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"كُلُّكُماعٍ، ور كُلُّكُم
هتيعر نئُولٌ عسم"
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فوأهداتوجهاتتحقيقمسؤول�ةإّن 
ع�تقت� ال 2040ُعمانرؤ�ة

األفراد �شملبلوحدها،الحكومة
المجتمعومؤسساتالخاصوالقطاع
، ي

ا�ةمفهوم�عمقما وهو المدين ال�ش
ةلحتم�َّ المدركةالفاعلة،والمواطنة

ورةالتحول قبل،المستإ�التطلعو�ن
بزمامواألخذ بص�اغته،والمساهمة

ي دور وممارسةنحوە،المبادرة إ�جايب
.لتحق�قه

شركاء تحقيق رؤية 
2040عمان 



2040رؤية عمان 

عمان في "
مصاف الدول

"المتقدمة
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ي الدو�ي البنكيؤكد 
تكمننأي"كتابه�ن

ي الدراسةوفق"األممثروة ع�ا أجرتهاليت
منخفض،دخلذاتدولة120أرقام

دولالمنها مستثناة،ومرتفعومتوسط
ي الطب�ع�ةالموارد أنالنفط�ة،

ي مثلت�ن
�ن

الدولثروةمن%2فقطالمتوسط
نتجالمالمالرأس�مثلبينما ،المتقدمة

ملموس،الغ�ي المالرأسأما ،%17فقط
ي فيبلغ

الدولثروةمن%81المتوسط�ن
.المتقدمة

أين تكمن ثروة 
األمم في الدول 

المتقدمة؟
2%

17%

81%

أين تكمن ثروة األمم؟

الموارد الطبيعية

رأس المال المنتج

رأس المال الغير ملموس
 ي رأس المال الب�ش

والمهارات والدرا�ة 
ي 

الفن�ة ال�امنة �ن
قوة العمل

 عنا� الحوكمة أو
ي تؤدى إ� اإلدارة اليت

تع��ز إنتاج�ة 
االقتصاد

؛ رأس المال االجتما�ي
ن  أي درجة الثقة بني

أفراد المجتمع 
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ي ثروة نادرة ومهدورة أم مشكلة؟الكادر البشري العمان

وة األمم، ولمحاور رؤ�ة عمان  ي 2040و�الرغم من أن العمود الفقري ل�� هو ال�ادر الب�ش
ن ع ي تتناول مسألة الباحثني

ي المجتمع العماين
، ال زالت الثقافة العامة �ن ي

ن عمل �شكل العماين
ي واست ي كواحدة من أ��ب مشكالت االقتصاد الوطين

ي العماين
قرارە خاص، وال�ادر الوظ��ن

ي اآلن ذاته
وة نادرة ومهدورة �ن ، ول�س ك�� !!االجتما�ي
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التهديدات
ن توجهات وه• ن ثقافتنا وس�اساتنا المحل�ة و�ني خ والهوة بني .�كلة االقتصاد العال�ي ا�ساع ال�ش

ن عمل �سبب العوامل الد�موغراف�ة وعدم استطاعة سو • ق العمل تزا�د اعداد الباحثني
.التقل�دي است�عابها

ن تأثر قطاع االعمال �شدة �سبب ضغوطات • ن عمل، الناتج من تزا�د اعداد التعمني الباحثني

الفرص
ة التنافس�ة لصالح• ن ي ع� اقتصاد المعرفة؛ ح�ث الم�ي

األفراد دخول العالم �ن
ة .والمؤسسات الفرد�ة والصغ�ي

ي بدا�) جيجاقتصاد (ظهور اقتصاد الخدمات المستقلة •
ات هذا القرن، وتنا�ي حجمه �ن

�ة ن ن الع���ة واإلنجل�ي ون�ة عد�دة باللغتني .وظهور منصات عمل إل��ت

ي �• ون�ة ع� مستوى العالم، اليت مكن أن تخلق ظهور وتنا�ي منصات التجارة اإلل��ت
ة ا�د �سهولة �سب�ة كب�ي ن .دخال سلب�ا م�ت

ة بأسعار تنافس�ة• امج التدر�ب�ة المهن�ة القص�ي أو حيت مجانا ع� شبكة توفر أفضل ال�ب
ي 

وين .الفضاء اإلل��ت

ا�د من أصحاب ال�فاءات والقدرة ع� األداء ع� مس• ن توى وجود عجز مستمر وم�ت
ا بنسبة 15بلغ نقص المواهب عند أع� مست��اته منذ . (العالم ).٪69عام�

)SWOT(سواتتحليل 
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نقاط الضعف
ي •

ي والمهارات والدرا�ة الفن�ة ال�امنة �ن ي رأس المال الب�ش
.قوة العملالضعف العام �ن

