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كان العــام 2020 بالنســبة لنــا جميعــً عامــً مليئــً بالتحديات واألحداث، فقد اســتقبلنا 
هــذا العــام برحيــل المغفــور لــه جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد رحمــه اهلل، الــذي 
ســتبقى رؤيــاه لهــذا الوطــن راســخًة فــي قلوبنــا إلــى األبــد، ولكننــا وتحــت القيــادة 
الحكيمــة لجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق آل ســعيد، تمكّنــا مــن اســتجماع قوانــا 
ثابتــٍة متجــددٍة نحــو مســتقبٍل مــن االســتقرار  ُقُدمــً بعزيمــٍة  الُمضــي  أجــل  مــن 
المحنــة حتــى ســجلت  علــى  مــر شــهر  أن  لبــث  ومــا  الحبيــب،  لُعماننــا  واالزدهــار 
ُعمــان أول حالــِة إصابــٍة مــن وبــاء كوفيــد 19 وبــدأ الوبــاء يلقــي ظاللــه الثقيلــة وغيــر 
ــم ال  ــه فــي جميــع أنحــاء العال ــم بأســره، ومــع اســتمرار تأثيرات المســبوقة علــى العال
يســعني إال أن أتمنــى لكــم جميعــً ولكافــة أحبائكــم وعائالتكــم موفــور الصحــة 

والعافيــة والســالمة مــن كل داء ومــرض فــي هــذه األوقــات العصيبــة.

تأثــرت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بوبــاء كوفيــد 19 بشــدة علــى الصعيــد المالــي، 
بــات وجودهــا وقدرتهــا علــى االســتمرار موضــَع شــٍك  العــام، حتــى  ومنــذ بدايــِة 
وتســاؤل، إذ أن الجمعيــة هــي المنظمــة المدنيــة األهليــة البيئيــة الوحيــدة فــي 
ُعمــان التــي ُتعَنــى بقضايــا البيئــة، والتــي مــن أجــل إيصــال رســالتها وبلــوغ غايتهــا 
تعتمــُد اعتمــادًا كليــً علــى التبرعــات والمنــح ورســوم العضويــة ومبــادرات الرعايــة، 
واســتجابًة لهــذا الوضــع كان الزمــً علينــا التحــرك ســريعً للتخفيــف قــدر اإلمــكان مــن 
أثــار هــذه الصدمــة؛ ممــا انعكــس ســلبً علــى الوضــع اإلداري والتشــغيلي واضطررنــا 

لخســارِة عــدٍد مــن العامليــن فــي الجمعيــة.

أجبرتنــا إجــراءات اإلغــالق والحظــر ومنــع الســفر علــى تجميــد عــدٍد من مشــاريعنا ونشــاطاتنا، ولكننــا وبفضِل الكــرم والســخاء المتواصَلين 
مــن أعضائنــا ومــن كافــة الجهــات الداعمــة والراعيــة لنــا فقــد تمكنــا مــن مواصلــة عــدٍد مــن برامــج التعليــم والتثقيــف وحمــالت التوعيــة 
ــة، ونجحنــا خــالل العــام الماضــي مــن انتــاج ســبعة منشــورات تثقيفيــة تضمنــت الكتيبــات والرســوم البيانيــة  ومشــاريع الصــون والحماي
والفيديوهــات القصيــرة، كمــا تمكنــا مــن توزيــع أكثــر مــن 700 شــتلٍة مــن أشــجار الُلبــان بالتعــاون مــع أبنــاء المجتمعــات المحليــة فــي ظفــار، 
كمــا قمنــا بتوزيــع مــا يزيــد عــن 4600 كيــٍس مــن األكيــاس الصديقــة للبيئــة ضمــن مســقط وصــور ومصيــرة والوســطى وســدح وثمريــت. 
وممــا نعتــز بــه أننــا تمكنــا مــن إزالــة مــا يزيــد عــن 190 طنــً مــن شــباك الصيــد المهملــة والمرميــة علــى أهــم شــواطئ تعشــيش الســالحف 
فــي جزيــرة مصيــرة، وذلــك بفضــل التمويــل الــذي حصلنــا عليــه مــن منحــة اســتدامة الســالحف البحريــة الصيفيــة وشــبكة إحيــاء جــزر 

الســالحف ومنظمــة الســالحف البحريــة، وبفضــل كافــة أصدقائنــا الذيــن صوتــوا لنــا للحصــول علــى المنحــة.

ة مــن أبحــاث جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وجهودهــا لصــون ودراســة حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء،  اعتمــادًا علــى البيانــات والمعلومــات الُمســتمدَّ
فقــد قــام فريــٌق مــن الباحثيــن الدولييــن بنشــر ورقــٍة علميــٍة فــي شــهر ديســمبر مــن عــام 2020 حــول االكتشــاف الهــام لفصيلــٍة جديــدٍة 
مــن الحيتــان الزرقــاء التــي كانــت تعيــش متخفيــًة فــي الميــاه الُعمانيــة مــن المحيــط الهنــدي، وهــذا االكتشــاف هــو أكبــُر دليــٍل علــى أنــه مــا 

زال هنــاك الكثيــر مــن الغمــوض واألشــياء غيــر الُمكَتشــفة فــي عالــم البحــار، وعلــى أنــه ال ُبــدَّ لنــا مــن مواصلــة جهودنــا للحمايــة والصــون.

مــع اســتحالة الُمضــي ُقدمــً فــي خطــط تنفيــذ الفعاليــات الُمعتــادة لجمــع التبرعــات والتمويــل، كان ال ُبــدَّ لنــا مــن اللجــوء إلــى خيــاراٍت بديلــٍة 
لجمــع التبرعــات وتأميــن التمويــل الــالزم الســتكمال أعمالنــا ونشــاطاتنا، وفــي هــذا الســياق أعبــر عــن فخرنــا أننــا تمكّنــا ونجحنــا مــن تنفيــذ 
ــاًل عــن الحفــل الخيــري الســنوي،  ــة” والتــي جــاءت بدي ــة الُعماني ــة البيئ ــة لجمعي فعالّيَتيــن افتراضّيَتيــن خــالل عــام 2020: “األمســية البيئي
ــذي عــرض مجموعــًة مــن  ــدة وال ــا مولييــت فــي بيــت البرن ــة جوان ــذي أقامتــه الفنان ومعــرض “المناطــق الســاحلية والمجتمــع والصــون” ال
أعمــال طــالب المــدراس العامــة، وســاهم فــي نشــر الوعــي حــول قضيــة المخلفــات وحــول أهميــة حمايــة الموائــل الطبيعيــة الحساســة فــي 
البيئــة البحريــة. ولقــد القــت هاتيــن الفعالّيَتيــن إقبــاالً كبيــرًا مــن قبــل أبنــاء المجتمــع الُعمانــي، وكان ممــا ُيغِبــط القلــب وُيســعده رؤيــة 
أصدقــاء الجمعيــة مــن المؤسســات واألفــراد والمنظمــات الدوليــة يعبــرون عــن تأييدهــم للجمعيــة وإيمانهــم بهــا مــن خــالل المبالغــِة فــي 

التبــرع والســخاء.

تــم تأســيس جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بهــدف المســاهمة فــي حمايــة وصــون البيئــة فــي ُعمــان وترســيخ ونشــر الســلوكيات والتصرفــات 
البيئيــة الُمســتدامة عبــر تنفيــذ مبــادرات التعليــم والتثقيــف والتوعيــة ومشــاريع الصــون، ومــن دواعــي فخــري واعتــزازي اليــوم رؤيــة 
ــذي تطــور ونمــا خــالل هــذا  ــا ال ــق العمــل لدين األعمــال واإلنجــازات التــي تمكنــا مــن القيــام بهــا علــى مــر 16 عامــً مضــت، والعمــل مــع فري
الوقــت، وإننــي أعّبــر عــن إصــراري لمواصلــة العمــل لتحقيــق ســعينا نحــو صــون وحمايــة أحــد أهــم الثــروات الطبيعيــة لســلطنِة ُعمــان، أال 

ــد مــن نوعــه. وهــي اإلرث الطبيعــي الفري

كلمة رئيسة الجمعية
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تســتمر جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وتســتمر أعمالهــا ونشــاطاتها باســتقطاب العديــد مــن الشــركات والمؤسســات الداعمــة والراعيــة التــي 
لــم تتوقــف أبــدًا عــن اإليمــان بــدور الجمعيــة وأهدافهــا وعــن إطــالق مبــادرات الشــراكة معنــا، وهــذا التقريــر الســنوي، إنمــا هــو توثيــٌق 
وتقريــٌر لمــا تمكّنــا مــن إنجــازه بفضــل تبرعاتكــم ومســاهماتكم، وفــي هــذا الســياق فإننــي أتوجــه بالشــكر لكافــة أعضائنــا مــن الشــركات 
وشــركائنا فــي برامــج التبرعــات لمواصلــة تعاونكــم معنــا، كمــا أشــكر كافــة أصدقائنــا الداعميــن لنــا ســواء أكانــوا مــن القطــاع الخــاص أو 

مــن األفــراد.

وأخيــرًا نعّبــر عــن امتناننــا لكافــة أصدقائنــا مــن المتطوعيــن الذيــن ال يتوانــون أبــدًا عــن تقديــم يــد العــون والمســاعدة أّنمــا احتجنــا لهــا، 
وتقديرنــا للجهــات الحكوميــة فــي ُعمــان كافــًة التــي لــم تتوقــف يومــً عــن دعمنــا ومســاندتنا.

تانيا بنت شبيب آل سعيد
رئيسة الجمعية

سمكة أبو مليسات، بول فالندينيت
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لقــد كان عــام 2020 عامــً مليئــً بالتناقضــات يدعــو للتأمــل والتأقلــم والتكييــف، 
فمــن جهــة كان لــه أثــارًا ســلبيًة علــى الصحــة العامــة والوضــع االقتصــادي، بينمــا كان 

لــه أثــارًا إيجابيــًة علــى البيئــة.

عاينــا ورأينــا كيــف أن حجــم انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وغيرهــا مــن ملوثــات الهــواء 
التــي تضــُر ببيئتنــا وصحتنــا، قــد تقلــص بشــكٍل كبيــٍر بســبب إجــراءات اإلغــالق 
ومنــع الســفر التــي تــم تطبيقهــا حــول العالــم، كمــا أدى تقلــص األعمــال التجاريــة 
والصناعيــة إلــى انخفــاض كميــة النفايــات الســائلة الُمتســربة إلــى مجــاري الميــاه 
وبالتالــي أدى ذلــك إلــى صفــاء ونقــاء بيئتنــا البحريــة، وأدى انخفــاض حركــة الســفن 
والمراكــب إلــى انخفــاض مســتويات الضجيــج تحــت المــاء الــذي ُيعتبــر مــن أكثــر 
ــْت علــى تعافــي  ــة. كل هــذه التغيــرات عمل الُمنّغصــات بالنســبِة للثدييــات البحري
الطبيعــة، إذ فــي الوقــت الــذي ُأســَرت النــاس فــي بيوتهــا اســتمتعت أشــكال الحيــاة 

ــة بانخفــاض مســتويات اإلزعــاج والتلــوث وبــدأت تســرُح فــي كل مــكان. الفطري

بالنســبِة لنــا فــي ُعمــان، مــا إن بــدأْت إجــراءات اإلغــالق والحظــر باالنحســار والتخفيــف 
حتــى انطلــق النــاس إلــى الهــواء الطلــق وإلــى األماكــن الطبيعيــة لقضــاء الوقــت، 
ممــا يــُدُل علــى أن الحظــر والتقييــد أدى إلــى إدراك النــاس لمــا يفيــد ويدعــم الصحــة 
النفســية والعقليــة، وصــار التواصــل المباشــر مــع الطبيعــة هــو األهــم. قامــت العديــُد مــن الشــركات الســياحية ومــن الصياديــن ومــن عامــة 
النــاس باإلبــالغ عــن رؤيــة أعــداٍد مــن حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء قبالــة شــاطئ القــرم وشــواطئ ُجــزر الديمانيــات والســوادي، كمــا شــوهدت 
قطعــان كبيــرة مــن أســماك القــرش الحــوت ولفتــرات طويلــة، وعلــى نحــٍو غيــر اعتيــادي ظهــرت صغــار الســالحف البحريــة فــي بنــدر الخيــران 

وفــي صحــار.

أظهــرت إجــراءات اإلغــالق بمــا ال يــدُع مجــاالً للشــك أن البيئــة لديهــا القــدرُة علــى التعافــي وأن النــاس قــادرون علــى القيــام بخيــاراٍت بســيطٍة 
تُصــبُّ فــي مصلحــة البيئــة، علــى أنــه لــم يكــن الجميــع بهــذه اإليجابيــة أو علــى هــذا الــرأي، فقــد اصطدمــت الجهــود العالميــة التــي ُبذلــت 
عــام 2019 للحــدِّ مــن اعتمادنــا علــى المــواد البالســتيكية أحاديــة االســتعمال، بالهجــوم الكاســح علــى هــذه المــواد خــالل فتــرة اجتيــاح 
رة - إلــى اإلســراِف فــي اســتخدام المــواد البالســتيكية،  وبــاء كوفيــد 19، إذ أدت الهواجــس الصحيــة حــول النظافــة - والتــي كانــت ُمبــرَّ
وخاصــة فــي ضــوء انخفــاض تكلفــة انتاجهــا إلــى أدنــى المســتويات بســبب هبــوط أســعار النفــط، وأصبحنــا نــرى أقنعــة الوجــه والقفــازات 
واألكــواب وغيرهــا مــن المــواد ذات االســتخدام المنفــرد، مرميــة فــي كل مــكان أينمــا توجهنــا، وبــات مــن الضــروري معالجــة قضيــة النفايــات 
ــوزاري رقــم 23/2020 لمنــع  ــُر وتضــُر ببيئتنــا وبصحتنــا والتــي تفاقمــت وزادت نتيجــة لهــذه األوضــاع، وجــاء القــرار ال البالســتيكية التــي ُتؤث
اســتخدام وتــداول أكيــاس التســوق البالســتيكية ذات االســتخدام المنفــرد مــع بدايــة ينايــر 2020، كخطــوٍة إيجابيــٍة فــي هــذا الســياق، لكــن 
مــا زال هنــاك العديــد مــن الخيــارات الُمســتدامة التــي يمكــن اللجــوء إليهــا الســتبدال المــواد البالســتيكية أحاديــة االســتخدام بمــواد دائمــة 

االســتعمال.

إن اإلغــالق والحظــر هــي إجــراءات مؤقتــة، بينمــا الجائحــة الصحيــة مــا زالــت مســتمرة وفــي تزايــٍد مخيــف، لــذا فإننــا نأمــُل أن يقــوم األفــراد 
والمؤسســات بالتمعــن والتفكيــر فــي كيفيــة الُمضــي ُقدمــً نحــو المســتقبل مــع إبقــاء االعتبــارات البيئيــة فــي البــال والتشــديد علــى 

قدرتنــا علــى الحــد مــن تدهــور البيئــة.

إننــا نســتفتُح عــام 2021 ونتوجــه نحــوه فــي إطــار هــذه الرؤيــة والعقليــة، وندعوكــم أن ال تنســوا أبــدًا مــا ُيمكــن لكــم أنتــم أن تســاهموا 
بــه إلثــراء هــذه الرؤيــة وتوســعتها، وفــي الوقــت الــذي نقــوم بــه بإطــالق مبــادرة “تــو وقتــه” التــي تهــدُف إلــى نشــر الوعــي حــول البالســتيك 

والمخلفــات والتدويــر، فإننــا ندعوكــم لالنضمــام إلينــا وإلــى جهــود نشــر الوعــي البيئــي الــذي ُيمكــن أن نقــول عنــه “تــو وقتــه”.

سعاد بنت صالح الحارثي
المديرة التنفيذية

مقدمة
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يعسوب بنفسجي خافض الجناحين، أندرو سبولتون



فــي ســياق أهــداف األمــم الُمتحــدة للتنميــة الُمســتدامة، فــإن رؤيــة ُعمــان تركــز علــى تحقيــق التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر 
دون اإلضــرار بحقــوق ومســتلزمات المســتقبل، وهــو تــوازٌن فيمــا بيــن التنميــة والبيئــة، وفيمــا بيــن اإلنتــاج واالســتهالك، وفيمــا بيــن 

قــدرة البيئــة علــى العطــاء وقدرتهــا علــى التحمــل«، ســعادة الدكتــور عبــد اهلل بــن علــي العمــري، رئيــس هيئــة البيئــة.

فــي ظــل القيــادِة الحكيمــة لجاللــة الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد رحمــه اهلل والســلطان هيثــم بــن طــارق آل ســعيد، فــإن رؤيــة 
ُعمــان 2040 توّفــر وتؤّمــن الركائــز المتينــة ألولويــات التنميــة ومنهجهــا الــذي ُيــدرك أهميــة حمايــة المــوارد الطبيعيــة لُعمــان وأهميــة 
ــؤازر كافــة المبــادرات الوطنيــة التــي تــروج وتعــزز التنميــة  ــُد ون بيئتهــا المتميــزة والفريــدة، وإننــا فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة نؤي
الُمســتدامة، والتــي تعمــل علــى الحــدِّ - وربمــا منــع - كافــة أشــكال الســلوكيات والتصرفــات الضــارة ببيئــة ُعمــان والتنــوع األحيائــي 
الغنــي فيهــا، وإن كافــة مشــاريع الجمعيــة تســعى لتلبيــة الغايــة النهائيــة العليــا المتمثلــة فــي حمايــة اإلرث الطبيعــي لُعمــان كــي 

يبقــى لألجيــال المســتقبلية، وذلــك مــن خــالل التركيــز علــى مــا يلــي:

● األبحاث والصون: الهادفة إلى حماية األنواع الُعمانية الُمهددِة باألخطار وباالنقراض
ل نحو األنماط الُمستدامة للحياة اليومية ● التثقيف والتعليم: حول أهمية التحوُّ

● بناء القدرات والكفاءات: ضمن المجال البيئي.

كمــا أننــا نؤمــُن ونعتقــُد بأنــه ال ُبــدَّ مــن أن تتناغــم مشــاريع الجمعيــة وتتماشــى بشــكٍل وثيــٍق مــع األولويــات التــي حددتهــا أهــداف 
األمــم الُمتحــدة للتنميــة الُمســتدامة.

التقرير السنوي ٢٠20 10

العمل في إطار رؤية ُعمان 2040 وفي سياق 
أهداف األمم المتحدة للتنمية الُمستدامة
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إحصاءاتنا لعام ٢٠٢٠



رئيسة المجلس التنفيذي
ســــمو الســــيدة تانيــا بنــت شــبيب آل ســعيد حاصلــــة علــــى درجــــة البكالوريــــوس فــــي علــــم أحيــــاء البحــــار والميــــاه العذبــــة، 
س لجمعيــــة البيئــــة الُعمانيــــة، وشــــغلت منصــــب  وشــــهادة الدبلــــوم فــــي تعليــــم مرحلــــة الطفولــــة المبكــــرة. وهــــي عضــــو ُمؤسِّ
رئيــس المجلـس التنفيـذي للجمعيـة منـذ إنشـائها. وكانت السـيدة تانيـا هـي التـي بـادرت بإطـالق حملـة »ال لألكيـاس البالسـتيكية“، 
كمـــا أنهـــا تتولـــى تنظيـــم الحفـــل الخيـــري السـنوي لصالـــح الجمعيـة، إلـى جانب تنظيـم دوري البولينـــج البيئـي السـنوي للشـركات، 
باإلضافـــة إلـــى تمثيلهـــا للجمعيـــة دائمـــً فـــي وســـائل اإلعـــالم، ومساهمتها فـــي مختلف المبـــادرات الخيريـــة لجمـــع التبرعـــات. وهي 
تعكف حاليـــً مع بقية أعضاء المجلس علـــى تجديـــد اســـتراتيجية الجمعيـــة وتقوم بالتشاور والتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية 

ومع المحامين المختصين لتحديـــث النظـــام الداخلـــي الحالـــي ليتماشـــى مـــع أعمـــال الجمعيـــة وأنشطتها الراهنـــة.

نائب الرئيس
ــرف وعلــى درجــة  ــة الشــ ــع مرتبــ ــة مــ ــي الهندســ ــوس فــ ــة البكالوريــ ــى درجــ ــل علــ ــي، حاصــ ــر المطاعن ــن ناص ــر ب ــور عام الدكت
الماجســــتير فــــي إدارة األعمــــال والدكتوراه في االستدامة. وعقــــب تخرجــــه من جامعة تيســــايد بالمملكــــة المتحــــدة عام 1990 فــــي 
تخصــــص هندســــة األجهــــزة والتحكــــم، التحــق بالعمــــل لــدى شــــركة تنميــــة نفــــط عمــان فــــي عمليــات التســــويق والتوزيــــع وإقــــرار 
صالحيــــة التشــــغيل. ثــــم انتقــل فــــي عــــام 1993 إلــــى العمــــل بــــوزارة الصحــة حيــــث شــــغل عــددًا مــن المناصــب التنفيذيــة، بما فيها 
نائــــب المديـــر العام للشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة بالمستشـــفى الســـلطاني، أكبـر مستشـفى فـي الســـلطنة لتقديم الرعايـة الطبيـة 
التخصصيـــة.  ثـــم أتـــّم دراســـته للحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي إدارة األعمـال فـي مدينـة نيوكاســـل اإلنجليزيـة فـي عـام 1997 
قبـــل أن يتـــم تعيينـــه فـــي منصـــب المديـــر العــام لمنطقــة صــور الصناعيـــة فــي المؤسســـة العامــة للمناطـــق الصناعيـــة. ومــن ثــم 
التحق بالعمـل لـدى الشـركة العمانيـة للغـاز الطبيعـي المسـال فـي عـام 2002 ليشـغل منصـب نائـب الرئيـس التنفيـذي، إلى جانب 
منصــــب المديــر التنفيــــذي للمـــوارد البشـــرية، وفــي يونيــو مــن عــام 2019 تــم تعينــه الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق الشــركة الُعمانيــة 
للغــاز الطبيعــي الُمســال. ومــن الجديـــر بالذكـــر أن الدكتور/عامــر المطاعنــي لديــه شــغف كبيــر بتحســين العمــل وتحقيــق البيئـــة 
األمنـة، ويتحّلى بدور قيـادي فّعـال في المبـادرات االسـتباقية نحـو الوصول إلى بيئـة ُعمانيـة نظيفـة، كمـا أن لديـه اهتمـاًما بـارزًا في 
مجال التربية والتعليم، وهـــو عضـــو فـــي عـــدد مـــن مجالـــس الجامعـــات والكليـــات التقنيـــة، ورئيـــس مجلـــس أمنـــاء مدرســـة الصحـــة 
والسـالمة التابعـة للشـركة الُعمانيـة للغـاز الطبيعـي المسـال، وأيضـً رئيـس مجلـس إدارة الجمعيـُة الُعمانيـة للسالمة علـى الطـرق.

