من النطق السامي
« إن االنسان هو أداة التنمية وصانعها ،وهو إلى جانب ذلك
هدفها وغايتها .وبقدر ما تتمكن التنمية ،بمختلف أساليبها
ووسائلها ،من توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع بقدر ما
تكون تنمية ناجحة جديرة بأن يسعد القائمون عليها ،ويفخروا
بنتائجها الجيدة ،ويعتزوا بآثارها الطيبة .......أن نجاح أية تنمية،
وإنجازها لمقاصدها ،إنما هو عمل مشترك بين أطراف ثالثة :
الحكومة ،والقطاع الخاص ،والمواطنين .وعلى كل طرف من
هذه األطراف أن يتحمل واجباته بروح المسؤولية ،التي ال ترقى
األمم في درجات التقدم والتطور إال إذا تحلت بها ،وال تهوى
في دركات التخلف والتأخر إال إذا تخلت عنها»
قابوس بن سعيد
1998/11/18م

حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
-حفظه اهلل ورعاه-
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تميـزت منافسـات شـهر البلديـات وموارد
المياه لعـام 2014م بالتطور والتجديد مما
كان لـه بالـغ األثـر فـي تحقيـق األهـداف
المأمولـة بـدءا مـن تأكيـد روح التعـاون
واإلخـاء بين شـرائح المجتمـع وتلبية نداء
الواجـب نحـو بذل مزيـد من العمـل الجاد
والمثمـر لبنـاء ُعمان الحاضر والمسـتقبل،
ومواصلـة مسـيرة التقـدم والنمـاء علـى
أرض ُعمـان الطيبـة ،ووصوال إلى تجسـيد
صـورة صادقـة للمجتمـع ال ُعمانـي األصيل
وتراثـه العريـق ،كمـا أن درة األهداف التي
نفخـر بهـا هـي دعـم العمـل المجتمعـي
وتحقيـق شـراكة راقيـة وبنـاءة بيـن
المواطـن ومختلـف شـرائح المجتمـع من
جانـب وبيـن الحكومـة والقطـاع الخـاص
مـن جانـب آخـر ،وهـذه الشـراكة نراهـا
ونسـعد بهـا مـن خلال الجهـود الكبيـرة
مـن قبل كافـة األطـراف إلنجـاز مجموعة
متميـزة مـن المشـاريع التـي تالمـس
مختلـف احتياجـات المواطنيـن فـي
قطاعـي البلديـات وموارد المياه سـعيا نحو
المسـاهمة في مزيـد من التنمية الشـاملة
التـي تشـهدها السـلطنة.
وبينمـا تواصل وزارة البلديـات اإلقليمية
ومـوارد الميـاه جهودهـا لالرتقـاء بكافـة
المظاهـر الخدميـة والحضاريـة فـي جميع
المحافظـات والواليـات الواقعـة ضمـن
نطـاق اشـرافها ،فإنهـا تنطلـق دومـا مـن
مبـدأ اساسـي هـو أن العمـل البلـدي يعد
فـي غايـة األهميـة ،ويتطلـب التكاتـف
بيـن جميـع األطـراف المعنيـة لضمـان
اسـتمرارية هـذا العمل على أعلى مسـتوى
مـن الكفـاءة والفاعليـة بمـا يجعلـه دائمـا
مواكبـا لمـا تشـهده السـلطنة مـن تطـور
اجتماعـي وعمراني واقتصـادي وبما يحقق
الصالـح العـام ويلبـي التطلعـات الطموحة
لكافـة المواطنيـن.
إن المنافسـات النهائيـة فـي شـهر
البلديـات وموارد المياه السـابع والعشـرين
لعـام 2014م للفـوز بكـؤوس موالنا حضرة
صاحب الجاللـة السـلطان المعظم -حفظه
اللـه ورعـاه ،-وكـؤوس الـوزارة وجوائزهـا
الماليـة ،أسـفرت عـن تأهـل أربعـة عشـر
واليـة ،مـن أصـل أربعـة واربعيـن واليـة
شـاركت فـي فعاليـات الشـهر ،وكل مـن
هـذه الواليـات تتطلـع فـي كل منافسـة
إلـى أن تصبـح جـزءا مـن هـذا الحـدث
المهـم عبـر التنافـس وتقديـم المشـاريع
المتميـزة التـي تخـدم الواليـة والمجتمع
وتؤهـل مختلـف الواليات لتتويـج جهودها
بالحصـول علـى كأس جاللـة السـلطان

فخورون أن شهر
البلديات وموارد المياه
أصبح هدفه الدائم
مواكبة كافة
المتغيرات والمستجدات
التي يعيشها المجتمع

المعظـم -حفظـه اللـه ورعـاه -وهو شـرف
تتطلـع إليـه كل واليـة وتتمنـى تحقيقـه.
وفـي إطـار التكامل مـع خطـط التنمية
المتعاقبـة ،وآخرهـا الخطـة الخمسـية
الثامنـة ،فإننـا فخورون أن شـهر البلديات
ومـوارد المياه أصبـح هدفه الدائـم مواكبة
كافـة المتغيـرات والمسـتجدات التـي
يعيشـها المجتمـع ،وبينمـا نسـعى إلـى
استشـراف متطلبـات المرحلـة القادمة في
ضـوء مـا تطرحـه التطـورات مـن حولنـا،
وفي ظل اسـتعداد السـلطنة إلعـداد خطة
التنميـة الخمسـية التاسـعة فقـد جـاء
التوجـه نحو تطوير شـهر البلديـات وموارد
الميـاه عبـر الشـراكة المجتمعيـة ،وتـم
مراجعـة وتعديل وتطوير عناصر المنافسـة
شـكال ومضمونـا بمـا يضفـي مزيـدا مـن
التـوازن والفعاليـة أثنـاء عمليـة التقييـم
ويدعم روح المنافسـة الشـريفة والمتكافئة
بيـن الواليـات.
وشـكلت الـوزارة لجنـة خاصة لإلشـراف
علـى تطويـر فعاليـات ومضاميـن شـهر
البلديـات بهـدف التوصـل لمزيـد مـن
اثـراء العمـل البلـدي ،وتنظيـم ثلاث
نـدوات للتطويـر تـم عقدهـا فـي كل من
واليـات صحـار ونـزوى وصـور السـتطالع
آراء المواطنيـن وأصحـاب السـعادة الـوالة
وجميـع األطـراف ذات الصلـة حـول
مقترحـات التطويـر،
وتـم األخذ بكافـة المقترحات المناسـبة
التـي طرحـت فـي هـذه النـدوات ،وكانت
اضافـة مهمـة وبنـاءة إلـى شـهر البلديـات
ومـوارد الميـاه ،ونوجـه الشـكر الجزيـل
لكافـة المشـاركين علـى مسـاهمتهم
بالمرئيـات والمقترحـات التـي كان لهـا
بالـغ األثـر فـي تحقيـق األهـداف والغايات
المنشـودة.
وعامـا بعـد آخـر ،يواصل شـهر البلديات
ومـوارد الميـاه تحقيـق نجاحـات امتـدت
علـى مـدى العقـود الماضيـة وكان لهـا
بصماتهـا الواضحـة لخدمـة االحتياجـات
الخدميـة والتجميليـة والترفيهيـة فـي
مختلـف واليـات السـلطنة بـدءا مـن
النظافـة العامـة وتعبئـة جهـود مختلـف
فئـات المجتمـع نحـو تجميـل المـدن
والقـرى وإزالـة المشـوهات وتعزيـز
الخدمـات البلديـة بسـائر المناطـق إضافة
إلـى االهتمـام بمشـاريع التشـجير ونظافة
الشـواطئ مـع منح التوعيـة اهتماما خاصة
نظـرا ألنهـا تمثـل أحـد األسـس المهمـة
للحفـاظ علـى المنجـزات.
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مقدمة

