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التقرير السنوي 8٢٠١٤

كانــت  فقــد  الُعمانيــة،  البيئــة  جمعيــة  عمــر  علــى  عقــد  مــرور   2014 عــام  شــهد 
الســنوات العشــرة الماضيــة حافلــًة باألحــداث صعــودًا وهبوطــً تحققــت خاللهــا 
الكثيــر مــن النجاحــات. وأحرزنــا تقدمــً ملحوظــً وقطعنــا أشــواطً كبيــرة علــى 
طريــق تحقيــق هدفنــا الــذي نصبــو إليــه وهــو بنــاء قــدرات الشــباب الُعمانــي فــي 
مجــال صــون البيئــة، وأجرينــا أبحاثــً بغــرض توفيــر البيانــات الالزمــة إلطــالق المبــادرات 
البيئيــة والتعليميــة، إلــى جانــب رفــع مســتوى الوعــي بــكل مــن الموائــل البحريــة 

والبريــة فــي ُعمــان لتبقــى ســليمًة لألجيــال القادمــة. 

وكمــا ســترون فــي هــذا التقريــر، فقــد شــهد عــام 2014 نمــوًا متواصــاًل للجمعيــة، 
حيــث، وبفضــل المســاعدة والدعــم الــذي حصلنــا عليــه مــن شــريك الجمعيــة فــي 
بنــاء القــدرات، الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال، تمكنــت الجمعيــة مــن 
تدريــب عــدد مــن الشــباب المتخرجيــن حديثــً فــي مجــال آليــة عمــل مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، الذيــن قــرر البعــض منهــم وبعــد اجتيازهــم لهــذا البرنامــج 
البقــاء مــع  آخــر منهــم  أخــرى، بينمــا اختــار عــدد  لــدى جهــات  بالعمــل  االلتحــاق 
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة. وبالنســبة للذيــن قــرروا العمــل لــدى جهــات أخــرى، فقــد 
غــادروا الجمعيــة متســلحين بمعارفهــم وخبراتهــم الجديــدة التــي إكتســبوها 
ونقلوهــا إلــى مراكــز عملهــم الجديــدة، ومــن ثــم أصبحــوا داعميــن لقضايــا البيئــة 
ومدافعيــن عنهــا، مــع امتــالك إدراك أوســع لطبيعــة عمــل المنظمــات األهليــة. 
وأمــا بالنســبة للخريجيــن مــن الشــباب الذيــن قــرروا مواصلــة العمــل مــع الجمعيــة 
وشــغل مناصــب بهــا بشــكل دائــم، فإننــا نقــدم لهــم كل العــون والمســاعدة الالزميــن مــن خــالل توفيــر الفــرص التدريبيــة المتخصصــة 
لصقــل مهاراتهــم، وتعزيــز تجاربهــم العمليــة والميدانيــة فــي حمــالت التوعيــة. أنهــم يحظــون بفرصــة كبيــرة يتســنى لهــم مــن خاللهــا 

ــع نحــو تبنيهــا وتنفيذهــا. ــول المناســبة والدف ــى إيجــاد الحل ــون عل ــى مشــروع حقيقــي، وكيــف يعمل ــة كيــف تتحــول الفكــرة إل رؤي

وتتطلــع الجمعيــة فــي الوقــت الحالــي إلــى شــريك جديــد فــي مجــال بنــاء القــدرات حتــى يتســنى لهــا متابعــة المســير فــي هــذا البرنامــج 
والســماح للخريجيــن الُعمانييــن بالنمــو واإلرتقــاء فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة. 

علــى أن بعضــً مــن أبحاثنــا الحاليــة قــد تمخضــت عــن التوصــل إلــى نتائــج مثيــرة للدهشــة، بعضهــا مشــجع مثــل األبحــاث التــي جــرت حــول 
طيــور الرخمــة المصريــة التــي ُيعتقــد أن أعدادهــا لــم تكــن تتجــاوز 24 طائــرًا، ولكــن أثبتــت األبحــاث أن أعدادهــا الفعليــة قــد شــهدت تزايــدًا 
ــرة  ــة مثلمــا حــدث فــي جزي ــً لألمــال للغاي ــرة مصيــرة وحدهــا، وبعضهــا كان ُمخيب ــرًا فــي جزي ــد علــى 120 طائ ملحوظــً حتــى أصبحــت تزي
مصيــرة التــي تقلصــت فيهــا أعــداد ســالحف الريمانــي. وبهــذا نــرى أنــه ال بــد مــن متابعــة أبحاثنــا ودراســاتنا كــي نتمكــن مــن تحقيــق نتائــج 

إيجابيــة ترتجــى. 

ــذي تتلقــاه مــن الشــركات التــي تؤمــن بنبــل  ــدؤوب ال ــة إال مــن خــالل الدعــم ال ــه ال يمكــن للجمعيــة أن تواصــل مشــاريعها الجاري علــى أن
أهــداف الجمعيــة وســمو رســالتها، فكانــت لنــا بحــق خيــر شــريك علــى مــدى أعــوام عديــدة. وإن مــا يحويــه هــذا التقريــر الســنوي لهــو خيــر 
شــاهد علــى المنجــزات التــي اســتطاعت الجمعيــة تحقيقهــا بفضــل دعمكــم وتمويلكــم. وال شــك أن مواصلــة تمتيــن أواصــر عالقاتنــا مــع 

كافــة قطاعــات المجتمــع، العــام والخــاص واألهلــي، ســوف يلعــب دورًا حيويــً فــي اســتمرار مســيرة نجــاح الجمعيــة فــي المســتقبل.
وقــد تمكنــت الجمعيــة مــن بنــاء عالقــات تعــاون راســخة مــع كل مــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة، ووزارة التنميــة االجتماعيــة، وكذلــك 

وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية، ونحــن نثمــن عاليــً دعمهــم الكريــم للجمعيــة وثقتهــم فــي قدراتهــا. 

ونــود أن نغتنــم هــذه الفرصــة لكــي نتوجــه بخالــص الشــكر إلــى كل مــن ســاندونا وســاهموا بــدور محــوري فــي دعــم جهــود الجمعيــة 
ــرة فــي صــون اإلرث الطبيعــي لســلطنة ُعمــان. وســعيها الدائــم لتصبــح واحــدة مــن أهــم األطــراف الفاعلــة والمؤث

كمــا أود أن أتوجــه بشــكر خــاص وبخالــص التقديــر والعرفــان إلــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الجمعيــة وجميــع المتطوعيــن وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة الذيــن بذلــوا وقتهــم الثميــن فــي ســبيل الجمعيــة، فلــوال جهودههــم لمــا كنــا قــد وصلنــا إلــى مــا نحــن فيــه اآلن.

تانيا بنت شبيب آل سعيد
رئيسة الجمعية

كلمة رئيسة الجمعية
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كان عــام 2014 عامــً حافــاًل بالنســبة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، فلقــد تجــاوز برنامــج 
بنــاء القــدرات وتدريــب الشــباب الُعمانــي فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة ســقف 
توقعاتنــا وتتطلعاتنــا، بــل ولقــد إرتقينــا إلــى مراتــب جديــدة فــي إطــار مشــاريعنا 
التطوعيــة  البرامــج  ظــل  وفــي  المجتمعــات  مــع  للتواصــل  وعملنــا  التثقيفيــة 

ــذي نعكــف عليــه.   والبحــث العلمــي ال

ولقــد شــهدنا اســتمرار الفعاليــات الســنوية علــى غــرار ســاعة األرض ومســابقة 
الخطابــة البيئيــة للكليــات والجامعــات التــي حققــت نجاحــً مذهــاًل حيــث شــارك 

فيهــا 56 فريقــً ومــا يربــو علــى 200 طالبــً ! 
كمــا تتواصــل مشــاريعنا البحثيــة فــي المحافظــة علــى البيئــة والتــي أدت إلــى 
إلــى اكتشــافات ونتائــج جديــدة، ال ســيما فــي مجــال أشــجار اللبــان إذ  التوصــل 
إلــى تحديــد أفضــل  المضنيــة  األبحــاث  أربــع ســنوات مــن  النتائــج بعــد  توصلــت 
الطــرق المســتدامة لحصــاد محصــول اللبــان. ويعــد هــذا األمــر أحــد اإلنجــازات الهامــة 
التــي تحققــت فلــم يســبق أن ُأجــري بحــث كهــذا مــن قبــل علــى هــذه األنــواع الهامــة 

مــن األشــجار. 

وقــد إنتقلــت أبحاثنــا حــول الحيتــان الحدبــاء التــي تعيــش فــي بحــر العــرب خطــوًة 
إلــى األمــام إلــى تتبــع حركــة الحيتــان عبــر األقمــار الصناعيــة، وربــط جهودنــا مــع 
جهــود شــركات الشــحن والموانــئ. وقــد إرتقــت جهودنــا فــي مجــال دراســة وحمايــة 

الســالحف البحريــة لتحقــق مســتًو عــاٍل مــن العمــل المشــترك والتعــاون فيمــا بيــن كافــة األطــراف ذات الشــأن والعالقــة بصــون الســالحف 
وبيــن الجهــات المختصــة فــي ُعمــان، إضافــة إلــى اســتمرار عمليــات مراقبــة وتتبــع ســالحف الريمانــي البحريــة. وعــالوًة علــى ذلــك، فقــد بــدأت 
المرحلــة الثانيــة مــن األبحــاث حــول طيــور الرخمــة المصريــة وتــم إدراج المزيــد مــن المواقــع، األمــر الــذي ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تعزيــز 

بياناتنــا البحثيــة.  
كمــا كانــت الحملــة التــي نظمناهــا الســتزراع األشــجار البريــة المحليــة متميــزًة للغايــة وركــزت علــى رفــع مســتوى الوعــي لــدى طــالب المــدارس 

حــول أهميــة اســتزراع األشــجار المحليــة. وقــد اســتهدفت هــذه الحملــة مــا يربــو علــى 700 طالبــً بمحافظــة ظفــار. 
كمــا تــم خــالل عــام 2014 تدريــب ســبعة مــن كوادرنــا الُعمانيــة فــي مجــال األبحــاث الميدانيــة وإدخــال البيانــات وتحليلهــا، إلــى جانــب عمليــات 
إنقــاذ الدالفيــن، وإدارة المشــاريع، واألعمــال اإلداريــة. حتــى أن بعضهــم قــد ســافر إلــى بلــدان بعيــدة كاليابــان واألردن فــي ســياق متابعتهــم 
ــر بالذكــر أننــا قــد تمكنــا مــن تحقيــق كل ذلــك بفضــل شــراكتنا مــع الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي  للبرامــج التدريبيــة. ومــن الجدي
ــة الشــهادات الجامعيــة وغيرهــم، علــى مهــارات  ــي مــن حمل ــب الشــباب الُعمان ــة تدري ــا العــزم علــى مواصل المســال ش.م.م، وقــد عقدن

العمــل الالزمــة فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة خــالل األعــوام القادمــة.

وقــد شــاركت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل هــذا العــام فــي العديــد مــن المؤتمــرات، وورش العمــل، واالجتماعــات التــي عقــدت فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم، نذكــر منهــا جزيــرة ريونيــون والمملكــة المتحــدة واألردن وفنلنــدا واإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت وســلوفينيا وتونــس، 

وال تــزال الجمعيــة تتابــع دورهــا الريــادي فــي مجــال المنظمــات األهليــة التــي ُتعنــى بشــؤون البيئــة علــى الصعيــد الدولــي.
كمــا تفخــر جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أيضــً بكونهــا عضــوًا فــي اللجنــة المكلفــة باإلشــراف علــى إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة 
الســالحف وكذلــك فــي اللجنــة المكلفــة بتشــكيل فريــق عمليــات لدراســة آثــار اســتخدام األكيــاس البالســتيكية، وكلتاهمــا تحــت رئاســة 

وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة.

وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألتوجــه بخالــص الشــكر إلــى العامليــن فــي الجمعيــة وإلــى أعضــاء مجلــس إدارتهــا وإلــى جميــع المتطوعيــن 
علــى كل الوقــت والجهــد الــذي بذلــوه فــي ســبيل نجــاح الجمعيــة. ومــا كان لجهودنــا أن تؤتــي أوكلهــا لــوال تلقــي دعــم مــن قطــاع 

الشــركات بالســلطنة - ونتوجــه إليكــم بالشــكر علــى اســهاماتكم الجليلــة. 
ونتمنــى لكــم االســتمتاع بهــذا التقريــر الســنوي لعــام 2014، ونتوجــه إليكــم بالشــكر علــى مــا منحتمــوه مــن وقتكــم الثميــن للقــراءة عــن 

أعمالنــا ومنجزاتنــا.  

مع أطيب التمنيات،
لميس داعر

المديرة التنفيذية

مقدمة



التقرير السنوي 10٢٠١٤

المجلس التنفيذي لجمعية
البيئة الُعمانية

تم في أبريل من عام 2014 انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي التالي اسماؤهم لمدة عامين:

رئيسة المجلس التنفيذي
صاحبــة الســمو الســيدة تانيــا بنــت شــبيب آل ســعيد حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم أحيــاء البحــار والميــاه العذبــة، وشــهادة 
الدبلــوم فــي تعليــم مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وهــي عضــو مؤســس لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وشــغلت منصــب رئيــس المجلــس 
التنفيــذي للجمعيــة منــذ إنشــائها. جديــر بالذكــر أن الســيدة تانيــا هــي التــي بــادرت بإطــالق حملــة »ال لألكيــاس البالســتيكية« منــذ 
تأسيســها، كمــا أنهــا تتولــى تنظيــم الحفــل الخيــري الســنوي لصالــح الجمعيــة، إضافــًة إلــى تمثيلهــا للجمعيــة دائمــً فــي وســائل اإلعــالم. 
ــز البيئــي كأحســن شــخصية بيئيــة فــي  ــة للتمي ــدول الخليــج العربي ــزة دول مجلــس التعــاون الخليجــي ل ــا بجائ ــازت الســيدة تاني وقــد ف

ــي عــام 2009. منطقــة الخليــج العرب

نائب الرئيس
عامــر بــن ناصــر المطاعني، حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة مــع مرتبــة الشــرف وماجســتير فــي إدارة األعمــال. وعقــب تخرجــه 
من جامعة تيســايد بالمملكــة المتحــدة فــي تخصــص هندســة األجهــزة والتحكــم، إلتحــق بالعمــل لدى شــركة تنميــة نفــط ُعمان فــي 
عمليات التســويق والتوزيــع وإقــرار صالحيــة التشــغيل. ثــم إنتقــل فــي عــام 1993 إلــى العمــل بــوزارة الصحة حيــث شــغل منصب نائــب 
المديــر العام للشــؤون اإلداريــة والماليــة بالمستشــفى الســلطاني. ثــم أتــم دراســته للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال 
فــي مدينــة نيوكاســل اإلنجليزيــة فــي عــام 1997 قبــل أن يتــم تعيينــه فــي منصــب المديــر العــام  لمنطقة صور الصناعيــة في المؤسســة 
الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال فــي عــام 2002 ليشــغل منصــب  لــدى الشــركة  إلتحــق بالعمــل  العامة للمناطــق الصناعيــة. وقــد 
ــر بالذكــر أن الفاضــل عامــر لديه شــغف شــديد بالعلم  ــا هــذا. جدي ــزال يشــغل هــذا المنصــب حتــى وقتن ــب  الرئيــس التنفيــذي وال ي نائ
والتعلــم وهو عضو فــي عــدد من مجالــس الجامعات والكليــات التقنية ورئيــس مجلــس أمناء كليــة )HAS( التابعــة للشــركة الُعمانيــة 
ــة وهــو أيضــا عضــو فاعــل بمجلــس  ــه يشــغل أيضا رئاســة لجنة المناقصات وغيرهــا من اللجــان العامل للغــاز الطبيعــي المســال. كما أن

إدارة جمعيــة ســالمة الطــرق الُعمانيــة.

 المديرة التنفيذية
الفاضلــة/ لميــس بنــت عبــد اهلل داعــر عضــوة مؤسســة بمجلــس إدارة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وقــد ظلــت عضــوة فــي المجلــس التنفيــذي 
للجمعيــة منــذ تأسيســها، كمــا تطوعــت لميــس بإدارتهــا. وقــد مثلــت الجمعيــة فــي أغلــب االجتماعــات اإلقليميــة لبرنامــج األمــم المتحــدة 
للبيئــة خــالل الســنوات األولــى لتأســيس الجمعيــة. جديــر بالذكــر أن الفاضلــة لميــس حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم البيئية، 
وعملــت فــي الســابق كاستشــاري بيئــي لعــدد مــن شــركات الهندســة البيئيــة، وتــم ندبهــا للعمــل فــي شــركة تنميــة نفــط ُعمــان لمراقبــة 
ــت الفاضلــة/ لميــس مســؤولة عــن إدارة جميــع مشــاريع الجمعيــة والعامليــن بهــا، وكان لهــا الفضــل فــي  ــزو 14000. ولقــد كان معاييــر األي
تأميــن العديــد مــن فــرص التمويــل والرعايــة للجمعيــة وكــذا إعــداد المقترحــات الخاصــة بمشــاريع الجمعيــة القائمــة. كمــا ترأســت اللجنــة 
التوجيهيــة لمركــز ســالحف رأس الجنــز، وشــاركت فــي إدارة حملــة »ال لألكيــاس البالســتيكية«، وتتولــى كتابــة البيانــات الصحفيــة بانتظــام، 
فضــاًل عــن قيامهــا بفحــص دقيــق وشــامل لموقــع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة اإللكترونــي. كمــا أنهــا مســؤولة أيضــً عــن برنامــج بنــاء القــدرات 

الــذي يقــوم بتدريــب الشــباب الُعمانــي فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة.

مسؤول التوعية واإلرشاد
الفاضــل/ ناصــر بــن عيســى المســكري يشــغل حاليــً منصــب خبيــر بيئــي فــي شــركة »أوكســيدينتال ُعمــان«، وهــو حاصــل علــى درجــة 
البكالوريــوس فــي علــوم الثــروة الســمكية ودرجــة الماجســتير فــي العلــوم البحريــة والدراســات البيئيــة. وعمــل ناصــر فــي منصــب أخصائــي 
محميــات طبيعيــة، وشــغل رئاســة قســم التراخيــص ورئاســة قســم تقييــم المشــاريع فــي وزارة البلديــات اإلقليمــة والبيئــة ومــوارد الميــاه، 
كمــا شــغل منصــب مديــر التخطيــط للحفــاظ علــى الطبيعــة بالــوزارة ذاتهــا. ويشــغل حاليــً منصــب مستشــار للمســؤولية االجتماعيــة فــي 
شــركة »أوكســيدينتال ُعمــان« منــذ عــام 2009. وعــالوًة علــى ذلــك، فإنــه يشــغل عضويــة لجنــة »محميــة المهــا العربــي«، وعضويــة اللجنــة 
الوطنيــة »لالتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة«، كمــا كان عضــوًا فــي اللجنــة الوطنيــة الختيــار التــراث العالمــي والمواقــع الطبيعيــة فــي 
ســلطنة ُعمــان، ولجنــة التنــوع الحيــوي البحــري فــي ُعمــان. جديــر بالذكــر أن الفاضــل ناصــر كان عضــوًا مؤسســً بجمعيــة البيئــة الُعمانيــة.

