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ECONOMIC SUSTAINABILITY
…is understood as the capacity and abil i ty of a practice to 
be able to put local/regional resources to productive use 
for the long-term benefit of the community, without damag-
ing or depleting the natural resource base on which it de-
pends and without increasing the city’s ecological foot-
print…
(Allan (2009) www.ucl.ac.uk/sustainable cit ies) 

Translated to urbanization in Oman economic 
sustainabil i ty can be achieved by: 

•	 respecting the naturally given environment 
(coastl ine, mountains, wadis) as determining 
l imits of urbanization that would al low agricul-
ture and f ishery to develop and to stay an im-
portant economic factors in the country.  

•	 protecting the unique landscapes and habitats 
which form the basic resources for eco-tour-
ism, another possible sector to diversify the 
countries economy.

•	 exploring and investing into renewable ener-
gies (water, sun, wind) in l ight of the post-oi l 
urbanization era.

•	 reducing dependence on f inite fossil  fuels for 
energy supply, water desalination and trans-
portation. 

•	 replacing car based mobil i ty with a sustain-
able public transport system. 

•	 stopping the construction and expansion of 
road-networks leading to more traff ic. 

•	 stopping the construction of poor quality build-
ings using unskil led labor, cheap materials, 
unsustainable construction methods result ing 
in poor quality buildings with a l i fe-span of 
less than 20 years. 
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SOCIAL SUSTAINABILITY
…Refers to the fairness, inclusiveness and cultural ade-
quacy of an intervention to promote equal r ights over the 
natural, physical and economic capital that supports the 
l ivel ihoods and l ives of local communit ies, with particular 
emphasis on the poor and tradit ionally marginalized 
groups. Cultural adequacy means, in this context, the ex-
tent to which a practice respects cultural heritage and cul-
tural diversity… 
(Allan (2009) www.ucl.ac.uk/sustainable cit ies) 

Translated to urbanization in Oman social sus-
tainabil i ty can be understood as the capacity 
and abil i ty to: 

•	 develop the build environment in harmony with 
the landscape surrounding it.  Tradit ional cult i-
vation of land, preservation of water and land 
resources in the past have created a culture in 
sync with the cl imatic and ecological parame-
ters of Oman. 

•	 sponsor social ly responsive and ecologically 
integrated neighborhoods, learning from ver-
nacular examples of architecture and urban-
ism

•	 integrate al l  parts of society in the current ur-
banization process as social segregation cre-
ates social inequality and urban uniformity. 
Encourage mixed urban developments acces-
sible to al l  parts of society to create resil ient 
cit ies of the future. 

•	 reconsider current type of Integrated Tourism 
Complexes (ITCs) as they cater to a small and 
aff luent part of society only yet graft onto ex-
pensive infrastructure projects paid by the 
government (roads, ports, airports). 

ECOLOGICAL SUSTAINABILITY
…Pertains to the impact of urban production and consump-
tion on the integrity and health of the city region and global 
carrying capacity. This demands the long-term consider-
ation of the relation between the state and dynamics of en-
vironmental resources and services and the demands ex-
erted over them. Sustainabil i ty of the built  environment 
concerns the capacity of an intervention to enhance the l iv-
abil i ty of buildings and urban infrastructures for ‘al l ’ city 
dwellers without damaging or disrupting the urban region 
environment. It  also includes a concern for the eff iciency of 
the built  environment to support the local economy….
(Allan (2009) www.ucl.ac.uk/sustainable cit ies) 

Translated to urbanization in Oman ecological 
sustainabil i ty demands to: 

•	 reconsider the current process of Urbanization 
that fosters low-rise and low density neighbor-
hoods including similar plot sizes, self-stand-
ing vi l las, separation of function and the strict 
road network that created a repetit ive and mo-
no-functional city. 

•	 develop strategies to re-densify and transform 
neighborhoods to become mult i functional and 
diverse, resil ient and sustainable. 

•	 assess the real costs of urban sprawl on the 
environment, i ts inhabitants and depletion of 
resources. 

•	 channel rural-to-urban transformation pro-
cesses without destroying the unique land-
scape and the characterist ic natural scenery 
of Oman, including the cutt ing of mountains, 
leveling of hi l ls and draining of wadis. 