شــهر البلديــات وموارد المياه

حفز طاقات المجتمع
لتحقيــق التنميــة المســتدامة

بحلـول عـام  2014دخلـت منافسـات شـهر البلديـات ومـوارد الميـاه عامهـا السـابع والعشـرين ،وقـد اسـتطاع
الشـهر خلال سـنوات طويلـة مـن العمـل الجـاد تحقيـق الشـراكة المجتمعيـة بين البلديـة والمواطـن وتفعيل
دور العمـل البلـدي وتعزيـز مشـاريعه الخدميـة والتنمويـة ،وقـد اسـتلهم انطالقتـه األولـى فـي أكتوبـر عـام
1985م مـن النطـق السـامي لحضـرة صاحـب الجاللـة السـلطان قابـوس بـن سـعيد المعظـم  -حفظـه اهلل
ورعـاه – بمناسـبة العيـد الوطنـي الثالـث:
«الـكل مدعـوون إلى التنافس الشـريف في خدمـة هذا الوطن العزيز».
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وحققــت المنافســات علــى مــدار األعــوام
الماضيــة نتائجهــا المطلوبــة فــي تعزيــز
مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة وتحقيــق
التعــاون بيــن البلديــات والمواطــن،
وزيــادة الوعــي بأهميــة المشــاركة مــع
جهــود البلديــات فــي تحقيــق مضاميــن
التنميــة الشــاملة والمســتدامة لتأتــي
منافســات الشــهر الســابع والعشــرين لعــام
 2014تحــت شــعار «جهــود متواصلــة
وتنميــة مســتدامة» اســتكماال إلنجــازات
الســنوات الماضيــة ،وتأكيــدا علــى نهــج
الــوزارة وحرصهــا الدائــم علــى إشــراك
المواطــن فــي مختلــف برامجهــا التنمويــة
والخدميــة.
تعــد هــذه المنافســات نموذجــا صادقــا
للعمــل الوطنــي ،ودافعــا مهما نحــو تحقيق
الطموحــات والتطلعــات التــي تهــم كل
مواطــن يعيــش علــى هــذه األرض الطيبة،
حيــث يتكامــل دور الــوزارة مــع دور الفرد
فــي مشــهد غايتــه االرتقــاء بمســتوى
الخدمــات البلديــة والمائيــة بمــا يحقــق
األهــداف والطموحــات ،وقــد أصبحــت
منافســات شــهر البلديــات ومــوارد الميــاه
علــى مــدى األعــوام الماضيــة نموذجــا
مثاليــا للتعــاون والشــراكة فــي أنشــطة
الخدمــات العامــة والتعبيــر بــكل الوضــوح
عــن روح االنتمــاء الحقيقــي فــي أرجــاء
هــذا الوطــن المعطــاء ،حيــث تســهم تلــك
المشــاركة فــي دعــم جهــود البلديــات
فــي تعزيــز خدمــات البنــى األساســية
وتوفيــر األجــواء الصحيــة وتأميــن عناصــر
الطبيعــة وحمايتهــا مــن خطــر التدهــور
واالســتنزاف.
وتمثــل منافســات شــهر البلديــات
ومــوارد الميــاه مناســبة وطنيــة تنفــرد
بهــا الســلطنة تهــدف مــن خاللهــا إلــى
إشــراك المواطــن وتعزيــز دوره فــي بنــاء
وطنــه وتنميــة مجتمعــه ،فقــد عكســت
هــذه الفعاليــات كل المضاميــن الحضاريــة
لنهضــة عمــان المباركــة بقيــادة حضــرة
صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن
ســعيد المعظــم – حفظــه اللــه ورعــاه–
وأصبــح موعــد الشــهر منظومــة عمــل
تتكاتــف فيهــا األيــدي لتعزيــز جهــود
البلديــات ومشــاريعها وتأكيــد عالقــة
التعــاون والتكافــل بيــن المواطنيــن
وبلدياتهــم.
وقــد حقــق الشــهر إنجــازات ملموســة،
إذ امتــدت منافســاته إلــى دعــم خطــط
الدولــة التنمويــة التــي ترتكــز علــى

تم وضع عدد من
األهداف التي تحقق
المغزى من تنظيم
الشهر ،أبرزها تحقيق
الشراكة الجماعية
والتعاون بين البلديات
والمواطن

مشــاريع التطويــر والتحديــث وتوفيــر
مســتلزمات الحيــاة العصريــة وآلياتهــا
بالواليــات ،وقدمــت ســلطنة عمــان مــن
خــال شــهر البلديــات ومــوارد الميــاه
نموذجــا فريــدا يحتــذى بــه للعمــل
الوطنــي القائــم علــى تكامــل جهــود
المجتمــع الذاتيــة وجهــود البلديــة
وإمكانياتهــا لتعزيــز الخدمــات البلديــة
وتطويرهــا باتســاع رقعــة الوطــن ،وال تــزال
أفــكار وآليــات هــذا الشــهر تتجــدد ســعيا
إلــى حفــز طاقــات المجتمــع وقدراتــه
حيــث تمضــي الــوزارة قدمــا نحــو تطويــر
فعاليــات وأنشــطة الشــهر انطالقــا مــن
أهميــة التطويــر والتحديــث لفعالياتــه
حتــى تواكــب حركــة التنميــة والبنــاء
التــي تشــهدها الســلطنة.
وقــد تــم وضــع عــدد مــن األهــداف
التــي تحقــق المغــزى مــن تنظيم الشــهر،
أبرزهــا تحقيــق الشــراكة الجماعيــة
والتعــاون بيــن البلديــات والمواطــن،
وزيــادة الوعــي لــدى المواطــن بأهميــة
الــدور المنــوط بــه فــي خدمــة مجتمعــه
وبيئتــه ،وإشــراكه فــي تنفيــذ المشــاريع
الخدميــة وتنميــة الخبــرات العمليــة لــدى
مختلــف قطاعــات المجتمــع مــن خــال
الممارســة الفعليــة ألنشــطة النظافــة
العامــة والتشــجير وإزالــة المشــوهات
وتجميــل المــدن والقــرى وحمايــة األفالج
ومــوارد الميــاه ،إلــى جانــب أهميــة
الشــهر فــي تعزيــز التنســيق والتعــاون بين
وزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه
والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة ذات
العالقــة بخدمــة المجتمــع وتأكيــد جهــود
األجهــزة الحكوميــة المعنيــة فــي تنفيــذ
المشــاريع التنمويــة وجهــود القطــاع
الخــاص فضــا عــن المشــاركة مــن
خــال عضويــة لجــان التقييــم والتحكيــم
مــن قبــل الــوزارات والهيئــات الحكوميــة
ذات العالقــة فــي خدمــة المجتمــع ممــا
يتحقــق معــه التكامــل والتعــاون بيــن
مختلــف أجهــزة الدولــة.
وتــم اختيــار شــهر أكتوبــر مــن كل
عــام موعــدا لمنافســات الشــهر تزامنــا مــع
احتفــاالت البــاد بالعيــد الوطنــي المجيــد
الــذي يوافــق  18نوفمبــر مــن كل عــام،
لتأكيــد معانــي المشــاركة الجماعيــة بيــن
األجهــزة المعنيــة والمواطنيــن علــى
اتســاع رقعــة الوطــن فــي االحتفــال بهــذه
المناســبة.
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فـي عـام  2014نالـت خمـس واليـات شـرف الفـوز بكـؤوس حضـرة صاحـب الجاللـة السـلطان المعظـم
حفظـه اهلل ورعـاه -وهـي واليـات صـور ومنـح وصحـم ومدحـاء وإبـراء كمـا حـازت خمـس واليـات أخـرىعلـى كـؤوس الـوزارة مـع جوائـز مالية ،وهـي على الترتيب واليـات لوى وعبري والسـنينة وبهلاء والمضيبي
واسـتحقت أربـع واليـات دروع الـوزارة مـع جوائـز مالية تقديـرا لتحقيقهـا نتائـج متقدمة في مجـاالت مختلفة
وهـي واليـات الجـازر وجعلان بنـي بـو حسـن ونخـل والعوابـي ،كمـا ارتـأت الـوزارة تكريـم بلديـة الخابـورة
ً
ً
تقديـرا لجهودهـا فـي مجـال التوعيـة واإلعلام وتكريـم بلديـة مدحـاء تقديـرا لجهودهـا فـي مجـال تطويـر
مداخـل المـدن.
أمـا الواليـات التـي لـم يحالفهـا الحـظ فـي إحـراز مراكز متقدمـة في المنافسـات فقـد منحتها الـوزارة جوائز
ماليـة تقديـرا لجهودهـا وحافـزا وتشـجيعا لهـا علـى مواصلة العمـل والعطاء.
وكانـت أربـع عشـرة واليـة ،مـن أصـل أربـع وأربعيـن واليـة مشـاركة فـي فعاليـات الشـهر ،قـد نجحـت فـي
التأهـل للمنافسـة النهائيـة.
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واليات

واليات

واليات

فازت بكؤوس
حضرة صاحب الجاللة
السلطان المعظم

حازت على
كؤوس الوزارة

استحقت
دروع الوزارة

مع جوائز
مالية

مع جوائز
مالية

-حفظه الله ورعاه-

مــع جوائز مالية
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أوال :الواليــات الفائــزة بكــؤوس حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان المعظم مــع جوائز مالية
ً
احتفظــت واليــة صــور بمحافظــة جنــوب

المركز األول:

والية صور

الشــرقية بــكأس حضــرة صاحــب الجاللــة
الســلطان المعظــم لمنافســات شــهر البلديــات

ومــوارد الميــاه الســابع والعشــرين بعــد فوزهــا
بالمركــز األول فــي منافســات الشــهر لعــام
2014م للعــام الثالــث علــى التوالــي.

ونفــذت واليــة صــور عــددا مــن المشــاريع مــن
بينهــا:
جســر عبــور المشــاة مقابــل مكتــب والــي

صــور

مشــروع إنشــاء مقبــرة عامــة بالواليــة

بمســاحة  500ألــف متــر مربــع

مشــروع تطويــر الواجهــة البحريــة بنيابــة

طيــو ي

مشــروع ملعــب األطفــال بنيابــة طيــوي

وملعــب متكامــل بمنطقــة قلهــات.

