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 استبيان حول الخطوات المتخذة من قبل الدول األعضاء
 ة العربيةلتوافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقتنفيذاً 

 2018يونيو / حزيران 28 فيالصادر عن الدورة الثالثين لإلسكوا 
  اسم الدولة

 
.        انمع  مالحظة: تنشر هذه الوثيقة كما وردت من الدولة المعنية، من دون تحرير رسمي

المستدامة في  التنمية أجل من التكنولوجيا حول بيروت توافق"تنفيذ  متابعة بأهمية تعزيزتنفيذاً لتوصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس  ا االستبيانتم تطوير هذ : تعليمات

 16و 15المقرر عقده في وسيخصص بند في االجتماع السادس للجنة التنفيذية لإلسكوا،  .من قبل الدول األعضاء من خالل آلية للمتابعة "ةالمنطقة العربي
ً لهذا االستبيان االسترشادي ،2019يونيو /حزيران نرجو التكرم االستفسار،  عند الحاجة إلى .لتقوم كل دولة بعرض التقدم المحرز على المستوى الوطني وفقا

م االستبيان ليعكس كافة محاور التوافق من خالل أسئلة م  وقد ص   .Khalil31@un.orgاإللكتروني: البريد إلسكوا عبر ا أمين سر كريم خليل بالتواصل مع السيد

 ن اإلجابة عليها تحديد ما إذا كان اإلجراء قد تم تنفيذه أم ال.مك  تمحددة 

 

 التوصيات.على اإلجابة المناسبة لكل سؤال وذكر أمثلة تتعلق بإشارة نرجو التكرم بوضع 

 

نُُظم تكنولوجية 

 مؤازرة
ي البلدان العربية، سنسعى إلى وضع سياسات وطنية وإقليمية تدعم تطوير نُظُم تكنولوجية ُمكيّفة حسب الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية والسياسية ف

وسنضع مقترحات للسياسات . تطوير المحتوى التكنولوجي المحلي وريادة األعمالقادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص، وعلى تشجيع االبتكار، وال سيما 

تكنولوجيات الجديدة التشريعية والمالية لزيادة االستثمار في التكنولوجيا واالبتكار، وتشجيع رواد األعمال والمستثمرين على استكشاف فرص االستثمار في ال

 .عن طريق الحوافز الموجهة

يرجى ذكر   ؟ي؟ هل هناك جهود لتطوير المحتوى التكنولوجي المحلفي التكنولوجيااالستثمار وضعها أو تحديثها تخص  اقتراحها أو أو سياسات جديدة تم ات وطنيةتشريع هل من .1

  . أمثلة

 .2017بالمائة عام  1400هذا المجال بنسبة كما شهدت السلطنة زيادة كبيرة في االستثمار بقطاع التكنولوجيا حيث ارتفع عدد الصفقات الموقعة في  -

طاالق الصاندوق العمااني للتكنولوجياا بارل  ماال قادر  إتم تدشين الصندوق العماني لالستثمار كأول الصناديق االستثمارية المتخصصة في القطااع التقناي عبار  -

 .مريكيلمليون دوالر  200

دعم المؤسسات المشاركة في برنامج الشعلة جال  بوينت   . التكنولوجيا؟ الرجاء ذكرهافي مجال  ريادة األعمال لتشجيعهل من أمثلة على مبادرات جديدة ومحددة  -

 .)المرحلة الثانية( منتجاتهالالبتكار وتطوير 

- Startup Weekend. 

