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مؤشر األداء
ال�يئي

#يوم ـ البيئة ـ العامين

مادة مرئية



التنوع األحــيــائــي

#يوم ـ البيئة ـ العامين

أحمد الشكيلي

رصد جودة ال�يئة البح��ة في الموانى الصناعية وبعض
المواقع ذات األهمية في سلطنة عمان (المرحلة الثانية)

عدد
عدد21المواقع

عدد75العينات
18العناصر

عددإعداد خطة عمل حماية وصون السالحف البح��ة
عدد6األهداف

14الب�امج

عــدد
10السالحف

سلحفاة خض�اء
عدد المختصين

20المؤهلين
مختص

�تبع السالحف البح��ة عبر األقمار االصطناعية

عدد
6103المواقع عدد

نسبة النجاح: 11 الى 74%األعشاش
د�اسة نجاح أعشاش سالحف
ال��ماني في ج��رة مصيرة

المواقع األكثر �نوعا: غصة وج��رة الخيل (خصب) ، �أس معيوي (دبا) األنواع11عدد المواقع
األكثر شيوعا

المنضدي
السنامي

القرن�يطي
مسح وتجميع �يانات �يئات

الشعاب المرجانية بمحافظة مسندم

م�اقبة الظ�وف ال�يئيةالعوامل المؤثرة على نجاح است��اع أشجار القرم إعداد منهجية اختيار مواقع است��اع أشجار القرم

عدد المواقعمسح وجرد األ�اضي الرطبة الساحلية
المسجلة

أكثر
المحافظات

عدد المواقع
لألهمية الدولية 37موقع80موقع236

ظفار



التنوع األحــيــائــي

#يوم ـ البيئة ـ العامين

أحمد الشكيلي

دليل إج�اءات إنشاء
المحميات الط�يعية

استخدام الكامي�ات الفخية
لرصد الحياة الفط��ة

المرحلة الثانية : �نظيم و إدارة
�يانات الكامي�ات الفخية

إعداد خطة اقتصادية
لمحمية ج�ر الديمانيات

الط�يعية

اإلعالن عن 4 فرص اس�ثما��ة
بالمحميات الط�يعية المعلنة

(محمية خور طاقة الط�يعية ومحمية
الجبل االخضر للمناظر الط�يعية ومحميةالحجر الغربي

ألضواء النجوم وحديقة السليل الط�يعية)



التنوع األحــيــائــي

#يوم ـ البيئة ـ العامين

أيمان الخنجري

280615254225020308165449

114257260

األشجار

املستزرعة

البذور

التي تم

غرسها

االستدامة

من

االستزراع

االستدامة

من

التوزيع

املشاتل

الـقـامئة

الـشتـالت

املنتجة من

املشاتل

املـشـاتـل

قيد اإلنشاء



حماية ال�يئة
مـن الـتـلوث

#يوم ـ البيئة ـ العامين

د. محمد الكاسبي

تطو�ر وتع��ز شبكة
رصد جودة الهواء في

المناطق الحض��ة
ومن وسائل النقل

تم تغطية
مختلف

المواقع في
المحافظات

• إعداد قائمة بالنفايات بأصنافها.
• إعادة هندسة إج�اءات إصدار ت�اخيص إدارة

  النفايات وتقليصها من 4 ت�اخيص ودمجها
   في ترخيص واحد فقط.

• 4 أدلة تصنيف وإرشاد تم إعدادها.
• 15 مصنع جديد إلعادة تدو�ر النفايات تم تشغيلها.

تحديث الخطة الوطنية
للملوثات العضوية

الثابـتة الـمـرحلة (2-4)

د�اسة المايك�وبالستيك
في ال�يئة البح��ة في
السلطنة (المرحلة 2/2)

مش�وع د�اسة الزئبق
ومركبا�ه ونفايا�ها في

السلطنة (التق�يم المبدئي
للزئبق ومركبا�ها في

(-MIA- السلطنة

• 86 طن من الم�يدات تم التخلص منها.
• 16 جهاز رصد للملوثات العضوية الثابتة تم ترك�بها.