مشروع تطوير وتجميل ميدان اإلحتفاالت.
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والية صور
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والية صور
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والية صور

18

19

الواليــات الفائــزة بكــؤوس حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان المعظم مــع جوائز مالية

المركز الثاني:

والية منح
فــازت واليــة منــح بمحافظــة الداخليــة
بالمركــز الثانــي فــي منافســات الشــهر
لعــام  2014م ،ومــن أهــم المشــاريع
التــي نفذتهــا :
تجميل ســوق الوالية
ترميم موقع الحرفيين بالســوق
صيانــة وتأهيــل وإنــارة بعــض الطــرق
الداخليــة
تشــجير مدخــل الواليــة وتجميــل دوار
الجامــع األثــري
تطويــر وتركيــب ألعــاب أطفــال بعــدد
مــن المنتزهــات وصيانــة مجموعــة
مــن األفــاج.
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المركز الثالث:

والية صحم
انجـــزت واليـــة صحـــم بمحافظة شـــمال
الباطنـــة العديـــد مـــن المشـــاريع منها:
إنشاء منتزه الصحمي
مشروع تجميل حديقة صحم
تأهيـــل المســـرح وتزويـــده بأجهـــزة
عـــرض إلكترونيـــة
رصـــف الطـــرق بعـــدد مـــن القـــرى
وإقامـــة المظـــات
بنـــاء المنـــازل لذوي الدخـــل المحدود
وتقديـــم المســـاعدات العينيـــة والمادية
لبعض الحرفييـــن والمحتاجيـــن واأليتام.
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من أبرز المشاريع التي تم انجازها في

المركز الرابع:

والية مدحاء

والية مدحاء بمحافظة مسندم
تنفيذ مشروع الحزام األخضر «السياج
النباتي» بمدخلي مدحاء الجنوبي
والشمالي
عمل شبكة ري حديث من محطة
الصرف الصحي
مشروع إعادة استخدام مياه مغسلة
السيارات
تركيب أعمدة إنارة لبعض الطرق
في مجال خدمات المجتمع فقد
تم صيانة ومعالجة التشققات لمنازل
أصحاب الضمان االجتماعي والدخل
المحدود واأليتام.
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المركز الخامس:

والية إبراء
قدمــت واليــة ابــراء بمحافظــة شــمال
الشــرقية مشــاريع عديــدة منهــا:
إنشاء سوق األربعاء للحرفيين
تجميل مدخل سفالة إبراء
مشاريع رصف وإنارة الطرق الداخلية
عمل ممرات للمشاة
بناء مساكن لذوي الدخل المحدود
إقامــة قريــة تراثيــة توعويــة ومعــرض
للحرفييــن بالواليــة.
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كلمــة معالــي وزيــر البلديــات اإلقليميــة وموارد المياه

ثانيــاً  :الواليــات الفائــزة بكــؤوس الوزارة مــع جوائز مالية

شــاركت واليــة لــوى بمحافظــة شــمال

المركز السادس:

والية لوى

الباطنــة فــي منافســات الشــهر بعــدد
مــن المشــاريع ،منهــا:
إنشاء قاعة لوى متعددة األغراض
تدشين ركن البلدية بمدارس الوالية
تســوير مقابــر وإنشــاء مدرســة تحفيــظ
القــرآن الكريــم
توفيــر مجمعــات قمامــة ،وتركيــب
أعمــدة إنــارة
صيانة افالج وتنفيذ حمالت النظافة
إقامة معرض تراثي
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المركز السابع:

والية عبري
نفــذت واليــة عبــري بمحافظــة الظاهــرة
مجموعــة مشــاريع منهــا:
تحســين الحدائــق العامــة وتجميــل الطــرق
واألســواق واألحيــاء الســكنية
تركيب أعمدة إنارة وإعادة تأهيل الطرق
التشجير وتركيب أنظمة الري الحديثة
تقديــم مســاعدات وترميــم وتجهيــز المنازل
ألصحــاب الضمــان االجتماعي
االهتمـــام بالصناعـــات الحرفيـــة وإقامة
معســــــــــــكرات عمـــل للنظافـــة وإزالة
المشـــوهات وصيانة األفالج
فضــا عــن عــدد مــن المشــاريع االبتكاريــة
مثــل تركيــب أعمــدة إنــارة بالطاقــة
الشمســية وتنفيــذ برامــج الرقابــة الذاتيــة
للمطا عــم .
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المركز الثامن:

واليةالسنينة
قدمـــت واليـــة الســـنينة بمحافظـــة
البريمـــي مشـــاريع تشـــمل:
نظــام للــري الحديــث فــي عــدد
مــن المواقــع وبنــاء غرفــة تحكــم
للمضخــات الخاصــة بــه.
توريــد وتركيــب شــرائح لتخزيــن الطاقــة
الشمســية لمضخــة اآلبــار المســاعدة
لفلجــي الريحانــي والســنينة.
عمــل مســطحات خضــراء لمنطقــة
األلعــاب بحديقــة البلديــة.
إقامــة قريــة تراثيــة ودورات لتنميــة
مواهــب الطــاب فــي مجــال اللغــة
اإلنجليزيــة.
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المركز التاسع:

والية بهالء
شـــاركت واليـــة بهـــاء بمحافظـــة
الداخليـــة بمشـــاريع منهـــا:
إقامة منتزه حي النهضة
تشجير مدخل الوالية وجسر جبرين
رصــف بعــض الطــرق الداخلية ومصلى
العيديــن وطريــق العقــدة ومواقــف
مســجد وادي قريــات
إنارة عدد من الطرق.
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المركز العاشر:

والية المضيبي

ضمـــن أبـــرز المشـــاريع المنفـــذة
بواليـــة المضيبي بمحافظة شـــمال
ا لشر قية :
تشجير وإنارة بعض الطرق
تجميــل عــدد مــن الــدوارات مــن بينهــا
دوار المضيبــي ودوار قريــة لــزق
عمــل ســاحة للمناســبات وبنــاء مظــات
االنتظار
صيانــة األفــاج وانشــاء نظــام الــري
الحديــث بحدائــق ســناو ولــزق.
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المركز الحادي عشر:

والية الجازر
تمثلـــت أهم المشـــاريع المنجـــزة في
واليـــة الجـــازر بمحافظة الوســـطى في:
بناء مسلخ وسوق للوالية
إقامة مردم للبلدية
صيانــة وتجميــل مدخــل الوالية وبعض
الدوارات
بناء مصلى للعيد
صيانــة لحديقــة اللكبــي مــع تركيــب
األلعــاب وإقامــة مظــات مــع ممــرات
تركيــب ألعــاب وكراســي علــى شــاطئ
الراحة
تركيــب أعمــدة إنــارة فــي مختلــف
القــرى.
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فـــي واليـــة جعـــان بنـــي بوحســـن

المركز الثاني عشر:

والية جعالن
بني بو حسن

بمحافظـــة جنوب الشـــرقية تمثلت أهم
المشـــاريع في:
إنشاء منتزه البلدية
تجميــل الطــرق واألســواق واألحيــاء
ا لســكنية
التشــجير وكذلــك تركيــب أنظمــة الــري
الحديثــة
إنارة عدد من الطرق الداخلية
صيانــة المرافــق العامــة للواليــة وأعمال
الصيانــة والتســوير بالمقابر.
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المركز الثالث عشر:

والية نخل
تـــم تنفيذ عـــدد مـــن المشـــاريع في
واليـــة نخـــل بمحافظـــة جنـــوب الباطنة
منها :
تركيب أعمدة انارة
توســعة ورصــف الطــرق وعمل كاســرات
ســرعة وأرصفة للشــوارع
بناء مدارس لتعليم وتحفيظ القران
تسوير عدد من المقابر
تركيــب نظــام ري حديــث فــي منتــزه
عيــن الثــوارة الســياحي حفاظــا علــى
الميــاه التــي تهــدر لــري االشــجار
صيانــة عــدد مــن المشــاريع التــي تــم
تنفيذهــا مســبقا.
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الواليــات الفائــزة بــدروع الوزارة مــع جوائز مالية

المركز الرابع عشر:

والية العوابي

تضمنـــت ابـــرز المشـــاريع فـــي واليـــة
العوابـــي بمحافظـــة جنـــوب الباطنـــة
إنشــاء مصلــى للعيــد ومســجد بالحديقــه
العامــه
إقامــة مظــات االنتظــار فــي عــدد مــن
المواقــع
إنارة بعض الطرق الداخليه
تنفيــذ نظــام للــري الحديــث وتشــجير
الشــارع العــام وجســر الرامــي
إضافــة إلــى المعــرض المقــام بمدرســة
وادي بنــي خــروص بمشــاركة مــدارس
الواليــة والمؤسســات الحكوميــة االخــرى
واشــتمل علــى معروضــات متنوعــة عن
البلدية.
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شعار شهر البلديات وموارد المياه:

