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حفطه هللا و رعاه

صورة الغالف: صالة فرس النبي )Blepharopsis mendica(, غنية املجرفية
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شرعت جمعية البيئة الُعمانية في رحلة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن للمساعدة 
في صون البيئة الطبيعية في ُعمان. أردنا صون التنوع األحيائي املذهل في ُعمان وتشجيع 

 لضمان بقاء تراثنا الطبيعي لألجيال القادمة.
ً
تبني السلوكيات املستدامة بيئيا

مــا زالــت غايتنــا لصــون البيئــة والتعــاون ورد الجميــل ملجتمعاتنــا حقيقــة واقعــة وفــي 
الطريق الصحيح حتى يومنا هذا. لقد كان لي عظيم الشرف أن أعمل كرئيسة لجمعية 
البيئــة الُعمانيــة فــي ســلطنة ُعمــان منــذ إنشــائها فــي عــام 2004. مــع اقترابنــا مــن عامنــا 
العشرين حان الوقت لكي أنقل عصا القيادة إلى رئيس جديد. وأنا واثقة من أن بديلي 
ســوف يدفــع بمهمــة جمعيتنــا إلــى األمــام لصــون البيئــة الطبيعيــة فــي ُعمــان، وأنــا على ثقة 

مــن أن إنجــازات جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ستســتمر فــي احــراز التقــدم والتطــور.

كان العامــل املشــترك لألعضــاء املؤسســين لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة هــو شــغفهم وحبهــم 
 لــم أتخيــل 

ً
بالتنــوع األحيائــي الغنــي فــي ُعمــان والرغبــة الجماعيــة لصونــه. ولكنــي شــخصيا

 ســنحقق الكثيــر.
ً
 أنــه بعــد مــا يقــرب مــن 20 عامــا

ً
أبــدا

واليــوم نحــن فخــورون بدعمنــا للبحــوث البحريــة والبريــة الرائــدة كجــزء ال يتجــزأ مــن 
صــون األنــواع املهــددة باالنقــراض فــي ُعمــان. مــن خــالل إنشــاء واســتدامة املســوحات 
امليدانيــة املنتظمــة لرصــد هــذه األنــواع، وتمكنــا مــن تطويــر فهــم أفضــل لهــا والتهديــدات 
التي تواجهها، حيث سمحت لنا البيانات التي تم جمعها بتنفيذ برامج مصممة لصونها.

 وفاعليــة هــو املســوحات املتســقة لرصــد الســالحف البحريــة فــي جزيــرة مصيــرة، حيــث إن اإلحصــاءات املثيــرة للقلــق 
ً
وكان أحــد أكثــر برامجنــا تأثيــرا

التــي تــم إثباتهــا مــن خــالل بحثنــا عــن انخفــاض هائــل بنســبة ٪79 فــي عــدد تعشــيش ســالحف الريمانــي دفعتنــا إلــى زيــادة الوعــي حــول التهديــدات 
التــي تتعــرض لهــا هــذه األنــواع وتقديــم مبــادرات مصممــة لحمايتهــا بنجــاح. وعليــه، نشــيد بخطــة العمــل الوطنيــة لصــون الســالحف البحريــة والتــي 
 على السالحف البحرية.

ً
وضعتها هيئة البيئة لعام 2022 وصبهم لكل جهودهم في معالجة التحديات املتعلقة بالقطاع الصناعي والتي تؤثُر سلبا

 بفهــم حــركات وســلوك حــوت بحــر العــرب األحــدب بشــكل أفضــل. وبفضــل أبحاثنــا الرائــدة والتتبــع عبــر 
ً
لقــد ســمح لنــا التعــاون مــع شــركائنا أيضــا

األقمار االصطناعية، تم اآلن االعتراف اإلقليمي الرسمي بحيتان بحر العرب الحدباء، ونعتبر خطة إدارة صون حيتان بحر العرب الحدباء التي 
تــم تنفيذهــا فــي عــام 2022 بالتعــاون مــع هيئــة البيئــة نقطــة تحــول مهمــة فــي الجهــود املبذولــة للحفــاظ عليهــا.

أمــا علــى صعيــد البيئــة البريــة، أنشــأنا أول مســوحات مخصصــة للنســور املصريــة املهــددة باالنقــراض والنســور اآلذنــة فــي ُعمــان، وهــي أنــواع آخــذة 
 ال نن�ضى بحثنا الذي سمح لنا بإجراء تقييم 

ً
 ولكن يبدو أنها مستقرة في ُعمان والتي توفر خدمات بيئية مهمة لنا. ودعونا أيضا

ً
في التدهور عامليا

 
ً
بان في ظفار، ونشــر إرشــادات التجريح املســتدام لضمان عدم اإلفراط في حصاد هذه األشــجار املحلية األصلية نظرا

ُ
تعدادي ســريع ألشــجار الل

ملــا تحملــه مــن مكانــة بيئيــة وثقافية لوطننا.