• 62 عينة تربة تم تحليلها.

• الحد من استي�اد واستخدام المنتجات المحتوية على الزئبق.
• الحد من انبعا�ات الزئبق وإطالقا�ه.

• إعداد خطة وطنية تمّكن السلطنة من وضع األهداف وتحديد األولويـات.
• وضع إست�ا�يجية وطنية طويلة األمد إلدارة الزئبق ومركبا�ه ونفايا�ه.

• فتح قنوات تواصل مع الدول المتقدمة. 
• بناء القد�ات الوطنيـة في مجـال إدارة المواد الكيميائيـة بشكل عـام والزئبق بشكل خاص.

(63) عينة تم جمعها
  وإرسالها للتحليل.

إدارة النفايات

إعداد مسودة الئحة
ملوثات التربة في 

سلطنة ُعمان

توسعة نظام
اإلنذار المبكر

لرصد اإلشعاع



األدلة
االسترشادية

#يوم ـ البيئة ـ العامين

مادة مرئية



دعم االقتصاد
ال�يئي

#يوم ـ البيئة ـ العامين

اإلسرتاتيجة الوطنية

لـسـلـطـنـة ُعــمــــان

النــتــقــال الـمـنـظــم

إىل خطة الحياد الصفري

فا�زة الحارثي

الخطوات القادمة
• حوكمة فعالة.

• جدول زمني واضح واستم�ا��ة المتابعة.

• التفاعل اإليجابي.

• إيجاد سياسة داعمة.

خط األساس
يقدر صافي مجموع االنبعا�ات 
في  الدفيئة  للغا�ات  الكربونية 
سلطنة ُعمان كخط أساس في 

عام 2021م

المسار المنظم للوصول 
للحياد الصفري

اإل�تقال التد��جي المنظم وفق 
خطة تركز على القطاعات المسببة 

لإلنبعا�ات الكربونية  للغا�ات 
الدفيئة في سلطنة ُعمان.

(90) مليون طن 
من مكافئ 
ثاني أكسيد 

الكربون

خالل  من  الخمسة  األهداف  مبادئ  تحقيق 
مسار اال�تقال المنظم:

• استدامة ال�يئة
• األثر االجتماعي واالقتصادي

• التكنولوجيا البطا��ات الكهربائية
• تكاليف نظام الطاقة

• أمن اإلمداد

الطموح حتى عام 2040 م
الوصول إلى %54 من 

إجمالي المسار

ست تقنيات رئيسية لخفض انبعا�ات 
الغا�ات الدفية من شأنها أن تؤدي 

إلى تحول منظم: 
• كفاءة الطاقة والموارد.

• كهربة العمليات والطاقة المتجددة.
• تكنولوجيا البطا��ات الكهربائية.

• الهيد�وجين المستدام .
• احتجاز الكربون وتخ��نه.

• الحلول القائمة على الط�يعة و االنبعاث 
    السل�ية.



تطو�ر الخدمات
الـبـيـئــيـة

#يوم ـ البيئة ـ العامين

م�وى المح�وقي

97%

إعادة هندسة اإلج�اءات
للخدمات الخاصة
بالمتعاملين من

خا�ج الهيئة
ضمن مبادرة مكتب �ؤية ُعمان 2040

(المرحلة الثانية)

استهداف 42 خدمة

االنجاز الكلي

الخدمات
االلكت�ونية 39

د�اسة وتحليل هذه 
الخدمات وتحسينها، 

وتحديث دليل الخدمات 
ال�يئية، وتحسين ورسم 
مسار 3 خدمات ورقية.