أمين الصندوق
الفاضــل/ ياســر بــن حبيــب مّكــي، يعمــل كمهنــدس نظــم لــدى شــركة »هيــل إنترناشــيونال«، وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
نظــم إدارة المعلومــات، وعضــو فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة منــذ عــام 2004، وكذلــك أميــن صنــدوق الجمعيــة فــي المجلــس التنفيــذي 
الحالــي. ومــن مســؤوليات منصــب أميــن الصنــدوق إدارة ميزانيــات المشــاريع العامــة والخاصــة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، كمــا طبــق أيضــً 
نظــام المحاســبة فــي الجمعيــة. والفاضــل ياســر يقــوم بنشــاطات مكثفــة فــي مجــال زيــادة المهــارات التطوعيــة، وقــد قــام بتنظيــم معظــم 

حمــالت التنظيــف التــي أطلقتهــا الجمعيــة علــى مــدار الســنين الماضيــة وتولــى إدارتهــا..
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مسؤولة العالقات العامة
الفاضلــة/ دانــة بنــت ســرحان الســرحاني، هــي مســؤولة تخطيــط وإدارة العالقــات اإلعالميــة ووســائل التواصــل االجتماعــي فــي شــركة تنميــة 
نفــط ُعمــان. وكانــت تشــغل مــن قبــل ترقيتهــا لهــذا المنصــب بالشــركة وظيفــة استشــارية للعالقــات العامــة واستشــارية مجتمعيــة  
لمشــروع تطويــر رأس الحمــراء، حيــث تولــت إدارة العديــد مــن الفعاليــات وأنشــطة التواصــل والمشــاركة مــع أصحــاب المصلحــة. وقــد 
اضطلعــت بالعديــد مــن أدوار االتصــال والتواصــل بالشــركات علــى مــدار الســنوات الســتة عشــرة الماضيــة التــي عملتهــا فــي مجــال العالقات 
العامــة وخبــرات االتصــال، كمــا أن لديهــا خبــرات عريضــة فــي مجــال التعريــف بالعالمــات. وقــد ترأســت أيضــً دوائــر االتصــال مــع الشــركات 
والعالقــات العامــة فــي المؤسســات التاليــة علــى نحــو مؤثــر فــي إتخــاذ القــرارات اإلســتراتيجية بهــا، هــذه المؤسســات هــي شــركة ُعمــران 
ــة فــي صياغــة السياســة البيئيــة  ــالزا«. كمــا ســاعدت الفاضلــة/ دان وبنــك »إتــش إس بــي ســي« وفنــدق قصــر البســتان وفنــدق »كــراون ب
لشــركة ُعمــران إلــى جانــب صياغــة سياســتها الســياحية المســؤولة التــي يجــري تنفيذهــا فــي الشــركة فــي الوقــت الحالــي. جديــر بالذكــر أن 
الفاضلــة/ دانــة حاصلــة علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة الســياحة المســؤولة مــن جامعــة »ليــدز متروبوليتــان« فــي بريطانيــا إلــى جانــب 

حصولهــا علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة الضيافــة الدوليــة والســياحة مــن جامعــة »ســوريي« فــي مدينــة »جيلدفــورد« البريطانيــة. 

عضوة المجلس التنفيذي
الفاضلــة/ داريــن بنــت مهــدي أحمــد جعفــر، تشــغل منصــب الرئيــس المؤقــت لدائــرة التعليــم والتواصــل فــي حديقــة النباتــات واألشــجار 
الُعمانيــة. وفــور حصولهــا علــى درجــة البكالوريــوس فــي التكنولوجيــا البيئيــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس، شــرعت فــي العمــل 
ــق والرقــي برســالتها  ــات واألشــجار الُعمانيــة حيــث عملــت علــى رفــع كفــاءة الحدائ كمتخصصــة فــي التثقيــف البيئــي فــي حديقــة النبات
وأهدافهــا مــن خــالل المشــاركة فــي المعــارض وتقديــم العــروض لطائفــة عريضــة مــن الجمهــور. ُيذكــر أن الفاضلــة/ داريــن قــد أتمــت 
دراســتها للحصــول علــى درجــة الماجيســتير فــي علــوم المحافظــة علــى البيئــة مــن جامعــة »إمبريــال كوليــدج لنــدن« بالمملكــة المتحــدة، 
وبعدهــا عــادت للعمــل فــي جمعيــة حديقــة النباتــات واألأشــجار الُعمانيــة. علــى أن الفاضلــة/ داريــن تولــي إهتمامــً خاصــً بالتثقيــف البيئــي 
والتواصــل مــع الجمهــور ورفــع كفــاءة أنشــطة الحفــاظ علــى الطبيعــة والتمكيــن المجتمعــي مــن خــالل المحافظــة علــى مصــادر رزق 

الســكان المحلييــن والتقاليــد الموروثــة. 

عضو المجلس التنفيذي
الفاضــل/ محمــد المعشــني، حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة الســالمة مــن الجامعــة المركزيــة بواليــة ميســوري األمريكيــة، كمــا 
حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة المرافــق وصيانــة األصــول مــن جامعــة »هاريــوت - واط« بمدينــة إدنبيــرج اإلســكتلندية. وقــد عمــل 
ــة والشــركة العمانيــة للعطريات البتروكيميائيــة ش.م.م  علــى نحــو مكثــف فــي مجــال إدارة الصحــة والســالمة والبيئــة فــي مينــاء صالل
وشــركة تنميــة نفــط ُعمــان. وبصفتــه رئيســً لدائــرة الصحــة والســالمة والبيئــة واألمــن فــي مينــاء صاللــة، فقــد تولــى إدارة فعاليــات الصحــة 
والســالمة واألمــن والبيئــة بالشــركة وتطويرهــا، إلــى جانــب تنفيــذ السياســات واإلجــراءات والنظــم ســعيً إلــى توفيــر تشــغيل آمــن وســالم 
لألعمــال. كمــا يوفــر الفاضــل/ المعشــني القيــادة والتوجيــه الالزميــن لدائــرة الصحــة والســالمة والبيئــة واألمــن لعمليــات المينــاء. وبفضــل 
جهــوده فــي مينــاء صاللــة، فقــد انخفــض معــدل الزمــن المهــدر لمــا يزيــد علــى نســبة 80%. ُيذكــر أن الفاضــل/ محمــد المعشــني قــد حصــل 
علــى اثنيــن مــن الجوائــز الُعمانيــة للبيئــة كمــا حصــل علــى جائــزة أفضــل تحســينات الســالمة فــي عــام 2009 إلــى جانــب جائــزة أفضــل ســالمة 

مــن شــركة لويــدز الشــرق األوســط وشــبه القــارة الهنديــة فــي عــام 2011. 

 أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية البيئة الُعمانية للفترة من 2014 وحتى 2016 )من اليسار إلى اليمين(: عامر المطاعني وياسر مكي ودانة 
سرحان ودارين مهدي والسيدة تانيا آل سعيد ولميس داعر وناصر المسكري ومحمد المعشني. 
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مشاريع صون البيئة البحرية

مشروع أبحاث السالحف البحرية وحمايتها

لقــد أثبتــت الدراســات المســحية واألبحــاث التــي أجريــت داخــل ســلطنة ُعمــان علــى مــدار الســنوات الخمســة والثالثيــن الماضيــة بمــا ال يــدع 
مجــاالً للشــك مــدى أهميــة ســلطنة ُعمــان علــى الخريطــة العالميــة فــي مــا يخــص المحافظــة علــى الســالحف مــن خطــر اإلنقــراض، إذ أن 
جميــع أنــواع الســالحف البحريــة مصنفــة بأنهــا “مهــددة باالنقــراض” أو “مهــددة باالنقــراض بشــدة “. وخــالل الســنوات الثمانيــة الماضيــة، 
ــم،   ــة وعــدد مــن كبــار العلمــاء علــى مســتوى العال ــؤون المناخي ــة والش اضطلعــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، بالتعــاون مــع وزارة البيئ
بــدور بحثــي رائــد حــول الســالحف فــي ســلطنة ُعمــان. فلقــد ضاعفنــا مــن معرفتنــا وفهمنــا علــى نحــو ســريع لحيــاة الســالحف وبيئاتهــا 
واحتياجــات صونهــا وحمايتهــا، إلــى جانــب التعريــف بســلطنة ُعمــان عالميــً علــى أنهــا مصــدر ومــورد حيــاة لهــذه الســالحف. وبتمويــل 
مــن مينــاء الدقــم وشــركة النفــط الُعمانيــة، تمكنــت الجمعيــة مــن قطــع شــوط كبيــر علــى طريــق حمايــة وصــون الســالحف مــن خــالل 
جهودهــا المتواصلــة فــي مراقبــة الســالحف وإجــراء أبحــاث عليهــا، وتعزيــز قــدرات المــوارد وأنشــطة اإلدارة إلــى جانــب إشــراك المجتمعــات 

المحليــة. 
ــا منصــب فــي الماضــي علــى  ــي، وكان اهتمامن ــرة حيــث يركــز علــى ســالحف الريمان ــرة مصي ويتمحــور المشــروع فــي األســاس علــى جزي

ــة.  ــاء القــدرات فــي األبحــاث الميداني ــب التواصــل المجتمعــي وبن ــى جان ــة إل األبحــاث والمراقب
وقــد جــرى مقارنــة البيانــات التــي ُجمعــت حــول شــواطئ تعشــيش ســالحف الريمانــي علــى مــدى الفتــرة مــن عــام 2008 وحتــى 2012 بالبيانــات 
التاريخيــة التــي ُجمعــت خــالل الفتــرة مــن عــام 1977 وحتــى 1986 حــول الشــواطئ ذاتهــا. وتشــير النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا إلــى وجــود 
انخفــاض بنســبة 82 % فــي التحليــل االحصائــي ألعدادهــا، وهــو فــارق لــه داللتــه الكبيــرة إحصائيــً. وينصــب ُجــل اهتمامنــا فــي الوقــت الحالــي 
علــى تقييــم التهديــدات التــي تتعــرض لهــا الســالحف فــي البــر والبحــر ســعيً إلــى فهــم األســباب المحتملــة وراء انخفــاض أعدادهــا، إلــى 
جانــب الشــروع بــدور اســتباقي أكبــر فــي إطــار تدابيــر الحفــاظ عليهــا باإلضافــة إلــى مشــاركة الجهــات المعنيــة أثنــاء االســتمرار فــي رصــد 

السالحف. 
وقــد تواصلــت مســوحات شــواطئ تعشــيش ســالحف الريمانــي بنجــاح للعــام الثامــن علــى التوالــي، إلــى جانــب بناء قاعــدة بيانــات للجمعية 
حــول توجهــات التعشــيش ومــدى تكللــه بالنجــاح. إذ وخــالل الفتــرة مــن أبريــل وحتــى ســبتمبر 2014، ُأجريــت عمليــات تتبــع حــول “الشــواطئ 
المفهرســة” نهــارًا، مــع إجــراء دراســات حــول “مــدى نجــاح التعشــيش” أثنــاء الليــل لتســجيل مــدى نجــاح عمليــة التعشــيش. كمــا ُأجريــت 
دراســات “بعــرض الجزيــرة” أســبوعيً، وُأجريــت فــي عــام 2014 دراســات حــول اســتخدام الشــواطئ ومســوح الجنــوح إلــى الشــواطئ، وهــي 

األبحــاث التــي كانــت قــد اســتهلت فــي عــام 2012. 
كافــة هــذه البيانــات تــم إرســالها إلــى وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة بنســخ مطبوعــة وإلكترونيــة، علمــً أن هــذه البيانــات يجــب أن تخضــع 

أوالً إلجــراءات المعالجــة والتحكــم بالجــودة قبــل إمكانيــة اســتخدامها فــي تطويــر التقديــرات اإلحصائيــة ذات العالقــة. 

 سالحف الريماني المرقمة وهي تعود أدراجها إلى البحر.
تصوير جيروم بورجيا
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بناء القدرات للمجتمع المحلي
عكفــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل األعــوام الثالثــة الماضيــة علــى تدريــب ثالثــة مســاعدين ميدانييــن محلييــن بــدوام كامــل فــي ســبيل 
تقديــم العــون والمســاعدة فــي األبحــاث التــي تجريهــا الجمعيــة حــول جزيــرة مصيــرة. وقــد عمــل هــؤالء المســاعدون الميدانيــون المحليــون 
فــي مشــاريع الســالحف بالجمعيــة خــالل موســم التعشــيش وقدمــوا العــون والمســاعدة فــي كل مــن مشــروع النهضــة ألبحــاث الحيتــان 
والدالفيــن وكذلــك فــي مشــروع طائــر الرخمــة المصريــة عنــد إنتهــاء الموســم. ولضمــان اســتدامة هــذا البرنامــج، فــإن لــدى الجمعيــة مكتــب 

دائــم فــي جزيــرة مصيــرة يعمــل مــن خاللــه هــؤالء المســاعدون. 

مشروع الصيد المستدام بهدف حماية السالحف البحرية 
بــدأت الجمعيــة فــي عــام 2013 فــي مشــروع حمايــة وصــون الســالحف البحريــة والصيــد المســتدام فــي جزيــرة مصيــرة، بتمويل مــن الصندوق 
األمريكــي للحفــاظ علــى الســالحف البحريــة، كمشــروع تجريبــي يهــدف إلــى فهــم طبيعــة مجــال الصيــد فــي جزيــرة مصيــرة والوقــوف علــى 
مــدى االرتبــاط بيــن ســالحف الريمانــي وأنشــطة الصيــد هنــاك. وقــد كان لهــذا المشــروع أهميتــه البالغــة فــي تحديــد مــا إذا كان الصيــد 
العرضــي يشــكل عمليــً تهديــدًا أساســيً علــى ســالحف الريمانــي فــي جزيــرة مصيــرة، حيــث أنــه مــن المعــروف أن الصيــد العرضــي يعــد 
أحــد األخطــار الرئيســية التــي تهــدد الســالحف البحريــة عالميــً، كمــا تــم توثيقــه باعتبــاره أحــد أبــرز األســباب وراء نفــوق الســالحف فــي ُعمــان. 
وعقــب مشــاركة مكثفــة مــن كافــة الجهــات المعنيــة، الحكوميــة منهــا والتعليميــة واألهليــة، ومــن بينهــم ســعادة والــي جزيــرة مصيــرة، 
ومــن خــالل إجــراء اســتبيانات ومقابــالت مــع مجتمــع الصياديــن، تــم إجــراء مقابــالت مــع مــا يزيــد عــن 100 صيــاد ممــن يعملــون انطالقــً مــن 

قــوارب صغيــرة أو المراكــب الكبيــرة، وذلــك باالســتعانة بعــدد مــن االستشــاريين والباحثيــن مــن جامعــة الســلطان قابــوس.

وقــدرت الدراســة إجمالــي حــاالت الصيــد العرضــي للســالحف فــي جزيــرة مصيــرة باســتخدام القــوارب الصغيــرة بعــدد يتــراوح بيــن 3.141 إلــى 
9.742 ســلحفاة فــي الســنة، وتأتــي نســبة 98% منهــا عــن طريــق الصيــد بالشــباك. وتســهم الشــباك العائمــة الكبيــرة بالنصيــب األكبــر 

منهــا حيــث تتســبب فــي نســبة 35٪ مــن العمليــات المقــدرة للصيــد العرضــي. 
كمــا أفــاد غالبيــة األفــراد الذيــن شــملتهم الدراســة عــن إطــالق ســراح الســالحف حيــًة بعــد اصطيادهــا. وقــدرت الدراســة أيضــً معــدالت نفــوق 
الســالحف جــراء الصيــد العرضــي بعــدد 4.918 ســلحفاة فــي الســنة مــن جــراء اســتعمال القــوارب الصغيــرة وعــدد 238 ســلحفاة فــي الســنة 

مــن جــراء اســتعمال القــوراب الكبيــرة. 

وُيقــدر نفــوق ســاحف الريمانــي بعــدد ألفــي ســلحفاة ســنويًا، مــا يعــادل نســبة 20٪ مــن مجمــوع أعــداد إناث الســاحف التــي تلجأ 
للتعشــيش، األمــر الــذي يشــير إلــى احتماليــة أن تكــون عمليــات الصيــد العرضــي عامــًا مهمــًا وراء انخفــاض أعــداد تعشــيش 

ســاحف الريمانــي فــي جزيــرة مصيــرة منــذ عــام 1980. 
ومــن األهميــة بمــكان أن نلحــظ إحتماليــة عــدم التوصــل إلــى نتائــج أكيــدة فــي هــذه التقديــرات بســبب انخفــاض حجــم العينــة المســتعان 

بهــا إلــى جانــب كــون التقديــرات قائمــة علــى مقابــالت شــخصية. 
ومــن المقــرر عــرض نتائــج هــذا التقريــر علــى أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة، التــي تمثــل كل مــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ووزارة 
الزراعــة والثــروة الســمكية وجامعــة الســلطان قابــوس، بغــرض وضــع خطــة عمــل تهــدف إلــى تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى التخفيــف 
مــن حــدة التهديــدات التــي تتعــرض لهــا الســالحف البحريــة فــي جزيــرة مصيــرة فــي البــر والبحــر، مــع إعتمــاد منهــاج مجتمعــي يهــدف إلــى 

المحافظــة عليهــا.

الخطة الوطنية لحماية السالحف البحرية 

أثبتــت األبحــاث التــي أجرتهــا الجمعيــة علــى مــدار الســنوات الثمانــي الماضيــة أن ســلطنة ُعمــان بهــا واحــدة مــن أكبــر وأهــم مجموعــات 
الســالحف علــى مســتوى العالــم وأنهــا منعزلــة وراثيــً. كمــا أثبتــت األبحــاث أيضــً أن الســالحف تتعــرض لضغــوط متزايــدة، وأنــه مــن المرجــح 
أن يــزداد فــي المســتقبل معــدالت التناقــص التــي تــم اكتشــافها بالفعــل فــي بعــض أنواعهــا، ومــن ثــم فــإن هنــاك حاجــة ُملحــة لحمايــة 
ــة بتشــكيل لجنــة للعمــل علــى وضــع خطــة وطنيــة  ــؤون المناخي ــة والش ــا قيــام وزارة البيئ الســالحف فــي ُعمــان. ولقــد أثلــج صدورن

بعيــدة المــدى لحمايــة الســالحف.

