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مقدمة
ي  ةممممُي مممم  ي يمممم  ةعديانمممملمييمي  ممممادي مممم ي ئممممة  سيم   مممم 2004تممممسيت جمممم ايبيئةممممُياني  ممممُيانئ  يمممممييانئ  ُي ،ي لممممِيمممممٍةيمنيا مممم

يىلمِييديم ماي
 

ي د،يوهم يهدمة  ي م ياملن طقيوالخ فة تيانئ يةُيواملهنةُ،يوالجيئةُيه ياألولِيميي ا ه ي  ي  
إ
يىمن اةم 

إ
ًا َدينهم يتم رع

ي  ةُيمييخاللينشريورفعيمس اي تياناع يانيةئييوترجةخيبها يانصاديضيييكي  فُيشمراح ياجج يمعيمس قيليان نيةُيانئ 
ي ني .انئ 

يممممييمشمم روعيانةراجمم تيواني ممم يوانصممادي ممم يانية  ممعديان  ي  ةممُياٍنفةممملي ممة ي ًممممُيواني ريممُ،يو نممم يتقمما يبيئةممُياني  مممُيانئ 
لحُ،يكي ي ئيليالجيئةُي لمِ

 
يرفةيبها يانصادياناطنةُياي يت   جيىنةهيميياإلبراءاتيانئي ةُيوامل

َ
ضمي ديمشم ركُيبغةُ

ي نييوامل طا عديو  مُيالجيهاري  ي لهيالجها يو  ينش ط تيالجيئةُ .انشي بيانئ 

ي  ةممُيي ممةيي  مم ءيا ت مم  يانممةول ينصمماديانطيةئممُي مم  ي ئ يمممة ي2009يصممي جيبيئةممُياني  ممُيانئ 
 
،يوهمم يممميياملن يمم تيامل

  ة ين ي  ُيمنلي م  ي
 
مسيامل

 
انمااار يوتمسياخ ة ر م ين ي ةملياملن يم تيانية ةمُينغمربييجمة ي م يا ب يم  2010نةىيار  مجياأل

مسيامل  ة ين ي  ُينئ  ي
 
ً  مجياأل .2010الح   ي شري  يا ل ين 

ي  ةمممُي ممميي  مممةسيام ن ودممم ين  فمممُيامل جسممم تيواملن يممم تيان مممييت مممر ي لمممِي  مممسيوت يايمممليمشممم روعي ئ مممًيبيئةمممُياني  مممُيانئ 
يممممملينمممممةىيوبهمممما يالجيئةمممممُ،يكيممممم يت قمممممة يان يممممليانشمممممترينالطمممممال ي لمممممِي مممملهيانارةقمممممُيوان ئمممممر ي لمممممِيفممممر يانر  ممممممُيوان ياي

.2023الجيئةُينئ  ي

ي ةافن 

ي دتنفيذ• هة  يا طريا  قراضي  ي  
 
انةراج تي الياأل اا يامل

س ةامُتثقيف•
 
اجج يئ تي اليي يةُيتينييي ي طيالحة  يامل

افعة•  ييمي  ئيا ج ةامُيانية ةُاملر
ي نيبناء القدرات والكفاءات• ضيييانقط  يانيةئييانئ 
س قي ةُصون •

 
ينألبة ليامل

إ
ي ديكييميقىيج ةي  اإلرثيانطيةع ينئ 

:أهدافنا تتماش ى مع
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ي دي 2040رؤيُي  

يممممعيي مممةا يان نيةمممُياملسممم ةامُ،يوان مممييتمممناي لمممِيضمممرور يت قةمممقياملااا مممُيوان  
إ
طمممةتين نيةمممُيا سممم   

تماااديامعدي.. ل احيُيوم ااص ُيوم نمة  يت يمييا  ة بم تيالح ضمري ودييديت مت ياي ط يم تياملسم قي
 ي لِيان  يلان نيةُيواني  ُ،يوبعدياإل   جيوا جتدالك،يوبعدي ةر ياني  ُي لِيانئط ءيو ةرهد

انةك اري يةيهللايايي ل يانئير ،يرح اي ة ُياني  ُ
ي ديانيةئي،ي 2020- افي ًي11من ةىي  

يمم دي يرجممري2040 مم يِممٍليانقةمم   يالحتةيممُين سمم ط دي ةمم سياممييطمم رهللاييليجممئةة،ي ف ممهيهللايور مم ه،يفمم ديرؤيممُي   شمم ل 
 
 

ُياناطنةمممُياألجممم جيلجمممةوليي يممم لي ركمممُيان نيةمممُيان مممييتراعممم يوتمممةركياأل يةمممُيانئ نةمممُيلحي ممممُيوصمممادياملممماار يانطيةئةممم
ي  ةمُي مة سيبشمة يو مةفعي  مايامليم  ي د،يوإ ن ي  يبيئةمُياني  مُيانئ   راتياناطنةمُيانه  فمُيواني  ُيانطيةئةُيالخالاُينئ 

سممم ةامُ،يوإلمممِيانق ممم ءي لمممِ،ييويالحمممةي لمممِيي مممليتقمممةمر،يممممييانسممم اي
 
كة تيانسممم يةُيىلمممِيترجمممةخيو ئ يممم يميممم  ئيان نيةمممُيامل

ي ديوتنا ه ياأل ة ئييانغني .انهةامُيني  ُي  

ي
 
ي  ةممُيوان  طممةتينهمم يضممييياإلطمم ريامل   مممليأل ممةا يالجيئةممُيامل  ي  ممُياصمماديتممسيتصمميةسيمشمم روعيبيئةممُياني  ممُيانئ 

