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  السيدة انتصار بنت عبد هللا بن مبارك الوهيبية كلمة 

  وزارة االقتصاد في مدير عام التخطيط التنموي

  

شكر الجزيل إلى معالي/ البأتقدم أن    عن الوفد المرافق  البداية ونيابةلي في  يطيب  

التنفيذية   واألمينة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيلة  دشتي  روال  للجنة  الدكتورة 

التي تلقتها  على الدعوة الكريمة    ،  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا)

عمان   في  سلطنة  من  للمشاركة  الرابعة  الدورة  للتنمية  المنتدى  أعمال  العربي 

   .(التعافي والمنعة) المستدامة 

  ألقت  شك  بال  والتي)  19انتشار جائحة (كوفيد  م2020عام  شهد العالم ومنذ مطلع  

  ال   ،العالم  دول   في كافة  واالقتصادية  االجتماعية   الحياة  نواحي  شتى  على  بظاللها

تدابير للحد من  العديد من ال  إلى اتخاذ دول العالم  ب  ا مما حد،  العربية    منطقتنا   سيما

الناجمة واالجتماعية واالقتصادية    ألثار الصحيةل  لتصدي او  انتشار الوباءسرعة  

الفئات  مع التركيز على مساندة  خاصة    ،  على السكان  لتخفيف من تأثيراتهاعنه، و

  . الضعيفة واألسر ذات الدخل المحدود (األكثر هشاشة)

قامت الحكومة بتشكيل لجنة عليا تعمل على فقد  ومن جانبنا في سلطنة عمان ،   

تستهدف التصدي للجائحة وتقوم بإصدار قرارات    وآثارها  الجائحة انتشار  متابعة  

وقد استهدفت    .واالقتصادية   الجوانب الصحية واالجتماعية  على  آثارها  وتخفيف

الجائحة وما  التي فقدت مصدر دخلها من جراء  الفئات  هذه اإلجراءات تعويض 

صاحبها من إغالق كلي، ثم إغالق جزئي، وخالل الفترة التي سبقت عودة النشاط  
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لقطاع   كبيراً  السلطنة دعماً    صغيرة ال  المؤسساتاالقتصادي تدريجياً. كما قدمت 

تأثراً بتداعيات الجائحة، خاصة أن هذا القطاع   باعتبارها أكثر الفئات  والمتوسطة

يوفر فرص عمل لقطاع عريض من السكان من خالل التشغيل الذاتي، وللمرأة،  

  اب. وللشب

خطة تم إقرار  ،  بتعزيز منظومة الحماية االجتماعية  وفيما يخص خطط الحكومة

عام   في  المدى)  (متوسطة  المالي  شملت     2020التوازن  من  والتي  مجموعة 

االجتماعي   بالجانب  المتعلقة  تأسيس  التدابير  االجتماعية تشمل  الحماية  صندوق 

لتقاعد  آوصندوق   واألمنية    األجهزةخر  تعدد صناديق  العسكرية  قضية  لمعالجة 

بعالتقا للمشاركين  تمنحها  التي  المزايا  واختالف  دمجد  تم  حيث  أحد عشر    ها،  

إعادة هيكلة أنظمة التقاعد  و    للتقاعد بين عسكري ومدني وقطاع خاص  اً صندوق

االجتماعية برامج    .والحماية  ربط  الى  يسعى  المشروع  فإن  ذلك  إلى  باالضافة 

عن  الممولة  البرامج  مع  للدولة  العامة  الموازنة  من  الممولة  االجتماعية  الحماية 

من   وحمايتها  الفئات  لجميع  التغطية  وشمولية  الكفاية  لتحقيق  االشتراكات  طريق 

  مخاطر دورة الحياة. 

