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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على رسولھ األمین، سیدنا محمد وعلى الھ 
 وصحبھ اجمعین 

 

 الموقر الدكتور / سعود بن حمود الحبسيمعالي  

 وزیر الثروة الزراعیة والسمكیة وموارد المیاه وراعي حفل افتتاح المنتدى

 المحترم سعادة الدكتور/ عبدهللا بن علي العمري

 رئیس ھیئة البیئة

 سعادة الدكتور/ جمعة بن أحمد الكعبي

 سفیر مملكة البحرین المعتمد لدى سلطنة عمان

 األستاذ/ حاتم بن حمد الطائيسعادة 

 المدیر العام لمؤسسة الرؤیة للصحافة والنشر

 أصحاب المعالي والسعادة

 األخوة واألخوات الكرام

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

ــي منتــدى  ــاون ف ــس التع ــة لمجل ــة العام ــل األمان ــرفني أن أمث ــرني ویش یس

ــة خــالص الشــكر  ــة العام ــع باســم األمان ــي، وانتھــز ھــذه المناســبة ألرف عمــان البیئ

ــان  ــدیر واالمتنـ ــارق آل والتقـ ــن طـ ــثم بـ ــلطان ھیـ ــة السـ ــاحب الجاللـ ــرة صـ لحضـ
ــاه ــھ هللا ویرع ــان ـ یحفظ ــلطان عم ــعید س ــن اھت  س ــة م ــاه البیئ ــا تلق ــى م ــام ـ عل م

جاللتـــھ، مـــع اخوانـــھ أصـــحاب الجاللـــة والســـمو قـــادة دول  مـــن لـــدن ورعایـــة
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ــة  ــاه التنمیـ ــة تجـ ــاتھم الكریمـ ــاھم ـ وتوجیھـ ــم هللا ویرعـ ــاون ـ یحفظھـ مجلـــس التعـ

 المستدامة في دول مجلس التعاون.

ــدیر  ــكر والتق ــالص الش ــدم بخ ــا أتق ــود كم ــن حم ــعود ب ــدكتور/ س ــالي ال لمع

نتــدى، والشـــكر والتقــدیر واالمتنــان الخـــاص الحبســي، لرعایــة معالیـــھ لھــذا الم

ــام،  ــدى الھـ ــذا المنتـ ــة لھـ ــة العامـ ــدعوتھا األمانـ ــان، لـ ــلطنة عمـ ــة بسـ ــة البیئـ لھیئـ

ــا و و  ــواء المتعلقــة تنظیمھ ــودة الھ ــاییر ج ــل الخاصــة بمع ــورش العم ــافتھا ل استض

ــذا  ــون ھـ ــة، لیكـ ــحة العالمیـ ــة الصـ ــاون ومنظمـ ــس التعـ ــي دول مجلـ ــار فـ بالغبـ

ً المنتــدى والــورش المصــاح  یتــدارس قضــایا األمــن البیئــي لغالفنــا  بة لــھ جمعــا

ــذي یصــادف  ــاني ال ــة العم ــوم البیئ ــع ی ــزامن م ــامنالالجــوي، ویت ــن  ث ــایر م مــن ین

 كل عام.

ــة  ــدیر لكافـ ــكر والتقـ ــالص الشـ ــدیم خـ ــبة لتقـ ــا مناسـ ــا انھـ ــات كمـ المؤسسـ

ــة و  ــة البیئـ ــع ھیئـ ــاوب مـ ــاون والتجـ ــى التعـ ــة علـ ــة والدولیـ ــات اإلقلیمیـ المنظمـ

ــلطنة واأل ــلبالس ــدى وورش العم ــذا المنت ــي ھ ــاركة ف ــة للمش ــة العام ــكر مان ، والش

موصــول للمؤسســات والشــركات الراعیــة، والتــي ال تبخــل بــدعمھا ومســاندتھا 

 للمشاریع الوطنیة وخدمة المجتمع، وبخاصة في قضایاه البیئیة الھامة.

 صاحب المعالي راعي الحفل

 أصحاب المعالي والسعادة

 الكراماالخوة واالخوات  

ــة  ــاون بالبیئـ ــس التعـ ــادة دول مجلـ ــام قـ ــن اھتمـ ــم یكـ ــويلـ ــوع الحیـ  والتنـ

ــادة  ــد الق ــاون، اعتم ــس التع ــذ تأســیس مجل ــت الحــالي، فمن السیاســات مــرتھن بالوق
ــاون ــس التعـ ــدول مجلـ ــة بـ ــة البیئـ ــة لحمایـ ــادئ العامـ ــذه والمبـ ــي ھـ ــك فـ ، وذلـ
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ــام  ــة ع ــة السادس ــي القم ــر ف ــقط الخی ــة، مس ــي1995العاصــمة الكریم ــد  م، والت تع