فريق الجمعية وهو يجري تقييمًا لشباك 
الصيد في جزيرة مصيرة
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مشروع النهضة ألبحاث الحيتان والدالفين

اســتمر مشــروع الحيتــان والدالفيــن طــوال عــام 2014 بفضــل الدعــم المتواصــل الــذي تلقتــه الجمعيــة مــن شــركة النهضــة للخدمــات 
)ش.م.ع.ع(. وهــو عبــارة عــن مشــروع علمــي توعــوي متعــدد المراحــل أسســته الجمعيــة فــي عــام 2011 بهــدف البنــاء علــى البحــوث والمعــارف 
المتوافــرة حــول الحيتــان الحدبــاء فــي ُعمــان وتأميــن البيانــات الالزمــة ألفضــل خطــط الصــون والحمايــة. ويجــري العمــل فــي هــذا المشــروع 
بالتنســيق مــع وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية. وقــد ُأولــي اهتمــام خــاص فــي عــام 2013 بالعمــل 

مــع وزارة الســياحة فيمــا يتعلــق بإعــداد دليــل لنشــاطات مشــاهدة الحيتــان والدالفيــن.  

وقــد ركــزت جهــود البحــث والمحافظــة التــي قمنــا بهــا علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة علــى الحيتــان الحدبــاء العربيــة التــي تعيــش 
ــق  ــن مناط ــا بي ــمية م ــا الموس ــي هجراته ــة ف ــواطًا طويل ــع أش ــا تقط ــًا بأنه ــاء عالمي ــان الحدب ــتهر الحيت فــي بحــر العــرب. وتش
التغذيــة القطبيــة ومناطــق التكاثــر االســتوائية، غيــر أن أبحــاث الجمعيــة حــول الحيتــان الحدبــاء فــي ســلطنة ُعمــان كشــفت 
أن هــذه المجموعــة هــي الوحيــدة مــن بيــن هــذه األنــواع فــي العالــم التــي ال تقــوم بالهجــرة، بــل تتتكاثــر وتتغــذى فــي نفــس 
المنطقــة الجغرافيــة التــي تعيــش فيهــا، ممــا يؤهلهــا فعــًا ألن يطلــق عليهــا الحيتــان الحدبــاء العربيــة. وال يعــد هــذا األمــر 
هــو وجــه التفــرد الوحيــد لهــا، بــل أثبتــت أبحاثنــا التــي أجريناهــا مؤخــرًا أيضــًا أنهــا أحــد أقــل األنــواع عــددًا وُيحتمــل أن تكــون 

أكثرهــا ٌعرضــًة لخطــر االنقــراض فــي العالــم، إذ أن أعدادهــا تقــل عــن 100 حــوت فــي ُعمــان. 

وقــد شــاركت الجمعيــة فــي عــام 2014 فــي إعــداد التقاريــر البحثيــة التاليــة: “أكثــر أنــواع الحيتــان ُعزلــًة وتفــردًا فــي العالــم: الحيتــان 
الحدبــاء فــي بحــر الحــرب” وُنشــر هــذه البحــث فــي مجلــة “بلــوس ون”PLOS One”، وكذلــك “األمــراض الجلديــة الشــبيهة بالوشــم فــي 
المجموعــات الفرعيــة المتعرضــة لخطــر اإلنقــراض مــن الحيتــان الحدبــاء” وُنشــر هــذا البحــث فــي دوريــة “علــم الحيــوان فــي منطقــة الشــرق 

األوســط”. 
ــر ودفــع  ــى التعــاون والعمــل المشــترك مــع كافــة الجهــات المحليــة والعالميــة ومســاعدتها فــي تطوي ويهــدف المشــروع فــي مجملــه إل
جهــود صــون الحيتــان بنــاًء علــى البيانــات المســتخلصة مــن األبحــاث والدراســات، إضافــة إلــى تحديــد دقيــق لتــوزع هــذه الحيوانــات وأعدادهــا 
ــد وتقييــم أهــم المخاطــر  ــل الطبيعيــة لهــا فــي الســلطنة وتحدي ــد أهــم الموائ وخصائــص وصفــات هــذه المجموعــة فــي ُعمــان وتحدي
التــي تواجههــا والحــد مــن أثارهــا عبــر جهــود الصــون واإلدارة، وأخيــرًا نشــر الوعــي حــول القضايــا البيئيــة فــي البيئــات البحريــة والســاحلية 

المتعلقــة بالحيتــان وتعزيــز التثقيــف والتعليــم البيئــي فــي ســلطنة ُعمــان. 

الحوت األحدب العربي في منطقة حاسك.
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ترقيم وتتبع الحيتان

نجحــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي ترقيــم وتتبــع ثالثــة مــن الحيتــان الحدبــاء فــي شــهر فبرايــر مــن العــام الماضــي، وذلــك بعــد الحصــول 
 )NOAA( علــى تصريــح خــاص مــن المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان، وذلــك بالتعــاون مــع اإلدارة الوطنيــة للمحيطات والغــاف الجــوي
ومعهــد “إنســتتيوتو أكوالــي” البرازيلــي )IA( ومنظمــة حمايــة الحيــاة الفطريــة )WCS(. ويتضمــن الشــركاء المحليــون للجمعيــة 
فــي هــذا العمــل كل مــن شــركة المحيطــات الخمســة للخدمــات البيئيــة ش.م.م ووزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ووزارة الزراعــة 
والثــروة الســمكية وجامعــة الســلطان قابــوس. ولقــد تمكنــت الجمعيــة مــن خــالل تتبــع الحيتــان عبــر األقمــار الصناعيــة مــن الحصــول 
ــاًل  ــة مي ــان المراقب ــدة، حيــث أظهــرت الحيت ــة الفري ــا عــن مواســم حركــة وســلوك هــذه الفصيل ــادة معرفتن ــات ســاهمت فــي زي ــى بيان عل
نحــو التنقــل مــا بيــن مناطقهــا الرئيســية فــي خليــج الحالنيــات وخليــج مصيــرة، علمــً أن هــذه المناطــق تواجــه نشــاطات تنميــة صناعيــة 

متســارعة ممــا يزيــد مــن حاجتنــا الملحــة لوجــود خطــة إدارة بعيــدة المــدى لهــذه الموائــل الطبيعيــة.

قــررت المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان أنــه يمكــن ترقيــم وتتبــع 10 حيتــان كحــٍد أقصــى، وتســعى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة حاليــً إلــى 
تأميــن التمويــل الــالزم إلتمــام المســوحات الميدانيــة لعــام 2015.

تسجيل ورصد أصوات الحيتان

ُنشــرت ثــالث وحــدات لتســجيل األصــوات البحريــة فــي عــام 2012 علــى 
شــكل مثلــث فــي منطقــة خليــج مصيــرة، ثــم تمــت إســتعادتها 
بعــد مضــي 142 يومــً مــن قبــل الغواصيــن فــي عــام 2013. ومــن ثــم 
ُأعيــد نشــرها مــرًة أخــرى  فــي عــام 2014، وهــي تقــدم اآلن تغطيــًة 
أوســع للمنطقــة القريبــة مــن مينــاء الدقــم. وال يــزال العمــل جاريــً 
علــى أرشــفة البيانــات التــي تتأتــي مــن هــذا العمــل، ومــن المزمــع 
أن يبــدأ العمــل علــى معالجــة تلــك البيانــات علــى يــد فريــق مــن 
المختصيــن الذيــن سينشــئون مختبــرًا صوتيــً جديــدًا فــي المرافــق 

التابعــة لمنظمــة حمايــة الحيــاة الفطريــة  فــي نيويــورك.

فريق الجمعية والمتطوعين في أنشطة 
ترقيم الحيتان في منطقة حاسك.

ُمنسقة مشاريع الجمعية، الفاضلة/ أسماء البلوشي وهي 
ترصد غناء الحيتان.
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المشاركة مع الموانيء الُعمانية ووزارة البيئة والشؤون المناخية 

نظــرًا لقلــة أعــداد هــذه المجموعــة مــن الحيتــان فخســارة حــوت واحــد كل خمــس ســنوات هــو الحــد األقصــى الممكــن للمحافظــة علــى بقــاء 
هــذه الحيتــان، ولتعزيــز ودعــم تعافــي هــذه الحيوانــات مــن خــالل التكاثــر المســتدام لهــا فــال يمكــن للعالــم أن يتحمــل خســارة أًي مــن هــذه 
الحيتــان بعــد اآلن. وقــد شــهد الســاحل الُعمانــي تزايــدًا مضطــردًا فــي األنشــطة الصناعيــة. وفــي حيــن ُتجــرى تقييمــات األثــر البيئــي دوريــً، 
فــإن القليــل منهــا يؤمــن لنــا مــا يكفــي للتخفيــف مــن اآلثــار التــي تتعــرض لهــا الحيتــان الحدبــاء، كمــا أنــه ال تــزال اآلثــار التراكميــة ألعمــال 

التطويــر واألنشــطة الجديــدة التــي تجــري بالمناطــق الســاحلية والبحريــة غيــر محســوبة بالكامــل تقريبــً فــي ُعمــان. 

  وكمــا يظهــر بالخريطــة المرفقــة، فــإن الحيتــان الُمرقمــة تتحــرك بالقــرب مــن مينائــي الدقــم وصاللــة مباشــرًة. وقــد ســنحت الفرصــة أمــام 
ــن محمــد  ــي الدكتــور أحمــد ب ــاء العربيــة علــى معال ــان الحدب ــو مــن العــام الماضــي لعــرض أعمالهــا حــول الحيت الجمعيــة فــي شــهر ماي
بــن ســالم الفطيســي، وزيــر النقــل والمواصــالت والرئيــس التنفيــذي لجميــع الموانــئ فــي ُعمــان. حيــث قامــت الجمعيــة بعــرض أبحاثهــا 
ودراســتها والتعبيــر عــن مكامــن قلقهــا، وطلبنــا بــدء جميــع الموانــئ فــي مناقشــة تدابيــر التخفيــف مــن اآلثــار التــي تتعــرض لهــا الحيتــان 

الحدبــاء حتــى يتســنى ضمــان عــدم تضررهــا مــن األنشــطة التــي تجــري بالموانــئ. 

ــل الطبيعيــة وإعــداد خرائــط الحساســية فــي  ــي حــول إعــداد نمــوذج للموائ وتجــري أعمــال التحليــل علــى قــدم وســاق فــي الوقــت الحال
المناطــق الرئيســية بغيــة الخــروج ببعــض التوصيــات المبدئيــة حــول إدارة األنشــطة. غيــر أن هــذا العمــل يتطلــب جمــع المزيــد مــن البيانــات 
ــر  ــر محمــد بــن ســالم التوبــي، وزي ــه أعمــال اإلدارة. وقــد ُعقــدت اجتماعــات مــع معالــي الوزي ــالزم لتسترشــد ب لتقديــم التقييــم الشــامل ال

البيئــة والشــؤون المناخيــة لمطالبــة الجهــات الحكوميــة المختصــة باتخــاذ المبــادرة والبــدِء بإعــداد معاييــر للصــون والحمايــة. 

دليل نشاطات مشاهدة الحيتان والدالفين 

ــة أيضــً. ومــن  ــد مــن الفــرص المحتمل ــر أنهــا تجلــب معهــا العدي ــة، غي ــرات البيئي ــا تترافــق الســياحة مــع بعــض المخاطــر والتأثي ــادًة م ع
المأمــول أن يســهم هــذا المشــروع فــي تحســين أنشــطة مشــاهدة الدالفيــن الناشــئة فــي الســلطنة والتثقيــف بهــا. ومــن خــالل ذلــك 
يمكــن حمايــة الدالفيــن والحيتــان مــن التأثيــرات الضــارة التــي قــد تترافــق مــع أنشــطة الســياحة. ويتمثــل الهــدف األســمى فــي رفــع ســوية 
المعاييــر، وزيــادة الربحيــة المتعلقــة بســياحة مشــاهدة الحيتــان والدالفيــن فــي ُعمــان، مــع العمــل فــي الوقــت ذاتــه بشــكل فعــال علــى 

ــة الحيتــان وموائلهــا الطبيعيــة. حماي

وعلــى مــدى الســنتين الماضيتيــن، عملــت الجمعيــة علــى إجــراء بحــث تمهيــدي حــول األنشــطة الجــاري تنفيذهــا فــي مســقط فــي هــذا 
المجــال، بمــا فــي ذلــك إجــراء مســح للمشــغلين المحتمليــن ووضــع المبــادئ التوجيهيــة الالزمــة. وبالفعــل ُعقــدت أول ورشــة عمــل حــول 
المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بمشــاهدة الدالفيــن والحيتــان فــي 2013 بحضــور عــدد مــن العامليــن بالشــركات الســياحية وممثليــن عــن 
وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية وعــن وزارة الســياحة، وبدعــم مــن اللجنــة الفرعيــة لمشــاهدة الحيتــان التابعــة للمفوضيــة الدوليــة 
لصيــد الحيتــان. وقــد اشــتمل التدريــب علــى جــزء نظــري داخــل قاعــات التدريــس، إضافــة إلــى تدريــب عملــي فــي المــاء، حيــث تــم إجــراء 
محــاكاة لصــور التفاعــل مــع الحيتــان والدالفيــن باالســتعانة بأفضــل الممارســات المتبعــة فــي هــذا الشــأن. كمــا ُنظمــت فــي شــهر ينايــر 2014 

ورشــة عمــل ثانيــة وُخصصــت للمرشــدين الســياحيين العامليــن فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن الســلطنة. 

بناء القدرات والتعاون اإلقليمي

ــو مــن العــام الماضــي فــي مدينــة  شــكل اجتمــاع اللجنــة العلميــة التابعــة للمفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان، المنعقــد فــي شــهر ماي
بليــد بســلوفينيا، فرصــًة ســانحة أمــام جمعيــة البيئــة الُعمانيــة الســتعراض بيانــات ترقيــم الحيتــان الناتجــة عــن مشــروع النهضــة للحيتــان 
ــات الجهــود الدوليــة. وســتواصل  والدالفيــن وفرصــة للتواصــل مــع بقيــة النظــراء وضمــان إبقــاء الحــوت األحــدب العربــي علــى رأس أولوي
اللجنــة العلميــة بــذل مســاعيها للحصــول علــى موافقــة أعضــاء المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان لدعــم تطويــر خطــة إدارة المحافظــة 
علــى الحيتــان مــن الــدول المعنيــة. ونظــرًا للبــاع الطويــل الــذي تتمتــع بــه جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي مجــال األبحــاث، فقــد طلــب الصنــدوق 

العالمــي للحيــاة الفطريــة مــن الجمعيــة تقديــم المشــورة والدعــم فــي تشــكيل مبــادرة لحمايــة الحيتــان.

وبالتزامــن مــع ذلــك، تواصــل الجمعيــة العمــل علــى بنــاء قــدرات المســاعدين الميدانييــن الثالثــة التابعيــن للجمعيــة الذيــن يعملــون فــي 
جزيــرة مصيــرة. كمــا أنهــم تمكنــوا بفضــل ذلــك التدريــب مــن إجــراء عمليــات مســح بمفردهــم لحــاالت الجنــوح علــى طــول ســواحل جزيــرة 

مصيــرة، بمــا يعــزز قاعــدة بيانــات حــاالت الجنــوح لــكل مــن الحيتــان والســالحف البحريــة.
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الدالفين الدوارة

خريطًة تظهر تحركات 
الحيتان المرقمة بالقرب 
من ميناء الدقم وميناء 

صاللة.
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مشاريع صون البيئة البرية

أبحاث أشجار اللبان وحمايتها

لقــد ســاهم اللبــان بــدور أصيــل فــي التــراث والثقافــة الُعمانييــن، وكان مصــدرًا رئيســيً لدخــل الســكان فــي ظفــار لقــرون طويلــة، كمــا 
يــؤدي الُلبــان فــي ُعمــان أدوارًا بيئيــًة هامــًة: حيــث تنمــو أشــجار الُلبــان علــى األرض الهامشــية التــي ال تصلــح للزراعــات التقليديــة، وتعمــل 
ــر الظــل المناســب. وفــي  ــد مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة، وتوفي ــة، وعلــى تأميــن موطــن مناســب للعدي ــة مــن التعري ــة الترب علــى حماي
الواقــع ال يعلــم إال القليــل مــن النــاس أن اللبــان يتــم حصــاده عــن طريــق كشــط جــزع أشــجار اللبــان )والتــي تعــرف علميــً باســمها الالتينــي  
Boswellia sacra( وفروعهــا. وخــالل الســنوات القليلــة الماضيــة وبعــد مراقبــة أنمــاط نمــو أشــجار اللبــان عــن كثــب، الحــظ الباحثــون أن 
الكشــط يكــون عنيفــً حتــى أنــه كثيــرًا مــا يــؤدي إلــى تدهــور حالــة الشــجرة علــى نحــو ال ُيرجــى معــه تعافيهــا بعــده. كمــا كان للتغيــرات 
ــن  ــك، فمــن المهــم مراقبــة هذي ــاًء علــى ذل ــة الماضيــة أثرهــا علــى نمــو أشــجار اللبــان. وبن المناخيــة التــي حدثــت خــالل الســنوات القليل

العامليــن وتســجيل آثارهمــا علــى اســتمرار زراعــة اللبــان فــي محافظــة ظفــار. 

ويركــز هــذا المشــروع البحثــي طويــل األجــل، الــذي يمولــه بنــك إتــش إس بــي ســي، علــى أربــع مواقــع بحثيــة تجريبيــة فــي محافظــة ظفــار 
ــان دون اإلضــرار باألشــجار.  ــد مــن اللب ــح األشــجار بهــدف الحصــول علــى محصــول جي ــات تجري ــر األنســب لعملي ــد التوات ــى تحدي ويهــدف إل
وعــالوًة علــى ذلــك، فمــن خــالل مراقبــة بيانــات األرصــاد الجويــة فــي ثــالث مواقــع مختلفــة، يهــدف المشــروع إلــى وضــع األســاس الــذي يقــوم 
ــار  ــك اآلث ــر المناخــي وكذل ــة علــى التغي ــار المترتب ــة اآلث ــات الطقــس التــي يمكــن اســتخدامها فــي المســتقبل مــن أجــل مراقب ــه بيان علي
المترتبــة علــى أنمــاط النمــو ألشــجار اللبــان. كمــا تتضمــن األهــداف غيــر المباشــرة للمشــروع أيضــً محاولــة تشــجيع العامليــن فــي مجــال 
جنــي المحصــول مــن الجيــل القديــم والذيــن هجــروا هــذا العمــل وانتقلــوا إلــى العيــش فــي المــدن، إلحيــاء هــذا العمــل واإليمــان بقابليــة 

هــذا العمــل للعــودة إلــى الحيــاة مــرة أخــرى وإعــادة اســتزراع أشــجار اللبــان، لكــن هــذه المــرة يجــب حصادهــا بأســاليب مســتدامة.