جهود متواصلة

وتنمية مستدامة

يبـرز شـعار شـهر البلديـات ومـوارد الميـاه جهـود وزارة البلديـات اإلقليميـة ومـوارد الميـاه فـي مواصلـة دعـم
المشـاريع الخدميـة والتنمويـة ،وتشـجيع العمـل البلـدي باعتبـاره ركيـزة لتنميـة المـوارد الماديـة والبشـرية،
وهـو شـعار يواكـب تطـور األوضـاع االجتماعيـة واالقتصاديـة مـن تغيـر األنمـاط االسـتهالكية فـي المجتمع
وتزايـد احتياجـات النمـو السـكاني والتوسـع العمرانـي ومـا يتطلبـه مـن الخدمـات والمشـاريع البلديـة
المتطـورة.
وفـي إطـار حـرص الوزارة على أن تتماشـى شـعارات الشـهر وأهدافـه مع طبيعـة كل مرحلة من مراحل
التنميـة ومتطلباتهـا ،تبنـت الـوزارة شـعار «جهـود متواصلـة وتنميـة مسـتدامة» لفعاليـات الشـهر بـدءا مـن
الشـهر الثالـث والعشـرين لعـام 2007م وحتـى اآلن ،ويواكـب الشـعار مـا تتبعـه الـوزارة مـن اسـتراتيجية تقوم
علـى مبـدأ التكامـل فـي مشـاريع شـهر البلديـات ومـوارد الميـاه لتحقيـق التنمية المسـتدامة.
ومنـذ انطلاق الشـهر فـي عـام  1985اتخـذ الشـهر شـعارا خاصا به يجسـد طابعـه المميز ويعبـر عن الهدف
الـذي يرمـي إليـه ،ويواكـب خطـط التنميـة واالهتمـام العـام باحتياجـات المجتمـع وتطـوره ،إضافـة إلـى
تأكيـد القيـم والسـلوكيات الحضاريـة لـدى أفـراد المجتمـع العمانـي وتنميـة قـدرات كل فـرد فـي اإلسـهام
الحقيقـي فـي إضفـاء المظهـر الحضـاري علـى المـدن والقـرى وحمايـة الصحـة العامـة.
ومـع بـدء شـهر البلديـات فـي عـام  1985وحتـى عـام  2006تنوعـت الشـعارات المميـزة للشـهر لتواكـب
مراحـل التطـور المتواليـة فـي السـلطنة ،فعلـى مـدى السـنوات السـبع األولـى وتزامنـا مـع بـدء مـد فتـرة
المنافسـة بيـن البلديـات إلـى شـهر كامـل ،تصـدرت النظافـة العامـة عناصـر المنافسـات وتمحـورت حولهـا
كافـة األنشـطة التـي شـهدتها فعاليـات الشـهر فـي الفتـرة مـن عـام 1985م وحتـى عـام 1991م ،إلـى جانـب
العنايـة بجهـود فئـات المجتمـع نحـو تجميـل المـدن والقـرى وإزالـة المشـوهات وتعزيـز الخدمـات البلديـة
بسـائر المناطـق ثـم دخلـت إلـى دائـرة االهتمـام مشـروعات التشـجير ونظافـة الشـواطئ ،وبـدأ إدخـال عنصـر
التوعيـة ضمـن عناصـر منافسـات الشـهر واصبـح هـذا العنصـر يسـتقل بأنشـطته بعـد أن كان نشـاطا ضمنيـا
ضمـن فعاليـات الشـهر.
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1985

1986

النظافة من اإليمان

نظافة مدينتك عنوان حضارتك

1987

مدينتنا منزلنا الكبير فلنحافظ
على نظافتها

1988

النظافة والزراعة ضرورتان
للحياة

وفـي شـهر البلديـات األول فـي أكتوبـر 1985م كان وجـاء شـعار الشـهر الثانـي فـي أكتوبـر 1986م

وفـي الشـهر الثالـث فـي أكتوبـر 1987م كان شـعار ومـزج شـعار الشـهر الرابـع لعـام 1988م «النظافـة

الشـعار «النظافـة مـن اإليمـان» تأصيلا لركـن مـن «نظافـة مدينتـك عنـوان حضارتـك» تأكيـدا علـى

«مدينتنـا منزلنـا الكبيـر فلنحافـظ علـى نظافتهـا»

والزراعـة ضرورتـان للحيـاة» بيـن ضـرورة النظافـة

أركان العبـادة فـي اإلسلام وتوظيفـا جيـدا لمـوروث البعـد الحضـاري فـي اتخـاذ النظافة سـلوكا ومعنى

إشـارة إلـى تلـك العالقـة المتكاملـة لموقـع المدينـة

كسـلوك حضـاري والزراعـة كجهـد بشـري وكالهما

حضـاري أصيـل فـي المجتمـع العمانـي.

1989

مسـتديما فـي حياتنـا.

1990

فـي حياتنـا وضرورة الحفاظ علـى جمالها ونظافتها مطلبـان حيويـان.

1991

1992

إزالة المشوهات عنوان
المجتمع الراقي

إزالة المشوهات من أجل
بيئة نظيفة

أمـا شـعار الشـهر الخامـس فـي أكتوبـر 1989م وكـرس الشـهر السـادس فـي عـام1990م شـعاره

فيمـا سـلط شـعار الشـهر السـابع -أكتوبـر 1991م

وفـي العـام الثامـن لشـهر البلديـات الـذي أصبـح

«المـاء ثـروة والنظافـة صحـة فلنحافـظ عليهمـا» «التوعيـة والتشـجير نظافـة ونمـاء» لزيـادة الوعـي

«إزالـة المشـوهات عنـوان المجتمـع الراقي» الضوء شـهر البلديـات والبيئـة فـي أكتوبـر 1992م ،بعـد أن

فقـد عبـر عـن أهميـة الحفـاظ علـى الصحـة العامـة بأهميـة التعـاون لنشـر اللـون األخضـر مـن أشـجار

علـى أهميـة التعـاون الجماعـي مـن أجـل الحفـاظ

أضيفـت رعايـة البيئـة وصـون مواردهـا إلـى أنشـطة

علـى المظهـر الحضـاري لمدننـا وقرانـا.

وزارة البلديـات وتوجهاتهـا ،جـاء شـعار الشـهر لهـذا

الماء ثروة والنظافة صحة
فلنحافظ عليهما

وتنميـة المـوارد الطبيعيـة للبلاد.

التوعية والتشجير نظافة ونماء

وخضـرة كقيمـة جماليـة وصحيـة.

العـام « إزالـة المشـوهات مـن أجـل بيئـة نظيفـة»
بنـص صريـح لتكاتـف جهـود المجتمـع نحـو إصحاح
البيئـة ومكافحـة التلـوث.
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1993

1994

معا من أجل حماية البيئة

معا من أجل مدينة نظيفة

وهـو مـا أكـده شـعار الشـهر التاسـع -أكتوبـر 1993م بينمـا دعـا شـعار العـام العاشـر -أكتوبـر 1994م
«معـا مـن أجـل حمايـة البيئة» مـن الدعـوة صراحة

«معـا مـن أجـل مدينـة نظيفة» إلـى تكثيـف جهود

لتأكيـد معنـى التضافـر والتعـاون لحمايـة مفـردات

المجتمـع العمانـي لتحقيـق المدينـة النظيفـة صحيا

البيئـة العمانيـة.

وبيئيـا.

1995

2001

معا من أجل عمان

وفـي فعاليـات شـهر البلديـات والبيئـة الحـادي

مقدراتـه مـن بيئـة ومجتمـع ومشـروعات وخدمـات.

عشـر فـي أكتوبـر 1995م ،واكـب شـعار «معـا مـن

وفـي ضـوء مـا حققـه الشـعار فـي هـذه المناسـبة

أجـل عمـان» ،احتفاليـة السـلطنة باليوبيـل الفضـي

مـن إنجـازات وتفاعـل من قبـل المواطنين ومن أجل

لنهضتهـا المباركـة واكتسـب وقعـا متميـزا ألنـه إتاحـة الفرصـة أمـام الواليـات للتعبيـر عـن وفائهـا
عاصـر مناسـبة تاريخيـة مجيـدة ،وبـدا واضحـا اعتـزاز

وحماسـها لغايـات الشـهر وأهدافـه النبيلـة أسـتمر

المواطنيـن بمعنـى الشـهر وداللتـه الوطنية وشـمول شـعار «معـا مـن أجـل عمـان» فـي منافسـات

2002

2006

نحو مزيد من التكافل االجتماعي

أهدافـه نحـو خدمـة الوطـن بـكل مـا يمثلـه وبـكل

الشـهر للفتـرة مـن عـام 1996م وحتـى عـام 2001م

2007

2014

جهود متواصلة وتنمية مستدامة

تـم اختيـار شـعار «نحـو مزيـد مـن التكافـل علـى حـرص الـوزارة علـى تعزيـز روح التعـاون

تبنـت الـوزارة شـعار «جهـود متواصلـة وتنميـة خطـط التنميـة المسـتدامة وأهدافهـا .

