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نطاق الطرح
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المستويات االستراتيجية لتمكين الموارد البشرية

، مثل �ي بطب�عتها ذات تأث�ي واسع وغ�ي مبا�ش 
ع، تط��ر نظام التعل�م، نظام األ�ة، المجتم

، وهلم جرا�  ي .النظام الديين

استراتيجيات طويلة المدى

ت تأث�ي رغم كونها سهلة وواضحة، ومنخفضة التكلفة، ل�نها ذا
ي �شكل ي مبا�ش وعظ�م جدا ع� تط��ر رأس المال الب�ش

ا�ن اح�ت
ي المهن ذات الطلب األ��ب واألجور األ��� عالم�ا، والم

هن �ن
ات�ج�ة  اتيجية أفكار استر(ذات األ��� انتشارا� وأهم�ة  اس�ت

).سريعة وسهلة لتمكين الكادر العماني

استراتيجيات قصيرة المدى
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أفكار استراتيجية 
ن سريعة وسهلة لتمكي

الكادر العماني 
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)TOWS(المسارات االستراتيجية المقترحة باستخدام تحليل توز 
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تعزيز دور الكادر 
البشري العماني 
في تحقيق رؤية 

2040

1
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، جيجتمكين المجتمع العماني من الولوج في اقتصاد
والتجارة اإللكترونية

:الفكرة األو�

ي األول كاء الرؤ�ة: المعين كل �ش
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ي نحتاج
إ� ل�ي ننهض باالقتصاد العماين

ي 
ي من الول�ج �ن

ن المجتمع العماين اقتصاد تمكني
جارة والت) جيجاقتصاد (الخدمات المستقلة 

ون�ة بقوة، من خالل تط��ر الق وى اإلل��ت
.العاملة العمان�ة وتوجيهها وتمكينها

ات الولوج في اقتصاد الخدم
المستقلة، والتجارة 

اإللكترونية
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https://youtu.be/lFUDO5Kk8FM
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عه هناك حافز طب��ي لدى المجتمع �دف
نعه من للتحرك نحو ا�تساب الرزق، ل�ن ما �م

ونجيجول�ج اقتصاد  �ة هو أو التجارة اإلل��ت
ارج فقدان الثقة،  وكون العمل فيهما �قع خ

ي اعتدنا عليها" منطقة الراحة" .اليت

ي 
حة �ي بمثابة ر�ي حجر �ن  الماء اآلل�ة المق�ت

اء الرا�د، ح�ث �سبب ارتطام الحجر بالم
موجات تصل إ� جميع أنحاء الماء الرا�د 

�ه َحرِّ
ُ
.وت

ج في اآللية المقترحة للولو
تقلة اقتصاد الخدمات المس

والتجارة اإللكترونية

سد الفجوة

ة �سب  من تدر�ب مجموعة كب�ي
�
�ا

ن عن عمل  عدة آالف (الباحثني
ن ع� مختلف سن��ا، موزعني

ع� ) محافظات السلطنة
ي اقتصا

د التكسب والعمل �ن
ب الخدمات المستقلة، والتكس

ون�ة .من التجارة اإلل��ت

ي 
��ش قصص نجاح هذە المجموعات �ن
ي بالتعاون مع أجه

زة المجتمع العماين
ن العام  اإلعالم التابعة للقطاعني
ن عموم المجتمع  والخاص، لتحف�ي

ي ع� االقتداء بهم
.العماين
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تمكين الموارد البشرية من تطوير قدراتهم باالستفادة 
من التسهيالت التي يتيحها اقتصاد المعرفة

:الفكرة الثان�ة

ي األول كاء الرؤ�ة: المعين كل �ش
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ي ع� المعرفة ل�س ما �مل�ه األفراد من المهارات، و�نما ما �قدرون ع� ا�تسابه من مهارات و 
قدرات، ألن األهم �ن

ي التغي�ي �شكل مستمر ومتسارع
.االقتصاد وما يتطلبه من قدرات ومهارات آخذ �ن

امج التدر�بة والتط����ة الالزمة للق�ام بجميع الوظائ ي �حتاجها هذا هذا الع� يوفر �شكل مستمر أحدث ال�ب ف اليت
�ة بتكال�ف وجهود إدار�ة و�. الع� بتكال�ف زه�دة شغ�ل�ة قل�لة جدا� ول�ن ولهذا �مكننا الق�ام بتط��ر مواردنا الب�ش