أزهار اللبان 
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النتائج

ــح الجــزء  ــى أن الحجــم األمثــل للجــرح يجــب أال يتجــاوز مســاحة 12 ســم2 )3 ســم طــول × 4 ســم عــرض(، مــع تجري ــج األوليــة إل أشــارت النتائ
الخارجــي وحســب مــن جــزع الشــجرة. ويتوقــف عــدد عمليــات التجريــح علــى إرتفــاع الشــجرة وحجــم جزعهــا والغطــاء الورقــي لهــا، ويجــب أن 
تتباعــد الجــروح فيمــا بينهــا مســافة ال تقــل عــن 30 ســم تقريبــً مــن بعضهــا البعــض. وإن اتبــاع هــذه الوســائل المثلــى فــي عمليــة الحصــاد 

تســهم فــي تقليــل اآلثــار الجانبيــة لتجريــح األشــجار وتضمــن بقائهــا بوجــه عــام بحالــة جيــدة وإنبــات بذورهــا.

النتائج المرتبطة بدورات الحصاد

مــن الممكــن أن يســتمر الحصــاد لثــالث ســنوات، غيــر أنــه يجــب أن يعقبــه فتــرة راحــة مدتهــا ســنة أو ســنتين للســماح لمواضــع التجريــح أن 
 . تلتئم

• يجب حصاد األشجار سبعة أشهر بالسنة )إعتبارًا من نوفمبر وحتى مايو(، وتمتد فترة الحصاد على مدى فترات   
   متعاقبة تتراوح من 21 إلى 28 يومً. وتحتاج األشجار خالل الشهور األكثر حرارًة من تلك الفترة )إبريل - مارس( إلى   

يومــً.   14 قدرهــا  متعاقبــة  فتــرات  مــدى  علــى  حصادهــا    
• تبلغ األشجار أعلى درجات إنتاجها من اللبان في سلسلة حصادها الثالثة أو الرابعة وفي سنة الحصاد الثالثة. 

النتائج المرتبطة بطرق الحصاد

• كان إنتاج األشجار التي تعرضت للتجريح الشديد خالل فترة الدراسة أقل إزهارًا من األشجارالتي لم تتعرض للتجريح.    
• يمكن تقدير إنتاج شجرة معينة تبعً لموقعها وارتفاعها وشكلها ومدى قوة الشجرة إجماالً.   

• توصل الباحثون إلى أن الجزء السفلي من جذع الشجرة ينتج قدرًا أكبر من المادة الصمغية مقارنًة باألجزاء العلوية من جذع   
    الشجرة. 

• تتسم أشجار اللبان بنموها البطيء وطرح ضعيف للبذور، األمر الذي يشكل تهديدًا ضمنيً لتكاثر  أشجار اللبان.   

شجرة اللبان، ظفار
حمد الغيالني
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النتائج المرتبطة بالظروف المناخية

• للعوامل المناخية أثرها على محصول اللبان )أي مقدار اللبان الناتج(. وقد أثبتت الدراسات التي أجريت على األشجار التي تنمو   
    بالمناطق التي تتعرض للرياح الموسمية إنتاجها لكميات أكبر من المادة الصمغية من األشجار التي تنمو في مناطق أخرى.    
• يعد إنخفاض الترسيب والرياح العاتية من العوامل المناخية الرئيسية المسؤولة عن حاالت التصحر في جبال ظفار التي تنمو   

    بها أشجار اللبان نموًا طبيعيً. 

ما التالي؟

تــم إطــالع الســلطات المختصــة علــى هــذه النتائــج. ومــن المقــرر أن تركــز تكملــة المشــروع علــى نقــل الــدروس المســتفادة إلــى القطــاع 
الرئيســي مــن الجمهــور، علــى نحــو يعــزز ثقافــة الحفــاظ علــى هــذه األشــجار بيــن أفــراد المجتمعــات المحليــة وُيشــجع ممارســات العمــل 
الجيــدة تجاههــا علــى صعيــد المؤسســات. وقــد قامــت الجمعيــة بتصمميــم وطباعــة ملصقــات تصويرية بيانية شــاملة بهدف اســتخدامها 
ضمــن حمــالت توعيــة للمزارعيــن حــول أســاليب الحصــاد المســتدام للبــان، وهــو مــا يعــد ذات أهميــة حيويــة لبقــاء هــذه األشــجار المحليــة 

واســتمرارها. ومــن المقــرر أن تجــري حمــالت التوعيــة هــذه فــي عامــي 2015 و2016. 

برنامج بنــاء القــدرات

قــام العضــو الســابق فــي المجلــس التنفيــذي لجمعيــة البيئــة  الُعمانيــة ومديــر مشــروع اللبــان، د. محســن العامــري، بتدريــب الفاضــل/ بــدر 
الشــنفري مــن محافظــة ظفــار علــى مــدى الســنوات األربعــة الماضيــة علــى أســاليب الحصــاد المســتدام لالشــجار إلــى جانــب أعمــال المراقبــة 
وجمــع البيانــات. وتأمــل الجمعيــة بــأن يقــوم بــدر بــدور رائــد فــي عمليــة توعيــة العامليــن فــي مجــال جنــي اللبــان حــول نتائــج األبحــاث والطــرق 

األفضــل لجنــي المحصــول.
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أبحاث طيور الرخمة المصرية وحمايتها

تتعــرض طيــور الرخمــة المصريــة لخطــر االنقــراض عالميــً. وقــد حصلــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي عــام 2014 علــى دعــم مــن شــركة شــل 
للتنمية ُعمــان مــن أجــل تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن األبحــاث حــول هــذه األنــواع فــي ُعمــان، فــي حيــن ركــزت المرحلــة األولــى فــي عــام 2011 
علــى دراســة أنواعهــا فــي جزيــرة مصيــرة. أمــا المرحلــة الثانيــة فتناولــت منطقــة جغرافيــة أوســع مــن ســابقتها، حيــث تــم مراقبــة مناطــق 

جديــدة لتربيــة الطيــور حــول واليــة مســقط ومحافظــات الشــرقية والداخليــة والظاهــرة والباطنــة والوســطى.

تمثــل الهــدف مــن البحــوث الميدانيــة فــي التعــرف علــى مواقــع تجمــع طيــور الرخمــة وتحركهــا وموائلهــا الرئيســية والتهديــدات الرئيســية 
التــي تتعــرض لهــا هــذه األنــواع وموائلهــا الطبيعيــة. 

وقــد جــرى البحــث الميدانــي األول فــي أغســطس وتنــاول 12 موقعــً فــي المناطــق الســتة المذكــورة أعــاله وجــرى مســح مــا مجموعــه 19 
مردمــً للنفايــات فــي تلــك المناطــق. كمــا تــم زيــارة مجموعــة واســعة مــن الموائــل الطبيعيــة المناســبة، مــن بينهــا الجبــال واألراضــي 
المرتفعــة إلــى جانــب المناطــق الطبيعيــة الصحراويــة وشــبه الصحراويــة. وكانــت بعــض المشــاهدات مرتفعــًة تشــير إلــى تواجــد 200 طائــر 
فــي منطقــة الداخليــة. أمــا المســح الميدانــي الثانــي فقــد جــرى فــي نوفمبــر مــن العــام الماضــي حيــث تــم خاللــه إعــادة زيــارة المناطــق التــي 
غطاهــا المســح األول. وقــد تــم مالحظــة عــدد كبيــر مــن طيــور الرخمــة المصريــة خــالل المســحين وهــي تجتمــع فــي مواقــع التغذيــة التــي 
تكــون فــي األســاس فــوق مــرادم النفايــات والقمامــة، باالســتعانة بأبــراج الكهربــاء كنقــاط تجمــع لهــا. كمــا أنــه مــن المقــرر  إجــراء مســح ثالــث 

فــي مايــو مــن عــام 2015. 

طائر الرخمة المصرية
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إعداد مواد تثقيفية

تــم إعــداد مطبوعــة تعريفيــة بطيــور الرخمــة المصريــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة فــي ســبيل تحقيــق هدفيــن اثنيــن همــا: 1( تقديــم 
العــون للمســاعدين الميدانييــن حــول تحديــد أعمــار تلــك األنــواع. 2( تعريــف جمهــور عريــض بطيــور الرخمــة المصريــة. وتقــدم المطبوعــة 
عرضــً للمالحظــات الميدانيــة والخصائــص الوراثيــة لطيــور الرخمــة المقيمــة والمهاجــرة فــي ُعمــان. كمــا أنهــا تقــدم مالحظــات مفيــدة 
حــول الموائــل الطبيعيــة لتلــك األنــواع وأســاليب التغذيــة لديهــا. وقــد ُصممــت المطبوعــة لتوزيعهــا علــى المســاعدين الميدانييــن 
والمتخصصيــن المحلييــن فــي علــم األحيــاء وطــالب المــدارس والجامعــات والمجتمعــات المحليــة وكذلــك علــى المعنييــن بالمحافظــة 
علــى الحيــاة البريــة فــي الســلطنة فــي ســبيل زيــادة قدراتهــم علــى التعــرف علــى مختلــف المراحــل العمريــة وأشــكال الريــش المتعــددة 
لهــذه األنــواع وصــوالً إلــى دعــم المزيــد مــن أنشــطة المحافظــة عليهــا.  وتعــد هــذه هــي المــادة التثقيفيــة األولــى التــي تســتخدم لرفــع 

الوعــي بأنــواع الطيــور المهــددة بخطــر اإلنقــراض فــي ُعمــان. 

إشراك المجتمعات المحلية

ُأجريــت العديــد مــن المقابــالت مــع الصياديــن المحلييــن والمزارعيــن وأهــل القــرى خــالل المســح االســتقصائي فــي أغســطس مــن العــام 
الماضــي. وكان الهــدف مــن تلــك المقابــالت هــو زيــادة معرفــة عامــة النــاس بأهميــة تلــك األنــواع فــي ُعمــان ورفــع الوعــي بكفيــة المحافظــة 
عليهــا. وكان تفاعــل الكثيــر مــن الســكان المحلييــن والمزارعيــن إيجابيــً مــع أنشــطة المحافظــة علــى تلــك األنــواع التــي أجراهــا الفريــق 
الميدانــي حتــى أنــه تــم الكشــف عــن العديــد مــن المواقــع التــي تحــوي أعــدادًا كبيــرًة مــن طيــور الرخمــة المصريــة بفعــل دعــم األهالــي 
وتوجيههــم. وإضافــًة إلــى ذلــك، عقــدت دورات تدريــب مهنــي للنســاء مــن جزيــرة مصيــرة فــي أكتوبــر مــن العــام الماضــي، ويمكــن اإلطــالع 

علــى هــذه التفاصيــل فــي القســم التالــي الــذي يتحــدث عــن أنشــطة التواصــل مــع المجتمعــات المحليــة.
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بنــاء القــدرات 

تــدرب الفريــق الميدانــي لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل المســوح 
علــى  المصريــة  الرخمــة  طيــور  بشــأن  االســتقصائية  الميدانيــة 
أســاليب االســتقصاء حــول مختلــف أنــواع الطيــور الجارحــة وارتقــت 
ــة بشــكل ملحــوظ. وكان مــن بيــن المهــارات التــي  قدراتهــم الفني
إكتســبها هــؤالء األفــراد خــالل األنشــطة الميدانيــة مــا يلــي: مهــارات 
التعريــف وجمــع المعلومــات وتحليلهــا وتقييــم أنشــطة التغذيــة 
الطيــور  لعلــم  البريطانــي  للصنــدوق  وفقــً  الرخمــة  طيــور  لــدى 
)BTO( ورمــوز التغذيــة ودالئلهــا إلــى جانــب التدريــب علــى اســتخدام 
لحمايــة  الدولــي  االتحــاد  قائمــة  علــى  المــدرج  التهديــدات  تقييــم 
الطبيعــة )IUCN( لألنــواع المهــددة وتحديــد الدرجــات علــى نمــوذج 
)الضغــط - الحالــة - االســتجابة )PSR( لفحــص وقيــاس مــدى شــدة 
التهديــدات التــي تتعــرض لهــا أنــواع الطيــور وموائلهــا الطبيعيــة. 

المساعدون الميدانيون التابعون لجمعية البيئة الُعمانية جمعة 
العريمي وجمعة الحميدي ومدير التواصل مع المجتمعات د. حمد 
الغيالني وهم يقومون بتصوير طيور الرخمة المصرية وتحديدها.



التقرير السنوي 24٢٠١٤
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النحام الكبير، البحيرات الوردية
حمد الغيالني



التقرير السنوي 26٢٠١٤

مشاريع التواصل مع المجتمعات

تتــراوح مبــادرات التواصــل مــع المجتمعــات لدينــا مــن رفــع الوعــي بالقضايــا البيئيــة فــي المــدارس واألماكــن العامــة إلــى جانــب اســتهداف 
طــالب التعليــم العالــي. وقــد شــهد عــام 2014 زيــادًة فــي أنشــطة اســتزراع األشــجار المحليــة بالجمعيــة واســتمرار مســابقات الخطابــة البيئيــة 
العامــة الســنوية. كمــا حققــت ســاعة األرض نجاحــً كبيــرًا وينصــب اهتمامنــا فــي الوقــت الحالــي علــى زيــادة الحمــالت التطوعيــة وإشــراك 
الجمهــور مشــاركًة فاعلــًة. وعــالوًة علــى ذلــك، اســتمر العمــل مــع النســاء فــي جزيــرة مصيــرة كمــا ُقدمــت العديــد مــن العــروض المرئيــة 

للمجتمعــات المحليــة والمــدارس.

التدريب االقتصادي االجتماعي للمرأة الُعمانية على تقنيات الحرف اليدوية 
عقــدت الجمعيــة برنامجــً تدريبيــً فــي عــام 2012 حــول تقنيــات الحــرف اليدويــة للمــرأة فــي جزيــرة مصيــرة، وهــي الجزيــرة التــي تتميــز بتنوعها 
البيولوجــي. وقــد أســهم هــذا المشــروع فــي منــح الجمعيــة الفرصــة لعــرض المنافــع الماليــة التــي قــد تعــود علــى أفــراد المجتمعــات 
ــة شــركة شــل  ــذي كان تحــت رعاي ــواع الهامــة. كمــا شــهد عــام 2014 اســتمرارًا لهــذا المشــروع ال المحليــة مــن وراء الحفــاظ علــى هــذه األن

للتنمية ُعمــان. 

التعاون مع جمعية المرأة الُعمانية 
تــم تدريــب 24 إمــرأًة فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام الماضــي علــى الطباعــة علــى الشاشــة الحريريــة وإعــادة تدويــر الــورق بالتعــاون مــع 
ــة. وكان الهــدف مــن هــذا المشــروع هــو تعريــف المشــاركات بتقنيــات  ــرأة الُعماني ــة الم ــب وجمعي ــات التدري معهد النواخذة لخدم
ــدر دخــاًل ألفــراد المجتمــع المحلــي. وكانــت  الفنــون والِحــرف اليدويــة وتدريبهــن علــى تطويــر المنتجــات، وهــي أنشــطة مــن الممكــن أن ُت
موضوعــات التدريــب ترتكــز بوجــه عــام علــى الحفــاظ علــى البيئــة علــى نحــو يســهم فــي رفــع الوعــي بالتــراث الطبيعــي ُلعمــان وبتنوعهــا 

البيولوجــي. 

وخــالل التدريــب علــى إعــادة التدويــر، اســتخدمت المشــاركات النفايــات الورقيــة إلعــادة إنتــاج الــورق، وفــي تطويــر العديــد مــن المنتجــات مــن 
بينهــا الُمفكــرات واألقــالم والبطاقــات الترحيبيــة. وقــد التجــأ المدربــون إلــى نهــج تشــاركي فــي تخطيــط العمــل وتلقــوا أفــكارًا مــن النســاء 

مــن خــالل المناقشــات التــي جــرت معهــن حــول ثقافاتهــن وعالقاتهــن ببيئاتهــن المحليــة. 
أمــا خــالل التدريــب علــى مهــارات الطباعــة علــى الشاشــة الحريريــة، فقــد تــم تدريــب المشــاركات علــى الطباعــة علــى الــورق وعلــى القمصــان 
واألكــواب. وعكســت التصاميــم المســتخدمة بتنوعهــا اإلحيائــي الــذي تتميــز بــه بيئاتهــم المحليــة، ومــا تتضمنــه مــن طيــور الرخمــة 

المصريــة وســالحف الريمانــي البحريــة والحيتــان والدالفيــن. 
كانــت الــدورة التدريبيــة مجانيــة، وقــد اســتفادت النســاء المشــاركات مــن اســتخدام النفايــات الورقيــة ومهــارات الطباعــة علــى الشاشــة 
الحريريــة إلنتــاج منتجــات محليــة قابلــة للتســويق وبالتالــي الحصــول علــى إمكانيــة تأميــن دخــل دائــم، كمــا ســاهم اســتخدام صــور األنــواع 
المحليــة بإعطــاء النســاء شــعور اإلنتمــاء للبيئــة الطبيعيــة المحليــة. وُنظــم حفــل 
ختامــي فــي نهايــة البرنامــج التدريبــي حضــره العديــد مــن الممثليــن عــن المجتمــع 

المحلــي، مثــل والــي مصيــرة وممثليــن عــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة. 

ســوف تواصــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة تنفيــذ هــذا البرنامــج لضمــان وتعزيــز قــدرة 
النســاء علــى بيــع المنتجــات للســواح والشــركات، وفــي كل الحــاالت فإننــا نأمــل بــأن 
تتمكــن كل واحــدة مــن هــؤالء النســوة مــن اســتخدام المهارات المكتســبة لتصنيع 
الفــردي، ممــا يضمــن النجــاح للمشــروع  وبيــع المنتجــات اليدويــة علــى الصعيــد 

اإلقتصــادي االجتماعــي لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة وجمعيــة المــرأة الُعمانيــة.
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حملة »فليغرسها« الستزراع األشجار البرية الُعمانية
نظمــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة حملــة اســتزراع األشــجار البريــة المحليــة فــي عامــي 2013 و2014 تحــت رعايــة كل مــن مينــاء صالــة وصنــدوق 
ــك إشــراك المتطوعيــن ورفــع  ــة وكذل ــة فــي اســتزراع األشــجار المحلي ــة. وتمثــل الهــدف مــن هــذه الحمل ــى البيئ ــة عل ــورد للمحافظ ف
مســتوى الوعــي بأهميــة اســتزراع األشــجار المحليــة. وركــزت هــذه الحملــة علــى منطقــة ظفــار التــي تعــد موطنــً لمــا يربــو علــى 800 نوعــً 
مــن أصــل 1200 نــوع مــن أنــواع األشــجار الُعمانيــة المحليــة، كمــا أن هــذه المنطقــة تواجــه خطــر التصحــر وتتعــرض للرعــي الجائــر وغــزو 
ألنــواع دخيلــة علــى البــالد مــن األشــجار. وأقامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن خــالل هــذه الحملــة عالقــات وطيــدة مــع المجتمــع المحلــي 
والمســؤولين والمتطوعيــن والمــدارس والجامعــات والكليــات. وقــد ُأجريــت هــذه الحملــة علــى ثالثــة مراحــل، كان آخرهــا يتمثــل فــي إعــداد 

ُكتيــب تثقيفــي وحملــة توعويــة تســتهدف طــالب المــدارس فــي منطقــة ظفــار علــى وجــه الخصــوص. 