 حاضنة صناعية مع مركز نمذجة االنتاج واالختبارات وقاعة عرض وتسويق منتجات الحاضنة. -

 التدريب االلكترونية.منصة  -
 مبادرة مهارتي مهنتي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي. -
 مبادرة االحتضان االفتراضي للطلبة المبتعثين. -

 جائزة ريادة األعمال. -

https://www.unescwa.org/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
https://www.unescwa.org/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
https://www.unescwa.org/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
https://www.unescwa.org/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
https://www.unescwa.org/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
https://www.unescwa.org/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
mailto:Khalil31@un.org
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ُظم تكنولوجية ن

 مؤازرة
تبني التكنولوجيات الجديدة وتوجيهها، وتساعد العاملين وأصحاب سنعمل على مراجعة النُُّظم الضريبية ونظم الحماية االجتماعية، واعتماد سياسات مرنة تسّهل 

 .األعمال على التكيّف مع المطالب الجديدة، وتضمن تعميم المكاسب على نطاق واسع

 . الرجاء ذكر أمثلةلدعم تبنى التكنولوجيات الجديدة؟ ألنظمة الضريبية لهل تم تحديث  -

السالطنة تعمال السالطنة علا  التكنلوجياا فاي نقل  دعممسؤولياته من مهامه و يوالذكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا بوزارة الخارجية لنشأت السلطنة م -
، مماا المعرفةنشر المعلومات والبيانات وال تعيق انتشار االنترنيت والفكر وعدم فرض الضرائب والرسوم التي تعيق توسع وانتشار وتدفق خدمات االتصاالت و

 القطاعات االنتاجية ويدعم النمو االقتصادي بالسلطنة. يعزز قدرات االتصال بين النا  و

 خدمات() بضائع والرسوم االتصاالت من الضرائب وتعمل السلطنة جاهدة عل  وضع السياسات التي تعفو مشتريات تقنية المعلومات و -

  .اجتماعية للتعامل مع التحديات التي تفرضها التكنولوجيات الجديدة على سوق العمل؟ الرجاء ذكر أمثلةهل تم تطوير برامج حماية  .2
 اختياري هو النظام هذا في ، االشتراكوالمهنيين األعمال ولرجال الخاص لحسابهم للعاملين االجتماعية التأمينات نظام تم إصدار :االجتماعية التأمينات نظام -

 والوفاة. والعجز الشيخوخة من التأمين لفروع

نُُظم تكنولوجية 

 مؤازرة
في اإلنتاجية  سنتعاون في وضع استراتيجيات إقليمية تسّهل نقل التكنولوجيا، وفي تعزيز التآزر بين مؤسسات البحث العلمي وقطاع الصناعة، لسد النواقص

  ؛التبعية في التكنولوجياالصناعية وبناء القدرة التنافسية، وبالتالي الحد من 

 ؟بين مخرجات البحث العلمي والقطاعات الصناعية المختلفة بطرنماذج ناجحة في الفترة األخيرة للهل هناك  .3

جهااة، وبااين وبالتعاااون مااع ااسااكوا مركاازا لنقاال التكنلوجيااا ومهمتااه تعزيااز الااربط بااين المؤسسااات البحثيااة واألكاديميااة ماان  ٢٠١٦لنشااأت الساالطنة فااي العااام  -
المتقدماة القطاعات الصناعية واانتاجياة مان جهاة لخارم، كماا يهادف المشاروع إلا  المسااهمة فاي نقال التجاارب والخبارات والممارساات الناجحاة باين الادول 

  والدول العربية في هذا المجال،
كما سوف يرد ذكر  في الفقرة ثالثا( في التشجيع ر )واحة المعرفة دو كما لنشأت السلطنة هيئة تقنية المعلومات واهم لعمالها ومهامها في مجال التكنلوجيا

 .عل  صناعة التكنلوجيا واالهتمام بالمبادرات واالبتكارات

نُُظم تعليم متطورة 

 لفرص عمل الئق
التعليم مع االحتياجات المستقبلية لسوق سنعمل على تسهيل عملية إدماج خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس في سوق العمل، من خالل مواءمة مخرجات 

ً وميسوراً، وإ لى بناء المهارات العمل، وسنسعى إلى توسيع فرص التعليم الجيّد في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بحيث يصبح متوفراً ومتاحا

تدريب المهني وتوسيع آفاقه لتزويد الشباب بالمهارات الالزمة لليوم، وبفرص وسنعمل على تحسين التعليم وال. الرقمية في التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي

 ؛التعلّم مدى الحياة، فيرضون طموحاتهم الشخصية ويلبّون احتياجات سوق العمل

  قطاع التكنولوجيا؟خاصة في و ،ما هي أبرز البرامج الخاصة بإعادة تدريب خريجي الجامعات ليكونوا أكثر قدرة على االندماج في سوق العمل .4

 لمهنية لو التدريب عل  رل  العمل.التلمذة ابرنامج و بالتشغيلالمقرون التدريب ويتضمن عدة برامج من لهمها برنامج  بإنشاء الصندوق الوطني للتدري -

 ؟هل هناك جهود لتطوير التعليم والتدريب المهني في بلدكم .5

 متقدمة في العديد من المسابقات المحلية وااقليمية والعالمية.تحقيق طلبة الكليات التقنية مراكز  -
 .مشاركة القطاع الخاص ومجل  األمناء في تطوير العملية التعليمية بالكليات التقنية -
ية واألكاديمية من الكليات عقد مجموعة من ورش العمل بمشاركة ممثلين من مجل  لمناء الكليات التقنية والوزارة والقطاع الخاص والعديد من الكوادر اادار -

 سوق العمل من القوم العاملة التقنية. احتياجاتالتقنية بهدف تطوير العملية التعليمية بالكليات وتحسين مخرجاتها لتلبية 
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عا قادرة عل  المنافسة في بالمديرية العامة للتدريب المهني لتوفير مخرجات تدريبية ذات جودة عالية كما ونو متمثلةفي إطار توجه وزارة القوم العاملة  -
تقنيات  الوظائف والمهن بمختلف مستوياتها الفنية والمهنية حرصت الوزارة عل  بناء شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لمواكبة التقدم المتسارع في

 اتفاقياتلبرامج والتجهيزات وغيرها ومن اانتاج والخدمات التي يتحتم من لجلها تطوير لنظمة وسياسات التعليم والتدريب من حيث البن  المؤسسية وا
 العمانيةم )الجمعية العمانية للخدمات النفطية لوبال, شركة نفاذ للطاقة المتجددة, الشركة 2018الشراكة التي تمت بين الوزارة والقطاع الخاص خالل عام 

 للغاز الطبيعي المسال (

نُُظم تعليم متطورة 

 لفرص عمل الئق
الفجوة المستمرة بين الجنسين في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جميع أنحاء المنطقة، وزيادة مشاركة المرأة في سنسعى إلى سد 

 ؛االقتصاد الرقمي، ووضع السياسات التي تنظم استخدام التكنولوجيا واالبتكار وتنفيذها من منظور المساواة بين الجنسين

  ؟التكنولوجيا والهندسة والرياضياتالعلوم ولزيادة نسب اإلناث في تعل م وضعها  اقتراحها أو تم مبادراتهل من  .6

ع على مشاركة المرأة في االقتصاد الرقميوضعها  اقتراحها أو هل من سياسات وطنية تم .7   ؟تشج 

، سوف يعمل عل  تشجيع المرلة في الولوج للنشاط االقتصادي والمالي والتجاري تعزيز القدرات االبتكارية في السلطنةتطويرها وإن نقل التقانة الحديثة و -
 المنتج عبر القطاع الخاص وقطاع سيدات األعمال عربيا وإقليمياً ودولياً وتعزيز مساهمة المرلة في التنمية المستدامة.

إلدماج االجتماعي ا

 باستخدام التكنولوجيا
 ً وسنعمل على إيصال فوائد التكنولوجيا . سنسعى إلى نشر التكنولوجيا المساعِدة لضمان الدمج الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة، حسب المعايير المتفق عليها دوليا

ت التي تعرضت مدنها إلى التدمير بسبب النزاعات والصراعات، في إطار السعي واالبتكار إلى المجتمعات المحلية النائية والفئات المعرضة للمخاطر والمجتمعا

 ؛إلى ترسيخ العدالة االجتماعية

   ؟ الخدمات التكنولوجيةنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى  هي أهم اإلجراءات المتخذة لتشجيعما  .8

