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خـطـوة إلى أوسـاكا



جناح سلطنة ُعمان – إكسبو 2025 أوساكا
مسارات  فتبني  ونتاجاتها،  تفاعالتها  على  تؤثر  ومتغيرات  تحوالت  المجتمعات  تشهد 
مدفوعة بثوابتها، ومحاوالت مستمرة إلعادة تصميمها من الداخل لتتماشى مع تطلعاتها 

نحو المستقبل. 

من هنا تأتي أهمية المشاركة في الفعاليات العالمية مثل إكسبو 2025 أوساكا، في 
محاولة الستعراض خصوصيات وتجارب مجتمعات العالم، وإيجاد مساحات متفاعلة تحتوي 
المتغيرات والفروقات، وتتبنى وسائط متنوعة للتقارب بين التجارب اإلنسانية وتعايشها 

وتألفها في محاولة منها لتشكيل المستقبل معًا. 

تسعى سلطنة ُعمان من خالل مشاركتها في إكسبو 2025 أوساكا إلى إلهام العالم بإرث 
إنسانها المتجذر بقيمه وثقافته وثوابته، وسعيه الدائم لتحسين الحياة وتجويدها، ومراعاة 
إضافة  والمعمارية،  الثقافية  وبخصائصه  معيشته  بنمط  واهتمامه  الُعماني  المجتمع 

لمواجهته مختلف التحديات المعاصرة.

رسالة جناح سلطنة ُعمان 
تتجسد تحديات المستقبل التي سوف يتناولها إكسبو 2025 أوساكا في كيفية تصميم 
المجتمعات التي تضمن استدامة الحياة وتسعى لتحسينها الدائم وتعزيزها عبر التواصل. 
على  القائمة   Society5.0 الخامسة  الصناعية  الثورة  تقنيات  توظيف  عبر  ذلك  ويكون 

استخدام الذكاء االصطناعي والفضاءات السيبرانية لخدمة احتياجات الحياة الواقعية. 

من هنا، وترجمة لرؤى حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه هللا 
ورعاه- على ضرورة "االنطالق من ثوابت المواطنة والهوية العمانية األصيلة؛ لتحديث 
الصحية،  والخدمات  األنظمة  واالبتكار، وتطوير  العلمي  البحث  التعليم ودعم  منظومة 
جناح  يأتي  المجتمع".  فئات  لجميع  األساسية،  وخدماته  المجتمعي  الرفاه  ومكونات 
سلطنة عمان وعلى مدار 6 أشهر ليكون نافذة على تجربة المجتمع الُعماني في وضع 
األُسس األخالقية والثقافية واالجتماعية التي ُتصمم وُتبنى على أسسها المجتمعات، 
قيم  مثل  الواحد،  والمجتمع  الواحدة،  األسرة  إطار  ضمن  األفراد  تفاعل  بها  وُيحكم 
الوسطية، والتنوع، والترابط األسري، واالجتماعي. وتتجاوز ذلك لتنظم تفاعله مع مختلف 

مكونات الحياة من حوله.  

يشارك جناح سلطنة عمان هذه القيم العالم عبر تناول عناصر وتجارب من البيئة المحلية، 
واسقاط خصوصيتها -التي قد تلتقي مع المجتمع الياباني بشكل خاص والعالم بشكل 
عام- بما يواكب المتغيرات التنموية، على إمكانية تبني هذه القيم المجتمعية كبوصلة 
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