
 

ِحْ�ِم  ْحَمن� الرَّ  ِ�ْسِم ِهللا الرَّ

 

 الموقر   كتور سعود بن حمود الحب�ي ا�ي الدُّ عَ مَ 

وة الزراع�ة والسمك�ة وموارد الم�اە  وز�ر ال��

ي مُ "را�ي انطالق أعمال  ي دورته لهذا العام " نتدى عمان البيئئ
 �ف

 السمو والمعا�ي  أصحاَب 

 المكرمون أعضاء مجلس الدولة 

 أصحاب السعادة 

 اء  األعز والحضور ف  ضيو ال

ي كل مكان 
ي �ف

 متاب�ي وقائع هذا المنتدى ع�ب وسائل االتصال المرئئ

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته...،

 



ي البدا�ة��ُّ 
ي �ف

أن أع�ب عن تقديري البالغ  ، و�اسم "هيئة البيئة"،  يف
من    

ً
حالة أوجدت  ي  والئت المنتدى،  هذا  ألعمال  الرئ�س�ة  للجنة 

ي الحراك المقدَّ 
ي   ةاع البيئَط  قِ ر �ف

، بفضل ما أولته لهذە المنصة  الُعمايف
المطروحة   والمحاور  والموضوعات  العناو�ن  ي 

�ف تن�ع  من  النقاش�ة 
  " ي البيئئ عمان  "منتدى  كان  لجهود    معها للنقاش،  إ�جاب�ا  داعما 

والمورد    ، ي البيئئ المكون  ع�  للحفاظ  الساع�ة  الرش�دة  حكومتنا 
ي واإل� 

، والتن�ع األح�ايئ ي  الطب��ي بناء  لبآماٍل تتطلع  لسلطنة؛  لكولو�ب
م محددةستداٍم مستقبٍل  منهج�ات  وفق  واضحة،  ،  ، ومسارات 

ي مختلف نوا�ي  تضمنُ 
 الح�اة.  تحقيق االستدامة �ف

 معا�ي الدكتور را�ي المنتدى 

 الضيوف والحضور ال�رام 

الهواء  إنَّ  تلوث  من  الجوي  الغالف  وحما�ة  إدارة  كعنوان    ملف 
 ل،  المنتدى  الحال�ة من هذا   رئ��ي ألعمال الدورة

ُ
ف االعتبار    �أخذ بعني

والنظ�ف اآلمن  التنموي  الفعل  أمانة  ؛  استدامة  مدار  ذلك  باعتبار 
بتسل�مهم   الالحقة،  لألج�ال  نقلها  يتوجب  ي  الئت الحال�ة  األج�ال 
فعالة،  إ�كولوج�ة  ونظم  وآمن،  نظ�ف  بغالف جوي  سل�م  كوكٍب 

وٍط   كمحور� ؛ و يق االستدامةأساس�ة لتحق  مع قل�ل من التلوث، ك�ث
 ٍّ َ �شار�ي �لورة أفكار خارج  و ،  أ�سب الحلول للتحد�ات  ، يتطلب توف�ي

للتنف�ذ ،  الصندوق قابلة  لألهدافتكون  ومحققة  لب�ة  ومُ ،  ، 
ا ل  . ألول��ات المرحل�ة �شكل أ��� ابتكار�



َض  ي 
"عمان  وْ و�ف المستقبل�ة  الرؤ�ة  وأول��ات  محاور  �ن ء  ع�ث

ف  المستقب  لتحقيقالهادفة  و "،  أر�عني "بيئة  تطلعات  محور  ضمن  ل 
مستدامة  ،  عنا�ها 

ُ
ن وآمنة:  فعَّ ظ� مصانة  مواردها  مها  نة،  ف وم�ت الة 

 
ً
 نماء آمن� ل  المؤد�ة للمجال أمام بحث المؤهالت    متجددة"، وتهيئة

و و ،  ومتوازٍن  الدورة  نظ�ٍف  أعمال  تنطلق  من   الحال�ةمستدام، 
الج،  منتدىال لغالفنا  الحيوي  "األمان  عنوان  شاركة  بمُ ،  وي"تحت 
عُ ك وخارج  داخل  من  ف  والمختصني اء  الخ�ب من  �جمعهم  وكبة  مان، 