ــى  ــل علـ ــتراتیجیة العمـ ــترك، واسـ ــي المشـ ــي الخلیجـ ــل البیئـ ــالق العمـ ــة انطـ بدایـ

المســـتوى الـــوطني واإلقلیمـــي والـــدولي، كمـــا اعتمـــدوا فـــي نفـــس القمـــة خطـــة 

ــاریع  العمـــل التنفیذیـــة لتلـــك السیاســـات، ووافقـــوا علـــى تنفیـــذ العدیـــد مـــن المشـ

ــای  ــة والمق ــوانین واألنظم ــة الق ــر ومراجع ــمنھا حص ــن ض ــة م ــة، المرحلی یس البیئی

 والتي تتضمن مقاییس جودة الھواء الجوي.

اســـتمر العمـــل البیئـــي المشـــترك منـــذ ذلـــك التـــاریخ، وعقـــدت لجنـــة 

ــدول  ــة بـ ــؤون البیئـ ــن شـ ــؤولین عـ ــوزراء المسـ ــالي الـ ــمو والمعـ ــحاب السـ أصـ

ــنویة، و  ــا الس ــس اجتماعاتھ ــة أالمجل ــاریع البیئی ــرارات والمش ــن الق ــر م ــرت الكثی ق

مــل البیئــي منســقا بــین دول المجلــس، إلــى أن جــاءت واالتفاقیــات، واصــبح الع

ــع  ــق مـ ــا یتوافـ ــي بمـ ــل البیئـ ــار العمـ ــر مسـ ــا تغییـ ــب فیھـ ــدة، تتطلـ ــة جدیـ مرحلـ

ــتدامة  ــة المس ــداف التنمی ــرار أھ ــة، وإق ــرات العالمی ــس 2030المتغی ــذ المجل ، فاتخ

ــة  ــي القمـ ــى فـ ــاد " 40األعلـ ــراراً باعتمـ ــي دول مجلـــس قـ ــة فـ ــات البیئیـ التوجھـ

ــاون  ــراھن: مت2020التعـ ــي الـ ــع البیئـ ــات الوضـ ــد طلبـ ــات تعـ ــذه التوجھـ " ، وھـ

ــدة  ــة موحـ ــة خلیجیـ ــي  دتعتمـــ سیاسـ ــع البیئـ ــب الوضـ ــس لتواكـ ــا دول المجلـ علیھـ

 العالمي، وباألخص في القضایا البیئیة الخاصة بدول مجلس التعاون.

علـــى الوجـــھ األخـــر، أقـــر أصـــحاب الســـمو والمعـــالي وزراء البیئـــة 

ــي ــم البیئ ــیة لعملھ ــتراتیجیة خمس ــد  اس ــتراتیجیة العدی ــذه االس ــت ھ ــترك، تناول المش

ــع  ــاون م ــذھا بالتع ــة الخضــراء، وتنفی ــادرة البیئی ــن ضــمنھا المب ــاریع، م ــن المش م

ــم تنفیــذ أربعــة مشــاریع، مــن ضــمنھا دلیــل  برنــامج األمــم المتحــدة للبیئــة، حیــث ت

البیانـــات المتعلقـــة بنوعیـــة الھـــواء بـــدول مجلـــس التعـــاون، والـــذي یھـــدف فـــي 
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اإلدارة الفعالــة لمراقبــة نوعیــة الھــواء ووضــع نمــوذج ریاضــي  المســاھمة فــي

 للتنبؤ بمستویات نوعیة الھواء في دول المجلس.

أعطــت دول مجلــس التعــاون موضــوع جــودة الھــواء اھتمــام كبیــر لقــد 

بصــحة اإلنســان فــي ھــذه المنطقــة، وتشــیر التقــاریر لــدى منظمــة الصــحة  لعالقتــھ

ــي  ــحیة الت ــة الص ــور والرعای ــدى التط ــرى، م ــة األخ ــات األممی ــة والمنظم العالمی

ــس،  ــي دول المجلـ ــان فـ ــا اإلنسـ ــایلقاھـ ــتثمار  كمـ ــام واالسـ ــدى االھتمـ ــیر لمـ تشـ

ــك  ــاریر البنـ ــمنھ تقـ ــا تضـ ــا مـ ــة، واخرھـ ــي التنمیـ ــي فـ ــر أساسـ ــان كعنصـ باإلنسـ

ــ  ــال الب ال ــي راس الم ــتثمار ف ــر االس ــول مؤش ــريدولي ح ــى ش ــد عل ــذي اعتم ، وال

ــیم، حیــث صــنف المراتــب المتقدمــة فــي فــي مجلــس الدول  تمعــاییر الصــحة والتعل