س قي ةُيمييبئة  ،يوضييياألطريان 
 
يمئ  ِينألبة ليامل

إ
ي ديكييميقىيج ةي  : نةُاإلرثيانطيةع ينئ 

ي د: الصون والدراسات• هة  يا طريا  قراضي  ي  
 
نةراجُيوصادياأل اا يامل

س ةامُ: التوعية والتثقيف•
 
نشرياناع ياعديف  تياجج يعين ينييي ي طيالحة  يامل

ي د: بناء القدرات والكفاءات• ضيييانقط  يانيةئيي  ي  

اني  ُيواملاار يانطيةئةُ–2040األولويات الوطنية لرؤية ُعمان 
طيةئةُ،يو  ي    ياةئيي ا يوم اااديوفئ ليم ييي ي مُياني  ُيواج ةامُياملاار يان–التوجهات بعيدة املدى

 فايانا جيمة سيا   ص  ياناطني
3

ي
 
  فُيمييخالليا ج غالليامل

ٌ
س ةا يت قةقيانقةيُيامل

ن ياار يوانثًواتيانطيةئةُيوا جٍ ي ريفيد 

  ريت قةقياألميي  ي ط  يانط  ُيمييخالليا  ي  يمص
 نة  يوتناوعيمص  ر  يوترشةةيا ج

 
تدالكانط  ُيامل

ةُيو يا  ص  ييخ ري احر ،يم يييا   ة ب تياناطن
يغفلي ييان ابه تيواننز  تيانئ ملةُ

ليملي  ئيتا ةُياة ةُيم الامُيمعيتطيةقيفئ 
س ةامعد

 
ا جتدالكيواإل   جيامل

 ص  مُيا  ُيت يييت قةقيان اااديم ياعديا   ة ب تيا  
س 

 
ُيامل اافقُيمعيمس راتيان نيةُيامل ةامُوا ب ي  ة

يمييامل
إ
يتي م   ار ت    ياةئيي وي ا ةُي  نةُيالجا  يوخ لي

 نة  ااملاار ت معدخاللميوانغلائيامل ئياألميت قةق
 
مل

ي د عملاياألم لوا ج غاللالحةم ُ،ان قنة توتافعً   
ًاتةج  األ ة ئيوتنا ه ا جت

األ ةا 



ي   ةُفر يانر  مُيوان يايلينةىيبيئةُياني  ُيانئ 

:الدراسات والصون 
مشروع السالحف البحرية•
مشروع الحيتان والدالفين•
مشروع الطيور الجارحة•
بان•

ُ
مشروع أشجار الل

:النشاطات وفعاليات التمويل
املعرض الفني•
الحفل السنوي لجمع التبرعات•

:بناء القدرات والكفاءات
بناء القدرات والكفاءات للشباب الُعمانيين•

:التوعية والتثقيف
2023-2022مسابقة نمط للمدارس الحكومية •
2023مسابقة وعي البيئية •
برنامج محاربي البيئة•
مندوس السالحف الجوال•

:التواصل مع املجتمع
ناخي•

ُ
سلسة محاضرات عن التغير امل

"يوليو خاٍل من البالستيك"حملة •
اليوم العاملي للتنظيف•
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الدراسات والصون 
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تم تأمين التمويل

مشروع دراسات السالحف البحرية وصونها

ي  ةممُينصممادياني  ممُياني ريممُ،ياممةيي مم  ي ً يا ن  سممةقي2008ي ممةيمشمم روعيبيئةممُياني  ممُيانئ   مم يب يممر يمصممع
ئششُي لِيشااطئيالج ير ،يوالحة

 
يىلِي راجُياأل اا ياألربئُيامل

 
ميياجخ طريان ييمعي ة ُياني  ُ،يويدة 

ئششُ،يوانةفعي  اي غةعًياناضعيانرا ي،يواي   يمس اي تيوع 
 
اجج يمعياجحلم يت ئرضينه يانسال  يامل

يممممميياملسمممم  ةميياملةممممةا ةعديخممممالليف. وارتي طممممهيا ملاضمممما  ةمممم ي ممممة ي ً يماجممممسيم  ممممييي مممملاياملشممممرو يتِا تمممم
يتمممريملسممم راتيانسمممال  ،يكيممم يم  ممميي

 
وبممما يفريمممقيان ئشممم قيفقمممت،يو نممم يردمممة يالحصمممريانصمممي ل يامل

ح ي ُيوانرا نُيجمااءي م يان مًييوياني مر،يم مليان  ماثيا
 
ن مائييواألجمري يليمةةانيين  ئ مليمعياألخط رياج

.رض ي  يشي كيانصةةيوان ئة ي لِياملااحليانطيةئةُيوان صحريوجر ُيانيةاضيوانصةةيانئ

انةراج تيوانصادي

مشروع دراسات الحيتان والدالفين وصونها

ي  ةمممُينصمممادياني  مممُياني ريمممُ،ي ةممم يامممةيتيا لجيئةمممُيو ممماييطممماليمشمممرو يممممييمشممم روعيبيئةمممُياني  مممُيانئ 
ً يان  جمم اي مم  ي ًكعممزي2004فئ نةمم تياملشممرو يمنممليممم ي يممليفتمم م ديانت  لممِي ة مم ديا ممريانئممربيممملاك،يوكم