ع� مسار عم�ي ��ع جهود إدارة ومكافحة    االتفاقُ   و وه ،  واحٌد   همٌّ 
الهواء  عاجٍل تحقع�  توافق  الو ،  تلوث  خفض�  لالنبعاثات   يق 

اف،  الح�اة  لصون الملوثة،   المستقبل  اال   واست�ث ي 
�ف ستدامة 

 . المنظور 

أديفَ  تحقيو�ال  فإن  شك،  األهداف،    من  الواسع  الط�ف  هذا  ق 
ي التفاص�ل،  

ا أعمق �ف ي دورة هذا العام، إبحار�
ف �ف يوجب ع� المشاركني

ا ذهن�ا إل�جاد الحلول، وأن تتمخض نقاشاتهم عن   توص�اٍت   وعصف�
ص�ي   هواء  من  االستفادة  ي 

�ف المتعاقبة  األج�ال  حقوق  تضمن 
ي الوقت ذاته تتحقق لهم كل م

لتنم�ة  مكنات النهوض وانظ�ف، و�ف
 . العادلة والمتوازنة 

 الموقر   سعود بن حمود الحب�ي  معا�ي الدكتور 

وة الزراع�ة والسمك�ة وموارد الم�اە  وز�ر ال��



ف   ال�رام الحضور والمتابعني

،  إننا و  ي �ذ �ستهل و��ا�م أعمال الدورة الحال�ة من منتدى عمان البيئئ
أن   نأمل  ي  التوفيق  توالئت بكل  ،  ا عليه  المعقودةِ   اآلماِل   ِق يتحقلتكلل 

ا ع� النجاح المتحقل��ُّ  ي اإلعالن عن أنه، وتأس�س�
ق ألعمال هذا يف

لرسالتِ المنتدى ا  وتعظ�م� التنم��ة  ،  اإلفادات  لحجم  ا  وتوس�ع� ه، 
ف   تدشني أعلن  "الرؤ�ة"،  ج��دة  مع  ثنائ�ة  ا�ة  و��ث منه،  المرجوة 

ا  قبلة رسم�ُّ ه المُ دورتُ ��ة الجد�دة لهذا المنتدى، والذي ستنطلق  الُه 
ي رحاٍب  لٍة جد�دٍة، تحت مس� "منتدى عمان الدو�ي للبيئة"،  بُح 

�ف
المنصة،   هذە  تار�ــــخ  ي 

�ف مرة  ألول  هيئة و دو�ي  ف  بني ك  مش�ت �تنظ�ٍم 
 البيئة، وج��دة "الرؤ�ة". 

 

أوَّ  السلطنة،  ل  ل�كون  ي 
�ف دو�ي  عل�ي  ي  بيئئ فعال�ة  و منتدى  أضخم 

تُ  استدامة   عئف بالبالد  ومن    بتحقيق  الوطن  هذا  ألبناء  اآلمن  النماء 
 . �ع�شون ع� أرضه

 

تَ     اسْت رَ َد ولقد 
ُ
مًدى    اللجنة وع�  المنتدى،  هذا  ألعمال  الرئ�س�ة 

ا �قارب   ُج األحد ع�ث شهر� إدخال  ورؤ�ة ،  ه�كلة  تط��رات ع�  ملة 
المرحلة   ورات  �ف تفرضه  كإجراٍء  المنتدى،  هذا  وأهداف  ورسالة 

وتطلعا بأول��اتها  الوطن�ة؛  ته الحال�ة  إطالق  ا  اللجنة  قررت  ح�ث 



والتنم�ة  ي  البيئئ األمان  "أسب�ع  مبادرة  إطار  ي 
�ف المنتدى  أعمال 

العل�ي   نالمستدامة".. يتضمَّ  المنتدى  العمل،  أعمال  أوراق  ،  وط�ح 
النقاش�ة الجلسات   مُص ،  وعقد 

