو�صول للعديد من اخلدمات الرئي�سية ف�إنه قد تبني �أن هناك ثغرات ملحوظة ال بد من
معاجلتها �ضمان ًا للجودة ،وغالبًا ما ينظر �إىل رفع جودة اخلدمات من حيث تو�سيع فر�ص احل�صول
تخ�ص�صا� .إال �أن هناك حاجة لإجراء جمموعة من التح�سينات يف جودة الربامج
على خدمات �أكرث
ً

لقد مت و�ضع "نهج مبني على

الأنظمة" يف كافة املحاور باعتباره

و�سيلة لتعزيز التعاون وحتقيق

اجلودة ،والتغلب على جتزئة قطاع

احلالية يف جميع املجاالت .والتي تعني زيادة فعالية تقدمي اخلدمات لأولئك الذين يف حاجة �إليها،

العمل االجتماعي� .إن التحرك

وا�ستخدام قاعدة بيانات متكاملة ،وعلى م�ستوى الربامج ،ف�إن جودة الربامج ت�شمل على �ضمان ما

مكلفــاً ،بـل على العــكــ�س تـماما ً

واملزيد من اخلدمات املتكاملة يف الوزارات ،واالبتكار يف �إ�رشاك القطاع اخلا�ص ،والقطاع الأهلي ،وتوفري

قدما يف هذه املجاالت لي�س

يلي:

حيث ميكن �أن يحقـــق مكا�سب

	

	
	

 -معاجلة �أ�سباب و�أعرا�ض اله�شا�شة.

 -و�ضع معايري اجلودة وتنفيذ �إجراءات �ضمانها.

�سهلة املنال يف ا�سرتاتيجية
العمل االجتماعي.

� -إ�ضافة عن�رص التعلم وحت�سني اجلودة على �أ�سا�س الر�صد والتقييم.

ولقد مت و�ضع خطط عمل لتعزيز اجلودة ،يف جميع املحاور ،خا�صة خالل ال�سنوات اخلم�س الأوىل من فرتة اال�سرتاتيجية ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع

�أنظمة جديدة ملتابعة اجلودة مثل �إن�شاء وحدة اجلودة يف الوزارة مع الأخذ يف االعتبار اال�ستثمار يف بناء قدرات جديدة للعاملني يف الوزارة

وتدريبهم.

 .4تعزيز ال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص والقطاع الأهلي :

تتطلب ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي �إقامة �رشاكات جديدة ،لتعزيز املبادرات املبتكرة ،و�آليات التطبيق ،وميثل القطاع الأهلي

عن�رصًا �أ�سا�سيًا يف �إقامة تلك ال�رشاكات ،بالإ�ضافة �إىل ال�رشاكة مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف ال�سلطنة،وتقوم اال�سرتاتيجية على
ا�ستغالل هذه الفر�ص واال�ستفادة منها يف املجاالت االجتماعية املختلفة.
ويتطلب العمل مع القطاع الأهلي وجود �إطار تنفيذي قوي ،ووا�ضح ،وهو �أحد �أهداف حمور اجلمعيات الأهلية الرئي�سية ،و�سيتم دعم
اجلمعيات الأهلية لتح�سني قدرتها على اال�ضطالع بدورها لت�صبح �أكرث تنظي ًما مل�شاريعها ال�صغرية واملتو�سطة ،مع تعزيز الإجراءات من

خالل عمليــات الت�سجيــل و�إعادة الـتـرخي�ص .وتهدف هذه الإجراءات �إىل تطوير ودعم العالقة بني الدولة واجلمعيات الأهلية خالل ال�سنوات
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القادمة ،كذلك فقد مت الأخذ يف االعتبار �أهمية دور القطاع الأهلي يف كل حمور من املحاور ال�ستة لال�سرتاتيجية ،وذلك لتوفري فر�ص جديدة

لل�رشاكة وتوفري �إمكانية االبتكار ،وتقدمي خدمات تلبي احتياجات امل�ستقبل خا�صة على م�ستوى املجتمع املحلي ،ويف املجاالت التي تتطلب

تقدمي خدمات عالية اجلودة .ويعد تعزيز �سبل ال�رشاكة مع القطاعني الأهلي واخلا�ص و�سيلة ال�ستكمال التو�سع يف تقدمي اخلدمات احلكومية،
وتعزيز و�صول الفئات االجتماعية املحتاجة للخدمات وحتقيق الإن�صاف االجتماعي ،وت�شجع هذه اال�سرتاتيجية القطاع اخلا�ص للتحرك

دع ًما جلهود التنمية االجتماعية من خالل و�ضع �إطار عمل لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة من م�ساهماتهما املادية والعينية ،وذلك من

مبد�أ امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات� .إن وجود �إطار عمل وا�ضح و�أ�سا�سي للقطاعني اخلا�ص والأهلي للعمل يف جمال التنمية االجتماعية

�سوف ين�صب ب�شكل �إيجابي 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 �إىل تبني

نــــهــج مــــ�ســــار احليــــاة للفئات امل�ســـــــــــتهـــــدفة وعـــبــــر دورة احليــــــاة.

اعتمد التقرير الت�شخي�صي الذي مت تنفيذه عند البدء يف �أعداد ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي على مفهوم م�سار احلياة ،وارتبط

ت�صميم هذه اال�سرتاتيجية على تطبيقه من خالل ربط الربامج بفرتات تطور حياة الفرد ،وتعزيز العوامل الإيجابية التي يتعر�ض لها

أي�ضا للأ�رس
الفرد يف مراحل مبكرة من حياته .ومل يقت�رص توجه ال�سيا�سة العامة وفق نهج م�سار احلياة فقط على الأفراد ،و�إمنا توجيهها � ً
خا�صا بالفرتات االنتقالية يف حياة الفرد مثل مراحل الطفولة املبكرة ،واملراهقة
واملجتمعات والبيئة املحيطة .ويويل هذا النهج اهتما ًما
ًّ
وال�شباب ،بحيث تكون ال�سيا�سات املو�ضوعة م�ؤثرة وم�شجعة.

�إن تطبيق هذا املفهوم على م�ستوى ال�سيا�سات االجتماعية يوفر مكا�سب كبرية ،فهو يلقي ال�ضوء على العائدات االقت�صادية

واالجتماعية الكبرية لال�ستثمار يف ال�سنوات الأوىل للأطفال ،واال�ستثمار يف برامج الوقاية للت�صدي للم�شاكل املت�أ�صلة والتي ت�سبب
احلرمان والعزل ،بالإ�ضافة �إىل التعامل مع نتائجها مثل توفري خدمات متخ�ص�صة للت�أهيل �أو �إعادة الت�أهيل .كما ين�سجم هذا مع املفهوم

مع مفهوم املحددات الذي تبنته وثيقة النظرة امل�ستقبلية للنظام ال�صحي للعام 2050م والتي طالبت �رصاحة بفهم الأ�سباب الكامنة
وراء النتائج ال�صحية واالجتماعية من �أجل ت�صميم وتقييم �سيا�سات ملواجهتها .لذلك مت اعتماد نهج م�سار احلياة يف املحاور الرئي�سية
لال�سرتاتيجية.
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و .النهج القائم على حقوق الإن�سان.
اال�ستمرار يف تنفيذ االلتزامات الدولية وفق منظومة حقوق الإن�سان وبالأخ�ص اتفاقية حقوق الطفل
واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

ان�ضمت �سلطنة ُعمان �إىل �أربع من اتفاقيات الأمم املتحدة ال�سبع

الرئي�سية حلقوق الإن�سان ،وهي :اتفاقية حقوق الطفل ( ،)1996واتفاقية

الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي ( ،)2003واتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ( )2005واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي

أي�ضا �إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية
الإعاقة ( .)2008كما ان�ضمت � ً
حقوق الطفل و�إىل �أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماين واملعنية
ً
ملحوظا يف تنفيذ االتفاقيات
بحقوق الإن�سان .كما �أحرزت ال�سلطنة تقد ًما

التي ان�ضمت �إليها .ويُعد امل�ضي قدما ً لتنفيذ التزامات ال�سلطنة مبوجب
رئي�سا يف تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية� .سيتم متابعة
هذه االتفاقيات هد ًفا
ً
التقدم املحرز يف تطبيق اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد

املر�أة من خالل اتخاذ املزيد من الإجراءات الت�رشيعية ،وتعزيز دور املر�أة ال ُعمانية
يف مراكز اتخاذ القرار يف املجتمع ،ومن خالل ت�ضمني النوع االجتماعي يف
املحاور الرئي�سية لال�سرتاتيجية .ولعبت اتفاقية حقوق الطفل دورًا يف
ت�شكيل اال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة .وتركز هذه اال�سرتاتيجية على

تعزيز الذراع احلمائية والوقائية يف االتفاقية ،خا�صة فيما يتعلق ببناء نظام

حماية للمر�أة والطفل والرتكيز على برامج الطفولة املبكرة وو�ضع الأ�رسة يف
قلب ال�سيا�سات االجتماعية.
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يعرف النهج القائم على حقوق الإن�سان ب�أنه عبارة
عن �إطار مفاهيمي ي�ستند ب�شكل معياري �إىل املعايري

الدولية حلقوق الإن�سان ،والتي ان�ضمت �إليها �أي
دولة ،ومبوجبه ترت�سخ اخلطط وال�سيا�سات والربامج

وف ً
قا للمعايري الدولية ،ما ي�ساعد الدولة على تعزيز

ما يف ترجمة احلقوق الواردة يف
اال�ستدامة ،وامل�ضي قد ً
املعاهدات واملواثيق الدولية �إىل واقع ملمو�س ،ومتكني

الفئات املحتاجة .وميكن عر�ض ال�صفات الأ�سا�سية

للنهج القائم على حقوق الإن�سان:

 -الوفاء بحقوق الإن�سان ينبغي �أن ميثل الهدف

الرئي�سـي عند �صياغة ال�سيا�سات والبــرامج.

 تدعيـــم قدرات �أ�صحاب الـحقوق بالتعبري عنمطــــالبهـم وا�ستحقــــاقـــاتـــهــــم ،كما يدعم

�أ�صحـــاب الـــــم�سـ�ؤوليـــــة للوفاء بالتزاماتهم.

 تعتمد ال�سيا�سات والربامج يف جميع القطاعات،ويف جميع املراحل العملية على املبادئ والـمعايري

امل�ستنبطة من االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان.

من ناحية �أخرى ف�إن امل�صادقة على اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة قد فتحت �آفا ًقا جديدة من الربامج والفر�ص .ورغم توفري

إدماجا
دعم كبري للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،إال �أن هناك حاجة �إىل حتقيق نقلة نوعية يف �آلية دعم املجتمع لهذه الفئة ،لي�صبح املجتمع �أكرث �
ً

للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ويعزز من عملية بناء قدراتهم ليقل الرتكيز على برامج املعا�شات والتحويالت النقدية ،ويزيد يف جانب التمكني

وامل�شاركة.

من �أجل جناح هذا التوجه اال�سرتاتيجي ال بد من قيا�س التقدم املحرز يف جمال حقوق الإن�سان والذي يتطلب وجود قاعدة معلومات �شاملة
تت�ضمن معلومات �إح�صائية عن و�ضع الأفراد واجلماعات من الناحية العملية ،بالإ�ضافة �إىل معلومات حول املعايري القانونية وتطبيقها
على �أر�ض الواقع ،وهناك فر�ص كبرية للتعاون مع املر�صد االجتماعي ،والذي مت �إن�شا�ؤه يف ال�سلطنة لقيا�س التقدم املحرز يف كل جانب وف ًقا

للم�ؤ�رشات االجتماعية املو�ضوعة.
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وال �شك �أن التحوالت ال�ستة التي مت ا�ستعرا�ضها يف هذه الوثيقة تتما�شى مع احلاجة �إىل اجلمع بني ال�سيا�سة االقت�صادية واالجتماعية،

والتخفيف من ت�أثري �أي �ضغوط مالية م�ستقبلية �أو �آثار الإ�صالحات يف االقت�صاد الكلي.

ويلخ�ص ال�شكل �أدناه الإطار املفاهيمي ال�سرتاتيجية العمل االجتماعي والتي تهدف �إىل احلد من اله�شا�شة بني الأ�رس ويف املجتمع ال ُعماين،
وتعزيز احل�صانة االجتماعية ،وذلك با�ستخدام التدخالت اال�سرتاتيجية اخلم�سة وهي :امل�ساهمة يف حتقيق منو اقت�صادي م�ستدام ،وتعزيز

مفهوم اله�شا�شة ،وا�ستخدام النهج املبني على الأنظمة ،والنهج القائم على حقوق الإن�سان ،ونهج م�سار احلياة .مت ت�صميم التوجهات يف

حماور ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي ال�ستة ،وال بد لكل التدخالت �أن تعرب عرب عد�سة «اجلودة» والتي تعد حا�سمة بني الإجراءات والنتائج.
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ملخ�ص الإطار املفاهيمي العام ال�سرتاتيجية العمل االجتماعي

70

الف�صل ال�ساد�س :حماور ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي.
ملخ�صا عا ًّما ملحاور ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي ،والتي تعمل م ًعا ب�شكل مرتابط وفق الإطار اال�سرتاتيجي
ي�ستعر�ض هذا الف�صل
ً

العام لتعزيز ح�صانة الأ�رسة ال ُعمانية .وتتكون هذه اال�سرتاتيجية من �ستة حماور ،وهي:
 )1احلماية االجتماعية.
 )2الرعاية االجتماعية.

 )3تنمية الأ�رسة واملجتمع.

 )4حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

 )5اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.
 )6الدعم امل�ؤ�س�سي.

وي�ستعر�ض هذا الف�صل كل حمور من املحاور اال�سرتاتيجية ال�ستة ،من حيث �أهم الإجنازات ،والتحديات ،والتوجهات اال�سرتاتيجية

ملخ�صا للمحاور ،وخطط العمل املف�صلة املرفقة بهذه الوثيقة.
امل�أمولة ،وميثل هذا الف�صل
ً

يبني ال�شكل �أدناه و�ضع الأ�رسة يف قلب جهود وزارة التنمية االجتماعية و�رشكائها بهدف التعزيز من ح�صانتها .و�ستواجه الأ�رسة

ال ُعمانية ،خالل العقود املقبلة ،حتديات دميغرافية واقت�صادية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية كبرية .وتت�صدى هذه اال�سرتاتيجية ملجموعة

من التحديات التي �ستواجه الأ�رسة يف ال�سنوات القادمة باعتبارها وحدة اجتماعية واقت�صادية يف املجتمع ال ُعماين ،و�ست�سعى وزارة التنمية

االجتماعية �إىل �ضمان �أن يكون لل�سيا�سات االجتماعية على امل�ستوى الوطني �أثر �إيجابي وحمائي على الأ�رسة ،بالرتكيز على �أربعة حماور

رئي�سية وهي :احلماية االجتماعية ،والرعاية االجتماعية ،والتنمية الأ�رسية ،وحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وتعمل هذه املحاور م ًعا لدعم
الأ�رسة وامل�ساعدة على خلق بيئة داعمة لها ،واحرتام حقوق كل فرد من �أفرادها ،و�ستحقق الوزارة عملها بفعالية �أكرث من خالل العمل على
دمج املبادئ التوجيهية الثالثة وهي الإن�صاف ،والتمكني ،والإندماج االجتماعي يف براجمها.

كما ت ُعد هذه اال�سرتاتيجية النوع االجتماعي ق�ضية تقاطعية تعمل من خاللها على الت�صدي لق�ضايا عدم امل�ساواة بني اجلن�سني،

وقد مت �أخذها بعني االعتبار يف كل املحاور .ويعزز من هذا الإطار اال�سرتاتيجي ال�رشاكات مع اجلمعيات الأهلية والقطاع اخلا�ص ،والتي تعمل

على التعزيز من جودة اخلدمة واالبتكار يف طرق تقدميها� .إن الإطار العام لال�سرتاتيجية يركز على العمل ب�شكل متكامل ،ما �سيكون له �أثر
كبري يف حتقيق �أهداف هذه اال�سرتاتيجية.
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ا حم ية ا جتم ع ة

األثر

ال ت ئ
الرئيق ة

الرع ية ا جتم ع ة

ذ م ة األ رة واملجتم

قوق األشخ ص ذو
اإلع دة

ا جم ت واملؤ ق ت
األ ل ة

ال ع املؤ

 أرضا ا ا ا ا ا ا ا ا ة ا حم ي ا ا ا ا ا ا ا ااة  األل ا ا ا ا ا ا ا ااراد وأ ا ا ا ا ا ا ا اار
 أ ا ا ا ا ا ا اارة نتم ا ا ا ا ا ا ااهة  ،أشا ا ااخ ص ذو إع دا ا ااة  د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل أ ل ا ا ا ا ا ا ا ا اال  وزارة ذواكا ا ا ا الت ا ا ااورات
ا جتم ع ااة تق ا ل اال
ن ا ا ا ا ا جنقا ا ا اايع ،ولا ا ا اال
يتمت ااوع حق ااوده ل اال
نق ا ااؤول ونق ا ااتقك
نقتقرة ،آن اة ،نمه اة
الته ولوج ا ا ااة واأل ا ا ا ل
ت ي ا ا ص ا ا ة األ ا اارة
جم ا املرا اك ال مريااة
ا حصااول علااى خا ن ت
ودا ا درعل ااى تش ااه ك
تقا ا ا ا ا ل ا ا ا اال ذحق ا ا ا ااق
ال لم ااة ا ح يث ااة ل اال دعا ا
ال ُ م ااة ،ودلا ا ال م ااو
يتمت ا ا ا ا ا ا ا ا ااوع لا ا ا ا ا ا ا ا ااة
رع ي ا ااة اجتم ع ا ااة ذات
و اال نةتمع اال د ااو
الت م ا ا ا ااة ا جتم ع ا ا ا ااة
اذخ ا ا ا ا ا ا ا ذ القرار،وذق ا ا ا ا ا ا ا
ا حقا ا ا ااوق ون ش ا ا ا ا ركوع
ا دتص د والتقل ا
جا ا ا ااودة ع ل ا ا ا ااة ذرا ا ا ا اال
ول ا ا ل ح ااو خ ن ااة
املقت انة.
خا ا ا ا ن ت اجتم ع ا ا ااة ذات
ُ
ن ع املق واة.
ا ت ج ا ا ده ورغب ا ا ده
املجتم ال ما ا ني.
ج ا ا ا ااودة ع ل ا ا ا ااة أ ا ا ا االوب
ف عل ة لل املجتم
وذمها ا اانه نا ا ا ال ا ا ااي
نركا ا ا وك ا اافء ول ا ا ا ل،
صا ا ا ا ا ا ا ااورة نقا ا ا ا ا ا ا ااتقلة
ذبنا وذ ااور ن ها التحت اة
وذحفظ كران ه .
ودا ا ا ا رده الفش ا ا اارية ،ذا ا ا ا ير
نوارد ا ا امل ل ا ااة بشا ااف ل ة
وع ال ااة ،ذتص ااك وذتف ع ااك
ن املقتف ي
 )1ن ظونا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة م يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
اجتم ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ذيق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
لف ل ا ا ا ا ا ا ااة والهفا ا ا ا ا ا ا ا ءة
تقا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا اال التمه ا ا ا ا اايع
ا دتصا ا ا ا ا ا ا ا ا د لأل ا ا ا ا ا ا ا ا اار
اله ا ا ا ا ا ا اام ة والفئا ا ا ا ا ا ا ا ت

ا ا ا ا ا ا ا ا ت وتش ا ا ا ا ا ا اار ت
)1
و ا ا ا ا ااران أ ا ا ا ا اارية وط ا ا ا ا ااة
ن ص ا ا ا ا اافة ونبن ا ا ا ا ااة عل ا ا ا ا ااى
ال ا ئك وداعمااة ااتقرار
وذم ك األ ر.

 )1ظ ا ا ا رع ي ا ا ااة اجتم ع ا ا ااة
يا ا ا ا ع الف ا ا اارد لا ا ا اال نقا ا ا ا ر
ا ح ا ا ة ،يلي ا ا ا ت ج ذ ا اال
ويحا رغب ذل،نرذه علاى
قا ااوق اإلنق ا ا ع ون ا ا ع
ل
ا ا ا لرأ ن ا ا ا ل ا جتم ا ا ا
)2ذ م ا ا ااة ال فول ا ا ااة املبه ا ا اارة

 )1تش ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار ت وآل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ت
ذنقا ق ة ورصا نتوائمااة
نا ا ا ا ا ال ظا ا ا ا ا األ ا ا ا ا ا
لل ولا ا ا ا ا ا ا ااة ،وا ذف د ا ا ا ا ا ا ا ااة
ال ول ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة حقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوق
األشخ ص ذو اإلع دة.

 )1ش ا ااراكة ذ نل ا ااة ا اايع
الق ا ا ا ا ا ا ا ا ل األ لا ا ا ا ا ا ا اال،
والق ا ا ل ا حه ا ااوني،
والق ا ا ا ا ا ا ل ا خا ا ا ا ا ا ص
تق ا ا ا ا ا ا ا ا ا هف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ءة
ول ل ا ااة ل ا اال الت م ا ااة

 )1عمل ااة ص ا للقاارارات ذيق ا
لهف ا ا ءة والف عل ا ااة و ت ا ا ئ
نخ ا ا ا ا ا ا ااة ي ا ا ا ا ا ا اات نت ب ا ا ا ا ا ا ااة
ذحق قه وذق .
 )2نوارد بشرية نمه اة ونؤ لاة
ول ا ا كه إن ا ا ت ن ديا ااة ألداء
امله امل وطة هه .
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األثر

 أرضا ا ا ا ا ا ا ا ا ة ا حم ي ا ا ا ا ا ا ا ااة
ا جتم ع ااة تق ا ل اال
ت ي ا ا ص ا ا ة األ ا اارة
ال ُ م ااة ،ودلا ا ال م ااو
ا دتص د والتقل ا
ن ع املق واة.

ا حم ية ا جتم ع ة

ال ت ئ
الرئيق ة
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 أ ا ا ا ا ا ا اارة نتم ا ا ا ا ا ا ااهة  ،أشا ا ااخ ص ذو إع دا ا ااة  د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل أ ل ا ا ا ا ا ا ا ا اال  وزارة ذواكا ا ا ا الت ا ا ااورات
 األل ا ا ا ا ا ا ا ااراد وأ ا ا ا ا ا ا ا اار
الته ولوج ا ا ااة واأل ا ا ا ل
نق ا ااؤول ونق ا ااتقك
ن ا ا ا ا ا جنقا ا ا اايع ،ولا ا ا اال
نقتقرة ،آن اة ،نمه اة
يتمت ااوع حق ااوده ل اال
ال لم ااة ا ح يث ااة ل اال دعا ا
ودا ا درعل ااى تش ااه ك
جم ا املرا اك ال مريااة
تقا ا ا ا ا ل ا ا ا اال ذحق ا ا ا ااق
ا حصااول علااى خا ن ت
اذخ ا ا ا ا ا ا ا ذ القرار،وذق ا ا ا ا ا ا ا
و اال نةتمع اال د ااو
يتمت ا ا ا ا ا ا ا ا ااوع لا ا ا ا ا ا ا ا ااة
الت م ا ا ا ااة ا جتم ع ا ا ا ااة
رع ي ا ااة اجتم ع ا ااة ذات
ا حقا ا ا ااوق ونش ا ا ا ا ركوع
خا ا ا ا ن ت اجتم ع ا ا ااة ذات
ول ا ا ل ح ااو خ ن ااة
املقت انة.
جا ا ا ااودة ع ل ا ا ا ااة ذرا ا ا ا اال
ُ
ج ا ا ا ااودة ع ل ا ا ا ااة أ ا ا ا االوب
املجتم ال ما ا ني.
ف عل ة لل املجتم
ا ت ج ا ا ده ورغب ا ا ده
نركا ا ا وك ا اافء ول ا ا ا ل،
وذمها ا اانه نا ا ا ال ا ا ااي
()3
رقم
جدول
تكملة
ذبنا وذ ااور ن ها التحت اة
صا ا ا ا ا ا ا ااورة نقا ا ا ا ا ا ا ااتقلة
االجتماعي
العمل
ا�سرتاتيجية
حماور
على
�رسيعة
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املحور الأول :احلماية االجتماعية.

يهدف حمور احلماية االجتماعية �إىل �إر�ساء �أر�ضية حماية اجتماعية م�ستدامة ت�ساهم يف تعزيز ح�صانة الأ�رسة ال ُعمانية ودفع

النمو االقت�صادي ،كما توفر جمموعة من ال�ضمانات الأ�سا�سية لكل املواطنني وتكفل ح ًّدا �أدنى من الدخل جلميع املواطنني بهدف و�ضع

الأ�رسة ال ُعمانية يف �أولوية �أهداف ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي ،وتعزيز النظرة االجتماعية الإيجابية �إىل �أهمية العمل يف حياة الفرد.

� -1أهم الإجنازات:

متكنت �سلطنة ُعمان على مدى العقود الأربعة املا�ضية من حتقيق �إجنازات مه َّمة يف جمال تو�سيع نطاق احلماية االجتماعية يف

بعديها الأفقي والعمودي �إىل �أغلب الفئات ال�سكانية ،وهو ما �ساهم ب�صورة عامة يف الرفع من م�ستوىات العي�ش ب�صورة عامة ،ويف الرتاجع
احلثيث لن�سبة الفئات ذات املداخيل املحدودة خالل ال�سنوات الع�رش املنق�ضية ( %11من �إجمايل ال�سكان �سنة  2010مقابل � % 16.1سنة

 )2006وم�ستوىات عدم امل�ساواة ب�صورة خا�صة ،حيث ت�سارع تراجع معامل جيني من � 38.3سنة  2006ليبلغ � 30.8سنة  ،2010وهو م�ستوى

�أقل بقليل عن ما مت ت�سجيله ببلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية خالل نف�س الفرتة والذي بلغ ( .)31.3وجتلَّت هذه الإجنازات يف
ت�صنيف �سلطنة ُعمان يف مق ّدمة الدول التي جنحت يف التقلي�ص من رقعة الفقر والأ�رسع تق ّدما من بني  135دولة يف حت�سني م�ؤ�رش التنمية

الب�رشية خالل الفرتة .2010– 1970

كما تط َّور عدد املنتفعني بربنامج ال�ضمان االجتماعي ب�صورة مت�سارعة فمن  34,000م�ستفيد يف �سنة � 1983إىل ما يناهز 84,900

م�ستفيد يف �سنة ،2014ف�ضلاً عن القرارات املتخذة خالل �سنة  2011بزيادة يف مقدار املعا�ش ال�ضماين لي�صبح احلد الأدنى للمعا�ش  80رياال ً

عمانيًا ،واحلد الأق�صى  264رياال ً عمانيًا� ،أي بزيادة قدرها  %100مقارنة ب�سنة .2010

ين�سحب مفهوم احلماية االجتماعية املعتمد يف اال�سرتاتيجية على جميع التدابري الرامية �إىل تقدمي الإعانات� ،سواء كانت نقدية �أو

عينية ،ل�ضمان احلماية من جملة �أمور منها ما يلي:

 االفتقار �إىل الدخل املت�أتي من العمل �أو عدم كفايته نظرًا �إىل املر�ض �أو العجز �أو الأمومة �أو �إ�صابة العمل �أو البطالة �أو تقدم ال�سن �أو وفاة�أحد �أفراد الأ�رسة.

 االفتقار �إىل �سبل الو�صول �إىل الرعاية ال�صحية �أو عدم القدرة على حتمل �أعباء الو�صول �إليها. عدم كفاية الدعم الأ�رسي ،وخا�صة للأطفال والبالغني املعالني. -الفقر العام �أو اال�ستبعاد االجتماعي.
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وميكن خلطط احلماية االجتماعية �أن تكون ذات طبيعة م�ساهماتية كالت�أمينات االجتماعية� ،أو غري م�ساهماتية كاملعا�ش ال�ضماين

ب�سلطنة عمان ،باال�ستناد �إىل تقارير منظمة العمل الدولية . 9

ميكن اعتبار عملية تو�سيع تغطية ال�ضمان االجتماعي عملية ا�سرتاتيجية ذات بعدين .وي�شمل �أحد البعدين تو�سيع �أمن الدخل،

واحل�صول على الرعاية ال�صحية  -ولو مب�ستوى �أ�سا�سي ب�سيط  -بحيث يتمتع بهما ال�سكان كافة .وميكن �أن ي�سمى هذا البعد تو�سي ًعا

�أفقيا .ويتوخى البعد الثاين توفري م�ستوىات �أعلى من �أمن الدخل واحل�صول على رعاية �صحية �أف�ضل بدرجة حتمي م�ستوى معي�شة النا�س
حتى عند مواجهة �أحداث طارئة؛ مثل قلة فر�ص العمل واعتالل ال�صحة والعجز وفقدان املعيل وال�شيخوخة .وميكن �أن ي�سمى هذا البعد

اجلانب العمودي للتو�سيع ،وينبغي ال�سعي �إىل تو�سيع تغطية ال�ضمان االجتماعي ببعديه الأفقي والعمودي م ًعا وف ًقا للظروف الوطنية.

وقد تطور عدد حاالت ال�ضمان االجتماعي ب�شكل كبري خالل الفرتة املا�ضية ،فلم يكن يتجاوز عدد احلاالت  131حالة يف  ،1973بينما

اً
و�صول �إىل حوايل  84000حالة يف العام املن�رصم .وال�شكل البياين الآتي يبني تطور هذه احلاالت.
و�صل �إىل �أكرث من  35000حالة يف عام 1985
�شكل رقم ()17

تطور عدد حاالت ال�ضمان خالل الفرتة 2013-1973

امل�صدر :التقارير ال�سنوية لعدة �سنوات – وزارة التنمية االجتماعية
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 )9الضامن االجتامعي من أجل عدالة اجتامعية وعوملة عادلة ،مكتب العمل الدويل ،جنيف 2011

كما �ساهمت نفقات احلماية االجتماعية التي تعترب من �أهم مكونات التحويالت االجتماعية يف تعزيز جانب الطلب وت�رسيع النمو

االقت�صادي من خالل عدد من قنوات الت�أثري ،وال �س ّيما اال�ستهالك الأ�رسي ودفع ن�سق مراكمة ر�أ�س املال الب�رشي مبا ي�سمح بتعزيز ح�صانة
الأ�رسة ال ُعمانية ،وت�أمني ا�ستدامة امل�سارات احلالية خالل العقود املقبلة مع تعزيزها ب�إجنازات جديدة خالل الفرتات القادمة يف جمال التنمية

الب�رشية� .إن هذه الإجنازات جمتمعة ب َّو�أت منظومة احلماية االجتماعية بقطاعيها امل�ساهمة (الت�أمينات االجتماعية) وغري امل�ساهمة
(امل�ساعدات املالية املبا�رشة� ،أو ال�ضمان االجتماعي ،وبرامج الرعاية االجتماعية) �أن تلعب دورًا �أ�سا�سيًّا يف �إطار �سيا�سة �إعادة توزيع الدخل،

و�إر�ساء الأمن االجتماعي والت�ضامن بني الأفراد والأجيال.
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 -2التحديات املطروحة:

بالرغم من �أهمية الإجنازات التي مت حتقيقها حتى الآن يف جمال احلماية االجتماعية� ،إال �أن بع�ض الفجوات والتحديات ال تزال تعيق

تقدم القطاع على درب حتقيق التغطية ال�شاملة والتما�سك الأ�رسي ،وتعظيم �أثر الربامج والتدخالت االجتماعية املختلفة على م�ستوىات

عي�ش ورفاه املواطنني .وميكن الإ�شارة لهذه التحديات على النحو الآتي:

�أولاً � :ضعف تنا�سق �سيا�سات احلماية االجتماعية واحلاجة �إىل ات�ساقها مع ال�سيا�سات الكلية.

يعد �ضعف التن�سيق بني كافة ال�رشكاء يف القطاعات االجتماعية ،وكذلك بني قطاعات الت�أمينات االجتماعية و�صناديق معا�شات

املتقاعدين وامل�ساعدات االجتماعية ،عالوة على عدم ات�ساق ال�سيا�سات املتبعة يف جمال احلماية االجتماعية مع ال�سيا�سات االقت�صادية

واالجتماعية الكلية من �أبرز التحديات التي ميكن �أن تعيق حتقيق الأهداف على امل�ستوى الكلي واملتعلقة بالتنمية ال�شاملة امل�ستدامة
وتعزيز العدالة االجتماعية والتما�سك الأ�رسي ومقاومة الفقر وعدم امل�ساواة .كما �أن التغريات احلالية على م�ستوى الرتكيبة ال�سكان ّية التي
تربز من خالل االنخفا�ض َّ
املطرد لن�سبة الإعالة – وهو ما يعني ارتفاع ن�سبة الفئات الن�شطة ( )64 – 15مقارنة بالأطفال  14- 0واملتقدمني

يف ال�سن � 65سنة ف�أكرث– وت�سارع توافد ال�شباب من العمانيني على �أ�سواق العمل ،جتعل من التن�سيق بني قطاعات احلماية االجتماعية،

وال�صحة ،والرتبية والتعليم ،والقوى العاملة من �أهم �أولويات املرحلة القادمة لتحقيق النقلة النوعية على م�ستوى اال�ستثمار يف ر�أ�س املال

الب�رشي ،وت�أمني ح�صانة الأ�رسة العامة وتعزيز متا�سكها.
ثانيًا :ت�شتت �أنظمة الت�أمينات االجتماعية.

ال تزال �أنظمة الت�أمينات االجتماعية تتميز بالت�شتت ،وتعدد �صناديق التقاعد التي بلغ عددها � 12صندو ًقا  10تغطي القطاعني

العام واخلا�ص ،عالوة على وجود فوارق وا�سعة بني االلتزامات واملزايا املمنوحة للم�ستفيدين من القطاع العام مقارنة بالقطاع اخلا�ص.

يف�ضل ب�صورة
توجهات ال�شباب العماين بخ�صو�ص �سوق العمل ،والذي
ّ
ومن �ش�أن هذه امل�سارات �-إن توا�صلت بهذا ال�شكل � -أن تع ِّمق ُّ
وا�ضحة االلتحاق بالوظائف احلكوم ّية على العمل بالقطاع اخلا�ص ،وهو ما قد يعيق اجلهود املبذولة حال ّيًا للتعمني.
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 ) 10صندوق 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)

التو�سع العمودي للتغطية االجتماعية ،فال تزال هناك العديد من التحديات املن�صو�ص عليها باالتفاقية رقم 102
	�أما بخ�صو�ص
ُّ
ل�سنة  1952ملنظمة العمل الدولية واملتعلقة باملعايري الدنيا لل�ضمان االجتماعي غري مغطاة كليًّا كالبحث عن عمل ،وتنح�رص حال ّيًا
املنافع املق ّدمة من طرف �صناديق التقاعد يف �رصف املعا�شات طويلة املدى كال�شيخوخة ،والعجز ،والوفاة .ويبقى بع�ض املنافع غري متوافر
متا ًما بالقطاع اخلا�ص �أو مغطى جزئ ّيًا بالقطاع العام واملتعلقة بالأمرا�ض واحلوادث املهنية والأمومة والت�أمني على املر�ض.

ومن جهة �أخرى ،ما فتئ نطاق التغطية االجتماعية القانونية يتو�سع منذ عدة �سنوات نحو العديد من الفئات العاملة ،وال �سيما

العاملون على ح�سابهم واملزارعون ،وال�صيادون ،واحلرفيون� ،إال �أن ن�سب التغطية الفعلية لهذه الفئات ال تزال منخف�ضة.

وبالنظر �إىل عدم �شمول مظلة التغطية االجتماعية كافة الفئات العاملة ذات القدرات امل�ساهماتية ،ف�إن ت�سا�ؤالت تطرح حول

احلجم احلايل للت�شغيل غري املنظم يف غياب �إح�صائيات دورية حول الت�شغيل ،وخ�صائ�ص القوى العاملة ،والذي يتم تقديره ح�سب منهجية
منظمة العمل الدولية ( )2003 ,ILOباحت�ساب ن�سبة امل�شتغلني �سنويا الذين ال يزالون خارج مظلة الت�أمينات االجتماعية ،وكذلك الذين

ي�شهد دفعهم ال�شرتاكاتهم عدم اال�ستقرار وتكرار فرتات االنقطاع ،ما ي�ؤثر �سلبًا على مقدار م�ساهماتهم و�ضمان حقهم يف احل�صول
على معا�ش تقاعدي الئق ،ي�سمح لهم بتوفري �سبل العي�ش الكرمي عند بلوغ ال�سن القانونية للتقاعد ،ويبعد عنهم خطر ال�سقوط يف دائرة
الفقر والعوز .وعليه ،تتجلى العالقة اجلدلية بني الت�أمينات االجتماعية وامل�ساعدات االجتماعية حيث �أن الفئات العاملة اخلارجة عن مظ ّلة

الت�أمينات االجتماعية لأ�سباب عدة �أو التي مل يت�س َّن لها احل�صول على معا�ش تقاعدي الئق غالبًا ما تكون الأقل قدرة على مواجهة املخاطر
كملة من
االجتماعية وانهيار الدخل ويزيد ذلك من احتمال وقوعها يف دائرة الفقر ،ما يدفعها نحو احل�صول على معا�شات كاملة �أو ُم ّ

�أنظمة امل�ساعدات االجتماعية �أو ال�ضمان االجتماعي .ويت�ضح جل ّيا �أن النق�ص يف التغطية ب�أنظمة الت�أمينات للفئات العاملة القادرة على

َّ
املنظم -ميكن �أن يكون يف مق ّدمة الأ�سباب التي ت�ؤ ّدي �إىل ت�ضخّ م �أعداد الفقراء يف الفرتات
ت�سديد ا�شرتاكاتها  -ما يعبرَّ عنه بالعمل غري

املقبلة ،وهو ما يتعينّ معاجلته من الآن باحلمالت التوعويّة حول �أهمية املنافع املقدمة من قبل الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية.