المدير
ــة ومــن المدافعيــن عــن رواد البيئــة مــن الشــباب وحقــوق  ــعيدي هــي عالمــة فــي مجــال البيئــة البحري ــر البوس ــت عم ــة بن رميث
المــرأة. وفــي اآلونــة األخيــرة، فقــد كانــت نائبــة الرئيــس لشــؤون تصنيــع الغــذاء ضمــن البرنامــج الوطنــي لتعزيــز التنويــع االقتصــادي 
)تنفيــذ( حيــث أشــرفت علــى تطبيــق السياســات الهادفــة إلــى تحقيــق أقصــى قــدر ُممكــن مــن التنميــة المســتدامة مــن خــالل 
إنشــاء تجمعــات تصنيــع األغذيــة الُمســتدامة، كمــا أنهــا مقدمــة برامــج إذاعيــة حائــزة علــى العديــد مــن الجوائــز، وتعشــق الرياضــة 
لــة كــرة قــدم فــي الوطــن العربــي. كمــا أن الفاضلة/رميثــة هــي أصغــر شــاّبة ُعمانيــة تطــأ قدماهــا القطــب  والمغامــرات، وهــي أول ُمحلِّ
الجنوبــي، وذلــك خــالل جوالتهــا للســفر المنفــرد حــول العالــم والتــي زارت مــن خاللهــا مــا يزيــد عــن 70 بلــدًا، وهــي عضــوة فــي مجلــس 
القــارة الجنوبيــة ومــن ضمــن المؤثريــن الدولييــن فــي منتــدى االقتصــاد العالمــي، ومــن الســفراء الشــباب عــن العالــم وعضــوة فــي 
المجلــس االستشــاري  للرابطــة الدوليــة للمعلميــن الدارســين للتجــارة واالقتصــاد، كمــا تمــت تســميتها مــن قبل المفوضيــة األوروبية 
ومعهــد االقتصــاد والســالم كســفيرة للســالم العالمــي ونالــت الجائــزة المرموقــة لزمالــة لوســيوس لتيــور مــن جامعــة هارفــرد بعــد 

حصولهــا علــى درجتــي ماجســتير فــي السياســات العامــة واإلدارة مــن جامعــة هارفــرد كينيــدي.

أمين الخزينة
ــف بإعــادة توطيــن المهــا  ــدرو ســبولتون: عالــم أحيــاء فطريــة جــاء إلــى ُعمــان عــام 1987 للعمــل ضمــن الفريــق الُمكلَّ الدكتــور أن
العربيــة، ولديــه خبــرة واســعة فــي مجــال صــون أشــكال الحيــاة الفطريــة فــي ُعمــان، بمــا فــي ذلــك اإلشــراف علــى المحميــات والعمــل 
مــع األنــواع المميــزة مثــل النمــر العربــي واألنــواع المجهولــة والغيــر معروفــة مثــل الخفافيــش، كمــا عمــل ضمــن مجــاالت أخــرى مثــل 
التجــارة بالحيــاة الفطريــة والصيــد الجائــر والرعــي الجائــر والتغيــر المناخــي. حصــل أنــدرو علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم 
البيئيــة وعلــى الدكتــوراه فــي علــوم الحيوانــات، وهــو عضــو فــي عــدٍد مــن المجموعــات االختصاصيــة التابعــة لالتحــاد الدولــي لصــون 
ســين لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة وهــو يشــغل حاليــً  الطبيعــة وعــدٍد مــن اللجــان الفنيــة الدوليــة. الدكتــور أنــدرو مــن األعضــاء الُمؤسِّ

منصــب مستشــار الشــؤون البيئيــة فــي ديــوان البــالط الســلطاني.
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أمينة السر
ــوس،  ــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي أنظمــة إدارة المعلومــات مــن جامعــة الســلطان قاب ــي: حاصل ــد اليعرب ــت محم ــرة بن أمي
وحاصلــة علــى شــهادة فــي اإلدارة البيئيــة مــن معهــد اإلدارة البيئيــة والتقييــم عــام 2019، وحاصلــة علــى االعتمــاد فــي مجــال نظــام 
اإلدارة البيئيــة وممارســة االســتدامة. بــدأت أميــرة حياتهــا المهنيــة عندمــا شــغلت منصــب مختّصــة المســؤولية االجتماعيــة مــع هيئــة 
تقنيــة المعلومــات، ومــن ثــم انتقلــت إلــى فريــق النوعيــة والصحــة والســالمة والبيئــة فــي وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات حيــث 
أشــرفت علــى نظــام اإلدارة البيئيــة. وهنــاك أطلقــت بعــض المبــادرات والبرامــج البيئيــة مثــل حملــة تقليــل النفايــات الهادفــة إلــى 
الحــد مــن اســتهالك الــورق والبالســتيك، كمــا عملــت بشــكٍل وثيــق مــع فريــق الفعاليــات مــن أجــل ضمــان اتبــاع وتبّنــي الســلوكيات 
البيئيــة الصحيحــة. خــالل عضويتهــا مــع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة شــاركت أميــرة فــي فعاليــة إيكوثــون االبتــكارات الخضــراء ضمــن 
فريــق المراقبيــن المشــرفين علــى الطــالب، وهــي ناشــطة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي للتوعيــة حــول جهــود الصــون والحماية، 
كمــا أنهــا ناشــطة بيئيــة أثنــاء تربيتهــا ألبنائهــا حيــث تحــرص علــى تعليمهــم مبــادئ صــون كوكــب األرض، وتدفعهــم للمشــاركة 

فــي حمــالت التنظيــف.

مسؤولة العالقات العامة
ــة، حيــث تســعى ألن  ــة فــي مؤسســة القمــة اإلعالمي ــرة التنفيذي ــي: تشــغل منصــب المدي ــح الزكوان ــت صال ــى بن ــة ليل الفاضل
ل هــذه المؤسســة كــي تكــون أحــد أهــم دور النشــر واإلعــالم فــي ُعمــان، وتتولــى إدارة المــوارد البشــرية والفعاليــات أيضــً.  ُتحــوِّ
ليلــى متخصصــة فــي علــم النفــس وحاصلــة علــى شــهادة جامعيــة فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ميســوري - ســانت لويــس فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وهــي عضــوة فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة منــذ 15 عامــً. تحــرص مؤسســة القمــة مــن خــالل صحيفَتــي 
األســبوع ومســقط ديلــي علــى تثقيــف وإلهــام القــّراء مــن خــالل التعريــف بالمبــادرات المختلفــة، وذلــك فــي إطــار التــزام المؤسســة 
بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات، كمــا قامــت بإطــالق حملــة إلعــادة التدويــر فــي عــام 2011 بهــدف تشــجيع النــاس علــى اســتخدام 
الــورق الُمعــاد تصنيعــه، وتــم ضمــن هــذه الحملــة زيــارة أكثــر مــن 120 مدرســة بهــدف التوعيــة حــول أثــار اســتهالك الــورق علــى البيئــة 
وتزويــد الطــالب بمــا يحتاجونــه مــن المعرفــة والعزيمــة لتطبيــق مبــادئ إعــادة التدويــر فــي المدرســة أو فــي البيــت. جــرى إطــالق حملــة 
ثانيــة فــي عــام 2019 تحــت عنــوان »مســاوئ النفايــات« بغيــة تثقيــف مختلــف شــرائح المجتمــع وتشــجيعهم علــى تغييــر تصرفاتهــم 
ــٌق  ــدى مؤسســة القمــة فري ــات والمخلفــات والتخلــص منهــا. ول ــاء رمــي النفاي وســلوكياتهم بهــدف رفــع مســتوى المســؤولية أثن
متخصــٌص يعمــُل علــى جمــع الصحــف القديمــة والكتــب والمجــالت وغيرهــا مــن األوراق المرميــة، مــن مختلــف المكاتــب والمؤسســات، 

وهــو مــا يعتبــر مســاهمة فــي الجهــود الوطنيــة لنشــر ثقافــة التدويــر فــي البــالد.
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عضو مجلس تنفيذي
الدكتــور/ محمــد بــن ســيف الكلبانــي حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي االســتدامة البيئيــة مــن جامعــة أبرديــن بالمملكــة 
المتحــدة. كمــا يحمــل درجــة الماجســتير والبكالوريــوس فــي الهندســة/ العلــوم البيئيــة واإلدارة. وقــد عمــل كباحــث مســاعد فــي 
جامعــة الســلطان قابــوس، ومــن ثــم فــي هيئــة البيئــة )وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ســابقً( كمدير للبيئــة والتنمية المســتدامة، 
وتــم حاليــً تعيينــه كمديــر عــام للشــؤون البيئيــة. كمــا شــارك فــي العديــد مــن المشــاريع البحثيــة المتعلقــة بالتقييــم البيئــي 
المتكامــل وحفــظ البيئــة، وصــون التنــوع األحيائــي، والتغيــر المناخــي واإلدارة والتشــريعات البيئيــة. ونشــر العديــد مــن المقــاالت فــي 
المجــالت الدوليــة وشــارك فــي إعــداد التقريَريــن الرابــع والخامــس لتوقعــات البيئــة العالميــة فــي إطــار برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، 
إلــى جانــب تقريــر التوقعــات البيئيــة العربيــة لجامعــة الــدول العربيــة. كمــا قــدم الدكتــور/ الكلبانــي العديــد مــن األوراق العلميــة فــي 
مختلــف المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة، وشــارك فــي االجتماعــات الدوليــة المتعلقــة باالتفاقيــات 
والبروتوكــوالت البيئيــة، وحضــر العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل والمعــارض والــدورات التدريبيــة، باإلضافــة إلــى 
دورات بنــاء القــدرات. وهــو عضــو فــي عــدد مــن الجمعيــات االجتماعيــة المختلفــة، وقــد تلّقــى العديــد مــن الجوائــز والتكريمــات علــى 
جهــوده المتميــزة كموظــف، وباحــث، وعضــو اجتماعــي مــن العديــد مــن المســؤولين الحكومييــن، والمعاهــد األكاديميــة والبحثيــة 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة.

مسؤول العضوية
ــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي تقييــم وإدارة التأثيــرات البيئيــة مــن جامعــة مانشســتر  ــالم الريام ــن س ــر ب الفاضل/عم
بالمملكــة المتحــدة، وعلــى درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص علــوم البحــار والثــروة الســمكية مــن جامعــة الســلطان قابــوس. وقــد 
ســبق لــه العمــل فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بيــن عامــي 2009 إلــى 2013، حيــث شــغل العديــد مــن المناصــب، بمــا فــي ذلــك مســاعد 
مديــر المشــاريع البحريــة ومديــر العضويــة وشــؤون المتطوعيــن، ومديــر شــؤون المجتمــع والتوعيــة البيئيــة. قــام بتمثيــل جمعيــة 
البيئــة الُعمانيــة فــي العديــد مــن اللجــان وفــرق العمــل البيئيــة العليــا، ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو الدولــي، حيــث شــارك عــام 2011 
ل من ِقَبــل وزارة الخارجية  فــي برنامــج قيــادة الزائريــن الشــباب حــول »المتنزهــات الوطنيــة والتنــوع األحيائي والســياحة البيئيــة« الُمموَّ
األمريكيــة، كمــا قــام بتمثيــل الشــباب العــرب والُعمانييــن ضمــن مؤتمــر اليونســكو بمناســبة االحتفــاالت بالذكــرى الســنوية األربعيــن 
التفاقيــة حمايــة التــراث العالمــي الــذي انعقــد فــي مدينــة كيوتــو باليابــان عــام 2011. شــغل ضمــن مســيرته المهنيــة عــدة مناصــب 
بيئيــة لــدى مؤسســات مختلفــة فــي ُعمــان، بمــا فــي ذلــك شــركة تنميــة نفــط ُعمــان ومصفــاة الدقــم للصناعــات البتروكيميائيــة، 
حيــث يشــغل حاليــً منصــب شــريك أعمــال االســتدامة الرائــدة فــي أوكيــو. قــام عمــر خــالل العــام 2020 باإلشــراف علــى تطويــر مبــدأ 

»البيئــة والمــوارد الطبيعيــة« فــي إطــار تطبيــق ألويــات الخطــة الخمســية العاشــرة للتنميــة )رؤيــة ُعمــان 2040(.

عضو مجلس تنفيذي 
الفاضـــل/ أحمــد بــن عيســى الراشــدي حاصـــل علـــى درجـــة الماجســتير فـــي إدارة األعمـــال مــن جامعــة بدفوردشــاير. وهــو ناشـــط 
ِّس فـي المبـادرة األهليـــة لزراعـة النباتـات الُعمانيـة فـي الجبـل األخضـر، ولديـه  بيئـــي مهتـــم بمجـــال النباتـــات الُعمانيـــة، وعضـــو ُمؤسـ
اهتمـــام شـــديد بتعزيـــز الزراعـــة العضويـــة، ويســعى إلــى أن يتــم وضـــع معاييـــر وقوانيـــن رســـمية لهـــا. وهــو يملــك فــي جعبتــه أكثــر 
مــن 12 عاًمــا مــن الخبــرة فــي صناعــة صهــر األلمنيــوم وقطــاع المطــارات والطيــران. ويعمــل الفاضــل/ أحمــد الراشــدي حاليــً كرئيــس 
تخطيــط األصــول فــي الشــركة الُعمانيــة للنطــاق العريــض. وقـــد ســـنحت لـــه الفرصـــة للمشـــاركة فـــي عمليــة مســـح التنـــوع اإلحيائـــي 
في جبـــال الحجـــر مـــع وحـــدة البحـــث البيئـــي المتنقلـــة في عام 2015. وخالل العامين الماضيين من عضويته في المجلس التنفيذي 
للجمعيــة، فقــد لعــب دورًا رئيســيً فــي مجــال المــوارد البشــرية والتعليــم والتواصــل المجتمعــي، وخصوصــً فــي البريمــي ومصيــرة 
وظفــار. وهــو حريــص جــدًا علــى مواصلــة مشــاركته مــع المجتمعــات المحليــة والطــالب وغيرهــم مــن األطــراف المعنيــة. كمــا قــام 

بتمثيــل الجمعيــة فــي مكتــب رؤيــة ُعمــان 2040، إلــى جانــب المشــاركة فــي منتــدى »استشــراف آفــاق المســتقبل« فــي عــام 2017.
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شــهد عــام 2020 خســارة الجمعيــة ألحــد أعضائهــا، الراحلــة داريــن مهــدي أحمــد جعفــر، التــي كانــت أحــد أعضــاء المجلــس التنفيــذي 
ومــن أهــم الداعميــن األساســين لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة منــذ بداياتهــا.

كانــت الراحلــة داريــن مــن أشــد المهتميــن بالشــأن البيئــي، ممــا دفعهــا ألن تكــون ناشــطة فاعلــة فــي هــذا المجــال، إذ كان لديهــا 
ــن لألفــراد والمجتمعــات أن تقــوم بهــا لحمايــة البيئــة الفريــدة لســلطنة ُعمــان، وهــذا  إيمانــً عميقــً بالــدور والمســؤوليات التــي ُيمكِّ
ــام الدراســة وانتهــاًء بانتخابهــا عضــوة  مــا انعكــس جليــً فــي مســاهماتها المتنوعــة، ابتــداًء مــن عضويتهــا مــع الجمعيــة فــي أي
فــي المجلــس التنفيــذي لثــالث دوراٍت متتاليــٍة. قامــت الراحلــة داريــن بإطــالق العديــد مــن المســابقات البيئيــة ومشــاريع التثقيــف 
والتعليــم، وشــاركت فــي الكثيــر مــن لجــان التحكيــم وترأســتها، كمــا اســتطاعت التأثيــر بشــكٍل عميــٍق وقــوي علــى حيــاة العديــد 

مــن النــاس مــن خــالل مســاهماتها الُملِهمــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة.

دأبــت الراحلــة داريــن، وفــي ســياق إيمانهــا الُمطلــق بقــدرات الشــباب الُعمانــي، علــى تمكيــن هــذه الفئــة ليكونــوا رواد وأبطــال 
نشــاطات التنميــة وجهــود الصــون، فقــد كانــت مصــدر اإللهــام فــي إطــار تعزيــز االبتــكار واإلبــداع، وشــددت علــى أهميــة التحــرر مــن 

قيــود التقليــد والتكــرار عنــد البحــث عــن الحلــول واألفــكار.

ســتبقى ذكــرى داريــن خالــدًة بيننــا ولــو رحلــت عنــا، وســيبقى إرثهــا البيئــي حاضــرًا بيننــا وُملِهمــً للعديــد منــا، فــي جمعيــة البيئــة 
الُعمانيــة وضمــن الشــباب الُعمانــي وبقيــة شــرائح المجتمــع الُعمانــي. نســأل اهلَل لهــا الرحمــة والغفــران والدرجــات الُعلــى.

15

الراحلة دارين بنت مهدي أحمد جعفر المتواني

بر الحكمان، حمد الغيالني
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الفاضلة سعاد بنت صالح الحارثي١
المديرة التنفيذية

الفاضل بشار بن خميس زيتون ٢
المدير اإلداري

الفاضلة مايا صروف ويلسون٣
مديرة األبحاث والصون

الدكتور حمد بن محمد الغيالني٤
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الفاضلة أنتونيا فيج٥
 منسقة الفعاليات وشؤون المتطوعين
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الفاضلة جواهر بنت سيف الغافري١٢
منسقة شؤون التعليم

الفاضلة عاتكة أحمد١٣
المحاسبة
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مشاريع صون البيئة البحريةالعاملون في جمعية البيئة الُعمانية

سلحفاة الشرفاف، يعقوب الراشدي

مشروع أبحاث السالحف البحرية وصونها

تميــزت ُعمــان بمكانــة هامــة علــى المســتوى العالمــي فيمــا يتعلــق بوجــود الســالحف البحريــة وبقائهــا وذلــك مــن خــالل القيــام 
بمجموعــة مــن األبحــاث والدراســات داخــل الســلطنة علــى مــدار األربعيــن الســنة المنصرمــة، وقــد تمتعــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة 
بــدور رائــد فــي مجــال القيــام باألبحــاث حــول الســالحف فــي ُعمــان ألكثــر مــن عشــر ســنوات وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة البيئــة ومــع كبــار 
علمــاء عالمييــن رفيعــي المســتوى؛ حيــث أثــرى ذلــك مــن معرفتهــا وفهمهــا لعلــم أحيــاء الســالحف وبيئتهــا واحتياجــات صونهــا، 

باإلضافــة إلــى تعزيــز المكانــة الدوليــة لســالحف ُعمــان والتعريــف بهــا. 

وُيقــام هــذا المشــروع بشــكل رئيســي علــى جزيــرة مصيــرة ويتــم التركيــز فيــه علــى ســالحف الريمانــي، بينمــا يقــوم المســاعدون 
الميدانيــون بمراقبــة الســالحف الخضــراء والشــرفاف والزيتونــي خــارج موســم تعشــيش ســالحف الريمانــي. ففــي عــام 2013 كشــفت 
مراجعــة أوليــة للبيانــات حــول تعشــيش ســالحف الريمانــي مــا بيــن 2008-2012 عــن أول مؤشــر لوجــود انخفــاض حــاد فــي حــاالت 
شــة بنحــو الثلثيــن عــن تقديــرات مــا قبــل 1980، كمــا  تعشــيش ســالحف الريمانــي مترافقــً ذلــك مــع انخفــاض فــي أعــداد اإلنــاث الُمعشِّ
وتــم التأكيــد علــى تلــك األرقــام المقِلقــة أيضــً مــن خــالل التقديــرات الحديثــة؛ حيــث أشــارت هــذه التقديــرات إلــى قيــام بمــا يعــادل 11.000 
مــن إنــاث ســالحف الريمانــي بزيــارة جزيــرة مصيــرة فــي عــام 2014، مقارنــة بمــا يقــدر بنحــو 30.000 إلــى 40.000 فــي أواخــر 1970مــن مثيالتهــا 
مــن اإلنــاث التــي زارت الجزيــرة. وإن التهديــدات الرئيســية التــي تؤثــر ســلبً علــى كلٍّ مــن موائــل الســالحف وأعدادهــا هــي المنغّصــات 
ذات المنشــأ البــري؛ مثــل: التوّســع فــي أعمــال التطويــر الســاحلية والتلــوث الضوئــي وقيــادة المركبــات علــى الشــواطئ، والمنّغصــات 
ذات المنشــأ البحــري؛ مثــل: التقــاط الســالحف عرضيــً فــي شــباك الصيــد عــن طريــق الخطــأ )الصيــد العرضــي(، حيــث تــم نشــر هــذه 
التقديــرات فــي مجلــة علميــة مشــهورة فــي أغســطس مــن عــام 2020كمــا تــم مواصلــة مناقشــتها بمزيــد مــن التفصيــل ضمــن قســم 

النشــر.



المنشورات

تفتخر جمعية البيئة الُعمانية بمساهمتها بالعديد من المنشورات المتعلقة بالسالحف البحرية في ُعمان والمدرجة أدناه.

تقّفــي أثــر ســالحف الزيتونــي العالقــة فــي شــباك الصيــد الخفــي فــي جــزر المالديــف: تقييــم جغرافــي ألعــداد األجنــاس 
المهــددة باألخطــار:

مارتن ستيلفوكس، ألفرد بيورين، كارتيك شانكر، آالن إف ريز، كلير جين، مايا إس ويلسن، نشوى أحمد مانك، مايكل سويت.