االجتماعـي» لفعاليـات شـهر البلديـات والبيئـة والتكاتـف بيـن جميـع قطاعـات المجتمـع وأجهـزة

مسـتدامة» لحرصهـا علـى مواصلـة تعزيـز جهودهـا ويأتـي ذلـك فـي إطـار حـرص الـوزارة علـى أن

الدولـة المسـؤولة ،وقـد لعبـت المؤسسـات الحكوميـة

ومشـاريعها الخدميـة والتنمويـة وتأكيـد دور العمـل تتماشـى شـعارات الشـهر وأهدافـه مـع طبيعـة كل

ومـوارد الميـاه الثامـن عشـر للعـام 2002م ،واسـتمر

هـذا الشـعار حتـى فعاليـات الشـهر فـي عامـه والقطاعـات األهليـة خلال فعاليـات هـذا الشـهر دورا
الثانـي والعشـرين 2006م ،حيـث تركـزت الفعاليـات

البلـدي فـي تنميـة المـوارد الماديـة والبشـرية لصالـح مرحلـة مـن مراحـل التنميـة وأهدافهـا.

مشـهو د ا .

علـى ترسـيخ مبـدأ التكافـل االجتماعـي تأكيـدا
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الـتـقـيـيـــم

بعـد مراجعـة شـاملة لعناصـر منافسـات شـهر البلديـات ومـوارد الميـاه قامـت الـوزارة بإصـدار دليـل متكامـل
حـول عناصـر المنافسـة فـي شـكلها الجديـد ،ويعـد الدليـل إضافـة مهمـة للمنافسـات وهـو بمثابـة مرجـع
أساسـي وموضوعـي لتحديـد وتقييـم عناصـر المنافسـة بـكل وضـوح وشـفافية.
ويتكـون دليـل تقييـم عناصـر منافسـات شـهر البلديـات ومـوارد الميـاه لعـام  2014م مـن جزئيـن األول هـو

الـتـقـيـيـم..
 8عناصر للمشاريع واألنشطة
التوعوية واالبتكارات واألعمال المجيدة

عناصـر اسـتمارة التقييـم النهائـي والثانـي هـو نمـاذج اسـتمارات التقييـم
وفـي جزئـه األول يتضمـن الدليـل عناصـر المنافسـات المكونـة مـن  8عناصـر أساسـية هي مشـاريع التجميل
والتطويـر وخدمـة المجتمـع واالهتمـام بالمظهـر العـام والمشـاريع المائيـة والمشـاريع الخدميـة
واألنشـطة التوعويـة ،و االبتـكارات فـي المجـاالت البلديـة والمائيـة واألعمـال المجيـدة ،وشـهدت عمليـة
التقييـم تطـورا مهمـا مـن حيـث أن التقييـم أصبـح ال يقتصـر علـى المشـاريع فقـط بـل هـي إحـدى عناصـر
تقييـم فعاليـات الشـهر ولهـا درجـات محـددة.
وتتضمـن المنافسـة علـى نيـل مراكـز متقدمـة فـي شـهر البلديـات ومـوارد الميـاه تطوير مسـتوى الخدمات
الصحيـة والوعـي الصحـي لـدى أفـراد المجتمـع بمختلـف فئاتـه وشـرائحه ،وذلـك مـن خلال تقييـم أعمـال
النظافـة العامـة والتفتيـش علـى المنشـآت الغذائيـة واألنشـطة المهنيـة ،إلـى جانـب الخدمـات البيطريـة
والتـي تشـمل التـزام المسـالخ ومحلات بيـع المـواد الغذائيـة والدواجـن واألسـماك باشـتراطات اللوائـح
الصحيـة المحـددة مـن قبـل الـوزارة ،والتـزام تلـك المنشـآت أيضـا باالشـتراطات الصحيـة مـن خلال تجديـد
التراخيـص واللوحـات التجاريـة ،وتنفيـذ برامـج التفتيـش الـدوري علـى المنشـآت الغذائيـة والمحلات المهنيـة.
وبهـدف تركيـز المشـاريع والفعاليـات واألنشـطة المنفـذة علـى خدمـة مضاميـن الشـهر وضمـان تحقيـق
إنجـازات بلديـة ومائيـة يسـتفيد منهـا المواطـن والمقيـم علـى حـد سـواء فقـد تـم تحديـد بعـض العناصـر
التـي ينبغـي علـى كل لجـان الشـؤون البلديـة فـي الواليـات المتنافسـة وعددهـا  44واليـة التركيـز عليها عند
تنفيذهـا لمشـاريعها البلديـة والمائيـة الهادفـة إلـى تحقيـق مراكـز متقدمـة ضمـن هـذه المنافسـة الوطنيـة
الهامـة وهـذه العناصـر هـي:
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1

مشاريع التجميل والتطوير
الطـرق وتنفيـذ مشـاريع التشـجير المـزودة بأنظمـة

يتضمـن نطـاق هـذه المشـاريع بنـاء وإضافـة وترميم

المرافـق العامـة إلـى جانـب جهـود لجنـة الشـؤون

لجـان الشـؤون البلديـة فـي مجـال إقامـة وتطويـر الـري الحديثـة إلـى جانـب إقامـة المظلات ورصـف

وتجهيـز المنـازل ألصحـاب الضمـان االجتماعـي

البلديـة فـي مجـال االهتمـام بالصناعـات الحرفيـة

الحدائـق القائمـة والمنتزهـات وإنشـاء دورات الميـاه

المواقـف العامـة ،وكافـة المشـاريع األخـرى

وذوي الدخـل المحدود واالحتياجات الخاصة وتقديم

وكافـة المشـاريع األخـرى المتنوعـة التـي تحقـق

واأللعـاب اآلمنـة لألطفال وفق المعاييـر المعتمدة،

الهادفـة إلـى إضفـاء لمسـات جماليـة علـى المدينـة

المسـاعدات الماديـة والعينيـة لهـم ومشـاريع صيانـة

النفـع العـام ألفـراد المجتمـع .

وتجميـل الطـرق واألسـواق واألحيـاء السـكنية وإنـارة

أو القريـة .

يدخـل ضمـن هـذا العنصـر المشـاريع التـي تنفذهـا
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2

مشاريع خدمة المجتمع
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3

االهتمام بالمظهر العام

يتضمـن تقييـم االهتمـام بالمظهـر العـام النظافـة

لقـد تـم وضـع المشـاريع المائية ضمن عناصـر تقييم

العامـة التـي تشـمل األحيـاء السـكنية والسـاحات

شـهر البلديـات ومـوارد الميـاه وذلـك بهـدف تشـجيع بصيانـة األفلاج وتنفيـذ مشـاريع وابتـكارات لترشـيد

العامـة واألسـواق وإزالـة المشـوهات .

56

4

المشاريع المائية
التركيـز علـى هـذا العنصـر مـن خلال االهتمـام

أفـراد المجتمـع علـى االهتمام بهذا المـورد الثمين

اسـتهالك الميـاه وتنفيـذ مشـاريع حفـر وصيانـة اآلبـار

وذلـك لمـا تمثلـه مشـاريع ادارة وتنميـة المـوارد

الـى جانـب المشـاريع األخـرى التـي تخـدم المـوارد

المائيـة مـن أهميـة خاصـة للفـرد والمجتمـع ويتـم

المائيـة ويسـتفيد منهـا المجتمـع .
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5

المشاريع الخدمية

يدخـل ضمـن هـذا العنصـر الجهـود المبذولـة فـي

المقابـر ،إلـى جانـب جميـع المشـاريع الخدميـة

يدخـل ضمـن هـذا العنصـر الجهـود المبذولـة فـي

مجـال صيانـة المرافـق العامـة مثل األسـواق والطرق

األخـرى التـي تبتكرهـا لجنـة الشـؤون البلديـة والتـي

األنشـطة والمشـاريع التـي تحمل الطابـع االبتكاري

وإنشـاء وتمهيـد الطـرق الجديـدة ورصـف الطـرق

تقـدم خدمـات جليلـة ألفـراد المجتمـع.

فـي مختلـف االنشـطة والخدمـات البلديـة والمائيـة

القائمـة وتنفيـذ مشـاريع اإلنـارة ومشـاريع تسـوير
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6

االبتكارات في المجاالت
البلدية والمائية

المنفـذة فـي المنطقـة.
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7

8

األنشطة التوعوية

يتـم التركيـز ضمـن فعاليـات منافسـات الشـهر علـى

األعمال المجيدة

والمائيـة وتعريـف أفـراد المجتمـع بهـذه المناسـبات

يعـد هـذا العنصـر مقياسـا يرصـد تميـز الواليـات فـي

تقييـم دور البرامـج التوعويـة واإلعالميـة المنفـذة وإقامـة معسـكرات العمـل التـي تصاحبهـا حملات

القيـام بمشـاريع وابتـكارات غيـر مسـبوقة فـي أي

مـن قبـل البلديـات االقليميـة فـي تعزيـز الوعـي

التوعيـة.

واليـة أخـرى وتقـوم لجـان التقييـم باختيـار مـا تـراه

البلـدي والمائـي لـدى كافـة شـرائح المجتمـع،

كذلـك يتـم تقييـم مـدى التـزام البلديـات بإصـدار

مناسـبا مـن أعمـال مجيـدة.