ومن جهة �أخرى ،ميكن �أن ينتج عن �أخطاء اال�ستهداف من جهة و�سخاء منظومة املعا�شات ال�ضمانية والئحة امل�ساعدات امل�صاحبة .من

جهة �أخرى بروز مواقف �سلبية �أو حوافز عك�سية تدفع بع�ض الفئات امل�شتغلة �إىل االنتفاع باملعا�ش ال�ضماين وعدم الت�رصيح بالدخل
للت�أمينات االجتماعية �أو عدم اخلروج �إىل �سوق العمل واالكتفاء باملعا�ش ال�ضماين.
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ثالثًا :قلة عدد الباحثني والأخ�صائيني ،وغياب ر�ؤية وا�ضحة للت�أهيل والتدريب لهم.

تتمثل �أهم الفجوات التي مت ر�صدها على م�ستوى التنظيم امل�ؤ�س�ساتي لأعمال موظفي العمل االجتماعي (�أخ�صائي اجتماعي،

باحث اجتماعي وجامع بيانات) وكذلك على م�ستوى �أدائهم املهني ،حيث ي�شكلون نقطة الو�صل الأ�سا�س ّية مع الأ�رس �أو الفئات امل�ستهدفة

من طرف الربامج االجتماعية ،يف �ضعف ن�سبة الكوادر امل�ؤهلة يف �إدارة منظومات الرعاية االجتماعية التي تعترب منخف�ضة حيث ال تتجاوز
ن�سبة الأخ�صائيني والباحثني االجتماعيني  % 37من جمموع املوظفني يف قطاع اخلدمة االجتماعية ،عالوة على نق�ص يف التغطية ال�سكانية

باخلدمات االجتماعية لعدد من املحافظات والواليات ،وهو ما قد ينتج عنه اختالالت ونقائ�ص على امل�ستوىين الكمي – فئات خا�صة
بحاجة للم�ساعدة باقية خارج مظلة التغطية – والكيفي (جانب الطلب  :م�ستوىات خدمة �ضعيفة ال ترتقي لتطلعات منظوري اخلدمة

االجتماعية وجانب العر�ض  :ا�شتداد ال�ضغط على الأخ�صائيني والباحثني االجتماعيني).

ولكى يت�سنَّى تقييم التوزيع احلايل ملوظفي العمل االجتماعي بالوزارة ح�سب املحافظات والواليات ،مت اعتماد بع�ض املعايري املعتمدة

من طرف بع�ض املنظمات الدولية على غرار ن�سبة تغطية ال�سكان بالأخ�صائيني والباحثني االجتماعيني ومعايري عبء العمل اليومي
( )Workloadوم�ستوى تغطية املقابالت الأ�رسية .وح�صل �شبه وفاق حول هذا ال�ش�أن ،حيث غالبًا ما يتم اعتماد م�ستوى �أخ�صائي� ،أو باحث

اجتماعي لكل  5000ن�سمة .ويفيدنا م�ؤ�رش ن�سبة التغطية احلالية (اللون الأ�صفر يف ال�شكل �أدناه) لل�سكان ال ُعمانيني ح�سب التوزيع

اجلغرايف ب�أن املعدل الوطني احلايل بلغ  7492ن�سمة لكل باحث اجتماعي� ،أو جامع بيانات مع وجود فوارق بني بع�ض املحافظات والواليات،
حيث ينزل امل�ؤ�رش حتت عتبة  5000ن�سمة بالن�سبة ملحافظات ظفار والربميي وم�سندم والو�سطى ،فيما يبلغ م�ستوىات عالية مب�سقط،

بجنوب و�شمال الباطنة ،وبالداخلية.
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�شكل رقم ()18

م�ستويات التغطية احلالية والتغطية الفعلية ح�سب املحافظات

امل�صدر  :ح�سابات خبري احلماية االجتماعية باالعتماد على قاعدة البيانات «تكافل»

يبلغ حال ّيًا عدد الباحثني والأخ�صائيني يف قطاع اخلدمة االجتماعية على م�ستوى املحافظات والواليات  385ميثلون حوايل  % 14من

�إجمايل عدد املوظفني بالوزارة يتوزعون كالآتي:

 � 54أخ�صائ ّيا ً اجتماع ّيا ً ميثلون  % 14من جمموع العاملني يف اخلدمة االجتماعية خارج الوزارة ،ويتوزعون ب�صورة �أ�سا�سية على �أق�سام الرعايةاالجتماعية التابعة لدوائر التنمية االجتماعية باملديريات للتنمية االجتماعية باملحافظات ،وب�صورة �أقل على باقي املديريات العامة (املديرية
العامة ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتنمية الأ�رسية) .وتتمثل مهامهم ح�سب بطاقات الو�صف الوظيفي بالأ�سا�س يف تنفيذ �أهداف
اخلطة العامة املعتمدة يف جمال الرعاية االجتماعية ،و�أعداد الدرا�سات والبحوث يف املجاالت الراجعة له بالنظر واملتعلقة بالفئات ذات

احلاجيات اخل�صو�صية ،وقطاعي الطفل واملر�أة عالوة على تقدمي الدعم الفني بخ�صو�ص توفري البيانات الإح�صائية حول العمل االجتماعي،

وحتليل البيانات ال�صادرة عن قاعدة البيانات (تكافل) �إ�ضافة �إىل القيام بزيارات ميدانية �إىل الفئات والأ�رس التي بحاجة للبحث االجتماعي.
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 87 -باحثًا اجتماع ّيًا �أي ما ميثل يعادل  % 23من املجموع ،والذين ال يختلف دورهم ح�سب بطاقات الو�صف الوظيفي عن مهام الأخ�صائي

االجتماعي ،حيث تكاد تكون هذه البطاقات مت�شابهة من حيث امل�ضمون.

 244 -جامع بيانات ميثلون  % 63من املجموع ،ويتمثل دورهم بالأ�سا�س يف �أداء مهام تنفيذية تتعلق بجمع البيانات الأولية عن الأ�رس العمانية

التي تقدمت بطلب التمتع مبعا�ش ال�ضمان االجتماعي� ،إ�ضافة �إىل الأ�شغال املتمثلة يف متويل قاعدة البيانات تكافل بالبيانات الالزمة.

يت�ضح من هذا التوزيع الأويل �أن ن�سبة الكوادر العليا يف �إدارة منظومات الرعاية االجتماعية تعترب منخف�ضة ،حيث ال تتجاوز ن�سبة

الأخ�صائيني والباحثني االجتماعيني  % 37من جمموع املوظفني يف قطاع اخلدمة االجتماعية. .

رابعا� :ضعف برامج التمكني ومنظومة التقييم واملتابعة.
ً

يتمثل دور امل�ساعدات النقدية على املدى الق�صري يف حت�سني الو�ضع املادي للأ�رس املعوزة ،واال�ستجابة الحتياجاتها الأ�سا�سية،

وعلى املدى املتو�سط والطويل يف دفع تراكم ر�أ�س املال الب�رشي للأ�رس املنتفعة مبا ي�سمح بتوفري الظروف املواتية للتمكني االقت�صادي لهذه
الأ�رس ،والرفع من فر�ص خروجها من دائرة االتكالية بتثمني قدراتها الب�رشية على م�ستوى �أ�سواق العمل.

ويلعب حال ّيًا املعا�ش ال�ضماين بال�سلطنة دورًا مه ًّما يف الرفع من م�ستوىات املعي�شة ،عالوة على الئحة امل�ساعدات امل�صاحبة.

وبلغ العدد الإجمايل للحاالت والعائالت املنتفعة باملعا�ش مع نهاية �سنة  2014حوايل  84900حالة يتوزعون �إجماال على فئة امل�سنني
(ال�شيخوخة) بن�سبة  ،% 38تليها فئة العجز بن�سبة  ،% 31ثم فئة املطلقات بن�سبة  % 14فالأرامل بن�سبة  ،% 8ثم بقية الفئات بن�سب �أقل.

وتطرح حال ّيًا العديد من الت�سا�ؤالت حول مدى جناح ال�ضمان االجتماعي يف تو�سيع القدرات الب�رشية للفئات والأ�رس املنتفعة
باملعا�ش و�إك�سابها الفر�ص والقدرات الالزمة ،للخروج من دائرة االتكالية والتوجه نحو �أ�سواق العمل يف ظل �ضعف منظومة تعتمد على
حت�سن الأو�ضاع املعي�شية للفئات املنتفعة ،وحتديث قواعد البيانات اخلا�صة بهم ،والتي يتم تخزينها على م�ستوى
املتابعة الدورية ملدى ّ

قاعدة املعلومات «تكافل».

ويتم تقييم برنامج ال�ضمان االجتماعي على �أ�سا�س جناحه يف و�ضع ا�سرتاتيجيات ناجعة للخروج من الربنامج ،والتمكني االقت�صادي للأ�رس

املنتفعة من خالل متابعة �أ�سباب �إ�سقاط املعا�ش ال�ضماين بالن�سبة للفئات املنتفعة .ومت خالل الفرتة املمتدة من � 2000إىل � 2014إ�سقاط
املعا�ش ال�ضماين عن  39919حالة.
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خام�سا� :ضعف ارتكاز منظومة «ال�ضمان االجتماعي» على امل�ؤ�رشات وامل�سوحات لتقييم كفاءة االنتفاع
ً

واال�ستهداف وقيا�س الأثر.

	�إن �سيا�سة امل�ساعدات النقدية املبا�رشة املتمثلة يف ال�ضمان االجتماعي ،والئحة امل�ساعدات امل�صاحبة تنق�صها منظومة للمتابعة
والتقييم �إ�ضافة �إىل� :ضعف ارتكاز ت�صميم ال�سيا�سات على م�ؤ�رشات وم�سوحات لتقييم كفاءة االنتفاع واال�ستهداف وقيا�س الأثر على

الفئات املنتفعة ،وال �سيما الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والأطفال .كما �أنه من الأهمية مبكان �أن تقوم الوزارة ببناء قاعدة م�ؤ�رشات متكاملة ،و�إجناز
م�سوحات دورية لتقييم الربامج وا�ستطالع �أثرها على رفاه الفئات املنتفعة ،وكذلك على م�سارات التمكني االقت�صادي ،ف�ضلاً عن تعزيز

التن�سيق مع املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات فيما يخ�ص التعدادات وامل�سوحات التي ينفذها املركز.
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 -3التحوالت والإجنازات املنتظرة.

يتمثل الأثر الرئي�سي ملحور احلماية االجتماعية يف �إر�ساء « �أر�ضية حماية اجتماعية ت�ساهم يف تعزيز ح�صانة الأ�رسة ال ُعمانية ،ودفع

النمو االقت�صادي والتقلي�ص من عدم امل�ساواة «.

�شكل رقم ()19

�أثر حمور احلماية االجتماعية يف ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي
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التوجه القائم على و�ضع الأ�رسة ال ُعمانية يف �أولوية �أهداف ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي  ،2025-2016ويتطلب
ويت�سق هذا الأثر مع
ُّ

حتقيق هذا الأثر �إجناز حزمة من الإجراءات والإ�صالحات خالل اخلطة اخلم�سية التا�سعة  ،2020-2016ترمي �إىل �إر�ساء منظومة حماية اجتماعية

حتويلية تت�سم بالفعالية والكفاءة ،وت�ساهم يف التمكني االقت�صادي للأ�رس ال�ضمانية والفئات اخلا�صة .وهو ما �سي�سمح بخلق مناخ م�ؤ�س�ساتي
جديد يو ِّفر الظروف املواتية واملالئمة للو�صول �إىل املراحل الالحقة من اال�سرتاتيجية  ،2040-2021والتي �سيتم خاللها العمل على �إر�ساء �أر�ضية
للحماية االجتماعية م�ستدامة ماليًّا توفر جمموعة من ال�ضمانات الأ�سا�سية لكل املواطنني ،وتكفل ح ًّد �أدنى كافيا ً من الدخل للمعي�شة.

ّ
التمكن من حتقيق نقلة نوعية على م�ستوى �أداء الأخ�صائيني والباحثني االجتماعيني بالوزارة الذين
و�سيت�سنَّى مع مطلع �سنة 2020

أ�سا�سا
�سيتمكنون من تقدمي خدمات ذات جودة عالية ،ت�ستجيب للمعايري العاملية ،حيث �إن متكن الوزارة من رفع الرهانات القادمة املتعلقة �
ً

بتحقيق �أهداف اال�سرتاتيجية يقف على مدى جناحها يف الرفع من الكفاءة املهنية ملوظفي اخلدمة االجتماعية من حيث قدرتهم على مواكبة
التحوالت والظواهر االجتماعية امل�ستجدة ،وحتقيقهم للنجاعة املطلوبة على م�ستوى اخلدمات امل�ساندة للأ�رس والأفراد املنتفعني بكافة

�أ�شكال خدمات الوزارة من �ضمان اجتماعي ،وم�ساعدات خمتلفة ،وتنمية �أ�رسية ،و�إحاطة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

مع نهاية عام � 2020سيتم تعزيز موظفي العمل االجتماعي بجيل جديد مدرب ح�سب مناهج ع�رصية ومتعددة الأبعاد للتنمية

االجتماعية ملواكبة التغريات املنتظرة على م�ستوى املهام املوكلة للأخ�صائي �أو الباحث االجتماعي خالل فرتة تنفيذ اال�سرتاتيجية على درب

حتقيق التحول �إىل وظيفة الباحث ال�شامل ،واعتماد املقاربة التحويلية للحماية االجتماعية ،والتي تتطلب �إ�ضافة �إىل مراجعة كاملة ملهام

موظفي العمل االجتماعي� ،إعادة النظر يف �آليات التن�سيق احلالية بني الرعاية االجتماعية ،والتنمية الأ�رسية ،و�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

كما �سيتم التن�سيق لتو�سيع مظلة الت�أمينات لت�شمل فئات مهن ّية ال تزال خارج املظلة كاحلرفيني ،والعاملني بقطاعي الزراعة وال�صيد

البحري ،عالوة على مراجعة بع�ض الن�صو�ص املنظمة للقطاع مبا ي�ستجيب خل�صو�ص ّيات الفئات امل�شتغلة بهذه القطاعات.
	�أما بخ�صو�ص ال�ضمان االجتماعي ،فت�سعى الوزارة مع مطلع عام  2020لإدراج �أُ�رس جديدة لالنتفاع باملعا�ش� ،أو بالئحة امل�ساعدات،
وذلك مبراجعة وتوحيد مقايي�س االنتفاع باملعا�ش واملظلة ال�ضمانية ،واعتماد مقايي�س تت�سم بالإن�صاف وال�شمول للأ�رس ذات املداخيل ال�ضعيفة

والفئات ذات احلاجيات اخل�صو�صية (�أطفال ،ومتقدمني يف ال�سن) ،وخا�صة فيما يتعلق باملر�أة والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

كما �ستبنى الإجراءات اجلديدة يف جمال املعا�شات ال�ضمانية على م�ؤ�رشات �إح�صائية وخا�صة على منظومة متابعة وتقييم ناجعة،

�إىل جانب القيام مب�سوحات دوريّة لتقييم كفاءة منظومة اال�ستهداف و�أثر امل�ساعدات على م�ستوىات عي�ش الفئات والأ�رس املنتفعة .كما

�ست�سعى الوزارة �إىل �أن تكون الأ�رس ال�ضمانية قادرة على االعتماد على الذات ،وريادة الأعمال مما يوفر لها فر�ص اخلروح من مظلة ال�ضمان
االجتماعي.
ومع مطلع �سنة � 2025ستكون ال�سلطنة قد متكنت من �إر�ساء �أر�ضية للحماية االجتماعية م�ستدامة مال ّيًا توفر جمموعة من

ال�ضمانات الأ�سا�سية لكل املواطنني ،وتكفل ح ًّدا �أدنى من الدخل كافيًا للمعي�شة جلميع املواطنني.
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املحور الثاين :الرعاية االجتماعية.
تع ُّد الرعاية االجتماعية عن�رصًا �أ�سا�سيًا من عنا�رص احلماية

االجتماعية التي ت�سهم يف �ضمان �أمن ومتا�سك املجتمع .وت�ضمن
نظم الرعاية االجتماعية اال�ستجابة الحتياجات الفئات املحتاجة

يف املجتمع ب�شكل �شامل يحفظ الكرامة .كما �أن برامج الرعاية
االجتماعية توفر خدمات لال�ستجابة لالحتياجات املختلفة للفئات،

وت�ضمن وجود بيئة منظمة وجمهزة لتوفري هذه اخلدمات ,ومتكن
وتدعم الأفراد يف احل�صول على حقوقهم من تلك اخلدمات.

بع�ض الأفراد و�أ�رسهم قد يحتاجون �إىل دعم الرعاية

االجتماعية ب�سبب ظروف خمتلفة قد تقلل من قدرتهم يف امل�ساهمة,
�أو اال�ستمتاع بحياتهم ب�شكل كامل .وقد تكون هذه الظروف دائمة

يف طبيعتها ،ب�سبب مر�ض طويل الأجل �أو العجز� ،أو م�ؤقتة ب�سبب

ترتكز اخلدمات الفردية حول الت�أكد من وجود �أ�سلوب
�شامل ومتكامل يف التعامل مع اجلميع ،وهو الأمر
الذي يت�ضمن بناء قدرات املجتمع بحيث يكون
للنا�س القدرة على اختيار نوع الدعم املنا�سب
بغ�ض النظر عن العمر �أو نوع الإعاقة .ميكن حتقيق
هذا الأمر من خالل اختيار النموذج املنا�سب الذي
يركز على جوانب القوة وال�ضعف يف املجتمع وعلى
خمتلف املجموعات التي تعمل مع اجلهات الأخرى،
من �أجل الت�أكد من قدرة اجلميع على الو�صول �إىل
اخلدمات املقدمة مثل خدمات النقل والرتفيه
والتعليم وال�صحة والإ�سكان وكذلك فر�ص العمل.

املعاناة وال�صدمات النف�سية� ،أو ظرفية ،ب�سبب عوامل الطبيعية
على �سبيل املثال .من هذا املنطلق هناك فئات معينة يف حاجة �إىل

دعم الرعاية االجتماعية ب�شكل ملحوظ ،مبا يف ذلك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وكبار ال�سن الذين يحتاجون �إىل الدعم مع حياتهم اليومية،

والأحداث املعر�ضون للجنوح� ,أو اجلانحون والأطفال الذين يعانون من �سوء املعاملة �أو الإهمال .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك برامج خا�صة
بالرعاية االجتماعية تكون وقائية بطبيعتها ،وت�ستهدف الأفراد الذين قد ال يبدو عليهم �أنهم يعانون من �ضعف معني بل قد يكونون
عر�ضة ملخاطر اجتماعية ت�ستوجب الرعاية الوقائية املبكرة ،مثل :ال�شباب الأ�صحاء الذين يتعر�ضون للمخاطر املرتبطة بتعاطي املخدرات,

وامل�ؤثرات العقلية� ,أو ال�سلوك اخلط�أ.

يركز حمور الرعاية االجتماعية على عملية تطوير م�ستمرة تهدف يف النهاية �إىل وجود نظام «م�ستدام» ويف ذات الوقت ي�ؤكد على الدور
الن�شط الذي يقوم به الفرد واملجتمع ،وهو ما يت�سق مع مبد�أ تقدمي خدمة الفرد ,ور�أ�س املال االجتماعي .عالوة على ذلك ف�إنها تربز دور
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أي�ضا مع القطاعني اخلا�ص والأهلي.
ال�رشاكة لي�س فقط بني اجلهات احلكومية املختلفة� ،إمنا � ً

وعليه ي�سعى هذا املحور �ضمن ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي بحلول عام 2040م �إىل حتقيق الأثر « الأفراد و�أ�رسهم يتمتعون

بحقوقهم يف احل�صول على خدمات رعاية اجتماعية ذات جودة عالية تراعي احتياجاتهم ورغباتهم ،ومتكنهم من العي�ش ب�صورة م�ستقلة
وحتفظ كرامتهم» من خالل و�ضع نظام رعاية اجتماعية يدعم الفرد يف م�سار حياته ،ويلبي احتياجاته ويحرتم رغباته مرتكزًا على حقوق

الإن�سان ،ور�أ�س املال االجتماعي ،وال�رشاكة الفعالة بني اجلهات والقطاعات املختلفة.

� -1أهم الإجنازات:
ت�ستهدف الوزارة خمتلف الفئات املحتاجة بهدف تخفيف املعاناة وحمايتها من الأذى ،حيث قامت بدور ن�شط خالل ال�سنوات

املا�ضية من �أجل تلبية احتياجات خمتلف هذه الفئات من خالل توفري الدعم املادي للم�سنني ,و�أ�صحاب املعا�شات ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
ملمو�سا لتلبية بع�ض احتياجات امل�سنني ،والرعاية املنزلية للأطفال الأيتام وامل�سنني� .إىل جانب توفري
أي�ضا جه ًدا
واملطلقات ،كما تبذل � ً
ً

الدعم والرعاية للجانحني من الأحداث ،ومنهم ما يلي:

	

ملمو�سا لتلبية بع�ض احتياجاتهم بجانب بع�ض اخلدمات ال�صحية يف �أماكن �إقامتهم بالتعاون مع
امل�سنون :تبذل الوزارة جه ًدا
ً

وزارة ال�صحة ،ولكن ال يوجد معايري و�أدلة حمددة لتدريب القائمني عليها ب�ش�أن الرعاية االجتماعية للم�سنني يف حمل �إقامتهم ،وهناك دار

لرعاية امل�سنني ملن ال يوجد لديهم معيل �ضامن ،كما مت �إ�شهار جمعية �أ�صدقاء امل�سنني يف حمافظة الداخلية ،ومن ثم �إن�شاء فروع لها يف

بع�ض املحافظات� ،إ�ضافة �إىل �أن هناك حاجة وا�ضحة لتو�سعة اخلدمات التي متكن امل�سنني من االندماج باملجتمع ب�شكل �إيجابي ،واحل�صول

على الرعاية املنزلية والدعم املنا�سب عند احلاجة.

	

الأحداث :تويل ال�سلطنة االهتمام بالأحداث وال�شباب باعتبارهم العامل الرئي�سي يف بناء املجتمع والوطن ،والعمل على توفري

الإمكانيات الالزمة لدعمهم ،وخا�صة اجلانحني� ,أو املعر�ضني للجنوح بهدف رعايتهم و�إيجاد ال�سبل الكفيلة لرتبيتهم الرتبية ال�سليمة،
والعناية بهم وت�أهيلهم وفق قدراتهم وا�ستعداداتهم مبا يحقق ال�شخ�صية املتكاملة لهم ،وتوجيههم الوجهة التي تتفق وم�صلحة

املجتمع لتمكينهم من العودة �إليه ك�أفراد مندجمني ،وحت�صينهم من خالل مواجهة �أ�سباب اجلنوح ومبفهوم �إ�صالحي ومب�سارات متوازية

(ت�رشيعية� ،إدارية ،اجتماعية) ،وبالتن�سيق والتنا�سق مع اجلهات ال�رشيكة بهذا املجال ،حيث توجد يف ال�سلطنة حال ّيًا دائرة ل�ش�ؤون الأحداث
باملديرية العامة للرعاية االجتماعية .وت�ضم هذه الدائرة دار توجيه الأحداث ،ودار �إ�صالح الأحداث ،بالإ�ضافة �إىل دار مالحظة الأحداث الذي

يتبع �رشطة ُعمان ال�سلطانية.
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الأطفال والأيتام :توفر ال�سلطنة الرعاية املتنوعة للأيتام ،ولكن ال يتوافر العدد الكايف من دور ومراكز هذه الرعاية ،وي�شري

التقرير الت�شخي�صي لوجود بع�ض امل�شاكل املتعلقة باجلوانب الثقافية ،واللون ،واجلن�س عند االحت�ضان .وكذلك �أ�شار �إىل وجود عالقة ن�سبية

بني الأطفال املحرومني من الرعاية الوالدية واجلنوح واالختالفات بني اجلن�سني ،ولكن هناك قلة يف برامج و�أن�شطة ت�ستهدف دعم ال�شباب
الذين يتم رعايتهم ،والقيام بعملية املتابعة بعد ح�صول الطفل على خدمات الرعاية االجتماعية املطلوبة .كما �أن الإ�ساءة اجل�سدية

والنف�سية للأطفال حمظورة مبوجب قانون الطفل ب ُعمان .كما يجب احلد من املمار�سات التقليدية ال�ضارة� .أما بالن�سبة للأطفال ذوي

احتياجا
الإعاقة ،فتوفر ال�سلطنة بع�ض خدمات الت�شخي�ص املبكر والت�أهيل ،وتقدم بع�ض الإعانات النقدية للطفل والأ�رسة .ولكن هناك
ً

لبدء �رشاكة من خالل العمل مع فرق من خمتلف التخ�ص�صات يف خمتلف الوزارات واجلهات الأخرى للإقرار بحق الطفل يف الدمج واالت�صال
وف ًقا ملا هو وارد يف قانون حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وقانون الطفل ال ُعماين ،يف حالة وجود حاالت �إ�ساءة وا�ستغالل ،وهناك �رشاكة

م�ستمرة بني وزارة ال�صحة ،ووزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة الرتبية والتعليم ،و�ضمن هذا العمل امل�شرتك مت ن�رش كتاب «حقائق احلياة» من
�أجل زيادة الوعي مبخاطر �إ�ساءة ا�ستخدام املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،ولكن لي�س هناك برامج �أو خدمات متاحة للأطفال وال�شباب الآخرين
ملواجهة تلك املخاطر و�آثارها النف�سية واالجتماعية.



مكافحة الت�سول :يف �إطار اخت�صا�ص الوزارة يف احلد من الظواهر وامل�شكالت ال�سلبية يف املجتمع ،تقوم بالتعاون مع اجلهات

ال�رشيكة مبواجهة هذه امل�شكلة االجتماعية ،من خالل ت�شكيل فرق �ضبط املت�سولني ،وبرامج التوعية لوقاية املجتمع من خماطر هذه

امل�شكلة.
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 -2التحديات املطروحة:

رغم وجود الكثري من املزايا واخلدمات التي تنتفع بها هذه الفئات�،إال �أن هناك بع�ض التحديات ومنها:
 -ال يتم تقدمي اخلدمات للفئات امل�شمولة �ضمن نظام رعاية اجتماعية متما�سك ،بحيث تك ِّمل اخلدمات واملزايا املختلفة

	

	

بع�ضا بطريقة متنا�سقة.
بع�ضها
ً

 -ي�شيـــر التقريـر الت�شخي�صي �إىل عدد من امل�شاكل التي ت�ؤدي فيها التغريات االجتماعية �إىل وجود حتديات مرتبطة بقطاع �أكرب

من الـمجتمع .ي�شمل ذلك (م�شكالت لها عالقة باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية) والعنف املنزيل ،وبرامج احتواء الأطفال املعر�ضني
للخطر والرعاية طويلة الأمد وم�شاكل �أخرى ،وتنه�ض به جهات اخرى �ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.

 �ستواجه ال�سلطنة -كما هو احلال مع معظم الدول العربية -تغريات دميغرافية واقت�صادية واجتماعية كبرية على مدى العقودالقـادمة ،وي�شمـل ذلك تغيريًا يف هيــاكل الأ�رسة والهجرة الداخلية ،والتحول من الريف للح�رض ،واحلراك االجتماعي ،وزيادة عدد

الـم�سنني على الرغم �أن ال�سلطنة ،ال تزال يف مرحلة مبكرة بالن�سبة لعدد ال�سكان من امل�سنني ،وت�شهد �سلطنة عمان حال ّيًا
ح�سب ما يطلق عليه علماء الدميغرافيا بـ «الهبة ال�سكانية» نظرًا الرتفاع ن�سبة ال�شباب مع انخفا�ض اخل�صوبة ،وزيادة متو�سط
العمر املتوقع ،ما قد ي�ؤدي �إىل �رسعة وترية �شيخوخة ال�سكان مع وجود جمموعات كبرية من كبار ال�سن يف �آن واحد .وقد ارتفعت
ن�سبـة امل�سنني �إىل جمموع ال�سكان من � %4,8إىل  %5,2ح�سب التعداد ال�سكاين يف ال�سلطنة لعام 2010م ،وم�ؤ�رش ال�شيخوخة
(هو عدد الأ�شخا�ص الذين �أعمارهم � 60سنة� ،أو �أكرث لكل مئة �شخ�ص حتت �سن � 15سنة) من  % 9يف عام م1993م �إىل  %14.6يف

	

	

عام 2010م يف ُعمان 11 ،ومن املتوقع �أن ي�صل �إىل  % 39.1بحلول عام 2050م.12

 يتم تقديـم �أغلب الرعـاية لكبار ال�سن والأ�شخــا�ص ذوي الإعاقة يف �سلطنة عمان ،ودول املنطقة العربية ،من قبل �أفراد الأ�رسة،معظمهم من الن�ساء� ،أو مقدمي الرعاية غري الر�سمييـن .ولكن ا�ستمرار قدرة �أفراد الأ�سـرة على رعاية الأقارب امل�سنني مثلاً غري
م�ؤكدة ،ويرجع ذلك �إىل عدد من االجتاهات الدميغرافية واالجتماعية واالقت�صادية املتفاعلة.

 هناك دالئل تـحث على النظر يف القيام ببع�ض التدخالت من �أجل خف�ض خماطر « الت�سول» وحت�سني اال�سرتاتيجيات الوقائية منخالل اال�شرتاك والعمل مع اجلهات ذات العالقة.

كما �أن هناك عددًا من التحديات التي �ستواجه تنفيذ منوذج الرعاية االجتماعية اجلديد وال�سبل الكفيلة للم�ضي قد ًما يف التنفيذ
وذلك على النحو الآتي:
 ) 11بيانات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة.
 ) 12املرجع السابق.
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�أولاً  :التغريات الثقافية.
متثل التغيريات الثقافية �إحدى العقبات الرئي�سية التي جرى حتديدها خالل حلقة العمل اخلا�صة بتحديد الأولويات فيما يتعلق

ً
ّ
وتلقي الرعاية والدعم ،فمن الأهمية مبكان مراعاة
�رشيكا فاعال ً يف عملية التخطيط
بتنفيذ منوذج الرعاية االجتماعية الذي يُعد الفرد فيه
الأبعاد الثقافية الداخلية لإر�ساء امل�س�ؤولية امل�ؤ�س�سية الكفيلة باالرتقاء بحياة ال ُعمانيني .كما �أن مراعاة هذه الأبعاد �ستعمل على تعزيز

فر�ص الأفراد ،يف االبتعاد عن االعتماد على امل�ساعدات واالجتاه �إىل حياة م�ستقلة ،ف�ضلاً عن ذلك �سي�ساعد يف حتقيق الأهداف الرئي�سية لهذه
اال�سرتاتيجية.

وهناك حاجة خالل ال�سنوات اخلم�س الأوىل من اال�سرتاتيجية للعمل مع و�سائل الإعالم ،و�إدارات العالقات العامة لإبراز القيم اخلا�صة بنموذج

الرعاية اجلديد ،ورفع م�ستوى الوعي والإدراك بواجب الرعاية امللزم للحكومة والأفراد ك�رشكاء يف هذه العالقة .و�إن�شاء قنوات توا�صل جيدة

مع امل�س�ؤولني عن و�ضع ال�سيا�سات واجلمهور لت�سليط ال�ضوء على القيم الإيجابية للنموذج ،والتي تهدف �إىل تعزيز فر�ص وخربات املجتمع
ال ُعماين.

ثانيًا :حتقيق التوازن بني الإعانات النقدية واخلدمات.
تعتمد عملية احل�صول على الدعم يف الوقت الراهن على طلب كل فرد للدعم لنف�سه ،وتكمن الإ�شكالية يف هذه العملية يف

احتمالية عدم ا�ستفادة بع�ض الأفراد الذين يفتقرون �إىل الوعي بحقوقهم واخلدمات املتاحة .مما يتطلب زيادة الوعي من خالل التعريف

باخلدمات ،وتوفري املعلومات العامة جلميع الفئات املحتاجة .و�سيتعني على وزارة التنمية االجتماعية التعاون عن ُقرب مع العديد من اجلهات
احلكومية مثل :وزارتي ال�صحة ،والرتبية والتعليم ،واجلهات الأخرى.

ويتطلب �إن�شاء مثل هذه املنظومة �إجراء تغيري جوهري يف �أ�سلوب العمل ،حيث تقدم وزارة التنمية االجتماعية حال ّيًا للأفراد ممن هم

يف حاجة �إىل رعاية (مبا يف ذلك امل�سنون والذين يعانون من عجز �أو �إعاقة) بع�ض امل�ساعدات النقدية ،ويُتوقع �أن يتكيف ه�ؤالء الأفراد بدورهم

مع اخلدمات املحدودة احلالية دون �أن يتدخلوا يف م�ستوى الوفرة� ،أو ال�شكل� ،أو طريقة ت�سليم للخدمة التي يح�صلون عليها .كما تقدم
الوزارة بع�ض اخلدمات الإ�ضافية املحدودة لرعاية امل�سنني يف منازلهم .ومن ثم ،تعد اخلدمات املتاحة يف الوقت الراهن حمدودة دون مراعاة

لبع�ض االحتياجات الفردية
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ثالثًا :بناء الإمكانيات والقدرات.
هناك العديد من املطالب التي تدعو لال�ستثمار يف جمال بناء القدرات ،وتطوير كوادر عاملة متمكنة و ُمدرّبة .وميكن حتقيق هذا

الهدف على املدى الطويل باال�ستناد �إىل اخلربة املتوافرة مع و�ضع برامج تدريبية جديدة ،و�إتاحة فر�ص التطوع بني خمتلف فئات املجتمع.
وينبغي و�ضع هذه الربامج بحيث تكون قادرة على تقلي�ص الفجوات يف اخلدمات املذكورة �ساب ًقا.

ينبغي تنفيذ عملية بناء القدرات يف امل�ستويات املختلفة القيادية والتنفيذية .ويرتبط �أحد العنا�رص اجلوهرية بعملية بناء القدرات،

واالرتقاء بكفاءة العاملني الفنيني و�أعدادهم لربامج الرعاية االجتماعية.

	�إن االنتقال نحو منوذج الرعاية االجتماعية الذي يركز على الأ�شخا�ص ،ور�أ�س املال االجتماعي �سيتطلب توظيف كوادر م�ؤهلة جي ًدا
لدعم العمل مع الأفراد و�أ�رسه; حيث ي�شري التقرير الت�شخي�صي �إىل وجود خدمات مركزية تتوافر معظمها يف حمافظة م�سقط مقارنة

ببقية املحافظات الأخرى ما يتطلب درجة من الالمركزية على �صعيد حجم امليزانية� ،أو �آليات �صنع القرار .ولي�ست هناك �آليات رعاية

اجتماعية داعمة ملختلف الفئات التي تتطلب رعاية اجتماعية مثل :امل�سنني الذين يعانون من اخلرف ،ومن يعانون من م�شاكل يف ال�صحة
العقلية ،وغريها...

رابعا :العمل القائم على التكامل وال�رشاكة.
ً
ميثل العمل امل�شرتك الناجح بني العاملني يف جمال الرعاية االجتماعية مع اجلهات ال�رشيكة �أحد املقومات اجلوهرية لالرتقاء بحياة

الفئات املحتاجة .ومن بني �أهداف العمل امل�شرتك:

	

 -تن�سيق عملية جمع البيانات وتنظيمها ،واحلد من �إدالء الأ�رس باملعلومات نف�سها ملجموعة متعددة من املتخ�ص�صني.

	

 -حت�سني كفاءة منظومة الرعاية ال�شاملة وتن�سيق عمليات تقدميها.

	

	

 -االرتقاء بعملية تبادل املعلومات بني املتخ�ص�صني.