بالرغــم مــن أن شــباك الصيــد المرميــة أو المهملــة أو المفقــودة )شــباك الصيــد الخفــي( تمثــل التهديــد الرئيســي للفقاريــات البحريــة، 
إال أن التقديــرات الدقيقــة لتأثيرهــا علــى األنــواع المهــددة باألخطــار مفقــودة بشــكل كبيــر؛ ففــي جــزر المالديــف عــادة مــا تعلــق 
الســالحف البحريــة الزيتونــي )Lepidochelys olivacea( بشــكل متكــرر فــي شــباك الصيــد الخفــي، وبالرغــم مــن ذلــك فــإن 
األرخبيــل ال يتيــح المجــال لتعشــيش أعــداد كبيــرة مــن الســالحف، فالغايــة المرجــّوة مــن هــذه الدراســة هــي تحديــد أصــول ســالحف 
الزيتونــي التــي تقــع فريســة فــي شــباك الصيــد الخفــي فــي جــزر المالديــف وتقييــم اآلثــار الســلبية الُمحتملــة علــى المجموعــة األم 
لتلــك الســالحف. واعتمــادًا علــى العلــوم الشــعبية وبرامــج الصــون، فقــد تــم تســجيل 132 حالــة علقــت بهــا ســالحف الزيتونــي فــي 
شــباك الصيــد الخفــي خــالل ســنة واحــدة فقــط، وكشــفت التحليــالت الجينيــة للســالحف العالقــة وللمجموعــة األم الُمحَتملــة أن 
ــم اســتبعاد ُعمــان كمصــدر  ــم التقاطهــا كان مصدرهــا مــن ســيريالنكا وشــرق الهنــد، حيــث ت ــي التــي ت معظــم ســالحف الزيتون
لتلــك الســالحف، حتــى أثنــاء انتشــار الريــاح الموســمية الجنوبيــة الغربيــة. وباالعتمــاد علــى النتائــج الخاصــة بنــا والبيانــات المنشــورة 
المتوفــرة، فإننــا كنــا قادريــن علــى إجــراء تقييــم حــول تســجيل أعــداد الســالحف العالقــة فــي شــباك الصيــد الخفــي والتــي بلغــت 
نســبة ضئيلــة والتــي تقــدر بـــ )0.48%( مــن ســالحف شــرق المحيــط الهنــدي؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن النســبة األكبــر مــن الســالحف 
العالقــة فــي الشــباك والتــي بلغــت )41%( هــي مــن ســالحف ســيريالنكا. تــم نشــر هــذه الورقــة فــي مجلــة علميــة مشــهورة، الصــون 

األحيائــي فــي فبرايــر عــام 2020

ــرة مصيــرة، ســلطنة  ــي الهامــة عالميــً علــى جزي ــل األمــد وإدارة تعشــيش أعــداد ســالحف الريمان تقييــم االتجــاه الطوي
ُعمــان.

ــا صــروف  ــي، ماي ــا الســريري، علــي الكيومــي، ســعاد الحارث ــواري، ثري ــن، مانجــوال تي ــرت بالدوي ــر ويثيرينغتــن، روب ــدرو ويلســن، بلي أن
ويلســن، أســماء البلوشــي، غاســي الفارســي، جمعــة الحميــدي، جمعــة العريمــي، لميــس أي داعــر، باربــرا شــرودر، جيمــس بيــران روس، 

إرل باســرت.
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توفــر مســوحات تعــداد األعشــاش وســيلة هامــة 
الســالحف  آثــار  تتبــع  اتجاهــات  تحديــد  أجــل  مــن 
ــة، ففــي عــام 2015 قامــت المراجعــة الدوليــة  البحري
لصــون  الدولــي  لالتحــاد  الحمــراء  القائمــة  لوضــع 
الطبيعــة )IUCN( بتغييــر حالــة ســالحف الريمانــي 
)Caretta caretta( مــن مهــددة باالنقــراض إلــى 
ــح  مهــددة باألخطــار، ومــع وجــود نظــام تقييــم منقَّ
أن  اســُتخِلص   ،)RMU( اإلقليميــة  اإلدارة  لوحــدة 
ســالحف الريمانــي الموجــودة فــي الجانــب الشــمالي 
الغربــي مــن المحيــط الهنــدي مهــددة باالنقــراض 
بشــكل كبيــر، حيــث تــم فــي هــذه الورقــة تحليــل 
بيانــات المســوحات الســنوية المتسلســلة لتعــداد 
تقييــم  ُبغيــة   2016 و   1978 بيــن  مــا  األعشــاش 
المكانيــة  الِســمات  وتحديــد  الســالحف  اتجاهــات 
والزمانيــة لموائــل تكاثــر الســالحف الــذي يشــكل 
أهميــة عالميــة علــى جزيــرة مصيــرة. كشــف تقييــم 
االتجاهــات الثنائــي النقطتيــن باســتخدام مجموعة 
-1985( بيــن  مــا  التاريخيــة  البيانــات  مــن  فرعيــة 
1996( مقرونــة بالبيانــات الحديثــة مــا بيــن )2008-
2016( علــى مقطــع تمثيلــي بطــول 9 كيلومتــر مــن 

الشــواطئ 
 كمؤشــر اســتداللي عــن انخفــاض هــام إحصائيــً 
التــي  البيانــات  اختبــار  تــم  وكمــا   ،%79 بنســبة 
المطابقــة  أجــل  مــن  المقارنــة  علــى  اعتمــدت 
المكانيــة والزمانيــة، وتــم النظــر أيضــً فــي تأثيــر 
العوامــل األخــرى علــى نتائــج االتجاهــات؛ مثل نســب 
نجــاح التعشــيش والتحــوالت الزمانيــة والمكانيــة 
فــي الكثافــة، وقــد أكــدت التحليــالت أن االنخفــاض 
حــدث ضمــن جيــل واحــد مــن ســالحف الريمانــي، 
فــي  اإلقليميــة  اإلدارة  وحــدة  أن  الُمعَتقــد  ومــن 
الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن المحيــط الهنــدي 
شــة  الُمعشِّ الســالحف  مــن   %  35 نســبة  تمثــل 
التهديــدات  أيضــً  الورقــة  تحــدد  كمــا  عالميــً، 
وعلــى  التعشــيش  شــواطئ  علــى  الُمحَتملــة 
البحــر، األمــر الــذي يشــير إلــى األولويــات التــي يجــب 
اتخاذهــا مــن أجــل إجــراءات الصــون، وقــد تــم نشــر 
الورقــة هــذه فــي مجلــة علميــة مشــهورة؛ آفــاق فــي 

2020 عــام  فــي أغســطس  البحريــة  العلــوم 

التقريــر اإلقليمــي الســنوي لمجموعــة االتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة المتخصصــة فــي الســالحف البحريــة )MTSG( لعــام 
٢٠٢٠ فــي منطقَتــي الشــرق األوســط وجنــوب آســيا – فصــل ُعمــان

مايا صّروف ويلسن، خولة األزري، ُسعاد الحارثي، روبيرت بالدوين، إيرل بوسارت، مانجوال تيواري، أندرو ويلسن، ثريا السريري.

ــش فــي ُعمــان فــي إطــار وحــدة اإلدارة  يلّخــص فصــل ُعمــان المعلومــات المنشــورة الحاليــة حــول أنــواع الســالحف األربعــة التــي ُتعشِّ
 ،)Chelonia mydas( وهــي: الســالحف الخضــراء )NWIO RMU( اإلقليميــة للمنطقــة الشــمالية الغربيــة مــن المحيــط الهنــدي
 Lepidochelys( ســالحف الزيتونــي ،)Eretmochelys imbricata( ســالحف الشــرفاف ،)Caretta caretta( ســالحف الريمانــي
صــة توزيــع الســالحف ووفرتهــا واتجاهاتهــا والتهديــدات الُمحِدقــة بهــا باإلضافــة إلــى  olivacea(، وقــد غّطــت هــذه المعلومــات الُملخَّ

الجهــود المبذولــة مــن أجــل األبحــاث والصــون، تــم نشــر هــذا التقريــر فــي أواخــر عــام 202. 

إشراك أفراد المجتمع والتواصل معهم

كان مــن الُمفَتــرض إقامــة مهرجــان ســالحف مصيــرة فــي أبريــل مــن عــام 2020 ُقبيــل موســم تعشــيش ســالحف الريمانــي، بيــد أن 
التخطيــط لتلــك الفعاليــة وتنفيذهــا لــم يتــم بســبب جائحــة كوفيــد 19 التــي بــدأت باالنتشــار فــي مطلــع شــهر فبرايــر مــن عــام 2020؛ 
األمــر الــذي أدى إلــى إلغــاء تلــك الحملــة بســبب اســتمرار انتشــار الجائحــة حتــى وقتنــا الراهــن، حيــث مــا يــزال هنــاك تحفظــات وقيــود 
علــى التجمعــات العامــة. وفيمــا يخــص حملــة التوعيــة المجتمعيــة والمتمحــورة حــول آثــار التلــوث الضوئــي علــى الســالحف البحريــة، 
فقــد تــم تنفيذهــا فــي شــهر ســبتمبر مــن عــام 2020؛ حيــث اســتمرت منصــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة بجمعيــة البيئــة الُعمانيــة 

بنشــر رســائل منتظمــة حــول صــون الســالحف البحريــة علــى مــدار الســنة.

وبعــد الفيديــو التوعــوي الُمنَتــج عــام 2019 )أصــوات مــن مصيــرة( والــذي مدتــه 6 دقائــق والــذي كان يــدور حــول انخفــاض عدد الســالحف 
البحريــة علــى جزيــرة مصيــرة، تــم إنتــاج مقطــع فيديــو آخــر عــام 2020 موضحــً جهــود الصــون التــي تبذلهــا جمعيــة البيئــة الُعمانيــة 
)الصــون فــي مصيــرة: نشــر الوعــي ورفــع مســتواه وإشــراك أفــراد المجتمــع والتواصــل معهــم(؛ األمــر الــذي يســلط الضــوء علــى 
الفعاليــات التــي تتبناهــا جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي ســبيل نشــر الوعــي ورفــع مســتواه ضمــن مجتمــع الصيــد المحلــي فــي مصيــرة 
والتركيــز علــى أضــرار الصيــد الخفــي ومعداتــه والحطــام البحــري علــى الحيوانــات البحريــة بمــا فــي ذلــك الحوتيــات. باإلمــكان مشــاهدة 

.)ESOMediaChannel( الفيديــو علــى قنــاة اليوتيــوب لــدى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة
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صة إلزالة شباك الصيد حمالت التنظيف الُمخصَّ

ــر و ديســمبر مــن عــام 2020 بالتنســيق لحملَتــي تنظيــف اســتهدفتا علــى وجــه  قامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي شــهري فبراي
الخصــوص شــباك الصيــد الُمهَملــة علــى الشــواطئ الرئيســية لتعشــيش الســالحف )مــن 8 كيلــو إلــى 85 كيلــو( ُقبيــل حلــول 
ــرة مصيــرة  فريســًة للصيــد  ــي، فــكل ســنة تقــع الســالحف علــى طــول ســاحل جزي موســم تعشــيش ســالحف الشــرفاف والزيتون
العرضــي بســبب الشــباك المرميــة والمتناثــرة علــى طــول الشــواطئ؛ حيــث يتســبب ذلــك فــي تعرضهــا لــألذى و/أو األســر ممــا يــؤدي 
إلــى فشــل محاولــة التعشــيش أو إلــى موتهــا فــي عــدة حــاالت فــي الســنة، فالعديــد مــن هــذه الشــباك كانــت مرميــة علــى الشــواطئ 

لمــا يزيــد عــن عشــر ســنوات وكانــت مدفونــة إمــا جزئيــً أو كليــً فــي الرمــال. 

وقــد قامــت الفاضلــة أنتونيــا فيــج، منســقة الفعاليــات وشــؤون المتطوعيــن لــدى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، بالتنســيق لهــذه الحمــالت 
وذلــك بالتعــاون مــع المســاعدين الميدانييــن المحلييــن فــي الجمعيــة، غاســي الفارســي، وجمعــة العريمــي، وجمعــة الحميــدي، حيــث 
تطّلبــت تلــك الحمــالت الكثيــر مــن التخطيــط وإجــراءات اإلمــداد، كمــا وُبذلَــت الجهــود المتضافــرة مــن ِقَبــل موظفــي جمعيــة البيئــة 
الُعمانيــة وعمــال تمــت االســتعانة بهــم مــن المجتمــع المحلــي، ومتطوعيــن، وهيئــة البيئــة، ووزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية 
ــى جانــب مســاهمات كبيــرة مــن شــركة  ــارات( إل ــان )والمعروفــة ســابقً بـــ: الشــركة الوطنيــة للعب ــينيار ُعم ــاه، وس ــوارد المي وم
ســوما/إيكوفيجن )المقاولــون المعتمــدون للهيئــة المحليــة إلدارة المخّلفــات، شــركة بيئــة، فــي محافظة جنوب الشــرقية(، ســعادة 
م مــن قبــل منحــة اســتدامة  والــي مصيــرة، وبلديــة مصيــرة. وقــد تمــت حملــة التنظيــف لشــهر ديســمبر بفضــل التمويــل الُمقــدَّ
م مــن ِقَبــل شــركة  الســالحف فــي البحريــة الصيفيــة ومــن قبــل مبــادرة الجــري مــن أجــل ُعمــان، إضافــًة إلــى التبــرع العينــي الُمقــدَّ
م مــن ِقَبــل الفاضــل جمعــة العريمــي. وقــد تــم تجميــع شــباك الصيــد  محمــود ســالم الفارســي للتجــارة والدعــم الميدانــي الُمقــدَّ

وتخزينهــا فــي محطــة الفــرز فــي مكــب النفايــات فــي مصيــرة. 

ر بنحــو 190 طــن مــن شــباك ومعــدات الصيــد المهملــة والمرميــة مــن 77 كيلومتــر مــن شــواطئ  فــي المجمــوع، تــم جمــع مــا ُيقــدَّ
تعشــيش الســالحف ذات األهميــة الحيويــة، وعلــى حــد علمنــا، تمثــل هــذه الجهــود، مقرونــة بالمبــادرات الثالثــة الســابقة التــي حدثــت 
صــة إلزالــة شــباك  فــي كل مــن شــهر مايــو عــام 2017 وديســمبر عــام 2018 وأوائــل عــام 2019، واحــدة مــن أضخــم حمــالت التنظيــف الُمخصَّ
ومعــدات الصيــد علــى الصعيــد العالمــي؛ ناهيــك عــن كونهــا واحــدة مــن أعظــم إنجــازات جمعيــة البيئــة الُعمانيــة والتــي تفتخــر بهــا 

ر العــدد اإلجمالــي للشــباك التــي تمــت إزالتهــا منــذ عــام 2017 مــن جزيــرة مصيــرة حوالــي 615 طــن.  حتــى اآلن، وُيقــدَّ

تقييم التلوث الضوئي

قــام الدكتــور حمــد الغيالنــي، مديــر شــؤون المجتمــع والتوعيــة البيئيــة لــدى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، فــي شــهر فبرايــر مــن عــام 
2020 بزيــارة جزيــرة مصيــرة وذلــك اســتعدادًا للحملــة الســنوية لنشــر الوعــي ورفــع مســتواه ُقبيــل حلــول موســم تعشــيش ســالحف 
الريمانــي، حيــث قــام أيضــً خــالل زيارتــه بالتحضيــر المجــدول الجتماعــات مباشــرة مــع هيئــات أساســية علــى جزيــرة مصيــرة مــن 
شــة، وكمــا شــارك أيضــً ســالح الجــو  أجــل بحــث ومناقشــة اآلثــار الســلبية للتلــوث الضوئــي علــى أعــداد الســالحف البحريــة الُمعشِّ
الســلطاني الُعمانــي، والــذي ُيعَتبــر أحــد األطــراف الرئيســية ذات الصلــة، لمناقشــة أضــرار اإلضــاءة الُمحَتملــة لقاعــدة القــوات الجويــة، 

حيــث أعــرب بــدوره عــن التزامهــم بتقديــم المزيــد مــن الدعــم الســتبدال مصابيــح اإلنــارة داخــل المبانــي لديهــم.

إضافــًة إلــى ذلــك، تــم تنظيــم حملــة توعويــة فــي جزيــرة مصيــرة، فــي شــهر ســبتمبر عام 2020، مــع التركيز علــى اآلثار الســلبية للتلوث 
شــة وفراخهــا، وتــم تصميــم كتّيــب باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة لتســليط الضــوء علــى اآلثــار  الضوئــي علــى إنــاث الســالحف الُمعشِّ
الضــارة المنبعثــة مــن الســيارات وإنــارة الشــوارع والســياح والوحــدات الســكنية والتجاريــة القريبــة مــن شــواطئ التعشــيش، وتــم 
توزيــع 50 منشــورًا لمــّلاك المنــازل القاطنيــن بالقــرب مــن هــذه الشــواطئ الحساســة، باإلضافــة إلــى مكتــب الوالــي ومكتــب البيئــة، 
ومكتــب البلديــة وشــركة العبــارات، كمــا تــم أيضــً مقابلــة وإشــراك مــّلاك المنــازل بشــكل شــخصي مــع تبيــان ضــرورة إطفــاء اإلنــارة 

والمصابيــح الغيــر ضروريــة أثنــاء الليــل وإبقــاء الســتائر مغلقــة عندمــا تكــون مصابيــح اإلنــارة مضــاءة.
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وبعــد إجــراء مســح لإلنــارة، تــم االنتهــاء مــن تقييــم ســريع فــي يوليــو عــام 2018 حيــث تــم تقديــم توصيــات تفصيليــة لهيئــة البيئــة 
ــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي عــام 2021 بالتعــاون مــع  )EA( حــول ضــرورة إجــراء مســح ضوئــي لمناطــق معينــة، ومــن المأمــول تمكُّ

هيئــة البيئــة مــن بنــاء هــذه الحواجــز بدعــم مــن وزارة اإلســكان ومكتــب البلديــة فــي مصيــرة.

وقــد اضطررنــا بســبب جائحــة كوفيــد 19، إلــى تأجيــل مبــادرات مختلفــة متعلقــة بالتواصــل مــع المجتمــع والتوعيــة وإجــراءات الصــون 
قبيــل موســم تعشــيش ســالحف الريمانــي فــي أبريــل عــام 2020. وقــد أدت هــذه الجائحــة العالميــة إلــى تجميــد االقتصــاد المحلــي 
والعالمــي، األمــر الــذي أثــر ســلبً وبشــكل كبيــر علــى الجانــب المالــي بالنســبة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وكنتيجــًة لذلــك، اضطــرت 

الجمعيــة آســفًة إلــى إنهــاء عقــود العمــل بــدوام كامــل للمســاعدين الميدانييــن فــي مصيــرة. 

كل الشكر لسعادة والي مصيرة لدعم أعمالنا
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مشروع النهضة لصون الحيتان والدالفين

بفضــل التمويــل المتجــدد مــن شــركة النهضــة للخدمــات، يتواصــل مشــروع النهضــة لصــون الحيتــان والدالفيــن الــذي بــدأ عــام 
2011 ويســتمر لعــام 2020 وذلــك بالتنســيق مــع هيئــة البيئــة ووزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد الميــاه، حيــث تــم بفضــل 
هــذا التمويــل إنتــاج »أطلــس الثدييــات البحريــة الُعمانيــة« والــذي ســيكون متاحــً للنشــر مــع بدايــة عــام 2021، ويوفــر هــذا األطلــس 
وصفــً مفصــاًل للجغرافيــا الحيويــة للثدييــات البحريــة التــي تــم معاينتهــا وتوثيقهــا فــي الميــاه الُعمانيــة لغايــة تاريــخ اليــوم، وهــذه 
المعلومــات ُمســَتخلصة وُمســتمدة مــن األدلــة والبراهيــن التــي تــم تجميعهــا وتحليلهــا  خــالل األبحــاث العلميــة، بمــا فــي ذلــك كل 
ــى  المعاينــات والمشــاهدات للحيتــان والدالفيــن التــي تــم توثيقهــا عبــر المســوحات الميدانيــة الُمكرســة لهــذا الغــرض، إضافــة إل
المشــاهدات العرضيــة والتــي تــم توثيقهــا مــن ِقبــل أطــراٍف أخــرى. يســتهدف األطلــس المهتميــن بالحيتــان والدالفيــن والعلمــاء 
والمستشــاريين البيئييــن وواضعــوا السياســات والمختصــون لتطويــر وتوفيــر وســائل الســتكمال المعــارف الموجــودة عــن الحوتيات 
)االســم الــذي ُيطلــق علــى كافــة أنــواع الحيتــان والدالفيــن(، والتــي تهــدُف بشــكٍل رئيســٍي إلــى توجيــه مجريــات األحــداث نحــو ضمــاِن 

مســتقبٍل ُمســتداٍم لهــذه الثدييــات البحريــة المميــزة.
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ــاج  ــم فــي عــام 2020 وبالتعــاون مــع شــركة النهضــة للخدمــات انت ت
فيلَميــن مخصَصيــن لنشــر الوعــي، أحدهمــا علــى شــكل فيلــٍم 
حيــث  كرتونــي،  فيديــو  شــكل  علــى  وثانيهمــا  قصيــٍر  وثائقــٍي 
ــر الضــوء علــى المخاطــر التــي ُيشــكلها الصيــد  ُيســلط هــذا األخي
البحريــة بشــكل مباشــر  الحيــاة الفطريــة  الخفــي ومعداتــه علــى 
وعلــى األنظمــة البيئيــة البحريــة بشــكٍل عــام، ومــا ينتــُج عــن ذلــك 
الــرزق  ومــوارد  الســمكية  الثــروة  علــى  أثــاٍر ســلبيٍة محتملــٍة  مــن 
المرتبطــِة بهــا، ولقــد تــم إخراجــه بلغــاٍت متعــددٍة هــي العربيــة 
واإلنجليزيــة والهنديــة والبنغاليــة واألوردو، بهــدِف اســتهداِف أكبــَر 
ــد األســماك فــي  ــٍة مــن العامليــن فــي نشــاطات صي شــريحٍة ممكن
ُعمــان، أمــا الفيلــم الوثائقــي فهــو يســتعرض نشــاطات نشــر الوعــي 
ورفــع ســويته والتــي نفذتهــا جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ضمــن مجتمع 
التــي  األضــرار  علــى  التركيــز  مــع  مصيــرة،  جزيــرة  فــي  الصياديــن 
ُيشــكلها كٌل مــن الصيــد الخفــي والمخلفــات البحريــة علــى مملكــة 
الحيــوان البحريــة بمــا فــي ذلــك الحوتيــات. تــم انتــاج هذيــن العمَليــن 
فــي إطــار حملــٍة موســعٍة للصــون وللتواصــل مــع المجتمــع، والتــي 
هدفــت إلــى التفاعــل مــع الصياديــن وأبنــاء المجتمــع المحلــي لجزيرة 
مصيــرة التــي تحتــوي علــى مجموعــٍة كبيــرٍة مــن أســاطيل الصيــد 
الحرفيــة التــي تنشــُط وتتحــرك ضمــن نطــاق أحــد المناطــق الُمعرفــِة 
علــى أنهــا مــن الموائــل الطبيعيــة لحيتــان بحــر العــرب الحدبــاء فــي 
ــاة جمعيــة  ــة، وُيمكــُن ُمشــاهدُة الفيلَميــن علــى قن ــاه الُعماني المي

.)ESOMediaChannel( البيئــة الُعمانيــة علــى اليوتيــوب

المسوحات الميدانية للحيتان والدالفين

شــاركت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل شــهر مــارس مــن عــام 2020 
شــركة  نظمتهــا  والتــي  الميدانــي  للبحــث  التعاونيــة  بالجهــود 
المحيطــات الخمســة للخدمــات البيئيــة فــي محافظــة ظفــار، 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المســوحات القصيــرة هــي مســوحات 
اســتثنائية غيــر اعتياديــة، إال أنهــا تســاعد كثيــرًا فــي جمــع البراهيــن 
الدامغــة علــى األهميــة الحيويــة والبيئيــة لميــاه المنطقــة الجنوبيــة 
مــن ُعمــان، ســواء بالنســبِة للحيتــان البالينيــة )التــي ال تملــك أســنان 
ومــن ضمنهــا الحدبــاء والبرايــد والزرقــاء( أو بالنســبِة أيضــَا لغيرهــا 
وضــع  هــو  العمــل  لفريــق  الهــدف  كان  الُمســننة،  الحيتــان  مــن 
أجهــزِة تعمــل تحــت المــاء لرصــد األصــوات، وقــد مكنتهــم هــذه 
األجهــزة وعلــى مــدى ثالثــة ســنواٍت مــن مالحظــِة وجــوِد الحيتــان 
الزرقــاء بشــكل اســتثنائي وفريــٍد، ُتصــدُر أصواتــً تترافــق عــادًة مــع 
الحيتــان  أن  للنظــِر هنــا  الغــذاء، والالفــُت  البحــث عــن  ســلوكيات 
الزرقــاء هــي مــن الحيتــان القليلــِة التواجــد فــي الميــاه الُعمانيــة، 
والتــي تــم تســجيلها ألول مــرٍة خــالل هــذه المســوحات عــام 2011، 
بينمــا تتواجــد أكثــر بكثيــر فــي شــمال المحيــط الهنــدي )قريبــً 
مــن ســواحل ســريالنكا(، ولكــن تبقــى المعلومــات عــن تصنيفهــا 

وهيكلهــا الســكاني غيــر معروفــة.