ي يت�حها هذا الع� ة، و�د�مومة، وذلك باالستفادة من التسه�الت اليت .بفاعل�ة كب�ي

االستفادة من التسهيالت التي يتيحها اقتصاد المعرفة
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تاج للعمل للقيام بهذا األمر بشكل مستديم على المستوى الوطني الشامل نح
:على ثالثة محاور استراتيجية، هي

نيفتح قنوات التطور والعمل المه

معتكوين الحافز والدافعية في المجت

هنيخلق وترسيخ ثقافة االحتراف والتطور الم
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خلق وترسيخ ثقافة االحتراف والتطور المهني

:المحور األول

ي األول كاء الرؤ�ة: المعين كل �ش
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أول وأهم ما يجب على الحكومة، والمؤسسات اإلعالمية، والمدنية، 
.ةوالمثقفين والكُتاب عمله هو التعاضد معا لترسيخ ثقافة اقتصاد المعرف

اف لموارد المجتمع؛ إ�  ن من كونهم مشكلة ومصدر است�ن
ي نمل�ه كونهم أهّم وأندر وأثمن الموارد وعوامل اإلنتاج اليت

تغيير النظرة إلى األفراد والمؤسسات الصغيرة

سواء كان تعل�م القراءة وال�تابة، أو المؤهالت األ�اد�م�ة أو 
� ن للغة اإلنجل�ي ا نت، أو  ، أو اإلن�ت ي التقين التقدم  ةالمهن�ة أو 

ريننشر ثقافة التعلُّم والتدرب المستم

، أو كموردين،  ن سواًء كطلبة، أو كأول�اء أمور، أو كموظفني
لتنم��ة ا .أو كبيئة عامة حاضنة لهذە العمل�ات 

تطوير األنظمة التعليمية

التعامل مع الفضاء اال ي 
اف �ن ي وثقافة االح�ت

ا�ن ف�ت
وأدواته وقنواته

نينشر ثقافة ومنهجية تخطيط المسار المه

ي و  االستفادة من التسه�الت واإلمكان�ات والفرص اليت
ن م والتدر�ب والعمل ع�ب اإلن�ت

�
لتعل ا ت�حها  تُي

نترنتنشر ثقافة التعلُّم والتدرب عبر اإل

ي مهمة محو األم�ة الرقم�ة، وا
لتك��ن، علينا جم�عا تبينِّ

ي 
ة و�ناء المحت��ات المعرف�ة المالئمة، وتط��رها �ن

َّ
 كاف

.األصعدة والم�ادين

تبني مهمة محو األمية الرقمية
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تكوين الحافز والدافعية في المجتمع

ي 
:المحور الثاين

ي األول الحكومة: المعين
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ر لد�ه، �ي عمل�ة ِشبه مستح� لة، وال ُ�ْسِفر سوى إن تط��ر َمن ال رغبة وال حافز للتطوُّ
دراتهم ولذا �جب خلق دافع�ة ذات�ة لدى األفراد نحو تط��ر ق. عن تخ��ــــج أناس خواء

.المهن�ة واإلدار�ة، وفق المعاي�ي الدول�ة

01

03

02

ا ا رؤ�ة اس�ت ي الدولة رسم��
ت�ج�ة تهدف تبينِّ

ي ال
ي �ن

ن قمة الهرم الوظ��ن سلطنة، إ� تعمني
اف�ة الدول�ة، وو  فق وفق المعاي�ي االح�ت
ن  ة، ول�س تعمني ن السوق الحرَّ قاع قوانني

، ال س�ما مع ضآلة حجم ي
الهرم الوظ��ن

�ة العمان�ة .الموارد الب�ش

تبني رؤية تعمين قمة الهرم الوظيف

ي لمعادل ة ق�ام الحكومة باعتماد اإلطار الوطين
المؤهالت المهن�ة، بما ينسجم مع التطورات