 االرتقاء بعمليتي التخطيط والتنفيذ يف جمال الرعاية بحيث تتكامل خدمات الرعاية االجتماعية بني اجلهاتاملختلفة.

91

خام�سا :التداعيات املرتبطة بالتكلفة.
ً
تنطوي �أي عملية تطوير على تداعيات مبا�رشة وغري مبا�رشة مرتبطة بالتكلفة ينبغي درا�ستها .وت�شهد ال�سلطنة يف الوقت الراهن

تغريات يف البناء االجتماعي ،ومناذج تركيب الأ�رس ،ما يثري �أ�سئلة تتعلق با�ستدامة منوذج الرعاية الأ�رسية القائم على الأ�رسة ،والذي يفرت�ض
وجود فرد من �أفراد الأ�رسة (وخا�صة الن�ساء) على ا�ستعداد لرعاية امل�سنني على �سبيل املثال .كما تثري التغريات االجتماعية وال�سلوكية
الأخرى جمموعة �أخرى من املطالب حول منظومة الرعاية االجتماعية .يف املقام الأول ،حيث يتزايد يف الوقت الراهن االهتمام بق�ضايا تعاطي
املخدرات والعنف ،والأطفال املحرومني من الرعاية الوالدية ،وامل�شاكل االجتماعية الأخرى ،مما يفر�ض بالآتي مطالب متزايدة على املنظومة.

�ضي قد ًما لال�ستفادة من ر�أ�س املال االجتماعي.
وي�شري النموذج املقرتح �إىل �سبل امل ُ ِّ

و�ستتطلب هذه الأمور �أن يجري حتقيقها من خالل هيكل تنظيمي متمكن ومتكامل ،ولديه �إدارة م�ؤهلة ومهارات قيادية� ،إىل جانب

�أخ�صائيني م�ؤهلني ومتمر�سني يف جمال العمل االجتماعي والرعاية االجتماعية .ومن ثم فهناك فر�ص متاحة لالدخار ،واال�ستفادة من املوارد
أي�ضا �إىل بع�ض التكاليف املرتتبة على هذه العملية.
املتاحة ،ولكننا ينبغي �أن نتطرق � ً

92

 -3التحوالت والإجنازات املنتظرة:
ت�ستهدف اال�سرتاتيجية و�ضع منوذج يقوم على التمكني وتنمية القدرات،

تعتمد اال�سرتاتيجية على مفهوم م�سار

يف املجتمع على نطاق �أو�سع لكي ي�صبح من املواطنني الفاعلني من خالل توفري

يحتاجون �إىل الدعم واخلدمات االجتماعية

ولي�س على امل�ساعدات النقدية فقط ،من �ش�أنه �أن يعزز فر�ص الفرد يف امل�ساهمة
فر�ص �شاملة ومن�صفة.

يتناول منوذج الرعاية االجتماعية اجلديد هذه التحديات �ضمن جوهرها

مع اتباع نهج �شامل متجذر يف قيم الأ�رسة ال ُعمانية واملجتمع ،مع االعرتاف بنقاط
القوة لدى الفرد وا�ستثمارها .وي�ستهدف هذا النموذج جمموعات خمتلفة من

الأفراد ،يتم حتديدهم ،ممن يعتربون عر�ضة للمخاطر االجتماعية املختلفة ب�سبب

كرب ال�سن� ،أو املر�ض على املدى الطويل� ،أو العجز� ،أو الفقر ،وكذلك غريهم من

احلياة كعن�رص مركزي يقر ب�أن النا�س الذين قد

يف �أي وقت من م�سار حياتهم مع توفري
خدمات الرعاية االجتماعية جلميع الفئات
من الأطفال وال�شباب وكبار ال�سن .وت�سعى

لإعدادهم للم�ساهمة يف املجتمع على نطاق
�أو�سع من خالل التعليم �أو العمل واحلد من
املخاطر االجتماعية الأخرى.

الأفراد الذين يحتمل �أن يواجهوا بع�ض ال�ضغوط االجتماعية التي من �ش�أنها �أن

ت�ؤدي �إىل �سلوك �سلبي لديهم مثل :ال�شباب املعر�ضني خلطر املخدرات وامل�ؤثرات

العقلية .ومن املزمع �أن تقوم اخلدمات املخطط لها لت�ستجيب لهذه االحتياجات،
وتوفر الدعم العملي عند احلاجة وكذلك توفر اخلدمات الوقائية التي ت�ساهم يف

حت�سني النتائج املطلوبة بالن�سبة للأفراد واملجتمع ككل ،وي�أخذ منوذج الرعاية االجتماعية �أ�سا�سه من ثالثة مفاهيم رئي�سية وهي:

	

	

	

 الرعاية التي ترتكز على الفرد. -ر�أ�س املال االجتماعي.

 -نهج حقوق الإن�سان.

يكمن الهدف من ذلك يف و�ضع �آليات فعالة متكن الأفراد و�أ�رسهم من احل�صول على اخلدمات اخلا�صة بهم بطريقة منا�سبة وكرمية

من خالل النهج الذي يركز على الفرد .ويقر هذا النظام الداعم بالدور الرئي�سي يف الأ�رسة ،باعتبارها الوحدة الأ�سا�سية للمجتمع ال ُعماين.

أي�ضا ي�ستهدف هذا النموذج احتياجات الأفراد الذين ال تدعمهم بنية الأ�رسة التقليدية لأ�سباب خمتلفة .ويتبنى منوذج الرعاية االجتماعية
� ً
أي�ضا ر�أ�س املال
أ�س�سا لتقدمي اخلدمات .ويدعم � ً
القيــم الأ�سا�سية لـمبادئ حقـوق الإن�سان ،واالختيار والإدماج وامل�ساواة والتمكني بو�صفها � ً
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أي�ضا للمجتمع ككل .ي�ؤكد الهدف
االجتماعي يف املجتمع الأو�سع ،وينجم عنه التقدمي املبا�رش وغري املبا�رش للرعاية لي�س فقط للفرد ،ولكن � ً

من الرعاية االجتماعية ا�ستمرار عملية التنمية ،وذلك بهدف حتقيق نظام «م�ستدام» .كما ي�ؤكد على الدور الطليعي للفرد واملجتمع ،الذي
ين�سجم مع املبد�أ الأ�سا�سي للتخ�صي�ص ،ور�أ�س املال االجتماعي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�سلط ال�ضوء على دور ال�رشاكة بني خمتلف الإدارات

احلكومية ذات العالقة ،وغريها من اجلهات ال�رشيكة الفاعلة من القطاعات الأخرى.
�شكل رقم ()20

منوذج الرعاية االجتماعية املقرتح
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ت�ستهدف اال�سرتاتيجية و�ضع منوذج يقوم على اخلدمات ،ولي�س امل�ساعدات النقدية فقط ،من �ش�أنه �أن يعزز فر�ص الفرد بامل�ساهمة

يف املجتمع على نطاق �أو�سع لكي ي�صبح من املواطنني الفاعلني من خالل توفري فر�ص �شاملة ومن�صفة� .ستقوم الوزارة بو�ضع ت�رشيعات

و�آليات عمل تدعم الرعاية االجتماعية متعددة القطاعات ،والتي حمورها ال�شخ�ص ،وترتكز على تلبية احتياجات الأفراد ،والتعامل معهم
على �أن لديهم جوانب قوة و�أولويات .و�ستعمل الوزارة على �أعداد ت�رشيعات ت�ضمن تقدمي باقة من اخلدمات ت�ستهدف متكني الأ�شخا�ص الذين
بحاجة للرعاية االجتماعية من التخطيط مل�ستقبلهم ،واحل�صول على اخلدمات التي يحتاجون لها .و�ست�ضع �آلية ات�صال ومتابعة وتقييم

العمل مع اجلهات احلكومية الأخرى مبجال الرعاية االجتماعية .لتمكني هذا النظام ،كما �ستقوم الوزارة بو�ضع مبادئ توجيهية لتفعيل

الرعاية املتمحورة حول الفرد من خالل ا�ستخدام م�ؤ�رشات ،ومعايري اجلودة املتعارف عليها دوليًّا لقيا�س ا�ستمرارية الرعاية ،وحت�سني نوعية
اخلدمات املقدمة.
ومن �أجل الو�صول لهذه الأهداف �ستقوم الوزارة بتنفيذ عدة �أن�شطه ت�ستهدف تكوين وتنمية كادر فني قادر على تقييم احتياجات

الفرد وو�ضع خطة رعاية منا�سبة مع مراعاة النوع االجتماعي ،وح�سب التوقعات امل�ستقبلية للفئات املختلفة ب ُعمان� .ست�ستهدف الوزارة
حتديد وتنفيذ دورًات تدريبية للعاملني يف هذا املجال ل�ضمان قدرتهم على القيام باملهمة املطلوبة ب�شكل جيد ،وتزويدهم باملعارف الأ�سا�سية

حول املراحل العمرية ،وامل�شاكل النف�سية واجل�سمانية املرتبطة بها ،مبا يف ذلك ا�ستخدام التكنولوجية الداعمة.

كما �ستلبي اال�سرتاتيجية احتياجات الطلب املتزايد على خدمات الرعاية فيما يتعلق بال�شيخوخة والرعاية على املدى الطويل

ب�سبب الإعاقة ،وغريها من الأمرا�ض من خالل ان�شطة ت�ستهدف �إن�شاء وتعزيز خدمات متعددة وذات جودة عالية للم�سنني و�أ�رسهم.

و�ستعزز الوزارة اخلدمات املقدمة حال ّيًا للجانحني بحيث تتبنى نظام التوفيق وامل�صاحلة ،و�ست�ضع برامج تدريب وت�أهيل منا�سبة للأطفال
املعر�ضني للجنوح بال�رشاكة مع اجلهات الأخرى املعنية .و�ستقوم الوزارة بو�ضع برنامج للعمل مع �أ�رسة احلدث اجلانح لتح�سني البيئة وتهيئة

الأ�رسة ال�ستقبال واحت�ضان احلدث ملنع عودته للجنوح.

اً
حتول نحو نهج يدعم توفري �أن�شطة الرعاية االجتماعية من خالل اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية مبا يف
�سوف ت�شهد اال�سرتاتيجية

ذلك القطاعات اخلريية ،وخا�صة ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �إن�شاء وتنمية �شبكة وا�سعة من الدعم االجتماعي التي متكن الأفراد واملجتمع

ككل ليكون �أكرث �إنتاجية ويتمتع مب�ستويات �أعلى من الرفاهية .بحلول عام � 2020ستقوم الوزارة مب�سح الأن�شطة واملبادرات املقدمة حال ّيًا
من قبل اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،والقطاع اخلا�ص يف جمال الرعاية االجتماعية ،وحتديد الفجوات ،والأولويات ،وو�ضع معايري لتقييم

املناق�صات والعطاءات لتمكني اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،الأخرى من املناف�سة لتقدمي خدمات عالية اجلودة .بناء على هذه الأن�شطة
�ستعلن الوزارة مبادرة لدعم اجلمعيات امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص لتقدمي خدمات غري متوافرة حال ّيًا تت�ضمن توفري الدعم للقائمني
على الرعاية ب�شكل غري ر�سمي.
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املحور الثالث :تنمية الأُ�رسة واملجتمع.

ي�سعى حمور تنمية الأُ�رسة واملجتمع �ضمن ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي� ،إىل �إحداث الأثر الآتي�« :أُ�رسة متما�سكة م�ستقرة �آمنة،

ممُ َّ
كنة ت�ساهم يف حتقيق التنمية االجتماعية امل�ستدامة».

وحتتل الأُ�رسة مكانة مهمة �ضمن املجتمع ال ُعماين .وهي الوحدة الأ�سا�سي ُةلل ُمجتمع؛ حيث تعد �أحد العوامل القوية امل�ؤثرة يف

ال�سلم والأمن ،والأ�رسةُ ت�ساهم يف ت�شكيل ال ِقيَم
التنمية االجتماعية ،واالقت�صادية ،والبيئية والثقافية ،ال �سيما التنمية امل�ستدامة ،ويف ِّ
ال�سائدة يف املُجتمع لدى الأبناء ،وهي �أكرث م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية �أهمية .ومن هنا يُعد ا�ستقرار
واملُعتَقدات والتقاليد والعادات ّ
الأُ�رسة �ضمان ًا ال�ستمرار ال ُه ِويَّة الثقافية ،والأمن ،والدعم النف�سي واالجتماعي لأع�ضائها؛ وذلك من خالل عنا�رص الرعاية الذي توفره لأفرادها،
يف �إطار �شبكة االلتزامات والت�ضامن ،واالعتماد املتبادَل بني �أع�ضائها.

�إن النظام الأ�سا�سي للدولة يف �سلطنة ُعمان ركز على �أهمية تقوية الأ�رسة وحمايتها؛ لأنها اللبنة الأ�سا�سية للمجتمع ال ُعماين.

فاملجتمع ال ُعماين جمتمع يحمل خ�صائ�ص االنتماء داخل الإطار العام للهوية ال ُعمانية ،وغلبة املعايري احلازمة واحلا�سمة لل�سلوك الفردي
واجلماعي ،وغلبة ال�سلطة الأبوية ،والإعالء من الرتابط الأُ�سرَ ّي ،والتوا�صل والتعاطف مع �صالت الدعم وذوي ال ُق ْربَى ،وكل من ي�شملهم
أي�ضا �أول م�ؤ�س�سة اجتماعية يتم من
املحيط االجتماعي للفرد والأ�رسة  .فالأُ�رسة ال ت ُع ُّد البيئة التي ينمو فيها الطفل فح�سب ،بل ت ُع ُّد � ً

خاللها نقل القيَم االجتماعية والثقافية للأجيال القادمة.

� -1أهم الإجنازات:
حققت ال�سلطنة على مدى العقود الأربعة املا�ضية� ،إجنازات عديدة يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والتعليميَّة وال�صحيَّة
والثقافيَّة التي تغطي قطاعات املجتمع العماين كافة .وقد �شملت هذه الإجنازات كل �رشائح املجتمع ال ُعماين وقطاعاته؛ مبن يف ذلك املر�أة

والطفل وال�شباب وامل�سنون وذوو الإعاقة.

ومع ان�ضمام ال�سلطنة �إىل عددٍ من االتفاقيات الدولية� ،أُنيطت بوزارة التنمية االجتماعية مهمة متابعة ثالث �إتفاقيات رئي�سية

وبروتوكوالن �إ�ضافيان ،بالإ�ضافة �إىل عددٍ �آخر من االتفاقيات ذوات ال�صلة بحقوق الإن�سان  .ويف هذا الإطار مت متابعة تنفيذ اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،واتفاقية حقوق الطفل ،والربوتوكولني االختياريني امللحقني بها ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف النزاعات
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امل�سلحة ،وب�شــ�أن بيع الأطفال ،وا�ستخدامهم يف الدعارة واملواد الإباحية ،وقدمت وزارة التنمية االجتماعية التقارير الدورية املطلوبة وف ًقا
ملمو�سا يف �إعمال حقوق الطفل واملر�أة والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
لهذه االتفاقيات يف مواعيدها املحددة ،التي ر�صدت حتقيق تقد ًما
ً

و�ضمان ًا لتن�سيق اجلهود املختلفة من �أجل حتقيق تقدم وم�ستوى معي�شي مالئم للأ�رسةَّ ،
�شكلت احلكوم ُة اللجن َة الوطنية ل�شئون

الأُ�رسة ،و�أوكلت �إليها مهمة اقرتاح ال�سيا�سات اخلا�صة بالأ�رسة يف اجلوانب املختلفة ،والتن�سيق بني اجلهات املَعنِيَّة احلكومية والأهلية ذات
ال�صلة بق�ضايا الأ�رسة ،وير�أ�س هذه اللجنة معايل وزير التنمية االجتماعية ،وميثلها وكالء وزارات :التنمية االجتماعية ،وال�صحة ،والرتبية

والتعليم ،والرتاث والثقافة ،والإعالم ،واملدعي العام ،وم�ساعد املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك للعمليات ،ورئي�س غرفة جتارة و�صناعة عمان،

�إىل جانب مدير عام املديرية العامة للتنمية الأ�رسية بوزارة التنمية االجتماعية.

ولقد حققت ال�سلطنة واح ًدا من �أ�رسع معدالت االنخفا�ض يف وفيات الأطفال دون

حققت ال�سلطنة ،على �صعيد

�إىل  9.8لكل �ألف والدة طفل حي .ويح�صل الأطفال من الذكور والإناث على التعليم الأ�سا�سي

فقد ازدادت ن�سبة �إلتحاق املر�أة

�ضع لت�صل
�سن اخلام�سة لت�صل �إىل  11.8لكل �ألف والدة طفل حي ،وخف�ض معدل وفيات الر ُّ َّ
وحتى الثانوي جمان ًا ،وتبلغ ن�سبة التحاق الذكور يف التعليم الثانوي %95؛ بينما تبلغ ن�سبة

التحاق الإناث  %93.9لعام 2015م  ،13وتبلغ ن�سبة املتعلمني  .%98للفئة العمرية من � 15إىل
� 24سنة،

وعلى الرغم من �أن حماية الأُ�رسة تعد من �أحد املجاالت احلديثة التي تعمل عليها

الوزارة؛ ف�إن ال�سلطنة لديها العديد من املُك ِّونات التي تكفل وجود نظام وطني للحماية،
حيث �أُ�صدر يف عام 2014م قانون الطفل ،ويف عام  2008م قانون م�ساءلة الأحداث وقانون رعاية

وت�أهيل املعوقني ،ويف عام 2012م �أُن�شئَت دائرة احلماية الأ�رسية يف وزارة التنمية االجتماعية،

وهناك العديد من اخلدمات التي تقدمها الدائرة لإيواء الن�ساء والأطفال الذين يتعر�ضون
للإ�ساءة بدار الوفاق ،وتنت�رش جلان حماية الطفل على م�ستوى املحافظات كافة .كما �أُر�سيَت
أي�ضا املواد القانونية حلماية الأطفال� ،أما بالن�سبة للن�ساء ف�إنها ما زالت حتتاج �إىل تعزيز
� ً

الـمــر�أة  ،العـــــديـــــــد من الإنــجازات

بالتعليــــم ب�شـــكل كبيــــر ،وخطى
جمال تعليم املر�أة ب�شكل عام

خطوات مت�سارعة ،كما �أرتفعت

ن�سبـــة م�شـــاركتـــهــــا يف الـــــــقوى

العاملة من  ٪11يف �سنة 1993
�إىل  ٪25يف عام  ،2010و�أحتلت ما

ن�سبته  ٪9.6من �إجمايل املقاعد
عمان.
الربملانية يف جمل�س ُ

ت�رشيعي.

ويُ�شكل برنامج الإر�شاد الأ�رسي ،والإر�شاد الزواجي �أحد �أبرز الربامج التي تقدمها دائرة الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�رسية حيث تهدف �إىل

دعم الأ�رسة وتذليل امل�شكالت التي تواجهها ،ويهدف الإر�شاد الزواجي �إىل توعية املقبلني على الزواج حول الكثري من جوانب العالقة الزوجية
وتربية الأطفال وتن�شئتهم.
 )13املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 2016م.
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 -2التحديات املطروحة:
حققت ال�سلطنة �إجنازات على �صعيد تنمية الأ�رسة واملجتمع� ،إال �أن النقلة النوعية يف حياة النا�س ب�سبب الطفرة النفطية،

والوفرة املالية ،واحلياة املدنية ،والرغبة يف التغيري كلها �أوجدت واق ًعا جدي ًدا ،و�أظهرت بع�ض التحديات التي تواجهها الأ�رس ال ُعمانية ،وبع�ض

فئاتها  ،وذلك على النحو الآتي:

 ) 1على �صعيد الأ�رسة :
تواجه الأُ�رس يف ال�سلطنة – مع ما ي�شهده العامل من تغيريات مهمة – عددًا من التحديات ،...فقد جاء يف التقرير الت�شخي�صي �أن

أ�سا�سا �إىل الهجرة الداخلية� ،أو الطالق ،كما ت�شهد القيَم االجتماعية تغيرُّ ات ب�سبب
عددًا من الأ�رس تعتمد على ُمعيل واحد ،ويرجع ذلك �
ً
الآثار املرتتبة عن العوملة ،وثورة التكنولوجيا ،ويُعد الأطفال وال�شباب الأكرث ت�أثرًا بالنتائج ال�سلبية لهذه امل�شكالت.
وتتميز الأُ�رسة ال ُعمانية يف الأ�سا�س ب�أنها �أ�رسة ممتدة ،وذات عدد كبري من الأطفال ،حيث بلغ متو�سط عدد �أفرادها يف عام ُ 2010قرابَة

� 8-7أفراد� .أما فيما يتعلق مبتو�سط العمر عند الزواج الأول فقد ارتفع عرب ال�سنوات ليبلغ ُقرابَة � 28سنة للذكور ،و� 26سنة للإناث .كما
أي�ضا ،فامل�شتغلون يتزوجون يف �سن مبكرة مقارنة بالباحثني عن
�أن هذا املتو�سط مرتبط باحلالة التعليمية للأفراد ،وبحالتهم العملية � ً

حت�سنًا يف بع�ض امل�ؤ�رشات املتعلقة باحلالة الزواجية كانخفا�ض ن�سب املطلقني من  %3يف عام
عمل� .أما بخ�صو�ص احلالة الزواجية ،ف�إن هناك ُّ

� 1993إىل  %1.9يف عام 2010؛ ولكن ب�سبب الزيادة ال�سكانية والعمرية ف�إنه من املالحظ �أن �أعداد املطلقني يف ازدياد تدريجي .وح�سب درا�سة
�أبعاد ومق ِّومات التما�سك الأ�رسي يف ُعمان ( )2009ودرا�سة واقع الطالق يف املجتمع ال ُعماين ( )2015تزايدت ن�سب الطالق بني الفئات ال�شابة

والفئات ذات امل�ستوىات التعليمية واالقت�صادية املنخف�ضة ،ومتثل املطلقات الن�سبة الأعلى حلاالت ال�ضمان .كما �أن  %47من املطلقات
يح�صلن على معا�ش ال�ضمان االجتماعي؛ ما يدل على و�ضعهن االقت�صادي ال�صعب.
ولكن مع هذه التحوالت تواجه الأُ�رسة ال ُعمانية حتديات عديدة ت�ؤثر على التما�سك الأ�رسي؛ فقد �أ�صبح هناك �أمناط جديدة من
التكوينات الأ�رسية تختلف يف تركيبتها و�أ�س�س ونوعية الروابط بني �أفرادها عن الأ�رسة مبفهومها وتركيبتها التقليدية ،فالأُ�رسة ال ُعمانية

�أ�صبحت تتح َول من �أُ�رسة ممتدة �إىل �أُ�رسة نووية ،مع هجرات داخلية من �أجل العمل ،وازدياد متغِري عرب ال�سنوات يف معدالت الطالق ،وازدياد

عدد الأ�رس ذات العائل الواحد ،وازدياد متو�سط عمر الزواج ،وزيادة يف عدد املُ�سنِّني ،وم�س�ؤوليات رعايتهم ،وازدياد يف املعدل العام حلاالت جنوح
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�سكرات واملخدرات� .إن هذه التحديات ت�ؤثر على قدرة الأ�رس يف حتقيق وظائفها الرئي�سية املتعلقة بالإجناب والإنتاج؛
الأحداث ،وتعاطي امل ُ ْ

بالإ�ضافة �إىل توفري �إحتياجاتها ال�صحية والغذائية واالجتماعية والوجدانية.

كما �أن هذه التحديات ت�ؤثر على التما�سك االجتماعي ،وعلى اال�ستقرار يف املجتمع ،ومع ذلك تتمتع الأُ�رسة ال ُعمانية مقارنة بالأُ�سرَ

يف الدول الأخرى بدرجة عالية من التما�سك الأ�رسي من تعاطف ،وتوا�صل واحرتام وتقدير ما بني �أع�ضائها .وقد �أكدت الأ�رس التي مت مقابلتها

من خالل البحث امليداين �أن من �أهم اخل�صائ�ص التي متيز الأ�رس يف ال�سلطنة هو التما�سك الأ�رسي ،والتكافل االجتماعي على اعتبار �أ َّن
ين يلتزم بتعاليم الدين الإ�سالمي ،وبالعادات والتقاليد التي حترتم الأُ�رسة وتعزِّز من كيانها.
املجتمع ال ُعما ّ

ومن بني �أهم العوائق التي تواجه ر�سم ال�سيا�سات الأ�رسية عدم وجود �سيا�سات مكتوبة للأُ�رسة يف ال�سلطنة ،بحيث تلبي القطاعات
املختلفة حاجة �أفراد الأُ�رسة داخل كل قطاع  ،وتقوم ب�صياغة �سيا�سات معينة ميكن �أن تعود بالفائدة على �أفراد الأُ�رسة؛ وعلى �أن تعتمد هذه
ال�سيا�سات على امل�ؤ�رشات والنتائج.

وبالنظر �إىل العن�رص املرتبط بالعالقات الأ�رسية فقد حدد �أفراد الأ�رس  -من خالل البحث امليداين الذي �أع َّد بغر�ض ا�ستخدام نتائجه
يف �أعداد ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي -بع�ض التحديات التي تواجه املجتمع ال ُعماين  ،منها :انتقال الأُ�رسة من النمط املمتد �إىل الأُ�رسة
النووية والذي �أ�سهم يف �إ�ضعاف الرتابط الأ�رسي وم�س�ؤولية رعاية الأبوين ،وانت�شار النمط الإ�ستهالكي ،كما انت�رشت ظاهرة التباهي والتفاخر
وخ�صو�صا عادات الزواج .وظهرت �آثار العوملة والتكنولوجيا املعلوماتية على الأ�رس ،الأمر الذي �أدى �إىل ظهور بع�ض
والإ�رساف يف املنا�سبات،
ً

امل�شكالت ال�سلبية يف املجتمع كاال�ستعانة باملُربِّيات وعامالت املنازل قليالت اخلربة ،وغري امل�ؤهالت علم ّيًا لرتبية الأطفال ،و�أثرهن ال�سلبي يف
تربية الأطفال؛ باال�ضافة �إىل قلة وجود مراكز ا�ست�شارات �أ�رسية قريبة من الأ�رس.

 ) 2على �صعيد املر�أة:

ت�ساهم ربع الن�ساء ال ُعمانيات يف الن�شاط االقت�صادي ،وتبدو م�شاركتهن يف ذروتها يف الفئة العمرية � 25إىل  29عا ًّما ،كما بلغت

ن�سبة الن�ساء يف مواقع �صنع القرار  ٪11.3بالقطاع العام ،ون�سبة  ٪4.7يف جميع القطاعات 2010م  .وفيما يتعلق بدور املر�أة يف املجال

ال�سيا�سي؛ ف�إن م�شاركتها يف الدورة ال�ساد�سة ( )2015-2011ملجل�س ال�شورى بلغت ن�سبتها  ٪1.2و  %18يف جمل�س الدولة ،وبلغت الن�سبة
يف جمل�س الدولة يف دورته ال�سابعة ( .%16.6 ) 2019 – 2015

على الرغم من الإ�صالحات الت�رشيعية امل�ستمرة يف ال�سلطنة؛ ف�إن هناك بع�ض التحديات فيما يتعلق بالت�رشيعات ذات العالقة

باملر�أة ،وما بني تطبيقها على �أر�ض الواقع .
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ومن بني التحديات الت�رشيعية �أنه لي�س هناك �إلزام ب�إن�شاء دُور ح�ضانة ،ومراكز رعاية نهارية يف �أماكن العمل ،وهو الأمر الذي قد

ي�ؤدي �إىل �ضعف م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل ،وان�سحابها منه بعد دخولها ب�سبب عدم قدرتها على التوفيق بني واجباتها جتاه العمل وجتاه

�أفراد �أ�رستها .وعلى الرغم من �أن هناك خدمات جديدة و�آليات متوافرة للمر�أة التي تواجه العنف؛ ف�إن الن�ساء ال تتوافر لهن احلماية الت�رشيعية
الكافية ،وكذلك النظر يف �إيجاد و�سائل دعم وم�ساندة للمر�أة خلو�ض االنتخابات جمال�س ال�شورى والبلدية مبا ميكنها من الو�صول �إىل مكان

هذه املجال�س للم�شاركة بالر�أي.

 ) 3على �صعيد الطفل :
يواجه الأطفال ال�صغار يف ال�سلطنة عددًا من التحديات يف ال�سنوات الأوىل من حياتهم واملتعلقة بال�صحة ،والتغذية ،والنمو،

والتعلُّم .وين�ش�أ هذا الق�صور نظرًا لعدم فهم �أهمية ال�سنوات الأوىل من عمر الطفل يف و�ضع الأ�سا�س للتنمية الب�رشية .ففي عام 2015
التحق  ٪39.2بالتعليم ما قبل االبتدائي ،والتحق  ٪3.2من الأطفال ب ُدور احل�ضانة  /الرعاية النهارية؛ ما يجعلهم يف كثري ٍ من احلاالت يف رعاية

عامالت املنازل الالتي ال تتوافر لديهن املهارات املطلوبة لرعاية الأطفال يف هذه ال�سن .وكما ت ُقدم خدمات الطفولة املبكرة ب�شكل رئي�سي
من قِبل القطاع اخلا�ص ،الأمر الذي يح ُّد من انتفاع بع�ض الأطفال يف الأُ�رس حمدودة الدخل؛ وخا�صة يف املناطق البعيدة عن توافر خدمات
تن�شئة الطفولة ،وكذلك الأطفال ذوي الإعاقة من هذه اخلدمات.

ويعاين ن�صف الأطفال تقريبًا دون �سن اخلام�سة من الأنيميا  ،2012وال تزال ن�سبة ال ُهزال بني الأطفال فوق املعدل «املقبول» من

جانب منظمة ال�صحة العاملية .وال تزال ن�سبة الت�أخر يف النمو بني الأطفال دون اخلام�سة . %9.8

كما �أن هناك عددًا من الأطفال من ذوي الدخل املحدود ،وكذلك الذين يعي�شون يف املناطق الريفية يعانون من �صعوبة الو�صول �إىل خدمات
التعليم املبكر  ،ويف هذا الإطار قامت ال�سلطنة ب�إ�ستحداث �صفوف التهيئة يف املدار�س احلكومية يف �أغلب حمافظات ال�سلطنة مبا فيها

املناطق الريفية ،بالإ�ضافة �إىل �ضعف ن�سبة امللتحقني بدور احل�ضانة  ،كما �أن بع�ض احل�ضانات املتوافرة حتتاج �إىل ت�أهيل الكوادر العاملة بها

باملهارات املطلوبة لتعليم الأطفال يف هذه ال�سن وف ًقا لقدراتهم .كما �أن عدد الأطفال الذين يعانون من الإعاقة ،ويتم �إحلاقهم مبراكز الوفاء
االجتماعي املنت�رشة يف حمافظات ال�سلطنة ال يزال �ضعي ًفا ،وعليه ف�إن املرحلة القادمة تتطلب و�ضع اخلطط والآليات املنا�سبة لتطوير تلك

املجاالت.

	�أما يف جمال حماية الطفل والأ�رسة فال تزال اجلهود الالزمة لتوفري هذه اخلدمات حديثة العهد ،حيث يتعني ربطها ب�شكل منتظم
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بالقطاعات الأخرى .كما مل يتم بعد �إر�ساء نظام وطني �شامل حلماية الطفل والأ�رسة ي�أخذ بعني االعتبار جميع الأبعاد املتعلقة بالوقاية،

واحلماية ،والت�أهيل ،والنظر �إىل االحتياجات املتعددة للفئات ذات الظروف اخلا�صة.
ومن بني التحديات الأ�سا�سية التي تحَ ُول دون توفري حماية فاعلة للطفل واملر�أة هو عدم توافر املعلومات الكافية وامل�ؤ�رشات ذات
العالقة باحلماية ،ومن ال�صعب تقدير حجم تعر�ض الأطفال للإ�ساءة .ولذلك؛ هناك حاجة �إىل وجود �أنظمة معلومات �أف�ضل ومعلومات

�شاملة ب�ش�أن

حماية الطفل .ومما ال �شك فيه �أن توفري معلومات جيدة ،وعمل حتليل لها ب�شكل عملي� ،سوف ي�ساعد يف اتخاذ القرارات ال�صائبة ،وتطبيق
و�ضع نظام متكامل
اال�سرتاتيجيات املطلوبة .وميكن القيام بهذا الأمر من خالل اال�ستفادة من امل�سح العنقودي متعدد امل�ؤ�رشات .كما يجب َ

لإدارة املعلومات ب�ش�أن نظام حماية الطفل؛ بحيث يقوم هذا النظام بالإبالغ عن الأطفال كا َّف ًة الذين يحتاجون �إىل خدمات حماية خا�صة،
أي�ضا عمل متابعة طولية .وكذلك؛ �أعداد م�ؤ�رشات حلقوق الطفل من �أجل م�ساعدة �أنظمة املعلومات الوطنية يف عمل تقارير دورية
و� ً

منتظمة وتقدميها ل�صناع القرار ،و�سوف ت�ساعد هذه الأنظمة يف مراقبة مدى تطور حقوق الطفل.

و�ستعالج ال�سيا�سات الأ�رسية يف ال�سلطنة عدة عنا�رص تتعلق بالتحديات التي قد تواجه الأُ�سرَ  ،حيث يرتبط بع�ض من هذه

التحديات  -املو�ضحة يف ال�شكل الآتي  -بالعالقات بني الزوجني ،والعالقة بني الآباء و�أبنائهم ،وفيما بني الأجيال (الأجداد مع الأحفاد) .وترتبط

خا�صا ب�سبب حمدودية الدخل� ،أو وجود �أفراد
أي�ضا و�ض ًعا
التحديات الأخرى با�ستهداف املر�أة ،والطفل ،وذوي الإعاقة .وي�شهد بع�ض الأ�رس � ً
ًّ

يحتاجون �إىل رعاية ودعم خا�ص؛ مثل ذوي الإعاقة ،وكبار ال�سن �،أو الأحداث اجلانحني� ،أو متعاطي املخدرات.
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�شكل رقم ()21

التحديات التي تواجهها الأ�رسة (ح�سب الدرا�سة الت�شخي�صية)
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�شكل رقم ()22

اال�ستجابة للتحديات وال�سيا�سات والت�رشيعات والربامج
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 -3التحوالت والإجنازات املنتظرة:

لتحقيــق الأثـــر الرئي�ســي لـمحـــور تنميــة الأ�ســــرة واملجتمع « �أ�رسة متما�سكة ،م�ستقرة� ،آمنة ،ممُ ً
كنة ت�ساهم يف حتقيق التنمية

االجتماعية امل�ستدامة "� ،ست�سعى الوزارة �إىل حتقيق نتيجتني �أ�سا�سيتني ،هما:

نتيجة � :1سيا�سات وت�رشيعات وبرامج �أ�رسية وطنية من�صفة ومبنية على امل�ؤ�رشات وداعمة ال�ستقرار الأ�رس ومتا�سكها.

نتيجة  :2تنمية الطفولة املبكرة املتكاملة �أولوية وطنية مدعومة بالتزام حكومي وموارد خم�ص�صة وقدرات م�ؤ�س�سية
و�آليات للتن�سيق عرب القطاعات.

و�ستحر�ص الوزارة من �أجل حتقيق النتيجة الأوىل على تنفيذ عددٍ من التحوالت اجلوهرية؛ من �أهمها االنتقال نحو النهج احلقوقي

يف حماية الأطفال ،والن�ساء ،والأ�رسة ،وهذا التحول �سريكز على الأ�رس كافة ،عو�ضا عن ما كان متب ًعا يف حماية الأ�رس امل�ستفيدة من ال�ضمان

االجتماعي ،والرتكيز على تقييم احتياجاتهم و�إمكاناتهم من �أجل امل�ساهمة ب�شكل فاعل يف املجتمع ،وذلك بحلول عام � ،2020أي االنتقال

من الرتكيز فقط على الأهلية للح�صول على �إعانات ال�ضمان �إىل حتديد االحتياجات املتعددة للأ�رس .وتتطلب اال�ستجابة لتلك االحتياجات
ؤ�س�سية املوثَّقة
تفعيل دور جلان التنمية االجتماعية ،واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية على م�ستوى الواليات؛ بالإ�ضافة �إىل �إيجاد الروابط امل� َّ
يف �إطار عمل �أو دليل �إجراءات.

وبحلول عام � ،2025سيتم تقييم هذا النهج ،والعمل على تعزيز اال�ستجابة الحتياجات �أُ�سرَ ال�ضمان االجتماعي .وعالوة على ذلك،
�سيتم تعزيز �أدوار وقدرات اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�رسة لتمكينها من اال�ضطالع ب�أدوارها الأ�صيلة التي �أُن�شئت من �أجلها .ومن امل�ؤمل

بحلول عام  ،2025تعزيز دور اللجنة لتقوم مبهام ر�سم ال�سيا�سات والتن�سيق ب�شكل �أكرب ،ومتابعة تنفيذ اال�سرتاتيجيات الوطنية ذات

ال�صلة ،والتن�سيق ما بني القطاعات.

