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على واردات وصادرات الرقابة •

المواد الغذائية في جميع المنافذ

للسلطنةالحدودية 

ليات تحقيق السالمة الصحية لإلرسا•

الحيوانية الواردة أو العابرة 

.ألراضي السلطنة 

السلطنة من الغذاء في تأمين •

أراضي الستثمارها منتخصيص 

ود لعقووفقاً قبل القطاع الخاص 

.األجلانتفاع طويلة 

ذويةوالتغوضع السياسات الغذائية •

والخطط الالزمة لتنفيذ أنشطة 

يالتغذووبرامج النهوض بالوضع 

..بالسلطنة

ي إدراك وجود مشكلة سوء التغذية ف•

.السلطنة

تجات التركيز على توفير ودعم المن•

.المحلية عالية القيمة الغذائية

منع التسويق لمنتجات حليب •

األطفال ولألغذية غير الصحية 

.عالية السكر والملح والدهون

زيادة التوعية للمجتمع بأهمية •

.الالتغذية الصحية وبخاصة لألطف

افة ضمان توفير الغذاء الصحي لك•

.الفئات

اء وجود خطة للطوارئ لتوفير الغذ•

في حالة الجوائح أو الظروف 

.االقتصادية الصعبة

الوطنية للوقاية من دعم الخطة •

االمراض المزمنة ومكافحتها 

ضمان توفير األغذية الصحية •

.القيمةعالية 

ة ضرائب على األطعمة عاليوضع •

.والملحالسكر والدهون 

رفع الدعم الحكومي عن األطعمة •

.  توالزيغير الصحية مثل السكر 

ة توعية المستهلك بضرر األطعم•

.الصحيةغير 

جعة ابتكار طرق تسويقية جديدة مش•

.والفواكهالستهالك الخضراوات 

على الزراعة ودعم التشجيع •

ي فواالستثمار المنتج العماني 

.الغذاءمجال 

الرقابة على المنتجاتتشديد •

الزراعية وتوعية المزارعين 

باالستخدام األمن  للمبيدات

لـتأمين وجود خطة للطوارئ •

الغذاء األمن  والصحي 

عمة  التسويق لألطاشكال تقنين •

غير الصحية 

فرض الضرائب على األطعمة •

.الصحيةغير 
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المناسبة تحديد الطرق 

استخدام الموارد إلعادة 

الغذائية وإعادة تدويرها 

إلنتاج منتجات صحية 
ومغذية
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لى مقترحات للقضاء ع

ك اإلسراف في استهال
األغذية
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ي من تحقيق االكتفاء الذات
ةبعض السلع االساسي
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دعم المزارع والصياد ومربي •

لى الحيوانات المحلي وتشجيعه ع

. وتحسين  اإلنتاجزيادة 

العمل على إقامة المشاريع •

ة والحيوانية والسمكيالزراعية 

المشتركة بين القطاع العام 

.والخاص

مخزون استراتيجي كاف بناء •

.ومناسب

ود مصادر االستيراد ووجتنويع •

.خطة إلدارة الطوارئ

.إدارة الموارد المائية والرعوية•

تشجيع مشاريع التصنيع •
.الغذائي

.قنياتتعزيز اإلنتاج واستخدام الت•

رفع المستوى الصحي •

.  طنةالسللمنشآت المخابز في 

التحسين في االشتراطات•

ة المطلوبة في تطبيق أنظم

.سالمة الغذاء 

قليل جودة األغذية بالتتحسين •

من محتوى األغذية المحلية 

من نسب الصوديوم وزيادة 

مصادر عنصر البوتاسيوم

ب والمغنيسيوم، وخفض نس

.السكر

األغذية المحلية تدعيم •

.ةالصحية الدقيقبالمغذيات 

بوحدات دعم منتجي التمر •

.تعبئة وتغليف التمور 

ات تشجيع الصناعات للمنتج•

:الثانوية الغذائية، مثل

تحويل نوى التمر إلى •

.قهوة

ة إلى تحويل البسور المجفف•

.السكربودرة بديلة عن 

التشجيع على استخدام •

دبس التمر كبديل عن 

.  السكريات

ياه تنمية استزراع أسماك الم•

العذبة والمستملحة في 

.  الريفيةالمزارع 

ة مشروع النفايات العضوي•

.الحيويالغاز إلنتاج 

منتج مدرسي مشروع •

األحيومائيةللزراعة 

(Aquaponics).