ة ُيفر ةمُيالحةا ءياملهة  يا   قراض،ي ة ييكةتياني اثياملترجمُينةراجمُي ملهيالحة م دييودم يهم يفصم
ي
إ
ً يبةا ي  ةم100ُربيم يي مليمميي)صغع  ونمُي سم اطييا مريانئمربيطمااليانئم  يوهم يمئ(  ماتي م ياملةم هيانئ 

ً مم يمممييالحة مم ديالحممةا ء هيممم ي لممِيانممررسيممميياجمم يراري مملاياملشممرو يمنمملييمممةيبئةممة،يى ييديي ية مم.  ممييرع
يمممم   يا جممم يراري مممم يىبمممراءيوتنفةممملياألا مممم ثيوانةراجممم تياجحاريمممُيانه  فممممُيىلمممِياي( 1: اانمممجي  نةمممُيممممميييبمممل

ضمي دياجمم ةامُيفئ نةم تيانصمادي لممِياملمةىيانيئةممة،يممييخمماللي( 2 صمة  ن ياملئرفةمُي ممالي ملاياننمما ،ي
يمم د،يون  قةمممقيممم يجممميقي سممعِيا لجيئةمممُيان ئ مممليمممعي ممماا ايوا  ة بمم تيبهممما يصمماديالحاتةممم تي مم ي  

:2023ن نفةليمشرو عديرح سعديخاللي   ي

مشروع الدراسات والصون 1.
انمممرا ي،يت مميييان شممم ط تيانسممم اقُين يشمممرو يتنفةممليي يممم ليويا ممم ثيمةةا ةمممُي مماليتقةمممةسياناضمممع

ةممُ،يو يممجةليوتقممةمرياأل ممةا يوانممافر ،يوان ٍيممعي  ممًياأل يمم ريا صممطن  ةُ،يوان قمم طيانصمماريان ئريف
يمممميياجممم  مممة  تي لي ممملهيرنممم ءيالحة ممم د،يو راجمممُياني  مممُياملسممم  ةُيوان ئ ممممليممممعي ممم  تيالجنممما ،يو يا 

لاياملشممرو يم يعممزي مم. األ يمم لي مم ي فممايانا ممجيانممل ي قمما ياممهيا ج تشمم  يوجمم حلي ةم ممُين ةراجمم ت
 ء،ينلخطممُياإل  ةيةممُين ممةااعًيصممادي ة مم ديا ممريانئممربيالحممةا2022ا   يمم  هي لممِيم ربمم تيانئمم  ي

ادي لممِيريجيايمم يم مميييت مم فريبهمما يك فممُياألطممرا ياملئنةممُين طيةممقيانن مم حجيووضممعياألا مم ثيوانصمم
.  حيُياألوناي ت

برنامج بناء القدرات والكفاءات في مجال الحوتيات2.
ً  مجي لمِيانم ءيانقمةراتيوانتفم ءاتياناطنةمُي م يمنم ليصماديالحاتةم ت،يوت فئةملي طم  يمرك ي لايان 

.اتة تانئ ا ياملة ةُي  ًيتنفةليارامجين نيةُيانتف ءاتيوامله راتي  يمن ليبها يصاديالح

(عام كامل)ألف ريال 50: التمويل املطلوب
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دراسات الطيور الجارحة وصونها

ًمممُ،يوانممل ياممةيي مم  ي ي  ةممُينصممادياني  ممُيان  يىلممِياجح ف ممُي2012ي ممةيمشمم روعيبيئةممُياني  ممُيانئ 
 

،يويدممة 
يممم ديممممييخمممالليتنفةمممليانةراجممم تيان ئ و ةمممُ،يى ،ياا  تي لمممِي  نمممُيبةمممة يممممييبهممما يصممماديالجممماار ي ممم ي  

اوجيو ي ةم تي صة ُيمئرف ن ي يي لهيانطةاريمييخاللياألا  ثياملةةا ةُيوان ييت ينجيمسا  تيانتزي
ً يم اطنمممُيممممييطةممماريانرخيمممُي( 1: ان ٍيمممعي  مممًياأل يممم ريا صمممطن  ةُ،يوتيمممعديننممم يوبممما يمممم يملممم  ي مممةا يرفعممم

جممممم اكة تيان سمممممارياو  مممممُين تمممممزاوجي( 3هجمممممر يجممممم اكةُينئقيممممم ديانسمممممهابيىلمممممِيوجمممممتييجمممممة ،ي( 2املصمممممريُ،ي
.وان ئش ق

ين اضممعيالخطممرينهمملهياأل مماا ،يون ممةوريانهمم  يانممل يتقمما ياممهين ن ةمم ياأل  يممُيانية ةمم
إ
ُ،يفمم ديبيئةممُي  ممرا

ي  ةُي سعِين  معديان يايليخاللي   ي :ن نفةلياملشرو عديان  نةعد2023اني  ُيانئ 

الطيور الجارحة والتوعية حولهامسوحات 
ياملشمرو يىلمِيىبمراءيامل يمةيممييمسما  تيانتمزاوجينطةماريانرخيمُياملصمريُيوان سماريا

 
و  مُيخمماللييدمة 
ًفةي ممم يود ممممُياألممممريتقةمممةسيي مممةا   ،يكيممم يجٍسممم  ةياملسممما  تياملةة2023 ممم  ي ا ةمممُي لمممِي،يوان مممييجمممت

اخين  سممممارياجممم يراريانةراجممم تيا ج قصممم حةُيملئرفمممُياألجمممي بياجح ي مممُيوراءيمممماتيانيةممماضيواألفمممري
يينشممطُيان ااصممليممممعياجج يممعيخمماللي مم  ي. او  ممُ

