
يــطيب لــنا ونــحن نــجتمع الــيوم، فــي املــنتدى الــسنوي الــسابــع ألصــحاب املــصلحة املــتعدديــن 
حـول الـعلوم والـتكنولـوجـيا واالبـتكار مـن أجـل أهـداف الـتنمية املسـتدامـة، أن أنـقل لـكم شـكر 
وتــقديــر حــكومــة ســلطنة عــمان عــلى الــجهود الــكبيرة الــتي بــذلــها املــنتدى خــالل االجــتماعــات 
املــنصرمــة والــتي كــان لــها األثــر فــي دعــم وتــسخير الــعلوم والــتكنولــوجــيا واالبــتكار لــلمساهــمة 
فــــي تــــحقيق أهــــداف الــــتنمية املســــتدامــــة حــــول الــــعالــــم، مــــما ســــيسهم وبــــشكل إيــــجابــــي فــــي 
تــحقيق االزدهــار والــعيش الــكريــم فــي بــيئة أكــثر صــحة وأمــانًــا للبشــريــة، وتــعزيــز االســتجابــة 
الســــريــــعة لــــألزمــــات الــــصحية الــــتي قــــد تــــطرأ بــــني الــــحني واآلخــــر عــــلى الــــعالــــم مــــثل جــــائــــحة 
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كـما يسـرنـي أن أثــمن الـعمل الـدؤوب الـذي يـقوم بـه رئـيس املـنتدى والـفرق والـلجان املـسانـدة 
ورؤسـاء وفـود الـدول عـلى مـشاركـاتـهم وإضـافـاتـهم الـقيمة، مـما سـيكون لـها عـظيم األثـر فـي 

إنجاح املنتدى وتحقيق أهدافه النبيلة. 

أيـــها الـــسيدات والـــسادة… إنـــنا فـــي ســـلطنة عـــمان ومـــن خـــالل الـــلجنة الـــعليا املـــكلفة بـــبحث 
آلــية الــتعامــل مــع الــتطورات الــناتــجة عــن انــتشار فــيروس كــرونــا كــوفــيد ١٩، قــد تــعامــلنا مــع 
هـــذه الـــجائـــحة وفـــق أســـس مـــهنية وعـــلمية رصـــينة، حـــيث كـــان لـــتسخير الـــعلوم والـــتكنولـــوجـــيا 
واالبـــتكار دور كـــبير فـــي الـــتقليل مـــن اآلثـــار الســـلبية عـــلى مـــختلف الـــقطاعـــات. فـــعلى ســـبيل 
املـثال اسـتمر الـتعليم فـي سـلطنة عـمان بجـميع مسـتويـاتـه وأطـيافـه أثـناء الـجائـحة مـن خـالل 
مـــــنصات رقـــــمية مـــــتطورة واســـــتخدام الشـــــبكة الـــــعمانـــــية لـــــلبحث الـــــعلمي والـــــتعليم. أمـــــا فـــــي 
املـــجال الـــصحي فـــقد كـــانـــت وال زالـــت املـــنصة الـــرقـــمية تـــرصـــد تـــوفـــر املـــعلومـــات الـــضروريـــة 
املـــتعلقة بـــفيروس كـــورونـــا كـــإثـــبات الـــتطعيم وتـــعقب حـــاالت املـــصابـــني، ومـــن هـــم تـــحت الـــعزل 
الـــصحي بـــاســـتخدام أحـــدث تـــقنيات الـــتتبع. وفـــي قـــطاع الـــسفر تـــم تـــفعيل مـــنّصة (ســـهالـــة) 
إلنــهاء كــافــة اإلجــراءات الــالزم اتــخاذهــا قــبل الــدخــول إلــى ســلطنة عــمان، كــاخــتيار أمــاكــن 
الـعزل الـصحي املـؤسـسي، وإجـراء فـحص الـبلمرة، وحجـز اإلقـامـة وغـيرهـا. كـما اسـتخدمـت 
طـــائـــرات الـــدرونـــز ووســـائـــل الـــتواصـــل االجـــتماعـــي فـــي الـــتوعـــية بـــمخاطـــر انـــتشار الـــفيروس، 



وكـــذلـــك تـــم تـــفعيل مـــنصات وطـــنية لـــعقد االجـــتماعـــات وإنـــجاز األعـــمال عـــن بـــعد فـــي حـــاالت 
الــعمل مــن املــنزل. وفــي مــجال دعــم الــبحث الــعلمي واالبــتكار فــقد تــم إطــالق بــرنــامــج وطــني 
لـــتقديـــم املـــقترحـــات الـــبحثية املـــتعلقة بـــمواجـــهة فـــيروس كـــورونـــا "كـــوفـــيد 19" فـــي الـــجانـــبني 
الـــطبي وغـــير الـــطبي لـــيشمل الـــذكـــاء االصـــطناعـــي، والـــتعليم اإللـــكترونـــي فـــي زمـــن الـــوبـــاء 
(املــــشاكــــل والحــــلول)، وتــــقنيات الــــتتبع واملــــراقــــبة الحــــديــــثة، واألثــــر عــــلى الــــتجارة واالقــــتصاد 
وإدارة األزمـــات الـــصحية. حـــيث تـــم تـــمويـــل أكـــثر مـــن 28 مـــقترحـــا بـــحثيا تـــحت مـــظلة هـــذا 
الـبرنـامـج مـقدمـة مـن مـختلف املـؤسـسات األكـاديـمية والـبحثية فـي سـلطنة عـمان. وفـي مـجال 
االبـتكار فـقد حـفزت هـذه الـجائـحة الشـباب الـعمانـي عـلى االبـتكار وكـان ملـركـز صـناع عـمان 

والصندوق العماني للتكنولوجيا الدور الكبير لدعم هذه االبتكارات.

وفـي الـختام ال يـسعني إال أن أتـقدم لـكم بـخالـص الـتقديـر عـلى الـتنظيم الـرائـع لهـذا املـنتدى 
مـــع تـــأكـــيد الـــتزامـــنا فـــي ســـلطنة عـــمان عـــلى دعـــم وتـــسخير الـــعلوم والـــتكنولـــوجـــيا واالبـــتكار 

للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة الطموحة لدول وشعوب العالم.