•	 protect natural resources including habitats, 
land and fresh water resources. 

POLITICAL SUSTAINABILITY
…is concerned with the quality  of governance systems 
guiding the relationship and actions of different actors 
among the previous dimensions. Thereby, i t  implies the  
democratization and participation of local civi l  society in al l 
areas  of decision-making… (Allan (2009) www.ucl.ac.uk/
sustainable cit ies) 

Translated to urbanization in Oman polit ical sus-
tainabil i ty should include:

•	 a responsible system of land-allocation dis-
tr ibuting land conservatively according to ac-
tual needs 

•	 a transparent decision making that encourag-
es participatory and community based devel-
opment

•	 a strategic approach towards spatial develop-
ment that promotes equal opportunit ies and 
fair condit ions in al l  parts of the country 

•	 decentral ized administrative structures that 
al low for locally adapted management

•	 systematic monitoring of urban and rural de-
velopment
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محاور التحول: اسم المجموعة
بيان من أجل التحضر المستدام في عمان :اسم اللوحة    

9

االستدامة االقتصادية  
تفهم اإلستدامة اإلقتصادية على أنها قدرة ومقدرة الممارسة على ... 

اإلقليمية في االستخدام المثمر طويل االجل / وضع الموارد المحلية 
إتالف أو استنزاف الموارد الطبيعية التي لصالح المجتمع، دون 

...تعتمد عليها ودون زيادة في قيمة البصمة البيئية للمدينة 

االستدامة وتطبيقا لذلك على التحضر في عمان يمكن تحقيق   
:من خاللاالقتصادية

و تحديد ) الساحل والجبال والوديان(ـ احترام البيئة الطبيعية -
مح بتطور الزراعةوصيد األسماك والحفاظ حدود التحضر التي تس

. عليها بإعتبارها من العوامل االقتصادية الهامة في البالد
ـ حماية المناظر الطبيعية والمحميات الفريدة التي تشكل الموارد -

األساسية للسياحة البيئية التى تعد من القطاعات الهامة المحتملة 
. االخرى لتنويع اقتصاد البالد

المياه والشمس (شاف واالستثمار في الطاقات المتجددة ـ استك-
. في ضوء عصر التحضر ما بعد النفط) والرياح

ـ الحد من االعتماد على الوقود األحفوري المحدود إلمدادات -
. الطاقة، وتحلية المياه والنقل

. استبدال السيارة على أساس التنقل بانظمة النقل العام المستدامة-
اء وتوسيع شبكات الطرق المؤدية إلى المزيد من ـ وقف بن-

. الحركة
ـ وقف تشييد المباني ذات نوعية رديئة باستخدام العمالة غير -

الماهرة، والمواد الرخيصة، وأساليب البناء     غير المستدامة مما 
.عاما20أدى إلى سوء نوعية المباني مع فترة حياة أقل من 

 

االستدامة االجتماعية 
تتعلق اإلستدامة اإلجتماعية باإلنصاف والشمولية والمالءمة ...

الثقافية للتدخل من أجل تعزيز حقوق متساوية من خالل االساس 
الطبيعي، المادي واالقتصادي الذى يدعم سبل العيش وحياة 
المجتمعات المحلية، مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء 

والكفاية الثقافية تعني في هذا السياق، إلى . المهمشة تقليدياوالفئات 
...أي مدى يتم احترم التراث  والتنوع الثقافيين 

يمكن أن تفهم  , بتطبيق  ذلك على مستوى التحضر في عمان
:يمكن على أنها القدرة والمقدرة علىاالستدامة االجتماعية 

. ناظر الطبيعية المحيطة بهاـ تطوير البيئة المبنية المالئمة مع الم-
طرق زراعة االراضى التقليدية، والحفاظ على موارد المياه 

واألراضي،  خلقت ثقافة اإلنسجام مع المحددات المناخية 
. واإليكولوجية فى عمان

ـ رعاية اوحدات الجوار، المسئولة اجتماعيا و المستجيبة بيئيا، -
العمارة والعمران قليمية العامة فىوالتعلم من األمثلة اال