إ
ً ممم مجييم مم  ،يوان ممميي2023جٍسمم يريضممييي مملايان 

يىلمممِينشمممريانممماع ي ممماليي يةمممُيانطةممماريالج ر مممُينأل  يمممُيانية ةمممُ،يو سمممعِين  ااصممم
 

ليممممعي ممماال يهدمممة 
ي  ةمممم3ُمممممييانمممما  يو8مممممييانطممممالبيو1000 مممممييي ممممسياأل ممممةا ي.  لممممِياأل ممممليمممممييبيئةمممم تياملممممري يانئ 

 رت مم اي لممِين يشممرو يهمم يان  سممةقيمممعيالجهمم تيالح امةممُيو فئهمم ين يممةءيامم ن غةعً،يو نمم يمممييخممالليا
.ن ارشُياإل  ةيةُينصاديانطةاريالج ر 2022ُم رب تيانئ  ي

(عامين)ألف ريال 30: التمويل املطلوب

(عامين)ألف ريال 40: التمويل املطلوب

7

بان وصونها
ُ
مشروع دراسات أشجار الل

ي  ةمممُيمممميياةاممممُي ممم  ي يممم د2022تنفةمممليبيئةمممُياني  مممُيانئ 
 
ممم ين  قةمممةسيانسمممروعيأل مممةا يي مممج ريان  ار  منإ

(Boswellia sacra )يم دي م يم   م يمنم طقيِفم ر،يمم.   يِف ر
 
عيا  م جي لمِيانمررسيممييا ٍشم ريي مج ريان 

يمأدمممم ،يى ييدي مممملهياأل ممممج ريتاابممممهيانئةمممممةيممممميياجخمممم طريم ممممليانرعمممم يالجمممم حر،يوالحصمممم يبةمممممة ي   ييبةمممم لي
ييت   مم يالجمم حر،يوهجيمم تيالحشممرات،يونشمم ط تيان نقةمم ،يواألبممااءياملن خةممُيانئ تةممُ،يوان مم( ان نممري )

.شةهد يوتترار  يا خ ال يماا ئه 

ي  ةُي صم ُيىلِياج تي ليم ياةيتهيوتنفةليمسا  تيتقةةسيمف2023خاللي   ي سعِيبيئةُياني  ُيانئ 
نق حيممُ،ي ماليمنمم طقيا  ٍشمم ر،يىضمم فُيىلممِيتنفةممليمنيا ممُيممييان ممةخالتيانئي ةممُينلحممةيممميياجخمم طريا

يكيمممم يجمممممة ادي نممممم كي يمممممالتيم صصممممُين  ااصمممممليممممممعياجج يمممممعيواملرافئممممُييمممممم  يالجهممممم تياملئنةُمممممميب
َ
غةمممممُ

 تي صممم  يمن  شمممُي  ممم م يمئةنمممُيم ممملياملااحمممليانطيةئةمممُيوإ ار ياملممماار يومنممم طقيانرعممم ،يوتن مممةسينشممم ط
ي ديوا تن رياه،يووضعيانقاا عدياملن يُينهلاياألمر

 
.ان 



التعليم والتثقيف
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ان ئ ةسيوان  قة 

2023-2022مسابقة نمط للمدارس الحكومية 

مييتٍينم يمشمم روعيا جمم ةام ُيانية ةممُ،ي ةمم يمسم اقُي يممتيهمم يمسمم اقُياة ةمُيم صصممُينٍسممجةعياملممةارجيكم
يممم ديىلمممِي شمممتةليفمممرهللاياة ةمممُيت مممسيانطمممالبيويفمممرا يانهة ممم ُيان ةروسمممةُيمممم سي  ممما ياملمممةارجيالح امةمممُي ممم ي  

يىلمِي مليبئمملياملشم كليانية 
 

 ئ قمُيا  مةيويونة ءياألمار،يو ئيلي لِيتنفةلينش ط تيوفئ نة تيهدة 
 
ةمُيامل

ى ار ياننف ممم ت،ي ةمم يممم سيضممييي مملهياملسمم اقُي( 3ى ار يانط  ممُ،ي( 2ى ار ياملةمم ه،ي( 1: اجحمم وريان  نةممُيوهمم 
.املةرجُمن ياملةارجيان الرُيانف ح  يبااح ي قةمُينة سيتنفةليمش روعيا ج ةامُيانية ةُيضيي

تم تأمين التمويل

2023-2022مسابقة وعي 

ي اتي30–20مسممم اقُيوعممم ،يهممم يمسممم اقُيىاةا ةمممُي سمممتدة يانشمممي بيمممميي يمممري ينصمممة رُيم  ايممم تي
إ
  مممم 

يممميياملٍسمم اقعديى ممةا يممماا ين شممريانمماع  ط مم   ياةئممييوت ي مماري ممالياني  ممُ،ي ةمم يم  ويجيمغمم ىإ انيةئممييوانتمًم
ي لمِياني  م

إ
يجم ي  سم ةامُ،يوان ئ ممليممعيبئممليانتدةممةاتيان مييتم رر 

 
يم د،ي ةم يمم سيأل ي طيالحة  يامل ُي م ي  

ينٍشممميليمااضمممةعيم ئمممة  يم مممليان غعمممًياملنممم   يوان نممما ياألي
إ
 ةممم ئييوان  ممماثيت ةممممةياجحممم وريانية ةمممُيمسممميق 