لطاملــا كنــت مــن أشــد املؤمنيــن باألهميــة القصــوى لالســتثمار فــي شــبابنا وتمكينهــم مــن مواجهــة التحديــات وتحويلهــا إلــى فــرص. واســتجابة لذلــك، 
 مــن البرامــج التعليميــة املصممــة لزيــادة الوعــي البيئــي وتشــجيع الوعــي بيــن شــبابنا.

ً
أنشــأنا عــددا

 بذلــك، وكذلــك ألعضــاء 
ً
ربمــا يكــون اإلنجــاز األكبــر لنــا هــو الفريــق الرائــع الــذي شــكلناه خــالل فتــرة تواجــدي مــع الجمعيــة، وأنــا مدينــة لهــم جميعــا

مجلــس إدارتنــا وأعضــاء جمعيــة البيئــة الُعمانيــة والجهــات الراعيــة والشــركاء واملتطوعيــن الذيــن ســاعدوا فــي تحويــل أفكارنــا ومبادراتنــا إلــى واقــع 
رائــع يمكننــا أن نفخــر بهــا.

 عن الدعم 
ً
، لم تكن إنجازاتنا وأعمالنا ممكنة إال بفضل الدعم السخي من الشركات واملانحين األفراد على حد سواء، فضال

ً
 وليس آخرا

ً
أخيرا

 مع خالص امتناني.
ً
الثابت من الجهات الحكومية في سلطنة ُعمان، والشكر موصول لكم جميعا

الثعلب األحمر العربي )Vulpes vulpes arabica(, ُعمان تحت املجهر

، لدعــم جهــود صــون 
ً
 وشــفافية

ً
إننــي علــى ثقــة مــن أنــه بتوجيــه مــن الرئيــس الجديــد ســتواصل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة العمــل بأكثــر الطــرق احترافــا
البيئــة اآلن وفــي املســتقبل. مــع تمنياتــي القلبيــة بالتوفيــق لألعضــاء والشــركاء واملتطوعيــن الحالييــن واملســتقبليين.

نستمر في االزدهار مع بيئتنا.

تانيا بنت شبيب آل سعيد
رئيسة الجمعية

كلمة رئيسة الجمعية



9التقرير السنوي ٢٠٢٢ 8

اختتم عام 2022 بمؤتمر األطراف التفاقية األمم املتحدة بشــأن التنوع األحيائي )15( 
 بســبب جائحــة كورونــا، وجــاءت 

ً
الــذي ُعقــَد فــي ديســمبر بعــد تأخيــر دام عاميــن تقريبــا

نتيجــة االجتمــاع اتفــاق األطــراف علــى وقــف فقــدان التنــوع األحيائــي والبــدء فــي عكــس 
 بصــون 30٪ علــى األقــل مــن املناطــق البريــة وامليــاه الداخليــة والســاحلية 

ً
مســاره والتزامــا

والبحريــة مــع إيــالء اهتمــام خــاص للمناطــق ذات األهميــة للتنــوع األحيائــي. وتــم تحديــد 
أهــداف لتوســيع نطــاق صــون أنــواع النظــم البيئيــة الهامــة. وباملثــل، فــإن مؤتمر األطراف 
الســابع والعشــرون لتغيــر املنــاخ التابــع لألمــم املتحــدة )27( الــذي انعقــد فــي مصــر ســلط 
 علــى الــدور املهــم الــذي تلعبــه النظــم البيئيــة الصحيــة فــي معالجــة تغيــر 

ً
الضــوء أيضــا

املنــاخ، مــع االعتــراف بــأن فقــدان التنــوع األحيائــي يضعــف قدرتنــا علــى الصمــود، مــن 
 إلى جنب مع الحد من االنبعاثات تظل أهمية حفظ التنوع األحيائي 

ً
خالل العمل جنبا

والحلــول القائمــة علــى الطبيعــة فــي طليعــة املناقشــات مــع فهــم متزايــد بــأن النظــم البيئية 
 فــي الحــد مــن 

ً
 ليــس فقــط فــي تقليــل الكربــون ولكــن أيضــا

ً
 رئيســيا

ً
الطبيعيــة تلعــب دورا

مخاطــر الكــوارث فــي مواجهــة العواصــف املتزايــدة والظــروف الجويــة.

فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، نواصــل العمــل مــن أجــل صــون التنــوع األحيائــي مــن خــالل البحــث لفهــم األنــواع الهامــة وتدابيــر الصــون الضروريــة، 
لنشــر الوعــي بأهميتهــا داخــل املجتمعــات وزيــادة الوعــي مــع جيلنــا القــادم وقــادة املســتقبل مــن خــالل برامــج التعليــم.

اســتضفنا هذا العام مع هيئة البيئة ورشــتي عمل رئيســيتين إلدارة صون البيئة وشــاركنا في ورشــة عمل ثالثة، حيث ركزت ورشــة العمل األولى 
على الحاجة إلى خطة عمل وطنية لصون الطيور الجارحة في ُعمان وتحديد آليات الصون الحالية والتهديدات التي تواجهها الطيور الجارحة 
مثــل التســمم وحــوادث االصطــدام. وركــزت ورشــة العمــل الثانيــة علــى تطويــر خطــة عمــل لصــون حــوت بحــر العــرب األحــدب وجمعــت الجهــات 
املحليــة املعنيــة والخبــراء الدولييــن لتبــادل خبراتهــم حــول تلبيــة احتياجــات التنميــة مثــل الشــحن والســياحة وصيــد األســماك مــع احتياجــات 
الصــون. كمــا أســتضافت هيئــة البيئــة ورشــة العمــل األخيــرة وركــزت علــى تطويــر خطــة عمــل وطنيــة لصــون الســالحف البحريــة، حيــث حظيــت 
ورش العمل الثالث بحضور قوي ومشــاركة قوية من الجهات املحلية، وما زلنا متفائلين بأنه من خالل هذا النهج املتكامل والشــامل ســنتمكن 

بشــكل مشــترك مــن تطويــر وتنفيــذ إجــراءات صــون تراثنــا الطبيعــي فــي ســلطنة ُعمــان.

لقد شارك هذا العام أكثر من 1000 طالب من طالب املدارس الحكومية في مسابقة نمط، وال يزالون يثيرون إعجابنا من خالل تنفيذ البرامج 
ليــس فقــط فــي مدارســهم ولكــن داخــل مجتمعاتهــم لتقليــل النفايــات الغذائيــة والبالســتيكية وتشــجيع التســميد والجمــع وإعــادة اســتخدام امليــاه 
الرماديــة للــري وتنفيــذ اســتخدامات الطاقــة الشمســية واملائيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تواصلنــا مــع أكثــر مــن 1000 طالــب لرفــع مســتوى الوعــي 

بالطيــور الجارحــة وأنــواع الســالحف البحريــة فــي ُعمــان.

وفــي هــذا اإلطــار، نــود أن نتقــدم بالشــكر لجميــع األعضــاء والرعــاة واملتبرعيــن مــن األفــراد والشــركات لدينــا الذيــن يواصلــون دعمنــا ونؤمــن انــه لــن 
تكــون جهودنــا ممكنــة لــوال دعمكــم! ونتطلــع إلــى مواصلــة رحلــة صــون بيئتنــا فــي عــام 2023!

سعاد الحارثي
املديرة التنفيذية

مقدمة

ُجعل األزهار )Stalagmosoma cynanki(, غنية املجرفية
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عام 2021 باألرقام
دعم رؤية ُعمان 2040 وأهداف األمم 

املتحدة لالستدامة

٨ ٧ ٥ التعليم�ا��يد٤

الصناعة�واالبت�ار�
والهيا�ل�األساسية

ا��ياة�تحت�
املاء

املساوة�ب�ت�
ا���س�ن

مدن�ومجتمعات�
محلية�مستدامة

ا��ياة����ال�ً�

طاقة�نظيفة�
و�أسعار�معقولة

االس��الك�واإلنتاج�
املسؤوالن

عقد�االش��ا�ات�
لتحقيق�األهداف

العمل�الالئق�
ونمو�االقتصاد

١٣العمل�املنا�� ١٢ ١١ ٩

١٧ ١٥ ١٤

 مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، تركز رؤية ُعمان 2040 على تحقيق التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون التضحية 
ً
“تماشيا

بمتطلبات املستقبل والتوازن بين التنمية والبيئة، وبين اإلنتاج واالستهالك وبين قدرة البيئة على العطاء وقدرتها على التحمل “.
سعادة الدكتور عبد هللا بن علي العمري رئيس هيئة البيئة

بدأت في عهد جاللة الســلطان قابوس بن ســعيد آل ســعيد رحمه هللا، وتتواصل في ظل القيادة الرشــيدة لصاحب الجاللة الســلطان هيثم بن 
 لخطــة عمــل التنميــة والتــي تــدرك أهميــة صــون املــوارد الطبيعيــة والبيئــة املتميــزة فــي ُعمــان. 