ي ال���ي ه�منة ثقافة االقتصاد •
.ع� المجتمع العماين

ي مسقط•
.تمركز النشاط االقتصادي �ن

ي السلطنة •
ن عن عمل �ن �ع�شون خارج مسقط %) 88قرابة (الغالب�ة العظ� من الباحثني

َرص عمٍل )منهم من اإلناث% 64(
ُ
.تقل�د�ة لهم، مما �جعل من الصع��ة بمكان توف�ي ف

ة مهدورة، ح�ث �قدر عدد القوى العاملة العمان�ة• �ة عمان�ة كب�ي غ�ي المفعلة طاقة ��ش
ي العمل بمئات األلوف

.الراغبة �ن

نقاط القوة
ي تدعم الشب• كات المحل�ة والدول�ة كفاءة البن�ة األساس�ة لالتصاالت السل��ة والالسل��ة اليت

ابطة .الم�ت

ي •
ي العماين .اتجاە الدولة القوي نحو دعم تط��ر ال�ادر الب�ش

مليون ل�ل 20تخص�ص الحكومة مبلغ (اتجاە الدولة القوي نحو تنم�ة المحافظات •
).محافظة خالل الخمس السنوات القادمة

ي درج• ا من رأس المال االجتما�ي الذي َ�عين ن السلطنة بمستوى عاٍل جد� ن أفراد تم�ي ة الثقة بني
كة ا لتحقيق أغراض مش�ت .المجتمع وقدرتهم ع� العمل مع�

ي السلطنة متعلمون •
ن عن عمل �ن منهم �حملون % 84قرابة (الغالب�ة العظ� من الباحثني

ا فما فوق% 57(دبلوم التعل�م العام فما فوق  ا جامع�� )منهم �حملون دبلوم�
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)TOWS(المسارات االستراتيجية المقترحة باستخدام تحليل توز 

24

3

5

تعزيز دور الكادر 
البشري العماني 
في تحقيق رؤية 

2040

1
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آلية عمل المختبر
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كيف يمكن تعزيز مهارات المورد البشري العماني 
بأفضل الطرق 2040لتحقيق رؤية عمان 

وأيسرها، وأسرعها، وأقلها تكلفة، وأشدها 
فعالية وكفاءة؟

:�ب السؤال الرئ�س الذي يتمحور حوله المخت
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تعزيز مهارات المورد البشري العماني؟كيف يمكن 

إلى الريعيالتحول من االقتصاد محور
اقتصاد المعرفة

مان "ورقة  االقتصاد�ة 2040مستهدفات رؤ�ة ُع
، "ومستقبل ال�وادر الوطن�ة

شار المست-المعو�ي الدكتور أحمد بن ع�ي �لقيها 
ي واشنطن

االقتصادي بالبنك الدو�ي �ن

تمكين الكوادر الوطنيةمحور

؟"ورقة  ي
ي العمايف

، "ك�ف نمكن ال�ادر الوطيف

ي مج-عباس آل حم�د �لقيها 
�ك الدو�ي �ن موعة ال�ش

MERITالعالم�ة، ومؤسس مركز التدر�ب " مزارز"

رد التخطيط اإلستراتيجي إلدارة المومحور
البشري العماني

ف الوظائف وتأه�ل"ورقة  ات�ج�ات توطني المورد إس�ت
ي؟ ، "الب�ش

�-سع�د الراشدي �لقيها  ة رئ�س الموارد الب�ش
ان السالم والشؤون اإلدار�ة لدى ط�ي
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ي لمناقشة التحديات والحلولالعصف الذهنات جلس

بعد ط�ح الورقة الخاصة بكل محور، �قوم 
�ات المشاركون لمدة نصف ساعة بمناقشة التحد

ي مجموعته
والحلول الخاصة بالمحور، كل �ن

مناقشة المشاركين
ف العام ع� المخت�ب باخ ت�ار يتو� الم�ش

مجموعة من الحلول والتوص�ات المالئمة 
ي نها�ة المخ

ن �ن ت�ب لعرضها ع� المشاركني

التلخيص نهاية المختبر

ارهم �قوم بعض الم���ن بقراءة أهم أفك
ي مدة ال تتجاوز الدق�قة ل�ل م��

�ن

طرح أهم األفكار
ي نها�ة الع

صف �قوم م��ِّ كل مجموعة �ن
ي ب�رسال اإلجابات ع�ب الوا�س ا ب إ� الذهين

)م��ت(95385151الرقم 

إرسال اإلجابات
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ي أرسلت ع�ب  حات اليت ف العام ع� المخت�ب بدراسة جميع المق�ت  الوا�س اب س�قوم الم�ش
ات�ج�ة و�شغ�ل�ة محددة م�ت  ي شكل توص�ات إس�ت

ابطة، ليتم مشاركتها وتنق�حها، وص�اغتها �ن
، وعرضها ع� الجهات المعن�ة، باتخاذ القرارات ي المخت�ب

ن �ن .مع المشاركني

ماذا بعد انعقاد المنتدى؟
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شكراً لكم
2040في تحقيق رؤية مختبر تعزيز دور المورد البشري العماني
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