: انصمة يان  نةممُمنم يى مةا يو سمم ةسياجح ماىيانيةئمييا  ممة. انيةئمييوانرعم يالجمم حريوصمةةيانسمي ياملسمم ةا 
انرجممما يانية  ةممممُ،ي( 3جممم عيومن نممم تيمممممييمممماا يمئممم  يتمممةوير  ،ي( 2انفةمممةما  تييويانرجممما يامل  ركمممُ،ي( 1

 ةم ريانفم ح ييي ةم يتم سيان صمفة تين مليف مُي لمِي مةايممييٍ يمليلجنمُيت تمةسيم  صصمُ،يوممييرمسيمم سياخ
ي  ةمممُي لمممِيتطيةمممقي ي لمممِيتصمممايجياننممم جيواملصجيمممعدي  مممًيمنصمممُيبيئةمممُياني  مممُيانئ  مممم سي. نسممم نرا اإلانممم ءإ

ينهسيانفرصُينئرضيي ي نهس يخ ربةُيتٍة  
إ
.ى الديانف ح يييوتترييهسيضيييفئ نةُ

آالف ريال6: التمويل املطلوب

محاربو البيئة

يمم ديونطممالبيانصممف ىلممِي7ا يمممييهمم يمسمم اقُينألنغمم ايواأل مم ي يانية ةممُيم صصممُين يممةارجيانةونةممُي مم ي  
ي  ةممم12  ئ قمممُيا ني  مممُيانئ 

 
ُيواإلرثيانطيةعممم ي،ي ةممم ي ئ يمممةياألنغممم اي يمممتيا خ ةممم راتيامل ئمممة  ينألجممم  ُيامل

ي ممماليانطةمممارييوانني تممم تيوالحشمممراتيوان وا ممم يوان مممةمة تيواأل 
إ
ةممم ءياني ريمممُيانغنمممييفيدممم ،يو شممميلييجممم  ُ

.واجحية تيانطيةئةُ

   ممُينممة
 
ىيبيئةممُياني  ممُيبئممةي ةمم  ياملممةارجيا نٍيممجةليو فممعيرجمما ياملشمم ركُ،يممم سيتابيدهمم يىلممِياملمماار يامل

ي ديميييبليت قةم يان ًاثيانطيةع ينئ  ي  ةُيوانئةمةيمييامل شاراتياجح ةُي اليانت طمالبيوإ مةا  سيانئ 
ي لهياملس اقُيىلِياي   يالحصة ُياملئرفةُين طالبي اليا  متدسيالخ. ن يس اقُ

 
 صمُ،يوإلمِيتقايمُيرو يهدة 

.انئيليالجي ع ي  ياملةرجُي  ًيوج حليمس ةُيوت فعزمُ

آالف ريال5: التمويل املطلوب
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مندوس السالحف املسافر

ي دي ي   يمييانسال  ياني ريُيميييصٍلي4ت   ي  صمن7ي اا ي
 
ي ئ قي م ي ملايانئم نس،يوبيةئهم يت يي اا ي

 
 

نطيةئممُي لممِيي ممهيمهممة  يا ألخطمم رييويمئرضممُينال قممراضي سمم يانالح ممُيالحيممراءينالت مم  يانممةول ينصمماديا
يخممممالب، يطيةعمممم ي يمممم ديمممممييىرثي يايمممم يت خممممرياممممهي  

إ
يوا تممممزااا ف  نمممم ينسممممعِينأل مممماا ياملهممممة  يا ألخطمممم ر،يوا  فمممم ءإ

مميي( جياملم ءمنيا مُييا م ثيمم يت م)ن  ئ وديمعيوا ة يميياملن ي تياأل  ةمُياألمريتةمُي م يو ممُيف اريمةاي
ي ممممم ي ممممم نسيانصممممماي ُي يتمممممييانطمممممالبيممممممييخممممماضير  ممممم

 
دييبمممممليتصممممميةسيوإ مممممةا يم ططممممم تي راجمممممُيتف   ةمممممُيت

.والحي مُيانية ةُيوان ئر ي  ي فايانا جي لِيا  ُيانسال  ياني ريُيانرائئُ

ينالجم ئي ليانفمار يت م ن يمميييوراهللايانئيمليو يم  ج
َ
ئمة  مط اقمُيجا يم  ا يكليمنةوجي لمِيمماا يم 

سممممم ئي ُي ممممم يانةراجممممم تيانية ةممممم
 
ُيواأل ة حةمممممُ،ين هة ممممليانئ لممممميين سمممممال  يو رو هممممم يويشممممم  نه يواأل واتيامل

 يمممايو نممم يمممميييبمممليتيتمممعديانطمممالبيممممييان ئمممر ياملي شمممري لمممِيي يممم ليانيممم   عديوانئ يممم ءيممممييخمممالليان
.وانشئارياملي شريا ألشة ءيواألبااءيواأل ي ليان ييمقا يرد ي   ءيانئ ي ءيواجخ صادي

يمشرو ياملنمةوجياملسم فريانطمالبيممييف م تي
 

ئمةمليبشم ليرح  م ي،يونتنمهيم يعمزيا م   ةمُيان 8-3يستدة 
يتييى  ر ياملنمةوج يوياةئمهين يمةرجيميي يلياملةرجعدياملشرفعدينةٍن ج يمعياقةُيانف  تيواأل ي ر،يوي 

.انراريُ
يمم ديإلطممالهللايا ي  ةممُيىلممِي قممةيانشممراك تيمممعياألطممرا ياملئنةممُي مم ي   تممةري ي"ر مم مجي سممعِيبيئةممُياني  ممُيانئ 

ملمةارجيامل اابمة ي،يوب ن  ل يتيتمعديالجيئةمُيممييت قةمقي مةفه ين  ااصمليوان ف  مليممعير نيةمُيا"املةربعد
.  يم  ف  تيانس طنُياأل ةي شر

