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 الحقوق من واحدة مواردها على والحفاظ البٌئة حماٌة تظل ، للطباعة جاهز pdf واستدامة حماٌة العمانٌة البٌئة عن تقرٌر

 وصالحة نظٌفة ببٌئة العمانً المواطن تمتع ٌعد حٌث القادمة، األجٌال أجل من بها االلتزام ٌجب التً الوطنٌة والواجبات

 هذا وفً العمل، فرص وتوفٌر المال، ورأس األجنبً االستثمار لجذب الجوانب أهم من واحدة تعتبر كما حقوقه، من حق

 الحكومات دور فً تتمثل والتً العمانٌة، البٌئة تخص التً المعلومات كل مناقشة سٌتم فإنه مقاالتً موقع وعبر الصدد

 .السلطنة تجاه واالفراد

 

 واستدامة حماية العمانية البيئة عن تقرير مقدمة

 

 البٌئة عن تقرٌر إلى الوصول حول مستمرة بصورة ٌسعون الذٌن االجتماعً التواصل مواقع رواد من العدٌد هناك

 به ٌستهان ال دور من تلعبه وما الهامة، األبحاث أحد من واحًدا العمانٌة البٌئة موضوع ٌعد حٌث واستدامة، حماٌة العمانٌة

 .عمان بسلطنة المواطن ٌقدمه الذي الفعال الدور إلى باإلضافة النتائج، هذه على والمداومة البٌئة حماٌة فً

 

 واستدامة حماية العمانية البيئة عن تقرير

 

 التً الدول أكتر من تعد حٌث عمان، سلطنة بها تهتم التً األولٌات أهم من واستدامة حماٌة العمانٌة البٌئة موضوع إن

 كافة على المحافظة أجل من بذلها ٌتم التً العالمٌة الجهود أبرز من أنها نجد كما وتجمٌلها، البٌئة على للحفاظ جاهدة تسعة

 .دائمة بصورة وبقائها وحماٌتها أنواعها، باختالف البٌئة موارد

 

 ويكيبيديا العمانية البيئة

 

 الموارد وصون الحفاظ بهدف بذلها ٌتم التً العالمٌة جهودبال المشاركة عن تعبر التً األمور أحد العمانٌة البٌئة ٌوم ٌعتبر

 الفعال الدور إبراز خاللها من ٌمكن والتً البٌئة، مع التعامل ٌتم عندما الدولة خصوصٌة على والتأكٌد بالسلطنة، البٌئٌة

 .وتنمٌتها البٌئة، ومصادر موارد على المحافظة أهمٌة عن المجتمع أفراد لدة الشخصٌة القناعة من والمنبثق للمواطن

 

 واستدامة حماية مفهوم

 

 الحماٌة مصطلح هو وأبرزها ضمنها من نجد والتً العمانٌة، البٌئة عن الحدٌث أثناء المصطلحات بعض تتداول

 والتلف الضرر من وحماٌتها بها، الموجودة والموارد البٌئة على بالمحافظة الجمٌع قٌام بالحماٌة ٌقصد حٌث واالستدامة،

 وتسمر تدوم أن ٌمكن التً الكٌفٌة عن ٌعبر بٌئً مصطلح فهو االستدامة لفظ أما الخارجٌة، العوامل من له المعرضة

 .الزمن مرور عبر واإلنتاجٌة التنوع هذا على الحٌوٌة األنظمة



 

 

 العماني البيئة بيوم االحتفال موعد

 ٌناٌر شهر فً مرة ألول العمانً البٌئة بٌوم االحتفال تم فقد سعٌد، بن قابوس السلطان من الصادرة التوجٌهات على بناًءا

 العمانً، والمواطن الحكومات جهة من الٌوم هذا فً المبذولة الجهود بشأن وتقدًٌرا إجالاًل  م، 6991 لعام الموافق

 من العدٌد تنفٌذ فٌه ٌتم حٌث عام، كل من ٌناٌر شهر من الثامن الٌوم فً البٌئة بٌوم االحتفال جاء فلقد ذلك على واعتماًدا

 .بالبٌئة الخاصة التوعٌة وحمالت برامج فً والمتثملة بالدولة، الحكومات قبل من الفعلٌات

 

 البيئة حماية في السلطنة دور

 الدور على عالوة الجمٌع، اتجاه عامة مسؤولٌة جعلتها التً والسلوكٌات القواعد من مجموعة العمانٌة السلطات وضعت