م ووضع  ودراستها  الحالية  البرامج  تقييم  حماية تم  منظومة  لتصميم  قترحات 

من  الكثير  تحقيق  في  تساعد  دولية  معايير  على  مبنية  وشاملة  حديثة  إجتماعية  

 ها ، ويتم تصميم البرامج وتحديد اولويات2040المؤشرات االجتماعية لرؤية عمان  

  .يقهاوتطب
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وفيما يتعلق بحماية األسر الضعيفة وذات الدخل المحدود فقد اتخذت سلطنة عمان 

العديد من اإلجراءات التي تهدف إلى حماية هذه األسر من التبعات المالية الناجمة 

الحكومة مؤخرا من أهمها  االاإلجراءات  من   إتخذتها  التي  نظام  تطبيق  قتصادية 

واأل السعرية،  حماية ومساعدات لألسر  السياسات  من تصحيح  المتضررين  فراد 

وأسعار    بدأتالتي   المحروقات،  أسعار  تصحيح  مثل  األخيرة،  السنوات  خالل 

مختلفة   لحزم  تكملة  اإلجراءات  تلك  وتأتي  والماء.  التسهيالت الكهرباء    من 

والمساعدات تقدمها الحكومة إلى جميع أسر الضمان االجتماعي والفئات المحدودة 

وتوفير  منح تعلمية لألبناء،  والمساعدات الطبية،  وثل: اإلعفاء من الرسوم،  الدخل م

للسكن   الحجواالجتماعي،    برامج  رعائية تقديم  إلى  باإلضافة    ، منحة  خدمات 

المحتاجة   الفئات  إلى كافة  المساعدة: مثل األشخاص ذوي اإلعاقة،  إلى  وتأهيلية 

  .األحداثوكبار السن، و

  ة وخطتها التنفيذي  2040رؤية عمان    وضعتفقد  لية ،  وفيما يخص الخطط المستقب

)  ضمن محور االنسان  )2025-2021(  الخمسية العاشرةالتنمية  األولى (خطة  

االجتماعية،  للأولوية    ،والمجتمع والحماية  ً رفاه  في    وفقا تمثل  استراتيجي  لتوجه 

للجميع)   الواسع،  (حياة كريمة مستدامة  الرفاه االجتماعي بمفهومه  تحقيق  بهدف 

االرتقاء بقدرة األفراد على العيش بحياة الئقة، من خالل العمل على    والذي يشمل 

ً   إلىالوصول     بشبكة أمان إجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة   مجتمع مغطى تأمينيا

، تشترك فيها النظم التأمينية والتقاعدية الممولة باالشتراكات ونظم شبكات األمان  

  .االجتماعي
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ا أهـداف  تضمنـت  اإلألكمـا  الحمايـة  ترسـيخ مفهـوم  المتكاملـة، ولويـة  جتماعيـة 

لمسـتحقيها وتوفيرهـا لهـم،    يقتصـر دورهـا علـى فكـرة إتاحـة الحمايـة  ال بحيث  

اجتيــاز   علــى  والقــدرة  بالكفايــة  تمكينهــم  فكــرة  إلــى  ذلــك  يتعـدى  بـل 

عتمــاد علـى الـذات والمسـاهمة كغيرهـم مـن فئـات المجتمـع فـي الالصعوبــات وا

  .قتصـاد الوطنـيالبنـاء قـدرات ا

العاشرة نحو  التنمية  عتمدت خطة  ا  ولتحقيق األهداف اإلستراتيجية، فقد الخمسية 

برنامج 26(  ( ً استراتيجيا ال  ضمن   اً  االجتماعية  أولوية  والحماية  همها أ من  رفاه 

وبرنامج االستدامة المالية لنظم التأمين   ،برنامج منظومة حماية اجتماعية متكاملة

الحكومي خالل   .والتقاعد  من  البرامج  هذه  تنفيذ  بمتابعة  حالياً  السلطنة  وتقوم 

هذه   من  المستفيدين  عدد  في  التطور  لتحديد  األداء  قياس  من مؤشرات  مجموعة 

دة.  البرامج، ومن كفاءة إدارة مواردها، وتحقيقها لمؤشرات االستدامة المالية المنشو

  2و  1  وتتوافق هذه البرامج مع أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، وباألهداف

  .  10و 8و 5و

وفي النهاية، أكرر شكري للقائمين على هذا المؤتمر الهام، ويسعدني المشاركة في 

التعافي   مجال  في  والتجارب  الخبرات  تبادل  من  واالستفادة  المختلفة،  جلساته 

 والمنعة.  

 ـيـكــم ورحـمـة هللا وبـركـاتــه ... والـسـالم عـل

 