؟ هل من سياسات أو برامج لتوسيع رقعة هذه الخدمات هو وصول واسع أو ضيق النطاق وصول الخدمات التكنولوجية المتطورة إلى المجتمعات المحلية النائية في بلدكم هل ي عتبر .9

 . أو الفئات؟ الرجاء ذكر أمثلة محددة/ إلى هذه المناطق و

 التكنولوجيا في دعم عملية إعادة اإلعمار؟ في حاالت النزاع، هل هناك مقترحات أو أفكار لالستفادة من .10

اإلدماج االجتماعي 

 باستخدام التكنولوجيا
وسنشجع استخدام . سنعمل على بناء شراكات قوية مع المجتمع المدني الستخدام التكنولوجيا وتعميمها نحو ترسيخ نهج المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات

 ؛الشباب في صنع السياسات العامة، وتعميم االبتكار انطالقاً من القاعدة ليتسع نطاقها وتشمل جميع القطاعاتالتكنولوجيا لتعزيز وزيادة مشاركة 

  ؟وما هي اآلليات القائمة لتعزيز هذا التعاون ؟هل هناك تعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تعميم خدمات التكنولوجيا .11

  . يتم تطويرها أو العمل عليها لتعزيز مشاركة الشباب في صنع السياسات العامةأو سياسات وتشريعات الرجاء ذكر أية برامج أو خطط  .12

مات، وتوفير سنركز، من خالل استخدام التكنولوجيا، على اعتماد الممارسات الحكومية الذكية، وتحسين الشفافية والمساءلة، وتوسيع الوصول إلى المعلو الحوكمة الداعمة

  ؛(open data)البيانات المفتوحة 

   . وتوفير البيانات المفتوحةمة الذكية كوالرجاء ذكر أي مبادرات تم القيام أو الشروع بها في إطار ممارسة الح .13

 في األكبر تعتبر بيانات قاعدة وجود خالل من البيانات واسترجاع حفظ في العالية التقنية ذات الحديثة المهام من المدنية األحوال نظامنظام األحوال المدنية:    -

 وبطاقة للعمانيين الشخصية البطاقة بيانات إل  إضافة والزواج والطالق وبيانات والوفيات المواليد بيانات النظام ويشمل المدني، بالسجل يعرف ما وهو السلطنة
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 .للمقيمين ااقامة
 في العالي معاهد التعليم في للتسجيل المحافظات مختلف من للطالب والمعلومات الخدمات جميع العالي التعليم في القبول مركز يوفر :الموحد القبول مركز -

 والحالة الجن  عن بغض النظر المتقدمين لجميع والمساواة اانصاف المركز يضمن المتقدمة، واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وباستخدام  .عمان سلطنة

 .السلطنة لنحاء جميع من المالية

 وزارة في الطلبة بيانات بين قواعد لالتصال وسيلة وهي التعليم، في الرقمي التمكين تدعم االكتروني للتعلم وطنية بوابة هي التعليمية البوابة :التعليمية البوابة -

 الوزارة. جمهور وبين والتعليم التربية

 عن لو موقع الوزارة خالل من المتاحة الفرص عن للبحث عمل عن للباحثين واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا النظام يستخدم :العاملة القوم تسجيل نظام -
 المحمول. التطبيق طريق

 العاملة. القوم لسجل العامة المعلومات والهيئة تقنية هيئة بين التعاون إطار في النظام هذا لنشئالمتكاملة:  الوطنية العاملة القوم لنظمة -
 التي االكترونية توفير الخدمات خالل من بسهولة الشركات وإدارة اعداد عل  المواطنين -الواحدة المحطة- )بسهولة استثمر(بوابة  تساعد: بسهولة استثمر -

 والتكاليف. والجهد الوقت توفر
 .األنترنت خالل من العمانية للجمارك العامة اادارة خدمات لتقديم واحدة الكترونية افذةن: بيان نظام -
 وطرق الحكومية جودة الخدمات تحسين إل  تسع  كما مستدام، معرفي مجتمع لضمان الكامل االكتروني التحول تحقيق إل  تهدف :االلكتروني التحول خطة -