الكتيب التثقيفي
أعــدت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، بمســاعدة حديقــة النباتــات واألشــجار الُعمانيــة، ُكتيبــً تثقيفيــً شــاماًل يحــوي تفاصيــاًل عــن أنــواع األشــجار 
فــي منطقــة ظفــار ومــدى تأقلمهــا مــع طبيعــة األجــواء المناخيــة الســائدة بالســلطنة وتأثيــر التصرفــات اإلنســانية عليهــا. كمــا يحتــوي 

الُكتيــب علــى بعــض األســئلة واألجوبــة إلشــراك األطفــال فيهــا.

إشراك المدارس
التربيــة  مديريــة  مــع  بالتعــاون  توعويــًة  حملــة  الجمعيــة  نظمــت 
والتعليــم بمحافظــة ظفــار، شــملت 26 مدرســًة وقدمــت عروضــً 
والطاقــة  ثمريــت  وواليــات  صاللــة  مدينــة  فــي  للطــالب  تفاعليــًة 

وضلكــوت. ومربــاط 
 700 مــع  الُعمانيــة  البيئــة  التثقيفــي بجمعيــة  الفريــق  وقــد عمــل 
مناقشــة  منهــم  وطلــب  عمــل،  مجموعــات  فــي  وطالبــة  طالــب 
والزحــف  والتصحــر  الجائــر  والرعــي  المناخيــة  التغيــرات  مشــاكل 
الُعمرانــي ومــدى تأثيــر كل ذلــك علــى األشــجار المحليــة. كمــا ُطلــب 
منهــم تصميــم حمــالت خاصــة بهــم الســتزراع األشــجار ومناقشــة 

تواجههــا.  التــي  والتحديــات  أهدافهــا 

الحفل الختامي
رعايــة  تحــت  ختاميــً  حفــاًل  الماضــي  العــام  مــن  مايــو  فــي  ُأقيــم 
ســعادة الشــيخ/ ســالم بــن عوفيــت الشــنفري رئيــس بلديــة ظفــار. 
اســتضافت كليــة صاللــة للعلــوم التطبيقيــة هــذا الحفــل وُكــرم 
فيــه المتطوعيــن والمعنييــن علــى جهودهــم التــي بذلوهــا علــى 

مــدار الحملــة. 
ومــن المقــرر أن  تتواصــل أنشــطة الجمعيــة الهادفــة إلــى اســتزراع 

األشــجار فــي 2015.

منسقة التعليم في جمعية البيئة الُعمانية، الفاضلة نهيلة 
السليماني وهي تعرف األطفال في منطقة ظفار باألشجار المحلية



التقرير السنوي 28٢٠١٤

المسابقة الثالثة للخطابة البيئية العامة للكليات والجامعات في ُعمان

أقامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة المســابقة الثالثــة للخطابــة البيئيــة للكليــات والجامعــات، بالتعــاون مــع مجموعــة عمــل اإلمــارات للبيئــة 
)EEG(، بهــدف اإلعــراب عــن عميــق اإلمتنــان للبيئــة وإعــالء قدرهــا والوقــوف علــى طبيعــة التحديــات التــي تواجههــا مــن خــالل إجــراء أبحــاث 

ودراســات وتنظيــم النقاشــات والحلقــات الدراســية. 
واجــه طــالب التعليــم العالــي فــي ســلطنة ُعمــان تحــٍد مفتــوح إلعــداد وتقديــم عــروض جيــدة حــول قضايــا ملحــة ومعاصــرة تتعلــق بالشــأن 
البيئــي. وســنحت للمشــاركين مــن خــالل هــذه المســابقة فرصــًة رائعــًة لعــرض معارفهــم ومواهبهــم، كمــا كانــت أداًة إلقامــة عالقــات جيــدة 

بيــن المؤسســات التعليميــة الحكوميــة منهــا والخاصــة. 

ــان )الراعيــان الذهبيــان( وشــركة دليــل للنفــط  ــيدنتال ُعم ــركة أوكس ــة وش ــل للتنمي ــركة ش ــة ش وقــد أقيمــت المســابقة تحــت رعاي
)الراعــي الفضــي( والمجموعــة الُعمانيــة العالميــة القابضــة وشــركة بيئــة والشــركة الُعمانيــة لإلســمنت والشــركة الُعمانيــة 
ــة  ــر مــن العــام الماضــي تحــت رعاي ــد أقيمــت المســابقة يومــي 28 و29 أكتوب ــاة البالتينييــن(. وق ــتثمار  )الرع ــة واالس ــة للتنمي العالمي

ــعيد. ــد آل س ــت فه ــى بن صاحبــة الســمو الســيدة الدكتــورة من

شارك في المسابقة أكثر من 200 طالب وطالبة موزعين على 48 
فريقًا يمثلون 28 كليًة وجامعًة من مختلف أرجاء السلطنة.

ضمت لجنة التحكيم في عضويتها كل من الفاضل/ ياسر بن عبد اهلل بن سليمان، حاكم المنطقة )20( ألندية” التوست ماسترز الدولية” 
والدكتور/ أسد اهلل العجمي، مستشار الوزير للشؤون األكاديمية بوزارة التعليم العالم، والدكتورة ثرية بنت سعيد السريري، مديرة دائرة التنوع 

األحيائي بوزارة البيئة والشؤون المناخية، والفاضلة/ شيماء اللواتية الرئيسة التنفيذية للجمعية الُعمانية للسالمة على الطرق، والفاضل/ 
ياسر الحارثي المدير المساعد لدائرة الدراسات واألبحاث بوزارة التعليم العالي إلى جانب الفاضل/ طارق البرواني مؤسس ُعمان المعرفة.
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المسابقة الثالثة للخطابة البيئية العامة للكليات والجامعات في ُعمان الفرق الفائزة

موضــوع “مــن المســؤول عــن المخّلفــات الغذائيــة” - كليــة ُعمــان لطــب األســنان )جهينــة بنــت عبــد اهلل البلوشــية وكاريشــما فيجــاي ماِنــك 
ونوريــن محمــود محمــد وبســمة بنــت ســعيد الكلبانيــة وفاطمــة بنــت عامــر المختــار(. 

موضــوع “كيــف ُيمكــن للمناهــج حمايــة بيئتنــا؟” - الكليــة التقنيــة بعبــري )عنــود بنــت محمــد المقرشــية وفاطمــة بنــت ســعيد الكلبانيــة 
وبســمة بنــت حميــد الهنائيــة(. 

موضــوع “االقتصــاد األخضــر: االلتزامــات والمســؤوليات” - جامعــة ظفــار )ماهــر بــن علــي الســليمي وشــيخة بنــت عامــر بــن بخيــت لبخيــت 
العمــري وآمنــة بنــت ســالم الزعابيــة وحســام حســين محمــود إبراهيــم وفاطمــة عامــر مســن(

موضــوع “كّلما تطّورت التقنيــات زادت نســبة التلوث” - الكليــة الدوليــة للهندســة واإلدارة )نــورا بنــت مســعود العبيدانيــة وإبتســام بنــت 
حميــد الشــكيرية وفاديــة بنــت علــي الفالحيــة وفاطمــة بنــت هــالل الكيوميــة وروان بنــت إبراهيــم الهاشــمية(.

ــز مهــارات التصميــم والعــرض  ــزة لتعزي ــذي حققتــه المســابقة الوطنيــة، عقــدت الجمعيــة ورش عمــل للفــرق الفائ وفــي أعقــاب النجــاح ال
لديهــم مــن أجــل المشــاركة فــي المســابقة اإلقليميــة التــي أقيمــت بدبــي فــي شــهر نوفمبــر الماضــي. 

لقاء الفرق الفائزة بمعالي محمد التوبي، وزير البيئة والشؤون المناخية قبل مغادرتهم إلى دبي.

مسابقة دبي اإلقليمية تشهد تنافس الفرق الُعمانية الفائزة ضد ما يربو على 
60 فريقًا من 8 دول.
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مبادرة ساعة األرض لعام 2014

حققــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل عــام 2014 نجاحــً باهــرًا مــن خــالل إحيائهــا لمبــادرة ســاعة األرض العالميــة والتــي ُتنظــم ســنويً لإلعــراب 
عــن مخــاوف البشــر إزاء مســتقبل كوكبنــا مــن خــالل تنفيــذ شــيء بســيط، غيــر أنــه الفــت للنظــر فــي الوقــت ذاتــه، أال وهــو إطفــاء األنــوار 
لمــدة ســاعة واحــدة فــي آخــر يــوم ســبت مــن شــهر مــارس فــي تمــام الســاعة 8:30 مســاًء. وتأتــي مبــادرة العــام 2014 تحــت شــعار “ســاعتنا، 
أرضنــا”، وكان مــن دواعــي فخرنــا أن ندخــل فــي شــراكة فيهــا مــع كل مــن شــركة تنميــة نفــط ُعمــان )الراعــي الفضــي( وشــركة صحــار 

لأللمنيــوم وشــركة تــاول الهندســية وشــركة نظم الطاقــة الشمســية العمانيــة وصيدليــة مســقط )الرعــاة البالتينيــون(.

ــقط  ــازا مس ــراون ب ــدق ك ــويق وفن ــة للتس ــل الُعماني ــركة ش ــقط وش ــوج مس ــركة الم كمــا تضمــن الرعــاة العينيــون كل مــن: ش
وإســتوديو يلــو وشــركة “إم إيفنتــس” ومركــز “تالنتــز” وشــركة هــل إنترناشــيونال وشــركة “تراكــس” ُعمــان وشــركة أصبــاغ 

ــة.  ــاء القابض ــركة الكهرب ــار وش ــان لإلبح ــركة ُعم ــوري” وش ــو فاكت ــركة “فوت ــر وش برج

وباالســتعانة بوســائل التواصــل االجتماعــي والوســائل التقليديــة وكذلــك بمســاعدة بعــض مــن أشــهر الشــخصيات الُعمانيــة، تلقــت 
الجمعيــة مــا يربــو علــى 2600 تعهــدًا مــن شــركات القطاعيــن الخــاص والعــام والمؤسســات الحكوميــة والتربويــة يقضــي بإطفائهــا لألنــوار 
لمــدة ســاعة واحــدة خــالل المبــادرة، فكانــت المبــادرة خيــر مثــال علــى المشــاركة المجتمعيــة وتوجــت بفاعليــة مهيبــة أقيمــت فــي المــوج 

مســقط.

وقــد تمكنــت الجمعيــة مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي إلــى جانــب دعــم كل مــن دار القمــة للصحافــة والنشــر وجريــدة الشــبيبة 
وجريــدة “تايمــز أوف ُعمــان” وشــركة “آي كومــز” وإذاعــة “ميــرج إف إم” وإذاعــة “وصــال إف إم”، مــن توصيــل رســالتها إلــى مختلــف أرجــاء 
ُعمــان ومــن إشــراك المتطوعيــن. وتشــرفت الجمعيــة بمشــاركة كل مــن دار األوبــرا الســلطانية بمســقط والجامــع األكبــر وبلديــة مســقط 
وجامعــة الســلطان قابــوس فــي هــذه المبــادرة وإطفــاء األضــواء غيــر الضروريــة لديهــم. كمــا اســتطعنا أن نقــدر حجــم الطاقــة التــي ُوفــرت 
ــاء، وهــو مــا يكفــي لتزويــد 1200 منــزالً بالطاقــة الكهربائيــة لســاعة  خــالل تلــك الســاعة وبلــغ 67 ألــف كيلــو واط فــي الســاعة مــن الكهرب

واحــدة !

ــي  ــد الحارث ــري وأحم ــان العيس ــيخ خلف ــي والش ــي الحبس نــود أن نتوجــه بالشــكر إلــى ســفراء الجمعيــة مــن المشــاهير كل مــن عل
ــة الحبســية ورجــاء العويســي وإبتســام الســالمية. وراي

عقدت الجمعية أيضًا مسابقتها السنوية لتوفير الطاقة بالمدارس 
ووجهت تهنئة خاصة إلى الفائز وهي مدرسة حفصة بنت سيرين من 

محافظة البريمي.
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 شكر خاص للفنان جورانج جونداليا على تصميمه لمبادرة ساعة 
األرض إلى جانب العديد من المتطوعين الذين ساهموا في إنجاح 

هذه الفعالية 



التقرير السنوي 32٢٠١٤
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النمر العربي
حمد الغيالني
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اللوحات اإلرشادية في جزيرة مصيرة

تــم فــي يونيــو 2014 تثبيــت 27 لوحــة إرشــادية توعويــة علــى الشــواطئ الشــرقية مــن جزيــرة مصيــرة ُتبيــن مــدى أهميــة التنــوع اإلحيائــي 
الــذي تحظــى بــه تلــك الجزيــرة. ونــود أن نتوجــه بالشــكر إلــى شــركة كاريليــون علــوي ش.م.م علــى تأميــن العمــال وتوفيــر األدوات 
وأكيــاس الرمــال الالزمــة لتركيــب الالفتــات بطريقــة صديقــة للبيئــة. كمــا نــود أن نتوجــه بالشــكر إلــى وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة 
علــى دعمهــم لنــا وإســداءهم المشــورة بشــأن مضمــون اللوحــات وأماكــن تركيبهــا ولتنســيقهم مــع ســاح الجــو الســلطاني الُعمانــي 
مــن أجــل تركيــب 4 لوحــات ضمــن المناطــق التابعــة لهــم. كمــا نتوجــه بالشــكر الخــاص أيضــً إلــى جمعيــة المــرأة الُعمانيــة لتوفيــر وســائل 

النقــل والمواصــالت للعمــال بالموقــع علــى مــدار فتــرة التركيــب وكذلــك إلــى بلديــة مصيــرة لتوفيــر عمــال إضافييــن. 

برنامج الصيف البيئي

تتــراوح  الذيــن  األفــراد  إشــراك  الجمعيــة  أرادت 
أعمارهــم مــن 12 إلــى 17 عامــً فــي األنشــطة البيئية 
خــالل أشــهر العطــالت. وبالفعــل ســجل عــدد 40 
طالبــً أســمائهم فــي برنامــج الصيــف البيئــي الذي 
تضمنــت أنشــطته عقــد مناظــرات وروايــة قصــص 
أعــرب فيهــا كل طالــب عــن آرائــه بشــأن قضايــا 
الفنيــة  للتربيــة  حصــص  ُنظمــت  كمــا  البيئــة. 
باالســتعانة بالمــواد الُمعــاد تدويرهــا إلــى جانــب 
دورات تثقيفيــة حــول التنــوع اإلحيائــي واختبــارات 
قصيــرة للمعلومــات البيئيــة وحصــص لمواهــب 
ــر ودورات حــول  الرســم ودروس علــى فــن التصوي
توجيهــات النظافــة. وفــي هــذا الصــدد، نــود أن 
نتوجــه بالشــكر إلــى مركــز اإليكولوجيــا الُعمانــي 
علــى الســتضافة الفعاليــة ونــادي فــن الموناليــزا 

علــى اســتضافتهم ألنشــطة الرســم.
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نظمت الجمعية محاضرات ورحالت ميدانية إلى مناطق نذكر منها حاسك ومردم العامرات 
وحديقة النباتات واألشجار الُعمانية ومركز توليد الحيوانات البرية في بيت البركة.

أنشطة تواصل أخرى مع المجتمعات المحلية والمدارس

نظمــت الجمعيــة أنشــطًة تواصليــَة وتوعويــَة فــي عــام 2014 فــي كل مــن مدينــة مســقط وجزيــرة مصيــرة ومحافظــات الوســطى والشــرقية 
ومســندم والباطنــة وظفــار واســتهدفت طــالب المــدارس والمجتمــع ككل. وقــد خصصــت الجمعيــة عروضــً مرئيــًة تتناســب مــع كل 
مجتمــع علــى حــدة اســتنادًا إلــى طبيعــة بيئاتــه المحليــة وتنوعــه اإلحيائــي. وتضمنــت العــروض المرئيــة مجــاالت، نذكــر منهــا إعــادة التدويــر 

والتنــوع اإلحيائــي فــي ُعمــان والتغيــر المناخــي وحمــالت التنظيــف والتصويــر. 

ُينظــر إلــى النســاء واألطفــال علــى أنهــم الفاعليــن األهــم للقيــام بــأدوار رئيســية فــي إحــداث تغييــر مجتمعــي، ومــن ثــم فــإن الجمعيــة 
تســتهدف هاتيــن الفئتيــن فــي مختلــف أرجــاء الســلطنة، مــن خــالل إلقــاء محاضــرات توعويــة حــول البيئــة عــن المكونــات البيئيــة الهامــة 
واألســاليب التــي يمكــن مــن خاللهــا أن تؤثــر أفعالنــا علــى البيئــة. وقــد ُأقيمــت عــروض مرئيــة وُألقيــت محاضــرات لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة 
فــي محافظــة مســندم )فــي واليــات خصــب ودبــاء وبخــاء ومدحــاء( ومحافظــة ظفــار )فــي واليــات ثمريــت والمزيونــة وشــليم وشــربثات 

والشــويمية وحاســك والحالنيــات( ومنطقــة الباطنــة )فــي واليــات وادي المعــاول ونخــل والرســتاق(. 



القنفذ الصحراوي
عمر الشيخلي
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برنامج بناء القدرات

الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال: شريك الجمعية في بناء القدرات

شــهدت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة نمــوًا مضطــردًا علــى مــدار الســنوات الســبع الماضيــة، وال يــزال تدريــب الُعمانييــن فــي مجــال صــون البيئــة 
هــو هدفنــا الــذي نضعــه نصــب أعيننــا. وبســبب قلــة المــوارد ولعــدم قــدرة موظفــي الجمعيــات األهليــة فــي الماضــي علــى الحصــول علــى 
قــروض مــن المصــارف، فــكان كثيــرًا مــا يتــم توظيــف الموظفيــن المحلييــن لــدى مؤسســات أخــرى تســعى إلــى التحســين مــن إمكاناتهــا 
البيئيــة. ولقــد وجدنــا أنفســنا عــام 2011 ُمرغميــن علــى مواجهــة عمليــة إعــادة هيكلــة كبــرى لموظفينــا حتــى يتســنى لنــا مواكبــة 

المســؤوليات المتعاظمــة والمشــاريع الكبــرى التــي ُتســند إلــى الجمعيــة وتــود أن تســتمر فــي القيــام بهــا. 