دمج وإشراك جميع فئات المجتمع في عملية التحضر الحالية، -
الن العزل االجتماعي يفضي إلى عدم المساواة االجتماعية 

. والتجانس في المناطق الحضرية
ـ تشجيع التطورات الحضرية المختلطة التى تصل  لجميع فئات 

. يد في المستقبلالمجتمع لخلق مدن مرنة ومستقرة على المدى البع

ألنها تخدم ـ إعادة النظر في بناء المجمعات السياحية المتكاملة-
جزء صغير وثرى من  المجتمع فقط  و االنفاق على مشاريع 

الطرق (البنية التحتية باهظة الثمن المدفوعة من قبل الحكومة 
).والموانئ والمطارات

 

االستدامة اإليكولوجية
اإلستدامة األيكولوجية تتطلب النظر على المدى الطويل ... -

للعالقة بين الدولة وديناميات الموارد الطبيعية والخدمات البيئية 
. والمتطلبات الضرورية

استدامة البيئة المبنية تتعلق بالقدرة على التدخل لتعزيز نوعية 
'  لكل' الحياة في المباني وتحسين أداء البنى التحتية الحضرية  

و . سكان المدينة، دون إتالف أو تعطيل بيئة المنطقة الحضرية
هى تشمل أيضا االهتمام بكفاءة البيئة العمرانية لدعم االقتصاد 

.... المحلي 

االستدامة بيق ذلك على التحضر فى عمان، تحتاج بتط
:اإليكولوجية إلى

ـ إعادة النظر في العملية المستمرة للتحضر، الذي يعزز -
وهذا ينطبق . االحياء منخفضة االرتفاع وذات الكثافة المنخفضة

كذلك على تملك مساحات اراضى متماثلة والفيالت القائمة بذاتها 
كة الطرق الصارمة التي خلقت مدينة والفصل بين الوظائف وشب
. متكررة  أحادية الوظيفية 

ـ وضع استراتيجيات تعتمد على إعادة تكثيف وتحويل األحياء -
. لتصبح متعددة الوظائف ومتنوعة ومرنة ومستدامة

ـ  تقييم التكاليف الحقيقية من للزحف العمراني  وتأثيرها على -
. البيئة وسكانها ونضوب الموارد

توجيه عمليات التحول من الريف إلى الحضرمما يحول، دون ـ-
تدمير المناظر الطبيعية الفريدة  والمميزة لعمان، بما في ذلك 

. قص الطرق في الجبال وتجربف التالل وتجفيف األودية
ـ حماية الموارد الطبيعية بما في ذلك المحميات واألراضي -

.وموارد المياه العذبة

 

االستدامة السياسية
تتعامل  مع نوعية البنى اإلدارية، التى توجه العالقة واالفعال ... 

ويتضمن هذا   . لمختلف الجهات بين األبعاد المختلفة السابقة
المشاركة األهلية التي تعزز األداء اليمقراطي لجميع فئات 

...المجتمع المدني والمحلي والمساهمةفي  صنع القرار 

االستدامة بتطبيق ذلك على التحضر في عمان، ينبغي أن تشمل 
::السياسية

ـ نظام مسؤول لتخصيص وتوزيع األراضي ويرشدها بما يخدم -
.  متطلبات المواطنين الحقيقية

ـ شفافية في صنع القرار، التى تشجع على المشاركة والتنمية -
. المجتمعية

التي تعزز تكافؤ الفرص ,ـ نهج استراتيجي نحو تنمية الفراغات-
.وشروط عادلة في جميع أنحاء البالد

ـ الهياكل اإلدارية الالمركزية، التي تسمح باإلدارة المتأقلمة -
.محليا

.ـ رصد ومراقبة منهجين للتنمية الحضرية والريفية-
 

Construction of a dense highway network al l  over Oman caused a large-scaled transfor-
mation of natural enviroment.

A comfortable cl imate in contemoporary buildings is 
based on technical instal lations powered by fossil  fuels, 
which create a high impact on the environment. 

Decaying rural sett lement structures e.g. Nizwa show the 
visible loss of cultural building heritage and cl imate 
adapted building typologies.

Highway versus Wadi Tiwi.Changes in land use show a loss of tradtion in agriculture.

Topographical constrains are less concideted in the planning processes.
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