 .الحكومية والجهات األعمال وقطاع للمواطنين الخدمات إجراءات لهداف تبسيط مع توافقها لضمان وذلك محددة زمنية ومراحل ومعايير ضوابط وفق تقديمها
ذلك خدمات الحكومة اإللكترونية، وعلى اعتماد التكنولوجيات الجديدة لنظم التحليل بهدف زيادة سنعمل على زيادة الكفاءة في تقديم الخدمات العامة، بما في  الحوكمة الداعمة

صوالً إلى أكثر الفئات الكفاءة والفعالية في وضع السياسات العامة وتنفيذها، بما في ذلك سياسات الحد من الفقر والحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية، و

 ؛تعّرضاً للفقر

 . خدمات الحكومة اإللكترونيةبرز الجهود خالل الفترة األخيرة في تطوير ء ذكر أالرجا .14

 اختياري هو النظام هذا في ، االشتراكوالمهنيين األعمال ولرجال الخاص لحسابهم للعاملين االجتماعية التأمينات نظام تم إصدار :االجتماعية التأمينات نظام -
 والوفاة. والعجز الشيخوخة من التأمين لفروع

 االنترنت عل  التبرع والمقيمين عل  المواطنين لمساعدة البوابة تصميم تم .السلطنة في المختلفة الخيرية الجمعيات بين تجمع التبرعات بوابةبوابة التبرعات:  -

 ميسر  بطريقة ومساعدة الفئات المحتاجة التبرعات لتقديم واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لحدث التبرعات بوابة لدخلت وقد .اختيارهم من خيرية لجمعية

 .التطوع ثقافة وتعزيز المجتمع داخل المالية الفجوة تقليص إل  البوابة وتهدف وسريعة،
ومن  وقت لي في النقال الهاتف طريق عن التبرع آلية تسهيل خالل من الخيري العمل تفعيل ال  التطبيق هذا يهدفالخيرية:  للتبرعات الهاتفي التطبيق مشروع -

 الهاتفي التطبيق يعد .للجميع وممتعة ميّسرةعملية  إل  محلي بنك لي من والمرخصة االئتمان بطاقة باستخدام الدفع عملية تحويل في التطبيق ، ويساهممكان لي

 للجمعيات التبرعات بوابة خالل من وذلك االجتماعية، التنمية وزارة مع بالتعاون المعلوماتتقنية  هيئة تبنتها التي الرائدة المشاريع إحدم الخيرية للتبرعات

 السلطنة. في الخيرية والجمعيات المؤسسات لدعم واضحة برؤية التطبيق ُصمًم هذا وقد العُمانية، الخيرية
التفاعل بين الجهات المعنيّة، وتحفيز النقاش العام حول أهداف التنمية المستدامة، ودعم تنفيذها سنعمل على توفير األدوات والشبكات التكنولوجية لتسهيل  الحوكمة الداعمة

وسنركز على استخدام التكنولوجيات الجديدة مثل نظم المعلومات الجغرافية المكانية، وعمليات رصد األرض، والبيانات . ورصد التقدم المحرز وتحسين المساءلة

اً لالستراتيجيات اإلنمائية اإلقليمية والوطنية، مع بذل الجهود لتوظيف هذه المصادر للمعلومات واستخدامها بطريقة عالية الجودة الضخمة واإلحصاءات، دعم

 ومتسقة، بحيث تكّمل اإلحصاءات الرسمية في توجيه وضع السياسات، وتنفيذها، ومتابعتها

  ؟جغرافية المكانية، والبيانات الضخمة في تحسين توفر وجودة البيانات؟ في أية مجاالت تم اعتمادهاهل تم اعتماد نظم تكنولوجية جديدة، مثل نظم المعلومات ال .15
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 المعلومات وقودي، بنكي، مثل الذكية الهاتف تطبيقات من عدداً  والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز يوفر: والمعلومات لإلحصاء الوطني مركز تطبيقات -
 .الضرورية عل  البيانات للحصول المفتوحة البيانات بوابة تستخدم والتي عمان في وجولة ،ةالجغرافية المكاني