ولقــد اتفــق أعضــاء المجلــس التنفيــذي للجمعيــة علــى أن أولــى المهــام التــي تضطلــع بهــا الجمعيــة يتمثــل فــي تدريــب الخريجيــن 
الُعمانييــن علــى خطــط صــون البيئــة وآليــة عمــل الجمعيــات األهليــة وكــذا المشــاركة المجتمعيــة ومنحهــم الفرصــة للعمــل لــدى الجمعيــة 
ــة  قبــل اإللتحــاق بقطــار القــوى العاملــة فــي ُعمــان. غيــر أن الجمعيــة تواجــه مشــكلة نقــص فــي التمويــل تتــراوح مــا بيــن النفقــات اإلداري

المترتبــة علــى تمويــل المشــروع وبيــن نفقــات إدارة الجمعيــة.

وأصبحــت الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال ش.م.م فــي مــارس 2012 شــريكً للجمعيــة فــي بنــاء القــدرات لمســاعدتها علــى 
تغطيــة هــذا النقــص مــن خــالل إلتزامهــا بالتمويــل لمــدة ســنتين، مــا ســمح بــدوره للجمعيــة بــأن تنجــح فــي زيــادة جميــع قــدرات المشــروع 
والتوســع فــي برامــج التواصــل مــع المجتمعــات المحليــة وكــذا زيــادة مشــاركة المتطوعيــن والبــدء فــي برنامــج تدريبــي للخريجيــن 

الُعمانييــن فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة. 

ولقــد عكفــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة منــذ اســتالمها لتمويــل مــن الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال ش.م.م فــي إبريــل 2012 
علــى مســارعة الخطــى فــي مجــال بنــاء القــدرات. فقــد جــرى فــي عــام 2013 اســتقدام وتدريــب عشــرة مواطنيــن ُعمانييــن علــى نحــو قــدم 
للجمعيــة الدعــم والمســاعدة اإلدارييــن اللــذان كانــت بحاجــة إليهمــا احتياجــً كبيــرًا لوضــع مزيــد مــن الخطــط فــي ســبيل زيــادة عــدد األبحــاث 
والمشــاريع التواصليــة والتثقيفيــة للمجتمعــات المحليــة فــي ُعمــان. وعــالوًة علــى ذلــك، أســهمت تلــك األمــوال فــي تمكيــن الجمعيــة مــن 

التواصــل علــى نحــو أكثــر فاعليــة وإشــراك عامــة النــاس إلــى جانــب مختلــف الجهــات الرســمية. 

جديــر بالذكــر أنــه تــم إدراج ســبعة مواطنيــن ُعمانييــن ضمــن برنامــج بنــاء القــدرات فــي عــام 2014. والجمعيــة شــاكرة وممتنــة للغايــة 
للشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال ش.م.م علــى مــا قدمتــه لهــا مــن دعــم طــوال الفتــرة مــن 2012 وحتــى 2014. 

برنامج تدريب الُعمانيين

علــى الرغــم مــن أنــه يتــدرب الخريجيــن علــى مجــال معيــن مــن مجــاالت إدارة المنظمــات األهليــة، إال أن كل واحــد منهــم يتــرك برنامــج 
التدريــب وقــد إكتســب خبــرات فــي المجــاالت التاليــة: 

• إدارة المنظمات األهلية.   
• إدارة المشاريع.   

• إدارة صون البيئة.   
• خبرات في مجال األبحاث الميدانية.   

• التواصل مع المجتمعات المحلية.   
• جهود نشر الوعي.   

• إدارة المتطوعين.   
وتــود الجمعيــة أن تتوجــه بالشــكر إلــى بنــك مســقط وشــركة شــل للتنميــة والبنــك الوطنــي الُعمانــي علــى دعمهــم مــن خــالل تقديــم 

دورات تدريبيــة مجانيــة لموظفينــا. 



التقرير السنوي 38٢٠١٤

أسماء البلوشية

تخرجــت أســماء مــن جامعــة الســلطان قابــوس عــام 2011 بعــد حصولهــا علــى درجــة البكالوريــوس 
ــة. وإلتحقــت بالعمــل لــدى الجمعيــة إعتبــارًا مــن مــارس 2012 فــي وظيفــة منســقة  فــي العلــوم البحري
إدارة المشــاريع، وال تــزال تعمــل لــدى الجمعيــة حتــى هــذا التاريــخ حيــث تتولــى المســاعدة فــي إدارة 
االستشــارات وكتابــة العــروض والتقاريــر واســتخراج التصاريــح البحثيــة والعلميــة والتواصــل مــا بيــن 
مكتبــي الجمعيــة فــي مســقط ومصيــرة. وقــد تولــت أســماء قيــادة اجتماعــات مــع والــي مصيــرة 
وشــاركت فــي العمــل مــع جمعيــة المــرأة الُعمانيــة وقدمــت العديــد مــن العــروض المرئيــة، علــى نحــو 
يعــزز برنامــج الجمعيــة للتواصــل مــع المجتمعــات المحليــة، وضمــان إطــالع األطــراف المعنيــة علــى نتائــج 
مشــاريعنا العلميــة. وفــي أعقــاب زيــارة أســماء لجنــوب إفريقيــا عــام 2013 لحضــور برنامــج إرث وتــش 
إلــى اإلمــارات  أيــام، فقــد تابعــت تدريباتهــا بالســفر  الــذي اســتمر لمــدة عشــرة  للعلمــاء الناشــئين 
واألردن ومؤخــرًا الكويــت لحضــور ورشــة عمــل حــول صــون الســالحف البحريــة فــي الخليــج العربــي. كمــا 
تلقــت أســماء تدريبــً فــي شــهر مــارس 2014 علــى العمــل الميدانــي فــي مجــال الحيتــان والدالفيــن عندمــا إلتحقــت بفريــق أبحــاث الجمعيــة 
فــي إطــار جهودنــا لترقيــم وتتبــع 5 مــن الحيتــان الحدبــاء فــي منطقــة الحاســك. كمــا بقيــت أســماء فــي موقــع المعســكر لمــدة أســبوع 
ــة الدالفيــن والحيتــان  ــة رائعــة بالنســبة لهــا، إذ ســمحت لهــا برؤي ــع للجمعيــة وخبــراء دولييــن. وكانــت تجرب ــر المشــروع التاب برفقــة مدي
فــي موائلهــا الطبيعيــة والتعــرف علــى كيفيــة ترقيمهــا وتمييزهــا وإدخــال البيانــات لتحليلهــا. وال تــزال أســماء تعمــل فــي مجــال إدارة 

ــة.  ــرات فــي المجــال العلمــي الخــاص بالبحــوث البيئي المشــاريع وتكتســب خب

سوسن الحسينية

عملــت سوســن لــدى الجمعيــة لمــدة عاميــن فــي وظيفــة مســؤولة عالقــات عامــة وكمســاعدة إداريــة. 
وقــد حضــرت سوســن دورات تدريبيــة فــي كل مــن اللغــة اإلنجليزيــة وخدمــة العمــالء، وأتمــت فــي عــام 
2014 دورات تدريبيــة للمســتوى دون المتوســط فــي اللغــة اإلنجليزيــة فــي المجلس الثقافــي البريطاني. 
وقــد تركــت سوســن العمــل لــدى الجمعيــة فــي منتصــف عــام 2014 فــي ســبيل الســعي إلــى تحقيــق 

أهــداف أخــرى. 

جمعة الحميدي وغاسي الفارسي وجمعة العريمي

ــدوام  ــدى الجمعيــة منــذ عــام 2009 كمســاعدين ميدانييــن ب عمــل الثالثــي جمعــة وغاســي وجمعــة ل
جزئــي فــي مصيــرة. ورغــم أن الجمعيــة تولــت اســتقدامهم وتدريبهــم فــي البدايــة للمســاعدة فــي المســوح الميدانيــة التــي تجــري علــى 
ســالحف الريمانــي، إال أن اســهاماتهم أصبحــت ال ُتضاهــى فقــد أقامــوا صــالت مــع المجتمــع المحلــي فــي مصيــرة. وقــد أضحــوا اآلن يعملــون 
كموظفيــن بــدوام كامــل لــدى الجمعيــة منــذ ثــالث ســنوات، إذ يســاعدون فــي الميــدان جنبــً إلــى جنــب مــع الفــرق العاملــة لدينــا فــي مجــال 
صــون الســالحف وفريــق مشــروع النهضــة ألبحــاث الحيتــان والدالفيــن وأبحــاث الرخمــة المصريــة. ولــم يقتصــر تدريــب هــؤالء المســاعدين 
الميدانييــن علــى أســاليب المســح الميدانــي، بــل إنهــم أتمــوا دورات تدريبيــة علــى الحاســوب واللغــة اإلنجليزيــة والطباعــة علــى الحاســوب 
ــدا  ــة ونيوزيلن ــات المتحــدة األمريكي ــراء مــن الوالي ــوا مــع خب ــان والدالفيــن. وقــد عمل ــى الحيت ــك التعــرف عل ــور وكذل ــى الطي والتعــرف عل
وبلغاريــا والمملكــة المتحــدة، واضطلعــوا بــدور قيــادي مؤخــرًا فــي برنامــج الصيــد المســتدام الــذي تتبعــه الجمعيــة تجــاه مشــروع صــون 
الســالحف الــذي عملــوا خاللــه مــع باحثيــن وعلمــاء بحرييــن مــن جامعــة الســلطان قابــوس. كمــا أتمــوا فــي عــام 2014 الــدورة الوطنيــة 
الُعمانيــة الســتخدام القــوارب الســريعة التــي نظمتهــا ُعمــان لإلبحــار. وقــد شــهدت القــدرات الفنيــة للمســاعدين الميدانييــن تطــورًا 
ملحوظــً، الســيما فــي بحــوث الرخمــة المصريــة، وجــرى تدريبهــم علــى مــا يلــي: مهــارات التعريــف وجمــع المعلومــات وتحليلهــا وتقييــم 
أنشــطة التغذيــة لــدى طيــور الرخمــة وفقــً للصنــدوق البريطانــي لعلــم الطيــور )BTO( ورمــوز التغذيــة ودالئلهــا إلــى جانــب التدريــب علــى 
ــى  ــد الدرجــات عل ــواع المهــددة وتحدي ــة الطبيعــة )IUCN( لألن ــي لحماي ــى قائمــة االتحــاد الدول ــدات المــدرج عل اســتخدام تقييــم التهدي

نمــوذج )الضغــط - الحالــة - االســتجابة )PSR((  لفحــص وقيــاس مــدى شــدة التهديــدات التــي تتعــرض لهــا أنــواع الطيــور وموائلهــا. 
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نهيلة السليمانية

نهيلــة حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي علــوم األحيــاء التطبيقيــة مــن الكليــة التقنيــة العليــا 
ودرجــة الماجســتير فــي المراقبــة واإلدارة البيئييــن مــن جامعــة نوتنجهــام بماليزيــا. وقــد إلتحقــت 
نهيلــة بالعمــل لــدى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة كمنســقة لشــؤون التعليــم فــي عــام 2013 وتعــد إضافــة 
كبيــرة للجمعيــة. وقــد عملــت مــع طــالب التعليــم العالــي بشــأن المســابقة الوطنيــة للخطابــة البيئيــة 
ــت التواصــل مــع المشــرفين علــى فــرق الطــالب والتأكــد مــن توجيــه  للكليــات والجامعــات عندمــا تول
ــب مــن 28 كليــًة وجامعــة مختلفــة توجيهــً مالئمــً قبــل تقديمهــم فــي الفعاليــة. ثــم رافقــت  200 طال
الفــرق الفائــزة بعــد ذلــك إلــى دبــي لحضــور المســابقة اإلقليميــة. كمــا أجــرت نهيلــة فــي شــهر مــارس 
ــً موســعة بغيــة إعــداد وتصميــم كتيبــً تعليميــً مخصصــً لطــالب المــدارس فــي محافظــة  2014 أبحاث
ظفــار يلخــص مــدى أهميــة اســتزراع األشــجار المحليــة فــي ُعمــان وأنواعهــا الرئيســية. كمــا أنهــا قامــت 
بمفردهــا تقريبــً بتخطيــط المرحلــة الثالثــة مــن حملــة الجمعيــة الســتزراع األشــجار المحليــة مــن خــالل 

توزيــع تلــك الكتيبــات ورفــع الوعــي فــي المــدارس. وفــي هــذا اإلطــار عملــت مــع مســؤولي وزارة التربيــة والتعليــم والمتطوعيــن وخبــراء 
الزراعــة. وعــالوًة علــى ذلــك، خططــت نهيلــة برنامــج الصيــف البيئــي لألطفــال فــي مســقط كمــا تعكــف فــي الوقــت الحالــي علــى إعــداد 
برنامــج تثقيفــي شــامل لعــام 2015. جديــر بالذكــر أن نهيلــة قــد ســافرت إلــى تونــس فــي يونيــو مــن العــام الماضــي لحضــور مؤتمــر هنــاك 
حــول تطويــر أداء المجتمــع المحلــي فــي مجــال التثقيــف البيئــي، ثــم توجهــت بعدهــا إلــى اليابــان فــي شــهر نوفمبــر مــن العــام الماضــي 

لحضــور المؤتمــر العالمــي للتعليم من أجــل التنميــة المســتدامة الــذي نظمتــه اليونســكو.

خالد الخالدي

جمعيــة  لــدى  للعمــل  الخالــدي  خالــد  الفاضــل/  تطــوع 
الُعمانيــة لمــدة ثالثــة أشــهر فــي خضــم اإلعــداد  البيئــة 
لعــام  والجامعــات  للكليــات  البيئيــة  الخطابــة  لمســابقة 
2013، حيــث كان مســؤوالً بمفــرده عــن التواصــل مــع طــالب 
الكليــات والجامعــات وإشــراكهم. ولــدى خالــد شــخصية 
فريــدة ســاحرة بالفطــرة تمكنــه مــن جــذب المتطوعيــن 
ــه  ــذا فقــد كان مــن الســهل علي والطــالب وتحفيزهــم، ول
للعضويــة  كمنســق  الجمعيــة  لــدى  بالعمــل  اإللتحــاق 
بــدوام كامــل. وعمــل خالــد فــي عــام 2014 علــى زيــادة أعــداد 
أعضــاء الجمعيــة مــن الطــالب وقــام بالعديــد مــن الجــوالت 
إلــى الكليــات فــي مختلــف أرجــاء الســلطنة وعمــل معهــم 
كمــا  الُعمانــي.  البيئــة  ليــوم  فعالياتهــم  تنظيــم  علــى 
حضــر خالــد العديــد مــن المؤتمــرات والمعــارض التــي تــروج 
ألنشــطة الجمعيــة وأعمالنــا، وأيضــً اصطحــب المتطوعيــن 
فــي العمــل الميدانــي للجمعيــة فــي منطقــة حاســك مــن أجــل ترقيــم الحيتــان الحدبــاء هنــاك. إضافــًة إلــى ذلــك، فقــد قــام بتنظيــم أنشــطة 
بالمــدارس وعمــل عــن كثــب مــع الطــالب الملتحقيــن بالتعليــم العالــي فــي إطــار اإلعــداد لمســابقة الخطابــة البيئيــة للكليــات والجامعــات 
لعــام 2014، حيــث عمــل خالــد مــع مــا يربــو علــى 200 طالبــً وطالبــًة لتجهيزهــم مــن أجــل المشــاركة فــي تلــك الفعاليــة وقــدم النصــح واإلرشــاد 
لهــم فــي تلــك العمليــة. وأعقــب ذلــك أن ســاعد علــى تنظيــم تلــك الفعاليــة الُعمانيــة، ثــم اصطحــب الفــرق الفائــزة فيهــا إلــى دبــي لحضــور 
ــي علــى وضــع برنامــج إلطــالق األنشــطة والنــوادي البيئيــة داخــل الكليــات.  ــد فــي الوقــت الحال المســابقة اإلقليميــة هنــاك. ويعكــف خال

عبد العزيز العلوي

تّخــرج عبــد العزيــز العلــوي مــن كليــة نــزوى للعلــوم التطبيقيــة بعــد حصولــه علــى درجــة البكالوريــوس 
فــي التصميــم الرقمــي، ثــم إلتحــق بالعمــل لــدى الجمعيــة فــي مــارس 2014 كمنســق شــؤون المجتمــع 
والتوعيــة البيئيــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، عمــل عبــد العزيــز علــى رفــع الوعــي بقضايــا البيئــة وبالجمعيــة 
بوجــه عــام فــي مختلــف أرجــاء الســلطنة. وكان تركيــزه منصبــً فــي األســاس علــى محافظــة ظفــار 
والمنطقــة الوســطى ومنطقــة الباطنــة ومحافظــة مســندم، حيــث تعاونــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة 
مــع جمعيــة المــرأة الُعمانيــة والمــدارس والمجتمعــات المحليــة. كمــا قــام بعــرض أبحــاث الحيتــان التــي 
فــي شــهر نوفمبــر  ثــم حضــر  للمنطقــة،  العالميــة  الدقــم ومــدى أهميتهــا  فــي  الجمعيــة  أجرتهــا 
مــن العــام الماضــي الملتقــى العربــي األول ألفضــل الممارســات فــي مجــال الشــباب الــذي ُأقيــم فــي 
دبــي باإلمــارت العربيــة المتحــدة. وإضافــًة إلــى عملــه فــي مجــال التواصــل مــع المجتمعــات، فقــد كان 
منهمــكً للغايــة فــي أعمــال التصميــم لمختلــف أنشــطة الجمعيــة، مــن بينهــا ســاعة األرض والُكتيبــات 
التثقيفيــة والملصقــات التوعويــة. كمــا أصبــح عبــد العزيــز أيضــً المصــور الرســمي لدينــا، ويعكــف فــي 

الوقــت الحالــي علــى العمــل فــي برنامــج شــامل للتواصــل مــع المجتمعــات لتنفيــذه فــي عــام 2015.



التقرير السنوي 40٢٠١٤

 أنشطـة أخـــرى

برنامج التدريب الداخلي

أديتــي كومــار: تدربــت لــدى الجمعيــة خــالل شــهري مايــو ويونيــو مــن العــام الماضــي، وبذلــت جهــودًا قيمــًة فــي إدارة احتياجــات التواصــل 
مــع الشــركات أثنــاء تواجدهــا معنــا. وتضمنــت المهــام التــي اضطلعــت بهــا مــا يلــي: إدارة وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالجمعيــة 
وتحديثهــا بانتظــام وإعــداد العــروض المرئيــة والتنســيق مــع فريــق العمــل والمســاعدة فــي االضطــالع بالمهــام والواجبــات اليوميــة 

للجمعيــة. 