 سيتم �نفيذ مختب�ات منجم"
 2023 بالنسبة للخدمات
 المرتبطة/المتداخلة  مع

 جهات حكومية أخرى -لم��د
 ”من التحسين

الخدمات
الورقية 3



تطو�ر الخدمات
الـبـيـئــيـة

#يوم ـ البيئة ـ العامين

م�وى المح�وقي
PRICING

رسم واحد ثابت
30 ر.ع 4 

رسوم

تص��ح استي�اد مواد كيميائية

بعد التعد�ل قبل التعد�ل

 يتم فرض الرسوم بحسب
عدد األطنان المستوردة

 تم تبسيط وتخفيض
 وتوحيد الرسم بغض النظر

  عن الكمية المستوردة

30 ر.ع أقل 
من 2 طن

70 ر.ع  من 2 طن إلى 
أقل من 10 طن

100 ر.ع من 10 طن إلى 
أقل من 100 طن

300 ر.ع أكثر من 
100 طن

 إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة والخدمات الجديدة 44 رسم

تخفيض

20 رسم

إلغاء

10 رسم

خدمة حكومية جديدة

14

مثال: لتبسيط هياكل الرسوم المعقدة  

تسعيرة الخدمات ال�يئية



تطو�ر الخدمات
ال�يئية

#يوم ـ البيئة ـ العامين

2983
التصا��ح ال�يئية

(الفئة أ - ب – ج)

6025
تصا��ح المواد

الكيميائية وإدارة
النفايات

1581
تصا��ح الوقاية
من اإلشعاع 

152
ت�اخيص إدارة

المخلفات السائلة

94
ت�اخيص حماية
ال�يئة البح��ة

16
تصا��ح جمع عينات

فط��ة وإج�اء
د�اسة ميدانية

311
تصا��ح استي�اد وتصد�ر

الحيوانات المهددة
باالنق�اض (السايتس)

151
تصا��ح استي�اد

وتصد�ر مفردات
الحياة الفط��ة

646
تصا��ح اإلحطاب

110
تصا��ح الغوص خا�ج

نطاق المحميات
tالط�يعية

التصاريح والرتاخيص التي صدرت من الهيئة خالل عام 2022

م�وى المح�وقي



ترسيخ الوعي
الـبـيـئـي

#يوم ـ البيئة ـ العامين

مرشوع تارتيل كوماندوز

لحامية ورصد ورقابة

السالحف البحرية

مادة مرئية



تـع��ـز الـرقـابـة
والرصد ال�يئي

#يوم ـ البيئة ـ العامين

هشام السيابي

رفـع كفـاءة موظـفـي
مـكتـب الرقابة ال�يئية
(المرحلة االولى)
يـهـدف لـمـواكـبـة 

الـمستجدات والتغ�ي�ات 
واالج�اءات الجديدة وتـعــ��ــز 

التــقـنــيات والــدعـم 
اللوجستي وتع��ز كفاءة 

الكادر الفني.

Nibosh برنامج التد��ب الميداني

النـظـام اإللـكتـ�ونـي
للــرقـابـة والـتفـتـيـش

�هـدف  لتعـ��ز الـتقنيات 
والدعم اللـوجـستـي لعـملـيـة 

التفـتيـش بتوفير األجهزة 
الفنية لعمليات الرصد.

النـظـام اإللـكتـ�ونـي
للــرقـابـة والـتفـتـيـش

دليل الرقابة
ال�يئية

�هدف لتوحيد عمليات الرقابة 
ال�يئية و رفع كفا�ها لحماية 
ال�يئية و مواردها الط�يعية.

النـظـام اإللـكتـ�ونـي
للــرقـابـة والـتفـتـيـش



#يوم ـ البيئة ـ العامين

تطوير املخترب البيئي باملديرية

إزالة أشجار الغاف البحري (املسكيت)

من محميات األخوار يف ظفار.

رصد مفردات الحياة الفطرية باستخدام

الكامريات الفخية عىل مستوى املحافظة ظفار.

رصد العنارص الكيميائية والبكرتيولوجي

يف املياه الجوفية بوالية صاللة مبحافظة ظفار.

حرص املتعاملني باملواد الكيميائية والنفايات وتقييم

الوضع الحايل وإعداد قاعدة بيانات يف والية صاللة.