�سوف ت�شهد اال�سرتاتيجية حت ُّو اًل نحو نهج النظم يف حماية الن�ساء ،والأطفال ،والأ�رسة .و�سوف تعمل الوزارة مع ال�رشكاء ،بحلول

أي�ضا بو�ضع �إطار وطني يحدد �أدوار وم�س�ؤوليات جميع
عام  2020على حتديد �سيا�سات احلماية والت�رشيعات واخلدمات .و�سوف تقوم الوزارة � ً

اجلهات املعنية ذات ال�صلة والتن�سيق فيما بينها للوقاية واال�ستجابة ،وحماية و�إعادة ت�أهيل الن�ساء والأطفال الذين يواجهون �أي عنف،
�أو ا�ستغالل� ،أو �إ�ساءة .كما �ستقوم الوزارة ب�إن�شاء �آلية ر�صد وتطوير معايري جلودة اخلدمات ،ومعايري مهنية للموظفني الذين يعملون مع
الأطفال والن�ساء .كما �سيتم تطوير اجلوانب الت�رشيعية يف جمال حماية الأ�رسة ،لتكون قادرة على اال�ستجابة الف َّعالة الحتياجات الأطفال

والن�ساء.
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و�ست�سعى الوزارة لتمكني املر�أة نحو مزيد من امل�شاركة يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية .وبناء قدرات الن�ساء على

القيادة ،و�صنع القرار ،وامل�شاركة يف انتخابات جمل�س ال�شورى ،واملجال�س البلدية وغريها ،وذلك بال�رشاكة مع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.
كما �ستقوم الوزارة بحلول عام  2025بتنفيذ �سيا�سات داعمة للأُ�رسة تعزِّز حياة متوازنة للآباء والأمهات؛ مثل ت�شجيع توفري دُور احل�ضانة

أي�ضا على متكني ودعم الن�ساء املطلقات والالتي يُعِلن أ�ُ�سرَ ًا ،وكذلك بناء
لأطفال الوالدين العاملني ،ومتديد �إجازة الأمومة .و�سرتكز الوزارة � ً
قدرات اجلمعيات الن�سائية لتقدمي خدمات ال�صحة النف�سية ،والدعم النف�سي واالجتماعي؛ بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء النوادي الرتفيهية لكبار

ال�سن.

	�إن هذه التوجهات اال�سرتاتيجية تتالءم مع التوجهات اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة يف ال�سلطنة  .كما �ستدر�س الوزارة بال�رشاكة
مع الوزارات واجلهات املعنية �سيا�سات العمل ال�صديقة للأُ�رسة التي ت�ضمن �ساعاتِ
عمل مرنة للأمهات .وت�ستوجب عملية حتقيق النتيجة
ٍ
الأوىل من الوزارة الرتكيز يف ال�سنة الأوىل من تنفيذ اال�سرتاتيجية على تعيني ذوي اخلربات الالزمة ،وبناء قدرات املوظفني احلاليني ،مبا يف
أي�ضا يف هذه املرحلة على �إن�شاء �آليات التن�سيق متعددة القطاعات
ذلك الزيارات التبادلية لال�ستفادة من التجارب الناجحة .كما �سرتكز � ً
وتفعيلها.
�أما بالن�سبة للنتيجة الثانية� ،ست�سعى اال�سرتاتيجية على و�ضع تنمية الطفولة املبكرة املتكاملة ك�أولوية على الأجندة الوطنية؛ من �أجل

�ضمان ا�ستفادة ال�سلطنة من االكت�شافات العلمية احلديثة يف الفهم املعريف والعاطفي املرتبط بتنمية الطفولة املبكرة .كما �ست�سعى
الوزارة بحلول عام � ،2020إىل تعزيز اهتمام وا�ضعي ال�سيا�سات والوعي العام �إىل �أهمية تنمية الطفولة املبكرة .كما �ستعمل مع املركز

الوطني للإح�صاء واملعلومات ،ومنظمة اليوني�سف ل�ضمان توافر م�ؤ�رشات الأطفال ،وقاعدة بيانات عن الأطفال ،ت�شمل بياناتٍ مف�صل ًة عن

احلماية ،وتنمية الطفولة املبكرة ،والتغذية ،وال�صحة ،والتعليم من خالل البناء على امل�سح العنقودي متعدد امل�ؤ�رشات الذي �أجراه م�ؤخرًا
اليوني�سف واملركز الوطني للإح�صاء واملعلومات.
و�سيتم اال�ستعانة باال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة التي مت �إعدادها بالتعاون مع منظمة اليوني�سف ،والتي ت�سعى الوزارة

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية وال�رشيكة على الت�أكد من تخ�صي�ص املوازنات الكافية للتنفيذ الفعال لال�سرتاتيجية .و�ست�سعى الوزارة
بالتعاون مع ال�رشكاء لتنفيذ ميزانيات �صديقة للطفل .خالل املرحلة الأوىل من ا�سرتاتيجية التنفيذ ،و�ستقوم الوزارة بتطوير هيكلية
واخت�صا�صات جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،وتعزيز دور اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�رسة لت�صبح م�س�ؤولة عن متابعة تنفيذ

اال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة� ،إىل جانب �أعداد خطة تنفيذية لتنمية الطفولة املبكرة بحيث تكون مبثابة خريطة طريق حتدد �أولويات

العمل والأدوار املكملة لكل �رشيك من ال�رشكاء.
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و�ستعمل الوزارة على ت�أ�سي�س مراكز تنمية الطفولة املبكرة (خدمات للأطفال والوالدين) يف جمعيات املر�أة ال ُعمانية وغريها من

م�ؤ�س�سات املجتمع .للت�أكد من �أن الأطفال كافة يف ُعمان لديهم فر�ص مت�ساوية للنمو الذهني ب�شكل جيد يف ال�سنوات الأوىل من العمر.

ولتح�سني املُخرَجات فيما يتعلق بال�صحة ،والتعليم ،وال�سلوك� ،ستقوم -الوزارة -بالتعاون مع وزارة ال�صحة ،ووزارة الرتبية والتعليم،
وبدعم فني من اليوني�سف ،واليوني�سكو ،ومنظمة ال�صحة العاملية ،بت�أ�سي�س مراكز تنمية الطفولة املبكرة ،و�ستدخل الوزارة يف �رشاكة
مع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية للبناء على اخلدمات التي يتم تقدميها ،و�إ�ضافة عنا�رص �أخرى حتقق �أكرب فائدة للطفل ،على �أن ت�ضمن

تقدمي خدمات �شاملة للوالدين وللطفل من الوالدة وحتى �سن دون �ست �سنوات .ويت�ضمن مفهوم تنمية الطفولة املبكرة املتكاملة ،دعم
رعاية والدية ودع ًما لتنمية الطفولة يف الفرتة احل�سا�سة التي ينمو فيها عقل الطفل منذ الوالدة وحتى ي�صل �إىل �سن املدر�سة .ويعني
هذا الأ�سلوب ا�ستهداف جيلني – الوالدين والطفل .و�سوف تعمل الوزارة بالتعاون مع ال�رشكاء على ن�رش مراكز تنمية الطفولة املبكرة يف

ٍّ
لكل من الطفل والوالدين .
خمتلف �أنحاء ال�سلطنة ،و�ستوفر الربامج املوجهة

من امل�ؤ َّمل يف عامي  2017و� 2018أن تقوم الوزارة بالتعاون مع منظمة اليوني�سف ،بتنظيم زيارات �إ�ستطالعية لبع�ض الدول التي

جنحت يف تنفيذ مراكز تنمية الطفولة املبكرة (خدمات للأطفال والوالدين)؛ وذلك لال�ستفادة من خربتهم وجتاربهم يف هذا ال�صدد ،كما

�ستُعقد حلقات نقا�شية من �أجل �أعداد ت�صور العمل لإن�شاء مراكز تنمية الطفولة املبكرة بالتعاون مع جمعيات املر�أة ال ُعمانية خالل العام

نف�سه .وبحلول عام  2025ي�ؤمل وجود ( ) 20مركزًا ،وا�ستمرار التو�سع للو�صول �إىل جميع جمعيات املر�أة ال ُعمانية يف املحافظات املختلفة.

و�ستعتمد املعايري التي �سيتم اتباعها يف اختيار الواليات يف املرحلة الأوىل لتنفيذ اال�سرتاتيجية على اختيار املحافظات التي ترتفع فيها
ن�سبة الأمهات الأُ ِّميات؛ وكذلك ن�سبة �سوء التغذية بني الأطفال والتي تتدنى فيها ن�سبة املُخرَجات التعليمية.
وخ�ص�صت اال�ستثمارات الالزمة لها؛
	�إذا جنحت ال�سلطنة يف جعل تنمية الطفولة املبكرة �إحدى الأولويات على الأجندة الوطنية،
َّ
ف�إنها �ستكون متوافقة مع �أجندة التنمية العاملية ملا بعد � – 2015أهداف التنمية امل�ستدامة -والتي ت�شتمل على هدف خا�ص يتعلق

بتنمية الطفولة املبكرة« :الت�أكد بحلول عام  2030من �أن الأطفال كافة (الذكور والإناث) قادرون على الو�صول �إىل برامج عالية اجلودة لتنمية
الطفولة املبكرة من رعاية وتعليم ما قبل املدر�سة� ،إىل جانب احل�صول على رعاية والدية حم ِّفزة يف بيئات �آمنة».
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املحور الرابع :حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ً
ملحوظا بالأ�شخا�ص
تويل ال�سلطنة بقيادة ح�رضة �صاحب جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه الله ورعاه  -اهتما ًما

ذوي الإعاقة ،وت�سعى �إىل احلفاظ على حقوقهم للعي�ش حياة كرمية ،ولقد كانت ال�سلطنة من الدول العربية الريادية حيث �ساهمت يف

�صياغة االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،ومن �أوائل الدول التي �صادقت عليها باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2008 /121

ويتطلع هذا املحور �إىل �إجناز الأثر التنموي « �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة من اجلن�سني ،ويف جميع املراحل العمرية يتمتعون بكافة احلقوق ،وم�شاركون

بفاعلية يف املجتمع» ،و�سعيا ً لتحقيق هذه الر�ؤية �سوف نتناول النقاط الرئي�سية الآتية:

� -1أهم الإجنازات:

�شهدت ال�سلطنة خالل العقود الأربعة املا�ضية وبتوجيهات جاللته -تو�س ًعا كميًا وتطورًا نوعيًا يف اخلدمات الرعائية ،والت�أهيلية،

والتعليمية ،وال�صحية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية املقدمة من خالل وزارة التنمية االجتماعية ،والوزارات ،واجلهات الأخرى حتقي ًقا للدمج

االجتماعي ال�شامل يف ظل النه�ضة املباركة .ومن �أهم التطورات التي �شهدتها ال�سلطنة� ،صدور قانون رعاية وت�أهيل املعاقني مبوجب

املر�سوم ال�سلطاين رقم  ،2008/63والذي مبوجبه ت�شكلت اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني ،ومت عام  2011حتويل مراكز الوفاء االجتماعي
التطوعية �إىل مراكز حكومية (مراكز الوفاء لت�أهيل الأطفال املعاقني) بهدف رفع جودة اخلدمات املقدمة من خاللها  ،ورفع كفاءة العاملني
بها ،ومت عام  2014رفع امل�ستوى الفني والإداري واملايل خلدمات الإعاقة املقدمة يف وزارة التنمية االجتماعية �إىل م�ستوى مديرية عامة ل�ش�ؤون

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وذلك مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ،2014 / 18بالإ�ضافة �إىل زيادة الدعم املايل املقدم خلدمات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة لي�شمل اًّ
كل من :اجلمعيات الأهلية والقطاع اخلا�ص ،وتطوير �آليات التقييم والتدخل يف وزارة التنمية االجتماعية ،وتطبيق دمج
الطلبة ذوي الإعاقة ال�سمعية والذهنية يف املدار�س العامة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ،وتنفيذ برامج للتدريب املهني والت�شغيل من

خالل مراكز التدريب املهني يف القطاعني العام واخلا�ص بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�سلطنة وبالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية ( )WHOمن الدول التي تقوم حال ّيًا بدرا�سة �صدق وثبات �أداة

م�سح طبي متخ�ص�ص يتبنى النهج املتوا�صل يف قيا�س الإعاقة متهي ًدا لتنفيذه يف امل�ستقبل.

107

 -2التحديات املطروحة:

على الرغم من �أهمية الإجنازات التي مت حتقيقها حتى الآن يف جمال الإعاقة  -ف�إن هناك بع�ض الفجوات ،والتي ال تزال تعيق تق ُّدم

القطاع على طريق حتقيق الدمج االجتماعي الكامل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ال�سلطنة ،وقد بني التحليل الت�رشيعي �أن هناك حاجة
لتطوير قانون رعاية وت�أهيل املعاقني مبا يتواءم مع االتفاقية ،وما زالت ن�سب انت�شار الإعاقة متدنية مقارنة بالن�سب العاملية ،والتي ت�صل �إىل

 %15من عدد �سكان �أي جمتمع ما  ،مع توقع ارتفاع كبري يف عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بال�سلطنة وف ًقا للإ�سقاطات ال�سكانية حيث تبدو

الزيادة املتوقعة يف عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف عام  2040كبرية لكنها غري م�ستبعدة بعد �ضم كافة الإعاقات ،وقد تبلغ ن�سبة الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة خالل الفرتة القادمة  %7من عدد ال�سكان باحلد ااملتو�سط ،وباحلد الأدنى فيمكن

االفرتا�ض �أن الزيادة يف ن�سب الإعاقة �سرتتفع ب�شكل طفيف لت�صل  % 5من عدد ال�سكان ،وعليه
من املتوقع �أن ي�صل عدد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إىل � 854ألف ن�سمة عام .2040

ويبقى العائق الأكرب يف ذلك هو �أن التعريف املعتمد للإعاقة يف ال�سلطنة حمدود،

ما زالت ق�ضية توفري بيانات
دقيقة عن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

د �إطالق
ت�شكل حتديًا كبريًا ،ويُع ُّ

�سجــــل وطـــنــي للأ�شخا�ص ذوي

حيث يقت�رص على قيا�س الق�صور ال�صحي فقط،بالإ�ضافة �إىل �إخفاء العديد من حاالت

الإعاقة يف ال�سلطنة �أولوية

ذوي الإعاقة �إىل برامج توعوية للتعريف بحقوقهم ،وبواجباتهم ،وباخلدمات املتوافرة لهم،

توفري بيانــــــات دقيقة عن �أو�ضــــاع

بع�ض املحافظات ،وهناك حاجة حقيقية لت�سليط ال�ضوء على ق�ضايا املر�أة ذات الإعاقة ،ال

والـمــــــ�شــــــمــــولة بالــخـــدمــــة يف

الإعاقة عن املجتمع ،ووجود بع�ض املمار�سات اخلاطئة من قِبل بع�ض الأهل ،ويحتاج الأ�شخا�ص

ا�سرتاتيجية ملا له من �أهمية يف

وبالأخ�ص الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�سمعية والب�رصية  ،كما يعاين املكفوفون من العزلة يف

حــاالت الإعاقــــة املكـــتـــ�شـــــفــة

�سيما املر�أة ذات الإعاقة الب�رصية لإخراجها من العزلة ،وحتديد �أ�سباب م�شاركتها ال�ضعيفة

يف �أن�شطة املجتمع ،والتوعية بحاجاتها اخلا�صة يف جمال الزواج ،ورف�ضها ا�ستخدام الع�صا

ال�سلطنة.

البي�ضاء.

كما توجد يف ال�سلطنة م�شكل ًة حقيقية يف جمال الك�شف املبكر والت�شخي�ص ،وت�ؤكد الأرقام ال�صادرة عن وزارة ال�صحة �أن

الغالبية العظمى من عدد احلاالت اجلديدة هي حاالت مت�أخرة الت�شخي�ص من عمر � 20سنة �إىل � 44سنة ،تليها تلك امل�شخ�صة من عمر

�19 – 12سنة بن�سبة �إجمالية هي  % 83.4يف عام  2012وقرابة  %80يف عام  -2013ما ي�شري �إىل وجود فجوة يف الك�شف عن الإعاقات يف
أي�ضا
امل�ست�شفيات ،ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية ،ويف احل�ضانات ،ويف املرحلة املدر�سية الأوىل .ويرتبط الت�أخر يف الك�شف عن الإعاقات � ً
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مو�ضحا ال�صعوبة التي تواجه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أ�رسهم من نتائج
ب�ضعف برامج الت�شخي�ص ،والذي �أكده التقرير الت�شخي�صي،
ً

الت�شخي�ص اخلاطئ� ،أو املت�أخر،و�أثره ال�سلبي على الأطفال ،و�إمكانات ت�أهيلهم ما قد ي�سبب �إخراجهم من املدار�س يف �أغلب الأحيان.

نق�صا يف الطلب على برامج التدخل املبكر �سببه ال�ضعف يف برامج الك�شف املبكر� .إ�ضافة �إىل �أن هناك م�شكلة
كما �أن هناك
ً

حقيقية يف جمال انت�شار وجودة برامج التدخل املبكر ،والتي تنفذ حال ّيًا ب�شكل مو�سع من خالل جمعية التدخل املبكر ،وتركز على الإعاقات

العقلية �أو الذهنية فقط ،وترتكز يف العا�صمة م�سقط �إىل جانب ما تقدمه يف املراكز التابعة لوزارة التنمية االجتماعية.

وحتتاج الوزارة التخاذ ا�سرتاتيجية �شاملة ومرتبطة ب�شكل وثيق ب�إيجاد البيئة الت�رشيعية املالئمة لت�شجيع كل من القطاع

احلكومي والأهلي واخلا�ص على ن�رش برامج التدخل املبكر يف �أنحاء ال�سلطنة كافة ،وملختلف فئات الإعاقة ،وربطها بربامج الك�شف املبكر
بالتعاون مع وزارة ال�صحة واجلهات ذات ال�صلة ،وو�ضع املعايري الوطنية مع الرتكيز على الدمج يف احل�ضانات وريا�ض الأطفال.

كما حتتاج الوزارة يف جمال الإعاقة �إىل توفري املزيد من املوارد نظرًا لطبيعة تزايد الكلفة املالية ،والب�رشية ،واملادية ،والزمنية الالزمة

أي�ضا يوجد نق�ص يف الكوادر الوطنية من حيث
خلدمات الت�أهيل عن غريها من اخلدمات احلكومية ،ما ي�شكل عبئًا عند تلبية هذه اخلدمات ،و� ً

الكم والتخ�ص�ص يف جماالت ت�أهيل الإعاقة ـ نظرًا لعدم وجود �أق�سام تخ�ص�صية مبراحل الدبلوم اجلامعي� ،أو امل�ؤهالت اجلامعية والدرا�سات
العليا .وتعاين وزارة ال�صحة من ال�ضغط الكبري على خدمات العالج الطبيعي ،والوظيفي ،وعالج النطق ،والأطراف ال�صناعية ،واجلبائر،

والذي ال يوازي حجم انت�شار اخلدمة ،وخا�صة يف املحافظات،

وقد �أدى ذلك �إىل تركيز وزارة ال�صحة على احلاالت الطارئة م�ؤثرًا ذلك على احتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة طويلة املدى ،وت�شري

البيانات �إىل �أن وزارة ال�صحة قد قامت خالل ال�سنوات املا�ضية بن�رش خدمة العالج الطبيعي يف كافة حمافظات ال�سلطنة فيما عدا
حمافظة الو�سطى ـ لكن التوزيع اجلغرايف خلدمات العالج الوظيفي ،وعالج النطق ،والأطراف يف املحافظات مازال حمدودًا ،وما زال عدد

الكوادر املوجودة يف هذا املجال على امل�ستوى الوطني دون املعايري الدولية.

ومما ال �شك فيه �أن �إيالء ال�سلطنة االهتمام باحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للت�أهيل طويل املدى ت ُ َع ٌّد ق�ضية ا�سرتاتيجية.

�أما يف جمال التعليم ،فهناك عالقة عك�سية بني جودة برامج الدمج املدر�سي لدى وزارة الرتبية والتعليم ،و�ضغط الطلبة على خدمات

ً
ملحوظا يف جمال تعليم الأطفال ذوي الإعاقات ،لكن ت�شري بيانات
وزارة التنمية االجتماعية ،وقد �شهدت ال�سنوات الع�رش الأخرية حت�سنًا
وزارة الرتبية والتعليم �إىل �أن عدد الطلبة يف مدار�س الدمج ي�شكل ن�سبة ال تتعدى  %0.2من �إجمايل عدد الطلبة امللتحقني باملدار�س العامة.
وهناك �شكوى متكررة من نوعية برامج الدمج يف وزارة الرتبية والتعليم ما ي�شكل عبئًا على وزارة التنمية االجتماعية حيث� ،إن العديد من

احلاالت تعود للوزارة ب�سبب �ضعف برامج الدمج يف املدار�س العامة.
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وقد بني التقرير الت�شخي�صي �أن العر�ض ال يوازي حجم الطلب بالن�سبة خلدمات الت�أهيل ،وقد �أكد ذلك نتائج العمل امليداين،ويف

هذا ال�صدد حتتاج وزارة التنمية االجتماعية اال�ستمرار يف ن�رش خدمات الت�أهيل يف املحافظات من جانب ،والتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم
ل�ضمان رفع جودة برامج الدمج يف املدار�س العامة من جانب �آخر .ويف ظل اقرتاب و�صول العديد من مراكز الوفاء لطاقتها اال�ستيعابية

الق�صوى ،ميكن لوزارة التنمية االجتماعية �أن تعتمد يف ن�رش برامج الت�أهيل على دعم وت�شجيع كل من القطاعني الأهلي واخلا�ص ،ب�شكل
متواز ٍ على فتح مراكز خارج م�سقط مبا يلبي احلاجة .بالإ�ضافة �إىل تخفيف ال�ضغط على مراكز الوفاء من خالل ت�شجيع القطاعني:
الأهلي واخلا�ص على فتح مراكز متخ�ص�صة يف جماالت( :التوحد ،والإعاقات اجل�سدية ،وال�سمعية ،والب�رصية) ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستمرار بوترية

مت�سارعة يف و�ضع خطة طويلة املدى تت�ضمن رفد مراكز الوفاء بالكوادر الالزمة ،وتعزيز كوادر الإ�رشاف الفني مبا ي�ضمن ا�ستمرارية املتابعة،

والدعم وف ًقا خلطة زمنية حمددة ومعتمدة.

وتتمثل �أهم التحديات املاثلة �أمام منظومة الرعاية االجتماعية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بال�سلطنة يف �رضورة االنتقال من الرتكيز

على تقدمي اخلدمات املوحدة للأفراد من ذوي الإعاقات ،والتي تت�ضمن خدمات الت�أهيل ،واخلدمات امل�ساندة، ،وخدمات الرتبية اخلا�صة،نحو
الت�ضمني ال�شامل لق�ضايا الإعاقة �ضمن منظومة اخلدمات العامة لل�سلطنة،بالإ�ضافة لرتكيز اخلدمات وف ًقا الحتياجات الفرد .ويتطلب

ذلك تعزيز امل�سار املزدوج لتوفري الفر�ص املتكافئة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،وذلك من خالل اتخاذ تدابري تراعي الإعاقة يف ت�صميم وتنفيذ ور�صد

وتقييم جميع ال�سيا�سات والربامج ،وتقدمي املبادرات اخلا�صة بالإعاقة لدعم متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

وت�سعى هذه اال�سرتاتيجية �إىل حتقيق التوازن بني ت�ضمني حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ال�سيا�سات العامة

وا�ستهداف الدعم وف ً
قا الحتياجات الفرد ،وذلك بهدف دجمهم و�إ�رشاكهم يف جميع جوانب املجتمع والتنمية.

ولعل التحدي الأكرب يف حتقيق هذا التوازن هو تفعيل دور اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني ،وذلك من خالل �إعطاء اللجنة ممثلة

برئي�سها معايل وزير التنمية االجتماعية� ،صالحية اتخاذ القرارات امللزمة ب�ش�أن تن�سيق خدمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على امل�ستوى

الوطني،بالإ�ضافة لتلبية حاجتها لتمويل �سنوي ،وتوفري كوادر متخ�ص�صة متكنها من القيام مبهامها .بالإ�ضافة لدور اللجنة ال ُعمانية

حلقوق الإن�سان يف ر�صد االتفاقية من خالل م�شاركة فاعلة من اجلمعيات املمثلة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

ومن �أهم عوامل حتقيق الدمج ال�شامل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة هو حتديد دور وزارة التنمية االجتماعية ،ما يتيح لها بناء �رشاكة

حقيقية مع الوزارات ،واجلهات ذات االخت�صا�ص،مع �رضورة تركيز براجمها على حتقيق التمكني االجتماعي .ويف جانب التمكني االجتماعي

ال بد للوزارة �أن تركز يف براجمها على �سد الفجوات الوطنية يف جمال توفري خدمات الدعم النف�سي االجتماعي ،والإر�شاد ،وخدمات التدخل
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املبكر باعتبارها ال�سبيل الأمثل لتحقيق �سبل التمكني وامل�شاركة ،وملا لها من �أثر فاعل يف الوقاية من تفاقم الإعاقات ،وحتقيق االندماج يف
املجتمع مع الرتكيز على رفع جودة الربامج القائمة.

 -3التحوالت والإجنازات املنتظرة:
يتمثل الأثر الرئي�سي ملحور حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف اال�سرتاتيجية « �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة من اجلن�سني ويف جميع املراحل

العمرية يتمتعون بكافة احلقوق وم�شاركون بفاعلية يف املجتمع» .ويتطلب حتقيق هذا الأثر �إجناز حزمة من الإجراءات والتعديالت خالل
ال�سنوات الع�رش قادمة  2025-2016ترمي �إىل �إيجاد ت�رشيعات و�آليات تن�سيقية ور�صد متوائمة مع النظام الأ�سا�سي للدولة واالتفاقية

الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من جانب،و�إيجاد برامج ت�أهيل ،وخدمات م�ساندة �شاملة متاحة ،وذات جودة عالية �ضمن بيئة مي�رسة،
وحتد من العوائق من جانب �آخر.

ولأهمية التن�سيق الوطني يف ق�ضايا الإعاقة� ،ستتخذ الوزارة �إجراءات وتدابري لتفعيل �أعمال اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني من

خالل اعتماد القرارات ال�صادرة عنها من جمل�س الوزراء املوقر.

كما �ست�سعى الوزارة خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة لتخ�صي�ص متويل �سنوي ،ورفد اللجنة الوطنية بالكوادر الالزمة لتنفيذ

جمموعة من امل�شاريع ذات الأولوية .و�سيتم مع مطلع عام  2020العمل على تنفيذ عدد من امل�شاريع ك�إ�صدار قانون جديد للأ�شخا�ص

ذوي الإعاقة متوائم مع الإتقاقية ،وذلك مع مراجعة وتعديل الت�رشيعات الوطنية كافة ،بالإ�ضافة �إىل متابعة �إن�شاء مركز وطني م�ستقل
للت�شخي�ص ،و�إن�شاء �سجل وطني موحد .و�ستويل اللجنة اهتما ًما كبريًا بق�ضايا الك�شف املبكر من خالل تنفيذ الدرا�سات والربامج التدربيية

والتوعوية لتعزيز تلك الربامج ،بالإ�ضافة ال�ضطالع اللجنة بدورها يف و�ضع ومتابعة تنفيذ اخلطط الوطنية ،والتي تت�ضمن اخلطة الوطنية
للنهو�ض بالتعليم الدامج ،وخطة تعزيز خدمات الت�أهيل طويل املدى للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوزارات املعنية .ومن ناحية �أخرى
�سيتم ر�صد التقدم املحرز يف تطبيق االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من خالل اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان.

و�سيت�سنَّى للوزارة يف عام  2025تقدمي برامج ت�أهيل وخدمات م�ساندة �شاملة ومتاحة وذات جودة عالية �ضمن بيئة مي�رسة وحتد

من العوائق .وت�سعى هذه اال�سرتاتيجية �إىل حتقيق نقلة نوعية على م�ستوى اخلدمات من خالل االنتقال بدور الوزارة اخلدماتي نحو تعزيز

برامج التمكني االجتماعي .وت�سعى اخلطة اخلم�سية القادمة �إىل ن�رش وتعزيز خدمات التدخل املبكر ،والتي تركز على تعزيز الأ�رسة بخدمات

�أقرب لبيئة الطفل يف �أنحاء ال�سلطنة،وذلك من خالل �إيجاد البيئة الت�رشيعية ،وو�ضع املعايري الوطنية خلدمات التدخل املبكر .كما �سيتم
�إن�شاء مراكز �إر�شادية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أهاليهم على م�ستوى ال�سلطنة معززة بفرق مدربة وم�ؤهلة و ُم�شكلة من الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة و�أهاليهم يعملون مع الوزارة لتقدمي برامج الدعم النف�سي االجتماعي .ومن �أهم برامج التمكني االجتماعي �إيجاد برامج لن�رش
مفاهيم الت�صميم ال�شامل ،والتي تركز على وجود مرافق عامة تتنا�سب واحتياجات اجلميع مبا يف ذلك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وكبار ال�سن

والأطفال،و�إيجاد فرق تطوعية من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لر�صد تي�سري �سبل الو�صول لال�شخا�ص ذوي الإعاقة للخدمات العامة بالتعاون مع

اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.
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كما �ست�أخذ الوزارة دورًا رياديًّا يف تنفيذ حمالت وطنية توعوية لتعزيز النظرة الإيجابية جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وذلك بالتعاون

مع القطاعني الأهلي واخلا�ص ،مع الرتكيز على ق�ضايا حمو الأمية ،والزواج ،واملر�أة ذات الإعاقة بهدف تعزيز دور الفئة امل�ستهدفة يف امل�شاركة،
و�سيتم ت�شكيل جمموعات ت�شاورية مكونة من الأهايل تهدف �إىل تطوير اخلدمات املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ال�سلطنة.

	�أما يف جمال التمكني االقت�صادي ،ف�سيتم تعزيز جناح برنامج الدمج املهني بالتعاون مع وزارة القوى العاملة من خالل توفري
اال�ست�شارات ،والربامج التدريبية حول توظيف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع اخلا�ص ،ومتكني ال�شباب ذوي الإعاقة من دخول �سوق العمل،

وذلك من خالل برامج الت�أهيل املتخ�ص�صة ،وتنفيذ برامج التدريب على ر�أ�س العمل .كما �سيتم �إيجاد حلقات حممية و�إنتاجية يف مركز
التقييم والت�أهيل املهني.

وتركز اخلطة اخلم�سية التا�سعة على تعزيز برامج الوزارة يف جمال الت�أهيل ال�شامل من خالل تعزيز فرق الت�شخي�ص والتقييم

بكوادر طبية متخ�ص�صة بالتعاون مع اجلهات املخت�صة ،واال�ستمرار بن�رش مراكز الت�أهيل يف �أنحاء ال�سلطنة من خالل القطاعني الأهلي
واخلا�ص ،و�إيجاد معايري لت�صنيف مراكز الت�أهيل ،وتعزيز الدور الرقابي للوزارة على مراكز الت�أهيل وف ًقا لتلك املعايري ،وتنفيذ برنامج تدريبي

طويل املدى لرفع قدرات كادر الأخ�صائيني بالوزارة ،ويف القطاعني الأهلي ،واخلا�ص.

ومع نهاية عام � ،2025ستقوم الوزارة بن�رش مراكز الوفاء معززة بوحدات متنقلة يف واليات ال�سلطنة كافة ،ون�رش وحدات التوحد ،ومراكز
الإر�شاد ،وفرق الدعم النف�سي االجتماعي يف املحافظات كافة ،وت�أ�سي�س مركز تدريبي خلدمات الت�أهيل ال�شامل للعاملني واملتطوعني،

بالإ�ضافة �إىل البدء بو�ضع برنامج املوازنات ال�شخ�صية للرعاية ،وذلك تعزيزًا لفر�ص العي�ش با�ستقاللية.
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 -4التوجهات اال�سرتاتيجية ملحور حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة:
�أولاً  :امل�سار املزدوج.
تتمثل �أهم التحديات املاثلة �أمام منظومة الرعاية االجتماعية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�سلطنة ُعمان يف �رضورة االنتقال من

الرتكيز على النموذج الطبي والذي يعتمد على تقدمي اخلدمات التي ت�ستهدف الأفراد من ذوي الإعاقات مثل خدمات الت�أهيل ،واخلدمات
امل�ساندة ،وخدمات الرتبية اخلا�صة نحو النموذج االجتماعي املبني على احلقوق ،والذي ي�سعى لإزالة احلواجز املجتمعية ،وحتقيق الت�ضمني
ال�شامل لق�ضايا الإعاقة �ضمن منظومة اخلدمات العامة لل�سلطنة ،بالإ�ضافة لرتكيز اخلدمات وف ًقا الحتياجات الفرد .ويتطلب ذلك تعزيز
امل�سار املزدوج لتوفري الفر�ص املتكافئة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وذلك من خالل اتخاذ تدابري تراعي الإعاقة يف ت�صميم وتنفيذ ور�صد وتقييم

جميع ال�سيا�سات والربامج ،وتقدمي املبادرات اخلا�صة بالإعاقة لدعم متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وت�سعى هذه اال�سرتاتيجية �إىل حتقيق
التوازن بني ا�سرتاتيجيات الت�ضمني يف ال�سيا�سات العامة ،وا�ستهداف الدعم وف ًقا الحتياجات الفرد ،وذلك بهدف دمج و�إ�رشاك الأ�شخا�ص

ذوي الإعاقة يف جميع جوانب املجتمع والتنمية.

�إن العمـل بـ�شـكـــل مـنــفـــرد على تـقـديـم خــدمــــات ذات جــودة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،لن يـحـقــق امل�شاركة املن�شودة

للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع العماين� ،إذ ال بد من العمــل بالتوازي على تقدمي خدمات التمكني من جانب ،و�إزالة احلـواجز
املجتمعية ،والتي حتول دون م�شاركتهم يف الربامج التنموية من جانب �آخر.

ولعل التحدي الأكرب يف حتقيق هذا التوازن هو تفعيل دور اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني ،وذلك من خالل �إعطاء اللجنة ممثلة

برئي�سها معايل وزير التنمية االجتماعية �صالحية اتخاذ القرارات ب�ش�أن تن�سيق خدمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على امل�ستوى احلكومي،

بالإ�ضافة لتلبية حاجتها لتمويل �سنوي ،وتوفري كوادر متخ�ص�صة متكنها من القيام مبهامها .بالإ�ضافة لدور جلنة ر�صد االتفاقية من خالل

اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان مب�شاركة فاعلة من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املمثلة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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�شكل رقم ()23

خمرجات ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي وفق امل�سار املزدوج (حمور حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة)
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ثانيًا  :حتديد دور وزارة التنمية االجتماعية.
من �أهم عوامل حتقيق الدمج ال�شامل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة هو حتديد دور وزارة التنمية االجتماعية ،ما يتيح لها بناء �رشاكة

حقيقية مع الوزارات ،واجلهات ذات االخت�صا�ص ،مع �رضورة تركيز براجمها على حتقيق التمكني للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

ويف جانب التمكني ،ال بد للوزارة �أن تركز يف براجمها على �سد الفجوات الوطنية يف جمال توفري خدمات الدعم النف�سي االجتماعي ،والإر�شاد،
وخدمات التدخل املبكر باعتبارها ال�سبيل الأمثل لتحقيق التمكني وامل�شاركة ،وملا لها من �أثر فاعل يف الوقاية من تفاقم الإعاقات وحتقيق

�سبل الإ�رشاك يف املجتمع مع الرتكيز على رفع جودة الربامج القائمة.

�شكل رقم ()24

�أولوية الوزارة ودورها يف جمال الإعاقة خالل فرتة اال�سرتاتيجية 2025 – 2016
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املحور اخلام�س :اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.
تتنوع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية تنو ًعا كبريًا من
حيث هياكلها و�أهدافها ،وحجمها ،ونوعية �أع�ضائها،
واملنت�سبون �إليها ،وكذلك يف جمموعة القيم التي ت�ؤمن
بها ،وطبيعة عالقتها باملنظمات الأخرى واحلكومة� ،إال �أن

دورها يف املجتمع ما زال حمدودًا ،ويتمثل الأثر الرئي�سي

ملحور اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية يف « :قطاع �أهلي
م�س�ؤول وم�ستقل وقادر على ت�شكيل وعي جمتمعي قوي
وفعال نحو خدمة املجتمع ال ُعماين» ،وذلك خالل ال�سنوات

الع�رش القادمة 2025-2016م.