منافــي فارمــا: تدربــت لــدى الجمعيــة خــالل شــهري مايــو ويونيــو مــن العــام الماضــي، وســاعدت فــي إدارة احتياجــات التواصــل مــع الشــركات 
لدينــا. وتضمنــت المهــام التــي اضطلعــت بهــا مــا يلــي: إرســال التقاريــر الســنوية وتحديــث قواعــد بيانــات الشــركات وتجديــد عضويــة 

الشــركات والرعــاة وصياغــة الرســائل اإلخباريــة والمســاعدة فــي أنشــطة برنامــج الصيــف البيئــي.   

فــارون نارايانــان: تــدرب لــدى الجمعيــة خــالل شــهري مايــو ويونيــو مــن عــام 2014، وســاهم فــي مهامهــا اإلداريــة. وتضمنــت تلــك المهــام مــا 
يلــي: إعــداد الرســائل وتحديــث قواعــد بيانــات الشــركات والمســاعدة فــي باقــات العضويــة وإعــداد اختبارات قصيــرة للمعلومات والمســاعدة 

فــي أنشــطة برنامــج الصيــف البيئــي. 

أحمــد البوعلــي: تــدرب لــدى الجمعيــة خــالل شــهري أغســطس وســبتمبر مــن العــام الماضــي، وأســهم خــالل تلــك الفتــرة فــي مــا يلــي: 
مراجعــة المعلومــات األساســية حــول مشــروع طيــور الرخمــة المصريــة وتقديــم أفــكار بشــأن التواصــل مــع المجتمعــات، وتتضمــن إعــداد 
اســتبيانات حــول قيمــة المنتجــات الُمعــاد تدويرهــا كجــزء مــن المشــروع االجتماعــي االقتصــادي للمــرأة فــي جزيــرة مصيــرة ومراجعــة التقايــر 

وادخــال البيانــات األوليــة لتحليلهــا وإعــداد التقاريــر بشــأن مشــروع اللبــان.  

دوري البولينج البيئي لعام 2014

تنافــس 14 فريقــً فــي مباريــات المســابقة الســنوية الثالثــة للبولينــج التــي نظمتهــا الجمعيــة والتــي تهــدف إلــى جمــع التبرعــات لهــا. وجــاءت 
شــركة أوريــدو فــي المركــز األول فــي تلــك المســابقة، وكان المركــز الثانــي مــن نصيــب مصــرف إتش إس بي ســي في حين إحتــل ميناء صاللة 
المركــز الثالــث. كمــا أقيــم فــي العــام الماضــي أيضــً اختبــار قصيــر للمعلومــات البيئيــة للفــرق المشــاركة وفــازت فيــه شــركة أوكســيدنتال 
ُعمــان. ُيذكــر أن الجوائــز ُقدمــت كمجاملــة مــن فنــدق ســيفاوي بوتيــك وشــركة حســين فاضــل وشــركاه وشــركة مشــاريع مصطفــى 
ســلطان وشــركة إنهانــس وشــركة “تراكــس” ُعمــان ومجموعة الجروانــي للضيافــة وشــركة المــوج مســقط. ونــود أن نتوجــه بالشــكر 

إلــى جميــع الشــركات التــي شــاركت فــي هــذه الفاعليــة ونتطلــع إلــى إقامــة تلــك المباريــات مــرًة أخــرى فــي عــام 2015 !
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مسابقة رمضان السنوية

جمعيــة  نظمتهــا  التــي  الســنوية  رمضــان  مســابقة  شــهدت 
ــة علــى 60 ســؤاالً عــن  البيئــة الُعمانيــة مشــاركة 30 متنافســً لإلجاب
البيئــة. ونــود أن نتوجــه بالشــكر إلــى جميــع مــن شــاركوا فــي هــذه 
الفاعليــة إلــى جانــب الرعــاة لتلــك األمســية وهــم مقهــى كارجيــن 

ــد.  ــلمى والنج ــوكوالتة س وش

جائزة أفضل متطوع في العام لعام 2014

تمنــح الجمعيــة جائــزة أفضــل متطــوع فــي العــام تقديــرًا للجهــود البــارزة التــي يقــوم بهــا المتطوعــون لديهــا وإحتفــاًء بهــم، فهــذه الجائــزة 
مــا هــي إال تعبيــر بســيط منــا عــن شــكرنا لهــم علــى مــا غمرونــا بــه مــن كــرم مــن أوقاتهــم وخدماتهــم طــوال العــام

وكانــت جائــزة أفضــل متطــوع لعــام 2014 مــن نصيــب يوســف المحروقــي مــن محافظــة ظفــار ومهنــد الغافــري مــن محافظــة مســقط. تبــرع 
ــه لتنفيــذ أعمــال  يوســف المحروقــي بكــرم وســخاء بوقتــه ومعدات
ترقيــم الحيتــان فــي محافظــة ظفــار. فباإلضافــة إلــى وقتــه الــذي 
مــن  الجميعــة  بحافلــة كبيــرة ومّكــن  أيضــً  تبــرع  بــه،  فقــد  جــاد 
اســتخدام العديــد مــن الخيــام الكبيــرة وحقائــب النــوم والُفــُرش 
ــب أيضــً الســائقين  وأدوات المطبــخ والكراســي والطــاوالت. كمــا رّت
والســيارات لنقــل العديــد مــن المتطوعيــن والباحثيــن مــن مطــار 
صاللــة وحتــى معســكر حاســك. وفــي وقــت الحــق مــن ذلــك العــام، 
ــة،  ــة فــي صالل ــق الجمعي ــام بتنظيــم وترتيــب لعقــد اجتمــاع لفري ق
ظفــار  محافظــة  فــي  الســياحية  بالشــركات  بالعامليــن  لإللتقــاء 
وقــام باالتصــال بهــم بنفســه. فــكان دعمــه لنــا ال يقــدر بمــال، وإننــا 
لفخــورون كل الفخــر بــأن يكــون يوســف عضــوًا مــن أعضــاء الجمعيــة 

ومتطوعــً بهــا.    

تطــوع مهنــد الغافــري للعمــل فــي مكتــب الجمعيــة لمــدة 4 أشــهر وكانــت جهــوده قيمــًة للغايــة بالمكتــب، فقــد ســاهم فــي العديــد مــن 
األمــور اإلداريــة كمــا ســاعد الجمعيــة فــي التجهيــز للعديــد مــن الفعاليــات وتنفيذهــا وتقييــم األداء فيهــا مثــل مبــادرة ســاعة األرض ومشــروع 
اســتزراع األشــجار المحليــة والجمعيــة العموميــة الســنوية وورشــة العمــل التثقيفيــة حــول برنامــج الصيــف البيئــي وكذلــك مســابقة الخطابــة 

البيئيــة للكليــات والجامعــات.
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الجوائز والمنح والتبرعات

تــود جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أن تتقــدم بخالــص الشــكر لــكل مــن قــّدم لنــا يــد المســاعدة لتحقيــق أهدافنــا خــالل عــام 2014. وفــي مــا يلــي 
ســرد للجهــات المتبرعــة والراعيــة والمانحــة علــى حســب الترتيــب الزمنــي للتبرعــات:

• مجموعة أجيت كيمجي ش.م.م على التبرع مجانً بمكتب لجمعية البيئة الُعمانية.   
• الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م على التبرع لبرنامج بناء القدرات.  

• شركة تراكس ُعمان على دعمهم في مجال العالقات العامة.   
• دار القمة للصحافة والنشر على دعمهم المتواصل.   

• بنك “اتش اس بي سي” على تمويل مشروع أبحاث أشجار اللبان.  
• شركة النهضة للخدمات ش.م.ع.ع على تمويل مشروع النهضة ألبحاث الحيتان والدالفين  

• مرسى بندر الروضة على توفير رسو مجاني لقارب الجمعية.  
• ميناء صالة ومنحة صندوق فورد للمحافظة على البيئة على التبرع لحملة استزراع األشجار المحلية.   

• شركة شل ُعمان على بطاقات الوقود.  
• مركز تاول للسيارات لتأجير السيارات مجانً.   
• فندق شيدي مسقط، على تبرعات الضيوف.  

• مركز اإليكولوجيا الُعماني بشركة تنمية نفط ُعمان على استخدام مرافق المحاضرات لديهم.   
• إذاعة “ميرج إف إم” وإذاعة “وصال إف إم” على تغطية مبادرة ساعة األرض.   

• فرقة طبول الهند.   
• كرنفال أنزو سيرف على تبرعها.   

• شركة كاريليون علوي على وضع اللوحات اإلرشادية على جزيرة مصيرة.   
• جمعية المرأة الُعمانية على توفير وسائل المواصالت خالل تركيب الالفتات بجزيرة مصيرة.   

• شركة نفط ُعمان وميناء الدقم لدعم مشروع أبحاث السالحف البحرية وحمايتها.   
• شركة شل للتنمية على مشروع طيور الرخمة المصرية.   
• شركة شل للتنمية على توفير فرص للتدريب للجمعية.   

• شركة سعود بهوان وشركة محسن حيدر درويش وشركة ب ب ُعمان على رعايتهم لحفل جمع التبرعات للجمعية.    
• شركة أمواج ومجموعة جواد سلطان ومطعم ممتاز محل وفندق جراند حياة وشركة بحر ُعمان وشركة راية ومطعم   

    أوبار وفندق أليلة وشركة األلحان وشركة ميستال ومشاريع مصطفى سلطان وشركة هدهد للسفريات وشركة 
    أوشن بلو الدولية على إجراء السحوبات وتقديم جوائز المزاد في حفل جمع التبرعات للجمعية.

• مجموعة اليوسف على طباعة التقرير السنوي.   
• الوكالة ) سابكو للفنون( على تصميم التقرير السنوي.   

• شركة تنمية نفط ُعمان وشركة صحار لأللمنيوم وشركة تاول الهندسية وشركة نظم الطاقة الشمسية العمانية   
    وصيدلية مسقط على رعاية مبادرة ساعة األرض لعام 2014.  

• جرائد الشبيبة و”مسقط ديلي” و”تايمز أوف عمان” واألسبوع و”ذا ويك” وشركة “آي كومز” وإذاعة “ميرج إف إم”   
    وإذاعة “وصال إف إم”على دعمهم اإلعالمي لمبادرة ساعة األرض 2012. 

• شركة الموج مسقط وشل للتسويق وفندق كراون بازا مسقط وإستوديو يولو وشركة :إم إيفنتس” ومركز “تالنتز   
    وشركة هل إنترناشيونال وشركة “تراكس” ُعمان وشركة أصباغ برجر وشركة “فوتو فاكتوري” وشركة ُعمان لإلبحار 

    وشركة الكهرباء القابضة على دعمهم العيني خالل مبادرة ساعة األرض لعام 2014.  
• البنك الوطني الُعماني على الدورات التدريبية التي نظمها للعاملين لدى الجمعية.   

• مقهى كارجين وشوكوالتة سلمى والنجد على تبرعهم بجوائز الجمعية الخاصة بفوازير رمضان.   
• شركة شل وشركة أوكسيدنتال ُعمان وشركة دليل للنفط والمجموعة الُعمانية العالمية القابضة وشركة بيئة   

    وشركة ُعمان للكابات والشركة الُعمانية العالمية للتنمية واالستثمار على رعايتهم لمسابقة الخطابة البيئية للكليات 
    والجامعات.

• شركة تراكس ُعمان وشركة كاريليون علوي وفنادق سفير وفندق كراون بازا مسقط ومنتجع الكثبان بالنهضة   
    على دعمهم العيني لمسابقة الخطابة البيئية للكليات والجامعات.

• شركة ُعمان لإلبحار على الدورات التدريبية على السالمة البحرية.    
• شركة إمتاك على الحواسيب المحمولة والدعم الفني.   

• شركة الطيران الُعماني على عرض أفالم التوعية الصادرة عن الجمعية على متن رحالتها.  
• شركة المتحدة لخدمات وسائل اإلعام على دعم البريد االلكتروني عبر اإلنترنت.   

• شركة أوكسيدنتال وشركة النهضة للخدمات وميناء صالة وشركة إنهانس وشركة شل للتسويق ُعمان وشركة   
    مشاريع أشا وشركة كيمجي رامداس وشركة ُعمران وبنك إتش إس بي سي وشركة أوريدو ومجموعة األنوار القابضة 

    على مشاركتهم في دوري البولينج البيئي.
• فندق سيفاوي بوتيك وشركة حسين فاضل وشركاه وشركة مشاريع مصطفى سلطان وشركة إنهانس على منح   

    الجوائز للفائزين في دوري البولينج البيئي.
• مجموعة الجرواني للضيافة والموج مسقط على دعمهم دوري البولينج البيئي.  

• بنك مسقط على تنظيم دورات تدريبية للموظفين بالجمعية.  
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الشقراق الهندي في صحار
حمد الغيالني
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لمحات عن المؤتمرات الدولية التي 
شاركت فيها الجمعية

ــذي نظمتــه اليونســكو فــي أوكايامــا  المؤتمــر العالمــي للتعليم من أجــل التنميــة المســتدامة ال
ــان ــا بالياب وآيشي - ناجوي

حضــرت نهيلــة الســليمانية، منســقة شــؤون التعليــم خــالل شــهر نوفمبــر مــن العــام الماضــي، المؤتمــر العالمــي للتعليــم مــن أجــل التنمية 
المســتدامة فــي اليابــان الــذي نظمتــه مؤسســة ســالم جــوي ومنظمــة اليونســكو. وقــد إنهمــك المشــاركون فــي المؤتمــر وجرت المناقشــات 
حــول تطويــر السياســات والتعلــم اإلبداعــي وتحديــات االســتدامة وريــادة األعمــال االجتماعيــة، ثــم قامــوا بعــرض بياناتهــم بعــد ذلــك علــى 

أصحــاب المصلحــة رفيعــي المســتوى مــن مختلــف أنحــاء العالــم. 

ورشة عمل صون السالحف البحرية في الخليج بالكويت

ســافرت أســماء البلوشــية، منســقة المشــاريع البحثيــة بالجمعيــة خــالل شــهر ديســمبر مــن العــام الماضــي، إلــى الكويــت لحضور ورشــة عمل 
حــول الســالحف البحريــة فــي الخليــج نظمهــا معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة. ضمــت ورشــة العمــل أفــرادًا مــن منظمــات أهليــة وحكوميــة 
ومــدارس وكليــات ومتطوعيــن مــن المنطقــة لمناقشــة كيفيــة الحفــاظ علــى الســالحف. وكانــت الموضوعــات الرئيســية التــي جــرت حولهــا 
النقاشــات هــي األبحــاث اإلقليميــة وأنشــطة الحفــاظ علــى الســالحف والروابــط مــع المبــادرات الدوليــة والوقــوف علــى طبيعــة التهديــدات 

والتحديــات وكــذا اإلجــراءات العمليــة التــي يمكــن اتخاذهــا فــي هــذا المضمــار. 

نهيلة، في الجانب األيمن أعلى الصورة، في مؤتمر 
التعليم من أجل التنمية المستدامة في اليابان

أسماء، الثانية من الجهة الُيمنى، في ورشة عمل 
السالحف البحرية في الكويت
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بعثة التعاون بشأن سالحف الريماني في جزيرة ال ريونيون الفرنسية

 )IFREMER( تتعــاون جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وجامعــة الســلطان قابــوس مــع المعهــــد الفرنســــي للبحــوث المتعلقــة باســتغالل البحــار
ومرصــد كلونيــا للســالحف البحريــة )KELONIA( فــي جزيــرة ال ريونيــون الفرنســية فــي إطــار مشــروع كــوكا لــوكا COCA LOCA  بهــدف 
زيــادة المعــارف العلميــة حــول التنقــالت المكانيــة وهيــكل تجمــع ســالحف الريمانــي فــي المحيــط الهنــدي. حيــث يتــم إعــادة تأهيــل ســالحف 
الريمانــي غيــر البالغــة التــي تعرضــت للصيــد العرضــي فــي خــط المصايــد الطويــل الواقــع قبالــة ســواحل مدغشــقر وجزيــرة ال ريونيــون، ثــم 
يتــم تســريحها بعــد وضــع أجهــزة إرســال متصلــة باألقمــار الصناعيــة عليهــا. وكشــفت هــذه الدراســة عــن أن غالبيــة تلــك الســالحف تتخــذ 
طريقهــا بإتجــاه الشــمال نحــو جزيــرة مصيــرة. وللوقــوف علــى طبيعــة الصــالت التــي تربــط بيــن ســالحف الريمانــي المتواجــدة فــي ُعمــان 
وتلــك التــي تــم صيدهــا بطريــق الخطــأ فــي المصايــد الواقعــة قبالــة ســواحل ال ريونيــون، قامــت الجمعيــة بأخــذ عينــات مــن أنســجة إنــاث 
ســالحف الريمانــي التــي تعشــش فــي جزيــرة مصيــرة إلرســالها إلــى ال ريونيــون إلجــراء تحليــل للنظائــر والتحليــل الوراثــي عليهــا. إضافــًة إلــى 
ذلــك، فمــن المقــرر صياغــة نمــوذج التشــتت لصغــار ســالحف الريمانــي فــي جزيــرة مصيــرة مــن أجــل فهــم أفضــل لتلــك الصــالت. ُيذكــر أن 
ســعاد الحارثيــة، مديــرة البرامــج بالجمعيــة، قــد قامــت بزيــارة إلــى جزيــرة ال ريونيــون فــي شــهر نوفمبــر مــن العــام الماضــي لمناقشــة مشــروع 

التعــاون هــذا. 

 سعاد في المياه وهي على وشك إخراج سلحفاة ريمانية مرقمة في 
جزيرة ال ريونيون



الغزال العربي
حمد الغيالني
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المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل التي حضرتها الجمعية عام 2014

يتــم تمثيــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة عــادة مــن قبــل المتطوعيــن والموظفيــن وأعضــاء المجلــس التنفيــذي فــي المؤتمــرات وورش العمــل 
التــي تعقــد علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي. وفــي مــا يلــي ســرد ألبــرز تلــك المناســبات التــي تــم حضورهــا عــام 2014:

ورشــة عمــل المعنييــن بمشــروع حمايــة الســالحف البحريــة )جمعيــة اإلمــارات للحيــاة الفطريــة بالتعــاون مــع الصنــدوق العالمــي لصــون 
الطبيعــة  )EWS-WWF(( فــي دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

منتدى الِحمى اإلقليمي بمدينة عّمان األردنية.

تنميــة المجتمــع المدنــي فــي التثقيــف البيئــي ) للمنظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلــوم والثقافــة )إيسيســكو(( بمدينــة ســيدي بوزيــد، 
تونــس. 

دور التثقيف البيئي في المجتمع  )وزارة البيئة والشؤون المناخية( بمسقط، سلطنة ُعمان. 