(ألف ريال30امليزانية املتوقعة هي )ما تزال امليزانية ونطاق العمل قيد اإلعداد والتصميم 

ان ئ ةسيوان  قة 
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التواصل مع املجتمع
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ان ااصليمعياجج يع

سلسلة محاضرات التغير املناخي

ي
إ
ييشمميليميم ي يشم يفةممه،ييديان غعمًياملنمم   ي مايي ممسيمشم  ُياة ةممُيتاابهنم يانةمما يوي ط م ي يممال

إ
بي  ةم 

غةممممُيامل جسمممم تيالح امةممممُيورعممممًيالح امةممممُيوالخ صممممُ،يواجج يممممعياملممممةني،يممممميييبممممليتا ةممممةيبهمممما  سيب
ًاتياملسممميقُيملممم تيرياألممممسيامل  مممة ين  غعمممً املنممم   ينئممم  يالحمممةيمممميييضمممرارهيويرممم ره،يو ممم يجمممة هللايان   مممع

 ،ي سممعِيوانممل يجمما يت  ممرهيانممةولياأل  مم ءيان ي  ةممُيوانئشممرودي مم ياإلممم راتيانئربةممُيامل  ممة2023
يمممميياجح ضمممراتيانةوريمممُياملابهمممُيىلمممِيي  ممم ءيالج ُي ي  ةمممُيىلمممِي قمممةيج سممم  يئةمممُيوإلمممِيبيئةمممُياني  مممُيانئ 

.  مُيالجيهار،يبغةُياج تش  يانئةمةيمييالجاا  يامل ئ قُيردلهياملش  ُيانه مُ

يم دي سمعِين اصماليىلمِيو م يا يئ رم ت انتربمماديي  مييبالنمُيانسم ط دي ةم سيامييطم رهللاييليجمئةةييدي  
يمم دينالجمم ةامُيمل  بئممُيت قةممقي مملايانهممة 2050ا  ممالي مم  ي ي ممييىنشمم ءيمركمم ي  

إ
،يو مم ي،يوي  مميييم مم 

ي دي   ر ي لِيت قةقي م لايانهمة ،ي لاياإلط ريف ديم  ضراتيالجيئةُي سعِين ن ريفةي يى ايك  جي  
ي لِيتنفةليخطتد ين ناوعيمص  ريانط  ُ،يوم يه يالح م ئ يمة ي لمِيوفةي يى ايك  جيانشرك تي ئيل 

 
اليامل

يىلممممِي وريانشممممي بيوان سمممم ءي مممم يا
إ
يمممم د،يىضمممم فُ لجهمممما يانئ ملةممممُيانطيةئممممُ،يوممممم يمممممةىيتطيةقهمممم يوتإنيدمممم ي مممم ي  

.ملاابهُيان غعًياملن   

يوليو خال من البالستيك

ي  ةممُيىلممِيت قةقهمم يهمم ي مم ياجج يممعيانئ ي يمم نيي لممِيتينممييمممييي ممسياأل ممةا يان مميي سممعِيبيئةممُياني  ممُيانئ 
سممممم ةامُ،يو مممم ي مممملاياإلطممممم ريت ممممر يالجيئةممممُي لمممممِيا   ممممي  ينلحركمممم

 
ُيانئ ملةمممممُيانسمممم اكة تيانية ةممممُيامل

يممممممييانيالجمممممٍة "انسمممممنايُي يىلمممممِينشمممممريانممممماع ي مممممالياألضمممممراريانتي" مانةمممممايخممممم لي
 

ً ين يممممماا يوان مممممييهدمممممة  عممممم
سمممتد تعدييو)انيالجمممٍةتةُيي   مممممُيا جممم ئي لي لممممِياني  مممُ،يوإلممممِي مممم يالجيةمممعي

 
 لممممِي( املن نممممعدجممممااءيامل

ينهمملهياملشمم  ُ ي  ةممُي مم يضمماءيا   يمم  ياملتزامممةيردمملهيالحي ممُيانئ ملةممُ،يتمما يبيئةمم. ىمنمم ٍ ي مملي ُياني  ممُيانئ 
يممممم دي2023اجممممم تي ليبها  ممممم ينئممممم  ي ممممممييخمممممالليتن مممممةسي ي مممممُيمن يئةمممممُي شممممميليك فمممممُياملنممممم طقي ممممم ي  

يمممممييانيالجممممٍة "ن يشمممم ركُي مممم ي ركممممُي يمممممي"مانةممممايخمممم لي
إ
ممم مال يكم

إ
م شمممماراتي،ي ةمممم ي شمممميليالحي ممممُيشممممهرا

يوجمم حليان ااصممليا ب يمم ع ،يىضمم فُيىلممِيىم   ةممُيا  مم جيانفةممةما  تيانقصممع ً ييويانرجمما يان ا ةممُي  مًم
يتمممييانلجممماءيىنيدممم ينالجممم غ يممممييفئ نةممم تيان ا ةمممُي ممماليانيمممةاحليان مممييم 

إ
ن ءي ممميياملممماا يامل  ركمممُ،يو  ممممُ

دمممم يممممميي   ةممممُيت يعممممزي مممملهيالحي ممممُيايرو ت. انيالجممممٍةتةُيي   مممممُيا جمممم ئي ليان مممميي غمممم وي ة تنمممم يانةامةممممُ
   ُيميي يليالجه تيانرا ةُ