� -1أهم الإجنازات:
القى مفهوم املجتمع املدين اهتما ًما كبريًا �سواء

كان ذلك على امل�ستوى الإقليمي �أو العاملي ،حيث مر املجتمع
املدين بعملية ن�شوء وارتقاء تاريخية يف البيئة الغربية ،يف

حني ميكن القول �إنه مل يزل يف مرحلة التبلور يف الوطن

العربي .ويف �سلطنة ُعمان مل تظهر م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين �ضمن �إطار قانوين وبنظام �أ�سا�سي مكتوب ،ومقر
جغرايف معروف ملزاولة الن�شاط �إال ما بعد ال�سبعينيات من

القرن املا�ضي ،وبناء دولة القانون والعدالة واملواطنة .وقد
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�شهدت ال�سلطنة خالل النه�ضة املباركة ،تو�س ًعا كميًا
وتطورًا نوعيًا يف اخلدمات الرعائية والت�أهيلية ،والتعليمية،

القيـمـة الـم�ضـــافة من وجود جمــعيـات ومــــ�ؤ�س�ســـــــات

�أهلية قوية وم�ستقلة

 الكفــاءة :الـجمعيــات الأهـلـيـــة القوية ميكن �أن تقدم خـدماتوتـنـفــذ �أنـــ�شطة وفعـــاليـــات بـكـفــاءة ومقدرة عالية.

 -تقديـم الـخدمات :يـمكنهــا تقديـم الـخدمات التي ال يقـدمها

القطـــاع الـحكــــومــي �أو القطاع الـخــا�ص ب�صــورة منــــا�سبــة.

 التوعية :الـمقدرة على منـــاق�شة وتناول الق�ضايا ذات العالقةالـمبا�رشة باملجتمع.

 التنـــوع والت�سامــح :كثافة وتنوع م�ؤ�س�ســات املجتمع املدين/الـجمعيــــــات الأهليــــــة تـــزيد من التعددية امل�ؤ�س�سيــــة ،وتـمـد

الـمواطنيـــن باملزيد من الفـر�ص واخليارات للتعبري عن �أفكارهم.
 -اال�ستقرار االجتماعي :توفري �صمام الأمان الأ�سا�سي للحماية

من ال�ضغــوط االجتمـــاعية والطاقات وذلك بطريقــة م�رشوعة

 خ�صخ�صة ال�سلـع واخلدمات العامة :ميكن �أن تقدم الـخدماتالتي تريد الدولة �أن توكلها للقطاع اخلا�ص.

 دعم القت�صاد �سوق :ال�صفات التي متتلكها (التعددية ,الثقة,اال�ستقرار االجتمـــــاعي� ,سيادة القانون) ت�ساند وتعزز ال�صفات
الالزمة القت�صاد ال�سوق.

وال�صحيــة ،واالجتماعية ،واالقت�صادية املــقدمة من خالل وزارة التنمية االجتماعية ،والوزارات واجلهات الأخرى حتقي ًقا للتنمية امل�ستدامة.
حظيت اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية باهتمام ودعم من قبل ال�سلطنة ،وعلى وجه اخل�صو�ص اجلمعيات التي ت ُعنى باملر�أة ال ُعمانية ،حيث

مت دعم هذه اجلمعيات يف البداية من قبل احلكومة من خالل ال�سماح لهم با�ستعمال املدار�س للقيام ب�أن�شطتها ،والتي بد�أت بدورًات ملحو

الأمية بني الن�ساء ال ُعمانيات �إىل �أن �أ�صبح لهذه اجلمعيات مقار ثابتة ،ودعم مايل �سنوي من احلكومة ،حيث تقدم الوزارة دع ًما للجمعيات

الأهلية من الناحية املالية ،والتقنية وتطوير القدرات.

�شكل �صدور النظام الأ�سا�سي للدولة عام  ،1996والذي يُع ُّد امل�صدر الرئي�سي لكافة الت�رشيعات يف ال�سلطنة  ،بعد مرور  ٢٦عا ًّما من

التطورات على ال�صعيد االقت�صادي واالجتماعي؛ وقد ن�صت املادة  33منه على حرية تكوين اجلمعيات الأهلية؛ وتدل هذه املادة على �أن حق

تكوين اجلمعيات هو حق د�ستوري للجميع.

كما نظم قانون اجلمعيات الأهلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ُّ ،2000/14
ونظام ت�أ�سي�س اجلمعيات الأهلية ال�صادر بالقرار

الوزاري رقم  2000/150م عملية �إ�شهار والإ�رشاف على عمل اجلمعيات .وت ُ َع ّد وزارة التنمية االجتماعية هي اجلهة امل�رشفة على عمل

اجلمعيات الأهلية مبختلف �أنواعها امل�شهرة مبوجب هذا القانون .من الناحية الر�سمية كانت بداية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف ال�سلطنة

منذ مطلع ال�سبعينيات هي جمعيات املر�أة التي ت�أ�س�ست يف العام  1972من خالل ت�أ�سي�س جمعية املر�أة ال ُعمانية مب�سقط ،وقد و�صل عدد
اجلمعيات امل�سجلة �إىل  129جمعية يف عام  ،2015بالإ�ضافة �إىل العديد من اجلمعيات التي يف انتظار املوافقة على الت�سجيل.
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 -2التحديات املطروحة:
على الرغم من �أهمية الإجنازات التي مت حتقيقها حتى الآن مع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،ف�إن هناك العديد من التحديات

والفجوات التي تعيق من تق ُّدم هذا القطاع الأ�سا�سي على درب حتقيق التنمية ال�شاملة يف ال�سلطنة .وقد بينت الدرا�سات والأبحاث
وخا�صة التقرير الت�شخي�صي بالإ�ضافة �إىل اللقاءات التي متت خالل و�ضع هذه اال�سرتاتيجية� ،أن هناك حاجة كبرية لتطوير ودعم هذا

القطاع حتى ي�ستطيع القيام بدوره الفاعل واملنوط به لتحقيق التنمية ال�شاملة يف ال�سلطنة.

ت ُ َع ُّد ن�سبة �أع�ضاء اجلمعيات من جمموع ال�سكان قليلة ج ًّدا ما يدل على م�شاركة جمتمعية �ضعيفة ،حيث ال ي�شكل �أع�ضاء

اجلمعيات على اختالف قطاعاتها ،البالغ عددهم يف عام 2014م ( )25,121ع�ض ًوا وع�ضوة (وزارة التنمية االجتماعية2014 ،م)� ،سوى %0.01
من جمموع ال�سكان ،الذين تزيد �سنهم على � 20سنة ،ويقدرون بقرابة ثلثي �سكان ال�سلطنة وفق تعداد عام 2010م � ،أما �أع�ضاء اجلمعيات

ال ُعمانيني البالغ عددهم يف عام 2014م ( )17156ع�ض ًوا وع�ضوة (وزارة التنمية االجتماعية2014 ،م) ،فال ي�شكلون �سوى  %0.64من جمموع

ال�سكان ال ُعمانيني ،الذين تزيد �أعمارهم عن  20عا ًما  ،14ويزداد عدد اجلمعيات يف ال�سلطنة من فرتة زمنية لأخرى لكن ب�شكل بطيء - ،ما
عدا  -عام 2014م حيث كان �أعلى معدل ارتفاع  ،%12.17يف حني كان  4.85 +عام 2011م ،و 3.70 +لعام 2012م ،وو�صل �إىل  2.67 +عام 2013م.
كما �أن هناك عزو ًفا من املواطنني على االن�ضمام للن�شاطات التطوعية يف نطاق اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية نتيجة تعقيد الإجراءات يف

عملية �إ�شهارها.
ت�شكل جمعيات املر�أة ال ُعمانية الن�سبة الأكرب من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،حيث ت�شكل ن�سبة  %44من جمموع اجلمعيات،

وتتوزع اجلمعيات يف ال�سلطنة على �أربعة قطاعات ،ي�أتي يف املرتبة الأوىل قطاع املر�أة ( ،)%45ويف املرتبة الثانية القطاعان اخلريي ( )%23واملهني

( ،)%23ويف املرتبة الثالثة قطاع نوادي اجلاليات (.)%9

هناك احتياج وا�ضح لتوجيه نظرة ناقدة لقدرات وفعالية اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،وذلك لتحديد نوعية الدعم املطلوب

مل�ساعدة القطاع ،وكيف ميكن �أن ت�ساعد احلكومة يف حت�سني قدراته ،و�إيجاد عالقات فاعلة ،وتوجيه الدعم ،وتي�سري تقا�سم املهارات واخلربات
داخل القطاع .وحتتاج اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية �إىل تبني مهارات جديدة ،و�إقامة ال�رشاكات والنماذج التنظيمية ،و�إىل حت�سني مهاراتهم

يف جمال الأعمال التجارية ،وتعزيز احلوكمة داخل �إدارتها ،ومن الأهمية مبكان العمل على تعزيز قدرة هذا القطاع من خالل الربامج التي تعمل

على حت�سني وتطوير الكفاءة والفعالية داخله.
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بينت النظرة الفاح�صة ،والتحليل الت�رشيعي لقانون اجلمعيات الأهلية� ،أن هناك حاجة لتطوير الإجراءات اخلا�صة باحلوكمة

الداخلية للجمعيات ،وقد بد�أت الوزارة بالفعل مبراجعة القانون� ،إال �أنه يجب االنتهاء من هذه اخلطوة ،و�إ�صدار القانون اجلديد مبر�سوم

�سلطاين ،والأهم هو التعريف بالقانون وتفعيله.

�أظهرت النقا�شات مع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية وال�رشكاء من القطاع احلكومي ،والقطاع اخلا�ص �أن القطاع الأهلي يعاين من حتديات

كثرية �أهمها:

 الإطار الت�رشيعي والقانوين :قد يعد بع�ض الت�رشيعات والقوانني من القدرة على �إحداث التغيريات التي تطمح �إليها متطلباتأي�ضا
اال�سرتاتيجية يف هذا ال�سياق؛ واالحتياج �إىل امل�صادقة على االتفاقيات الدولية الداعمة للق�ضايا املطروحة يف اال�سرتاتيجية .وهناك � ً

حمدودية يف جماالت ت�سجيل اجلمعيات الأهلية ،ما يقل�ص من دور القطاع الأهلي كالعب �أ�سا�سي يف عملية التنمية االجتماعية� .إن ت�أخر
�إجراءات الإ�شهار والت�سجيل �أدى �إىل ظهور بع�ض الظواهر ال�سلبية داخل القطاع منها ظهور الفرق التطوعية غري املنظمة .وهناك �رضورة
و�ضوحا و�شفافية لتمويل اجلمعيات من قبل القطاع اخلا�ص ،واالنتقال تدريج ّيًا من التمويل غري امل�رشوط �إىل التمويل على
وجود �آلية �أكرث
ً

�أ�سا�س الربامج وامل�شاريع.

 الإطار التن�سيقي� :ضعف �آليات التن�سيق بني الأجهزة املختلفة؛ حيث �إن الأهداف ال تكون م�شرتكة بني تلك الأجهزة نتيجة لتعدد�أولوياتها وانت�شار ثقافة تخطيط القطاع الواحد ،ولي�س عرب القطاعات املختلفة لعمل منظومة تكاملية.

 -الإطار التنظيمي وامل�ؤ�س�سي :معظم اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية تعاين من منط �إدارتها لرباجمها ،و�آليات عملها البعيدة عن
االحرتاف ،والكفاءة املهنية والعلمية ،كما �أنها لي�ست فاعلة يف املجتمع الذي ت�ستهدفه بن�شاطاتها؛ فلذلك فهي غري ملمة باحتياجات

ومتطلبات

أي�ضا �ضعف يف توافر املوارد الب�رشية؛ �سواء ك ًّما �أو كفاءةً .يوجد هناك اتكالية كبرية من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية
هذا املجتمع .وهناك � ً
على الدولة يف التمويل ،وعليها �أن تطور عالقاتها مع املجتمع امل�ستهدف ،و�أن تبتكر م�شاريع ذاتية التمويل ،وذات جدوى اقت�صادية ،ومنفعة

للم�ستفيدين.

 -الإطار الثقايف :ويرجع ذلك �إىل انت�شار الثقافة ال�سائدة يف املجتمع باالعتماد على الدولة يف معطيات وتدخالت التنمية االجتماعية

بكافة �أ�شكالها ،ما قد ي�ؤدي �إىل مقاومة من املجتمع لإحداث التغيري النوعي من االتكالية �إىل االعتماد على الذات؛ كما �أن هناك حتديًا يتعلق
بالتخوف من االنعكا�سات ال�سلبية الناجتة عن االنفتاح على العامل اخلارجي ،على ثقافة وقيم املجتمع ال ُعماين.
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أي�ضا هناك حت ٍّد
 -الإطار املعلوماتي� :إذ هناك �ضع ًفا يف امل�سوحات والدرا�سات املتعلقة بق�ضايا التنمية االجتماعية ب�صفة عامة ،و� ً
ب�ش�أن مواكبة التغيريات املت�سارعة يف جمال تقنية املعلومات.

 الإطار التوعوي :ويرجع التحدي يف التوعية هنا �إىل عدة جماالت منها� :ضعف الوعي املجتمعي ب�أهمية دور اجلمعيات وامل�ؤ�س�ساتالأهلية ،اعرتاف القطاع احلكومي بدور اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات يف التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة؛ والوعي بالق�ضايا املجتمعية و�أخريًا دور

الإعالم يف ت�سليط ال�ضوء على ق�ضايا العمل االجتماعي ،وال�صورة املحدودة لهذا القطاع يف و�سائل الإعالم .الأمر الذي �أدى �إىل �ضعف ن�سبة

االنت�ساب �إىل اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،وبطء انت�شارها ومنـــوها؛ ما �أدى �إىل �ضعف ثقة املجتمع يف اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.

�أظهر القطاع اخلا�ص يف الفرتات الأخرية ميال ً �إىل متويل الن�شاط املجتمعي ،وقد يرجع ذلك �إىل وجود وتنامي الأعمال التجارية الناجحة،

وحتقيقه لأرباح كبرية ،و�إىل تطور العالقة بني اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،والقطاع اخلا�ص ،والتي �أ�صبحت �أكرث عم ًقا ،وكذلك �إىل تنامي

وزيادة وعي القائمني على القطاع اخلا�ص ب�أهمية و�رضورة اال�ضطالع بامل�س�ؤولية االجتماعية ،وامل�شاركة يف متويل امل�شاريع التنموية .ويجب

ت�شجيع القطاع اخلا�ص على القيام بدور �أكرب يف عملية التنمية ،وخا�صة رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتقدمي امل�ساعدات لأ�صحاب الدخول
احتياجا �إىل تو�ضيح �أن الأدوار االجتماعية
املحدودة ،وم�ساعدة الباحثني عن عمل ،ورعاية املواهب ،ودعم الأبحاث العلمية .كما �أن هناك
ً
للقطاع اخلا�ص لي�ست وجاهة اجتماعية؛ بل ت�صبح جزءًا من حوكمة ال�رشكات ،مبعنى �أن ال�رشكات ورجال الأعمال مدينان للمجتمع

بالنجاحات التي حققوها ،وبالآتي ينبغي �أن ت ُ�ستقطع ن�سبة من �أرباحهما ل�صالح خدمة املجتمع.

يعتمد تنفيذ اال�سرتاتيجية وحتقيق �أهدافها على جمموعة من االفرتا�ضات �أو الرهانات والتي يجب توافرها :منها ا�ستمرار الإرادة

لدى متخذي القرار نحو �إحداث التغيري الإيجابي املطلوب ،وتذليل ال�صعوبات التي من املحتمل �أن تواجه عملية التنفيذ ،بالإ�ضافة �إىل تدبري
التمويل املطلوب وتوفري وتطوير قدرات الكوادر املتخ�ص�صة لتتمكن من القيام مبهامها .حتديد دور وزارة التنمية االجتماعية و�رضورة حت�سني

وبناء ج�سور التعاون بني الوزارة وال�رشكاء من املجتمع والقطاع اخلا�ص ،ما يتيح لها بناء �رشاكة حقيقية مع جميع ال�رشكاء والوزارات ذات

االخت�صا�ص ،مع �رضورة تركيز براجمها على حتقيق التنمية ال�شاملة .وت ُع ُّد م�شاركة القطاع اخلا�ص من االفرتا�ضات امل�ؤثرة لتحقيق �أهداف

اال�سرتاتيجية ،ولذلك يجب تنمية روح امل�س�ؤولية االجتماعية لديه وت�شجيعه على مراعاة البُعد االجتماعي يف عملية التنمية ،والرتكيز
على دعم الناحية التنموية ،ولي�س امل�رشوعات اخلريية على الرغم من �أهميتها.
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 -3التحوالت والإجنازات املنتظرة:
�إن حتقيق الأثر الرئي�سي ال�سرتاتيجية حمور اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات

الأهلية « قطاع �أهلي م�س�ؤول وم�ستقل وقادر على ت�شكيل وعي جمتمعي
قوي وفعال نحو خدمة املجتمع ال ُعمـاين» ،وذلك خالل ال�سنوات الع�رش

القادمة 2025-2016م ،ويتطلب هذا �إقامة �رشاكة تكاملية بني القطاع الأهلي،
والقطاع احلكومي ،والقطاع اخلا�ص ت�ساهم بكفاءة وفعالية يف التنمية

القيــــــم املقرتحة للجمعيات وامل�ؤ�س�سات
الأهلية

ال�شفــافــيــة :مع الــدولــة ،والـجهات املانحة،واملجتمع ،وال�رشكاء.

-الثقة :مع الـجهات احلكومة وغري احلكوميـة.

االجتماعية واالقت�صادية امل�ســــــتدامة ،وي�أتي الو�صول لهذا الأثر من خالل

-الـــم�ســـ�ؤولــيــة :التي يجب تـــوافــرها لدى من

اخلا�صة باجلمعيات الأهلية والتي ت�شمل الإ�شهار� ،إعادة الرتخي�ص ،وا�ستحداث

 -الـم�ســاءلة� :أمـــام الـمجتــمـــع وامل�ستفيدين،

حتقيق جمموعة من الإجنازات والنتائج تتمثل يف :حتديث وتنقيح الت�رشيعات

يعمل يف جمال التنمية االجتماعية.

مدونة للأخالقيات وال�سلوك والأنظمة الداخلية حلوكمة اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات

والـحكومة.

الأهلية ،وكذلك اال�ستمرار يف تقدمي دعم فني ومايل ذي نوعية جيدة ومبني

على �أ�سا�س دعم الربامج مل�ؤ�س�سات القطاع الأهلي ،ويتم بال�رشاكة مع القطاع

اخلا�ص .كما يجب العمل نحو تطوير القدرات امل�ؤ�س�ساتية والب�رشية مل�ؤ�س�سات
القطاع الأهلي مع الرتكيز بوجه خا�ص على اجلمعيات الن�سائية ،وتلك العاملة

يف جمال الإعاقة ،والو�صول �إىل �صورة عامة �إيجابية للجمعيات وامل�ؤ�س�سات

الأهلية ،وحمفزة على امل�شاركة املجتمعية الفعالة وخا�صة من ال�شباب واملر�أة

 -ال�رشعية :تعمـل بالـقـانــون.

�إحــــداث �أثـــــر :على الـمجتمع وعلى الفئـــــاتالـم�ستهــدفة.

احلوكمة - :الأنظمة الداخلية� -أدلة العمل

 -تداول الإدارات.

والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

ميكن البدء ببع�ض الأن�شطة التمهيدية ،وذلك لتحقيق مكت�سبات �رسيعة نحو الو�صول للأثر املرجو من اال�سرتاتيجية؛ تتمثل

هذه الأن�شطة يف القيام بعمل تقييم �شامل للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية يف ال�سلطنة با�ستخدام �أدوات علمية مقننة ،متت جتربتها
و�أثبتت جناعتها؛ والقيام بعمل درا�سة نوعية �رسيعة با�ستخدام �أ�سلوب «البحث ال�رسيع بامل�شاركة» للتعرف على �أف�ضل الو�سائل املقرتحة

لال�ستفادة من رافد امل�س�ؤولية املجتمعية .وكذلك القيام مب�ساعدة اجلمعيات الأهلية لعمل �أو مراجعة خمططاتها اال�سرتاتيجية خا�صة

يف ظل املتغريات التي حتدث يف املنطقة ،والتي ت�ؤثر على الأولويات ،وعلى ميادين عمل اجلمعيات� .إن �إحداث تغري جذري يف هيكلية ،وبنية،
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ور�ؤية ،و�أهداف اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،بحيث ترتقي �إىل م�ستوى اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الكفء التي تقدم خدماتها �إىل املجتمع
بنوعية �أف�ضل ،و�أقل كلفة من احلكومة� ،أو ال�رشكات ،وهو الو�سيلة الوحيدة للو�صول �إىل �رشيك فاعل يف التنمية املتكاملة ،وهذا لن يت�أتى
�إال من خالل و�ضع حلول للفجوة القائمة بني العديد من اجلمعيات الأهلية ،وبني املجتمعات ،والتي من املفرو�ض �أنها متثلها ،وهذا لن يتم �إال

�إذا اكت�سبت هذه اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات م�صداقية يف عملها ،بتوا�صل جيد مع املجتمع ،وزيادة كفاءتها.

�سيت�سنى خالل الفرتة القادمة البدء يف توفري بيئة داعمة لعمل اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية؛ وذلك من خالل �إ�صدار قانون

اجلمعيات الأهلية اجلديد ،لت�سهيل عملية ت�سجيل اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات ،وكذلك و�ضع �إطار ت�رشيعي لعمل «الفرق التطوعية» ،واحتواء
ور�صد الزيادة يف الطلب على ت�شكيلها ،وكذلك �إعادة النظر ومراجعة اللوائح والأنظمة الداخلية للجمعيات الأهلية ل�ضمان �أن تكون
متما�شية وغري متعار�ضة مع قانون «اجلمعيات الأهلية» ،و�ضمان املزيد من امل�شاركة والتمثيل للمر�أة وال�شباب داخل جمال�س الإدارات.

بالإ�ضافة �إىل االنتهاء من �إن�شاء/حتديث مدونة الأخالقيات/ال�سلوك للجمعيات الأهلية ،وو�ضع املعايري لها وذلك حلماية القطاع من املخاطر

املرتبطة ب�سمعتها املهنية والتي من املمكن �أن تنتج من النمو ال�رسيع والتجز�ؤ غري املح�سوب داخل القطاع .من ناحية �أخرى� ،سيت�سنَّى
مع عام 2020م االنتهاء من و�ضع املعايري اخلا�صة وتنفيذ الن�شاط اخلا�ص ب�إعادة الرتخي�ص .بحلول العام  2025تكتمل املنظومة اخلا�صة
باجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية من حيث امل�شاركة الفاعلة وامل�ؤثرة يف بناء املجتمع ال ُعماين لتكون ال�رشيك الثالث يف تطوير وحماية ورفاهية

الأ�رسة ال ُعمانية بال�رشاكة والتن�سيق التام مع احلكومة ،والقطاع اخلا�ص كما هو مو�ضح بال�شكل الآتي.
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�شكل رقم ( )25

عماين
دور اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية يف املجتمع ال ُ
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املحور ال�ساد�س :الدعم امل�ؤ�س�سي.
يمُ ثل تقدمي اخلدمات االجتماعية حتديًا كبريًا للحكومات؛ خا�صة تلك التي حتر�ص على االهتمام مبواطنيها ورعايتهم ،والعمل على

توفري وتلبية احتياجاتهم ،وملا كانت ال�سلطنة حري�صة كل احلر�ص على تلبية احتياجات املواطنني؛ فلقد �أولت احلكومة ممثلة بوزارة التنمية

االجتماعية م�سئولية تنفيذ ر�ؤيتها اخلا�صة بتقدمي اخلدمات االجتماعية املختلفة.

وحتى تتمكن الوزارة من القيام بواجباتها وم�سئولياتها املناطة بها ،والتي تتمثل يف توفري خمتلف اخلدمات اخلا�صة بال�ضمان

االجتماعي ،والرعاية االجتماعية للأ�رس ،والأطفال ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وامل�سنني ،وغريها من الفئات املحتاجة بالتن�سيق مع الوزارات،
وامل�ؤ�س�سات االجتماعية الأخرى ذات ال�صلة يف جمال ال�سيا�سات االجتماعية؛ فال بد �أن تتمتع ب�إطار م�ؤ�س�سي فعال مبني على القدرات،

واخلربات املدربة التي تتمتع باملهارات ،والكفاءات الالزمة .يف الوقت نف�سه ف�إن تدعيم نظام الإدارة املالية يعد متطلبا ً جوهري ًّا لي�س فقط
لدعم جهود التطوير امل�ؤ�س�سي ،وبناء القدرات ،ولكن لتعزيز قدرة الوزارة على متويل براجمها الطموحة اخلا�صة بتطوير العمل االجتماعي

بال�سلطنة.

ويقدم هذا املحور الربامج اال�سرتاتيجية ملحور الدعم امل�ؤ�س�سي للوزارة يف �إطار اال�سرتاتيحية املتكاملة للعمل االجتماعي التي

ت�سعى �إىل تعزيز وتنمية العمل االجتماعي ،وحتقيق �أق�صى درجات التمكني ،والإن�صاف ،واالندماج االجتماعي .كذلك ي�ستعر�ض هذا املحور

�أهم الإجنازات ،والتحديات امل�ؤ�س�سية واملالية التي بينها التقرير الت�شخي�صي.

� -1أهم الإجنازات:
قامت الوزارة باال�ستثمار يف بنيتها امل�ؤ�س�سية والب�رشية خالل ال�سنوات املا�ضية ،حيث زاد عدد موظفيها ب�شكل مت�صاعد ل�سد

الطلب املتزايد على خدمات الوزارة مع زيادة ن�سبة تغطية كافة املحافظات والواليات بخدماتها .وقد بلغ �إجمايل عدد املوظفني بالوزارة
 2706موظ ًفا يف �شهر مايو � ،2015أكرثهم حا�صلون على «دبلوم التعليم العام» ( ،)%32.98يليهم احلا�صلون على «البكالوريو�س/اللي�سان�س»
( ،)%22.14يليهم احلا�صلون على «دبلوم مابعد دبلوم التعليم العام» ( ،)%20.14وتبلغ ن�سبة املوظفني احلا�صلني على درجة املاج�ستري
( )1.63%يف حني مل تتع َّد ن�سبة احلا�صلني على الدكتوراة  ،(%)0.33وتبقت ن�سبة ( )22.81%للموظفني احلا�صلني على مادون م�ؤهل دبلوم

التعليم العام.
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يف الوقت نف�سه ا�ستثمرت الوزارة يف كوادرها الب�رشية من خالل برامج التدريب ،والت�أهيل،

و�إر�سال املبعوثني للح�صول على ال�شهادات العلمية ،وامل�شاركة يف الربامج الدولية املتقدمة
بهدف الرقي مب�ستوى اخلدمات املقدمة .وخالل عام 2014م بلغ �إجمايل عدد املوظفني الذين التحقوا

بدورًات تدريبية يف خمتلف املجاالت ( )1599متدربًا ،ويف نف�س العام �أر�سلت الوزارة عددًا من املوظفني
ملوا�صلة درا�ساتهم اجلامعية والعليا يف خمتلف التخ�ص�صات داخل وخارج ال�سلطنة بلغ عددهم

( )25موظ ًفا منهم ( )15من الذكور ،و( )10من الإناث .ومل تهتم الوزارة فقط بالكادر الب�رشي،
ولكنها �سعت �إىل تطوير نظم العمل فيها من خالل �إن�شاء قواعد البيانات ،والنظم الإلكرتونية

ً
ما
قطعت الوزارة
�شوطا متقد ً

يف التحول الإلكرتوين ،وذلك
بهدف حتويل اخلدمات املقدمة

للمجتمع من ال�صيغة اليدوية

لل�صيغة الإلكرتونية ،و�صوال ً

للحكومة الإلكرتونية.

مثل� :إن�شاء نظام «تكافل »،والبدء يف ا�ستخدام نظام «مورد».
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 -2التحديات املطروحة:
على الرغم من الإجنازات املتحققة� ،إال �أن الوزارة تواجه عددًا من التحديات لعل �أهمها تطوير وتنمية بنيتها التحتية ،وقدراتها

الب�رشية ،حيث �أن الإجنازات ال�سابق الإ�شارة �إليها مل ت�ؤدي للو�صول �إىل الرتكيبة املثالية للموارد الب�رشية ،وطبيعة الت�أهيل واملهارات الالزمة
لأداء الوزارة لوظائفها بال�شكل الواجب ،فنحو  %35من �إجمايل املوظفني يف الوزارة يعملون يف وظائف ا�ست�شارية وخرباء ،ووظائف �إدارية

م�ساعدة تعمل على تقدمي خدمات لل�رشائح امل�ستفيدة ب�شكل غري مبا�رش ،وبالن�سبة للأخ�صائيني ،والباحثني االجتماعيني .والوظائف
الفنية ذات العالقة املبا�رشة مع الق�ضايا الرئي�سية التي تتوالها الوزارة مثل :قطاعات الطفل ،واملر�أة ،وامل�سنني ،وذوي الإعاقة ،فتبلغ ن�سبتهم
من جمموع املوظفني يف الوزارة  ،%33ويف الوقت نف�سه ال تزال الوزارة بحاجة �إىل تطوير منظومة البيانات واملعلومات الالزمة لتخطيط برامج

الدعم االجتماعي واال�ستهداف الفعال مل�ستحقي اخلدمات االجتماعية املختلفة .كما يرتبط بذلك �إ�شكالية �أخرى تتعلق بعدم كفاية
املوارد املالية املتاحة ،وتوزيعها على اخلدمات املختلفة.

	�إن تطوير عمل الوزارة وبنيتها امل�ؤ�س�سية واملالية وقدراتها اال�سرتاتيجية ال بد و�أن تن�سجم مع �إطار عام �إ�سرتاتيجي يحكم التغريات
الواجب تنفيذها ،وي�ضمن االنتقال من مبد�أ �إتاحة اخلدمات �إىل مبد�أ جودة اخلدمات ،وهو �أحد �أهم التحديات التي تواجه منظومة عمل
الوزارة� ،إذ ال بد �أن يتم العمل يف �إطار اجلودة القائمة على خدمة �أهداف ا�سرتاتيجية وا�ضحة ،وحتقيق �إجنازات ت�سهم يف حت�سني م�ؤ�رشات

الأداءاملخطط لها .ويتطلب ذلك �إعادة النظر يف منظومة امل�شاركة يف �صنع القرار داخلها وتوجيهها من خالل برنامج متطور للمتابعة

والتقييم.

ويعد تطوير الهيكل التنظيمي املعمول به حال ّيًا ،ومدى �إرتباطه ب�إحتياجات الوزارة وبرامج خططتها اال�سرتاتيجية ومواردها املالية

والب�رشية املتاحة من الق�ضايا التي تتطلب املزيد من العمل باعتبارها جوهر الإدارة الر�شيدة ،وحوكمة عمل الوزارة.

	�إن الطبيعة التداخلية للخدمات االجتماعية وعالقتها الوثيقة مع الق�ضايا الكلية مثل :الأداء االقت�صادي واملايل للدولة ،وخدمات
التعليم وال�صحة املقدمة ،يفر�ض على الوزارة تن�سيق �أعمالها و�أن�شطتها مع العديد من م�ؤ�س�سات الدولة .وعلى ذلك يبدو توثيق العالقة،

والفهم امل�شرتك مع بع�ض امل�ؤ�س�سات مثل :املجل�س الأعلى للتخطيط ،ووزارة املالية� ،إ�ضافة �إىل وزارتي الرتبية والتعليم ،وال�صحة من �أهم
التحديات التي على الوزارة التعامل معها يف الأجل الق�صري .بل �أن هذا التحدى يظهر �أكرث تعقيدا ً يف �ضوء تداخل عمل الوزارة مع العديد
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من االتفاقيات الدولية التي قامت ال�سلطنة بالت�صديق �أو االن�ضمام �إليها ،ومع مهام اللجان الوطنية العديدة التي مت ت�شكيلها للتعامل
مع ق�ضايا وحقوق الطفل ،واملر�أة ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وغريها.

يرتبط توجه ال�سلطنة ب�شكل عام والوزارة ب�شكل خا�ص لتحقيق �أق�صى درجات التمكني ،والإن�صاف ،واالندماج االجتماعي ب�إعادة

النظر يف منظومة عمل الوزارة ب�شكل ي�سمح بدرجة متقدمة من الالمركزية ،ومتكني مديريات ودوائر الوزارة على م�ستوى املحافظات

والواليات من خالل منحها املزيد من ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات� .إن قرب هذه املديريات والدوائر �إىل متلقي اخلدمات االجتماعية ،ومدى معرفتهم
الوا�سعة ب�إحتياجات وتف�ضيالت املواطنني والتغري يف �أحوالهم االجتماعية واملعي�شية جتعلها يف و�ضع �أف�ضل من حيث ا�ستهدافهم

وتتبعهم وخدمتهم ب�شكل ي�ضمن حتقيق التمكني ،والإن�صاف ،واالندماج االجتماعي.

�شهد القرن الع�رشين طفرة تكنولوجية غري م�سبوقة ب�ش�أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف تقدمي اخلدمات احلكومية ب�شكل

عام واخلدمات االجتماعية ب�شكل خا�ص .يف الوقت نف�سه ف�إن دائرة م�ستخدمى الإنرتنت يف تزايد م�ستمر ب�شكل دفع احلكومات �إىل �إ�ستحداث
وتطوير نطاق خدماتها الإلكرتونية ،ويعد ذلك من التحديات التى تواجه الوزارة حيث �أن التو�سع يف تقدمي اخلدمات الإلكرتونية واال�ستفادة من

تكنولوجيا املعلومات ب�ش�أن تطوير نظم التقنية املعمول بها يف الوزارة و�إ�ستحداث املزيد منها ،بات من ال�رضوريات يف ظل هذا التطور ،ويف
ً
�رشيكا يف املجتمع الرقمي العاملي.
ظل توجه ال�سلطنة لتكون

�إن القدرة على تقدمي اخلدمات والتو�سع فيها وزيادة م�ستويات جودتها فى

ظل �إحتمالية تراجع الإيرادات املالية لل�سلطنة يف �ضوء تراجع �أ�سعار النفط
وم�شتقاته متثل حتديا ً رئي�سيا ً للوزارة يدفعها �إىل �إتخاذ املزيد من ال�سيا�سات

والإجراءات ب�ش�أن زيادة كفاءة الإنفاق ،وترتيب الأولويات وفقا ً لربامج خمططة

لها م�ؤ�رشات وا�ضحة� ،إ�ضافة �إىل �إ�ستطالع بدائل التمويل غري التقليدية

التى تعتمد على مفهوم امل�سئولية الإجتماعية للقطاع اخلا�ص وامل�ساهمات
التطوعية.
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 -3التحوالت والإجنازات املنتظرة:

ت�سعى الربامج اال�سرتاتيجية املقرتحة لدعم البنية امل�ؤ�س�سية واملالية للوزارة ،وحتقيق الأثر «وزارة تواكب التطورات التكنولوجية

والأ�ساليب العلمية احلديثة يف دعم اتخاذ القرار،وتقدم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية ب�أ�سلوب المركزي وكفء وفعال ،تبني وتطور
بنيتها التحتية وقدرتها الب�رشية ،تدير مواردها املالية ب�شفافية وعدالة ،تت�صل وتتفاعل مع امل�ستفيدين» ،،ويقدم هذا املحور �ستة برامج

رئي�سية تعمل على .ويو�ضح ال�شكل التو�ضيحي الآتي العالقة املت�شابكة بني الربامج ال�ستة ملحور الدعم امل�ؤ�س�سي.
�شكل رقم ()26

العالقة املت�شابكة بني الربامج ال�ستة ملحور الدعم امل�ؤ�س�سي
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• الربنامج الأول :احلوكمة واجلودة يف العمل االجتماعي.

يهدف هذا الربنامج �إىل الو�صول لعملية �صنع القرار التي تت�سم بالكفاءة والفاعلية ونتائج خمططة يتم متابعة حتقيقها ،وذلك

من خالل وجود منظومة متكاملة للم�ؤ�رشات واملقارانات املرجعية ،ودعم هذه العملية من خالل بيانات ومعلومات مف�صلة ،وا�ستطالع �آراء

متلقي اخلدمة ب�ش�أن الكفاية ،واجلودة ،والعدالة ،هذا بالإ�ضافة �إىل ا�ستحداث نظام جلوائز الإجادة ،واتباع منظومة للتقييم واملتابعة على
�أ�سا�س مبد�أ الإدارة بالنتائج ،و�إ�ستحداث كيان لإدارة ومتابعة تنفيذ برامج اال�سرتاتيجية املختلفة.

• الربنامج الثاين :تنمية املوارد الب�رشية.