إدراج البيانات الخاصة مبحطات معالجة مياه الرصف

الصحي مبحافظة ظفار يف قاعدة البيانات.

طالب العبري

الحصاد ال�يئي 2022
محافظة ظفار



الحصاد ال�يئي 2022
المحافظات 

#يوم ـ البيئة ـ العامين

فهد الناصري

مبادرة مرجان

مبحافظة مسندم

مسار روايس

مبحافظة مسندم

استزراع املرجان

من مخلفات

النخيل

مبحافظة مسندم

املسح امليداين

للحياة الفطرية
(منطقة جبل حفيت

وجبل الفياض)

مبحافظة الربميي

إنشاء قاعده

بيانات للمشاريع

مبحافظة الظاهرة
(سجل بيئي للمشاريع)

حرص وتوثيق

األشجار الربية

املعمرة

مبحافظة الداخلية

فحص غاز األوزون

يف محطات الوقود

مبحافظة

شامل الباطنة



تطو�ر الحوكمة
والتش��عات

#يوم ـ البيئة ـ العامين

مادة مرئية



تطو�ر القد�ات

#يوم ـ البيئة ـ العامين

عبداهلل ال�اسبي

36000
فرصة تدريبية

240
شهراً

التدريب

والتأهيل
3

مشاريع

7 مجاالت
82 شهادة مهنية

52
قيادي

مرشوع

تأهيل القيادات

مرشوع لوحة املؤرشات

«الداشبورد»

نظام

التدريب اإللكرتوين

«ثــقـة»

مرشوع تدشني

الشهادات املهنية

مرشوع 100 شهر

تدريب بالرشكات الرائدة

مشاريع تحسينية

وفق منهجية لني

تـطـويـر رأس

املال البرشي



تطو�ر القد�ات

#يوم ـ البيئة ـ العامين

عبداهلل ال�اسبي

املـؤتـمـرات

الـنشـر الـعـلمـي

تنـظيـم ورش

عـمـل دولـيـة

املشاركات الدولية

كتابني
•كتاب أطلس الزواحف الّربية العامنية.

•كتاب الحيتان والدالفني يف البيئة البحرية العامنية.

 املـشـاركــات

و املساهامت

الــعــلـمـيــة

والـــدولــيــة

6
أوراق علمية

مؤمتر
دويل

9
ورش دولية

تـدشــني الـكتـب

26
مشاركة



الش�اكة مع القطاع
الخـاص والمنظمـات

الدولية

#يوم ـ البيئة ـ العامين

اوكسيدنتال 

عـمـان انـكـربوريتد

العامنية لخدمات 

املياه والرصف الصحي

(مناء)
100,000

73,660

التامن اندسيل

 للتعدين
1000

اوكــيــو 10,000

النرص للتجارة

واملقاوالت 1000

االهلية للتأمني 2,500

تنمية نفط عامن

العربية للرصاص

2000اكـتـال

3000صحار لالملنيوم

العامنية الهندية

80,000 للسامد (أوميفكو)
خدمات املعامل

األسرتالية العربية

املحدودة
2000

2000كـلـوريـن

10,000ميناء صاللة

الروايس الشاملية 8000

5000

500

5000

مجموع المبلغ

398،585
��ال ُعماني

92,925

املورد للتعدين

مسقط

لصهر الحديد

عبداهلل ال�اسبي

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

��ال ُعماني

الرشاكة مع املنظامت الدولية

(GEF) دعم من مرفق البيئة العاملية

القيمة: 181000 ر. ع

التقييم املبديئ للزئبق

ومركباته يف سلطنة ُعامن.

تحديث الخطة الوطنية

للملوثات العضوية الثابتة

.(POPs) يف سلطنة ُعامن



جمعية البيئة الُعامنية 

مباد�ات الف�ق و الجمعيات
التــطوعيـة الــ�يئيــة

#يوم ـ البيئة ـ العامين

جواهر الغافري
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الف�ق والجمعيات
التطوعية العاملة

في المجال ال�يئي

#يوم ـ البيئة ـ العامين

مادة مرئية