ً
ي    معرض� ب  ح��ة رسالة  بيئئ �عزز 

المقدَّ  الوطن�ة  بالجهود  ي 
و�حت�ف صو المنتدى  ي 

�ف واستدامة  ن  رة 
ة والحي��َّ والطب�ع�ة  البيئ�ة  ".  مواردنا  إليها   

�
ي  ها�ثون  مضافا شبايب

البيئ�ة عل�ي   ب ،  "للمشار�ــــع  ا  تدر�ب�ة،  متبوع� ودورات  عمل  ثم  ورش 
م�دان�ة   وز�ارات  ي  جوالت 

�ف المتن�ع  اء  ال�� ذات  البيئ�ة  للمواقع 
 العاصمة الُعمان�ة مسقط. 

 

تقرَّ  فقد  ذلك،  ي سب�ل 
ه�كلر  و�ف للمنتدى،  جد�د  ظ��ي  تن   �شك�ل 

رئ�س�ة�ضم   وأخرى  لجنة  كفاءات علم�ة؛  عض��تها  ي 
�ف تضم   ،

بال�فاءةوطن�ة   لها  الذي س�ُ للها�ثونلجنة تحك�م  و ،  مشهود  عئف  ، 
تنافس�ة   ي مشار�ــــع  بتع��ز 

الهوايئ التلوث  إدارة  ي 
�ف االصنا�ي  ،  الذكاء 

األبعاد  ومشار�ــــع   ثالث�ة  المخاطر لالطباعة  من  و لحد  تطب�قات  ، 
 . ع المعزز للس�طرة ع� االنبعاثات الضارةواقال

 

 

وة الزراع�ة والسمك�ة وموارد الم�اە معا�ي    الموقر   وز�ر ال��

ف األعزاء   الضيوف والمتابعني



القادمة،    إنَّ  لألج�ال  عليها  والمحافظة  البيئة،  الغا�ة  ل حما�ة  �ي 
البيئة ي هيئة 

إليها �ف للوصول  ي �س�  الئت ا من  ؛  األس� 
�
 إ�ماٍن انطالق

العميق   العُ بخصوص�ة  ها   مان�ةبيئة  موقعو ،  وتفردُّ ات�ج�ة    نا �س�ت
التن�ُّ  من  المتحقق  اء  وال��  ، ي

ي الجغرا�ف
واألح�ايئ ي  البيئئ ،  والحيوي  ع 

  ، ي والرقايب ��ي  الت�ث مجتمَعة  والمناخ  تعدُّ  ي  مهمة،  والئت ال  معط�ات 
وال صتنف السوق،  اقتصاد  مشكالت  أو  االجتماع�ة،  القضا�ا  عن  ل 

تأم أزمة  ومشكال عن  الطاقة  ف  تغ�ي  ني إدارة  ت  تحد�ات  أو  المناخ، 
ي  الم�اە ورة  ، والئت  لمنتدى. لاله��ة الجد�دة  ةغاص�فرضت �ف

منظور�   من  الهواء  تلوث  مكافحة  ستحققها  ي  الئت التنم��ة  فالمنفعة 
 
�
 شاق

ً
، أمانة تفرض عم� ا للوصول إ� مخرجاٍت إ�جاب�ة, تكون عل�ي

موات�ة لغالف حيوي  لتوف�ي البيئة الد  بمثابة المرجع والسب�ل الممهِّ 
 . ومستدام آمن 

 

 الدكتور سعود بن حمود الحب�ي معا�ي  

و   را�ي المنتدى - ة الزراع�ة والسمك�ة وموارد الم�اەوز�ر ال��

  .. األخ�ي ي 
ي و�ف مئف ال���مة    تقبلوا  لرعايتكم  والتقدير؛  الشكر  ج��ل 

المنتدىأعمال   الطا ،  هذا  حاتم  المكرم  لألخ  موصول  ،  والشكر  ي
يئ

والخ�ب  ف  ال�ث ضيوف  ..  وكافة  ف المشاركني حضور  ل�م  والشكر  اء 
 . المنتدى ال�رام ومتاب�ي 



 والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته...، 

 

 -انت�-