مة الحلول سنعمل على تتبّع التقدم التكنولوجي وعلى ترسيخه وتشجيعه في القطاعات الناشئة حيث يخطو البحث والتسويق خطوات هامة، ونحرص على استدا االستدامة البيئية

 فتها ومالءمتها لسد النقص في الموارد الطبيعيةالتكنولوجية وتيّسر كل

ع استخدام الحلول التكنولوجية  .16  ؟إطار إدارة الموارد الطبيعية فيالرجاء ذكر أمثلة عن السياسات أو الخطط التي تشج 

 األمطار بمستويات المتعلقة الرصد بيانات سجالت يوفر، والسلطنة مناطق مختلف في الميا  توازن وتحديث لحساب هو المشروع هذاالسدود:  مراقبة نظام -
 والسدود. والفيضانات

 في ميجاواط، الواقعة 1021تبلغ  التي الحرارية الشمسية الطاقة محطة وهي .العالم في الشمسية الطاقة محطات لكبر من: المرآة للطاقة الشمسية حطة -
 عمان جنوب

 المشروع استخدم .العالم لنحاء جميع في بحري كابل نظام 20 إل  يصل ما اآلن تضم بحرية كابالت محفظة ببناء عمانتل شركة قامت: البحري الكابل -
 جذاب عالمي كمركز فعال بشكل عمان ووضع عمانتل، خالل السلطنة من في اانزال عمليات لجعل الكابالت لنظمة شكل في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 المنطقة. في
عل  تثبيت لجهزة تعقب عبر األقمار الصناعية عل  السالحف بهدف تعقبها ودراسة الموائل الطبيعية التي تعشش فيها حيث الوزارة عملت  السالحف: تتبع نظام -

تابعة لسالح الجو السلطاني ( الالكاساباالنقراض. وتعمل الوزارة عل  استخدام طائرة ) ةانها مصنفه من قبل االتحاد الدولي لصون الطبيعة ضمن األنواع المهدد
. بااضافة ال  ذلك يتم تعزيز استخدام لجهزة التقييم والمسح واالستشعار العماني المخصصة والمجهزة بتقنيات حديثة لرصد الملوثات الزيتية في البيئة البحرية

 لتتبع التلوث. عن بعد لتحديد مناطق المحميات الطبيعية واستخدام األقمار الصناعية والنمذجة الرياضية

 واألنشطة األعمال عن الناتجة الضارة الهواء ملوثات من للحد الدقيقة البيانات عل  يعمل النظام عل  الحصول: الهواء تلوث رصد محطات وتأهيل توسعة -
 .المختلفة الصناعية

 .افريقيا وشرق اسيا غرب عل  مستوم نوعها من االول هي التقنيات هذ  وتعتبر الطيور، هجرة لمراقبة عمان سلطنة في ستخدمتا :المكانية التقنيات -
 

، على نحو يؤدي إلى سنسّهل استخدام ونقل التكنولوجيا الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية، بحيث يمكن تحسين كفاءة استخدام الموارد وال سيما المياه والطاقة االستدامة البيئية

كما سنسعى إلى التشارك في التكنولوجيات المالئمة والموثوقة والميسورة الكلفة . واالستدامة البيئية، معتمدين نهج الترابط بين القطاعاتتحقيق األمن الغذائي 

 وتعميمها ونقلها

 ؟ الرجاء ذكر أمثلة.اعتماد الوسائل التكنولوجية فرصالمناطق الريفية وسكان توفر للمزارعين هل من سياسات أو برامج  .17

 كما هي موضحة عل  النحو التالي: نعم هناك سياسات وبرامج توفر للمزارعين فرص اعتماد الوسائل التكنولوجية تنتهجها الوزارة -
 خ( وبما يؤمن زيادة اانتاج.لإ ،االستخدام الكفؤ للموارد الزراعية المتاحة وحمايتها )ميا ، لراضي، مراعي الهدف:          
  بة،االستمرار في نشر لنظمة الري الحديثة بوتيرة متسارعة ضمن برنامج زمني الستبدال نظام الري )بالغمر( المهلك لميا  الري والمجهد للتر :السياسة         

 وتبني آليات جديدة لترشيد استهالك ميا  الري.          