 التنمٌة، خطط مع تتزامن استرتٌجٌة أعدت قد كما البٌئة، القضاٌا ناحٌة من المواقف تغٌٌر بهدف له تسعى الذي اإلٌجابً

 والتطور النظافة ناحٌة من زائر، كل قبل من السلطنة على الواقع التغٌٌر لمس أجل من األحٌائً التنوع على والعمل

 :ٌلً ما الفعلٌات هذه ومن األخرى، الدول بٌن به ٌقتضى مشرًفا نموذًجا تصبح بحٌث للدولة

 

 

 الالزمة الوقائٌة اإلجراءات واتخاذ المناخٌة، التغٌرات عن الناجمة المخاطر إدارة نحو االستعداد على العمل 

 .تجاها

 الدفٌئة اتالغاز انبعاثات من التخفٌف أجل من وطنٌة استراتٌجٌة وخططات وضع. 

 القادمة لألجٌال البٌئة موارد على الحفاظ بقصد العمانً، المواطن لدى الشخصٌة والقناعة التوعٌة بث. 

 االلحٌوي التنوع وصون الحٌوٌة، البٌئة والمشارٌع األنشطة من بمجموعة القٌام. 

 البٌئة موارد على الحفاظ فً الجماعٌة المسؤولٌة إلى تهدف التً التوعٌة وحمالت البرامج تنفٌذ. 

 على المخالفات وضبط الطبٌعٌة، المواقع بمختلف المحمٌات بتوزٌع القٌام طرٌق عن الفطرٌة الحماٌة تعزٌز 

 .باالنقراض المهددة األنواع وخاصة الفطرٌة، الحٌاة

 

 العمانية البيئة على الحفاظ في المواطن دور

 

 ومصادرها، البٌئة موارد على بالحفاظ المطالبة من أفراد أم حكومات كان سواء العمانً، المجتمع كافة السلطنة ألزمت

 التخلص ومتابعة والمٌادٌن، بالشوارع المخلفات إلقاء عدم طرٌق عن الجٌدة، بالسلوكٌات التحلً فً الفرد دور ٌكمن حٌث

 العمل بجانب الحٌاة، شرٌان تعد والتً التلوث، من الشرب مٌاة على الحفاظ على عالوة آمن، بشكل السامة النفاٌات من

 .لها المخصصة بالمناطق النفاٌات ووضع المبانً، وطالء والتشجٌر الزراعة تحفٌز على

 

 عمان سلطنة في األحيائي التنوع

 

 



 االحتٌاجات توفٌر فً والمتثلة االقتصادٌة، الناحٌة من كان سواء الفرد، حٌاة فً هاًما دوًرا األحٌاتً التنوع ٌلعب

 الناحٌة من دوره نجد اآلخر الصعٌد وعلى األفراد، لدى االقتصادٌة الركائز أهم من ٌعد إذ وغذاء، ملبس من األساسٌة

 بٌن التباٌن علٌه ٌترتب مما التقلٌدٌة، والمعارف القالب وتشكٌل للمجتمعات الهوٌة فً ٌكمن والذي واالجتماعٌة، الثقافٌة

 الوصفات وتوفٌر وإنتاجها، األدوٌة تصنٌع فً كبٌرة بصورة اسهامه الحظفن العالجً االتجاه وعن العالم، حول الثقافات

 .العٌش فً الطبٌعٌة المواد على الغالبٌة اعتماد بجانب النباتات، طرٌق عن األمراض عالج فً المستخدمة الطبٌة

 

 واستدامة حماية العمانية البيئة عن تقرير خاتمة

 

 المناخٌة والشؤون البٌئة، بوزارة المختصة والجهات الدولة قٌام فً واستدامة حماٌة العمانٌة البٌئة عن الحدٌث ٌتخلص

 العدٌد توقٌع بجانب السلطنة، محافظات كافة فً وتوزٌعها الطبٌعٌة المحمٌات من العدٌد وإنشاء الجهود، من الكثٌر ببذل

 الناجم االستنزاف من وصونها الفطرٌة، واألنواع البٌئة موارد على الحفاظ أجل من وذلك والبروتوكوالت، االتفاقٌات من

 .الفطرٌة الحٌاة على المخالفات وضبط الجهود، تلك تدعم التً الالزمة االحتٌاطٌات وأخذ علٌها،