 
.ان نفةليوفقياملعزا ةُيامل

اليوم العاملي للتنظيف

يردمممممة يم  ف مممممُيان ممممم  ر يانئ مل
إ
ةمممممُي  ٍشممممم ريو مممممايار ممممم مٌجي ممممم ملٌيياب يممممم عٌ ي يلممممم ،يمممممم سيتن ةيمممممهيجمممممناي 

يىلمممِيان ا ةمممُي مممالييضممراري ممملهياجخ فممم 
إ
ييم ممم 

 
ي ممممُ،يكيممم ييدممة  تي لمممِي مممحُياننف ممم تيواجخ فممم تيوانق 

يجمممااء ي  ةمممُييديتممم يتييخممماللي ممم  ي. اني  مممُيوانإشمممري لمممِي مممةي ممممييتنفةممملي2023ت ممممليبيئةمممُياني  مممُيانئ 
يبغةمُينشمريانماي يك مملي ع يورفمعيجماي هي ي ُيى المةُي  ًيوج حليان ااصمليا ب يم ع ي سم يريملمة ييجميا ي
ي ممممُ،يت   يهممم ياٍنفةممملي ي مممُيتن ةممم ي  ممممُيا ممم  جمممإ ي ًي16ريخي مممالياألضمممراريانية ةمممُين ي  فممم تيوانق 

2023.

(وفق نطاق املشروع)آالف ريال 5–1500: التمويل املطلوب

ريال1500: التمويل املطلوب

 )آالف ريال 7: التمويل املطلوب
 
(ُيمكن التعديل في حال تأمين املكان مجانا
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فعاليات تأمين التمويل
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الحفل الخيري السنوي 

ً يانسممممنا يمنمممملي ي  ةممممُيمممممييتن ممممةسي ف همممم يالخعمممم جممممنااتيبسممممإ يوبمممم ءي3نممممسيتمممم يتييبيئةممممُياني  ممممُيانئ 
يك2023كارو م ،يوت ممليالجيئةممُييديتم يتييخماللي مم  ي ُي يممييتقممةمسيي  م  يط   هدم ين ن ممةٍسيفئ نةم ً ي يعمم

ً ممم يىلمممِيبيمممعيان  
 

 تيواملسممم  ةاتيت  فمممييبئا تنممم يجممم ملعديونئيمممُيا ن قممم ءيا أل يمممُيواألصمممة  ء،يوهدمممة 
ي  ةمُيواأل يمم ليان ممييتقمما يردم  ي  ةمم. نصم ل يبيئةممُياني  ممُيانئ  ُياٍن ممةسيالحفممليتقمما يبيئةممُياني  مُيانئ 

يممميياملممة ايييانمملميييشممي اي
إ
ًا يكيعمم

إ
ً يانسممنا يمنممليت ج سممه ،يو ممايم قممىيتر ةيمم  ييصممة  ءيالخعمم

إ
دي مم   

فعديرفةعمممم ياملسمممم اىي مممم يانئةمممممةيمممممييانشممممرك تيوامل جسمممم ت،يانمممملمييم    ممممرودي مممملهيالجيئةممممُيواملممممِا
يعز 

 
رفجيا باائد ياملر ُيوبرامنه يامل .انفئ نةُيان ييط مل ي  

ي  ةممممُي لممممِيروممممعي مممملايالحفمممملين ممممي دياجمممم يرارياإل ار يانف   ممممُيوا يبيئةممممُياني  ممممُيانئ  لحصممممةفُي ئ يممممة 
 ممممم يشمممممهريمممممم ماياممممم  ديهللاي ئممممم لِ،ي2023ملشممممم روئه يونشممممم ط هد يوفئ نة هدممممم ،يوجممممم  سيتن مممممةسي فممممملي ممممم  ي

ًفةمهيوان ا ةمُيامليعمز يوالخ صمُياق حيمُياملمة اي يوج   ييي فليانئشم ءيوفئ نةم تيانت يييان ميي مةيت يمة 
. خا200 يي

فئ نة تيت معديان يايل

(الشريك اللؤلؤي )آالف ريال 10: التمويل املطلوب
(الشريك املرجاني)آالف ريال 5

2023املعرض الفني لجمعية البيئة الُعمانية لعام 

ي ممملاياملئمممرضيفرصممممُيرائئمممُين فنممم  عدين  ئممممر ي لمممِيمن  ممملياني  مممُياني ريممممُي ممم  يممم د،يو لممممِيج شممم ل    
،يالجهما يالج ريمُيلحي متدمم يوصماود ،يومممييرمسيت مم  ينهمسيانفرصمُين  ئيعممًي ميي نمم يضمييي يمم يميعممزي يفنميي لي

خصمماينال  فمم ءيا ني  ممُياني ريممُ
 
ً يانأدمم ئيياج صمم ريىلممِي رضممهي مم ياملئممرضيالخعمم يمم دم  مٍممة ي مملاي.  مم ي  

ي ديج اب ين غا ،يا نفرصمُين فنم  عدياملئرضيانل يم سيتن ةيهيا ن ئ وديفةي ياعديالجيئةُيو    ي  
ي لمِيان نما ياأل ةم ئييانرائمعين ي  مُيان

إ
ًفعديوان ئر يمي شر  ي  ةمُ،يوممييملرافقُيرااصعديم ت ي ريمُيانئ 

نفنمميياجخطممتيرممسيجمم  يتيي مم  ءيانفنمم  اديمممييا  مم جيي يمم نهسيانفنةممُيان ممييممم سياةئهمم يضممييياملئممرضيا
يمممممعيانةمممما يانئمممم مليينلحةمممم  يانفطريمممم2ُ)تن ةيممممهيخممممالليانفصمممملياألوليمممممييانئمممم  ي