اف�ة ي المجاالت المهن�ة االح�ت
ع� الحاصلة �ن

.مستوى العالم

هنيةاعتماد اإلطار الوطني لمعادلة المؤهالت الم

اط الحكومة  ي (اش�ت
ي �ن

�ت  السلم ف�ما يتعلق بال�ت
ي المستقبل

ي الحكو�ي �ن
لموظف حصول ا) الوظ��ن

الحكو�ي ع� أي مؤهل مالئم من المؤهالت 
 والمعروفة 

�
ت مؤهال (المهن�ة المعتمدة عالم�ا

�طان�ة، والزماالت األم��ك�ة مالجارترد  ، )ث�ً ال�ب
ي إ� درجة رئ�س قسم،

�ت فما كعامل مساعد لل�ت
اط ن�ل الزمالة المهن�ة المعتمد. فوق ة واش�ت

ي اإلدارة والق�ادة أو شهادة ال ) الجارترد(
 MBA�ن

ي لدرجة مدير فما فوق
�ت .لل�ت

وظيفياشتراط التأهل المهني للترقي في السلم ال
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لماذا اشتراط التأهل المهني للترقي في السلم الوظيفي؟

التا�ي رفع مستوى أداء المؤسسات الحكوم�ة، و�
ي رأس المال الغ

�ي تفع�ل العن� الثالث �ن
ي تؤد(ملموس  ى عنا� الحوكمة أو اإلدارة اليت

)إ� تع��ز إنتاج�ة االقتصاد

عالة جعل القطاع الحكو�ي بمثابة معامل ف
اد إلنتاج، وتزو�د سوق العمل، واالقتص

ي المؤ 
ي العماين هل المح�ي بال�ادر الب�ش

�ي تح��ك عجلة النشاط االقتصادي المح.  وال�فوء، وأصحاب المشار�ــــع الناجحة

ن القطاع الحكو�ي من تجد�د ط اقمه تمكني
ي �شكل مستمر  الب�ش

ن عن عمل توظ�ف الباحثني
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فتح قنوات التطور والعمل المهني

:المحور الثالث

ي األول الحكومة: المعين
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ماذا بعد انعقاد المنتدى؟

ن إنما َ�دفع الجماه�ي نحو تخط�ط مساراتهم المهن�ة، وتط��ر ق اف�ة إن العمل ع� المحور�ن السابقني دراتهم االح�ت
ي االقتصاد 

ا من الخ�ارات والبدائلالمعولمللمساهمة والعمل �ن الت ؛ ح�ث يزخر عالم اليوم بالعد�د جد� من المؤهِّ
ات الدراسة والتدر�ب والعمل .وقنوات ومنصَّ

ة هذە البدائل والخ�ارات ُ�َصاب اإل�سان بالذهول، ولذا قد �ُ  خاذ قرار، أو وهنا تكمن المشكلة؛ فبسبب ك��
ِّ
ْحِجم عن ات

ا غ�ي ُمْجٍد، أو غ�ي صحيح .ر�ما َ�سلك مسار�

لماذا فتح قنوات التطور والعمل المهني؟
18



ن�ة لضمان توج�ه الناس نحو المسارات المه
فة المعروفة، المجد�ة، والمنصات المح�ت
�ام والمؤهالت المهن�ة المعتمدة؛ ال بد من ق
صة ب�دارة هذا األمر باح اف مؤسسة متخصِّ �ت

ال�ة، عاٍل، وذلك من خالل الق�ام بالوظائف الت
ها :وغ�ي

برنامج حكومي /مؤسسة
ني البرنامج الوط(متخصص 
)للتشغيل

 ، ي والعال�ي
دراسة سوق العمل العماين

ات واحت�اجاته ومتطلباته، وَرْصد الت ُّ غ�ي
.المستمرة

دراسة سوق التدر�ب، المح�ي 
ْصد والعال�ي ومؤهالته و�رامجه، ورَ 

ات المستمرة ُّ .التغ�ي إ�شاء قاعدة ب�انات وتحديثها دائما 
ي والعال�ي 

، بمعلومات سوق العمل العماين
ها  و�رامج التدر�ب المالئمة، وتوف�ي

ن  ي تفاع.للعمانيني
وين �ي إ�شاء و�دارة موقع إل��ت

ي 
ص �ن ي التخط�ط المه"متخصِّ ".ين

ن من اقتص ن العمانيني اد إدارة عمل�ة تمكني
، و��ش الو�ي  الخدمات المستقلة العال�ي

والمعرفة المهن�ة
ات�ج�ة لتغي�ي ثقاف ة وضع اس�ت

رفة، إ� اقتصاد المعال���ي االقتصاد 
و�دارة تنف�ذها بالتعاون مع 

ن الخاص والعام .المؤسسات القطاعني
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شكراً لكم
2040في تحقيق رؤية مختبر تعزيز دور المورد البشري العماني
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