مبا �أن املوظفني يف الوزارة ميثلون حجر الأ�سا�س الذي يعمل على حتقيق �أهدافها ،ويهدف هذا الربنامج م�ستقبلاً ب�أن حتظى الوزارة مبوارد

ب�رشية ممكنة وم�ؤهلة ،ولديها �إمكانات مادية لأداء املهام املنوطة بها حتى ت�ستطيع حتقيق �أهدافها بكفاءة وفعالية مبا يواكب �أحدث
التطورات العلمية ،وذلك من خالل �أعداد القيادات وتزويدهم باملهارات الأ�سا�سية واحلديثة ،و�أعداد الكوادر الفنية املتخ�ص�صة وامل�ؤهلة،

بالإ�ضافة �إىل �أعداد الكوادر املالية والإدارية.

• الربنامج الثالث :الإت�صال والإعالم.

ملا كان االت�صال والإعالم عامال رئي�سيا ً يف تعزيز امل�شاركة �سواء داخليا ً على م�ستوى الوزارة� ،أو خارجيا ً على م�ستوى متلقي اخلدمة

وامل�ستفيدين فكان ال بد ملحور الدعم امل�ؤ�س�سي �أن ي�شتمل على برنامج االت�صال والإعالم الذي من �ش�أنه م�ستقبلاً �أن يعزز دور الوزارة حتى

تت�صل وتتفاعل �إيجابيًا مع متلقي اخلدمات امل�ستفيدين ،وو�سائل الإعالم ،ومديرياتها ودوائرها .على �أن يتم ذلك من خالل التفاعل الإيجابي
مع خمتلف و�سائل الإعالم املختلفة مبا فيها و�سائل التوا�صل االجتماعي احلديثة ،والتوا�صل الإيجابي مع الوزارات ،وامل�ؤ�س�سات ،واملجال�س،

واللجان ذات العالقة بعملها مثل :وزارتي الرتبية والتعليم ،وال�صحة ،واللجان املتخ�ص�صة بق�ضايا وحقوق الطفل ،واملر�أة ،والأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،ف�ضلاً عن التوا�صل مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،هذا بالإ�ضافة �إىل التوا�صل الداخلي مع املديريات والدوائر املختلفة ،وتتوجه

الوزارة يف عملها القادم نحو تعزيز الإعالم االجتماعي كمكون �ضمن �أطر عملها.

• الربنامج الرابع :الإدارة املالية وخم�ص�صات املوازنة.

ت ُعد املوارد املالية واملوازنة من �أهم املحاور التي ت�ؤثر يف تنفيذ ال�سيا�سات والربامج املختلفة للوزارة .وحتى تتمكن الوزارة من تنفيذ

�أهدافها املرجوة ال بد ،و�أن يكون لديها �إدارة مالية تتمتع بالكفاءة واملرونة ،وتخ�ضع للتدقيق الداخلي الدقيق على خمتلف امل�ستوىات،
و�أن ت�ضمن حتقيق العدالة وال�شفافية يف توزيع املخ�ص�صات املالية بني املديريات والدوائر .ومن هذا املنطلق؛ يهدف هذا الربنامج لأن يكون

لدى الوزارة موازنة �شفافة وعادلة ،وتعك�س ا�سرتاتيجية الوزارة ،وذلك من خالل تبني موازنة �إمنائية تقوم على �أ�سا�س الربامج ،وتبني معادلة
متويلية
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�شفافة تخ�ص�ص املوازنات للمديريات والدوائر باملحافظات والواليات ،هذا بالإ�ضافة �إىل ا�ستحداث نظام �شامل للتدقيق والرقابة يت�سم
بالكفاءة والفاعلية.

• الربنامج اخلام�س :التحول نحو الالمركزية.

يُعد واح ًدا من �أهم الربامج التي تقوم على دعم الإطار امل�ؤ�س�سي للوزارة ،ويهدف هذا الربنامج �إىل �أن ت�ستجيب الوزارة �إىل متطلبات

و�إحتياجات املواطنني من خالل نظام المركزي من�ضبط يتوافر له الت�أهيل اجليد والرقابة .على �أن يتم ذلك عن طريق تخطيط املهام وتوزيعها

فنيا ً على امل�ستويات املختلفة ،و�إ�صدار �إطار ت�رشيعي حمكم لتفوي�ض ال�سلطات وامل�سئوليات ،وبناء القدرات على امل�ستويات املختلفة،
ف�ضلاً عن تبني منظومة للرقابة واملتابعة على امل�ستوى املركزي.

• الربنامج ال�ساد�س :التحول خلدمات احلكومة الإلكرتونية.

يف ظل التغريات املتالحقة واالعتماد الكبري على التكنولوجيا واحلكومة الإلكرتونية ك�أداة قوية تتيح حتقيق الأهداف ب�أق�صى درجة ممكنة

من الكفاءة والفعالية؛ يركز هذا الربنامج على التحول خلدمات احلكومة الإلكرتونية ،والنظم التقنية لت�صبح الوزارة م�ستقبلاً م�ستخدمة

لأحدث نظم التقنية والتكنولوجيا لتقدمي خدمات �إلكرتونية فعالة للمواطنني .وذلك من خالل نظام تقني كفء وعادل ،يقوم بتب�سيط

الإجراءات ويحكم الرقابة على العمليات الإدارية واملالية ،ومنظومة �إلكرتونية تتيح البيانات واملعلومات املحدثة ،وتقدم اخلدمات مبا�رشة
للمواطنني عرب الإنرتنت ،وت�سمح بالتوا�صل الإلكرتوين بني الوزارة وامل�ستفيدين.

وبنظرة م�ستقبلية؛ يُعد تنفيذ برامج حمور الدعم امل�ؤ�س�سى ا�ستثمارًا جيدا ً من حيث بناء القدرات،

وا�ستحداث �أنظمة تقنية حديثة ،والتحول نحو احلكومة االلكرتونية حتى تواكب الوزارة متطلبات الع�رص
احلديث ،ف�ضلاً عن التو�سع يف ال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص ،والتوا�صل مع امل�ستفيدين ،الأمر الذي ي�ضمن
التوافق املجتمعي ،واالندماج االجتماعي ،ولعل �أحد �أهم نتائج تنفيذ هذه الربامج هي :تعزيز الثقة بني

الوزارة وامل�ستفيدين من خدماتها؛ من خالل تولد ال�شعور لديهم بحر�ص الوزارة على تلبية احتياجاتهم،
والر�ضا عن خدماتها.
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الف�صل ال�سابع :منهجية التنفيذ واملتابعة وعوامل جناح اال�سرتتيجية.

يركز هذا الف�صل على اجلوانب التنفيذية لال�سرتاتيجية ،والتي تت�ضمن �إدراج النوع االجتماعي باعتبارها ق�ضية تقاطعية بني

مكونات و�آليات العمل يف حماور اال�سرتاتيجية ال�ستة من حيث فئات املجتمع التي تخدمها التدابري ،والتوجهات املختلفة التي تطرحها
أي�ضا عر�ض لآليات التن�سيق الوطني ،والتي يتوافر من خاللها برامج وخدمات متكاملة ،وذات كفاءة وفاعلية لتلك الفئات،
املحاور ،و� ً

و�رشح تف�صيلي للإطار املبني على النتائج ،بالإ�ضافة �إىل تف�صيل املتطلبات املالية والب�رشية ،و�آليات التمويل املبتكر ،وعوامل جناح هذه
اال�سرتاتيجية ،وذلك على النحو الآتي:

�أولاً  :النوع االجتماعي باعتباره ق�ضية تقاطعية.
هناك تقاطعات تربط بني مكونات و�آليات العمل يف حماور اال�سرتاتيجية ال�ستة من حيث فئات املجتمع التي تخدمها التدابري،

أي�ضا العمليات التن�سيقية بينها ،والتي توفر برامج وخدمات متكاملة ،وذات كفاءة وفاعلية
والتوجهات املختلفة التي تطرحها املحاور ،و� ً

لتلك الفئات� .أما الق�ضايا التقاطعية فهي املو�ضوعات التي لها �أثر كبري على فئات املجتمع بتنو ًعاته (وخا�صة تلك املعر�ضة �أكرث لله�شا�شة
االقت�صادية واالجتماعية) ،والتي تتقاطع مع جميع حماور العمل االجتماعي ،وبالآتي يتطلب العمل فيها ب�صورة منهجية وم�ؤ�س�سية.

وتظهر مقاربة النوع االجتماعي حتدي ًدا كق�ضية تقاطعية يف هذه اال�سرتاتيجية� .إذ ال يتعلق النوع االجتماعي باملر�أة فقط ،و�إمنا باملر�أة،

والرجل ،ومدى ت�أثري ثقافة املجتمع ال�سائدة على دور املر�أة ،ودور الرجل ،والتوقعات املطلوبة من كل منهم يف املجتمع ،حيث تبدو مظاهر
التحديات االجتماعية واالقت�صادية ب�صورة خمتلفة على كل من الن�ساء والرجال ،ويف املراحل العمرية املختلفة نتيجة لتلك التوقعات؛
وتقدم الدرا�سة التي قامت بها وزارة التنمية االجتماعية م�ؤخرًا حول م�شكلة الطالق دليال ً قويا ً على مدى اختالف املظاهر ،والت�أثريات لتلك
التحديات على املر�أة والرجل من منظور كل منهم .15

وعلى الرغم من وجود اهتمام كبري على م�ستوى القيادة العليا بال�سلطنة لدعم وحتفيز امل�شاركة الفعالة للمر�أة يف تنمية وتطوير

املجتمع ال ُعماين� ،إال �أن ال�سلطنة ما زالت حتتل موق ًعا مت�أخرًا يف الت�صنيف العاملي للفجوة القائمة على النوع االجتماعي ( 125من �أ�صل

� 135شملهم الت�صنيف العاملي يف عام 2012م  ،16كما �أظهر التقرير الت�شخي�صي للوزارة املقدم يف عام  ٢٠١٤دالئل وا�ضحة على تلك

التحديات  ،17فعلى �سبيل املثال:

 )15واقع الطالق يف املجتمع ال ُعامين – دراسة ميدانية 2015م.
 )16املرأة والرجل يف سلطنة ُعامن املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات2014 ،م.
 17تقرير الدراسة التشخيصية السرتاتيجية العمل االجتامعي بسلطنة ُعامن2015 .م.
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 متثل املر�أة ن�سبة  ٪٥٨من حاالت ال�ضمان االجتماعي ما يعد م�ؤ�رشًا مه ًّما لو�ضع املر�أة االقت�صادي مقارنة بالرجل ،نتيجة التحدياتاالجتماعية التي تواجهها وعلى ر�أ�سها م�شكلة الطالق؛ �إذ ت�أتي فئة املطلقات يف املرتبة الثالثة من فئات ال�ضمان االجتماعي.

	

 -على الرغم من التطور يف م�شاركة املر�أة يف احلياة االقت�صادية� ،إال �أن هناك حمدودية يف مواقع �صنع القرار ب�صفة خا�صة

	

 -هناك نق�ص يف وعي املر�أة ب�صفة عامة بحقوقها ،واخلدمات املتاحة لها ،وكيفية الو�صول لها� ،أو املطالبة بها يف حالة عدم

	

أي�ضا يف
 -على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي :هناك نق�ص يف الكفاءات امل�ؤهلة لإدماج منظور النوع االجتماعي يف العمل االجتماعي ،و� ً

مقارنة بالرجل.

كفايتها ،ما يُ�ضعِف من �إمكانية تفعيل دور املر�أة يف املجتمع ك�رشيكة للرجل يف التنمية.

البيانات امل�صنفة والتي مت حتليلها ،و�أعداد التقارير النوعية ح�سب اجلن�س والعمر يف اخلدمات ،والربامج املتاحة ،ما يُ�صعب من

عملية �صنع القرار� ،أو يف قيا�س �أثرها على حت�سني و�ضع ودور املر�أة يف املجتمع ،على �سبيل املثال� :أثر الإعاقة على املر�أة يف املراحل
العمرية املختلفة مقارنة بالرجل من حيث فر�ص احلياة الكرمية؛ �أو �أثر ال�شيخوخة على املر�أة واحتياجاتها مقارنة بالرجل.

أي�ضا بالتوافق مع الأهداف العاملية للتنمية امل�ستدامة
وبناء على الو�ضع احلايل ويف �إطار العمل مبحاور اال�سرتاتيجية ال�ستة ،و� ً

( ،)2030-2015ومع التزامات ال�سلطنة باالتفاقيات الدولية مثل :اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)� ،ستتوجه

الوزارة ا�سرتاتيج ّيًا نحو �إدماج منظور النوع االجتماعي يف جميع حماور ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي من خالل بناء وتطوير قدراتها
امل�ؤ�س�سية يف حتليل النوع االجتماعي ،ويف العامني الأولني من اال�سرتاتيجية �سيتم القيام بعمل م�سح �شامل الحتياجات بناء القدرات على

امل�ستويات الإدارية ،والفنية ،واجلغرافية املختلفة ،ثم تنفيذ برنامج وطني ت�أهيلي للكوادر الب�رشية على تلك امل�ستويات باال�ستعانة بخربات
أي�ضا �سيتم العمل على �إدماج منظور النوع االجتماعي يف �إطار املتابعة والتقييم من خالل نتائج وم�ؤ�رشات ،وبيانات،
�إقليمية يف هذا املجال ،و� ً

وتقارير م�ستجيبة للنوع االجتماعي.

ومع بداية العام الثالث من اال�سرتاتيجية �سيبد�أ العمل على �إن�شاء ق�سم للنوع االجتماعي �ضمن دائرة �ش�ؤون املر�أة مع اال�ستعانة

بخربات �إقليمية ودولية حتى يت�سنى العمل يف نطاق منظور النوع االجتماعي ب�شكل �أ�شمل و�أو�سع من الرتكيز فقط على الربامج التي
ت�ستهدف املر�أة ،على �أن يكون الدور الأ�سا�سي لذلك الق�سم هو :و�ضع �إطار مقاربة النوع االجتماعي يف العمل االجتماعي من �أجل الو�صول
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ب�سيا�سات وخدمات وبرامج الوزارة �إىل �أن تكون ُمن�صفة وممُ َكِ نة وداجمة لرجال ون�ساء املجتمع ال ُعماين يف جميع مراحلهم العمرية حتى

يتمكنوا من التمتع باحلياة الكرمية ،ويح�صلوا على حقوقهم كافة ،ويحققوا �إمكاناتهم .وعلى �أن تت�ضمن مهام ق�سم النوع االجتماعي
ما يلي:

	
	

 متـابعــة تطبيق منظور النوع االجتماعي يف ال�سيا�سات ،والربامج ،واخلدمات ،والتقارير املقدمة على امل�ستـوى املركزيواملحلي ،وكذلك يف القدرات امل�ؤ�س�سية الب�رشية ،وخا�صة يف مواقع �صنع القرار.

		

 -تقدمي الدعم الفني جلميع مديريات ودوائر الوزارة يف حتليل النوع االجتماعي من خالل برامج م�ستمرة يف بناء القدرات ُمدعمة ب�أدلة

	

�إر�شادية ،ومن�شورات ،ومناذج عمل.
 -و�ضع �أُطر عملية لقيا�س الأثر املجتمعي للتدخالت التنموية املختلفة ،وحتفيز اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية على �إدماج

	

 -التوعية املجتمعية والتعاطي مع الق�ضايا املجتمعية من منظور النوع االجتماعي مثل( :العنف ،الإعاقة ،الظواهر ال�سلوكية

	

منظور النوع االجتماعي.

لل�شباب ،دور املر�أة يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية).

 �ضمان وجود منظور النوع االجتماعي يف عمليات التخطيط ،والتنفيذ ،واملتابعة ،والتقييم ،والتعلم امل�ؤ�س�سي بالوزارة.�شكل رقم ()27

تطور �إدماج منظور النوع االجتماعي يف اال�سرتاتيجية
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العمل على تقلي�ص()100
الفجوة القائمة على النوع االجتماعي
العمل�أهم �
حتديد
ميكن
ال�ستة،
ولرتجمة ذلك على م�ستوى حماور اال�سرتاتيجية
أولويات2025
االجتماعي -2016
اتيجية
ثيقة استر
و

فيها كالآتي:

ولترجمة ذل ولى سهت  ،حهاو االسهتراتيجية السهتة مهه تحل هل أهه أول يهاط العمهل ولهى تقاهيص الفجه القاعمهة
جدول رقم ()4
ولى ال االجتماعي هيها اآلتي:
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أ تك



ه ا باإل اهة إ ى:
أ نشتمل العمل في أي ب ا ت و ية أو ب اء القل اط في تاف اعواو ولى و ص تحايل ال االجتماعي
جميع البياناط واةتش اط والتقا ي (الف ية واةالية) ص فة حسب ا ُ والس و ر حااة خ ا ال لا االجتماعي

ا وما ة االجتماوية



أول ياط العمل

ال

االجتماعي

التركي ههل ول ههى هئ ههة اة ه أ اةعيا ههة لألسه ه وخاص ههة اةناق ههة واأل ا ههة ف ههي
به ه ا التمه ههي االقتص هها ي ( ش هها يع ي هها األوم ههاا) وتقي ههي أث ه هها
اه ههة الضه ههما االجتمه ههاعي وتمهي هه هها
وله ههى ه ههل ،خ ه ه وس اة ه ه أ ه ه
جتمعيا بتتيير ال قاهة الساعل ح ا ن اعُتمع لسا.
ه ههما تم يه ههل اة ه ه أ ك س ههبة فه ههي ه هها األخصه ههائي االجتمه ههاعي اةقته ههرح
لاتأهي ههل وف ههي الش ههعبة ا ُا عي ههة ا ُل ههل ول ههى أ نش ههتمل التأهي ههل
ولى ب ا لب اء قل اىه في تحايهل ال ه االجتمهاعي و هل اسهة حالهة
األس ر
العمانية.
ب ههاء قههل اط الف يههق تعههل الت صصههاط فههي تحايههل ال ه االجتمههاعي
فه ه ههي تحل ه ه ههل االحتياجه ه ههاط لاشه ه ههباأ وكبه ه هها الس ه ه ه واألش ه ه ه ا ذوي
اإلواقة.
اسههة تههأثير خههل اط ال وا ههة اةقل ههة ولههى اة ه أ وال جههل فههي اة احههل
العم ية اع تافة واست لا نتاعجسا في تن ي ا ل اط.
إياله ه ه ههة ا وه ه ه ه اجز الته ه ه ه تعيه ه ه ههق اةه ه ه ه أ ه ه ه ه اةشه ه ه هها كة االقتصه ه ه هها ة
والسياسههية ه خه ا حشههل الههلو لسياسههاط أسه ية وتههلو اةه أ
العا اة في تحقيق الت اي بي وماسا وبي تناباط ا ويا األس ية.
تعزيههز به ا ت ميههة النف لههة اةبهه بههلالعل (بيانههاط صه فة و ر حااههة
واإلناث.
كمية ون وية) و أث البرا ولى األطفاا ال
إ اس تحايهل ال ه االجتمهاعي فهي ومايهاط صهل اةما سهاط اإل جابيهة
والس ه ه ههابية حه ه ه ه ا األشه ه ه ه ا ذوي اإلواق ه ه ههة ف ه ه ههي اة اح ه ه ههل العم ي ه ه ههة
اع تافة.
إ ههاس أث ه اإلواقههة وتههلخ ط ب ا جسهها ولههى اة ه أ وال جههل فههي اة احههل
العم ية اع تافة في ب ا الت وية بحق ق األش ا ذوي اإلواقة.
أول ي ه ههة ب ه ههاء القه ه ههل اط عُ ه ههال إ ا ا ُمعيه ه ههاط األهاي ه ههة وخاصه ه ههة
جمعياط اة أ في تحايل ال االجتماعي وأث ولى العمل األهلي.
ت جيههه جس ه ا ُمعيههاط األهايههة نح ه تحفيههل اة ه أ ولههى اةشهها كة فههي
العمه ههل التن ه ه عي وإ جه هها ب ه هها اط جتمعي ه ههة إلب ه ه اي قض ه هها ا اة ه ه أ
و و ها في ت مية اعُتمع.
ب ههاء القههل اط :ههما وج ه ت ه اي فههي ا ُ ه بههي الك ه ا البش ه ية
اةقترح ههة لاتأهي ههل وخاص ههة ف ههي اق ههع ص ه ع الق ه ا ههع إ ج هها آلي ههاط
لاه ههلو فه ههي ت في ه ه و تاكع ه ههة نت ه ههاع التأهيه ههل لاتتاه ههب وله ههى التح ه ههل اط
اةت قعة.
التح ه ا نح ه ال كزي ههة :ههما وج ه نس ههبة ه الك ه ا البش ه ية
تم ههل اةه أ ولههى اةسههت  ،اة كههزي و سههت اط اةههل ياط واعواه ههاط
وال ال اط وخاصة في اقع ص ع الق ا .

ثانيًا :التن�سيق باعتباره حجر زاوية ل�ضمان الفعالية.
�أ�شار الف�صل اخلام�س من هذه الوثيقة �إىل توجهات اال�سرتاتيجية ،ويف هذا ال�سياق ،متت الإ�شارة �إىل التحول املحوري يف دور وزارة

التنمية االجتماعية خالل املرحلة القادمة .وقد مت حتديد �ستة توجهات ا�سرتاتيجية تركزت يف :الأ�رسة يف قلب ال�سيا�سات االجتماعية،

وامل�ساهمة من �أجل حتقيق منو اقت�صادي م�ستدام و�شامل ،وتعزيز احل�صانة االجتماعية ،واعتماد النهج املبني على الأنظمة ،والنهج امل�ستند

�إىل م�سار احلياة يف ال�سيا�سات االجتماعية ،والنهج القائم على حقوق الإن�سان.

ويتوىل املجل�س الأعلى للتخطيط م�س�ؤولية ر�سم وتن�سيق ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية على امل�ستوى الوطني� ،إال �أن

امل�ستجدات الإقليمية والدولية قد �أ�ضافت م�س�ؤوليات كبرية على عاتق وزارة التنمية االجتماعية خا�صة بعد ان�ضمام ال�سلطنة �إىل العديد
من االتفاقيات الدولية والإقليمية املعنية بالتنمية وحقوق الإن�سان .الأمر الذي ا�ستلزم الوفاء بهذه التعهدات وحتدي ًدا االتفاقيات ذات ال�صلة

بعمل الوزارة وهي الطفل ،واملر�أة ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتوجب على الوزارة بناء �رشاكات �إقليمية ودولية ،والتن�سيق مع الوزارات ،والهيئات

احلكومية والأهلية واخلا�صة من �أجل تنفيذ هذه االتفاقيات ،ومتابعة تنفيذها.

وقد ا�ستلزم ذلك من الوزارة �إن�شاء جلان للتن�سيق ومتابعة تنفيذ هذه االتفاقيات ،وما يرتبط بها من التزامات ،وقد �أولت الوزارة

لذلك جل اهتمامها ،ف�أخذت على عاتقها العديد من املهام مثل� :أعداد التقارير الدورية ،و�سن �أو اقرتاح القوانني �أو اللوائح ،و�إن�شاء �آليات

تنفيذية ،وغريها من الإجراءات والتدابري ذات ال�صلة ،وهي مهام يتقاطع تنفيذها مع وزارات ،وهيئات حكومية و�أهلية �أخرى .وبالنظر �إىل
التجارب العربية والدولية يف هذا اجلانب جند �أن عددًا من الدول ا�ستحدثت �آليات م�ستقلة� ،أو �شكلت جلان ًا اعتبارية للتن�سيق �ضمن �أطر

وزارية.

وت�ؤكد التجربة العملية لإن�شاء هذه اللجان وهي :اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�رسة ،اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني ،جلنة متابعة تنفيذ

اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،وما حققته من �إجنازات� ،أهمية تعزيز
هذه الأطر واالرتقاء بها ،وتدار�س تطوير م�ستواها يف هيكل الوزارة ،وتخ�صي�ص موازنات م�ستقلة لعملها ،و�إيجاد موازنات لق�ضايا النوع

االجتماعي ،وموازنات �صديقة للأطفال ،وللأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

ً
ارتباطا وثيق ال�صلة باملنظمات ،والوكاالت املتخ�ص�صة التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية املعنية بالعمل
كما ارتبطت الوزارة

االجتماعي ،وما يتعلق به ،على امل�ستويات اخلليجية والعربية والإ�سالمية والدولية مثل ( :جمل�س التعاون اخلليجي ،جامعة الدول العربية،

منظمة التعاون الإ�سالمي ،منظمة اليوني�سف ،ومنظمة ال�صحة الدولية ،وغريها من املنظمات).
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وا�ستوجب هذا االرتباط من الوزارة ،امل�شاركة يف تنفيذ العديد من اال�سرتاتيجيات ،واخلطط ،والربامج ،والأن�شطة املرتبطة بها،

وامل�شاركة يف م�ؤمترات ،وندوات ،وتبادل خربات ،وو�ضع الأدلة والربامج التدريبية ،وكذلك �أعداد تقارير دورية ،وامل�شاركة يف تنفيذ درا�سات ،وغريها
من الإجراءات التي تتطلبها �آليات العمل امل�شرتك.

أي�ضا بال�رشاكة على امل�ستوى الوطني
	�إ ّن الأدوار وامل�س�ؤوليات اجلديدة التي تطلبتها ال�رشاكة على امل�ستوى الإقليمي والدويل ،تت�سق � ً
املحلي .فال�رشاكة على امل�ستوى الوطني حتتل �أهمية ق�صوى من �أجل حتقيق م�ستويات متقدمة يف الرفاه االجتماعي .كما �أن حتقيق
م�ؤ�رشات متقدمة يف التنمية يقت�ضي التن�سيق املتكامل بني خمتلف الوزارات وامل�ؤ�س�سات تن�سي ًقا قائ ًما على امل�شاركة يف التخطيط،
والإدارة ،والتنفيذ ،والتقييم للربامج وامل�رشوعات امل�شرتكة (متعددة القطاعات) مبختلف �أنواعها .وبدون تلك النظرة الت�شاركية تظل اجلهود

املبذولة م�شتتة واخلدمات ناق�صة �أو متناثرة ،كما قد تغيب الأولويات �أو ت�ؤجل يف خ�ضم تلك االجتهادات التي تقوم بها م�ؤ�س�سات متعددة
تختلف من حيث ظروفها و�إمكاناتها ،ونظرتها �إىل �أهميتها .ومن هنا تربز الفجوة بني املعرفة والتطبيق ،وت�صبح اجلهود املبذولة �أقل بكثري

من الإمكانات ومن الطموحات يف ظل �سيطرة العمل القطاعي الذي ي�سهم يف جتزئة اخلدمات ،وغالبًا ما ي�ؤدي �إىل ازدواجيتها �أو نق�صها،
ويت�سبب يف �ضياع امل�س�ؤولية بني اجلهات املخت�صة واملتعددة.

جملة من التغريات والتحديات ذات طبيعة معقدة ،والتي ميكن معاجلتها بنجاح من خالل
و�ستواجه �سلطنة ُعمان يف امل�ستقبل ُ

ت�صميم وتنفيذ تدخالت متعددة القطاعات .وبناءً عليه ،تعمل هذه اال�سرتاتيجية على ما يلي:

	

 -الرتكيز بوجه خا�ص على الأن�شطة املنفذة بالتعاون مع وزارة ال�صحة ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة القوى العاملة ،الأمر الذي من

	

 -الأخذ بعني االعتبار اال�سرتاتيجيات الوطنية املعدة� ،أو التي يجري تطويرها وهي :اال�سرتاتيجية الوطنية للمـر�أة ،واال�ستــراتيجيــة

	

 -دعم الدور املهم الذي ت�ؤديه جلان التن�سيق الوطنية من خالل ت�أمني املوازنات� ،أو من خالل توفري الدعم للكوادر من �أجل العمــــل

�ش�أنه �أن يح�سن من ت�أثري اخلدمات ،و�إمكانية �أن ي�ؤدي ذلك �إىل حتقيق املزيد من التعامل والتكامل بني هذه اجلهة.

الوطنية للطفولة ،والر�ؤية ال�صحية 2050م ،وا�سرتاتيجية التعليم.
بفاعلية.

وي�أتي هنا دور وزارة التنمية االجتماعية ليتعدى دور مقدم اخلدمة ،وي�سهم بدور قيادي يف تن�سيق ،وتنظيم ،ومتابعة تنفيذ عدد من

اال�سرتاتيجيات الوطنية ،ما ي�ضع الوزارة يف موقع ريادي لإيجاد �آليات تن�سيق فعالة ومطالبات بو�ضع طرق جديدة للعمل داخل وزارة التنمية
االجتماعية ،ومع ال�رشكاء يف القطاعات الأخرى.
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ول�ضمان النجاح اال�سرتاتيجي ال بد �أن تعمل الوزارة بفاعلية مع الوزارات ذات العالقة .و�سيتم حتديد �آليات ت�سهم يف توطيد �أركان

العمل متعدد القطاعات .فمن خالل هذه اال�سرتاتيجية �ستمتد الإجراءات اخلا�صة بدعم الأ�رسة �إىل عدد من املجاالت املتعددة ووثيقة ال�صلة

ببع�ضها البع�ض ،وهي كما يلي:

	

 -دعم اخلدمات الأ�رسية �أو االجتماعية مبا فيها حتقيق االكتفاء الذاتي ،ورفع امل�ستوى املعي�شي.

	

 -تخ�صي�ص برامج للأ�رسة ت�شمل :النماء ،والرعاية ،والتعلم يف مرحلة الطفولة املبكرة.

	

 -متابعة �إلزامية التعليم وجمانيته والعمل على جتويده .ودعم الأ�رس اللتحاق �أبنائها بالتعليم يف املراحل املختلفة.

	

	

	

	

 -تطوير برامج احلماية االجتماعية بحيث ت�شمل :امل�ساعدات النقدية ،وال�سيا�سات اخلا�صة ب�إجازة رعاية الأبناء ،وما �شابه ذلك.

 ت�أمني اخلدمات ال�صحة املجانية للأطفال والأمهات و�أ�رسهم .وتعميم هذه اخلدمات على م�ستوى املناطق كافة. تعزيز برامج حماية الأطفال يف الأ�رسة واملدر�سة ،ويف م�ؤ�س�سات الرعاية املختلفة. -توفري ال�سكن املالئم للأ�رسة ،ودعم برامج �إ�سكان لل�شباب.

لذلك يعد التن�سيق الوطني الفاعل من �أجل دعم الأ�رسة من �أولويات هذه اال�سرتاتيجية .وقد و�ضع كل حمور �رشاكات تعاونية مع

الوزارات املعنية يف جماالت العمل امل�شرتك.
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ثالثًا� :إطار مبني على النتائج لدعم املتابعة والتقييم والتعلم.
ميثل تبني «�إطار النتائج» يف هذه اال�سرتاتيجية �أحد التطورات الإدارية الرئي�سية ،فقد مت تطوير جميع املحاور بطريقة حتدد ماهية

الت�أثري املتوقع على م�ستوى املخرجات ،والنتائج املحددة ،والتي �سيتم حتقيقها خالل فرتات خمتلفة من اخلطة .وللمرة الأوىل �سيتم ا�ستخدام

م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية.

وتعد البيانات هي الع�صب الأ�سا�سي يف عمليات متابعة وتقييم التدخالت التنموية ،ويف هذا ال�سياق حققت وزارة التنمية

االجتماعية عدة �إجنازات يف جمال تطوير نظم البيانات؛ وخا�صة من خالل برنامج تكافل
كقاعدة بيانات �إلكرتونية متكاملة حلاالت ال�ضمان االجتماعي على امل�ستوى الوطني،

يتيح نظام الإدارة املبنية على

وربطها مع مديريات ودوائر الوزارة يف املحافظات عن طريق الإنرتنت ،كما مت تدريب الباحثني

النتائج

تكافل قدرًا عاليًا من املرونة يف �إدخال وا�ستخراج البيانات ،و�أعداد التقارير الإح�صائية ،كما مت

تخ�صي�ص املوارد وحتديد �أولويات

للوزارة

القدرة

على

االجتماعيني على �إدخال البيانات ،وتزويدهم بالأجهزة املحمولة والإنرتنت ،ويقدم برنامج

توقع امل�سارات ،وي�سهل عملية

ربط النظام بعدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى بهدف الو�صول ملعلومات عن امل�ستفيدين

امل�ستقبلية،

من خدمات الوزارة ،كما مت البدء يف �إدراج بيانات من القطاعات املختلفة للوزارة مثل :الإعاقة،

وامل�سنني ... ،وغريها.

املوظفني

للمهام

وت�ؤ�س�س لنظام املراقبة والتقييم.

وعلى الرغم من �أن برنامج تكافل يقدم نظا ًما �إداري ًّا ومال ّيًا و�إح�صائ ّيًا للبيانات �إال ف�إنه بحاجة �إىل تطوير اجلانب الفني الذي يخت�ص

بالتقارير النوعية املرتبطة مب�ؤ�رشات حمددة على �أ�سا�س النتائج املتوقعة .ومن جانب �آخر �أو�ضح التقرير الت�شخي�صي احلاجة �إىل وجود قواعد
أي�ضا يف ت�صنيف البيانات وحتليلها من منظور النوع
بيانات �شاملة يف جمال الإعاقة ،وق�ضايا الأ�رسة ،واملر�أة ،والطفل على �سبيل املثال ،و� ً

االجتماعي ،وكذلك يف ا�ستخدامها يف عملية اتخاذ القرار ،وو�ضع الأولويات على خمتلف امل�ستويات ،ويف قيا�س الأثر االجتماعي للربامج
واخلدمات على الفئات امل�ستهدفة منها .ويُ�ضاف �إىل ذلك عدم وجود وحدة �أو �إدارة بها كوادر ب�رشية م�ؤهلة تخت�ص بعمليات املتابعة

والتقييم للخدمات والربامج االجتماعية التي تقدمها الوزارة لقيا�س الأداء من حيث الكفاءة ،والفاعلية ،والأثر املجتمعي.
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وتتمثل �أهم التحديات يف عمليات املتابعة والتقييم يف مدى الرتكيز على توظيف البيانات يف عملية �صنع القرار ،وحتديد الأولويات من

وجه للبيانات املُجمعة (النوع االجتماعي ،العمر ،الإعاقة ،النطاق اجلغرايف) ،ثم التحليل النوعي واملبني على دالئل كمية
خالل الت�صنيف امل ُ َّ

ونوعية ،و�أعداد تقارير ذات جودة عالية ت�ستخدم يف �صنع القرار على امل�ستويات املختلفة ،ويف قيا�س الأثر املجتمعي بناء على م�ؤ�رشات محُ ددة
على �أ�سا�س نتائج متوقعة .هذا بالإ�ضافة �إىل عملية ا�ستخدام البيانات كعن�رص �أ�سا�سي يف خلق معرفة تراكمية للتعلم امل�ؤ�س�سي يف

جمال العمل االجتماعي الذي تقوم به الوزارة من خالل �أجهزتها املختلفة.

ويف �سياق ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي ترجع �أهمية البيانات �إىل اعتبارها �أحد العوامل احلا�سمة لإجناحها؛ كما يُع ُّد املنطلق

احلقوقي �إحدى ركائز اال�سرتاتيجية من خالل الرتكيز على املبادئ التوجيهية الثالثة :الإن�صاف ،االندماج ،والتمكني .وبناءً عليه؛ ف�إن العمل
من خالل �إطار �شامل للمتابعة والتقييم والتعلم ي�سعى �إىل تعزيز تلك املبادئ حيث يوفر الفر�صة من خالل البيانات ل�سماع �أ�صوات فئات
املجتمع املتنوعة عن �أو�ضاعهم االجتماعية واالقت�صادية ،وقيا�س مدى �أثر التدخالت التنموية املختلفة عليهم� .أما من منطلق عملي ف�إن

عمليات املتابعة والتقييم ت�ضمن الرتكيز على اجلودة يف الأداء من حيث الفاعلية والكفاءة يف ا�ستخدام املوارد املتاحة واملحتملة ،وعلى
م�أ�س�سة العمل االجتماعي من خالل حتديد النتائج املتوقعة ،وقيا�س الأداء فيها ،و�إعداد تقارير نوعية ل�ضمان خ�ضوع ال�سيا�سات ،واخلدمات،
أي�ضا من قِبل متلقي تلك اخلدمات ،وا�ستخدامها يف �صنع القرار ،وكذلك يف
والربامج االجتماعية للم�ساءلة من قِبل اجلهات امل�س�ؤولة ،و� ً

بناء وقيا�س الأثر املجتمعي املبني على دالئل (بيانات و�أبحاث ودرا�سات تتعلق بالأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية).