اكتشاف فصيلة جديدة من الحيتان الزرقاء في ُعمان

ــدًا  ــٍر موجــٍز عــام 2018 حــول اكتشــاف نوعــً جدي ــِم تقري ــاء، بتقدي ــق العمــل المســؤول عــن تحليــل غنــاء حيتــان بحــر العــرب الحدب قــام فري
لغنــاء الحيتــان الزرقــاء، والــذي تــم تســجيله فــي الميــاه الُعمانيــة وتــم تســجيله علــى نطــاق أقــل وأضيــق قبالــة ســواحل مدغشــقر خــالل 
عــاٍم واحــٍد مــن المراقبــة والرصــِد فــي كال الموقعيــن. وفقــً للتقريــر الســنوي لشــبكة حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء لعــام 2020، فقــد جــرى فــي 
فبرايــر مــن نفــس العــام تقديــم مخطوطــٍة تشــرح وتصــف األثــار المترتبــة علــى هــذا االكتشــاف بمزيــٍد مــن التفاصيــل والمعلومــات، وتعمــُل 
علــى توســيع قاعــدة البيانــات لتشــمَل التوثيــق الًمســتمد مــن نتائــج العــام الثانــي مــن عمليــات المراقبــة فــي مدغشــقر، ومــن نتائــج 
خمســة ســنوات مــن المراقبــة قبالــة ســواحل أرخبيــل تشــاغوس. ومــن الُمعتقــد، وفــق مــا تفترضــه المخطوطــة، أن هــذا النمــط مــن الغنــاء 
ــٍة مــن بحــر العــرب،  ــٍة مــن الحيتــان الزرقــاء والتــي تتجــوُل فــي القســم الغربــي مــن المحيــط الهنــدي علــى مقرب يرتبــط بمجموعــٍة مجهول
والتــي اختلطــت تاريخيــً مــع حيتــان ســريالنكا المعرفــة مــن التســجيالت الصوتيــة، والتــي تعرضــت للصيــد الجائــر الغيــر مشــروع مــن قبــل 
الســوفيت خــالل حقبــة الســتينيات، ولــذا فــإن التعــرف عليهــا وتوثيقهــا لــه أهميــة غيــر اعتياديــة بالنســبِة لجهــود صــون الحيتــان الزرقــاء 
فــي بحــر العــرب. تــم فــي شــهر مــارس مــن عــام 2020 إنــزال أجهــزِة تســجيل صوتيــة قاعيــة التثبيــت ذات قــدرة تخزينيــة عاليــة، قبالــة الســاحل 
الجنوبــي لمحافظــة ظفــار فــي ُعمــان، وذلــك ضمــن جهــوٍد مشــتركٍة فيمــا بيــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وشــركة المحيطــات الخمســة 
للخدمــات البيئيــة والصنــدوق األفريقــي للصــون المائــي وقســم الثــروة الســمكية التابــع لــإدارة األمريكيــة الوطنيــة للمحيطــات 
ــدًا  ــوي، وهــذه األجهــزة الموضوعــة علــى المنحــدر القــاري علــى عمــِق 300 متــٍر، قــادرة علــى رصــد غنــاء الحيتــان الزرقــاء تحدي ــالف الج والغ
وغيرهــا مــن حوتيــات األعمــاق الســحيقة، وهــي ســوف توفــُر تحليــالٍت واضحــٍة وأكثــَر تفصيــاًل عــن تواجــد هــذه الحيوانــات المميــزة فــي 
الميــاه الُعمانيــة، كمــا أن لهــا القــدرة علــى االســتمرار بتســجيل األصــوات لمــدة تصــل إلــى 341 يومــً، ومــن المخطــط لــه اســتعادتها وإعــادة 
إنزالهــا بشــكٍل دوري )6-8 أشــهر( وعلــى مــدى ســنتين علــى األقــل. الغايــة مــن وضــع أجهــزة التســجيل علــى هــذا العمــق هــو أن تعطينــا 
تســجيالٍت أكثــر مصداقيــة للحيتــان الزرقــاء، كمــا أن المــدة الزمنيــة ســتكون أطــول مقارنــًة بمثيالتهــا مــن أجهــزة الميــاه الســطحية التــي 

تــم اســتخدامها ســابقً فــي المســوحات الجاريــة فــي ُعمــان.

23



المنشورات

مــن دواعــي فخــر واعتــزاز جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أنهــا ســاهمت فــي عــدٍد مــن المنشــورات الُمتعلقــة بالحيتــان والدالفيــن، والــواردة 
أدناه:

التحليالت البصرية للصحة وتقييم المخاطر البشرية التي تتعرض لها حيتان بحر العرب الحدباء في ُعمان
ج مينتــون، م. ف. فــان بريســيم، أ. ويلســون، ت. كولينــز، س. الحارثــي، م. صــروف ويلســون، ر. بولدويــن، م. ليســلي، ج. روبينــز، ك. 

فــان ويربيــك

ــة  ــم تجميعهــا مــن عــام 2000 ولغاي ــاء والتــي ت ــان بحــر العــرب الحدب ــة الصــور المتاحــة لحيت تعمــل هــذه الدراســة علــى فحــص كاف
ــة والجــروح والُنــدب ذات المنشــأ البشــري، حيــث تــم  ــار االفتــراس والطفيليــات الجلدي ــٍة تشــيُر إلــى األمــراض أو آث 2018، بحثــً عــن أدل
مالحظــة وجــود األمــراض الجلديــة الشــبيهة بالوشــم علــى 43.4 % مــن أصــل 83 مــن الحيتــان البالغــة توزعــت بشــكل متســاٍو تقريبــً 
مــا بيــن اإلنــاث والذكــور، وتــم تســجيل وجــود آثــار أســنان الحيتــان القاتلــة علــى 12% مــن الحيتــان اعتمــادًا علــى فحــص الصــور الخاصــة 
بالســطح الباطنــي للذيــل، وأظهــرت الصــور ذات الجــودة العاليــة لمنطقــة عنــق الذيــل )المنطقــة الواصلــة مــا بيــن الجســم والذيــل(  
ــً تحمــل أنماطــً مــن الجــروح ترتبــط عــادًة بحــاالت التشــابك مــع معــدات الصيــد، دون وجــود اختــالٍف  أن ثلثــي أفــراد الحيتــان تقريب
كبيــٍر بنســبة الجــروح والنــدوب الناجمــة عــن التشــابك مــا بيــن اإلنــاث والذكــور. شــوهدت إصابــات لــدى أربعــة مــن الحيتــان متماثلــة 
مــع إصابــات االصطــدام بالســفن، وشــوهدت إصابــات وتشــوهاٍت بالغــة لــدى حوَتيــن علــى األقــل، مــن النــوع الــذي تســببه االصطــدام 
بالســفن أو/و االشــتباك مــع معــدات الصيــد. علــى اعتبــار أن هــذه القطعــان مــن الحيتــان مصنفــة علــى أنهــا مهــددة باالنقــراض، فــإن 
هــذه النتائــج ُتشــيُر إلــى الحاجــة العاجلــة والملحــة الســتمرار عمليــات مراقبــة حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء، مــع التركيــز علــى الطــرق 
والوســائل التــي تتيــح التحليــالت المســتمرة والموســعة للصحــة ولحالــة الجســم والتداخــالت البشــرية، وذلــك بهــدف وضــع سياســات 
أكثــر فاعليــة وجــدوى للصــون ُبغيــة إيجــاٍد حلــوٍل للمخاطــر المعروفــة. تــم تقديــم هــذه الورقــة العلميــة إلــى اللجنــة العلميــة 

التابعــة للمفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان فــي شــهر يونيــو 2020.

تقييــم حالــة الجســم للفصيلــة الوحيــدة فــي العالــم مــن الحيتــان الحدبــاء الغيــر مهاجــرة، حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء 
المهــددة باالنقــراض.

ف. كريستيانشن، ر. بولدوين، ج. مينتون، ت. كولينز، ك. سبورجيز، ج. رود، س. الحارثي، م. ليسلي، د. ماكدونالد، أ. ويلسون

جــرى مــن خــالل هــذه الدراســة مقارنــة حالــة البــدن لحيتــان بحــر العــرب الحدبــاء مــع مثيالتهــا مــن حيتــان غــرب أســتراليا الحدبــاء 
التــي تتمتــع بصحــة جيــدة ومتزايــدة. فــي الوقــت الــذي تــم فيــه تحديــد مصايــد األســماك والشــحن علــى أنهــا تهديــدات مباشــرة 
محتملــة، فــإن اآلثــار غيــر المميتــة الناتجــة عــن التشــابك الُمحَتمــل لمعــدات الصيــد، وعــن انخفــاض توافــر الفرائــس وعــن المــرض، قــد 
تؤثــُر ســلبً علــى بقــاء هــذه الحيتــان وقدرتهــا علــى التكاثــر عــن طريــق إضعــاف حالــة أجســام الحيتــان. اعتمــدت هــذه الدراســة علــى 
اســتخدام المســح التصويــري بالكاميــرات الطائــرة مــن أجــل دراســة حالــة الجســم لتســعِة مــن حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء، والتــي 

الحوت األزرق، روبرت بولدوين
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جــرى تصويرهــا خــالل شــهر ديســمبر مــن عــام 2019، وجــرى التقــاط 167 صــورة لحيتــان جنــوب غــرب أســتراليا الحدبــاء )مــن مجموعــة 
التغذيــة د( فــي الفتــرة مــا بيــن يونيــو وأكتوبــر 2017. تبيــن مــن خــالل حالــة األجســام لحيتــان بحــر العــرب الحدبــاء أن الحيتــان التــي تمت 
معاينتهــا خــالل هــذه الدراســة كان لديهــا وفــرة مــن الطعــام والغــذاء، وهــذا يؤكــد علــى ضــرورة مواصلــة األبحــاث والدراســات حــول 
صحــة حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء مــع مواصلــة مراقبــة تركيبتهــا الســكانية ومواصلــة تقييــم التداخــالت مــع نشــاطات صيــد األســماك. 
جــرى تقديــم هــذه الورقــة العلميــة إلــى اللجنــة العلميــة التابعــة للمفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان فــي يونيــو مــن عــام 2020.

وصف نمط جديد من غناء الحيتان الزرقاء في بحر العرب وغرب المحيط الهندي
ر. بولدويــن، د. تشــوليويك، ت. كولينــز، ج. مينتــون، ت.  الحارثــي،  ليــروي، ت. مويرهيــد، س.  إ. س.  أ. ويلســون،  س. سيرشــيو، 

روجــرز، م. صــروف ويلســون. راســولوريجو، ت. ل. 

 Balaenoptera( الزرقــاء  الحيتــان  أن  ُيعتقــد 
ــل  musculus( فــي المحيــط الهنــدي ُتمثــل 2 -3 فصائ
فرعيــة )IO(، كمــا ُيعتقــد أنهــا ُمقســمة إلــى 4 قطعــان 
بــه.  الخــاص  الغنــاء  نمــط  منهــا  لــكٍل  مجموعــات  أو 
تصــف هــذه الدراســة نوعــً مــن األغانــي التــي لــم يتــم 
اإلبــالغ عنهــا ســابقً والتــي ُتشــيُر إلــى الوجــود المحتمــل 
ــم يتــم اكتشــافها أو دمجهــا  ــان ل ــٍة مــن الحيت لمجموع
مــع مجموعــة أخــرى، تــم تســجيل هــذا النمــط الجديــد 
مــن الغنــاء فــي مناطــق متعــددة فــي المحيــط الهنــدي 
هــي: الجنوبيــة عنــد بحــر العــرب قبالــة ســواحل ُعمــان 
أرخبيــل  ســواحل  غــرب  قبالــة  االســتوائية  والمركزيــة 
قبالــة  المحيــط  مــن  الغربيــة  والجنوبيــة  تشــاغوس 
غنــاء  مــن  النمــط  هــذا  ولمــا كان  ســواحل مدغشــقر، 
فــي  تــم تســجيله  الــذي  الوحيــد  الزرقــاء هــو  الحيتــان 
العــرب فقــد جــرى تســميته »بنمــط شــمال  غــرب بحــر 
غيــره  عــن  تمييــزه  يتــم  كــي  الهنــدي«  المحيــط  غــرب 
إن  المجــاورة.  المناطــق  فــي  الموجــودة  األنمــاط  مــن 
النطــاق الُمحتمــل المحــدود لهــذا القطيــع مــن الحيتــان 
عبــر  لهــا  تعــرض  التــي  المكثفــة  الصيــد  ونشــاطات 
الزمــن وهــذا النمــط الجديــد مــن الغنــاء الــذي لــم يكــن 
معروفــً مــن قبــل، كلهــا ُتشــير إلــى أن هــذا القطيــع 
يتألــُف مــن مجموعــٍة صغيــرٍة تحتــاُج بشــكٍل ُملــحٍّ وعاجٍل 
إلــى تقييــم وضعهــا الراهــن وتطبيــق أقصــى معاييــر 
العلميــة  الورقــة  هــذه  تقديــم  تــم  والحمايــة.   الصــون 
ــة  ــة الدولي ــة للمفوضي ــة التابع ــة العلمي ــى اللجن إل
ــم  ــان فــي شــهر يونيــو مــن عــام 2020 وت ــد الحيت لصي
نشــرها فــي أحــد أهــم المجــالت العلميــة »أبحــاث األنــواع 
المهــددة باالنقــراض« فــي شــهر ديســمبر مــن نفــس 

العــام.

بناء القدرات والكفاءات والتعاون ومجاالت التعاون المحلية واإلقليمية

إن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن أعضــاء شــبكة حيتــان بحــر العــرب، والتــي تضــُم ممثليــن عــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة وباكســتان 
والهنــد وســريالنكا وإيــران، إضافــة إلــى عــدٍد مــن الباحثيــن الدولييــن، حيــث تعمــل الشــبكة علــى إطــالع كافــة األعضــاء بــكل 
المســتجدات فيمــا يتعلــق برؤيــة الحوتيــات أو حــاالت تشــابكها وجنوحهــا، وهــذا يدعــم ســجل الحــاالت المؤكــدة والموثقــة الحاصلــة 
فــي الــدول المجــاورة، ويســاعد علــى معرفــِة وإدراك هيــكل تــوزع هــذه الحيتــان، ولقــد تــم خــالل عــام 2019 إطــالق منصــٍة إلكترونيــٍة 

للبيانــات تســاعد علــى تبــادل المعلومــات والبيانــات وقواعــد وأصــول تنفيــذ االبحــاث فيمــا بيــن األعضــاء.

فــي شــهر فبرايــر مــن عــام 2020 وضمــن مؤتمــر أطــراف اتفاقيــة األنــواع المهاجــرة، تــم منــح »اإلجــراءات المتضافــرة« المتعلقــة بحيتــان 
بحــر العــرب تمديــدًا لمــدة 3 ســنوات، بمــا يســمح باســتكمال منظومــة اإلجــراءات التــي تــم تحديدهــا مســبقً، مــع التركيــز علــى ســد 
ــادة مســتويات الوعــي والكفــاءات فــي المنطقــة،  ــاء، وزي الثغــرات المعرفيــة، واســتكمال عمليــات مراقبــة حيتــان بحــر العــرب الحدب
ــادة الممشــاركة والمســاهمة الرســمية مــن الجهــات الحكوميــة فــي المنطقــة لدعــم مبــادرات الصــون اإلقليميــة،  والعمــل علــى زي
وفــي هــذا الســياق تقــوم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بالعمــل والتنســيق والتشــاور مــع الجهــات الحكوميــة المحليــة بغيــة إقامــة ورشــة 

عمــل لبنــاء القــدرات والكفــاءات لألطــراف الُعمانيــة ذات المصلحــة مــن القطاعيــن الصناعــي والحكومــي.

أمــا علــى الصعيــد المحلــي، فــإن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة عضــو فــي اللجنــة الوطنيــة لنفــوق الحيوانــات البحريــة والتــي تترأســها 
ــة، وتضــم فــي عضويتهــا عــددًا مــن األطــراف ذات العالقــة والمصلحــة بمــا فــي ذلــك: خفــر الســواحل وشــرطة ُعمــان  ــة البيئ هيئ
الســلطانية وجامعــة الســلطان قابــوس وديــوان البــالط الســلطاني ووزارة الصحــة وبلديــة مســقط ووزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية 
ومــوارد الميــاه والبحريــة الســطانية الُعمانيــة ووزارة الســياحة ومتحــف التاريــخ الطبيعــي والمركــز الوطنــي للمــوارد الوراثيــة النباتيــة 
والحيوانيــة، كمــا أن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن أعضــاء اللجنــة الفنيــة المســؤولة عــن تقديــم التوصيــات واالستشــارات للجنــة 

الوطنيــة لنفــوق الحيوانــات البحريــة.

25



مشروع صون جزر الديمانيات

يهــدُف برنامــج صــون جــزر الديمانيــات إلــى إشــراك المتطوعيــن فــي مبــادرات التنظيــف التــي تســعى إلزالــة وجمــع المخلفــات البحريــة مــن 
أعمــاق المــاء أو مــن علــى شــواطئ المحميــة البحريــة الوحيــدة فــي ُعمــان. تحتضــُن ُجــزر الديمانيــات مجموعــة مــن أروع تشــكيالت الشــعاب 
ــً لعــدٍد مــن  ــاًل طبيعي ــزر موئ ــوع الشــرفاف والخضــراء، وُتشــكل الُج المرجانيــة، كمــا أن شــواطئها تســتقبل الســالحف المعششــة مــن ن
ــل المتوطنــة فقــط فــي هــذه المنطقــة.  ــواع مــن الفصائ ــات، وبعــض هــذه األن ــة واألســماك والالفقــارات والنبات ــواع مثــل الطيــور البحري األن
تقــدر الدراســات أن )8( ثمانيــة أطنــاٍن مــن البالســتيك تقريبــً ينتهــي بهــا المطــاف فــي ميــاه المحيطــات ســنويً، وهــي ُتضــاف إلــى 150 طنــً 
مــن النفايــات البحريــة الموجــودة أساســً فــي بيئتنــا البحريــة، والتــي تنتشــر فــي كل مــكان تاركــًة أثارهــا وأضرارهــا فــي كل بقــاع األرض، كمــا 
تقــدر الدراســات أن مــا ال يقــل عــن 100,000 مــن الثدييــات البحريــة ومالييــن مــن الطيــور البحريــة واألســماك تمــوت ســنويً بســبب البالســتيك. 
ولقــد تحولــت جــزر الديمانيــات إلــى مــا يشــبه المغناطيــس الــذي يجــذب النفايــات البالســتيكية والشــباك وغيرهــا مــن النفايــات التــي تؤثــُر 
ســلبً وتضــُر بالنظــام البيئــي الفريــد مــن نوعــه الــذي تتمتــع بــه المحميــة، وكل ذلــك بســبب مــا تســتقطبه الجــزر مــن نشــاطات الســياحة 

والصيــد، ويضــاف إليهــم تيــارات المحيــط المائيــة.
تمكنــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل عامــي 2016 و2017، وبالتعــاون مــع 120 مــن المتطوعيــن، مــن جمــع حوالــي 1645 كــج )11430 قطعــة( 
مــن النفايــات، والتخلــص منهــا وفــق األصــول الصحيحــة. نفــذت الجمعيــة 8 حمــالت لتنظيــف الجــزر مــن النفايــات واألوســاخ، وتمكنــت مــن 
خــالل هــذه الحمــالت مــن دراســتها ومعرفــة أنــواع وكميــات النفايــات التــي تــم جمعهــا مــن 6 مواقــَع بريــة وبحريــة، وأظهــرت الحســابات التــي 
ــات كانــت مــن المــواد البالســتيكية وكان أكثرهــا شــيوعً شــباك الصيــد وعبــوات المــاء  أجريناهــا وبوضــوح شــديد أن غالبيــة )61%( النفاي

واألكيــاس ومغلفــات الطعــام.

أنتجــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي عــام 2020، لوحــة بيانيــة تعطــي 
معلومــاٍت بصريــٍة حــول النفايــات الشــائعة التــي تطفــو فــي محيــط 
أضــرار  عــن  لمحــة  وتعطــي  الطبيعيــة،  الديمانيــات  جــزر  محميــة 
النفايــات البحريــة وعــن أهميــة ســالمة المحيطــات علــى بقــاء البشــر، 
وعــن اإلجــراءات التــي ُيمكــن لألفــراد والجهــات الحكومية والشــركات 
وحمايــة  ســالمة  لضمــان  بهــا  تقــوم  أن  المجتمــع  شــرائح  وبقيــة 
األشــياء  مــن  الكثيــر  أن  النــاس  معظــم  يجهــل  إذ  المحيطــات، 
ينتهــي  دقائــق،  أو  ثوانــي  بضــع  لمــدة  يوميــً  نســتخدمها  التــي 
بهــا المطــاف علــى شــكل نفايــات مرميــة فــي البحــار والتــي قــد 
تســتغرق مئــات الســنين مــن الزمــن قبــل أن تتكســر إلــى جزيئــاٍت 
صغيــرٍة، كمــا يجهلــون أن البالســتيك تحديــدًا ال يتحلــل طبيعيــً بــل 
يتجــزأ ويتكســُر بفعــل أشــعة الشــمس والريــاح واألمــواج والجراثيــم 
ويتحــوُل إلــى أجــزاٍء متناهيــة فــي الصغــر مــن المركبــات الكيميائيــة 
التــي تبقــى لألبــد فــي ميــاه البحــار والمحيطــات، وتتســرب هــذه 
القطــع الصغيــرة )بعضهــا أصغــر مــن 5 مــم( إلــى أجســام األســماك 
ــة األمــر  ــة لتتحــول فــي نهاي والطيــور وغيرهــا مــن الكائنــات البحري
إلــى مــواد ســامة تصعــُد أعلــى الهــرم ضمــن السلســة الغذائيــة 

ــى البشــر وتضــُر بصحتهــم. لتصــل إل
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مشروع صون ودراسة الطيور الجارحة

ُتعتبــُر الطيــور الجارحــة أو الطيــور المفترســة، مثــل العقبــان والصقــور والنســور والشــياهين والبيــزان والبــوم، مؤشــراٍت حيــٍة 
ورئيســيٍة علــى الصحــِة العامــِة للنظــام البيئــي، فهــي ُتقــدُم خدمــاٍت بيئيــٍة جليلــٍة كونهــا تتربــُع علــى قمــِة السلســلِة الغذائيــِة، 
ومــن ذلــك، أنهــا تتغــذى علــى المالييــن مــن الحشــرات التــي لــو ُقــدر لهــا البقــاء لشــكلت تهديــدًا جســيمً للزراعــة، كمــا أنهــا تقتــات 
علــى جيــف الحيوانــات التــي لــو بقيــت لعِملــت علــى نشــر األمــراض واألوبئــة، ومــع ذلــك فــإن هــذه الطيــور تواجــه العديــد مــن األخطــار 
والتهديــدات، فقــد أدت نشــاطات التنميــة البشــرية الجاريــة عبــر العقــود القليلــة الماضيــة، إلــى تقســيم وتشــتيت الموائــل الطبيعية 
للطيــور الجارحــة، كمــا تأثــرت بشــدة بالغــة بغيرهــا مــن العوامــل البشــرية األخــرى مثــل التوســع الكثيــف الســتخدام األراضــي للزراعــة 
وألغــراض أخــرى، والصعــق الكهربائــي والتصــادم مــع أبــراج الطاقــة المنتشــرة، والصيــد والتســمم والوقــوع فــي األســر، وانخفــاض 
ــر نتيجــة لالســتخدام الُمفــرط للمبيــدات الحشــرية والزراعيــة وغيرهــا مــن الملوثــات. كل هــذه التهديــدات والمخاطــر  نســبة التكاث

المتواصلــة أدت إلــى تناقــص أعــداد الطيــور وتقلــص النطــاق الجغرافــي للكثيــر منهــا.

ــواع الطيــور الجارحــة، بمــا فــي ذلــك طيــور الرخمــة  تعتبــر ســلطنُة ُعمــان المــالذ اآلمــن والحصــن الحصيــن لمجموعــٍة كبيــرٍة مــن أن
فــة عالميــً علــى أنهــا مهــددة باالنقــراض، والتــي ُتعتبــُر مــن أكثــر الطيــور المعرضــة لألخطــار فــي المنطقــة، وقــد  المصريــة الُمصنَّ
ــة فــي عــام 2012 لتجــَد أن الســلطنة ُتشــكُل قلعــًة منيعــًة لهــا، ومــن خــالل  ــدأت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أبحــاث الرخمــة المصري ب
اســتخدام أجهــزة التتبــع عبــر األقمــار الصناعيــة تبيــن أن جزيــرة مصيــرة تحتضــُن مجموعــًة مــن طيــور الرخمــة المصريــة التــي تعيــش 
وتتكاثــر هنــاك، والتــي لهــا ثانــي أعلــى كثافــة ســكانية فــي العالــم، كمــا كشــفت عمليــات التتُبــع المســتمرة ألحــد عشــرة )11( مــن 
عقبــان الســهوب فــي مســقط وصاللــة، عــن مســاراٍت هجرتهــا مــا بيــن ُعمــان وبيــن مناطــق تكاثرهــا فــي وســط آســيا، وكشــفت أيضــً 

عــن المخاطــر التــي تواجههــا طــوال العــام.

بفضــل التبرعــات التــي حصلــت عليهــا الجمعيــة مــن المعــرض الفنــي »ُعمــان الفطريــة« الــذي نظمتــه الفنانــة فيولــت أســتور خــالل 
شــهر نوفمبــر مــن عــام 2019، فقــد تمّكنــا مــن رفــد جهــود توعيــة المجتمــع والتواصــل معــه مــن خــالل انتــاج كتيــب »الطيــور الجارحــة 
فــي ُعمــان«، والــذي جــرى إطالقــه ونشــره فــي شــهر ســبتمبر مــن عــام 2020 والُمتــاح مجانــً علــى الموقــع اإللكترونــي لجمعيــة البيئــة 
الُعمانيــة. ُيعطــي الُكتيــب مقدمــة موجــزة عــن أنــواع الجــوارح الشــائعة فــي ُعمــان، وعــن حمياتهــا الغذائيــة، وعــن وضعهــا الراهــن، 
وعــن كيفيــة التعــرف عليهــا، وهــو ُمتــاُح باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ويحتــوي علــى بعــض الرســومات اللطيفــة المخصصــة 
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لألطفــال، ويأتــي هــذا الُكتيــُب ضمــن جهــود جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لتفعيــل دور 
المجتمــع ولتعزيــز ترســيخ مســؤولية الســلطنة ودورهــا فــي جهــود صــون الطيــور 
الجارحــة، ســواء المتوطنــِة منهــا بشــكل دائــم أو العابــرة خــالل مواســم الهجــرات. كمــا 
تــم انتــاج لوحــٍة إعالميــٍة شــاملة توضــُح باختصــاٍر كبيــر األنــواع األحــد عشــرة مــن الجــوارح 

األكثــر شــيوعً فــي ســلطنِة ُعمــان.

حصلــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي نهايــة عــام 2020 علــى منحــٍة ماليــٍة مــن صنــدوق 
ديزنــي للصــون دعمــً لمشــروعها المســتمر لصــون ودراســة الطيــور الجارحــة، ولقــد تــم 
اختيــار الجمعيــة فــي ســياق حــرص صنــدوق ديزنــي للصــون علــى حمايــة الحيــاة الفطريــة 
وتحفيــز المبــادرات وحمايــة كوكــب األرض، حيــث قــام الصنــدوق ومنــذ عــام 1995 بمنــح ما 
يزيــد عــن 100 مليــون دوالر لألعمــال خيريــة، مصحوبــًة بمســاهمات استشــارية مــن خبــراء 
ديزنــي فــي مجــال الحيوانــات والعلــوم والبيئــة، ومــن غيرهــم مــن العامليــن فــي شــركة 
ديزنــي ممــن يحرصــون علــى التأثيــر فــي النــاس والحيــاة الفطريــة والمناطــق الفطريــة، 

وســتنطلُق األعمــال الممولــة مــن هــذا التمويــل ضمــن عــام 2021.

أشجار الُلبان

الرئيســي  الدخــل  قــرون خلــت هــو مصــدر  الُعمانيــة، وكان علــى مــدى عــدة  التــراث والثقافــة  فــي  اللبــان دورًا أساســيً  يلعــب 
 Boswellia( للمجتمعــات المحليــة بمحافظــة ظفــار. وتعتبــر ُعمــان هــي موطــن المجموعــة الرئيســية للشــجرة المعروفــة باســم
sacra(، وهــي نــوع معــروف بإنتاجــه لراتنــج عالــي الجــودة. غيــر أنــه توجــد العديــد مــن المخاطــر التــي تهــدد هــذا النــوع مــن األشــجار، 
مثــل تدميــر الموائــل الطبيعيــة، واإلصابــات الحشــرية، والرعــي الجائــر، إلــى جانــب الحصــاد المفــرط لألغــراض التجاريــة. وفــي عــام 
ــة  ــة«، وهــي عالمــة تجاري ــتحضرات الطبي ــارد للمس ــز ي 2019، وقعــت جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة » نيل
متميــزة فــي مجــال منتجــات الصحــة والجمــال الطبيعيــة والعضويــة، تــم بموجبهــا إطــالق حملــة للتوعيــة المجتمعيــة بشــأن أشــجار 
ــى الحفــاظ علــى مســتقبل أشــجار الُلبــان فــي الســلطنة. وقــد انطلقــت  الُلبــان واســتزراع األشــجار فــي الســلطنة. وهــي تهــدف إل
هــذه الحملــة فــي منطقــة ســدح بصاللــة، حيــث تــم توزيــع أكثــر مــن 1500 مــن شــتالت أشــجار الُلبــان علــى المشــاركين المحلييــن مــن 
المزارعيــن والطــالب وأفــراد المجتمــع. تــم خــالل عــام 2020 زيــارة وتقييــم الشــتالت التــي تمــت زراعتهــا فــي المــدارس والمــزراع والبيــوت، 
ــة جيــدة، كمــا تــم توزيــع 700 شــتلة أخــرى علــى المزارعيــن واألفــراد فــي واليتــي ســدح وثمريــت،  والتــي تبيــن أنهــا مــا زالــت فــي حال
كمــا تــم تصميــم منشــور »كيــف تعتنــي بشــجرة الُلبــان: إرشــادات أوليــة لالســتزراع« ونشــره باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة بهــدف 

مســاعدة األفــراد المتلقيــن للشــتالت للتعــرف علــى أفضــل الطــرق لزراعتهــا واالعتنــاء بهــا.

ُعقاب ُبونيلة، تويزتيد مرتيل
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حملة التوعية حول السالحف البحرية في مصيرة

كان التركيــز فــي حمــالت التوعيــة علــى جزيــرة مصيــرة هــذه الســنة حــول تأثيــر 
تــم  شــة وفراخهــا، حيــث  الُمعشِّ البحريــة  الســالحف  اإلضــاءة االصطناعيــة علــى 
إصــدار نشــرة عــن اإلضــاءة وآثارهــا ومشــاركتها مــع المجتمع في ســبتمبر عــام 2020، 
ــى توزيعهــا بيــن المجتمعــات القاطنــة بالقــرب مــن شــواطئ تعشــيش  إضافــًة إل
ــركة  ــرة وش ــي مصي الســالحف، وتــم أيضــً عقــد العديــد مــن االجتماعــات مــع وال
بيئــة وهيئــة البيئــة )مصيــرة( وبلديــة مصيــرة ووزارة الثــروة الزراعيــة 

ــرة(. ــاه )مصي ــوارد المي ــمكية وم والس

حملة التوعية حول األكياس البالستيكية وأضرارها

اســتخدام  منــع  علــى  ينــص  والــذي   2020/23 رقــم  الــوزاري  القــرار  مــع  تماشــيً 
الُعمانيــة  البيئــة  جمعيــة  قامــت  االســتخدام،  األحاديــة  البالســتيكية  األكيــاس 
بنشــر ورفــع مســتوى الوعــي فــي كل مــن مســقط ومصيــرة ومحــوت وصــور حــول 
التهديــدات الــذي يشــكلها البالســتيك علــى اإلنســان والبيئــة، حيــث تــم توزيــع 
4000 مــن أكيــاس التســوق القابلــة إلعــادة االســتخدام طبعتهــا شــركة المطاحــن 
الُعمانيــة باإلضافــة إلــى توزيــع 400 مــن أكيــاس التســوق القابلــة إلعادة االســتخدام 

برعايــة شــركة تنميــة نفــط ُعمــان. 

مبادرة المدارس الخضراء

تــم إطــالق مبــاردة المــدارس الخضــراء فــي ســبتمبر عــام 2019 برعايــة شــركة فيوليــا ومبــادرة حديقــة إيميلــي وبدعــم مــن اللجنــة 
الوطنيــة الُعمانيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، فقــد تــم تشــجيع المــدارس لتشــكيل ِفــَرق وتســجيل خطــط عمــل ضمــن محــور 
مــن المحــاور اآلتيــة: إدارة النفايــات أو إدارة الميــاه أو إدارة الطاقــة، وقــد تــم اختيــار القائمــة النهائيــة والمكّونــة مــن 33 مدرســة والتــي 
عملــت علــى تنفيــذ خطــط العمــل لديهــا مــع إقامــة حفــل للتقييــم ومنــح الجوائــز والــذي كان مــن الُمزَمــع عقــده فــي أبريــل عــام 2020، 
بيــد أنــه ولســوء الحــظ، بســبب انتشــار جائحــة كوفيــد 19، تــم حظــر الفعاليــات الالصفيــة فــي المــدارس فــي عــام 202 وبالتالــي تــم 
تعليقهــا. كمــا تعتــزم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة إعــادة إطــالق البرنامــج عــام 2021 إذا ســمحت الظــروف بذلــك، وفــي غضــون ذلــك، قامــت 
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بتطويــر أدوات وأنشــطة التعليــم للحفــاظ علــى نشــاط الطــالب خــالل األشــهر الصيفيــة، حيــث شــملت هــذه 
ــد مــن األنشــطة مــن التلويــن وحــل المشــكالت  ــن، كمــا شــملت أيضــً العدي ــة والتلوي األدوات 4 محــاور؛ االكتشــاف واللعــب والتجرب

والكلمــات المتقاطعــة والتجــارب. 

أبطال البيئة – ورشة عمل افتراضية

أطلقــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ورشــة عمــل تفاعليــة باللغــة العربيــة مــن أجــل إلهــام جيــل األطفــال الشــغوف بالبيئــة ليكونــوا 
فاعليــن فــي رعايــة البيئــة بشــكل أفضــل، وذلــك مــن خــالل تثقيفهــم وإطالعهــم علــى المســؤوليات المترتبــة عليهــم ومــا لهــم 
مــن تأثيــرات ســلبية علــى قضايــا هامــة مثــل التغيــر المناخــي والتلــوث، فيثــري هــذا البرنامــج الجيــل اليافــع ويعلمهــم كيفيــة 
مســاهمتهم فــي حمايــة البيئــة المحيطــة وتطويرهــا، واألمــر األكثــر أهميــة هــو كيــف يمكــن أن يصبحــوا أبطــال بيئــة! فنحــن لســنا 
بحاجــة إلــى كلمــات رنانــة إلنقــاذ كوكــب األرض، نحــن فقــط بحاجــة لبعــد نظــر وعمــق فــي التفكيــر وإطــالق المبــادرة الفاعلــة للتقليــل 
مــن تأثيرنــا الســلبي علــى البيئــة. وقــد كانــت ورش العمــل هــذه ُتعَقــد عبــر اإلنترنــت كل ســبت فــي شــهر يونيــو وتغطــي موضوعات 

مختلفــة كل أســبوع.

مشاريع التواصل مع المجتمع 
والتثقيف والتعليم
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فعاليات أخرى حول التواصل مع المجتمع

جائحة كوفيد 19 والتغير المناخي: فرصة للعمل كبيرة؟
قصص محلية – إثراء، 16 يونيو 2020

قامــت الفاضلــة ســعاد الحارثــي، المديــرة التنفيذيــة فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، بعــد تلقيهــا دعــوة مــن الهيئــة العامــة لترويــج 
االســتثمار وتنميــة الصــادرات )إثــراء(، بالمشــاركة فــي جلســة نقاشــية والمتمحــورة حــول العالقــة الوثيقــة مــا بيــن جائحــة كوفيــد 
بعــة لمكافحــة جائحــة كوفيــد 19بمــا فــي ذلــك؛  19 وأزمــة المنــاخ، وقــد أفــادت تقاريــر متعــددة أن اإلجــراءات الوقائيــة العالميــة الُمتَّ
ــن جــودة الهــواء وانخفــاض  اإلغــالق العــام وإغــالق األنشــطة التجاريــة وحظــر الســفر نتــج عنهــا فوائــد مناخيــة جّمــة بمــا فــي ذلــك تحسُّ
ــى األمــام بعــد انتهــاء  ــذي يتيــح الفرصــة إلعــادة النظــر فــي كيفيــة المضــّي ُقُدمــً إل ــات الغــازات الدفيئــة؛ األمــر ال فــي نســبة انبعاث
تلــك الجائحــة عندمــا تتعافــى الشــركات، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار االســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة والتقنيــة الخضــراء حتــى يكــون 

باإلمــكان بنــاء مســتقبل أكثــر مرونــة لــكل مــن كوكبنــا وصحتنــا علــى حــّد ســواء.

دليل لمشاهدة القرش الحوت

إن أســماك القــرش الحــوت )Rhincodon typus( ُمدَرجــة ضمــن الالئحــة الحمــراء لالتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة لألنــواع المهــددة 
تحــت تصنيــف مهــددة باالنقــراض، وهــي تعبــر ســلطنة ُعمــان كل موســم بيــن شــهري مايــو وســبتمبر، وقــد شــوهد فــي هــذا 
ــً فــي استكشــاف ميــاه ُعمــان، مــع وجــود تقاريــر قصصيــة مــن ِقَبــل منظمــي الرحــالت  الصيــف المزيــد مــن الســكان يقضــون أوقات
الســياحية حــول وجــود موســم أطــول ألســماك القــرش الحــوت كمــا وشــوهدت كثافــة أكبــر لهــذه األســماك. وقــد قامت جمعيــة البيئة 
الُعمانيــة، إدراكً ألهميــة إطــالع ومشــاركة المعلومــات مــع منظمــي الرحــالت الســياحية ومــع العامــة حــول كيفيــة االقتــراب مــن أســماك 
 ,)SharkWatch Arabia( القــرش الحــوت ومراقبتهــا، وبشــراكة مــع مشــروع أبحــاث مشــاهدة أســماك القــرش فــي المنطقــة العربيــة
ــي يوّضــح »الدليــل  ــة، بإطــالق رســم بيان ــة البيئ ــة وهيئ ــات البيئي ــة للخدم ــات الخمس ــركة المحيط ومنصــة Wildbook وش
لمشــاهدة ُمســتدامة ألســماك القــرش الحــوت فــي ُعمــان«. وعــالوًة علــى ذلــك؛ تــم تشــجيع الســّياح لمشــاركة الصــور الُملَتقطــة مــع 

منصــة Wildbook للمســاهمة فــي الفهــم العلمــي ألســماك القــرش الحــوت محليــً وإقليميــً ودوليــً. 
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التنوع األحيائي في الجبل األخضر

ــر بنشــر رســم بيانــي  ــل األخض ــرا الجب احتفــاالً بيــوم البيئــة العربــي، قامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة باالشــتراك مــع منتجــع أنانت
عــن الحيــاة البريــة لسلســلة جبــال الحجــر الغربــي فــي ســلطنة ُعمــان بعنــوان »التنــوع األحيائــي فــي الجبــل األخضــر«، ويســلط هــذا 
الرســم التوضيحــي الضــوء علــى التنــوع األحيائــي البــرّي الرئيســي ألعلــى سلســلة جبــال فــي شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة بهــدف 
ــواع مختلفــة مــن الطيــور   ــم إدراج أن ــواع األكثــر شــيوعً الموجــودة هنــاك؛ حيــث ت ــادة المعرفــة ونشــر الوعــي ورفــع مســتواه باألن زي
والثدييــات والنباتــات والتــي هــي ُمدَرجــة أيضــً فــي القائمــة الحمــراء لالتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة لألنــواع المهــددة باألخطــار. 
ويعمــل منتجــع أنانتــرا الجبــل األخضــر علــى العديــد مــن المشــاريع كجــزء مــن التــزام الفنــدق باالســتدامة؛ بمــا فــي ذلــك برنامــج 
تبرعــات الســياحة حيــث يتبــرع الفنــدق بالمبلــغ نفســه الــذي تــم جمعــه مــن التبرعــات. وُيعَتبــر الرســم البيانــي هــذا جــزء مــن العالقــة 
المســتمرة بيــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة والمنتجــع؛ األمــر الــذي يمكننــا جميعــً مــن تســليط الضــوء علــى التنــوع األحيائــي الفريــد مــن 

نوعــه للحيــاة البريــة فــي ُعمــان مــع تعزيــز الســلوك الُمســتدام بيئيــً.
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طوابع حيتان ودالفين ُعمان

قامــت شــركة بريــد ُعمــان )شــركة عضــو فــي المجموعــة الُعمانيــة العالميــة للوجســتيات )أســياد(( بالتعــاون مــع جمعيــة البيئــة 
الُعمانيــة، بإطــالق مجموعــة جديــدة مــن الطوابــع )حيتــان ودالفيــن ُعمــان(؛ حيــث تصــور مجموعــة الطوابــع هــذه خمســة مــن الحوتيــات 
المحليــة المهــددة باالنقــراض التــي تظهــر فــي الميــاه الســاحلية وال ســيما الحــوت األحــدب فــي بحــر العــرب والدولفيــن األحــدب فــي 
المحيــط الهنــدي والحــوت األزرق فــي شــمال المحيــط الهنــدي والدولفيــن الــدّوار والدولفيــن القــاروري األنــف فــي المحيطيــن الهنــدي 

والهــادي. يمكــن لهــواة جمــع الطوابــع وعّشــاق الحيــاة البريــة االســتمتاع بهــذا اإلصــدار الخــاص علــى حــّد ســواء.

ساعة األرض

إن ســاعة األرض هــي مبــادرة عالميــة تهــدف لتشــجيع األفــراد والمجتمعــات والشــركات إلطفــاء األضــواء الغيــر ضروريــة لمــدة ســاعة 
مــن الزمــن وذلــك فــي الســبت األخيــر مــن شــهر مــارس كرمــز اللتزامنــا اتجــاه كوكبنــا، وقــد احتفلــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بســاعة 
األرض عــام 2020 مــن خــالل حملــة طويلــة اســتمرت لمــدة شــهر علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بعنــوان »تحــدي 20 يومــً - ســاعة 
األرض«، حيــث تــم نشــر التحديــات يوميــً لتشــجيع الجميــع علــى انتقــاء خيــارات أكثــر اســتدامًة كمســتهلكين. وكمــا كنــا فــي غايــة 
ــرا الســلطانية مســقط قــد أطفــأت أضواءهــا لمــدة ســاعة واحــدة  ــم األساســية بمــا فيهــا دار األوب ــا المعال الســرور أيضــً عنــد رؤيتن

تقديــرًا ودعمــً لهــذا االلتــزام العالمــي. 
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تــم االتفــاق فــي عــام 2010 بيــن أعضــاء المجلــس التنفيــذي فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة علــى أن مــن أولــى المهــام التــي تضطلــع 
بهــا الجمعيــة هــو القيــام بتوظيــف الخريجيــن الُعمانييــن وتدريبهــم علــى اســتراتيجيات صــون وحمايــة البيئــة، وعلــى أصــول إدارة 
المنظمــات األهليــة، مــع منحهــم الفرصــة لمتابعــة مســيرتهم المهنيــة لــدى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أو االنخــراط بــأدوار بيئيــة ســواء 

فــي القطــاع العــام أو الخــاص.

قامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بنجــاح، علــى مــدى العشــر الســنوات الماضيــة، بتدريــب 11 مــن الشــباب العمانييــن بعضهــم ال يــزال 
يعمــل لــدى الجمعيــة وبعضهــم ذهــب وانضــّم للقطــاع الخــاص أو العــام كمستشــارين بيئييــن؛ وإن العديــد مــن هــؤالء الخريجيــن 

هــم أعضــاء ومتطوعــون علــى مســتوى عــاٍل مــن الفاعليــة والنشــاط وال يزالــون ســفراء بيئيــون لســلطنة ُعمــان

وقــد تــم رعايــة برنامــج بنــاء القــدرات فــي عــام 2020 مــن ِقَبــل شــركة فيوليــا وشــركة شــل ُعمــان وشــركة كيمجــي رامــداس – 
إشــراقة، مــع دعــم خمســة عمانييــن خــالل البرنامــج، وعلــى الرغــم مــن حصــول الخريجيــن علــى التدريــب فــي مجــال معيــن مــن 

إدارة المنظمــات األهليــة، إال أن كل فــرد منهــم يحصــل بعــد إتمــام برنامــج التدريــب علــى الخبــرات فــي المجــاالت التاليــة:

● إدارة جمعية البيئة الُعمانية – إدارة الجمعيات األهلية وجمع التبرعات.

● جهود الصون لجمعية البيئة الُعمانية – األبحاث والصون.

●  تنسيقات جمعية البيئة الُعمانية – التعليم والتثقيف والتواصل مع المجتمع.

جمعة الحميدي، غاسي الفارسي، جمعة العريمي

بدأ األفاضل جمعــــة الحميدي وغاســــي الفارسي وجمعــــة العريمي العمــــل مــــع جمعيــــة البيئــــة الُعمانيــــة بــــدوام جزئــــي منــــذ عــــام 
2009 كمساعدين ميدانيين فــــي جزيــــرة مصيــــرة. وعلــــى الرغــــم مــــن أن توظيفهـــم وتدريبهـــم مـــن قبـــل الجمعيـة في البداية كان 
للمسـاعدة فـي المسـوحات الميدانيـة المتعلقة بمشـروع سـاحف الريمانـي؛ إال أن مسـاهماتهم كانـت متميـزة جـدًا فـي مجـال بنـاء 
العالقـــات مـــع أبنـــاء المجتمـــع المحلـــي فـــي جزيرة مصيـــرة. ثم انتقلوا للعمـــل بـــدوام كامـــل مـــع جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة ألكثر من 
عشر سنوات، حيث كانت لهـــم مســـاهمات أساســـية فـــي األعمـــال الميدانيـــة لمشـــروع أبحـــاث السالحف البحريـــة وصونها، ومشـــروع 
النهضـة ألبحاث الحيتـان والدالفيـن وصونها، إلى جانب مشـروع أبحـاث وصـون طيـور الرخمـة المصريـة. ولم تقتصر التدريبـات التـي 
تلقوهـــا فـــي الجمعيـــة على أســـاليب المســـوحات الميدانيـــة فحسب، وإنما أتموا أيًضا العديد من الدورات التدريبية على اســـتخدام 
الحاسـب اآللـي واللغـة اإلنجليزيـة والطباعـة وتحديـد أنـواع الطيـور وتتبعهـا وتحديـد أنـواع الحيتـان والدالفيـن. وقد عملوا جنبً إلى 

جنب مـــع خبـــراء مـــن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وهولندا وبلغاريا والمملكة المتحدة. 
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عاشة الغالبية

تحمــل الفاضلــة عائشـــة الغالبيـــة درجـــة البكالوريـــوس فـــي إدارة الصحـــة البيئيـــة مـــن 
الجامعـــة الكنديـــة فـــي دبـــي، وكانت قـــد انضمـــت إلـــى جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة في 
عــام 2015 كمنســقة العضويــة. وقــد قامــــت خــــالل فتــرة عملهــا مــع الجمعيــة بجهــد 
دؤوب فــــي ســــبيل تنظيــــم وتنشــــيط قســــم شــــؤون األعضــــاء فــــي الجمعيــــة، 
وفــي عــام 202 أثمــرت جهودهــا إلــى القيــام برحلــة خاليــة مــن النفايــات بيــوم البيئــة 
الُعمانــي ورحلــة لألعضــاء إلــى ســبخة األنصــب. أدت جائحــة كوفيــد 19 إلــى التحــول مــن 
الفعاليــات واألنشــطة المباشــرة إلــى تلــك التــي عبــر اإلنترنــت، فقــد تمكنــت عائشــة 
مــن تنظيــم ليلــة عــرض فيلــم افتراضــي حــول »قصــة البالســتيك«؛ وخمــس حلقــات 
نقاشــية أو محاضــرات وثــالث أمســيات مســابقة افتراضيــة، وقــد غّطــت هــذه الفعاليــات 
االفتراضيــة مجموعــة مــن الموضوعــات تتنــوع مــن البالســتيك وإعــادة التدويــر وصــوالً 

إلــى الطيــور الجارحــة وســالحف الريمانــي البحريــة.

جواهر الغافرية

ــة  ــاالت مــــن كليــ ــة البكالوريــــوس فــــي االتصــ ــرية درجــ ــر الغافــ تحمــل الفاضلــة جواهــ
صــــور للعلـــوم التطبيقيـــة، وقـــد انضمـــت إلـــى جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة فـــي شــهر 
مـــارس عام 2016 كمنســــقة لشــــؤون التعليــــم، حيــــث تولّت اإلشــراف على المســــابقة 
الوطنيــــة للخطابــــة البيئيــــة العامــــة للكليــــات والجامعــــات، وقامت خاللها بالتنسيق 
والتواصــل مـــع المشـــرفين علــى فــرق الطـــالب للتأكــد مــن إتمــام كافــة اإلجــراءات 
المتعلقــة بتســـجيل مئـــات الطـــالب المشــتركين مـــن مختلــف الجامعـــات والكليــــات 
مــــن جميــــع أرجــــاء الســلطنة وتدريبهــــم قبيــــل مشــــاركتهم فــــي هــــذه الفعاليــــة. 
قامــت جواهــر عــام 2019 بتقديــم تحــٍد أصعــب لطــالب الكليــات والجامعــات مــن خــالل 
حلــوٍل  إيجــاِد  الطــالب  علــى  تفــرض  والتــي  الخضــراء،  االبتــكارات  إيكوثــون  مبــادرة 
تقنيــة ُمبَتكــرة لمشــاكل بيئيــة معينــة خــالل 24 ســاعة فقــط، ويتوجــب عليهــم 
تقديــم أفكارهــم خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة. ومــن الجديــــر بالذكــــر أن جواهــــر كانــت 
مســـؤولة عـــن البرنامـــج التعليمـــي لـــدى جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة، حيث عملـت علــى 
ــي  ــق فــ ــي مختلــف المناطــ ــدرسية فــ ــارات المــ ــن والزيــ ــؤون المتطوعيــ ــيق شــ تنســ
كافــة ربــوع الســــلطنة، وفــــي عــــام 2019 كان تركيزهــا منصّبــً أيضــً علــــى إطــالق مبــادرة 
ــٍة تعمــل  ــرٍق بيئي ــى تشــكيِل ف المــدارس الخضــراء والتــي تشــجع طــالب المــدارس عل
علــى الحــد مــن البصمــة البيئيــة للمدرســة ونشــر مفهــوم االســتدامة ضمــن المدرســة 
وضمــن محيطهــا الخــاص. وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد 
19 بالنســبة لبرامــج التعليــم والتثقيــف وذلــك بســبب قيــود التباعــد االجتماعــي إال أن 
جواهــر تمكنــت مــن التكّيــف بشــكل ســريع مــع تطــور الفعاليــات عبــر اإلنترنــت وورش 

ــن هــم فــي ســن الدراســة.  العمــل واألنشــطة المخصصــة لألطفــال الذي
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األمسية البيئية لجمعية البيئة الُعمانية
األمسية   « بعنوان  الُعمانية  البيئة  لجمعية  التبرعات  لجمع  اإلطالق  افتراضية على  أول حملة  آل سعيد  تانيا  السيدة  استضافت سمو 
البيئية لجمعية البيئة الُعمانية«، بحضور ضيف استثنائي وهو العب كرة القدم الدولي، علي الحبسي، وقد جذبت هذه الحملة األصدقاء 
والداعمين من جميع أنحاء ُعمان بهدف جمع تمويل أساسي للجمعية بعد تأثرها اقتصاديً بجائحة كوفيد 19، وقد تضمنت هذه األمسية 
التي استمرت لمدة ساعة من الزمن، وبدعم من بنك ُعمان العربي، فيديوهات عن أعمال جمعية البيئة الُعمانية الماضية والمستمرة، 
ومزاد صامت وسحوبات باإلضافة إلى عروض موسيقية لفنانين من بينهم إيمان الزدجالي ومايسترو الكندي وصالحة وجويل من 

فرقة مليون دوالر.

تم تقديم جوائز المزاد من ِقَبل شركة العمران للرحالت البحرية، ومنتجع أنانتارا البليد- صاللة، وشركة أرابيان فالي، وفندق جراند 
حياة مسقط، والفنانة جوانة موليت، وشركة ميستال، والنفط والغاز لالستكشافات واإلنتاج، وشركة بحر ُعمان.

وتم تقديم جوائز السحوبات من ِقَبل فندق قصر البستان، وفندق أليال الجبل األخضر، وشركة أمواج، ومنتجع أنانتارا الجبل األخضر، 
وبوتيك بيدوين، ومركز بلو فلو للغوص، وشركة كارافانز، وفندق كراون بالزا مسقط، وشركة أصداف الديمانيات، وفندق جي 
دبليو ماريوت، ومطعم ممتاز محل، ونادي سالم يوجا، وفندق شيدي مسقط، ووشركة فيردا وجرين، ومطعم وودالندز، فندق 

دبليو مسقط.

كما تم تقديم أيضً تبرعات سخية من مؤسسات القطاع الخاص؛ بما في ذلك مجموعة أجيت كيمجي، وبنك العّز اإلسالمي، ومجموعة 
اليوسف، وبنك مسقط، وشركة دينتونز، شركة إبونست ويونج، ووشركة كيمجي رامداس – إشراقة، وشركة أوكتال، وجمعية 
الصداقة البريطانية الُعمانية، وجمعية الصداقة الصينية الُعمانية، والنفط والغاز لالستكشافات واإلنتاج، وميناء الدقم، وشركة 

النهضة للخدمات.

كما نود أن نعبر عن شكرنا وامتنانا لكّل من انضّم إلينا ولكل من تبرع بسخاء في تلك الليلة؛ األمر الذي مّكننا وحّفزنا للمضي ُقُدمً 
في سبيل االستمرار في الدفاع عن بيئتنا المتميزة والحياة البرية االستثنائية التي تمتاز بها ُعمان. 

مبادرة “حديقة إيميلي - تنمو من خالل جمعية البيئة الُعمانية”
تضافرت جهود عائلة “إميلي جيويت” وأصدقائها مع جميعة البيئة الُعمانية في دعم مبادرة المدارس الخضراء. والبد من التنويه إلى أن 
الفاضلة/ إميلي، التي عاشت في ُعمان، كانت ناشطة بيئية متميزة، ورحلت عن عالمنا لألسف في عام 2018. حيث كانت تتمتع بشخصية 
ممتعة ومشرقة وسعيدة مع شغف كبير بالحياة. وهنا نود أن نشكر مبادرة “حديقة إميلي” التذكاري على استمرارهم بجمع التبرعات 
للجمعية من خالل سباق “صن فالور” لهذا العام مع شكر خاص للمتطوعين من الشباب وهم “آنا مينتون” و”أثينايس جوردن” و”إيال 

هارت” و”ريبيكا بورن” لمشاركتهم بتنظيم فعالية الجري هذه
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المسابقة الثامنة لبطولة البولينج البيئية السنوية 
لبطولة  الثامنة  المسابقة  في  فرق  ثمانية  تنافست 
َمت  ُنظِّ والتي  للشركات  السنوية  البيئية  البولينج 
من أجل جمع التبرعات لصالح جمعية البيئة الُعمانية؛ 
حيث تمّكنت الجمعية من جمع التبرعات في سبيل 
أرجاء  المجتمع في جميع  التواصل مع  دعم مبادرات 
من  م  الُمقدَّ الدعم  بفضل  وذلك  ُعمان،  سلطنة 
المشاركين في المسابقة؛ وهم بنك العّز اإلسالمي، 
الُعماني، وشركة  المركزي  والبنك  وبنك مسقط، 
ُعمان.  تراكس  وشركة  صاللة،  وميناء  أوريدو، 
في  صاللة  ميناء  الفائزة؛  الفرق  هنا  بالذكر  ونخّص 
الثاني،  المركز  في  أوريدو  وشركة  الثالث،  المركز 
والذين  األول  المركز  في  الُعماني  المركزي  والبنك 
الجوائز  تقديم  تم  وقد  كأبطال!  بلقبهم  احتفظوا 
بدعم سخّي من فندق كراون بالزا صاللة، ومطعم 
بحر  وشركة  سكوبا،  أوامنتا  ونادي  محل،  ممتاز 
ُعمان، ونادي يو إف سي ُعمان الرياضي. كما يسرنا 
أن نشكر كل الشركات المشاركة ونتطّلع للمسابقة 

المقبلة في عام 2021. 

مبادرة طبيعة ُعمان
أطلقت جمعيُة البيئة الُعمانية هذه المبادرة لتشجيع أفراد الجمهور على المشاركة في رفع سوية الوعي البيئي وجمع التبرعات لصالح 
القضايا البيئية في ُعمان. حيث كانت المبادرة األولى هي في جمع التبرعات من خالل الفعاليات الرياضية، والتي شكلت فرصة للرياضيين 
لالستمتاع بالصلة التي تربط بين اللياقة البدنية والهواء الطلق في الطبيعة، ومكنتهم من إظهار حبهم لُعمان من خالل التعّهد 
بجمع التبرعات من خالل سباقاتهم. وفي هذا السياق فإننا نود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى “إبحار ُعمان” على تبرعاتهم ودعمهم 

لهذه المبادرة من خالل ماراثون مسقط.

معرض المناطق الساحلية والمجتمع والصون
حظيت جمعية البيئة الُعمانية بشرف الشراكة مع الفنانة جوانا موليت وذلك من خالل معرضها “المناطق الساحلية والمجتمع والصون”، 
والذي ُأقيم في نوفمبر من عام 202، حيث شمل المعرض على مجموعة مختارة من المناظر الطبيعية الخالبة التي تزهو بها المناطق 
ورفع مستواه حول  الوعي  زيادة  أجل  المحلية من  المدارس  أطفال من  مع  إنجازهما  تم  ين  فنيَّ عملَين  جانب  إلى  الُعمانية،  الساحلية 
النفايات الشاطئية وأهمية الحفاظ على الموائل البحرية البكر وصونها. وتضمن المعرض أيضً عماًل فنيً يجّسد جزيرة مصيرة والذي 
شارك سمو السيد ذي يزن، وزير الثقافة والرياضة والشباب، بتوقيعه مع الفنانة جوانا موليت وتم بيعها في المزاد لصالح جمعية 
البيئة الُعمانية. كما نود أن نشكر شركة كيمجي رامداس – إشراقة لتقديمها أعلى عرض لجمع التبرعات من أجل أعمال ومشاريع 
السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير  لسمو  الشكر واالمتنان  الجمعية بجزيل  تتقدم  المستمرة. وكما  الُعمانية  البيئة  جمعية 
الثقافة والرياضة والشباب على رعايته الفخرية لمعرض المناطق الساحلية؛ وللفنانة جوانا موليت لتبرعها بقطعة فنية؛ وللفاضل 

مالك الهنائي والفريق ببيت البرندة الستضافة المعرض؛ ولسفريات هدهد لرعايتهم للمعرض.
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الجوائز والمنح والتبرعات
إن جمعيـة البيئـة الُعمانيـة تتقدم بجزيـل الشـكر والتقديـر لـكل مـن سـاعد وسـاهم فـي تحقيـق أهـداف الجمعيـة خـالل عـام 2019. 

وفيمـا يلـي قائمة بأسـماء الجهـات المتبرعـة والراعيـة والمانحـة:

مجموعة أجيت كيمجي للتبرع بمكتب للجمعية.  •
مجموعــة أجيــت كيمجــي وبنــك العــز اإلســالمي ومجموعــة اليوســف وبنــك مســقط وشــركة دينتونــز وشــركة إرنســت ويونــج وإشــراقة – كيمجــي   •
رمــداس وشــركة أوكتــال وجمعيــة الصداقــة الُعمانيــة البريطانيــة وجمعيــة الصداقــة الُعمانيــة الصينيــة وشــركة النفــط والغــاز لالستكشــاف واالنتــاج، 

ومينــاء الدقــم وشــركة النهضــة للخدمــات، للتبــرع دعمــًا لألمســية البيئيــة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة.
ــا مولييــت ومســتال  ــة جوان ــد حيــاة مســقط والفنان ــة و أريبيــان فــالي وفنــدق جران ــة ومنتجــع أننتــارا البليــد صالل شــركة العمــران للرحــالت البحري  •
ــة الُعمانيــة مــن خــالل التبــرع بأغــراض المــزاد العلنــي. ــة البيئ ــان للدعــم األمســية البيئيــة لجمعي ــر ُعم ــاج وبح ــاف واالنت ــاز لالستكش ــط والغ ــركة النف وش

فنــدق قصــر البســتان وفنــدق أليــال الجبــل األخضــر وأمــواج ومنتجــع أننتــارا الجبــل األخضــر وبوتيــك بدويــن ونــادي بلــو فلــو للغــوص وكارافانــز و   •
فنــدق كــراون بــالزا مســقط وشــركة أصــداف الديمانيــات وفنــدق جــي دبليــو ماريــوت ومطعــم ممتــاز محــل ونــادي ســالم لليوجــا وفنــدق تشــيدي 
ــقط، لدعــم األمســية البيئيــة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن خــالل التبــرع لجوائــز الســحوبات. ــو مس ــدق دبلي ــدز وفن ــم وودالن ــن ومطع ــردا وجري ــقط وفي مس

فندق أليال الجبل األخضر لتبرعات النزالء  •
بنــك العــز اإلســالمي وبنــك مســقط والبنــك المركــزي الُعمانــي وأوريــدو ومينــاء الدقــم ومينــاء صاللــة ووكالــة تراكــس ُعمــان لدعــم المســابقة الثامنــة   •

لــدوري البلوينــج للشــركات.
الموج مسقط للتبرع عبر ماراثون مسقط  •

منتجع أننتارا الجبل األخضر لتبرعات النزالء.  •
أربيان فالي لتبرعات الزبائن  •

بنك ظفار إلضافة جمعية البيئة الُعمانية إلى التطبيق اإللكتروني الخاص بعمالء البنك للتبرع للجمعيات الخيرية.  •
متحــف بيــت البرنــدة ووكالــة ســفريات الهدهــد ووزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة لدعــم معــرض »المناطــق الســاحلية والمجتمــع والصــون« الــذي تضمــن   •

مــزاد خيــري لصالــح جمعيــة البيئــة الُعمانيــة.
شركة بيئة وإيكوفيجن/سوما لدعم مشروع النهضة لتدابير الصون الوقائية.  •

شركة بوما ُعمان ومنظمة رواد أعمال كوفيد ١٩ في ُعمان النتاج فيديو للتوعية لدعم جمعية البيئة الُعمانية.  •
براند أنفينيتي لتقديم التبرعات العينية لدعم األمسية البيئية لجمعية البيئة الُعمانية  •
المدرسة البريطانية في مسقط وطالبها لجمع التبرعات لصالح جمعية البيئة الُعمانية.  •

مكتب كاليد وشركائه للمحاماة لالستشارات القانونية الُمقدمة للجمعية.  •
فندق كورال مسقط للشقق الفندقية لتبرعات النزالء.  •

شركة كرو ومالك غزالي لتدقيق التقرير المالي.  •
ــو إف ســي ُعمــان الرياضــي لتقديــم الجوائــز للمســابقة  ــادي ي ــة ومطعــم ممتــاز محــل ومركــز ُعمانتــا ســكوبا وبحــر ُعمــان ون ــالزا صالل فنــدق كــراون ب  •

الثامنــة لبطولــة البولينــج للشــركات.
صندوق ديزني للصون لتمويل مشروع »مراقبة النسور الُعمانية المهددة باالنقراض«.  •

مبادرة حديقة إيميلي وسباق صن فالور لمواصلة جمع التبرعات لدعم مبادرة المدارس الخضراء.  •
بنك إتش إس بي سي لدعم حملة التوعية حول األكياس البالستيكية.  •

أي درايف لتبرعات الزبائن.   •
الفنانــة جوانــا مولييــت للتبــرع بريــع مبيعــات إحــدى لوحاتهــا مــن معــرض »المناطــق الســاحلية والمجتمــع والصــون« لصالــح الجمعيــة ولتبرعهــا بقطعــة فنيــة   •

للبيــع ضمــن المــزاد العلنــي أثنــاء االحتفــال بيــوم البيئــة العالمــي.
جنكي هيلمتز إنتراكتف لتصميم التقرير السنوي لعام 2020.  •

شركة جنون كانجا للتبرع بجزٍء من أرباحها لصالح جمعية البيئة الُعمانية.  •
إشــراقة – كيمجــي رمــداس لدعــم برنامــج جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لبنــاء القــدرات والكفــاءات وللتبــرع للجمعيــة عبــر المــزاد العلنــي المصاحــب لمعــرض   •

والصــون«. والمجتمــع  الســاحلية  »المناطــق 
شركة نيلز يارد للمستحضرات الطبية لتمويل حملة التوعية حول أشجار الُلبان في محافظة ظفار.  •

بنــك ُعمــان العربــي لرعايــة الحفــل االفتراضــي لجمــع التبرعــات واألمســية البيئيــة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة وإلضافــة الجمعيــة إلــى التطبيــق اإللكترونــي الخــاص   •
بعمــالء البنــك للتبــرع للجمعيــات الخيريــة.