دورة تدريبيــة بالتعــاون بيــن برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة وجامعــة شــرق فنلنــدا )UEF-UNEP( بشــأن االتفاقــات البيئيــة متعــددة األطــراف 
فــي مدينــة جوينســو، فنلندا. 

مؤتمــر الشــباب للتعليم من أجــل التنميــة المســتدامة الــذي نظمتــه منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( 
)UNESCO ESD(  فــي مدينــة أوكايامــا، اليابــان. 

المؤتمر العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذي نظمته اليونسكو  في آيشي - ناجويا، اليابان.  

ورشة عمل صون السالحف البحرية )معهد الكويت لألبحاث العلمية( بمدينة الكويت، الكويت. 

التراث الطبيعي لسلطنة ُعمان )الجمعية الجغرافية الملكية( بلندن، المملكة المتحدة. 

المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة بمدينة عّمان، األردن. 

ورشة العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ المبدأ العاشر من إعالن مؤتمر ريو بمدينة عّمان، األردن. 

االجتماع االستشاري العربي بشأن إطار المحاسبة ألجندة التطوير لما بعد عام 2015 بتونس. 

الندوة اإلقليمية حول تعزيز القدرات في المنطقة العربية لدعم القطاعات اإلنتاجية الخضراء بمسقط، سلطنة ُعمان. 

مؤتمر عمان للكفاءة والحفاظ على الكهرباء والمياه بمسقط، سلطنة ُعمان. 

قمة المسؤولية االجتماعية للشركات )CSR( الُعمانية في مسقط، سلطنة ُعمان. 

الحديث األول بشأن االستدامة )شركة عمران( في المصنعة، سلطنة ُعمان. 

برنامج التدريب االجتماعي لرواد األعمال )تواصل( في مسقط، سلطنة ُعمان. 

مهرجان ُعمان البحري بمسقط، ُعمان. 

مؤتمر إدارة المخلفات بمسقط، ُعمان. 

ورشة عمل بحوث الزراعة والثروة السمكية )جامعة السلطان قابوس ووزارة الزراعة والثروة السمكية( في مسقط، سلطنة ُعمان. 

مؤتمر حول انتشار الطحالب الضارة وتأثيرها على خطة تحلية المياه واالستزراع المائي، بمسقط، سلطنة ُعمان. 

ورشة عمل إعادة التدوير )بجامعة صحار( بصحار، ُعمان. 

ــة  ــدول العربيــة بالتعــاون والهيئــة العامــة لرعاي ــي األول ألفضــل الممارســات فــي مجــال الشــباب )بالتعــاون بيــن جامعــة ال الملتقــى العرب
الشــباب والرياضــة( فــي دبــي، اإلمــارت العربيــة المتحــدة. 

بعثة التعاون بشأن سالحف الريماني إلى ال ريونيون )بالتعاون بين المعهــد الفرنســي للبحوث المتعلقة باستغالل البحار
)IFREMER( ومرصد كلونيا للسالحف البحرية )KELONIA((، بجزيرة ال ريونيون الفرنسية. 
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57%

87%

43%

57%

43%

13%

الـعـضـــويــة

عضوية األفراد

بلــغ إجمالــي األعضــاء مــن األفــراد بالجمعيــة فــي ديســمبر 2014 عــدد 1084 عضــوًا. والجــداول الــواردة أدنــاه  ُتظهــر النســبة المئويــة للُعمانييــن 
والطــالب والذكــور فــي مقابــل األعضــاء اإلنــاث: 

ُعماني

الطاب

الذكور

غير ُعماني

غير الطاب

اإلناث



عضوية الشـركـات

تعــرب جمعيــة البيئــة الُعمانيــة عــن امتنانهــا للدعــم الــذي تلقتــه مــن جميــع األعضــاء لديهــا مــن الشــركات 
المذكــورة أدنــاه )الــوارد أســمائها حســب الترتيــب األبجــدي )فــي اللغــة اإلنجليزيــة(:

مجموعة الجرواني للضيافة 
المشرق لالستشارات الهندسية الدولية

أصباغ برجر
ب ب ُعمان

كاريليون علوي
دليل للنفط

إرنست آند يونج 
كيمجي رامداس 

بيئة )الشركة الُعمانية القابضة لخدمات البيئة ش.م.ع.م(
ُعمران

الشركة الُعمانية للتجارة الدولية المحدودة 
ميناء صاللة 

برايس ووتر هاوس كوبرز
المنطقة الحرة بصاللة 

شل للتنمية ُعمان 
شل ُعمان للخدمات التسويقية 

الموج مسقط 
مركز تاول للسيارات ش.م.م

االرتباط مع المنظمات الدولية

)UNEP( برنامج األمم المتحدة للبيئة •  
• منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(  

)IUCN( االتحاد الدولي لحماية الطبيعة •  
)IWC( المفوضية الدولية لصيد الحيتان •  

• الهيئة األمريكية لخدمات الثروة السمكية والحياة الفطرية  
• مبادرة الشراكة الشرق أوسطية  

• منظمة صون الحياة الفطرية  
• المنظمة الدولية لحياة الطيور، فرع الشرق األوسط  

• مجموعة عمل اإلمارات للبيئة  
• جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة  

• مؤسسة فورد  
• اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي  

• معهد ساكلر لعلوم المورثات المقارنة، المتحف األميركي للتاريخ الطبيعي  
• جامعة إكستر، مركز علوم البيئية والصون   

)CMED( مجموعة طب الحفاظ على الحيتان •  
)CEPEC( المركز البيروفي ألبحاث الحيتان •  

• جامعة دورهام   
• مركز ساوث ويست لألسماك والعلوم  

)IFREMER( المعهــد الفرنســي للبحوث المتعلقة باستغالل البحار •  
• معهد “إنستتيوتو أكوالي” البرازيلي  

• مشروع سريالنكا للحوت األزرق   
• مركز “جيوجينيتكس”، متحف التاريخ الطبيعي بالدنمارك، جامعة كوبنهاجن  

• مختبر “موتا” البحري  
• لجنة الحياة البرية في فلوريدا  

• مرصد كلونيا للسالحف البحرية )KELONIA(، بجزيرة ال ريونيون  
• بحوث الطيور الدولية   

• مجلس البحوث الوطنية اإلسباني الصورة إهداء من 
طالل عبدالسالم
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شـكـر وتقـديـر

هناك الكثير من األشخاص ممن ندين لهم بالشكر على دعمهم لجمعية البيئة الُعمانية وعلى عملهم وتفانيهم من أجلها. 
وبــادئ ذي بــدء، نتوجــه بالشــكر الخــاص إلــى الراعــي الفخــري لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، صاحــب الســمو الســيد طــارق بــن شــبيب آل ســعيد 

الداعــم للجمعيــة علــى الــدوام، والــذي ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي النجــاح الــذي حققتــه.

ولطالمــا كان كل مــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة، ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية، ووزارة التربيــة والتعليــم، ووزارة التنميــة االجتماعية 
مــن أبــرز الداعميــن وبقــوة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وإننــا نتوجــه بالشــكر إليهــم جميعــً علــى توجيهاتهــم الكريمــة وتفهمهــم لطبيعــة 

عمــل الجمعية.

ومــا كان بإمــكان جمعيــة البيئــة الُعمانيــة الوصــول لمــا حققتــه مــن إنجــازات لــوال التمويــل الضــروري للغايــة الــذي تلقتــه مــن أعضــاء الجمعيــة 
مــن الشــركات والراعيــن لهــا ومــن مؤيديهــا. ولــذا فلهــم منــا جميعــً كل الشــكر والتقديــر، ونأمــل أن يســتمر ســخاؤهم فــي دعــم مشــاريع 

الجمعيــة خــالل الســنوات القادمــة.
ونخــص بالذكــر الدكتــور مهــدي أحمــد جعفــر، نائــب رئيــس الجمعيــة )خــالل الفتــرة مــن 2010 وحتــى 2014( الــذي يشــغل اآلن منصــب استشــاري 

وهــو متطــوع كريــم يحضــر االجتماعــات والمؤتمــرات بإنتظــام بالنيابــة عــن الجمعيــة. 
كمــا نخــص بالذكــر أيضــً الدكتــور محســن العامــري، العضــو الســابق بالمجلــس التنفيــذي، الــذي أتــم أربــع ســنوات مــن األبحــاث حــول أشــجار 

اللبــان، كمــا أنــه هــو مــن أطلــق حملــة اســتزراع األشــجار البريــة المحليــة فــي محافظــة ظفــار. 

ويشــكل موظفــو الجمعيــة العمــود الفقــري  لهــا ولعملهــا، ولــذا فإننــا نتوجــه بالشــكر إلــى كل مــن عمــل لــدى الجمعيــة فــي أي وقــت مــن 
األوقــات علــى مــدار الســنوات الماضيــة، فلقــد ســاهموا جميعــً فــي إحــداث فــارق كبيــر، وســتبقى إســهاماتهم فــي الذاكــرة علــى الــدوام. كما 
نــود أن نتوجــه بالشــكر علــى وجــه الخصــوص إلــى الفاضلــة/ سوســن الحســينية التــي عملــت لــدى الجمعيــة لمــدة ثــالث ســنوات وانتقلــت 

بعدهــا إلــى تحقيــق فــرص أخــرى. 
كمــا أن أعضــاء الجمعيــة هــم بمثابــة ســفراء لهــا، وإننــا نشــكر كل فــرد مــن أعضائنــا المتفانيــن فــي عملهــم علــى حضورهــم لمختلــف 

الفعاليــات وتكريســهم للكثيــر مــن وقتهــم ودعمهــم للحفــاظ علــى البيئــة فــي الســلطنة.

كمــا نتوجــه بالشــكر أيضــً إلــى كل مــن مجموعــة أجيــت كيمجــي التــي تبرعــت بمكتــب للجمعيــة طــوال الســنوات الماضيــة كمــا نشــكر 
مركــز تــاول للســيارات علــى تزويدهــم ســيارات لموظفينــا. 

كمــا قدمــت وســائل اإلعــالم الُعمانيــة أقصــى درجــات الدعــم لنــا لتعريــف أكبــر شــريحة مــن الجمهــور بالجهــود التــي تبذلهــا الجمعيــة، وتــود 
ــى  جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أن تشــكر جميــع دور اإلعــالم علــى تغطيتهــم المســتمرة لمشــاريعنا ونجاحاتنــا. ونتوجــه بالشــكر الخــاص إل
القمــة للصحافــة والنشــر التــي منحــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مســاحًة إعالنيــًة بالمجــان طــوال الســنوات الخمســة الماضيــة، فلهــا منــا كّل 

الشــكر واالمتنــان، وكذلــك نتوجــه بالشــكر إلــى شــركة تراكــس ُعمــان علــى تزويدهــا لنــا بخدمــات العالقــات العامــة. 
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شكر وتقدير للمتطوعين

ــذي ســاعد فــي الدراســات  ــا الفاضــل/ يوســف المحروقــي ال ــة مــن عمــل الجمعيــة، ونخــص بالذكــر هن يعــد المتطوعــون جــزءًا هامــً للغاي
التــي أجريــت علــى الحيتــان والدالفيــن مــن خــالل توفيــر وســائل النقــل والمواصــالت وخدمــات اإلطعــام ومعــدات التخييــم، كمــا تواصــل أيضــً 
مــع شــركات الســياحة بخصــوص ورش العمــل التــي عقدناهــا حــول المبــادئ التوجيهيــة لمراقبــة الدالفيــن. كمــا تطــوع الفاضــل/ مهنــد 
الغافــري للعمــل بمكتــب الجمعيــة وكانــت جهــوده قيمــًة للغايــة خــالل كل مــن مبــادرة ســاعة األرض ومســابقة الخطابــة ومشــروع اســتزراع 
األشــجار والجمعيــة العموميــة الســنوية وورشــة العمــل التثقيفيــة حــول برنامــج الصيــف البيئــي. هــذا إلــى جانــب الفاضلــة/ ميــا الحجريــة التي 
تطوعــت للعمــل مــع الجمعيــة طــوال مــدة مســابقة الخطابــة لتكــون ســفيرًا للجمعيــة وتقــدم النصــح واإلرشــاد للطــالب وتســاعد فــي إدارة 

األعمــال الســابقة للفعاليــة والالحقــة لهــا. 

كمــا نــود أن نتقــدم بالشــكر إلــى المتدربيــن الداخلييــن لدينــا خــالل عــام 2014 وهــم أديتــي كومــار ومنافــي فارمــا وفــارون نارايانــان وأحمــد 
البوعلــي. 

وإلــى المتطوعيــن واألعضــاء الذيــن كانــوا حاضريــن خــالل الرحلــة الميدانيــة لترقيــم الحيتــان وهــم: أنيتــا سشــوه ومارينــا تســاليكي وقيــس 
محمــد وحــواء القاســمية ورافــي رامنــات وصالــح الجعفــري وســالم الجعفــري الذيــن قدمــوا العــون والمســاعدة خــالل رحلــة ترقيــم الحيتــان. 

وإلــى داريــل ماكدونالــد الــذي شــارك كمســاعد طبــي وكربــان مركــب وكمصــور حــر خــالل األعمــال الميدانيــة لمراقبــة الحيتــان.

ــاء الحارثيــة وإيميلــي جــان وفهيمــة المحروقيــة  ــى كل مــن محمــد الحبســي وأجمــل أحمــد وعلــي محمــدي وعلي  كمــا نتوجــه بالشــكر إل
وفورمــوز بريــرا وإبراهيــم الخالــدي وجوهانــا جــادل وليــه برنــاردو ومحمــد الشــبرواي ومريانــا بريــرا ورامــا شــودري ورودنــي وودز وســالم الخالــدي 
وســامية ســمار وســارة ســيد أحمــد وتريــزا ســوليفان وفارشــا كارنيــك ويحــي المعشــري ونهيلــة الســليمانية وخالــد الخالــدي وبشــار زيتــون 

علــى مســاعدتهم فــي حملــة التنظيــف التــي نظمتهــا الجمعيــة فــي يــوم البيئــة الُعمانــي.

كمــا نشــكر األفاضــل مارينــا تســاليكي وناصــر الحجــري وإســماعيل الراشــدي وأحمــد الغــواص ومعمــر باحجــاج وحمــد بــن عبــد اهلل بــن محمــد 
المزروعــي ومحمــد بــن يوســف بــن خلفــان المعمــري علــى مــا قدمــوه مــن عــون فــي حملــة اســتزراع األشــجار. كمــا نشــكر كذلــك نــوف بــن 
عــادل العجمــي ومــي أنــور العصفــور ولطيفــة بنــت ســليمان الفالحيــة ورويــدا بنــت خلفــان الخالديــة وتهانــي الحراصيــة وشــذا الحراصيــة علــى 

مســاعدتهم خــالل معــرض أنــا وأمــي.

وال ننســى أن نشــكر كل مــن حاتــم البلوشــي وعلــي البوعلــي وشــريف فانســيلو ولــي ويدمــر الذيــن ســاعدوا خــالل حملــة التنظيــف تحــت 
الميــاه وحملــة تنظيــف محميــة القــرم الطبيعيــة، هــذا إلــى جانــب الفاضــل جيــف كنيــدي الــذي تطــوع للعمــل بالمكتــب ليتولــى إدارة بياناتنــا 
ونظــام التعريــف الجغرافــي )GIS(. كمــا نشــكر عليــاء الحارثيــة علــى مســاعدتها في تحديث منصات وســائل التواصــل اإلجتماعي للجمعية. 
ــزا ســوليفان ورامــي شــبالق وســوديب أيــه. كيــه. ورافــي رامنــات وجنــان العصفــور ونوفــال اللواتــي  كمــا نعــرب عــن االمتنــان لــكل مــن تري

ــي.  ــوم المتطــوع الدول ــة آل عبــد اللطيــف ونســيم العجيليــة الذيــن قدمــوا مســاعدات خــالل ي ــح ومزن وفاطمــة آل صال

كمــا نشــكر مهنــد الغافــري وإبراهيــم البلوشــي وميــا الحجريــة ومحمــد الحبســي وعمــر البلوشــي وســيف بــن راشــد المعمــري ومحمــود 
ــم  ــب مري ــى جان ــادرة ســاعة األرض، هــذا إل ــد العــون خــالل مب ــن قدمــوا ي ــة الذي ــن راشــد المعمــري وعــزة بنــت حمــدون الحارثي ــن محمــد ب ب

البوســعيدية التــي ســاعدت خــالل دوري البولينــج البيئــي. 

والشــكر موصــول أيضــً إلــى إبراهيــم البلوشــي وعــزة بنــت حمــدون الحارثيــة وميســاء بنــت علــي بــن مبــارك الســالمية الذيــن تطوعــوا فــي 
البرنامــج االستكشــافي لجمعيــة المــرأة فــي نــادي الســيب، إلــى جانــب كل مــن باســم بــن ســويد الصوبــي وفهــد بــن خلفان الكحالي وســيف 
بــن راشــد المعمــري وتهانــي بنــت محمــد بــن عزيــز الحراصيــة ومحمــود بــن محمــد بــن راشــد المعمــري وعمــر البلوشــي الذيــن ســاعدوا خــالل 

مهرجان “ُعمان البحــري األول”.  

ــة الخنبشــية وأميــرة القرينيــة وأميــرة الراشــدية ونســيبة  كمــا نتوجــه بالشــكر أيضــً إلــى طــالب الكليــات والجامعــات ونذكــر منهــم خول
الســليمانية والخليــل الرحبــي وســليمان الرحبــي وأحمــد الرواحــي وبــراح الحضرمــي ومهــال إقبــال وزينــب البلوشــي وأشــواق اإلســماعيلية 
وبشــرا البلوشــية وعبــد البــاري الشــيدي وهديــر اليحيائيــة وبثينــة البوســعيدية وريــم المطاعنيــة وأســامة الحجــي ويعقــوب الشامســي 
ومحمــد الشــبلي وســلطان المقرشــي وبشــرا البلوشــي وســامية الغافريــة والزهــراء الغافريــة وحمــد المزروعــي ومهنــد الغافــري وغانــم 
الهاشــمي لكونهــم ســفرائنا مــن الطــالب والناصحيــن لنــا فــي إطــار اإلعــداد لمســابقة الخطابــة البيئيــة للكليــات والجامعــات. كمــا نتوجــه 
بالشــكر أيضــً إلــى ياســر ســليمان علــى نصحــه وإرشــاده للطــالب وكذلــك إلــى ســامي العاصمــي وميــا الحجريــة علــى مهــارات االتصــال 

اإلعالمــي الرائعــة التــي أبدياهــا فــي مســابقة الخطابــة. 

وإننا لنتقدم بخالص الشكر إلى جميع متطوعي الجمعية، فلوالهم لما كان يمكن ألعمال الجمعية أن تتحقق.