إ
،يوانممممل (ممممم رجيت امنمممم 

. سعِيالجيئةُينة ا يالجه تياجخ  فُينر  م ه
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بناء القدرات والكفاءات
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بناء القدرات في مجال صون البيئة

ي  ةمممُيمنمممليت ج سمممه ي مممم ي ممم  يي يممممميي2004منمممجيبيئةمممُياني  مممُيانئ  يبةممممةي ا مممرور يى مممةا يوت  ةمممليبةممملي
يممممم نيي ممممم يمنممممم ليصمممممادياني  مممممُ،يوبمممممةيتيمنممممملي ممممم  ي اٍنفةمممممليار  منهممممم ينينممممم ءيانقمممممةراتي2010انشمممممي بيانئ 

يممممم  ةعدي مممممةم ييان  مممممرجيوتمممممةري دسي ممممم  ةممممم يانشمممممي بيانئ  يىلمممممِيتِا
 

منممممم ليخطمممممتيوانتفمممم ءاتيانمممممل ييدمممممة 
نممم ليى ار يومشممم روعيانصممماديوالحي ممممُيانية ةمممُ،يو ممم يمنممم ليان ااصمممليممممعياجج يمممعيوتفئةممملي وره،يو ممم يم

ًهدسياملهنةممُي مم  الجمم ليانيةئممييشمم وديالجيئةمم تياأل  ةممُ،يوفمم  ياججمم لييممم مهسيبئممةي نمم ي جمم تي ليمسممع
ً  يمييامل جس تيانئ مُييويالخ صُ ي  ةُييويمعيرع .جااءيمعيبيئةُياني  ُيانئ 

ي  ةمممُيخمممالليانسمممنااتيانئشمممر يامل ضمممةُيممممييتمممةري يوت  ةممملي يمممميي13 جحمممجيبيئةمممُياني  مممُيانئ 
إ
 خصممم 

يمممم ني،يوانمممملمييممممم يااليانمممميئمليمممممأدسييئي مممماديمممممعيالجيئةممممُ،يا نيمممم يتمممم بعياألخممممروديم ًهدسيانشممممي بيانئ  سممممع
ييديانت عمًياملهنةُيمييخالليانئيلي  يمن ص ياجٍش ريُياة ةُيضيييانقط  عديانئ  ييويالخ  ،ي  

إ
يم 

ي  ةمُيوامل طما عديضمييينشم ط هد ،يومم ياي انماايممييي مسيمأدسيم يااناايمييضيييي   ءيبيئةمُياني  مُيانئ 
ي ني ي  ةُيىلِي قٍةيامل يةيمييانش. جفرائد يىلِياجج يعيانئ  راك تيان ئ و ةمُيان ميي سعِيبيئةُياني  ُيانئ 

يمم نييوتطمماي ً مم مجياجخصمماين ممةري يوت  ةممليانشممي بيانئ  يتأدمم يممميياجمم تي لي مملايان 
 
ريمهمم راهدسيوبنمم ءيت

.كف ءاهدسيو ةراهدس

ان ءيانقةراتيوانتف ءات

(لكل شخص عن عام كامل)آالف ريال 10: التمويل املطلوب
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ملخايفر يانر  مُيوان يايل

17

املشرو انف ُ
 ةيُيان يايل

ي ني) (ا نري ليانئ 

انةراج تيوانصادي

ار  مجيانسال  ي
اني ريُ

ن ةراج تي2023مشرو ي   ي
وانصادي

تسيت معديان يايل

ار  مجيالحة  دي
وانة فعد

ن ةراج تي2023مشرو ي   ي
وانصادي

50,000

تسيت معديان يايلة تمشرو يان ءيانقةراتينلحات

ُار  مجيانطةاريالج ر 
مسا  تيانةطاريالج ر ُي

و يالتيان ا ةُ
(ملة ي   15,000يوي)30,000

ي 
 
ي ديوصايدار  مجيي ج ريان 

 
(ملة ي   20,000يوي)40,000ود  راج تيي ج ريان 

 ةسان  قة يوان ئ

تسيت معديان يايلمس اقُي يتين يةارجيالح امةُ

ي)000, 30منةوجيانسال  يالجاال
إ
(تقريي 

6,000مس اقُيوع 

5,000م  ربيياني  ُ

ان ااصليمعي
اجج يع

7,000ج سُيم  ضراتيان غعًياملن   

يمييانيالجٍة  مانةايخ لي
 س ي ط هللاي)1,500-5,000

(انئيل

1,500انةا يانئ مليين  ن ة 

فئ نة تيت معدي
ان يايل

ً يانسنا ي الحفليالخع
10,000انشري يان  ن  ي

5,000انشري ياملرب نيي

20235,600املئرضيانفنيينئ  ي

ي  ةعدان ءيانقةرات ي10,000ان ءيانقةراتين شي بيانئ 
إ
ن ليم  رجيجناي 



فر ين راريعديايئرفُيامل يةي يياملش روعيوي
:معانر  مُيوان يايل،ي ربايمنتسيان ااصل

الفاضلة أوليفيا داليل
يمديرة التمويل والتواصل املؤسس 

:البريد اإللكتروني
olivia.dalziel@eso.org.om

دعمكم لنا هو الوحيد 

القادر على تمكيننا من 

الشروع بالتغيير وإحداث 

الفارق 

تااص اايمئن 

www.eso.org.om 18



Thank You

 لكم
 
.شكرا
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