وذلـك مـن خلال االسـتمرار فـي تنظيـم النـدوات

مطبوعـات

البلـدي

والمسـابقات والمعـارض الهادفـة وتوزيـع إصـدارات

والمائـي وبقيـة األنشـطة محـور اهتمـام الشـهر.

وكتيبـات

فـي

القطاعيـن

الـوزارة ،والحـرص علـى االحتفـال بالمناسـبات البلديـة
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استمارات التقييم
ثالث نماذج الستمارات التقييم

يتضمـن الدليـل أيضـا ثالثـة نمـاذج السـتمارات التقييـم وهـي اسـتمارة التقييـم النهائـي التـي تتضمـن
عناصـر المنافسـة فـي المشـاريع والفعاليـات واسـتمارة تقييـم عناصـر المنافسـة للرقابـة الصحيـة والصـرف
الصحـي واسـتمارة تقييـم عناصـر المنافسـة للتوعيـة واإلعلام وتقيـم عناصـر االسـتمارتين طـول السـنة .
وتشـمل اسـتمارة التقييـم فـي مجـال الرقابـة الصحيـة والصـرف الصحـي االهتمـام بالمظهـر العـام والتـزام
المنشـآت والمحلات الغذائيـة والمهنيـة باالشـتراطات الصحيـة والتفتيـش الـدوري علـى المنشـآت والمحلات
الغذائيـة والمهنيـة.
وفـي اسـتمارة التوعيـة واإلعلام تشـمل العناصـر االلتزام بتنفيذ أنشـطة خطـة التوعية والنـدوات والمحاضرات
والمسـابقات وإقامـة معسـكرات العمـل وحملات التوعيـة وأنشـطة التواصل مـع المجتمع المحلـي لتعزيز
مفهـوم التعـاون بيـن كافة شـرائح المجتمع.
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لجان تقييم شهر البلديات وموارد المياه

3

اللجنة اإلدارية المساعدة

قامـت اللجـان المشـكلة لتقييـم منافسـات الشـهر جاللـة السـلطان المعظـم -حفظـه اهلل ورعـاه-

تتولـى اللجنـة اإلداريـة األعمـال الكتابيـة والمراسلات

للمراكـز الخمسـة األولـى ،كمـا تتولـى لجنـة التقييـم

والحفـظ والتبويـب واالتصـاالت وتأميـن وتجهيـز

التـي قامـت بزيـارة الواليـات ،ومـن خاللها تم ترشـيح والتحكيـم النهائيـة اختيـار الواليـات الفائـزة فـي

الكـؤوس والجوائـز واإلشـراف علـى إقامـة الحفـل

بدورهـا فـي عمليـات التقييـم وبـدأت باللجـان األوليـة
( )14واليـة للدخـول فـي المنافسـة النهائيـة لكـؤوس

1

منافسـات الشـهر .

لجنة التقييم والتحكيم

ا لختا مـي .

4

اللجنة االعالمية

تشـكل لجنـة التقييـم والتحكيـم بقـرار مـن معالـي والهيئـات المعنيـة وبعـض المختصيـن بالـوزارة

تقـوم اللجنـة اإلعالميـة بتوفيـر كافـة االحتياجـات

وزيـر البلديـات االقليميـة ومـوارد الميـاه ويتـرأس وتتولـى هـذه اللجنـة التقييـم النهائـي لفعاليـات

اإلعالميـة واإلرشـادية المختلفـة ووضـع خطة شـاملة

هـذه اللجنـة سـعادة وكيـل الـوزارة لشـؤون البلديـات

الشـهر وفقـا السـتمارة ودليـل التقييـم المعتمديـن.

للتغطيـة وإعـداد المـواد اإلعالميـة الالزمـة.

االقليميـة ،وتضـم فـي عضويتهـا ممثلـو الـوزارات

2

لجنة التقييم األولي

يتـم تشـكيلها بواسـطة اللجنـة الرئيسـية وتضـم

الواليـات خلال الثلـث األخيـر مـن شـهر أكتوبـر حيـث

يتولـى أميـن لجنـة التقييـم والتحكيـم وضـع الخطـط البيانـات واإلحصـاءات وغيرهـا مـن المعلومـات والوثائـق

فـي عضويتهـا ممثلـو الـوزارات والهيئـات المعنيـة

تقـوم بترشـيح الواليـات المؤهلـة للمنافسـات النهائية.

ووضعها تحت تصرف اللجنة الرئيسـية والتنسـيق مع سـائر

والمختصيـن مـن الـوزارة ،وتقـوم بجولـة فـي جميـع
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5

أمانة اللجان

واإلجـراءات التنظيميـة التـي تضعهـا اللجنـة موضـوع

التنفيـذ ،ويتلقـى التقارير من اللجان الفرعية ويتولى إعداد الجهـات ذات العالقـة وتأميـن كافـة احتياجـات اللجـان.
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جهــود متواصلــة للتطوير

حظيـــت فعاليـــات شـــهر البلديـــات ومـــوارد الميـــاه علـــى الرعايـــة الســـامية مـــن لـــدن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة
الســـلطان قابـــوس بن ســـعيد المعظم ـ حفظـــه اهلل ورعاه ـ حيث بـــارك جاللته بأن يتم تنظيم منافســـات
ً
ً
الشـــهر كل ســـنتين بدال مـــن تنظيمها ســـنويا إلتاحـــة المجـــال للجميع للمســـاهمة الفاعلـــة والتخطيط
المـــدروس والســـليم لكافة الفعاليات والمشـــاريع المـــراد تنفيذها.
وتمضـي وزارة البلديـات اإلقليميـة ومـوارد الميـاه قدمـا نحـو تطويـر فعاليـات وأنشـطة هـذا الشـهر انطالقـا مـن أهميـة
التطويـر والتحديـث لفعالياتـه حتـى تواكـب عجلـة التنميـة والبنـاء التـي تشـهدها السـلطنة عبـر المشـاريع والفعاليـات
واألنشـطة والخدمـات البلديـة والمائيـة والتـي تعكـس دور المواطن كشـريك للمؤسسـات الحكومية والخاصـة في تحقيق
مضاميـن التنميـة الشـاملة والنهـوض بمسـتوى الخدمـات التـي تقدمهـا الحكومـة للمواطنيـن.
وشـهد العامان األخيران  2013و 2014إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج لتطوير منافسـات الشـهر وذلك بالتنسـيق مع كافة
الجهات والمؤسسـات وأصحاب السـعادة الوالة رؤسـاء لجان الشـؤون البلدية للخروج برؤية واضحة تخدم أهداف الشـهر .

جهود متواصلة للتطوير
رفع قيمة الجوائز وتركيز على الصحة
العامة والتوعية في منافسات 2014

وخلال عـام  2013نظمـت الـوزارة ثلاث نـدوات وحلقـات نقاشـية فـي واليـات صحـار ونزوى وصـور حول تطويـر فعاليات
شـهر البلديات وموارد المياه ،بهدف طرح الرؤى ومناقشـة مختلف مقترحات تطوير فعاليات الشـهر وأنشـطته المتعددة،
وصـوال إلـى إعـادة هيكلـة العناصـر والفعاليـات بمـا يخـدم العمـل البلـدي والمائـي ،وإضافـة أبعـاد جديـدة للفعاليـات
تسـاعد فـي تعزيـز ودعـم مختلـف المشـاريع والخدمـات ،وتـم األخـذ والعمـل بـكل ما هو مناسـب مـن مقترحات .
ومـن خلال مـا توصلـت اليـه نتائـج هـذه الحلقـات تم خلال شـهر البلديات ومـوارد المياه السـابع والعشـرين رفع قيمة
جوائـز الشـهر وذلـك مـن أجـل حـث الجميـع علـى بـذل المزيـد مـن الجهـد والعطـاء واالرتقـاء بمسـتوى الخدمـات التـي
تقدمهـا البلديـات ،كمـا تـم تغيير بعض عناصر ودرجات التقييم من حيـث االهتمام برفع درجات التقييم الخاصة بالصحة
العامـة وأعمـال النظافـة والتفتيـش على المنشـآت الغذائية واألنشـطة المهنيـة والتركيز على االهتمـام بالنظافة العامة
فـي األحيـاء السـكنية ،إلـى جانـب مجـاالت البيطـرة ،والتي تشـمل التزام المسـالخ ومحالت بيـع المواد الغذائيـة والدواجن
واإلسـماك باشـتراطات اللوائـح الصحيـة المحـددة مـن قبـل الـوزارة ،والتـزام تلـك المنشـآت أيضـا باالشـتراطات الصحيـة مـن
خلال تجديـد التراخيـص واللوحـات التجاريـة ،وتنفيـذ برامـج التفتيش الـدوري على المنشـآت الغذائية والمحلات المهنية.
كمـا تـم فـي منافسـات  2014رفـع درجـات تقييـم مجـاالت التوعيـة واإلعلام انطالقـا مـن دورها في تعزيز مسـتوى
الوعـي وإيجـاد جيـل واع بقضايـا مجتمعـه البلديـة والمائيـة وترسـيخ مبـادئ التعـاون والتكافـل والعمـل بـروح الفريـق
الواحـد ،حيـث يتـم تقييـم دور البرامـج التوعويـة واإلعالميـة المنفـذة مـن قبـل البلديات اإلقليميـة في تعزيز الوعـي البلدي
والمائـي لـدى كافـة شـرائح المجتمـع ،وذلك من خالل االسـتمرار فـي تنظيم الندوات والمسـابقات والمعـارض الهادفة
وتوزيـع إصـدارات الـوزارة والحـرص علـى االحتفـال بالمناسـبات البلديـة والمائيـة وتعريـف أفـراد المجتمع بهذه المناسـبات
وإقامـة معسـكرات العمـل التـي تصاحبها حملات التوعية.
إلـى جانـب ذلـك رفعـت درجـات التقييـم الخاصـة بعناصـر أعمـال الرقابـة الصحيـة فـي مختلـف مجاالتهـا ،إضافـة إلـى
االهتمـام بتقييـم مشـاريع التجميـل والتطويـر وخدمـة المجتمـع واالهتمـام بالمظهـر العـام والمشـاريع المائيـة
والخدميـة.