ُعمانتل إلتاحة المجال لزبائنها للتبرع لصالح الجمعية عبر التطبيق اإللكتروني وعبر الرسائل النصية.  •
شركة شل ُعمان لدعم برنامج الجمعية لبناء القدرات والكفاءات.  •

شركة تنمية نفط ُعمان لدعم برنامج جمعية البيئة الُعمانية للتواصل مع المجتمع.  •
شركة النهضة للخدمات لتمويل مشروع النهضة لتدابير الصون.  •

شركة سابكو للفنون لتصميم تقرير الجمعية السنوي 2019.  •
منظمة السالحف البحرية وشبكة إحياء جزر السالحف للتبرع بتمويل عبر منحة استدامة السالحف البحرية الصيفية.  •

فندق تشيدي مسقط لتبرعات النزالء  •
النادي الثقافي مسقط الستضافة فعالية تأبين الراحل الدكتور محس العامري.  •

وكالة تراكس ُعمان لدعم شؤون الجمعية لإلعالم واألخبار الصحفية سنويًا.  •
مجموعة الخدمات المتحدة لإعالم الستضافة الموقع اإللكتروني للجمعية.  •

اإلدارة األمريكية لخدمات الحياة الفطرية واألسماك لتمويل مشروع صون ودراسات السالحف البحرية.  •
شركة فيوليا ُعمان لدعم مشروع الجمعية لبناء القدرات والكفاءات.  •

شركة فيوليا ُعمان لتمويل مبادرة المدارس الخضراء.  •
الفنانة فيوليت أستور للتبرع بإحدى لوحاتها الفنية وبيعها عبر المواد لصالح جمعية البيئة الُعمانية.  •

شركة فيردا وجرين للتبرع بجزٍء من أرباحها لصالح الجمعية.  •
الواجهة البحرية لخدمات المراسي للتبرع بمساحة مجانية لقارب الجمعية.  •
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وادي دربات،  محمد المهرزي

برنامج تبرعات السياحة

مساهمات زوار السلطنة

ــذا فــإن  علــى الُرغــم مــن أن الســياحَة ُتشــكل ضغوطــًا هائلــًة علــى البيئــة، لكنهــا قــادرٌة أيضــًا علــى التعويــض بقــوة وإيجابيــة، ل
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وعبــر الفنــادق ومشــغلي الرحــالت الســياحية تفتــح المجــال لــزوار ســلطنِة ُعمــان لدعــم نشــاطات وجهــود 
ومشــاريع الجمعيــة، وبالتالــي تعويــض البيئــة فــي ُعمــان والجهــود الُعمانيــة الســاعية إلــى حمايــِة الحيــاة الفطريــة المهــددة باألخطــار 

وصــون إرثنــا الطبيعــي المميــز.

كيفية استخدام التبرعات؟

تســاهُم هــذه التبرعــات بشــكٍل كبيــٍر فــي تمويــل جهــود إدارة مشــاريعنا للصــون التــي تســعى منــذ إطالقهــا إلــى حمايــة التنــوع 
األحيائــي فــي ُعمــان المهــدد باألخطــار الكثيــرة، وتســتهدف هــذه المشــروعات: حيتــان بحــر العــرب الحدباء وســالحف الريمانــي وطيور 
الرخمــة المصريــة وأشــجار الُلبــان، إذ تتمكــُن جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة بفضــل هــذه التبرعــات مــن المســاهمة فــي حمايــة هــذه األنــواع 

المهــددة باالنقــراض، كمــا أنهــا ُتمّدنــا بالمــوارد الالزمــة لضمــان اســتكمال مســيرة الصــون مــن قبــل األجيــال المســتقبلية بعدنــا.

نأمــل فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أن نســتقطب المزيــد مــن الفنــادق ومشــّغلي الرحــالت الســياحية لالنضمــام إلــى هــذا البرنامــج، 
كمــا أننــا ُنعبــُر عــن شــكرنا وامتناننــا للفنــادق والــوكاالت التاليــة إلتاحــة الفرصــِة أمــام نزالئهــم وزبائنهــم للتبــرع بمبلــغ ريــال واحــد 

لصالــح جمعيــة البيئــة الُعمانيــة:
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المعرض األول لالستدامة – مركز األعمال الُعماني البريطاني
26 فبراير، مسقط – سلطنة ُعمان

ــذي اســتقطب الطــالب  ســاهمت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بدعــم معــرض مركــز األعمــال الُعمانــي البريطانــي األول لالســتدامة، وال
والمجموعــات البيئيــة والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وبقيــة قطــاع األعمــال، بهــدِف نشــر الوعــي حــول االســتدامة ودعــم 
الجهــود الســاعية لهــا، وقــد قامــت 9 مــدارس بعــرض أفكارهــا اإلبداعيــة الداعيــة إلــى مســتقبٍل ُمســتداٍم. تــم المعــرض تحــت رعايــة 

ســمو الســيدة تانيــا آل ســعيد، رئيســة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة والتــي كانــت أيضــًا جــزًء مــن لجنــة التحكيــم للفعاليــة.

إطالق الحيوانات من مركز توليد الحيوانات البرية – مكتب حفظ البيئة
3 مارس، جعلوني – محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى – ُعمان

ــة إطــالق  ــة لحضــور فعالي ــة الُعماني ــة البيئ ــى جمعي ــه الدعــوة إل ــوان البــالط الســلطاني بتوجي ــع لدي ــة التاب ــام مركــز حفــظ البيئ ق
بعــض األنــواع مــن مركــز توليــد الحيوانــات إلــى المناطــق الطبيعيــة، وذلــك ضمــن برنامــج التأهيــل التابــع للديــوان، وتــم خــالل 
هــذه الفعاليــة إطــالق 129 مــن الحيوانــات التــي ضمــت المهــا العربيــة والغــزال العربــي وغــزال الريــم. وقــد حضــر الفعاليــة نيابــًة عــن 
الجمعيــة األفاضــل بشــار زيتــون وأنتونيــا فيــج، كمــا حضرهــا العديــد مــن الباحثيــن والدارســين وممثلــي الجهــات المعنيــة بمــا فــي 

ــك هيئــة البيئــة ووزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد الميــاه ووزارة الداخليــة ومجلــس الشــورى. ذل
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محاضرة عن السالحف البحرية ضمن ملجأ أصدقاء كار
21 أغسطس، فلوريدا – الواليات الُمتحدة األمريكية )عبر اإلنترنت(

ــة لجمعيــة  ــرة التنفيذي ــدا فقــد قامــت الفاضلــة ســعاد الحارثيــة، المدي بنــاًء علــى دعــوٍة مــن »ملجــأ أصدقــاء كار« الواقــع فــي فلوري
البيئــة الُعمانيــة بإعــداد وتقديــم محاضــرٍة مرئيــة بعنــوان »مســيرة صــون ســالحف الريمانــي الُعمانيــة«، والتــي تســلُط الضــوء علــى 
الجهــود الُعمانيــة لصــون الســالحف البحريــة، حيــث قامــت الفاضلــة ســعاد بالتركيــز علــى برنامــج الجمعيــة لصــون ســالحف الريمانــي 
والــذي بــدأ عــام 2008 ضمــن برنامــٍج مشــترٍك بيــن الحكومــة الُعمانيــة ووزارة الخارجيــة األمريكيــة، وبتمويــٍل مــن اإلدارة األمريكيــة 
لخدمــات الحيــاة الفطريــة واألســماك – صنــدوق صــون الســالحف البحريــة. قامــت المفوضيــة الخاصــة للبقــاء التابعــة لالتحــاد الدولــي 
لصــون الطبيعــة وبعــد تنفيــذ تقييــٍم لســالحف الريمانــي عــام 2015، بتحديــد الفصيلــة الُعمانيــة مــن ســالحف الريمانــي لشــمال 
غــرب المحيــط الهنــدي علــى أنهــا فصيلــة فرعيــة مصنفــة تحــت فئــة »مهــددة باالنقــراض بشــدة« ومعرضــة لالختفــاء واالنقــراض مــن 
الطبيعــة بدرجــٍة عاليــٍة، وبالتالــي فهنــاك حاجــٌة ماســٌة للحــِد مــن األخطــار البشــرية التــي تتعــرض لهــا. اســتعرضت المحاضــرة المرئيــة 
أعمــال جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لمراقبــة الســالحف فــي جزيــرة مصيــرة ونشــاطاتها للتواصــل مــع مجتمــع الصياديــن ولنشــر الوعــي 

ضمــن فئــات المجتمــع المحلــي.

اجتماع شركاء فرع الشرق 
األوسط منظمة حياة الطيور

23 نوفمبر، عمان – المملكة األردنية )عبر اإلنترنت(

عقــدت أمانــة الســر لمنظمــة حيــاة الطيــور لفــرع الشــرق األوســط اجتماعًا 
افتراضيــًا للشــركاء والــذي حضــره األفاضــل ســعاد الحارثيــة ومايــا صــروف 
ويلســون نيابــًة عــن الجمعيــة، وقدمتــا عروضــًا مرئيــًا تســتعرُض أعمــال 
الجمعيــة وفــرص التشــارك معهــا، ثــم جــرى نقــاش حــول صــون الطيــور 
وموائلهــا، وزيــادة إمكانيــات شــبكة العمــل، ومواجهــة أهــم المخاطــر 
التــي تواجــه الطيــور ومســاراتها، وجــرى أيضــًا تبــادل العــروض المرئيــة 
بهــدف تبــادل وجهــات النظــر المختلفــة للــدول المعنيــة بمــا فــي ذلــك 

العــراق واألردن ومصــر وســوريا ولبنــان والســعودية وغيرهــم.

سلحفاة الريماني،  غاسي الفارسي
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المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل التي حضرتها الجمعية خالل عام ٢٠٢٠

ُتشــارك جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة فــي العديــد مــن المؤتمــرات وورش العمــل التــي تجــري علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي والدولــي، 
وينــوب بالحضــور عنهــا المتطوعــون أو العاملــون فــي الجمعيــة أو أعضــاء المجلــس التنفيــذي، وفيمــا يلــي قائمــة بهــذه الفعاليــات 

لعــام 2020:

برنامج اليونيسكو لمحميات المحيط الحيوي والحدائق الجيولوجية – التعريفات والسياسات )عبر اإلنترنت(

منتدى افتراضي حول محميات اليونيسكو للمحيط الحيوي

اجتماع شركاء فرع الشرق األوسط لمنظمة حياة الطيو، عمان – األردن )عبر اإلنترنت(

الممارسات السلوكية لتحسين فعالية السياسات العامة، )مسقط – ُعمان(

مركز األعمال الُعماني البريطاني – معرض االستدامة األول )مسقط – ُعمان(

الجلسة النقاشية لشل ُعمان حول االستثمار الجماعي، )مسقط – ُعمان(.

حلقــة العمــل االفتراضيــة حــول مخاطــر التغيــر المناخــي وســبل التكيــف معهــا فــي مجــال المصايــد الســمكية وتربيــة األحيــاء المائية 
والتــي نظمهــا مركــز علــوم البيئــة ومصائــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة البريطانــي وبنك إتش.إس.بي.ســي.

منتدى الرؤية البيئي، )مسقط – ُعمان(.

الندوة االفتراضية لمنصة المعارف حول النمو األخضر حول االستدامة والدائرية في سلسلة قيمة المنسوجات.

مركز التصميم المستدام ونماذج األعمال الدائرية والتصميم الدائري المتعلق بمعدات الصيد )عبر اإلنترنت(.

محاضرات وفعاليات جمعية البيئة الُعمانية العامة

يوم البيئة الُعماني – نزهة بال نفايات يناير:  

محاضرة افتراضية بعنوان »استدامة أنظمة الزراعة العضوية المروية في ُعمان: هل  فبراير:  
   يمكننا تقليل التلوث البيئي الناجم عن الحيوانات المجترة؟« قدمها الدكتورة أمل سعيد الكندي.

رحلة ميدانية لألعضاء إلى سبخة األنصب           

أمسية األحاجي االفتراضية ألعضاء جمعية البيئة الُعمانية مايو:   

محاضرة افتراضية بعنوان »ال مزايا في البالستيك« التي قدمها فهيم فيرفيري  يونيو:   
أمسية األحاجي االفتراضية ألعضاء جمعية البيئة الُعمانية.   

عرض افتراضي للفيلم الوثائقي »قصة البالستيك« متبوعًا بجلسة حوارية            
للدكتور فرح البرواني والدكتور محمد الكلباني.   

أمسية األحاجي االفتراضية ألعضاء جمعية البيئة الُعمانية يوليو:   

جلسة نقاشية حول مبادرة »يوليو بال بالستيك« مع األفاضل بول شنيك والعزة الهوتية وماديا مونتوتو. أغسطس:  

جلسة نقاشية حول إطالق كتيب »الطيور الجارحة في ُعمان« مع األفاضل ريتشارد بورتر وكريس بودوين سبتمبر:  
والدكتور ميشيل ماجريدي والدكتورة فرح البرواني وفايولييت أستور.    

جلسة نقاشية حول »مشروع صون سالحف الريماني في جزيرة مصيرة« مع األفاضل أكتوبر:   
    د. مانجويال تيواري وأندرو ويلسون ود. ثريا السريري وسعاد الحارثية.
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العضوية

مزايا العضوية
مــن دواعــي فخرنــا واعتزازنــا عقــد الشــراكات التاليــة خــالل عــام 2020 مــن أجــل تأميــن خصومــاٍت ألعضائنــا وبعــض المزايــا ضمــن فئــات 

التجميــل والطــب البيطــري والفنــادق والمنتجعــات والنشــاطات الترفيهيــة والمطاعــم والمقاهــي:

التجميل

صالون وسبا ريفايف للرجال 
صالــون رائــد مصمــم خصيصــً للرجــال، يوفــر بيئــة هادئــة تحتــوي 
علــى أســاليب خاصــة تضمــن رعايــة وعنايــة تؤمــن الراحــة التامــة 
للعقــل والجســم وتمنــح الصفــاء الذهنــي وتعيــد نضــارة الجلــد 
وتحفــظ رونــق الشــباب. ندعوكــم لالنضمــام إلــى ريفايــف صالــون 
الرجــال،  لتأنــق  للتعــرف علــى مفاهيــم جديــدة  للرجــال  وســبا 

وخــوض تجربــة جديــدة تتجــاوز تقليــم الشــعر والتدليــك.

التواصل على: 90356565
www.reviveoman.com :الموقع اإللكتروني

revivesalonspaoman@ :الفيس بوك - االنستجرام

الشروط والقوانين
هــذا العــرض غيــر ســاري المفعــول خــالل األســبوع األخيــر قبــل   •

األعيــاد.
هذا العرض غير ساري أثناء وجود عروض ترويجية أخرى.  •

هذا العرض غير ساري للباقات التي يوفرها الصالون.  •
موعــد  حجــز  العــرض شــريطة  هــذا  مــن  االســتفادة  يمكــن   •

مســبق

صالون أيانا  
ُعمــان، المســتلهم  هــو الصالــون العضــوي األخضــر األول فــي 
العضويــة  المنتجــات  الــذي يعتمــد علــى  الطبيعــة  مــن وحــي 
الطبيعيــة التــي تحافــظ بشــكل كامــل علــى ســالمة الجســم 
والبيئــة معــً، لقــد قمنــا باختيــار مجموعــٍة فارهــٍة مــن العالجــات 
العالميــة التــي تضفــي لمســًة مــن الجمــال والنضــارة علــى الجلــد 
يمكــن  والعقــل.  للــروح  والســكينَة  الراحــة  وتمنــح  والشــعر 
ــوت  ــر الزي ــة وعبي استشــعار األجــواء المريحــة والموســيقا الهادئ
بهــا  لتنتشــي  المــكان  فــي  تفــوح  التــي  العضويــة  العطريــة 

الحــواس.

أمبير الدولية ش. م. م.
الطابق الثاني، الصاروج بالزا، مسقط، ُعمان

رقم الهاتف: 24693435
info@ayanaspa.com  :البريد اإللكتروني
www.ayanaspa.com :الموقع اإللكتروني

الشروط والقوانين
خصــم 10% علــى األســعار االعتياديــة لكافــة خدمــات الصالــون   •

ــاالت. ــد علــى 7 ري والتجميــل التــي تزي

وقســائم  النقديــة  أيانــا  صالــون  قســائم  علــى   %10 خصــم   •
الخدمــة.

الخصم غير متاح للباقات والعرض الشهرية  •
واالثنيــن  واألحــد  الســبت  أيــام  فــي  فقــط  متــاح  الخصــم   •

واألربعــاء. والثالثــاء 
الخصم غير متاح خالل عطالت األعياد.  •

صالون برو بار 
بــرو بــار هــو وجهتكــم التــي ال غنــى عنهــا! دللــوا أنفســكم دون 
الطبيعيــة  العالجــات  الختبــار  ندعوكــم  النوعيــة،  عــن  التنــازل 

ــار. ــرو ب ــون ب ــر صال الخاصــة التــي تمنحكــم إياهــا الطبيعــة عب

browbarmuscat@ :االنستجرام
الهاتف: 24591943

أوقات العمل: 10 صباحً – 10 مساءًا

الشروط والقوانين
أدفــع مقابــل الخدمــة األولــى واحصــل علــى 20% خصــم علــى   •

الخدمــة الثانيــة التــي تحمــل نفــس أو أقــل الســعر.
وأوقــات  والعــروض  القســائم  مــع  متــاح  غيــر  العــرض  هــذا   •

االحتفــاالت. ومواســم  الــذروة 

البيطرة

ممركز العاصمة للبيطرة
فــي شــهر  م.  م.  للبيطــرة ش.  العاصمــة  مركــز  تأســيس  تــم 
فبرايــر مــن عــام 2010 لتأميــن أفضــل رعايــة بيطريــة فــي ُعمــان، 
العيــون  وجراحــة  المبكــر  اإلخصــاء  خدماتنــا  تشــمل  حيــث 
وجراحــة العظــام وطــب األســنان وتنظيفهــا ولوازمهــا والتصويــر 
الشــعاعي والتحصينــات المبكــرة إضافــة إلــى العــالج مــن كافــة 
األمــراض واألوبئــة. يؤمــن مركــز العاصمــة للبيطــرة أيضــً العنايــة 
الصحيــة للحيوانــات األليفــة مــن خــالل تقديــم الخدمــات الكاملــة 
االغتســال  ذلــك  فــي  بمــا  العــام  والمظهــر  بالنظافــة  للعنايــة 
والمخالــب  األظافــر  وقــص  األذنيــن  وتنظيــف  الشــعر  وتقليــم 
خدمــة  المركــز  يقــدم  كمــا  الشــرجية،  الســوائل  واســتخراج 
اســتضافة الحيوانــات األليفــة أثنــاء ســفر أصحابهــا، وبذلــك فإننــا 
ــد مــن  نؤمــن خدمــات متعــددة ضمــن مركــز واحــد فقــط. للمزي

www.vetoman.com علــى  التواصــل  المعلومــات 
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بارك إن التابع لراديسون مسقط
فنــدق مصنــف مــن درجــة 4 نجــوم يقــع فــي مركــز المدينــة فــي منطقــة 
الخويــر علــى شــارع الســلطان قابــوس، وهومزركــش بشــكل منمــق 
وحديــث، مــع مرافــق تعتبــر تحفــة فنيــة فريــدة. يتألــف الفنــدق مــن 175 
غرفــة وجنــاح للنــزالء، ويعكــس تأثيثهــا وألوانهــا الــذوق الرفيــع لنمــط 
اعتبــاره  أولويــات  فــي  يضــع  والــذي  بالحيــاة  المفعــم  إن  بــارك  فنــدق 
أصحــاب العمــل مــن المســافرين، بتجهيزاتــه التــي تضــم حانــة ســما 
تيــرزا الســطحية ومطعــم الشــواء ومطعــم النخيــل وحــوض الســباحة 
الســطحي والنــادي الرياضــي وحمامــات البخار الســاخن وقاعة االســتقبال 
ومحــل الهدايــا وشــبكة اإلنترنــت المجانيــة وخمــس قاعــات لالجتماعــات 

ومركــز األعمــال والمواقــف المجانيــة.

*إن فندقــي بــارك إن فــي ُعمــان والتابعيــن لراديســون همــا مــن الفنــادق 
ــة  الصديقــة للبيئــة وتتمتــع بمســتوى اســتثنائي مــن الســالمة وحاصل

علــى شــهادة تتعلــق بجــودة وســالمة وأمــن األطعمــة.

الشروط والقوانين
• خصم 15% في فندق بارك إن مسقط

• الخصم غير متاح على أي من عروض الفندق.

النشاطات الترفيهية

قمة الموج 
التجديــف  رحــالت  إلــى  االنضمــام  خــالل  مــن  اليوميــة  الرتابــة  تحــدوا 
واالســتمتاع بالطبيعــة الُعمانيــة الخالبــة مــن وجهــات نظــٍر متعــددة.

wave_summit@ :االنستجرام
بيانات التواصل

باسم الجابري
97471484

الشروط والقوانين
• يحصــل كل عضــو مــن أعضــاء الجمعيــة علــى خصــم 20% علــى البرامج 

الممتــدة لســاعتين ولعــدد 5 مرات.
العرض غير متاح على رحالت اليوم الكامل.   •

العرض متاح خالل أيام األسبوع فقط من األحد إلى الخميس.   •
يتوجــب علــى األعضــاء حجــز رحالتهــم مســبقً وانتظــار التأكيــد إذ    •

يجــب علينــا التأكــد مــن حالــة الجــو والبحــر.
ــة عنــد حجــز  ــا برقــم العضوي يتوجــب علــى أعضــاء الجمعيــة تزويدن   •

رحالتهــم.

ليزر ماكس تاج
ليــزر ماكــس هــي أساســً مــن ممكلــة هولنــدا، وتتواجــد فــي مســقط 
فــي منطقــة اللهــو )فــن زون( الواقعــة قــرب حديقــة القــرم الطبيعيــة.

هاتف التواصل: 95677480
LaserMaxxoman@ :الفيس بوك

الشروط والقوانين
• ريالين بدالً عن 3 رياالت

• العرض غير متاح أثناء فترة األعياد.

الشروط والقوانين
عنــد شــراء إحــدى الخدمــات التاليــة )الغســيل والتجفيــف وتقليــم   •
األظافــر وتنظيــف األذنيــن( أو )قــص الشــعر والغســيل والتجفيــف 
علــى  مجانــً  فســتحصلون  األذنيــن(  وتنظيــف  األظافــر  وتقليــم 

الخدمــة التاليــة المعاِدلــة لنفــس الســعر أو األقــل منهــا ســعرًا.
ــوم كامــل مــع  عنــد طلــب خدمــة اســتضافة كلــب أو قطــة لمــدة ي  •

تأميــن الطعــام ســتحصلون علــى اليــوم الثانــي مجانــً.
عنــد طلــب استشــارة الطبيــب ســتحصلون علــى االستشــارة الثانيــة   •

مجانــً.
خصم 15% على خدمات األسنان وتنظيفها تحت التخدير.  •

خصم 15% على عمليات اإلخصاء للذكور واإلناث.  •
خصم 25% ألي خدمة تقدم للحيوانات الشاردة.  •

خصم 20% لتحصينات داء الُسعار للكالب والقطط.  •
 •  خصم 15% على لقاح )DHPPL( المتعدد للكالب.

خصم 15% على اللقاح الثالثي للقطط.  •
خصم 30% على تثبيت الرقاقات اإللكترونية للقطط والكالب.  •

عيادة القرم البيطرية 
تقــدم عيــادة القــرم البيطريــة أفضــل الخدمــات البيطريــة للحيوانــات 
ــا فــي المستشــفى الرئيســي فــي  ــوا بزيارتن األليفــة فــي ُعمــان، تفضل

مدينــة الســلطان قابــوس أو فــي عيــادة العذيبــة.