وبناءً عليه �ستتوجه الوزارة ا�سرتاتيج ّيًا نحو و�ضع منظومة متكاملة لعمليات املتابعة والتقييم والتعلم يف ا�سرتاتيجية العمل

االجتماعي؛ ل�ضمان و�صول خدمات وبرامج اجتماعية مبنية على دالئل ،وحتفز على �أف�ضل املمار�سات يف العمل االجتماعي �إىل فئات

املجتمع ال ُعماين؛ و�سيتم ذلك يف �إطار برنامج �ضمان اجلودة يف العمل االجتماعي والقائم يف حمور الدعم امل�ؤ�س�سي ،ومن �أهم عنا�رص تلك

املنظومة هو � :اً
أول :ا�ستحداث كيان م�ؤ�س�سي يف الوزارة يخت�ص بعمليات املتابعة والتقييم والتعلم؛ تطبيق مفهوم ومبادئ الإدارة بالنتائج؛

وت�أ�سي�س عن�رص التعلم ب�صورة منهجية على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي.
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ويُق�صد هنا بالكيان امل�ؤ�س�سي �إدارة بالوزارة بها كوادر م�ؤهلة على امل�ستوى الوطني ،وذات �صالحية للتن�سيق على امل�ستوى

املحلي وخارج الوزارة .ويُع ُّد الغر�ض �أو الدور الذي تقوم به هذه الإدارة هو م�أ�س�سة العمل يف املتابعة والتقييم والتعلم من ال�سيا�سات

واخلدمات والربامج االجتماعية 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�سا�سية لنظام �إدارة البيانات ،وم�ؤ�رشات قيا�س

	

 -تقدمي الدعم الفني حول املتابعة والتقييم للمديريات والدوائر بالوزارة واخلا�صة بالربامج واخلدمات االجتماعية

	

 -حتديد �أف�ضل املمار�سات يف العمل االجتماعي بالتن�سيق مع الإدارات املعنية ،واجلهات الأكادميية والفنية املتخ�ص�صة يف التقييم،

الأداء ،ونظام �أعداد التقارير.

(على �أن ي�شمل بناء القدرات ،وو�ضع مبادئ توجيهية ،و�أدوات تنفيذية).

والتعلم امل�ؤ�س�سي.

	�أما بالن�سبة للكفاءات املطلوبة لهذه الإدارة ،فتتمثل يف خمت�صني من داخل الوزارة �أو خارجها  ،ولديهم خربات عملية �سابقة يف
�إدارة عمليات املتابعة والتقييم والتعلم ،وحتدي ًدا يف جماالت :مفاهيم و�أ�س�س الإدارة بالنتائج؛ ت�صميم وحتديث قواعد بيانات وطنية؛ التحليل
الإح�صائي للبيانات؛ طرق نوعية جلمع وحتليل البيانات مثل( :منهجية البحث ال�رسيع بامل�شاركة ،املجموعات الب�ؤرية ،الأبحاث التطبيقية)؛

بناء القدرات؛ �أعداد التقييمات اخلارجية واملراجعات الداخلية؛ ومنهجيات و�آليات التعلم امل�ؤ�س�سي ،وعلى �صعيد �آليات العمل للإدارة

امل�ستحدثة فهناك �أربعة حماور للعمل:

	

 -التخطيط :وي�شمل :ت�صميم مناذج جمع وحتليل البيانات املتعلقة باملتابعة والتقييم ،و�أعداد التقارير وامل�ؤ�رشات ،والأدلة الإجرائية

	

 -التن�سيق :مع الإدارات واملديريات املختلفة بالوزارة ،ومع اجلهات الأخرى املعنية خارجها (�سواء من القطاع احلكومي� ،أو اخلا�ص� ،أو

	

 -اجلودة :وي�شمل ربط م�ؤ�رشات الأداء يف الربامج واخلدمات املقدمة باملعايري الدولية وبامل�ؤ�رشات الوطنية؛ ومتابعة �أف�ضل املمار�سات
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للعمليات املختلفة ،وحتديد الثغرات يف البيانات وكيفية التعاطي معها.

الأهلي) وذلك للتحقق من م�صادر البيانات و�ضمان جودتها.

يف جمال املتابعة والتقييم والتعلم �إقليم ّيًا وعامل ّيًا.
 -التوا�صل :وي�شمل ذلك ن�رش البيانات واملعلومات داخل ّيًا (الأق�سام واملديريات والإدارات املختلفة وطن ّيًا وحمل ّيًا) والإدارة العليا

ال�ستخدامها يف �صنع القرار ،وو�ضع الأولويات؛ وخارج ّيًا (للجهات الأخرى املعنية� ،سواء حكومية� ،أو قطاع خا�ص� ،أو قطاع �أهلي،
أي�ضا للمجتمع ككل من خالل القنوات امل�سموعة ،واملرئية ،والتوا�صل االجتماعي).
و� ً

	�أما العن�رص الثاين يف املنظومة ،فهو تطبيق مفهوم ومبادئ الإدارة بالنتائج ،والذي ي�ضمن التخطيط والتنفيذ واملتابعة على �أ�سا�س
حتديد النتائج املتوقعة ،وكيفية قيا�سها مب�ؤ�رشات �أداء ،وو�ضع ُم�ستهدفات مرتبطة بخط الأ�سا�س؛ جمع وت�صنيف وحتليل البيانات (ح�سب

اجلن�س وال�سن والإعاقة) ال�ستخدامها يف �صنع القرار ،ويف ن�رش نتائج الأثر االجتماعي لل�سيا�سات والربامج واخلدمات على فئات املجتمع

امل�ستهدفة املختلفة مع �ضمان �إدماج عن�رص حتليل النوع االجتماعي.

�شكل رقم ()28

منظومة الإدارة بالنتائج

ويتطرق برنامج اجلودة يف العمل االجتماعي يف حمور الدعم امل�ؤ�س�سي تف�صيل ّيًا ملكونات برنامج بناء القدرات اخلا�ص مبنظومة

املتابعة والتقييم والتعلم �شامال ً على طرق جمع وت�صنيف وحتليل البيانات (وخا�صة الطرق املحفزة على م�شاركة فئات املجتمع بتنو ًعاته)

كل من تلك املجاالت مبنظور النوع
و�أعداد التقارير املبنية على حتليل النتائج ،ولي�س فقط الأن�شطة املنفذة ،وو�ضع م�ؤ�رشات كمية ونوعية ،يف ٍّ
االجتماعي .وقد مت ا�ستخدام العنا�رص الأ�سا�سية يف الإدارة بالنتائج يف و�ضع املحاور ال�ستة لال�سرتاتيجية من خالل امل�صفوفتني الآتيتني:

141

�شكل رقم ()29

م�صفوفة التخطيط للإدارة بالنتائج
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�شكل رقم ()30

م�صفوفة امل�ؤ�رشات للإدارة بالنتائج
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ويعطي ال�شكل الآتي الت�صور الأ�سا�سي لتدفق البيانات وحتليلها ،وكتابة التقارير يف عمليات املتابعة وربطها بعملية امل�ساءلة

أي�ضا التحتية جتاه متلقي اخلدمة؛ على �أن يتم و�ضع الت�صور التف�صيلي لها يف كل من املحاور ال�ستة
الفوقية جتاه متخذي القرار ،و� ً

لال�سرتاتيجية طبقا خل�صو�صية كل حمور ،وربطها مب�ستجدات اخلدمات الإلكرتونية بالوزارة باعتبارها خطوة �أوىل يف عمل الإدارة امل�ستحدثة:
�شكل رقم ()31

الت�صور الأ�سا�سي لتدفق البيانات وحتليلها وكتابة التقارير يف عمليات املتابعة

وي�أتي ت�أ�سي�س عن�رص التعلم ب�صورة منهجية على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي كعن�رص ثالث يف منظومة املتابعة والتقييم والتعلم،

وذلك من خالل الرتكيز على �أهمية الدرا�سات والأبحاث ،واملراجعات الداخلية ،والتقييمات اخلارجية يف العمل االجتماعي املبني على دالئل،

واخلا�ضع للم�ساءلة ،وخا�صة الأبحاث امليدانية ،والأبحاث التطبيقية بال�رشاكة مع جهات �أخرى �أكادميية� ،أو من القطاع الأهلي ،والقطاع
أي�ضا و�ضع �آليات حمددة لربط برامج بناء القدرات مبدى تطبيقها يف واقع العمل من خالل ا�ستنباط الدرو�س امل�ستفادة وتعميمها
اخلا�ص؛ و� ً

على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي (لقاءات وحلقات عمل لنقل املعرفة واملهارات لآخرين ،اجتماعات دورية ملناق�شة التحديات وكيفية التعاطي معها)،
ولإيجاد فر�ص متنوعة للتعلم امل�ؤ�س�سي ب�صفة عامة (زيارات ميدانية ،برامج �إقليمية لتبادل خربات ،حوارات وندوات حملية ووطنية ،لقاءات
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وحلقات عمل).

فعلى م�ستوى اال�سرتاتيجية ككل ميكن النظر يف جماالت التعلم امل�ؤ�س�سي مثل :درا�سات حول حتديات العمل االجتماعي عرب

القطاعات التنموية ،امل�ساواة القائمة على النوع االجتماعي يف جماالت متعددة من العمل االجتماعي ،التغري يف �أمناط الثقافة ال�سائدة يف

ق�ضايا اجتماعية خمتلفة؛ هذا بالإ�ضافة �إىل ا�ستنباط الدرو�س امل�ستفادة يف املراجعات ال�سنوية ملكونات اال�سرتاتيجية ،ثم مراجعة ن�صف

املدة (بعد ثالث �سنوات من كل خم�س �سنوات)� .أما على م�ستوى حماور اال�سرتاتيجية ال�ستة فيمكن حتديد بع�ض جماالت و�آليات التعلم
على �سبيل املثال كالآتي:

جدول رقم ()5

�أمثلة عن بع�ض جماالت و�آليات التعلم ح�سب حماور اال�سرتاتيجية
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رابعا :االحتياجات املالية والب�رشية.
ً

 -1تكلفة تنفيذ ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي خالل ال�سنوات اخلم�س :2020 – 2016
	�إن القدرة على حتقيق الأهداف والربامج والأن�شطة التى متت �صياغتها يف �ضوء عملية التخطيط اال�سرتاتيجي يبدو مرهونة مبدى
توافر املوارد املالية الالزمة لعملية التنفيذ واملتابعة والتقييم املتوا�صل .ولتحديد مدى قدرة وزارة التنمية االجتماعية على ح�شد املوارد

املالية لتنفيذ برامج و�أن�شطة اال�سرتاتيجية مبحاورها ال�ستة ،مت �أعداد التكلفة التقديرية ملوازنة تنفيذ اال�سرتاتيجية على م�ستوى كل
حمور ،وكل نتيجة متوقعة ،وكل خمرج ،وذلك من خالل منهجية لإعداد التكلفة تقوم على اخلطوات الآتية:

	

 -مراجعة خطط عمل حماور اال�سرتاتيجية مع اخلرباء واملتخ�ص�صني ،والت�أكد من الو�ضوح الن�سبي للأن�شطة املقرتحة حتت كل

	

 -ح�رص �أكرث الأن�شطة تكرارًا يف خطط العمل املختلفة.
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خمرج من خمرجات اال�سرتاتيجية.

 �إعداد وحدات تكلفة للأن�شطــة املتكررة ،وذلك من خالل درا�سة �أ�سعار ال�سلـع واخلــدمــات يف �سلطنة ُعمان على �ضوء وحداتً
ارتبــاطا بالأن�شطـة الواردة يف خطط عمل
التكلفة املوجودة ،واحل�صـــول على قوائـم �أ�سعار من موردي ال�سلع واخلدمات الأكرث
اال�سرتاتيجية ،وكذلك درا�ســـة عدد من حتليالت التكلفة املعدة ال�سرتاتيجيات م�شابهة.

 -ترميز وحدات التكلفة املح�سوبة للأن�شطة املتكررة ،و�إعداد دليل حمدود للتكلفة ليتم اال�ستعانة به عند ح�ساب التكلفة.

 ح�ساب تكلفة الأن�شطة غري املتكررة وغري النمطية من خالل املزيد من الفهم واملناق�شات لطبيعتها وتف�صيالتها مع خرباءاملحاور املختلفة ،وح�ساب تكلفتها التقديرية ب�شكل منف�صل.

 ح�ساب تكلفة الأن�شطة ،واملخرجات ،والنتائج املتوقعة حتت كل حمور من حماور اال�سرتاتيجية ال�ستة.� -إعداد جداول نتائج حتليل التكلفة والأ�شكال التو�ضيحية املطلوبة.

 -2نطاق تغطية حتليل التكلفة:
يندرج حتت حتليل التكلفة اخلا�ص بهذه اال�سرتاتيجية العنا�رص الآتية:

	

 -تكلفــة كل �أن�شطة الـمحاور ال�ستة والـمتعلقة ب�أن�شطة بناء القـدرات ،وبناء نظم الإدارة ،وقواعد البيانات ،و�إعداد الدرا�سات

وا�ستطالعات الر�أي ،ودرا�سات التقييم املختلفة ،وا�ست�شارات اخلرباء ،و�إن�شاء وحدات الدعم الفني ونظم املتابعة والتقييم ،و�إعداد
اال�ستـــراتيجيات الـجزئية و�أدلة ونظم عمل ،وقد تـم احت�ساب التكلفة بالن�سبة لل�سنوات الـخم�س الأوىل من اال�ستـراتيجية

	

(.)2020 – 2016

 توجد لدى وزارة التنمية االجتماعية خطة للتعيينات ل�سد النق�ص يف االحتياجات من املوارد الب�رشية .ووف ًّقا لتقدير خرباء املحاورف�إن تطبيق اال�سرتاتيجية �سيتطلب دعم خطة الوزارة االعتيادية باملزيد من الكوادر التخ�ص�صية .ولهذا الغر�ض مت حتديد ن�سبــة
 %3زيادة �سنوية يف مــخ�ص�ص الأجور والبدالت عالوة على التكلفة التي �سيتم ر�صدها خلطة التعيينات االعتيادية .وقد تــــم

احت�ساب هذه الزيادة الرتاكمية اعتمادًا على خم�ص�صات الأجور والبدالت املعتمدة يف موازنة الوزارة للعام  .2015و�سيتم حتديـد

�أوجه �رصف هذا املـخ�ص�ص الإ�ضايف من البدالت والأجور من خالل الكيان الفني الذي �سيتم �إن�شا�ؤه لإدارة وتنفيذ اال�سرتاتيجيـة
	

باالتفاق مع اللجنة التي �سيتم �إن�شا�ؤها لذات الغر�ض.

 وف ًقا للخربات الدولية ،عادة ما يرتبط تنفيذ اال�سرتاتيجيات يف �سنواتها الأوىل بزيادة يف التكلفة الت�شغيلية (�سلعية وخدمية)،ونظرًا لتوا�ضــع املخ�ص�صات لهذه التكلفة بالوزارة وف ًقا ملوازنة العام  ،2015مت حتديد ن�سبة زيادة �سنوية مقدارها  %5للتكلفة
الت�شغيليـة بالن�سبة لـمديريات ديوان الوزارة ،ومديريات املحافظات ،وقطاع الإعاقة ،وامل�سنني ،والأحداث ،لتكون جزءًا من تكلفة

	

تنفيذ اال�سرتاتيجية.

 -ال ي�شتمل حتليل التكلفة على التكلفة الإن�شائية وتكلفة التجهيزات (م�رشوعات املوازنة الإمنائية) التي مت االتفاق على �أن تقوم

الوزارة بتحديد قيمتها ال�سنوية بالت�شاور مع مديريات الوزارة ،ويف �ضوء خم�ص�صات املوازنة الإمنائية املتوقعة ،ويف �ضوء التفاو�ض

والتفاهم مع املجل�س الأعلى للتخطيط.
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ووف ًقا لنطاق التغطية ومنهجية حتليل التكلفة املتبعة مت احت�ساب التكلفة الإجمالية ال�سرتاتيجية العمل االجتماعي على

النحو املبني يف اجلداول الآتية .ويعر�ض اجلدول الآتي لتكلفة حماور اال�سرتاتيجية ال�ستة فيما يتعلق ب�أن�شطة بناء القدرات ،وبناء نظم الإدارة،
وقواعد البيانات ،و�إعداد الدرا�سات وا�ستطالعات الر�أي ،ودرا�سات التقييم املختلفة ،وا�ست�شارات اخلرباء ،و�إن�شاء وحدات الدعم الفني ونظم

املتابعة والتقييم ،و�إعداد اال�سرتاتيجيات اجلزئية ،و�أدلة ونظم عمل .هذا بالإ�ضافة �إىل التكلفة املتعلقة بربناجمني تكميليني ،وهما برنامج

اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني ،وبرنامج النوع االجتماعي . .وقد بلغ �إجمايل تكلفة هذه البنود (� )7,847,786/-سبعة ماليني وثمامنئة

و�سبعة و�أربعني �ألف و�سبعمئة و�ستة وثمانني اً
مانى.
ريال ُع
ً

جدول رقم ()6

تكلفة حماور اال�سرتاتيجية وبرناجمي اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني والنوع االجتماعي

148

ويو�ضح ال�شكل الآتي رقم(  )32التوزيع الن�سبي لتكلفة حماور اال�سرتاتيجية وبرناجمي اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني والنوع االجتماعي.
وقد ا�ستحوذ حمور التنمية الأ�رسية على  %19.75من التكلفة تبعه حمور حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحوايل  .%17.72وقد جاء ن�صيب

حمور اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،وبرنامج النوع االجتماعي الأقل مقارنة باملحاور الأخرى بن�صيب  %7.15و  %3.99على الرتتيب.
�شكل رقم ()32

التوزيع الن�سبى لتكلفة حماور اال�سرتاتيجية وبرناجمي اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني ،والنوع االجتماعي

ومن خالل اجلدول الآتي رقم ( )7متت �إ�ضافة التكلفة الإ�ضافية املحددة لبنود الأجور والبدالت والتكلفة الت�شغيلية (ال�سلعية واخلدمية).
ووف ًقا للجدول يبلغ �إجمايل املوازنة املطلوبة لتنفيذ حماور اال�سرتاتيجية ال�ستة حوايل �أربعة ع�رش مليون ًا وثالثمئة و�أثنان و�سبعون �ألف،

وثمامنئة وت�سعة اً
ريال عمانيًا خالل ال�سنوات اخلم�س الأوىل من اال�سرتاتيجية.
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جدول رقم ()7

التكلفة الإجمالية املقدرة لتنفيذ اال�سرتاتيجية خالل ال�سنوات اخلم�س الأوىل2020-2016

ويظهر ال�شكل الآتي رقم (� )33أن �إجمايل موازنة تنفيذ اال�سرتاتيجية خالل �سنواتها اخلم�س الأوىل ال تزيد عن  %60من خم�ص�ص الأجور,

وامل�رصوفات الت�شغيلية للوزارة خالل العام  2015و  %10.6من خم�ص�صات املنح ,وامل�ساعدات ,والدعم ,وفقط  %9من �إجمايل موازنة ديوان
الوزارة خالل العام نف�سه.
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�شكل رقم ()33

موازنة ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي يف خم�س �سنوات كن�سبة من الإنفاق ال�سنوي لديوان الوزارة للعام 2015م
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خام�سا :مقرتحات متويل ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي والتمويل املبتكر.
ً
يو�ضح ال�شكل الآتي التوزيع الكلي لإجمايل الإنفاق العام على وزارة التنمية االجتماعية (موازنة املركز الرئي�سي للتنمية

االجتماعية ،وموازنة مديريات املحافظات ،وموازنة قطاع الإعاقة ,والأحداث ,والأيتام) ،ويالحظ ت�ضا�ؤل ن�سبة مديريات املحافظات من �إجمايل

الإنفاق العام لل�سلطنة يف  2015لتبلغ  %3فقط ،بينما �سجل قطاع الإعاقة ,والأحداث ,والأيتام (مركز رعاية الطفولة – مديرية �ش�ؤون
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة – مراكز الوفاء االجتماعي – م�ساءلة الأحداث)  %5من �إجمايل الإنفاق العام للوزارة يف � ،2015أما الن�صيب الأكرب من
�إجمايل الإنفاق فكان للمركز الرئي�سي للتنمية االجتماعية (18.)%92

�شكل رقم ()34

توزيع الإنفاق العام على وزارة التنمية االجتماعية لعام 2015م

امل�صدر :مديرية ال�ش�ؤون الإدارية واملالية – وزارة التنمية االجتماعية
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 ) 18تشمل موازنة املركز الرئييس للتنمية االجتامعية موازنات مديريات ديوان عام الوزارة ،ورواتب مديريات املحافظات عدا محافظة ظفار ،وكل الضامن االجتامعي.

وقد ارتفع �إجمايل الإنفاق العام للوزارة معدل  %1.05فقط بني العامني  2014و .2015ويو�ضح ال�شكل ال�سابق توزيع موازنة املركز

الرئي�سي للتنمية االجتماعية (ديوان الوزارة) باعتباره ميثل  %92من �إجمايل الإنفاق العام للوزارة بكافة وحداتها الإدارية .وي�شري ال�شكل الآتي

�إىل �أن املنح ,وم�ساعدات املواطنني والدعم ,والتي ت�شمل ال�ضمان االجتماعي قد احتلت الن�صيب الأكرب من �إجمايل الإنفاق العام لديوان
الوزارة بن�سبة  ،%85و�إن كانت قد �شهدت انخفا�ض مبعدل  %3بني العامني  2015، 2014مقارنة بزيادة بلغت  %5.75بني العامني  2013و.2014
يف الوقت نف�سه بلغ ن�صيب الأجور والبدالت  %13من �إجمايل الإنفاق .ويعنى ذلك �أن  %98من �إجمايل �إنفاق الديوان عبارة عن التزامات �إنفاق

ال ميكن جتنبها� ،أو التخلي عنها .وبالتايل ف�إن احليز املايل املتاح للوزارة للتحرك ب�ش�أن متويل تنفيذ حماور اال�سرتاتيجية من ميزانيتها يبدو

متوا�ض ًّعا للغاية.

	�أما فيما يتعلق بالزيادات املقرتحة على الأجور والبدالت (� %3سنوي ًّا) وعلى امل�ستلزمات اخلدمية وال�سلعية (� %5سنوياً) ف�إن مهمة
الوزارة تتطلب التن�سيق والتفاو�ض مع وزارة املالية للح�صول على الزيادات املطلوبة ،وبالن�سبة للم�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية ف�إنه نظرًا
لكون خم�ص�صاتها �ضئيلة مقارنة باملخ�ص�صات الأخرى يف املوازنة ،ف�إن التفاو�ض اجلاد مع وزارة املالية مع الدعم ال�سيا�سي من جمل�س

الوزراء �سيزيد من احتمالية ت�أمني زيادتهما املقرتحة خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة.
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�شكل رقم ()35

توزيع �إجمايل الإنفاق العام على املركز الرئي�سي للتنمية االجتماعية 2015م

امل�صدر :مديرية ال�ش�ؤون الإدارية واملالية – وزارة التنمية االجتماعية
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وب�ش�أن تكلفة تنفيذ حماور اال�سرتاتيجية ال�ستة �إ�ضافة �إىل

برناجمي اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني والنوع االجتماعي ،والتي

تتعدى ( )7,8مليون ريال عماين وف ًقا للجدول رقم ( ،)6ف�إن التفاو�ض
عليها مع املجل�س الأعلى للتخطيط باعتبارها �أحد م�رشوعات املوازنة
الإمنائية للوزارة �ضمن اخلطة الإمنائية التا�سعة ،يعد هو البديل الأكرث

واقعية للعديد من الأ�سباب.

	�إن ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي يف �شكلها النهائي هي
وثيقة تخطيطية يف الأجل الطويل ،وبالآتي ف�إن تنفيذها هو �إ�ستثمار

يف م�ستقبل عمل الوزارة التي يقع على عاتقها تقدمي خدمات العمل
االجتماعي ،هذا اال�ستثمار امل�ستقبلي يقع �ضمن نطاق اخت�صا�ص

يُعد املجل�س الأعلى للتخطيط �أكرث اجلهات الداعمة

لتطوير ال�سيا�سات االجتماعية فى ال�سلطنة وف ً
قا
لتوجهات جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم

 -حفظه الله ورعاه – الذي طالب بالتوازن فى التنمية

بني اجلانبني االقت�صادي واالجتماعي .وقد ظهر هذا
الدعم جل ّيًا من خالل ندوة "ال�سيا�سات االجتماعية
يف �إطار الإنطالق االقت�صادي" التي نظمها املجل�س يف

العام  ،2013والتى �إعتمدت على نتائجها ومقرراتها

ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي ب�شكل �أ�سا�سي.

املجل�س الأعلى للتخطيط.

	�إنه على الرغم من تقدمي وزارة التنمية االجتماعية م�رشوعات اخلطة الإمنائية التا�سعة ( )2020- 2016للمجل�س الأعلى للتخطيط
لإعتمادها ،ف�إن الو�ضع املايل لل�سلطنة يف �ضوء تراجع �أ�سعار النفط� ،سيفتح مبا اليدع جماال ً لل�شكِ الباب �أمام مراجعة امل�رشوعات التي مت
التقدم بها للمجل�س ،والتي بلغت قيمتها حوايل  115مليون ريال ُعماين .هذه املراجعة تتطلب �إعادة النظر يف �أولويات امل�رشوعات املقدمة

للمجل�س وف ًقا ال�سرتاتيجية العمل االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل ق�ضايا �أخرى مثل امل�رشوعات التي مت البدء يف تنفيذها خالل اخلطة الإمنائية

الثامنة ،ومل يتم �إ�ستكمالها.
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�ساد�سا :عوامل جناح ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي.
ً
هناك ثالثة عوامل ال بد من حتقيقها ب�شكل متنا�سق للو�صول لغايات و�أهداف ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي ،وهي بناء القدرات،

وا�ستخدام الأدلة وال�شواهد ،واالت�صال ،والتوا�صل على النحو التايل.:

 )1بناء القدرات:
يعد مفهوم بناء القدرات �أو�سع و�أ�شمل من التدريب لأنه ي�شمل ال�رشكاء ،وكما بني التقرير الت�شخي�صي هناك حاجة لبناء القدرات

دع ًما لدور الوزارة ،والختبار وتنفيذ عدد من املبادرات اجلديدة املقرتحة ،خا�صة يف جمال االقت�صاد ،واملجاالت الرئي�سية لتحليل ال�سيا�سات
االجتماعية .ولإيالء هذا املو�ضوع الأهمية التي ي�ستحقها ،فقد مت تخ�صي�ص حمور م�ستقل حول الدعم امل�ؤ�س�سي ،ومما ال �شك فيه �أن توفري

املوارد املالية الالزمة لهذا املحور خالل ال�سنوات اخلم�س الأوىل هو من عنا�رص النجاح احلا�سمة يف هذه العملية ،وميكن حتقيق بناء نظام بناء
	

قدرات فعال من خالل:

 -يرتبط الأثر برفع الأداء �إىل جانب بناء املوارد الب�رشية.

	

 -تنظيم التعاون الفني مع املراكز الوطنية والإقليمية والدولية للجودة يف كل حمور من املحاور.

	

 -ا�ستقطاب كوادر جديدة للوزارة مبا يف ذلك اقت�صاديون و�أخ�صائيون يف ال�سيا�سات العامة ،و�إح�صائيون.

	

 -حتديد حمور منف�صل لبناء القدرات ،وتخ�صي�ص موازنة لتنفيذ متطلباته.

 )2ا�ستخدام الأدلة وال�شواهد:
يعد ا�ستخدام البيانات وامل�ؤ�رشات عند تطوير ال�سيا�سات والربامج جزءًا ال يتجز�أ من ق�ضية اجلودة .وقد مت و�ضع املحاور ال�ستة

يف هذه اال�سرتاتيجية بعد جمع البيانات املف�صلة الالزمة ،وحتليلها ،وحتديد احلواجز الأ�سا�سية ،والتي حتول دون حتقيق جناح ال�سيا�سات

واال�سرتاتيجيات ،وحتديد �سبل مواجهتها .وقد مت حتديد البيئة املمكنة لتنفيذ كل حمور من املحاور.

	�إن ا�ستمرار ا�ستخدام البيانات والأدلة وال�شواهد �سيكون حا�س ًما لقيا�س الأثر وتقييم الأداء ،ما �سيتيح للوزارة مثلاً  :تقييم الكفاءة
الفعلية ،ودقة اال�ستهداف من برامج التحويالت النقدية ،والأثر التوزيعي للتدخالت على م�ستوى الأ�رسة .كما توفرالبيانات معلومات خط
الأ�سا�س لقيا�س مدى التقدم يف الربامج ،وتعزز بناء القدرات يف جماالت الر�صد والرقابة والتقييم ،وبناء وتطوير �أنظمة �إدارة املعلومات.
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أي�ضا بقدرة الوزارة على اال�ستفادة من املمار�سات الدولية اجليدة،
	�إن جناح ا�ستخدام البيانات وامل�ؤ�رشات عند و�ضع ال�سيا�سات يتعلق � ً
وتكييفها لتتالءم والبيئة ال ُعمانية .ويف هذا ال�صدد ،يجب العمل مع املر�صد االجتماعي  ،وال بد من تعزيز ا�ستخدام البيانات املتوافرة لدى

الوزارة ،واملركز الوطني للإح�صاء واملعلومات لتحليل ور�صد وتقييم الربامج ،باال�ستفادة من البيانات والدرا�سات اال�ستق�صائية لأو�ضاع

الأ�رس املعي�شية احلالية وامل�ستقبلية .كما �سيتم تفعيل �رشاكات جديدة مع جامعة ال�سلطان قابو�س ،واجلامعات الأخرى ،وكذلك املراكز
اخلارجية لبحوث ال�سيا�سات التطبيقية حول املوا�ضيع ذات الأولوية.و�ستتميز املرحلة املقبلة بقدرة عالية على حتليل البيانات النوعية
وتقييم الدرا�سات ب�شكل م�ستقل.

كما تقرتح هذه اال�سرتاتيجية ا�ستثمارات كبرية يف جمال الر�صد والرقابة والتقييم ،ما �سيعزز الروابط بني الربامج وال�سيا�سات والبحوث

االجتماعية �إىل حد كبري .ومما ال �شك فيه �أن التعاون مع املر�صد االجتماعي ،والذي مت �إن�شا�ؤه م�ؤخرا ً يف ال�سلطنة �أمر �أ�سا�سي لقيا�س التقدم
املحرز يف كل جانب وف ًقا للم�ؤ�رشات االجتماعية املو�ضوعة.

 )3االت�صال والتوا�صل:

تكمن �أهمية االت�صال والتوا�صل يف دعم اجلهود الرامية �إىل تغيري املواقف االجتماعية الرا�سخة واملعقدة حول ق�ضايا التنمية

االجتماعية ،بالإ�ضافة لدورها يف نقل ال�صورة اجلديدة املتعلقة بدور الوزارة خارج ّيًا وداخل ّيًا .وي�أخذ االت�صال والتوا�صل �أبعادًا خمتلفة ،وتلبية

احلاجة �إىل تعزيز القيم الإيجابية يف املجتمع ال ُعماين مثل :الت�ضامن ،وروح املواطنة� ،أو تغيري ال�سلوك على امل�ستوى الفردي واجلماعي
مثل معاجلة نظرة املجتمع للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ومن خالل التوا�صل �سيكون اجلمهور على دراية بالتحول يف دور و�إجنازات الوزارة.وال بد

لالت�صال والتوا�صل �أن يكون جزءًا من ن�سيج ال�سيا�سة العامة لدعم التنمية االجتماعية ،وبناء قدرات جديدة وقوية يف هذا املجال كجزء

من ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي.
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الف�صل الثامن :االفرتا�ضات واملخاطر.
يف هذا الف�صل� ،سيتم حتديد االفرتا�ضات واملخاطر التي بُنيت عليها ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي ( .)2025 – 2016وقد مت حتديد

ع�رشة افرتا�ضات ،وما يتبعها من خماطر وت�صنيفها على �أنها عالية� ،أو متو�سطة من حيث �أهميتها فيما يتعلق بتحقيق الأهداف ،والنتائج

العامة لال�سرتاتيجية.

 )1االفرتا�ض الأول:

ا�ستمرار التنويع االقت�صادي ب�شكل ناجع ،وثبات �أ�سعار النفط بحيث ال ي�ؤدي انخفا�ضها �إىل �أي تخفي�ض يف املوازانات العامة.

املخاطر(عالية):

 -ال ت�ستطيع احلكومة �أن جتد املوارد لتمويل برامج اال�سرتاتيجية حتى بعد �إدخال الإ�صالحات االقت�صادية ال�رضورية.

 ال يثمر التنويع االقت�صادي �إىل تقليل اعتماد ال�سلطنة على عائدات النفط ب�شكل كبري ،وذلك ب�سبب جناحها ب�شكل جزئي فقط ،وقد ي�ؤثرذلك �سلبًا على توافر املوارد الالزمة ال�ستدامة النموذج ال ُعماين للتنمية.

 )2االفرتا�ض الثاين:

توافر الكفاءات والقدرات الالزمة لتنفيذ برامج وخطط ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي ،حيث يتطلب كل حمور من حماور اال�سرتاتيجية بناء

قدرات جديدة لتنفيذ الأهداف اجلديدة املطروحة يف اال�سرتاتيجية.

املخاطر( :عالية):

النق�ص يف وجود القدرات الالزمة للتقييم وتنفيذ الإدارة القائمة على النتائج ،و�إدارة التغيري والإدارة املالية قد يقو�ض حتقيق النتيجة املرجوة

من هذه اال�سرتاتيجية.
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 )3االفرتا�ض الثالث:

�أن تكون التنمية االجتماعية �أولوية يف �أجندة ال�سيا�سيات الوطنية ،و�أن يتم بناء التحالفات اال�سرتاتيجية لدعم هذه اال�سرتاتيجية.

املخاطرة (عالية):

�إذا مل ي�ضع �صانعو القرار الوطني ال�سيا�سات االجتماعية والتنمية االجتماعية على ر�أ�س الأولويات ،ف�إن �أهداف ا�سرتاتيجية العمل
االجتماعي تواجه خطر عدم التحقيق ،وعدم اعتماد وتوفري التمويل الكايف �أو املوارد الب�رشية لتنفيذها.

 )4االفرتا�ض الرابع:

�أن تعمل اجلهات ال�رشيكة ب�شكل وثيق مع وزارة التنمية االجتماعية يف املجاالت الرئي�سية لال�سرتاتيجية.

املخاطرة (متو�سطة ):

الف�شل يف �إقامة مثل هذه ال�رشاكات �سي�ؤثر ب�شكل كبري على القدرة للو�صول �إىل النتائج اال�سرتاتيجية .حيث �إن حتقيق �أهداف ا�سرتاتيجية

العمل االجتماعي تعتمد على �إقامة تعاون فعال مع هذه اجلهات.

 )5االفرتا�ض اخلام�س:

وجود املوارد الكافية للمبادرات والربامج اجلديدة املطروحة� ،سواء كانت من موازنة الدولة� ،أو من خالل و�سائل مبتكرة مثل� :إقامة �رشاكات
مع اجلمعيات الأهلية ،وامل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات اخلا�صة.

املخاطر (متو�سطة):

�إن الف�شل يف حتديد م�صادر جديدة للموارد� ،سواء من خالل دعم املوازنة� ،أو من خالل �إقامة �رشاكات جديدة �سي�ؤثر �سلبًا على مدى التغطية
ونوعية اخلدمات ونطاقها.
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 )6االفرتا�ض ال�ساد�س:

�أن تتوافر الكوادر القادرة على حتليل البيانات وا�ستخدامها لتطوير ال�سيا�سات االجتماعية.

املخاطر (عالية):

�إن النق�ص يف القدرة على حتليل البيانات وا�ستخدامها قد يقو�ض حتقيق الأهداف كافة  ،لأن عمليات جمع وا�ستخدام البيانات لفهم �أثر

ال�سيا�سات االجتماعية ت�ؤثر على م�سار الربامج ولها دور حا�سم لإحراز التقدم الالزم.

 )7االفرتا�ض ال�سابع:

�أن تكون �آليات �صنع القرار يف وزارة التنمية االجتماعية متطورة وداعمة ومي�رسة التخاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق �أهداف اال�سرتاتيجية.

املخاطر (متو�سطة/عالية):

الف�شل يف اتخاذ القرارات الالزمة يف الوقت املنا�سب ي�ؤثر على توجه الوزارة اال�سرتاتيجي العام ،وعلى �إمكانية القيام بالتن�سيق حول ال�رشاكة
مع اجلهات الأخرى؛ ما يحول دون تنفيذ الربامج.

 )8االفرتا�ض الثامن:

�سيتم تفعيل املبادئ التوجيهية الثالثة وهي :الإن�صاف ،واالندماج ،والتمكني ب�شكل فعال يف جميع حماور اال�سرتاتيجية.

املخاطر (متو�سطة  /عالية):

�إن عدم االلتزام باملبادئ التوجيهية الثالثة يف الربامج كافة �سي�ؤدي �إىل تقوي�ض الأثر املرجو من هذه اال�سرتاتيجية جلميع الفئات امل�ستهدفة
فيها.