 بالسياسة هي:المشاريع المرتبطة  -
 إدخال لنظمة الري الحديثة بمزارع المواطنين. -1
 تطوير النظم المزرعية التقليدية.    -2

 االهتمام بتوطين التقانات الحديثة وربطها بمشاريع بحثية رائدة. :الهدف  -
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 السياسة: -
 االهتمام بتطوير نظم إنتاج المحاصيل الرئيسية بغرض رفع اانتاجية.   (1 
 تطوير وتشجيع برامج إنتاج العسل العماني واستخدام طرق حديثة وفتح منافذ تسويقية جديدة.     (2
 تعزيز آليات تصنيع األعالف المركزة داخل السلطنة وبما يؤمن استفادة المربين والشركات المصنعة لألعالف.     (3 

 المشاريع المرتبطة بالسياسة هي: -
 ت الزراعية الحديثة.توطين ونشر التقنيا     (1
 تطوير وتوفير خدمات اارشاد الزراعي.     (2
 إدخال التقنيات الحديثة وتوفير خدمات اارشاد الحيواني.     (3

 
األنشطة المتعلقة بالمناخ، ونقدم مقترحات للحصول على التمويل من الصناديق  تمويلو سنعمل على ضمان استفادة كافة الدول األعضاء إلى أقصى حد من حلول االستدامة البيئية

 يلها إلى رؤى وخطط عملالعالمية المعنيّة بالمناخ، ونلتمس المساعدة التقنية من الشبكات العالمية واإلقليمية من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وتحو

هل تم تقديم مقترحات جديدة لهذه الصناديق من أجل المساعدة في تنفيذ   تم تمويلها من خالل الصناديق المختلفة المتعلقة بأنشطة تغير المناخ؟هل من مشاريع وطنية جديدة  .18

  المساهمات المحددة وطنيا؟

 بعض منظمات األمم المتحدة التابعة التفاقية االمم المتحدة ااطارية بشأن تغير المناخ:المشاريع البحثية الوطنية التي تم تقديم الدم الفني والمالي لها من       -

 (.االستعداد والتحضير مع الصندوق االخضر للمناخ)مشروع بحثي بعنوان      .1

 إعداد البالغ الوطني االول للسلطنة بشأن تغير المناخ.     .2

 للسلطنة بشأن تغير المناخإعداد البالغ الوطني الثاني   .3
درء النزاعات والحد 

 من مخاطر الكوارث
عياتها، بما في ذلك سنستخدم التكنولوجيا في جمع المعلومات وتقييمها ونشرها، في مجال تغيّر المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، ودرء النزاعات ومواجهة تدا

كما سنعمل على تحسين استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد .  اإلنذار المبكر، تحقيقاً للتعافي والمصالحة وإعادة التأهيلأدوات تقديم المساعدة اإلنسانية، ونُُظم 

 من آثار الكوارث، سواء أكانت من صنع الطبيعة أو اإلنسان

 . محددة؟ الرجاء ذكر أمثلة للحد من آثار الكوارث جديدةستخدام التكنولوجيات الالهل من مشاريع  .19

 المركز طبق وقد .ودوليا وإقليميا محليا الزالزل لتسجيل 2001 عام في تأس . وطني عماني لبحاث مركز هو الزالزل مراقبة مركزالزالزل:  مراقبة مركز -
 في المعلمات وتخزين الحدث موقع وتحديد البيانات النائية لتحليل الزالزل محطات من الحقيقي الوقت في البيانات لتلقي واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 .عمان في الزالزل رصد شبكة بيانات قاعدة