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع: : 
www.muscatvets.com

 info@muscatvets.com :أو التواصل على
عيــادة   ،968+  24607735 قابــوس  الســلطان  مدينــة  مستشــفى 

+968ا.  24121173 العذيبــة 

الشروط و األحكام
وعمليــات  االعتياديــة  واالستشــارات  اللقاحــات  علــى   %10 خصــم   •

اإلخصــاء.
الســلطان  ومدينــة  )العذيبــة  الفرعيــن  كال  فــي  متــاح  الخصــم   •

بــوس( قا

الفنادق والمنتجعات

بارك إن التابع لفندق راديسون وُنزل الدقم 
الــذي يقــع فــي منتصــف الطريــق بيــن مدينتــي مســقط وصاللــة وهــو 
أثنــاء  لإلقامــة  مثالــي  مــكان  ويشــكل  نجــوم،   4 درجــة  مــن  مصنــف 
الترحــال عبــر ُعمــان، الحتوائــه علــى 73 كوخــً ومســكنً تنتشــر علــى 
امتــداد واســع بمــا يعطــي شــعورًا بالرحابــة والخصوصيــة، وتميــز كافــة 
الوحــدات الســكنية بتصميــم وســمة فريــدة مــن نوعهــا خاصــٍة ببــارك 
المســافرين،  مــن  الجديــد  الجيــل  يناســب  بمــا  لراديســون  التابــع  إن 
يضــم الفنــدق مطعمــً وحانــة عنــد بركــة الســباحة ويقــدم خدمــة علــى 
مــدار الســاعة وشــبكة مجانيــة لإلنترنــت الالســلكي وخدمــات تنظيــف 
وميــاه  لألطفــال  ومنطقــة  األعمــال  ومركــز  واالســتقبال  المالبــس 
معدنيــة وملعــب للتنــس ونــادي رياضــي وحــوض للســباحة وقاعتيــن 
حديثتيــن لالجتماعــات يمكــن اســتخدامهما ألغــراض وغايــات اجتماعيــة 
لكافــة  الوصــول  ســهل  الفنــدق  موقــع  أن  كمــا  متعــددة،  وتجاريــة 

الضيــوف والنــزالء.

الشروط والقوانين
• خصم 15% في فندق بارك إن الدقم.

الخصم غير متاح على أي من عروض الفندق.  •
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يوروب كار
أحــد أهــم وأكبــر مــزودي خدمــات التنقــل فــي العالــم ويمثــل شــبكة 
واســعة فــي 140 دولــة، تمتلــك مجموعــة أجيــت كيمجــي امتياز يــوروب كار 
فــي ســلطنة ُعمــان منــذ عــام 1972. وكونهــا جــزًء مــن هــذه المجموعــة 
الكبيــرة والمتنوعــة فــإن ذلــك يمنــح يــوروب كار الوصــول إلــى جميــع 
بنجــاح  والتأجيــر  الســيارات  تأجيــر  أنشــطة  لتشــغيل  الالزمــة  المــوارد 
ــوروب كار متخصصــة فــي خدمــات التنقــل وتوفــر  فــي ُعمــان.، شــركة ي
مجموعــة مــن البدائــل للشــراء المباشــر. وتشــمل هــذه اإليجــارات قصيــرة 
وطويلــة األجــل وخدمــات الســائق والتحويــل والتأجيــر المــرن والحجــوزات 

الدوليــة لســفرك إلــى الخــارج.

الشروط والقوانين
● خصــم 15% علــى أفضــل األســعار المعروضــة علــى الموقــع اإللكترونــي 
www.europcar.com الســتئجار المركبــات فــي الشــرق األوســط 
وأوروبــا، ويمكــن ألعضــاء جمعيــة البيئــة الُعمانيــة التواصــل مــع وســيم 
sales@ اإللكترونــي:  البريــد  أو علــى  الرقــم: 97867424 968+  علــى 

europcaroman.net لالســتفادة مــن هــذا العــرض.

مغامرات أب-كول 
والتــي  اإلنترنــت  عبــر  المغامــرات  لحجــز  صاعــدة  منصــة  أســرع  هــي 

موقعــً.  70 مــن  أكثــر  فــي  شــركة   700 عــن  يزيــد  مــا  تتضمــن 
www.ub-cool.com :الموقع اإللكتروني

ub.cool :االنستجرام
الهاتف: 71708777 968+

الشروط والقوانين
● خصم 30 دوالر على كل حجز.

»ESO2018« يجب استخدام الرمز الخاص بجمعية البيئة الُعمانية ●

مركز إينرتشي 
مركــز إينرتشــي هــو مــكاُن فريــٌد مــن نوعــه لممارســة اليوجــا فــي ُعمــان، 
والــذي يتبــُع أســاليَب مبتكــرًة مــن أجــل منــح مرتاديــه تجربــًة مــن الراحــة 
القصــوى والتجــدد العــام، ليشــعروا بعدهــا باالنتعــاش والحيويــة، حيــث 
يقــدم المركــز لزبائنــه العديــد مــن الخيــارات المتعلقــة بالصحــة العامــة 
والمعافــاة، ويدعوكــم المركــز لالنتقــال إلــى نمــط الحيــاة اإليجابــي الــذي 

تحلمــون بــه، والتعــرف علــى العــروض التــي يقدمهــا مركــز إينرتشــي.

الشروط والقوانين
● خصــم 30% علــى باقــات اليوجــا )وهــي متاحــة لــكل عضــو مــرة واحــدة 

فقــط( وغيــر متاحــة مــع غيرهــا مــن العــروض.

نادي سالم لليوجا
اســتوديو جميــل علــى شــاطئ البحــر يوفــر المعرفــة التجريبيــة مــن 
لبــدء  إليهــا  الوصــول  يمكــن  التــي  اليوجــا  أدوات  اســتخدام  خــالل 
ممارســة اليوجــا العاديــة وتشــكيلها والحفــاظ عليهــا، حيــث نلتقــي بــك 
أينمــا كنــت فــي رحلــة اليوجــا الخاصــة بــك ونوفــر لــك مســارات مخصصــة 
أو  مؤقتــة،  حالــة  مــن  تتعافــى  كنــت  ســواء  أهدافــك،  إلــى  للوصــول 

تعيــش مــع مــرض مزمــن، أو تســتعد للجســم والعقــل ليصبــح أقــوى 
وأكثــر مرونــة، فســوف يتــم توجيهــك نحــو هدفــك، وســيتم تخصيــص 

الخدمــات وفًقــا الحتياجاتــك الفرديــة.

الشروط والقوانين
خصم 10% على كافة الفعاليات والدروس التي يتم حجزها مسبقً.

المطاعم والمقاهي

نادي ضفة الشاطئ الجديد 
المــكان األحــدث الــذي يفتتــح أبوابــه أمــام ســكان جبــل الســيفة 
لتنــاول وجبــات العشــاء، حيــث يتــاح للزبائــن تــذوق المأكــوالت 
العالميــة واألســيوية، مــع االســتمتاع بالمناظــر الخالبــة المحيطــة 
والمطلــة علــى بحــر العــرب وجبــال الحجــر ومرســى جبــل الســيفة 

وبقيــة الشــواطئ الرائعــة.

الهاتف: 95299136
 thebankom@ :االنستجرام-الفيسبوك

الشروط والقوانين
● خصم 10% من اجمالي المبلغ لألعضاء الجمعية

مطعم ممتاز محل
ممتــاز محــل هــو واحــد مــن أقــدم المطاعــم الراقيــة فــي مســقط 
يقــدم أفضــل المأكــوالت الهنديــة الشــمالية، منــذ عــام 1984. 
وقــد فــاز بلقــب »أفضــل مطعــم هنــدي« 10 مــرات فــي حفــل توزيــع 
جوائــز ُعمــان اليــوم للمطاعــم. نحــن مدينــون بنجاحنــا لروادنــا 
الكــرام الذيــن يعــودون إلينــا لمطبخنــا الرائــع وكــرم ضيافتنــا 
محــل  ممتــاز  فــي  أصيــل  إعــداد  كل  تاريــخ  يعــود  األســطورية، 
إلــى قــرون إلــى اإلمبراطوريــة المغوليــة الســابقة، تــم إعــداد كل 
طبــق مــرة واحــدة فــي المطابــخ الملكيــة للمغــول، وبالتالــي فــإن 
اســتخدام األفضــل هــو القاعــدة، يتميــز المطبــخ بطابعــه المميــز 
التــي تجعــل ضيوفنــا يتوقــون  الرائحــة والنكهــات  مــن حيــث 
لتنــاول  بكــم  نرحــب  محــل.  ممتــاز  فــي  بكــم  نرحــب  للمزيــد. 

العشــاء مثــل الملــوك الحقيقييــن.

الشروط والقوانين
● خصم 10% على المأكوالت والمشروبات

مطعم وودالندز
مــن  مختــارة  مجموعــة  ُيقــدم  الــذي  الُعمانيــة  المطاعــم  أحــد 
فــي  الطلبــات  بتوصيــل  يقــوم  والــذي  الهنديــة  المأكــوالت 

روي. منطقــة 

الشروط والقوانين
● خصم 10% على المأكوالت والمشروبات
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عضوية الشركات
ْته من جميع األعضاء لديها من الشركات المذكورة أدناه: تود جمعيُة البيئة الُعمانية أن تعّبر عن عميق امتنانها للدعم الكبير الذي تلقَّ

• مجموعة أجيت كيمجي ش م م
• شركة األنوار لالستثمارات ش م ع ع 

• مجموعة اليوسف ش م م 
• بنك العز اإلسالمي

• أبيرجي
• أفيردا إلدارة النفايات

• بنك مسقط
• البنك المركزي الُعماني

• سي إم إس
• دليل للنفط

•دينتونز
•إينجي

•إرنست ويونج
• حيا للمياه

•كيمجي رمداس – إشراقة
•أوكتال

•بنك ُعمان العربي
•جمعية الصداقة الُعمانية البريطانية

•جمعية الصداقة الُعمانية الصينية
•شركة نفط ُعمان للتسويق

•إبحار ُعمان
•شل ُعمان

•أومينفيست
•ُعمران

•شركة تنمية نفط ُعمان
•النفط والغاز لالستكشاف واالنتاج ش م م

•ميناء الدقم
•مجموعة القرم التجارية

•شركة النهضة للخدمات ش م ع ع
•نقطة السفريات

•الُمتحدة لألوراق المالية ش م م

وقد قامت جمعيـــُة البيئـــة الُعمانيـــة بوضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة لتأســـيس المكاتـــب الخضـــراء الصديقـــة للبيئـــة ولتنظيـم حمـالت 
التنظيـــف من قبل الشركات والمؤسسات فـــي ُعمـــان، والتـــي ســـيتم توزيعهـــا حصريـــً علـــى أعضـــاء الجمعيـــة مـــن الشـــركات.

التعاون مع المنظمات الدولية
• برنامج األمم المتحدة للبيئة

• االتحاد الدولي لصون الطبيعة – المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
• المفوضية الدولية لصيد الحيتان

• اإلدارة األمريكية لخدمات الحياة الفطرية واألسماك
• وزارة الداخلية األمريكية

• جمعية صون الحياة الفطرية
• اإلدارة األمريكية الوطنية للمحيطات والغالف الجوي – مركز الجنوب الغربي للثروة السمكية والعلوم

• جامعة إكستير – مركز البيئة والصون
• جامعة دورام

• المنظمة الدولية ألبحاث الطيور
• نيو إنجالند أكواريوم

• اتفاقية حماية األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية )مكتب أبو ظبي(
• شبكة حيتان بحر العرب

• وايلد مي
• منصة وايلد بوك

• مشروع أبحاث مشاهدة أسماك القرش العربية
• منظمة حياة الطيور الشرق األوسط
• منظمة علم الطيور للشرق األوسط

• منظمة األراضي الرطبة العالمية
• الجمعية البريطانية الُعمانية

• الصندوق الدولي للحياة الفطرية – الباكستان
• سالمة المحيطات

• الصور الزرقاء الواضحة
• معهد وودز هول لعلوم المحيطات

• منظمة صون الحيتان الحدباء البحرية
• لصندوق األفريقي للصون المائي

• جامعة توليارا – معهد مصائد األسماك وعلوم البحار
• جامعة نيو ساوث ويلز – سيدني

● معهد وودز هول لدراسة المحيطات
● جمعية ميجابترا لصون الحياة البحرية

● المعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات )الهند(

قنديل أعماق البحر،  يعقوب الراشدي 



شكر وتقدير

تــود جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أن تتقــدم بالشــكر والتقديــر لكثيــر مــن األشــخاص الذيــن كرســوا الكثيــر مــن جهدهــم ودعمهــم 
لصالــح الجمعيــة:

بــادئ ذي بــدء، نتقــــدم بالشــــكر الخــــاص لســــمو الســــيد طــــارق بــــن شــــبيب آل ســــعيد، الراعــــي الفخــــري لجمعيــــة البيئــــة 
الُعمانيــــة، الــــذي مــــا دأب يقــــدم كافــــة أشــــكال الدعــــم للجمعيــــة، وكان لــه دور محــوري فــي نجاحهــــا.

ــة  ــم، ووزارة التنميـ ــة والتعليـ ــاه، ووزارة التربيـ ــمكية مــوارد المي ــة والسـ ــة، ووزارة الثــروة الزراعيـ ــكر أيضــً لهيئــة البيئـ وكل الشـ
ــة. ــاداتهم الكريمـ ــا وإرشـ ــة عملنـ ــم لطبيعـ ــة، ولتفهمهـ ــم والمتواصــل للجمعي ــى دعمهــم الكري ــة، علـ االجتماعيـ

ــا  ــن أعضائهـ ــم مـ ــل الكريـ ــوال التمويـ ــا لـ ــز أعمالهـ ــة أن تنجـ ــة الُعمانيـ ــة البيئـ ــن لجمعيـ ــا كان يمكـ ــه مـ ــه إلــى أن وال بــد مــن التنوي
ــل عطاؤهــم الكريــم فــي  ــكر، آمليــن أن يتواصـ ــل الشـ ــة والداعمــة األخــرى، فلهــم منــا جزيـ ــن الجهــات الراعيـ ــركات ومـ مــن الشـ

الســـنوات القادمــة.

إن العاملــــين فــــي جمعيــــة البيئــــة الُعمانيــــة يشــكلون حجــــر األســــاس فــي كافــة أعمالهــــا ونشــــاطاتها التــي تقــوم بهــا، ونحــــن 
نتقــــدم بجزيــــل الشــــكر لــكل مــن قدمــوا خدماتهــم للجمعيــة علــى مــدى الســنوات التــي مــرت. ومــن دواعــي حززنــا وأســفنا أن 
ــع عــدٍد مــن موظفــي جمعيــة البيئــة  ــى تودي ــات الماليــة التــي فرضتهــا عليهــا الجائحــة الوبائيــة لكوفيــد 91 اضطرتنــا إل التحدي
الُعمانيــة مــع نهايــة عــام 0202، وهنــا نتقــدم لهــم بجزيــل الشــكر لــكل مــا بذلــوه مــن مســاهمات لرفــد جهــود الصــون فــي ُعمــان. 
ونــود أن نشــيد باألوقــات الرائعــة التــي قضيناهــا بالعمــل معهــم وهــم: أســماء البلوشــية وأنتونيــا فيــج وعائشــة الغالبيــة 
وغاســي الفارســي وجمعــة العريمــي وجمعــة الحميــدي والدكتــور حمــد الغيالنــي، ونؤكــد بأنهــم جميعــً ســيبقون جــزًء ال يتجــزأ 

مــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وســيظلون ســفراء لهــا أينمــا كانــوا وانتقلــوا.

وتتقــدم جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة بالشـــكر الجزيــل لــكل عضــٍو مــن أعضائهـــا األعــزاء الذيــن واظبــوا علــى حضــور الفعاليــات 
وتكريــس األوقــات والطاقــات لدعــم جهــود صــون البيئــة فــي ُعمــان.

وكل الشــــكر أيضً لمجموعــــة أجيــــت كيمجــــي لتبرعهــــم بمكتــــب مجانــــي لجمعيــــة البيئــــة الُعمانيــــة خــــالل األعــــوام الماضيــــة، 
ولمركــــز تــــاول للســــيارات وشــــركة إنتررنــــت لتوفيــر ســــيارات مجانيــــة لصالــــح موظفــي الجمعيــــة.

والشــكر موصــول أيضــً لكافــة وســـائل اإلعــالم الُعمانيـــة التــي قدمــت لنــا الكثيــر مــن الدعــم مــن خــالل إيصـــال رســـالة الجمعيـــة 
إلى المجتمع بجميع شرائحه، ولذلـــك فإننـــا نتقـــدم بالشـــكر الجزيل لجميع دور النشـــر التـــي واصلـــت تغطيتهـــا لـــكافة برامجنـــا 

ونجاحاتنـــا، ونخـــص بالشـــكر وكالـــة تراكـــس ُعمـــان لتقديم خدمـــات األخبـــار الصحفيـة.

كمــا نعبــر عــن عظيــم امتناننــا للفنانــة جوانــا مولييــت لدعمهــا لجهــود جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لجمــع التبرعــات والتمويــل مــن 
ــٍة أخــرى للبيــع  خــالل تبرعهــا بإحــدى لوحاتهــا للبيــع ضمــن المــزاد العلنــي خــالل األمســية البيئيــة، وتبرعهــا أيضــً بقطعــٍة فني
ضمــن المــزاد خــالل احتفاليــة يــوم البيئــة العالمــي، ولتنظيمهــا معــرض »المناطــق الســاحلية والمجتمــع والصــون« والــذي جــرى 
خاللــه أيضــً بيــع إحــدى لوحاتــه لصالــح جمعيــة البيئــة الُعمانيــة. كمــا نعبــر عــن تقديرنــا وشــكرنا للفنانــة فيولييــت أســتور التــي 
تختــص برســم الحيــاة الفطريــة والتــي تبرعــت بواحــدة مــن لوحاتهــا الفريــدة األصليــة لحيــوان الوعــل العربــي للبيــع ضمــن المــزاد 

لصالــح الجمعيــة، ولغيرهــا مــن المســاهمات التــي قدمتهــا عــام 9102.

والدكتــور  الجــوي(  والغــالف  للمحيطــات  الوطنيــة  اإلدارة  الســمكية،  )الثــروة  تشــولويك  دانييــال  للدكتــور  بالشــكر  ونتوجــه 
ســالفاتور سيرتشــو )الصنــدوق األفريقــي للصــون المائــي( إلعــارة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أجهــزة التســجيل الصوتيــة المخصصــة 

لتســجيل أصــوات الحوتيــات فــي أعمــاق الميــاه.

شكر وتقدير للمتطوعين

ــون علــى تدعيــم رســالتها نحــو صــون البيئــة  ــة، فهــم يعمل ــة الُعماني ــة البيئ ــً مــن عمــل جمعي ُيشــكُل المتطوعــون جــزًء هام
الُعمانيــة والحيــاة الفطريــة فيهــا، وفــي ضــوء الظــروف القاســية التــي فرضتهــا علينــا الجائحــة الوبائيــة لكوفيــد 91 فــإن الجمعيــة 
لــم تتمكــن مــن تفعيــل دور األعضــاء كمــا يجــب وكمــا كنــا نطمــح، ولكــن يبقــى هنــاك العديــد مــن المتطوعيــن الذيــن لــم 
يتوقفــوا عــن دعمنــا علــى الرغــم مــن التحديــات والصعوبــات، ونحــن إذ نشــيد بجهــود كل هــؤالء، فإننــا نــود أن نخــص بالذكــر:

 الفاضــل أحمــد العيضــة غــواص، لما كرســه من وقٍت وجهٍد ضمن حملة اســتزراع أشــجار الُلبان فــي والية ثمريت.

مــن خــالل  المجتمــع  مــع  التواصــل  فــي جهــود  الجمعيــة  لدعــم  الخصيبــي  أحمــد  الميســوي والفاضــل  الفاضلــة بســمة 
الترجمــة. أعمــال  فــي  المســاهمة 

●

التقرير السنوي ٢٠20 48



األفاضــل جمعــة بــن علــي الفارســي وعلــي بــن حميــد الفارســي ومحمــد حنيــف وشــريف ميهــا ومحمــد شــوبوج ميهــا 
وكاليشــان وشــانجير جــودو ونظيــم لدعمهــم لحملــة الجمعيــة إلزالــة الشــباك فــي جزيــرة مصيــرة.

ــر  ــوان لــكل الجهــود التــي تكرســها ولــكل الوقــت والطاقــات التــي تبذلهــا فــي تصميــم وانتــاج التقري ــتين ك ــة جوس الفاضل
الســنوي لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة.

المهنــدس صالــح رجــب لدعمــه حملــة جمعية البيئة الُعمانية الســتزراع أشــجار الُلبان فــي محافظة ظفار.

الفاضــل ياســر بن حبيــب مكي لدعم مســابقة البلوينــج البيئية من خالل التكفــل بالتغطيــة التصويرية.

الفاضــل كاران كيمجــي للمســاهمة فــي عمليــات تطويــر الخطــط المســتقبلية لجمعية البيئــة الُعمانية.

الفاضلــة جهينــة الغافــري التــي انضمــت للجمعيــة فــي شــهر مــارس للعمــل تحــت التدريــب واإلشــراف علــى تحديــث تفاصيــل 
الئحــة شــركات العاملــة فــي مجــال التدويــر، كمــا قدمــت يــد العــون فــي غيرهــا مــن األعمــال اليوميــة، حيــث أظهــرت الكثيــر مــن 

العزيمــة والمثابــرة وحــب التعلــم ممــا أكســبها مكانــة جيــدة بيــن فريــق العمــل، ولهــا منــا كل الشــكر.

ــكل أشــكال الدعــم والتشــجيع  ــان ل ــان واالمتن ــن لهــم بالعرف ــا ندي ــا األعــزاء خــالل عــام 0202، ولكنن ــة أعضاءن ــا لرؤي لقــد افتقدن
ــات التــي فرضهــا  ــم مــع هــذه التحدي ــرًة للتاقل ــا جميعــً جهــودًا كبي ــه منهــم. لقــد بذلن ــة ب ــذي طالمــا حظيــت الجمعي ــود ال وال

علينــا الوضــع الراهــن واألســلوب الجديــد للحيــاة.

قــد ال نتمكــن مــن ذكــر كافــة المتطوعيــن الذيــن ســارعوا بتقديــم المســاعدة والعــون لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل 
عــام ٠٢٠٢، لهــم منــا جميعــً جزيــل الشــكر والتقديــر.

نرجــو مــن كافــة الراغبيــن بالتطوع لصالح جمعية البيئــة الُعمانية أن يتواصلوا معنــا عبر العنوان التالي:
 admin@eso.org.om
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عقرب البحر الُملتحي، بول فالندينيت
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