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بال شك أن منتدى عمان البیئي یعتبر من الفعالیات الھامة جدا على الخارطة البیئیة  
العماني ویلتقي فیھ  البیئة  یأتي متزامن مع یوم  السنویة لسلطنة عمان، خاصة وانھ 

القضایا البیئیة وایجاد الحلول المناسبة  المختصون وصناع القرار لمناقشة جملة من  
 لھا.

انھ   تقدم حیث  العام بشكل مختلف واكثر  البیئي في نسختھ ھذا  ویأتي منتدى عمان 
لدول الصدیقة والشقیقة، فھناك  یستضیف عدد من الشخصیات العلمیة وصناع القرار 

العامة   االمانة  ومن  التعاون  دول  مجلس  في  لالشقاء  الھامة  االسماء  لمجلس بعض 
المتحدة   االمم  مع  بالتعاون  الخبراء  بعض  وكذالك  الشقیقھ،  الدول  ومن  التعاون، 

 یشاركون في ھذه النسخھ لھذا العام.
في ھذا العام المتطلب العالمي لقمة المناخ والتي تضع اولویة  منتدى عمان للبیئة  یلبي  

للحفاظ   االولویات  اول  ضمن  المحیطة  الھواء  وجودة  االنبعاثات  بیئة  خفض  على 
مستدامة على االرض، ولذلك یناقش ھذا المنتدى االلیات واالجراءات المتعلقھ بخفض 
االنبعاثات للحفاظ على البیئة المحیطة لالنسان بجودة عالیة، والمساھمة الفعالة في 

 ایجاد الحلول العلمیة المستدامة لقضایا جودة الھواء.
لمؤتمر عمان الدولي لالستدامة البیئیة وبالطبع منتدى عمان للبیئة ھذا العام یأسس  

عمان  مؤتمر  وسیكون  العام،  لھذا  المنتدى  ھذا  خالل  من  عنھ  االعالن  سیتم  الذي 
لالستدامة البیئیة كمظلة یلتقي فیھا الخبراء والباحثین من مختلف دول العالم بأوراق 

اختیار   یتم  ثم  موثوقة ومن  علمیة  لجان  قبل  تحكیمھا من  یتم  افضل  علمیة رصینھ 
االبحاث العلمیة لنشرھا في مجالت علمیة موثوقة ومحكمة، وتصبح مسقط مصدرة  
رئیسیة للحلول العلمیة في مجال البیئة بأذن هللا تعالى، وسینضم اسماء علمیة قویة في  

 كل نسخھ من نسخ مؤتمر عمان لالستدامة البیئة. 

من   القادم  المؤتمر  ان  وسیك2023بالطبع  علمي  مؤتمر  بھ  ھاكثون  سیكون  فیھ  ون 
لالفكار الشبابیة وسیصاحبھ معرض للمنتجات البیئیة تقدمھ كبرى الشركات، وكذلك 



سیحتفي كل عام بتكریم عدد من مؤسسات القطاع الخاص التي تفعل دور المسؤولیة  
دعم   في  رائد  نموذج  وتقدم  لدیھا  وكذلك  البیئیة  البیئة  وبرامج  البیئیة  المشروعات 

سینطلق ھذا العام بتكریم عدد من الشركات التي دعمت بسخاء المبادرات البیئیة، و
التي  المشروعات  العیئة وكذلك بعض  نفذتھا  التي  البیئیة  المشروعات  مجموعة من 
الغصن االخضر " وھي   " بجائزة  تمریمھم  الشركات، كما سیتم  لتلك  داخلیا  نفذت 

مول المشروعات  ستمنح كل عامین لمجموعة من الشركات الرائدة والمتخصصھ التي ت
البیئیة واالبحاث البیئیة وتقدم مستویات نموذجیة في الدفع بالمشروعات البیئیة نحو 
تحقق، وكذلك ستمنح جائزة الغص االخضر لبعض الفرق والشخصیات التطوعیة من  
مجموعات وافراد من الذین لھم اسھام واضح وجلي في الحفاظ على البیئة العمانیة 

ر وتقدیر للقائمین على ھذا المنتدى من الشركاء االستراتیجیین  نظیفة مستدامة، كل شك
من مؤسسة الرؤیا للصحافة والنشر والتوزیع ووالمختصین من ھیئة البیئة وشركائنا  

ونسأل هللا سبحانھ وتعالى ان یبارك كل  من جامعة السلطان قابوس واالمم المتحدة  
عمان وبیئة كوكب االرض مستدام    الجھود الرامیة الى الحفاظ على البیئة الوطنیة في 

 لنا ولالجیال القادمة، وكل عام والجمیع بخیر