66

67

محطــات ترصــد مالمــح التنمية والتطوير

منـذ منتصـف السـبعينيات ركـزت جميـع خطـط التنميـة الخمسـية المتواليـة علـى تطويـر الخدمات األساسـية التي
يحتاجهـا المواطـن ،والتـي تلبـي متطلبـات النمـو والتطـور الحضـاري واالجتماعـي واالقتصـادي الـذي تشـهده
السـلطنة منـذ بـزوغ فجـر النهضـة المباركة.
وفـي هـذا السـياق كان مـن الضـروري انشـاء جهـات خدميـة تعنـى بهـذا الجانـب مـن احتياجـات المواطـن،
وبـدأ إنشـاء البلديـات فـي كل واليـة مـن واليـات السـلطنة تنفيـذا للوعد السـامي الذي قطعـه قائد البلاد المفدى-
حفظـه اهلل ورعـاه -علـى نفسـه فـي العيـد الوطنـي الثانـي المجيـد فـي نوفمبـر 1971م.
ومـع اتسـاع هـذه الخدمـات البلديـة وتشـعبها تزايـدت الحاجة إلى دعـم أجهزة البلديـات وتعزيـز الخدمات التي

محطات
ترصد مالمح التنمية والتطوير

تقدمها بجميـع الواليـات وزيـادة كفـاءة إمكانياتهـا البشـرية وتوظيـف أحـدث السـبل الممكنـة لضمـان اسـتخدام
مـوارد البلاد وبصـورة سـليمة وتقديم أفضـل الخدمـات التـي تتصـل بحيـاة المواطـن اليومية بشـكل مباشـر.
وبعـد سـنوات أصبـح تنظيـم شـهر البلديـات نتاجـا طبيعيـا لتطـور العمـل البلـدي فـي السـلطنة ،وهـو مناسـبة
وطنيـة تعمـق روح المشـاركة والتعـاون بيـن البلديـات وأفـراد المجتمـع لتحسـين الخدمـات البلديـة وتطويرهـا.
إن فكـرة أسـبوع البلديـات كانـت بمثابـة دعـوة مفتوحـة ألبنـاء عمـان األوفيـاء للتعبيـر عـن التزامهـم بالعمـل
الجـاد والعطـاء المخلـص مـن أجـل الوطـن والمجتمـع ،حيـث هـدف أسـبوع البلديـات إلـى إتاحـة الفرصـة للبلديات
إلبـراز جهودهـا والتعريـف بمسـؤوليتها وتعميـق مفهـوم الخدمـة العامـة لـدى المواطنيـن ،وتحقيـق مشـاركة
الجميـع فـي والياتهـم وترسـيخ قيـم التعـاون والتكافـل االجتماعـي.
ً
وفـي عـام 1980م صـدر قـرار وزاري باعتبـار األسـبوع الثانـي مـن نوفمبر من كل عام أسـبوعا للبلديـات للتنافس
فـي منظومـة العمـل المشـترك بيـن البلديـات والمواطنيـن بهـدف تقديـم صـورة حقيقيـة لفعاليـة المسـؤولية
التضامنيـة فـي تعزيـز خدمـة المجتمـع وتطويرهـا.
وفـي منتصـف الثمانينيـات انتقلـت الفكـرة إلـى آفـاق أرحـب حيـث تقـرر تمديد فتـرة أسـبوع البلديات ليكون شـهر
البلديـات ،كمـا دخـل الشـهر مرحلـة جديـدة فـي عـام 1992م عندمـا توسـعت المنافسـة ولـم تقتصر علـى البلديات
اإلقليميـة بـل تعدتهـا إلـى منافسـات ابـرزت المسـؤولية االجتماعيـة للمؤسسـات والشـركات الصناعيـة واألفـراد
والمقيميـن ،وقـد تغيـر المسـمى الـى شـهر البلديـات والبيئـة.
وعلـى مـدى سـنوات طويلـة حققـت هـذه المنافسـات مضاميـن إيجابيـة كثيـرة ،وأدت إلـى تطويـر العمـل
البلـدي وإشـراك أفـراد المجتمـع وشـرائحه المختلفـة وضمـان تفاعلهـم مـع أجهـزة البلديـة فـي خدمـة المجتمع
خاصـة بعـد المباركـة السـامية بتنظيـم المنافسـات كل عاميـن بهـدف إتاحـة مجـال أوسـع للعمـل والتركيـز على
المشـاريع المهمة واألساسـية ،كما شـهدت منافسـات الشـهر السـابع والعشـرين لعام 2014م تطورات مهمة في
عناصـر تقييـم المنافسـات بمـا يتالئـم مـع مـا يسـعى الشـهر إلـى تحقيقـه مـن أهـداف.
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 1984-1980البلديــات ..دعــوة مفتوحــة للشــراكة والعطاء

1980
1984
البلديـــات..

دع ــوة مفتوح ــة للش ــراكة والعط ــاء
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 1984-1980البلديــات ..دعــوة مفتوحــة للشــراكة والعطاء

1975

72

بعد صدور قانون التنمية االقتصادية عام 1975م تم تحديد مسار العمل التنموي وأهدافه
والسبل الكفيلة بالوصول إلى غاياته ،وحرصت هذه الخطط على تأكيد البعد اإلقليمي
في استراتيجيتها لمواكبة التوسع العمراني وتعزيز مشاريع التطوير والتحديث للمدن
والحواضر العمانية.
وسعيا إلى تفعيل شراكة المواطن مع أجهزة البلدية وتحسين وتطوير وزيادة
الخدمات البلدية لمقابلة االحتياجات المتنامية للمناطق وما تشهده من تطور اجتماعي
واقتصادي ،لعبت البلديات دورا أساسيا في تعزيز العمل التطوعي تأكيدا لدعوة جاللة
السلطان المعظم -حفظه اهلل ورعاه -من أن بناء عمان وتوفير العيش الكريم لجميع
أهله ال يمكن تحقيقه إال بمشاركة أبناء الوطن واستعدادهم للبذل والعطاء.

1980

1981

1982

1983

1984

وفي سبيل تعميق مضمون تلك الدعوة
السامية الكريمة وتعميمها وترجمتها،
صدر في التاسع من سبتمبر عام 1980م
قرار وزارة شؤون األراضي والبلديات بتنظيم
«أسبوع البلديات» واعتبار األسبوع الثاني
من شهر نوفمبر من كل عام أسبوعا
للبلديات تبرز فيه جميع بلديات السلطنة
أنشطتها المختلفة.
وانطلقت منافسات األسبوع األول في
نوفمبر 1980م بمشاركة  10واليات هي
صور ،ونزوى ،وصحار ،والبريمي ،وسمائل،
والرستاق ،وإبراء ،وجعالن بني بوحسن،
وقريات وبهالء.

وفي األسبوع الثاني من نوفمبر 1981م،
ارتفع عدد البلديات المتنافسة إلى  32بلدية
وارتقى مستوى المنافسة واألداء بسبب
زيادة عدد البلديات وإتاحة فرص الفوز
ألكبر عدد منها.

وفي أسبوع البلديات الثالث (نوفمبر 1982م)
زاد عدد البلديات المتنافسة إلى  34والية
وزادت حدة التنافس وتوسعت أنشطة
الواليات ،وتم تخصيص كأس للواليات
الفائزة على مستوى السلطنة ،إضافة
إلى جائزة مالية كما خصصت جوائز
مالية قيمة للواليات الفائزة على مستوى
المناطق.

ومع األسبوع الرابع (نوفمبر 1983م)
توسعت قاعدة المشاركة حيث تزامن
ذلك مع التوجيهات السامية بجعل هذا
العام عاما للشبيبة العمانية فكان البد
من تمثيل الشباب العماني في لجان
األسبوع وتم تشجيع نشاطات واسهامات
األندية والمدارس ومعسكرات العمل
وذلك بتخصيص جوائز لكل مدرسة أو
نادي يحقق المرتبة األولى على مستوى
محافظات السلطنة .