نشر الوعي بين أفراد •

د المجتمع حول أهمية ترشي

الغذائي وعدم االستهالك 

.اريةالتجالتأثر باإلعالنات 

عدم اإلفراط في استهالك•

المواد الغذائية، وتقدير 

د االحتياج الخاص لكل فر

.من أفراد األسرة

ية شراء االحتياجات األساس•

.المناسبةوبالكميات 

ام االستفادة من بقايا الطع•

نك بإلنشاء مبادرة وتبني 

لألسروتوفيرها للطعام 

.لهدرهاالمحتاجة تجنبا 

ذائية النظم الغاالهتمام بتنويع •

الغذائية فوائدها مع مراعاة 

يئات مع البوتكيفها والصحية، 

القاسية واألراضي الهامشية

.المناخوتغير 

يةالغذائالقيمةسالسل مراجعة •

بجميع مراحلها وتحليل 

التحديات ومحاولة ايجاد 

.لمعالجتهاالحلول المثلى 

ي بالتصنيع الغذائاالهتمام •

ائدة انماط االستهالك الستغيير •

.واستدامةلتكون أكثر جودة 

ان الموارد الطبيعية لضمإدارة •

.القادمةاستدامتها لألجيال 



وي الحد من فقدان التنوع الحي

وتدهور التربة والتلوث 

وانبعاث الغازات الدفيئة 

يالمسببة لالحتباس الحرار

2

تعزيز مساهمة المؤسسات 

ار المتوسطة والصغيرة وصغ

ومة المزارعين في تعزيز منظ

األمن  الغذائي
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تعزيز األمن  الغذائي من 

خالل الحد من هدر وفقد 
الغذاء

4

نة الموارد البيئية في السلط

ة ومساهمتها في تعزيز منظوم
إنتاج الغذاء 
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.  ةتطبيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائي•