 لكثر مبكر إنذار نظم وتوفير والرياح والمطر الميا  تدفقات رصد في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا المشروع يستخدم: بالمخاطر المبكر لإلنذار وطني نظام -

 .ضياألرا من الهشة والمناطق األنواع لحماية فعالية
درء النزاعات والحد 

 من مخاطر الكوارث
ونُُظم لحماية البيانات على المستوى الوطني، صوناً للحقوق والحريات  سنركز على وضع وتحديث استراتيجيات لألمن السيبراني وأطر للتشريعات السيبرانية

 األساسية، في مواجهة مخاطر الحروب واألعمال اإلرهابية والجرائم السيبرانية

  ؟وحماية بيانات المستخدمين للحفاظ على األمن السيبرانيأو وضعها اقتراحها  تمأو التي  ما االستراتيجيات أو الخطط الموضوعة .20

الحوادث  كشف عل  القدرة زيادة لجل من واانترنت اآللي الحاسب مجال في وطنية كوادر تأهيل عل  المركز يعمل:  المعلوماتية للسالمة الوطني المركز -
 اآللي الحاسب مجال في الوعي األمني وتعزيز بناءو العماني، اانترنت فضاء في األمنية والتهديدات المخاطر وتحليل لها، الطارئة واالستجابة األمنية
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 الوطني المركز بتعيين لالتصاالت الدولي االتحاد قام ، هذا وقد.في السلطنة والمقيمين المواطنين بين وكذلك والخاص العام القطاع مؤسسات في واألنترنت
 .المنطقة العربية في السيبراني لألمن إقليمي كمركز المعلوماتية للسالمة

درء النزاعات والحد 

 من مخاطر الكوارث
الدولي في األراضي سنسعى إلى تحقيق االستعمال األمثل للتكنولوجيا في توثيق المعلومات وتحليلها ونشرها بهدف التوعية باالنتهاكات اإلسرائيلية للقانون 

 المحتلة وأثر االحتالل على التنمية

 

هل من تحديث في توفر ودقة البيانات والمعلومات عن االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة؟ وهل هذا التحديث ناتج بالنسبة لدولة فلسطين والجمهورية العربية السورية،  .21

هة  ؟ ما هي؟أو برامج بعينها عن سياسات موج ِّ

تمويل التكنولوجيا من 

أجل التنمية 

 المستدامة

ً  سنعمل على  ألهداف التنمية تعبئة وزيادة التمويل واالستثمار على مستوى البلدان والمنطقة في مجال التكنولوجيا واالبتكار، وال سيما في أقل البلدان نمواً، دعما

 المستدامة، ونستفيد من خدمات المرافق المالية المتاحة ألقل البلدان العربية نمواً 

   ؟ توفر فرص التمويل واالستثمار في التكنولوجيا واالبتكارتزيد من  وضعها أو تحديثها اقتراحها أو تم أو برامج أو تشريعات أو خططهل من سياسات  .22

 تم إنشاء الصندوق العماني للتكنولوجيا حيث يقوم بتمويل المشاريع في مجال التكنولوجيا. -

تمويل التكنولوجيا من 

أجل التنمية 

 المستدامة

ر األكبر االستثمار العام في البحث والتطوير وإلى تحفيز القطاع الخاص على تمويل التكنولوجيا واالبتكار، وال سيما في المجاالت التي لها األثسنسعى إلى زيادة 

 على التنمية االجتماعية والبيئية واالقتصادية

في أية مجاالت يتم و ،تحفيز القطاع الخاص على تمويل التكنولوجيا واالبتكارل تم وضع إجراءاتهل تم زيادة االستثمارات العامة في البحث والتطوير خالل الفترة األخيرة؟  وهل  .23

  ؟تركيز الجهود التحفيزية

ن القطااع العاام فاي تعتمد السلطنة سياسات داعمة لبناء القدرات التنافسية لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقال واالتصااالت ، وتعمال علا  تعزياز الشاراكة باي -
 االبتكارية وتنفيذها ورصدها. تصميم السياسات التكنولوجية و

 