160

 )9االفرتا�ض التا�سع:

�أن يتم حتديد �آليات �إدارة التغيري والعمل على تنفيذها.

املخاطر (متو�سطة  /عالية):

الف�شل يف عملية �إدارة التغيري ي�شكل تهدي ًدا قد يحول دون حتقيق العديد من الأهداف املحددة يف اال�سرتاتيجية .حيث ال بد �أن تتطور �آليات

الإدارة يف وزارة التنمية االجتماعية ب�شكل كبري من �أجل حتقيق �أهداف اال�سرتاتيجية .وهذا يتطلب قيادة للتغيري ،وتوا�صلاً دائ ًما و�آليات حتفيز
للموظفني ،وحتديد الأهداف الت�شغيلية ،و�إ�سناد امل�س�ؤوليات وتتبعها توثيق التقدم املحرز.

 )10االفرتا�ض العا�رش:

�إن وجود توجهات جمتمعية �إيجابية يحرز تقد ًما ب�ش�أن حقوق الطفل ،واملر�أة ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وكبار ال�سن.

املخاطر (متو�سطة):

�إن عدم التزام املجتمع ال ُعماين باتفاقيات حقوق الإن�سان � /أو قبول التغيري يف و�ضعية هذه الفئات يف املجتمع ،يحول دون حتقيق �أهداف حماور

ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي .حيث تتطلب اال�سرتاتيجية حتقيق تقدم يف احرتام وحماية و�إعمال حقوق هذه الفئات.
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اخلامتة:
قدمت هذه اال�سرتتيجية خال�صة جهود وخربات العديد من الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،حيث ا�ستفادت من الكفاءات القيادية والعاملني يف

خمتلف جماالت العمل االجتماعي ،ومتيزت مبراجعة تقاطعات العمل مع جميع الوزارات ،واجلهات الأخرى ال�رشيكة.

تهدف ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي يف ال�سلطنة � 2025 – 2016إىل متكني وزارة التنمية االجتماعية من العمل على املدى الطويل ،وفق

منهجيات ،و�أدوات علمية تتيح تعبئة املوارد حول الأولويات الوطنية يف العمل االجتماعي ،كما ت�سعى �إىل �أن تكون �سبَّاقة للت�صدي
للتحديات املحتملة خالل املرحلة املقبلة مع احلفاظ على املرونة لت�ستجيب للظروف الطارئة واملتغرية ،ودون �إغفال الأهداف طويلة املدى،
والرتكيز على االجتاهات الأكرث �أهمية ،ومتابعة التحوالت اال�سرتاتيجية التي مت حتديدها يف هذه الوثيقة.

وت�أتي هذه اال�سرتاتيجية بالتوازي مع وثيقة ال�سيا�سات االجتماعية يف �إطار االنطالق االقت�صادي يف ال�سلطنة التي �أعدها املجل�س

االعلى للتخطيط ،بهدف موا�صلة التقدم من �أجل رفاه الأفراد ،و�ضمان تنمية ب�رشية م�ستدامة للأجيال القادمة يف ظل التطورات العاملية

التي �أحدثتها ثورتي التكنولوجيا واملعلومات ،والتحديات واملتغريات لظاهرة العوملة وت�أثرياتها املختلفة على كل امل�ستويات مبا فيها البنى

االجتماعية ،ومنها م�ؤ�س�سة اال�رسة ،والهوية ،والقيم الوطنية.

وتتمحور اال�سرتاتيجية حول دعم ومتكني الأ�رسة ال ُعمانية بو�صفها وحدة اجتماعية واقت�صادية ت ُ�شكل قوتها ومتا�سكها �أهم

اجلوانب يف نتائج التنمية االجتماعية يف ال�سلطنة .وتنظر يف طريقة تعزيز النظام احلايل للحماية االجتماعية ،بحيث ي�صبح داع ًما ب�شكل

�أف�ضل للنمو االقت�صادي ،ويف الوقت نف�سه يعزز اال�ستقرار ،والدمج االجتماعي .وت�شجع اال�سرتاتيجية امل�شاركة الفعالة للمر�أة يف �سوق

العمل ،ويف الوقت ذاته تدعم دورها داخل الأ�رسة ،وت�سعى اال�سرتاتيجية لبناء ر�أ�س املال الب�رشي ،وحمايته من خالل اال�ستثمار يف تن�شئة
منوذجا اجتماع ّيًا جدي ًدا يهدف
الأطفال وال�شباب ،واال�ستفادة ب�صورة �أكرث فعالية من القدرات الكامنة لدى الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وتقرتح
ً
�إىل دعم الفئات املحتاجة عرب م�سار حياتها ،مع تطوير �رشاكات جديدة مع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،والقطاع اخلا�ص يف جميع جماالت

العمل.
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ا�ستجابت هذه اال�سرتاتيجية ملجموعة من التحديات امللحة ،من خالل ت�صميم برامج جديدة� ،أو انتهاج مناذج مبتكرة للتنمية

االجتماعية ،متت ترجمتها ملجموعة من الأن�شطة القابلة للتنفيذ .و�سيتطلب تنفيذ اخلطط حتديد عمليات التغيري املطلوبة لتحقيق

الأهداف طويلة املدى ،وبناء �أو ا�ستقطاب قدرات وكفاءات جديدة متزامنًا مع تطوير نظام معلوماتي حديث للبيانات واالح�صاءات ليكون
اال�سا�س للتخطيط اال�سرتاتيجي ومتابعة التنفيذ ،ويركز نظام �إدارة الأداء جهوده على �ضمان تنفيذ برامج وم�شاريع اال�سرتاتيجية تنفي ًذا

ناجحا.
ً

و�سوف توفر م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية املعلومات ،للوزارة وال�رشكاء الذين تتقاطع برامج الوزارة معهم ،عن التحديات يف الأداء

و�أ�ساليب معاجلتها من خالل جتويد الربامج ،والتطوير امل�ؤ�س�سي.

وال بد �أن تكون هذه الوثيقة ديناميكية من خالل تتبع التقدم املحرز فيها ،وحتديث اخلطط على فرتات منتظمة ،وا�ستخال�ص

الدرو�س امل�ستفادة ،وتقومي الأن�شطة وف ًقا للخربة املكت�سبة يف خمتلف املجاالت بنف�س الأ�سلوب الت�شاركي مع امل�ستفيدين ،وال�رشكاء الذي

مت االعتماد عليه يف �أعداد هذه اال�سرتاتيجية.
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 -بيانات و�إح�صاءات اليوني�سيف ،عمان( ،د.ت .).متاح علىhttp://data.unicef.org/countries/OMN ::

 بريمان ،ج ر ،كروك�ستون ،ب ت ،ديردين ،ك ،.دوك ،ال ت ،فينالد ،ال �س ،ماين� ،س ،.و�شتاين ،ا دي ،انتقال الفقر بني الأجيال وعدم امل�ساواة ،الأرواحال�شابة.2013 ،

 برين ،جي ،.دايل ،م ،.براي ،ر ،.برغوف ،زي ،.بينك ،ن� ،.سامم�س -فون ،م ،.دعم الأ�رسة والأبوة والأمومة :ال�سيا�سات والتوفري يف �سياق عاملي ،مركزبحوث اليوني�سيف �إينو�شنتي ،رقم .2015 ،innins770

 -بيل�سون ،ا ،.اوبراين� ،س ،.رامينت� ،س ،.و�سيفرت كُ ،.عمان :فح�ص ال�سرتاتيجية التنمية االجتماعية ،تقرير بعثة ،غري من�شور� ،إدارة نهج

�أك�سفورد.2014 ،

 تين�سلك� ،إي� ،شبكات الأمان االجتماعي يف دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وا�شنطن العا�صمة،:البنك الدويل .2006 ،متاح على:11778/10986/https://www.openknowledge.worldbank.org/handle

 -ثيفوون� ،أو ونيري .جي( .حمرران)� ،سيا�سات الأ�رسة والتنوع يف �أوروبا :ارتفاع م�ستوى التنمية اخلا�ص باخل�صوبة ،والعمل ،والرعاية ،والإجازة،

والقوانني واالكتفاء الذاتي .ورقة عمل الأ�رس واجلمعيات �سل�سلة ،رقم.2014 ،7

 -ح�سني خان ورحمن ،تغيري الهياكل الأ�رسية وترتيبات املعي�شة ودعم الرعاية للم�سنني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي :بع�ض الآثار املرتتبة

على ال�سيا�سات ،حتت الطبع.

 الدرمين ،ه ،وو ميت�سوف ،ر ،دور مثمر للحماية االجتماعية .ورقة للبنك الدويل  2022-2012ا�سرتاتيجية احلماية االجتماعية والعمل ،ورقةرقم ،1203وا�شنطن.2012 ،

 -دوالن ،بي ،.وميتكالف ،ر،.قيا�س الرفاهية غري املو�ضوعية :تو�صيات ب�ش�أن التدابري ال�ستخدامها من قبل احلكومات الوطنية .جملة ال�سيا�سة

االجتماعية� ،)02( 41 ،ص�.ص.2012 ،427-409 .

 -دوالن ،بي واليارد� ،أر ،.قيا�س الرفاهية غري املو�ضوعية لل�سيا�سة العامة ،املعهد القومي للإح�صاء.2011 ،

 ديربي�شاير ،ه ،..تعميم مراعاة املنظور الفرق بني اجلن�سني :االعرتاف وبناء على التقدم :وجهات نظر من �شبكة تنمية امل�ساواة بني اجلن�سنيباململكة املتحدة ،وبني اجلن�سني والتنمية� ،)3( 20 ،ص�.ص .2012 ،422-405
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 -رافلني ،م ،.التحويالت املوجهة يف البلدان الفقرية� :إعادة النظر يف مفا�ضالت وخيارات ال�سيا�سة العامة ،مطبوعات البنك الدويل (املجلد

 ،)3048وا�شنطن.2003 ،

 -رعد ،فرا�س ،بناء جمتمعات �صحية وبناء النظم ال�صحية ذات الأداء العايل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .ال�صحة والتغذية

واملمار�سات العاملية ال�سكان ،وا�شنطن :جمموعة البنك الدويل .2015 ،متاح علىhttp://documents.worldbank.org/curated/ :
.shaping-healthier-societies-building-higher-performing-health-systems-gcc-countries/24482006/05/2015/en

 -روجرز ،بي ،نظرية التغيري :منهجية تقييم الأثر  ،رقم  ،2رقم ،innpub747مركز بحوث اليوني�سف �إينو�شنتي.2014 ،

 �ستيوارت ،اف ،.النهج نحو عدم امل�ساواة والإجحاف :املفاهيم والإجراءات وال�سيا�سات .مكتب اليوني�سف للبحوث ،ورقة مناق�شة ،مركزبحوث اليوني�سف �إينو�شنتي.2013 ،

� -سن� ،إيه ،.التنمية كحرية ،جملة جامعة �أك�سفورد.1999 ،

 �سيبولفيدا كارمونا ،م ،.ني�ست� ،س ،.هاتيال ،ه .،النهج القائم على حقوق الإن�سان يف احلماية االجتماعية .وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية يف فنلندا،.2012

 �سيكا ،ن  ،الأهداف الإمنائية للألفية� :آفاق امل�ساواة بني اجلن�سني يف العامل العربي .جملة الدرا�سات الدولية للمر�أة� ،)3( 12 ،ص�.ص،42-27 ..2013

� -شريير� ،س ،.غا�سمان ،ف ،.ميديرو�س مورا ا ،.وموهن ،بي� ،.صنع ق�ضية اال�ستثمار من �أجل احلماية االجتماعية :التحديات املنهجية مع

الدرو�س امل�ستفادة من درا�سة �أجريت م�ؤخرا يف كمبوديا� .إنو�شنتي �أوراق عمل  .06-2013فلورن�سا :مركز بحوث اليوني�سيف �إينو�شنتي.2013 ،

 العدوي� ،س ،.بريدي ،ن ،.عي�سى ،م ،.الأزري ،ف ،.ح�سني� ،س�،.سيباين ،ن ،.واملع�شني ،ء ،.املالمح املعرفية يف املر�ضى الذين يعانون من مر�ضمتعدد عائق اخلرف :درا�سة ُعمانية .اخلرف وا�ضطرابات ال�شيخوخة املعرفية � ،)2( 4 ،ص�.ص.2014 ،282-271 .

 -قرار وزاري رقم  ،2008/124الالئحة التنفيذية لإن�شاء مراكز الت�أهيل� ،سلطنة ُعمان.2008 ،

 كالني ،م تي� ،رشيف ،ر ،.ح�سنوف ،ف ،حجازي ،ام ا ،وخاندلوال ،بي ،.التنوع االقت�صادي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي :املا�ضي ،احلا�رضوامل�ستقبل� ،صندوق النقد الدويل.2014 ،12/14 / SDN ،

 -كانبور� ،س .ر ،.ما الذي ح�صلت عليه ال�سيا�سة االجتماعية مع النمو االقت�صادي؟ جامعة كورنيل.2006 ،

 -كفي�ست ،جي ،اال�ستثمارات االجتماعية على مدى احلياة :فجر ا�سرتاتيجية �سيا�سة جديدة يف �أوروبا ،ورقة قدمت يف امل�ؤمتر الأول �أمريكا

الالتينية للتما�سك االجتماعي� ،سانتياغو� ،شيلي.2015 ،
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 كلوغمان ،جي ،.تقرير التنمية الب�رشية  :2010طبعة الذكرى الع�رشون :ريال مدريد الرثوة احلقيقية للأمم :م�سارات �إىل التنمية الب�رشية،.2010

 -كيجيجان  ،جي .ا ،.ر�ؤية ُعمان  :حالة خطب ال�سلطنة اخلا�صة بقابو�س بن �سعيد� ،2006-1970 :سيا�سة ال�رشق الأو�سط � ،) 4 ( 15 ،ص�.ص.

.2008 ،133-112

 -اللجنة االقت�صادية لأفريقيا ومنظمة العمل الدولية ،والأونكتاد ،الأمم املتحدة ق�سم االقت�صاد وال�شئون االجتماعية ،ومنظمة اليوني�سف،

احلماية االجتماعية� :أولوية التنمية يف جدول �أعمال الأمم املتحدة للتنمية مرحلة ما بعد  ،2015فريق الأمم املتحدة نظام العمل على جدول

�أعمال الأمم املتحدة الإمنائي يف مرحلة ما بعد  :2015نيويورك.2012 ،

 -جلنة �أك�سفورد مارتن .الآن على املدى الطويل :تقرير جلنة �أوك�سفورد مارتن لأجيال امل�ستقبل ،جامعة �أك�سفورد.2013 ،

 جلنة الأمم املتحدة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أةُ :عمان. .1 / CEDAW / C / OMN / COجنيف :جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،الدورة اخلم�سني.2011 ،

 -جلنة حقوق الطفل ،املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل ُ -عمان.2006 ،2 / RC / C / OMN / CO .

 -جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف ُعمان  ،التقرير الوطني الثالث والرابع عن حقوق الطفل .م�سقط .2014 ،

 -ليفني� ،س ،.الأمل ،ا ،.بيلي� ،س ،.وفان ،ال� ،.أهمية املرونة ،جمموعة ال�سيا�سة الإن�سانية ،موجز  .49معهد تنمية ما وراء البحار ،لندن.2012 ،

 ماثيو ،جي ،.باالكري�شنان� ،س ،.و�سلمان ،تي .م .ميزانية عمان لعام  2011واخلطة اخلم�سة الثامنة :حتليل وا�ستعرا�ض ،البحوث االقت�صاديةُعمان .املتحدة للأوراق املالية.2011 ،

 -حممد املحروقي ،درا�سة ميدانية عن القادة الإداريني العاملني يف وزارة التنمية االجتماعية يف �سلطنة ُعمان� .أطروحة ماج�ستري يف جامعة

ال�سلطان قابو�س ،غري من�شورة.2007 ،

 مر�سوم �سلطاين رقم  2008/63يف �سلطنة ُعمان ،قانون رعاية وت�أهيل املعوقني. -مر�سوم �سلطاين رقم  1998/47يف �سلطنة ُعمان ،القانون املايل.

 -مر�سوم �سلطاين  2004/120ب�إ�صدار قانون اخلدمة املدنية .املعدل يف نوفمرب  .2007م�سقط :وزارة اخلدمة املدنية� ،سلطنة ُعمان.2004 ،

 -مركز البحوث يف جامعة ال�سلطان قابو�س ووزارة التنمية االجتماعية� ،سلطنة ُعمان ،حالة الطالق يف املجتمع ال ُعماين ،م�سقط :وزارة

التنمية االجتماعية� ،سلطنة ُعمان.2015 ،

 -املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،الأ�رس يف ُعمان اخل�صائ�ص االقت�صادية واالجتماعية ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2015 ،

 -املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،الإ�سقاطات ال�سكانية يف �سلطنة ُعمان 2040-2015م .م�سقط � ،سلطنة ُعمان.2014 ،

 املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،الأهداف الإمنائية للألفية :التقرير الثالث ل�سلطنة ُعمان ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2013 ، -املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،ت�سليط ال�ضوء على الأطفال يف �سلطنة ُعمان .م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2015 ،

 -املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،حالة الزواج يف ُعمان .2010 ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2015 ،
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 املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،خ�صائ�ص القوى العاملة يف �سلطنة ُعمان من التعداد .م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2013 ، -املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،دليل متكني املر�أة ال ُعمانية ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2013 ،

 -املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،الرجال والن�ساء يف �سلطنة ُعمان ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2014 ،

 -املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،النتائج النهائية لنفقات الأ�رسة وم�سح الدخل ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2012 ،

 -املرموط ،م ،.جر�س ،ر ،.ودونكني ،ا .معاجلة الهيكلية والق�ضايا االجتماعية للحد من عدم امل�ساواة يف نتائج الأطفال يف منخف�ضة للبلدان

املتو�سطة الدخل ،مركز بحوث اليوني�سف �إينو�شنتي اليوني�سف.2013 ،

 -املعهد العربي للتخطيط ،الدعم اال�ست�شاري والتدريب التقني �إىل وزارة التنمية االجتماعية على بناء امل�ؤ�س�سات .غري من�شور.2015 ،

 -املفو�ضية الأوروبية ،تو�صية املفو�ضية يف  20فرباير  2013ب�ش�أن اال�ستثمار يف الأطفال :ك�رس دائرة احلرمان ،رقم .2013 ،EU / 112/2013

 -مكاندواير ،ت ،.ال�سيا�سة االجتماعية يف �سياق التنمية ،املجلد  ،25جنيف.2001 ،UNRISD :

 منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،)OECDتعميم الق�ضايا ال�شاملة :تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني واال�ستدامة البيئية ،باري�س.2014 ، -منظمة العمل الدولية ،احلد الأدنى للحماية االجتماعية من �أجل عوملة عادلة و�شاملة  ،2011تقرير الفريق اال�ست�شاري برئا�سة مي�شيل

با�شيليت .جنيف :مكتب العمل الدويل.2011 ،

 م�ؤ�س�سة الكومنولث ،تعميم النتائج ال�شاملة :امل�ساواة بني اجلن�سني ،واال�ستدامة البيئية ،واحرتام الثقافات والتفاهم .جمموعة �أدوات،م�ؤ�س�سة الكومنولث.2014 ،

 -ميت�شيل ،تي ،.املرونة :منهج لإدارة املخاطر ،معهد تنمية ما وراء البحار ،يناير.2012 ،

 -ميلر� ،س ،.و�ألربت ،ب ،.تعميم الإعاقة يف التنمية :الدرو�س امل�ستفادة من تعميم مراعاة منظور امل�ساواة بني اجلن�سني ،كار الإعاقة،2005 ،

متاح علىhttp://www. disabilitykar. net/docs/gender. doc :

 -هاردكروف ،ا ،بيلز ،ك ،.بويدن ،جي & ،.دورنان ،بي ،قابلية ال�شباب للت�أثر يف حتوالت دورة احلياة ،مكتب ورقة ملكتب تقرير التنمية الب�رشية،

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،نيويورك.2014 ،

 -الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية،التقرير ال�سنوي الع�رشين ،2013 :م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2013 ،

 -هيكمان ،جيه ،تنمية الطفولة املبكرة هو ا�ستثمار ذكي ،د.ت .متاح علىhttp://heckmanequation.org/content/resource/ :

heckman-curve
 -وزارة الرتبية والتعليم ،برامج الرتبية اخلا�صة ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2014 ،

 -وزارة الرتبية والتعليم ،التقرير الوطني حول التعليم للجميع ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2014 ،
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 -وزارة الرتبية والتعليم ،معايري تنمية الطفولة املبكرة ،م�سقط� ،سلطنة عمان.2013 ،

 -وزارة الرتبية والتعليم� ،سلطنة ُعمان والبنك الدويل ،التعليم يف �سلطنة ُعمان :حمرك للجودة ،املجلد  ،2التقرير الرئي�سي ،وا�شنطن،

البنك الدويل .2013 ،متاح علىeducation-oman-/17406411/01/2013/http://documents.worldbank.org/curated/en :
overview-2-2-drive-quality-vol
 -وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة ُعمان واليوني�سف ،ت�شكيل امل�ستقبل :اال�ستثمار يف التعليم املبكر للأطفال يف ُعمان وخطة العمل،

م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2014 ،

 -وزارة التنمية االجتماعية ،تقرير عن اخلدمات املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،م�سقط :املديرية العامة ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،

�سلطنة ُعمان.2014 ،

 وزارة التنمية االجتماعية ،تقرير عن ندوة املر�أة ال ُعمانية .م�سقط � ،سلطنة ُعمان.2009 ، -وزارة التنمية االجتماعية ،حقوق الطفل يف ُعمان ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2012 ،

 وزارة التنمية االجتماعية ،عنا�رص التما�سك الأ�رسي يف ُعمان ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2009 ، -وزارة التنمية االجتماعية ،املر�أة يف الت�رشيعات ال ُعمانية ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2013 ،

 -وزارة التنمية االجتماعية،امليزانية لل�سنوات  2014 ،2013 ،2012و � ،2015سلطنة عمان ،غري من�شورة ،د.ت.

 -وزارة التنمية االجتماعية� ،سلطنة ُعمان ،القرارات اخلا�صة بت�شكيل جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،وجلنة الق�ضاء على جميع

�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،واللجنة الوطنية للأ�رسة ،د.ت.

 وزارة التنمية االجتماعية� ،سلطنة ُعمان واليوني�سف ،التقرير الت�شخي�صي لال�سرتاتيجية العمل االجتماعي يف �سلطنة ُعمان ،امل�سودةالنهائية ،غري من�شور.2015 ،

 -وزارة ال�صحة ،النظرة امل�ستقبلية للنظام ال�صحي يف ُعمان  .2050م�سقط� ،سلطنة ُعمان.2014 ،

 -وزارة املالية� ،سلطنة ُعمان ،امليزانية ال�سنوية  .2015 ،2015 -2011متاح علىhttps://www.mof.gov.om/english :

 اليوني�سف� ،أنظمة احلماية االجتماعية املتكاملة .الإطار اال�سرتاتيجي للحماية االجتماعية اخلا�ص باليوني�سف .نيويورك.2012 ، اليوني�سف ،حتليل �أو�ضاع الإعاقة يف مرحلة الطفولة يف �سلطنة ُعمان.2010 ، -اليوني�سف ،ر�سم خرائط حلماية الطفل يف ُعمان.2009 ،

 -اليوني�سف ،التقرير اخلتامي الجتماع ر�ؤية ومهمة اال�سرتاتيجية الوطنية للعمل االجتماعي ،اليوني�سف ُعمان.2015 ،
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املرفقات

مرفق رقم ()1

النهج املتبع يف �إعداد اال�سرتاتيجية:

مت �إعداد اال�سرتاتيجية ميدان ّيًا على مدار فرتة قدرها �أربعة ع�رش �شهرًا بد�أت من �شهر يوليو  ،2014وا�ستمرت حتى �شهر �أغ�سط�س

� ،2015ضمن عملية ت�شاورية ت�ضمنت جميع امل�ستويات يف وزارة التنمية االجتماعية ،وبالتعاون مع �رشكاء الوزارة.

وقد كانت املعلومات احلديثة حول �أبعاد التنمية االجتماعية يف �سلطنة ُعمان قليلة ,لذا فقد قررت الوزارة �إجراء درا�سة ت�شخي�صية

وا�سعة النطاق من �أجل توفري معلومات �أف�ضل حول ت�أثري اخلدمات القائمة ،ف�ضلاً عن التعرف على �آراء املجموعات املختلفة التي ترعاها

الوزارة حول جودة هذه اخلدمات وجوانب الق�صور يف تقدميها .وكان �إجراء هذه الدرا�سة الت�شخي�صية على يد طاقم الوزارة نف�سه مبثابة
خطوة مهمة يف �إدراك الوزارة لظروف الربنامج وت�أثريه .وقد مت ابتكار م�صفوفة مفاهيم خالل املرحلة الأوىل من اال�سرتاتيجية مت الرتكيز فيها
على نهج دورة احلياة ،والذي �شمل املراحل ال�سنية املختلفة للفئات التي ترعاها الوزارة ،وهي الأطفال ،وال�شباب ،وامل�سنون �إ�ضافة �إىل املر�أة،
وق�ضايا الإعاقة .ومت حتديد تقاطعات الربامج املختلفة للوزارة ،وهي ال�ضمان االجتماعي ،والرعاية االجتماعية ،وتنمية الأ�رسة واملجتمع،

وتنظيم اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية مع هذه الفئات وفق اجلدول الآتي:

جدول رقم ()8

م�صفوفة املفاهيم امل�ستخدمة يف اال�سرتاتيجية
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 -1م�صادر البيانات :

اعتمدت الدرا�سة الت�شخي�صية على العديد من م�صادر البيانات .فقد مت ا�ستخدام البيانات الكمية والبيانات الكيفية� ،سواء

كانت بيانات ميدانية �أو بيانات ثانوية ،واملتوافرة يف الدرا�سات الت�شخي�صية والأبحاث التي قامت بها الوزارة ،والوزارات واجلهات الأخرى ذات
العالقة باملحاور املختلفة ،وقد مت ت�شكيل  3فرق فنية للح�صول على هذه البيانات ،وهي على النحو الآتي:

 -1فريق مراجعة الأدبيات:

ي�ضم هذا الفريق عددًا من الباحثني ،ويغطون املحاور اخلم�سة (الطفولة -ال�شباب والبالغني -كبار ال�سن -الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

 -املر�أة) .كانت مهمة هذا الفريق القيام مبراجعة مكتبية للمعلومات ،والدرا�سات ،والأبحاث املن�شورة ،وال�سيا�سات والت�رشيعات ،والتقارير.

وقد قامت كل جمموعة عمل مبراجعة الدرا�سات اخلا�صة باملحور الذي تعمل عليه .واعتمدت الدرا�سة الت�شخي�صية على الأدبيات التي
تناولت الأبعاد املختلفة للتنمية االجتماعية يف �سلطنة ُعمان ,واهتمت بالأدبيات التي تقدم حتليلاً ومراجعة للخدمات االجتماعية ،ومدى

توافرها وجودتها لكل حمور من املحاور .وقد روعي اال�ستفادة بجميع املعلومات املتوافرة عن كل جمال.

 -2فريق امل�ؤ�رشات :

ي�ضم هذا الفريق جمموعة من املخت�صني يف البيانات والدرا�سات ،وكانت مهمته حتليل امل�ؤ�رشات ،وقواعد البيانات .قامت كل

جمموعة عمل بتحديد الأ�سئلة الرئي�سية ال�ستخدامها يف حتليل املعلومات والعمل مع جمموعة خدمات الدعم ،واملجموعة امل�ؤ�س�ساتية
لتنفيذ التحليل املطلوب ،والت�أكد من توافر املدخالت املطلوبة �أمام كل جلنة ،وجمموعة عمل� .أعطت الدرا�سة اهتما ًما كبريًا بامل�ؤ�رشات

والبيانات التي تقوم وزارة التنمية االجتماعية ،واملركز الوطني للإح�صاءات واملعلومات بجمعها وتبويبها حول اخلدمات االجتماعية،
وامل�ؤ�رشات التي حتدد م�ستقبل االحتياج �إليها ومنط تطورها مثل :عدد ال�سكان احلاليني ،والإ�سقاطات ال�سكانية امل�ستقبلية ،والتوزيع ح�سب

النوع االجتماعي ،والفئة العمرية ،واحلالة االجتماعية ،والإعاقة ،وعدد امل�ستفيدين من امل�ساعدات املادية والعينية االجتماعية ،وال�سمات
اخلا�صة بهم ،وتوزيعهم اجلغرايف ،ومتو�سط والقيمة الكلية للم�ساعدات االجتماعية املادية ،ومتو�سط ومدة اال�ستفادة بهذه امل�ساعدات

وتوزيعاتها املختلفة ح�سب املوقع اجلغرايف ،واحلالة االجتماعية،

 -3فريق امل�سح امليداين:

يُعد امل�سح امليداين امل�صدر الأهم لبيانات التقرير الت�شخي�صي ،حيث كان يهدف �إىل التعرف �إىل �آراء امل�ستفيدين من خدمات الوزارة

يف هذه اخلدمات ،والتعرف على تطلعاتهم امل�ستقبلية .كما ر�صد هذا امل�سح �آراء مقدمي اخلدمة وامل�شاكل التي تعرتي تقدمي هذه اخلدمة.
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 -2ت�شكيل فريق امل�سح امليداين:
ل�ضمان انتقاء العنا�رص البحثية ذات املهارات الالزمة �أجنزت الوزارة جمموعة من املقابالت مع املوظفني الراغبني يف االن�ضمام للعمل

امليداين ،ومت االختيار وف ًقا ملجموعة من االعتبارات املو�ضوعية على ر�أ�سها اخلربة بعمل الوزارة ،والقدرات البحثية ،واملهارات ال�شخ�صية،

وبالأخ�ص القدرة على االت�صال والتعبري .كذلك روعي �أن ميثل الفريق املحافظات املختلفة لل�سلطنة .بلغ عدد الباحثني الأ�سا�سني الذين
�أجروا املقابالت خالل فرتة جمع البيانات ( )18باحثًا موظفني بوزارة التنمية االجتماعية .وب�إ�رشاف من خرباء الوزارة وخرباء من معهد �أك�سفورد

لإدارة ال�سيا�سات.

وقد مت تدريب الفريق البحثي على مرحلتني يف �شهري �أغ�سط�س و�سبتمرب  .2014خالل املرحلة الأوىل تركز التدريب على املهارات

الالزمة لإجراء املقابالت ال�شخ�صية ،و�إجناز اجتماعات املجموعات الب�ؤرية .ويف نف�س املرحلة مت تدريب الفريق البحثي على حمتويات ا�ستمارة
الأ�سئلة التي مت �أعدادها من قبل م�ؤ�س�سة �أك�سفورد لل�سيا�سات .ويف املرحلة الثانية مت الرتكيز على املهارات اخلا�صة بجمع وتف�سري امل�ؤ�رشات،
ومراجعة الأدبيات ذات العالقة مبحاور اال�سرتاتيجية .وقد مت �إجراء املقابالت الب�ؤرية والفردية يف ( )4حمافظات من �أ�صل ( )11حمافظة من
حمافظات ال�سلطنة مت اختيارها وفق معايري حمددة مت االتفاق عليها .هذه املحافظات هي :حمافظة م�سقط ،وحمافظة �شمال الباطنة

،وحمافظة الظاهرة ،وحمافظة ظفار .وقد اعتمد امل�سح على �إجراء مقابالت جمموعات ب�ؤرية ملجموعات خمتلفة من امل�ستفيدين من

خدمات الوزارة ،و�أخرى غري م�ستفيدة ب�شكل مبا�رش من اخلدمات .كما مت �إجراء مقابالت فردية ملقدمي اخلدمة ،وبع�ض امل�س�ؤولني واملعنيني
باملجاالت التي تناولتها اال�سرتاتيجية .وقد بلغ عدد املقابالت الفردية ( )117مقابلة ،وعدد املقابالت الب�ؤرية ( )65مقابلة.
جدول رقم ()9

�إح�صاء بعدد املقابالت الفردية والب�ؤرية يف املحافظات الأربع
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أي�ضا تقيي ًما للإطار القانوين يف جميع املجاالت الرئي�سية ،وحتليال ً لنقاط القوة ،وال�ضعف ،والفر�ص،
ت�ضمن التقرير الت�شخي�صي � ً

والتهديدات يف جماالت ال�سيا�سات الرئي�سية كما يراها موظفو الوزارة ،وحتدي ًدا للق�ضايا التي تواجه وزارة التنمية االجتماعية .وقد �أتاح
عقد م�ؤمتر العمل االجتماعي ،والذي انعقد يف �شهر �أكتوبر  ،2014والذي ح�رضه ما يزيد عن  200م�شارك فر�صة ل�سماع وجهات نظر

الأكادمييني ،وخرباء ال�سيا�سة االجتماعية فيما يتعلق ب�سيا�سات التنمية ،والعمل االجتماعي.

 -3ت�صميم اال�سرتاتيجية :

مت تطوير ا�سرتاتيجية العمل االجتماعي � 2025 – 2016ضمن عملية تعتمد على الت�شاور امل�ستمر مع كافة امل�ؤ�س�سات ،واجلهات

ال�رشيكة .وقد ت�ضمنت عملية التخطيط اال�سرتاتيجي مناق�شة للنتائج التي تو�صل لها التقرير الت�شخي�صي املتعلقة ب�آراء العاملني يف

معظم مديريات ودوائر الوزارة ،وغريها من اجلهات ال�رشيكة ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك مت تنفيذ جمموعة من الدرا�سات املكتبية حول كل جمال

من املجاالت الرئي�سية للتنمية االجتماعية يف ال�سلطنة .ومت حتليل تلك الدرا�سات والبناء عليها لو�ضع الر�ؤية خالل حلقة عمل تر�أ�سها
معايل ال�شيخ وزير التنمية االجتماعية يف م�سقط يوم الـ  10من يونيو  2015وجمعت كبار موظفي الوزارة مع ال�رشكاء على امل�ستوى
الوطني ،با�ستخدام الأ�ساليب الت�شاركية بهدف و�ضع الر�ؤية لعام 2040م ،وت�ضمنت الور�شة تطلعات امل�شاركني لو�صف الو�ضع الذي قد

تكون عليه ال�سلطنة من منظور الفئات املحتاجة ،والتي ترعاها (الأطفال ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واملر�أة وكبار ال�سن) ،ومدى جودة دعم
الأنظمة املقدمة لهم ،وتو�ضيح كيف ميكن للتنمية االجتماعية الإ�سهام بفعالية فيما يخ�ص رفاهيتهم امل�ستقبلية؟ وقد مت االتفاق

ب�ش�أن جمموعة من املبادئ التوجيهية لال�سرتاتيجية ،والتي �ساعدت يف �صياغة بيان الر�ؤية يف عام 2040م.

قدمت حلقة عمل حتديد الأولويات التي ا�ستمرت يومني ،والتي �ضمت  86موظ ًفا من موظفي الوزارة ،فر�صة لتبادل الدرو�س

امل�ستفادة حول �أف�ضل املمار�سات الدولية ،ف�ضلاً عن مناق�شة كيف ميكن �صياغة تلك التجربة يف �سياق وثقافة املجتمع ال ُعماين .كان

�إدخال النهج والإطار القائم على النتائج واحدة من ال�سمات الرئي�سية لعملية التخطيط ،والذي انعك�س يف وثيقة اال�سرتاتيجية النهائية.
وقد تبع ذلك جمموعة من االجتماعات امل�صغرة للحوار حول �أ�س�س و�ضع خطط العمل ،ومتت عملية امل�صادقة النهائية املكونة

من جزءين على اال�سرتاتيجية يف نهاية �شهر يوليو /منت�صف �أغ�سط�س لعام  2015حيث مت تقدمي املخرجات والنتائج لكل حمور من املحاور
الرئي�سية لال�سرتاتيجية اجلديدة ،ومتت مراجعتها من حيث اجلدوى والروابط �ضمن املحاور املختلفة .كما ناق�ش اجلزء الثاين من اجتماع

امل�صادقة التكلفة ،و�إن�شاء �إطار للمتابعة والتقييم واملوافقة على م�ؤ�رشات التقدم.

وقادت جلنة توجيهية رفيعة امل�ستوى عمليات اال�سرتاتيجية .كما قامت جلنة املراجعة الفنية وال�صياغة النهائية مبراجعة وتطوير

وثائق اال�سرتاتيجية ،و�إعادة ال�صياغة النهائية بتوجي ٍه من معايل ال�شيخ  /وزير التنمية االجتماعية ،و�سعادة الدكتور /وكيل الوزارة .
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مرفق رقم ()2

�أ�شكال تو�ضح مفهوم ال�سيا�سة التي تعتمد على م�سار احلياة
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وثيقة استراتيجية العمل االجتماعي 2025-2016

()132

175

176

177

178