ثم جاء األسبوع الخامس ( نوفمبر ) 1984
وقد تكرست تجربة أسبوع البلديات باعتبارها
مجاال خصبا لقدرات العمانيين اإلبداعية
واستعدادهم للبذل والعطاء من أجل
والياتهم وبلدياتهم.
وامتدت منافسات أسبوع البلديات ،منذ
انطالقته وحتى تطوره إلى شهر البلديات،
لتشمل عدة عناصر عكست اهتمام
البلديات وطبيعة خدماتها وتضمنت
النظافة العامة ،والنقل والتخلص من
النفايات ،واالصباغ والسياجات ،وإزالة
المشوهات وردم الحفر ،وتحسين الطرق
بوضع اللوحات اإلرشادية وتقييم أعمال
البلديات خالل العام مع األخذ في االعتبار
مساحة الوالية واالمكانيات ،ومساهمة
كل من القطاع العام والقطاع الخاص.
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 1985مرحلــة جديــدة من اإلنجازات

1985
مرحلـــة جديـــدة
مـــن اإلنجـــازات

مـع النجـاح المتواصـل ألسـبوع البلديـات ،ظهـر مـدى تفاعـل المجتمـع العمانـي بـكل فئاتـه مـع التجربـة
الوليـدة والتفافـه حـول أهدافهـا الخيـرة ،وواكـب ذلـك اهتمـام الدولـة وعنايتهـا بمـد مظلـة العمـل البلـدي
إلـى كافـة مناطـق السـلطنة وأصبحـت جميـع البلديـات تتطلـع للمشـاركة فـي هـذا الحـدث السـنوي ،وكان
لزامـا إعـادة تقييـم التجربـة ومـا حققتـه مـن إنجـازات والبحـث لتدخـل الفكـرة الرائـدة مرحلـة جديـدة مـن
التطـور والعطـاء فـي عـام 1985م مـن خلال مـد منافسـات البلديـات الـى شـهر كامـل بـدال مـن اقتصارهـا
علـى أسـبوع ،بهـدف إتاحـة مـدى زمنـي مناسـب يتيـح مشـاركة جميـع البلديـات وينسـجم مـع تعـدد
أشـكال المشـاركة واتسـاع نشـاط البلديـات وخدماتهـا والمهـام الجديـدة التـي كان علـى لجنـة التنظيـم
واإلشـراف ولجـان التقييـم القيـام بهـا لتغطيـة الزيـارات الميدانيـة الالزمـة لتفقـد الواليـات المشـاركة للوقـوف
علـى مـا أنجزتـه وحققتـه.
وأصبحـت الفرصـة مواتيـة مـع صـدور المرسـوم السـلطاني رقـم (1985 /2م) بإنشـاء وزارة شـؤون البلديـات
اإلقليميـة وصـدور القـرار الـوزاري رقـم (1985 / 20م) بمـد فتـرة المنافسـة إلـى شـهر كامـل واعتبـار شـهر
أكتوبـر مـن كل عـام شـهرا للبلديـات ،وكان الهـدف األول مـن تحديـد فتـرة المنافسـة تمكيـن أجهـزة
البلديـات والمواطنيـن بالواليـات مـن التعـاون والتالحـم تحقيقـا لمبـدأ المشـاركة المجتمعيـة بمـا يجعـل
هـذه المنافسـات نموذجـا للعمـل الوطنـي ودافعـا مهمـا نحـو تحقيـق الطموحـات والتطلعـات التـي تهم
كل مواطـن يعيـش علـى أرض هـذا الوطـن.
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 2002 - 1992آفــاق متطــورة للعمــل البلــدي

1992
2002

آفـــاق متطـــورة
للعم ــل البل ــدي
فـي  11ديسـمبر 1991م توسـع العمـل البلـدي إلـى آفـاق
جديدة بعد صدور المرسـوم السـلطاني رقم (1991/ 17م)
بتعديـل اسـم وزارة البلديـات اإلقليمية إلـى وزارة البلديات
اإلقليميـة والبيئـة ،ومن ثم جاء صـدور القرار الوزاري رقم
(1992 / 23م) بتغييـر مسـمى الشـهر إلـى شـهر البلديـات
والبيئـة ليعلـن عـن بدايـة انطالقـة جديدة لهذا الشـهر.
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 2002مــوارد الميــاه تنضم للمنافســات

2002
مـــوارد الميـــاه

تنضم للمنافس ــات
تميـزت منافسـات عـام 2002م بإضافـة عنصـر مـوارد الميـاه
ضمـن فعاليـات المنافسـة بعـد أن تـم دمج وزارتـي البلديات
االقليميـة والبيئـة ومـوارد الميـاه فـي وزارة واحـدة بمقتضـى
المرسـوم السـلطاني رقـم(  ،)2001 /47وقـد أسـهمت هـذه
اإلضافـة فـي مضاعفة اهتمام المواطنيـن والقطاع الخاص
بإقامـة وصيانـة المشـاريع المائيـة مـع العنايـة بزيـادة الوعي
بأهميـة ترشـيد اسـتخدام المـوارد المائيـة المتاحـة وصيانـة
مشـاريع التشـجير القائمـة ،وواكبـت فعاليـات الشـهر احتفـال
السـلطنة باختتـام فعاليـات عام البيئة الثانـي حيث تم تجديد
شـروط وعناصـر المنافسـة بهـدف تعزيـز الخدمـات البلديـة
وتطويرهـا لصالـح تنميـة المجتمـع حيـث جـرت فعاليـات
الشـهر تحـت شـعار «نحـو مزيـد مـن التكافـل االجتماعـي».
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 2014نقلــة تطويريــة ونتائج ملموســة

علـى مـدار السـنوات الماضيـة وحتـى آخـر منافسـات شـهر البلديـات ومـوارد الميـاه السـابع والعشـرين لعـام
2014م ،اتسـمت منافسـات الشـهر باتسـاع دائـرة مـا تشـمله مـن الفعاليـات واألنشـطة التـي تلبـي احتياجـات
شـرائح المجتمـع ،ومنهـا علـى سـبيل المثـال ال الحصـر رصـف الطـرق الداخليـة وإنارتهـا وإقامـة وتطويـر
الحدائـق والمنتزهـات واألسـواق وتجميـل مداخـل الواليـات والـدوارات واألحيـاء السـكنية وإقامـة المظلات
واالسـتراحات ورصـف المواقـف العامـة وترميـم وصيانـة منـازل ذوي الدخـل المحـدود وتقديـم المسـاعدات

2014
نقلـــة تطويريـــة
ونتائــج ملموســة

العينيـة ،إلـى جانـب االهتمـام بالصناعـات الحرفيـة وإيجـاد منافـذ لتسـويق منتجـات الحرفييـن عبـر إنشـاء
محلات تجاريـة ثابتـة ،إضافـة إلـى صيانـة األفلاج والمشـاريع المائيـة التـي أصبحـت ضمـن عناصر تقييم شـهر
البلديـات ومـوارد الميـاه وذلـك بهـدف تشـجيع أفـراد المجتمـع على االهتمـام بهـذا المـورد الثميـن.
ويتـم التركيز علـى هـذا العنصـر مـن خلال االهتمـام بصيانـة األفلاج وتنفيـذ مشـاريع وابتـكارات لترشـيد
اسـتهالك الميـاه وتنفيـذ مشـاريع حفر وصيانـة اآلبـار إلـى جانـب المشـاريع األخـرى التـي تخـدم المـوارد
المائيـة ويسـتفيد منهـا المجتمـع.
ويشـمل التقييـم فـي مجـال الرقابـة الصحيـة والصـرف الصحـي االهتمـام بالصحـة العامـة وأعمـال
النظافـة والتفتيـش علـى المنشـآت الغذائيـة واألنشـطة المهنيـة والتركيـز علـى االهتمـام بالنظافـة العامـة
فـي األحيـاء السـكنية ،إلـى جانـب مجـاالت البيطـرة والتـي تشـمل التـزام المسـالخ ومحلات بيـع المـواد
الغذائيـة والدواجـن واألسـماك باشـتراطات اللوائـح الصحيـة المحـددة مـن قبـل الـوزارة ،والتـزام تلـك المنشـآت
أيضـا باالشـتراطات الصحيـة مـن خلال تجديـد التراخيـص واللوحـات التجاريـة ،وتنفيـذ برامـج التفتيش الدوري
علـى المنشـآت الغذائيـة والمحلات المهنيـة.
كمـا تضمنـت فعاليـات الشـهر تنفيـذ برامـج التوعيـة التـي يعـول عليهـا فـي تعزيـز مسـتوى الوعـي
ودعـم فعاليـات وأنشـطة الشـهر واإلسـهام فـي معالجـة بعـض الممارسـات والسـلوكيات غيـر السـليمة،
إضافـة إلـى تحفيـز الجميـع بأهميـة المشـاركة فـي فعاليـات الشـهر تأكيـدا علـى نهـج الـوزارة وسـعيها نحـو
تعزيـز مشـاركة المجتمـع فـي مختلـف األعمـال واألنشـطة التـي تقـوم بها بمـا يحقق األهداف المنشـودة .
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