ية المائوالموارد الموازنة بين االستخدامات •

المتجددة والمحافظة عليها من االستنزاف

.والتلوث

ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة•

.  وحمايتها وتقليل الفاقد المائي

وضع خطة سنوية للتحول التدريجي من•

.طرق الري التقليدية إلى الري الحديث

التوسع في تجميع وإعادة استخدام مياه•

.  الصرف الصحي المعالجة ثالثيا

ايتها تحسين إنتاجية األراضي الزراعية وحم•

والزحفواالنـجراف والتصحر من التلوث 

.العمراني

يزة تغيير التركيبة المحصولية وفق الم•

.النسبية للمحافظات

ة سن التشريعات الالزمة لتعامل مع ملكي•

.  المياه والتحكم بها واستخدامها

اثية تفعيل البرنامج الوطني للموارد الور•

.النباتية للغذاء والزراعة

ي تعزيز البنى االساسية والكادر الوطن•

ية واالستفادة من الموارد الوراثللمحافظة 

.النباتية للغذاء والزراعة

المحافظة تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة ب•

ية واالستفادة من الموارد الوراثية النبات

لضمان استدامتها في للغذاء والزراعة 

.السلطنة

تية من بشأن الموارد الوراثية النباالتوعوية •

.عليهاحيث األهمية والمحافظة 

صمة التخفيف من آثار تغيير المناخ والب•

الكربونية الزراعية المحسنة من خالل 

. موائمة السياسات واإلطار التنظيمي 

استخدام المعامالت الجيدة في الزراعة •

جودةلرفع وتقليل استخدام المبيدات 

.المنتجات الزراعية

تبسيط إجراءات الحصول على أراضي •

زراعية بحق االنتفاع إلقامة مشاريع 

.زراعية مربحة

.تعزيز سبل معيشة صغار المزارعين•

عية الزراوالميكنةتوفير إمدادات المدخالت •

ودعم االستثمار وخدمات التسويق على 

.المستوى التجاري المستدام

الصناعات الزراعية الموجهة تنمية •

بعد  لألعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة

اإلنتاج  

دعم البرامج الميدانية والخدمات •

.االستشارية

ي تشجيع المزارعين على العمل الجماعي ف•

.اجاإلنتتسويق المنتجات وشراء مدخالت  

.التوسع في تقديم الخدمات االرشادية•

تأمين خدمات الميسرة وتفعيل قروض تقديم •

.الزراعي

ات ما تطوير البنية األساسية لعملي•

والنقل بعد الحصاد وسلسلة التبريد

..والتخزين الخ

.تقليل خسائر ما بعد الحصاد•

اإلدارة السليمة للمخزونات من •

.الغذائيةالمنتجات 

ية األسواق والبنية األساستطوير •

.للتسويق

مة تطبيق المعايير الدولية لسال•

.الغذاء وضمان الجودة

ن تدريب ذوي العالقة على تحسي•

ي مناولة المنتجات واالستثمار ف

تخزين تطوير سلسلة التبريد في ال

.والنقل

نشر الوعي المجتمعي والحرص •

على شراء الحاجة الفعلية من 

.  الغذاء



رة طرق الحد من المخاطر للفئات الصغي

اعدة والمشاريع التي يمكن تنظيمها لمس

هذه الفئة

2

كيفية مواجهة األزمات عن طريق 

توفير الحماية االجتماعية وضمان
النظم الغذائية

3

ة العمالة الماهرة والمنتجتعزيز كيفية 
للقضاء على الجوع

1

المنصفةتعزيز سبل العيش : المسار الرابع
ر
حاو

الم
ت

راءا
ج

إل
ا

سطة النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتو•

من و تعزيز  دورها في تنمية االقتصاد الوطني

ية خالل تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الفن

.المختلفةوالتدريبية واالستشارية 

لبرنامجمركز االبتكار الصناعي  تدشين •

دف  بهاالبتكار في قطاع التصنيع الغذائي، 

استحداث أحدث التقنيات في قطاع األغذية 

.والمشروبات

ين بتنفيذ برامج اإلرشاد والتدريب للمزارع•

نيات ومربي الماشية والصيادين بهدف نقل التق

توى والمعارف الحديثة وتحسين أدائهم ورفع مس

.معيشتهم

تطوير مشاريع مدرة للدخل مع تقديم الدعم•

.لتغطية  خدمات مالية وغير مالية

.ةتوظيف وتدريب افراد من االسر المستهدف•

. التدريب المهني لألفراد المعاقين•

سبل عيٍش مستقرة بتقديم خدماتٍ تأمين •

.تشاركية تديرها اللجان

تعزيز العمل المأجور والعمل للحساب الخاص•

.عبر برامج التدريب والعمل

تمكين المرأة من المشاركة في بناء السلم •

.وعملية  صنع القرار

التأمينات االجتماعية على انشاء نظام •