 .ھذه المؤشرات

 صاحب المعالي راعي الحفل

 أصحاب المعالي والسعادة

 االخوة واالخوات الكرام

ــات أصــحاب  ــن توجیھ ــا صــدر م ــیكم م ــى عل ــادة ال یخف ــمو ق ــة والس الجالل

ــي القمـــة  ــس ـ یحفظھـــم هللا ـ فـ ــاض فـــي  42دول المجلـ ــرة بمدینـــة الریـ األخیـ

ــمبر  ــن دیسـ ــر مـ ــع عشـ ً 2021الرابـ ــا ــة طریقـ ــذه القمـ ــمت ھـ ــا م، حیـــث رسـ  بیئیـ

ــة ل ــة القادم ــادم، لمرحل ــد الق ــة للعق ــات البیئی ــع التوجھ ــى م ــس ، یتماش ــدول المجل ل

ھ القـــادة ـ یحفظھـــم هللا ـ فـــي ھـــذه القمـــة علـــى أھمیـــة تعزیـــز التعـــاون  فقـــد وجـــّ

المشـــترك وتنســـیق الخطـــط التـــي تھـــدف الـــى تحقیـــق االســـتدامة والتعامـــل مـــع 

التغیــر المنــاخي وآثــاره، وتعزیــز العمـــل المشــترك بــین دول المجلــس لتطبیـــق 

ــج ــعودیة  نھـ ــة السـ ــة العربیـ ــھ المملكـ ــذي أطلقتـ ــون والـ ــدائري للكربـ ــاد الـ االقتصـ

ــل  ــار متكامـ ــھ كاطـ ــة علیـ ــت الموافقـ ــرین وتمـ ــة العشـ ــتھا لمجموعـ ــالل رئاسـ خـ
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ــاس  ــببة لالحتب ــازات المس ــات الغ ــى انبعاث ــة عل ــدیات المترتب ــة التح ــامل لمعالج وش

ــة  ــرة، ومتابعـ ــة والمبتكـ ــات المتاحـ ــالل التقنیـ ــن خـ ــا مـ ــراري وادارتھـ ــذ الحـ تنفیـ

مبــادرات ومشــاریع وآلیــات دول المجلــس فــي ھــذا المجــال، والتوجیــھ بوضــع 

ق بحمایــة البیئــة، واالســتفادة  اآللیــات الالزمــة لتحقیــق أفضــل النتــائج بمــا یتعلــّ

ــز  ــر، وتعزی ــط األخض ــرق األوس ــادرة الش ــراء ومب ــعودیة الخض ــادرة الس ــن مب م

رفــع الغطــاء النبــاتي الجھــود الخلیجیــة المشــتركة لمواجھــة التحــدیات البیئیــة و 

ــة  ــة، ومكافحـ ــادر الطاقـ ــع مصـ ــة لجمیـ ــات النظیفـ ــى التقنیـ ــاد علـ ــادة االعتمـ وزیـ

التلــوث والحفــاظ علــى الحیــاة البیئیــة بكافــة أشــكالھا، بمــا یحقــق أفضــل ســبل 

 العیش الكریم لشعوب ھذه المنطقة.

ــف  إن ــد تكلی ــس، تع ــادة دول المجل ــامیة لق ــرارات الس ــات والق ــذه التوجیھ ھ

ــة ــھ لكاف ــة  موج ــت مظل ــل تح ــي تعم ــات الت ــات والمؤسس ــة والھیئ ــان الوزاری اللج

ــدول  ــع ال ــاً م ــة حالی ــة العام ــل األمان ــة، وتعم ــیج العربی ــدول الخل ــاون ل ــس التع مجل

األعضـــاء علـــى وضـــع الخطـــط التنفیذیـــة والبـــرامج الالزمـــة لھـــذه التوجیھـــات 

الســـامیة، ویعـــد ھـــذا المنتـــدى الـــذي تنظمـــھ وتستضـــیفھ مشـــكورة ھیئـــة البیئـــة 

ســـلطنة عمـــان، محطـــة لتـــدارس أحـــد أھـــم مرتكـــزات العمـــل البیئـــي الخلیجـــي ب 

 المشترك في سیاسات وتوجھات دول مجلس التعاون.

ــلطنة  ــة بس ــة البیئ ــدیر لھیئ ــكر والتق ــالص الش ــدیم خ ــاود تق ــام، أع ــي الخت وف

عمــان وبــاألخص لســعادة رئــیس الھیئــة الــدكتور/ عبــدهللا بــن علــى العمــري، 

لھیئـــة علـــى جھـــودھم المخلصـــة وتعـــاونھم المثمـــر، وكافـــة العـــاملین معـــھ فـــي ا

ــدثین  ــافتھم لھـــذا المنتـــدى، والشـــكر مقـــدماً لكـــل المتحـ ــیمھم واستضـ وعلـــى تنظـ

 والخبراء المشاركین

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 