.العمانيين العاملين لحسابهم الخاص 

من  نظام لإلنذار المبكر لتحقيق األانشاء •

.المستهلكالغذائي يشمل سهولة حصول 

األسعار حماية المستهلك من تقلبات •

منوالحد أسعار السلع والخدمات ومراقبة 

ارتفاعها

وا تمكين األفراد واألسر وتأهيلهم ليكون•

.أنفسهممعتمدين على 

فات بمواص( خزائن)أساسية توفير بنية •

خزين كالتعالمية تخدم األنشطة اللوجستية 

يمة القوخدمات والتعبئة والمناولة والنقل 

.المضافة



الصدمات التي تؤثر على 

األمن  الغذائي

2

ة الجهود الوطنية في تنمي
نظام الغذاء محاور 

3

إجراءات

لمواجهة التحديات 

الضعفاتالمتعلقة مواجهة 
والصدمات والضغوط

4

ى قدرة البلدان والمجتمعات عل
الصمود لمواجهة هذه التحديات

1

والصدمات والضغوطالضعفاتبناء القدرة على الصمود في مواجهة : المسار الخامس
ر
حاو

الم
ت

راءا
ج

إل
ا

تأتي الحاجة لبناء قدرة البلدان 

والمجتمعات على الصمود لمواجهة 

:عن طريقهذه التحديات 

حوادث نسبة الالتقليل من ارتفاع •

.والنزاعات واألزمات 

يها تغير المناخ بما فمواجهة أثار •

تكرار وقوع حاالت الجفاف 

.والفيضانات 

سالمة األغذية إدارة مخاطر •

.  يةلألغذوتقلب األسعار الدولية 

مراض و األالتنبؤ بتفشي األوبئة •

الحيوانية واآلفات واألمراض 

ومواجهتها في الوقتالنباتية 

.المناسب

والمناخية مثل الصدمات البيئية •

.االعاصير والزالزل والفيضانات

الصدمات االقتصادية مثل انتكاسات•

.االسعار بسبب الركود االقتصادي 

الصدمات السياسية واالجتماعية  مثل•

.الصراعات واالزمات السياسية 

ية السلطنة بعدد من الكوارث الطبيعمرت 

(:سنة30خالل )واالوبئة 

سارس ، وباء 1990–حرب الخليج الثانية 

، وباء 2007–جونا ، اعصار 2003–

، األزمة 2009-الخنازير انفلوزا

فيت ، اعصار 2008–االقتصادية العالمية 

، 2015–اشوبا، اعصار 2011–

19-كوفيد، جائحة 2018–مكونو اعصار 

2021-2020-( كورونا)

.  للدفاعانشاء اللجنة الوطنية •

وتفعيل الفرق –المدني 

.المدربةالتطوعية 

ثمار انشاء الشركة العمانية لالست•

.القابضةالغذائي 

انشاء الشركة العمانية •

.السمكيلالستزراع 

ة متابعه حركة االسعار العالمي•

ن للسلع االساسية وحركة الشح

. العالميالتجاري 

متابعة معدالت  اإلنتاج   •

.واالستهالك العالمي 

ت متابعه حركة صافي المخزونا•

.األساسيةالعالمية للسلع 

دعم المزارع الصغيرة لتكون •

.  يالمحلمساهما اساسيا في اإلنتاج 

من تخفيض اسعار الطاقة واإلعفاء•

ضريبة القيمة المضافة لقطاع

.الزراعة 

إنشاء اسواق متخصصة للمنتج•

.الزراعي المحلي 

دعم إنشاء صناعات تحويلية •

.المحليةللمنتجات الزراعية 

ية تكثيف حمالت نشر الوعي بأهم•

تقليل الهدر وعدم اإلسراف عند 

.االستهالك

دعم إدخال انظمة الري الحديثة •

.والزراعة  المائية



.الغذائينيعبالتصاالهتماموضرورةلمعالجتها،المثلىالحلولايجادومحاولةالتحدياتوتحليلمراحلهابجميعالقيمةسالسلمراجعة1.

.القادمةياللألجاستدامتهالضمانالطبيعيةالمواردإدارةحسنعنفضالواستدامةجودةأكثرلتكونالسائدةاالستهالكانماطتغيير2.

اساسياساهماملتكونالصغيرةالمزارعودعمالغذاءمجالفياالستثمارمجالوفتحالعمانيالمحليالمنتجودعمالزراعةعلىالتشجيع3.

.الذاتيلالكتفاءوصوالالمحلياإلنتاجفي

اإلنتاجفيمبتكرةالالحديثةالتقنياتاستخداموالزراعياإلنتاجفيالتقليديةغيرالمياهاستخداموالزراعةفيالمياهاستخدامترشيد4.

.تربةبدونكالزراعةالزراعي

لـتأميناعاتالقطمتعددةللطوارئخطةوجودمعللمبيداتاألمنباالستخدامالمزارعينوتوعيةالزراعيةالمنتجاتعلىالرقابةتشديد5.

.والصحياألمنالغذاء

التصنيعإلعادةعليهاوالضغطالصحيةغيراألطعمةعلىالضرائبفرضوالصحيةغيرلألطعمةالتسويقاشكالبعضتقنين6.

.المهدرجةالزيوتمنوخاليةوالدهونوالملحالسكرمنمحتوياتهاأقلتكونكأنصحياأفضلبمواصفات

انتكاساتمثلصاديةاالقتوالصدماتوالفيضاناتوالزالزلاالعاصيرمثلوالمناخيةالبيئيةبالصدماتللتنبؤوطنيةاستراتيجيةوجود7.

.السياسيةواالزماتالصراعاتمثلواالجتماعيةالسياسيةوالصدماتاالقتصاديالركودبسبباالسعار

التوصيات



شكرا لحسن استماعكم