ً
 قويــة

ً
طــارق آل ســعيد، تضــع رؤيــة ُعمــان 2040 أسســا

ونحــُن فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، ندعــو بقــوة للمبــادرات الوطنيــة التــي تعــزز التنميــة املســتدامة وتعمــل علــى الحــد - إن لــم تكــن تق�ضــي علــى - من 
الســلوكيات الســلبية الضــارة بالبيئــة الُعمانيــة والتنــوع األحيائــي الغنــي. وتســعى مشــاريعنا إلــى االســتجابة للهــدف الشــامل املتمثــل فــي صــون اإلرث 

الطبيعي لســلطنة ُعمان لألجيال القادمة من خالل التركيز على:

البحث لدعم صون األنواع املهددة باالنقراض في ُعمان.	 
توعية املجتمعات بأهمية تبني أساليب حياة أكثر استدامة.	 
بناء القدرات في قطاع البيئة.	 

 أنه من املهم مواءمة مشاريعنا بشكل وثيق مع األولويات املحددة في أهداف االستدامة لألمم املتحدة.
ً
نؤمن أيضا

إحصاءاتنا لعام ٢٠22

طنًا من الحطام
البحري تمت إزالتها

من على شواطئ
تعشيش السالحف

70

فرصة للتعاون مع
المنظمات الدولية

45

عمليات إنقاذ
لسالحف الريماني

9

زيارة من أعشاش
النسور اآلذنة

تثبيت أجهزة
التتبع والحلقات على

9
43

274
118

1,000

إنتاج
من محتويات التوعية 

عن صون البيئة

توزيع أكثر من

نسخة من كتيب الطيور 
الجارحة في ُعمان

مشارك في
التوعية المجتمعية

مسوحات الحيتان

ورش عمل وطنية للصون 

مدرسة في مسابقة نمط للمدارس
الحكومية من

أسبوعًا من مسوحات
السالحف البحرية

30

5

550

2

30

730

106

1

وتثبيت

مدارس حكومية
ومشاركة أكثر من

4
160

عضوًا من الشركات

29

عضوًا من األفراد

133

من فعاليات التوعية
المجتمعية

12

4 
4 

متابع على وسائل
التواصل االجتماعي

29,715

فعاليات لألعضاء

8

 فنادق

شركات
سياحية في برنامج 

التبرعات

و

يومًا من العمل الميداني
لمسوحات النسور اآلذنة حول

واليات ضمن فيالتكاثر

 محافظات

نسور آذنة 

محاضرة توعوية عن
الطيور الجارحة في ُعمان وأكثر من

محافظة و 
مدارس

فائزة

 زيارة من أعشاش النسور اآلذنة وتثبيت الكاميرات الفخية في  7  أعشاش

كاميرات 
الفخية في أعشاش

طالبًا في محاضرات
التوعية للسالحف البحرية

 تقديم

 تسجيل
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تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم في مارس 2022 ملدة عامين:

رئيسة املجلس
تحمــل صاحبــة الســمو الســيدة تانيــا آل ســعيد درجــة البكالوريــوس فــي علــم األحيــاء البحريــة وامليــاه العذبــة مــن جامعــة لنــدن ودبلــوم فــي تعليــم 
الطفولــة املبكــرة مــن جمعيــة مونتيســوري األمريكيــة. وهــي عضــو مؤســس فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وشــغلت منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ 
إنشــائها فــي عــام 2004، وباإلضافــة إلــى تمثيــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي اإلعــالم، فهــي تقــود املجتمــع البيئــي لجهــود دعــم الحكومــة الُعمانيــة 
ومبــادرات جمــع التبرعــات، بمــا فــي ذلــك الحفــل الســنوي لجمــع التبرعــات وبقيــة فعاليــات الشــركات. وهــي شــغوفة بالحــد مــن اعتمــاد املجتمــع 
علــى املــواد البالســتيكية أحاديــة االســتعمال، وفــي ظــل هــذه الجهــود، أطلقــت الســيدة تانيــا حملــة املجتمــع البيئــي فــي ســلطنة ُعمــان “ال لألكيــاس 
البالســتيكية” وتواصــل بجهــد لعــب دور مركــزي فــي خطــة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة حــول “ال للبالســتيك”. فــازت الســيدة تانيــا بجائــزة مجلــس 
التعــاون الخليجــي ألفضــل شــخصية بيئيــة فــي منطقــة الخليــج العربــي عــام 2009 وتــم تكريمهــا فــي حفــل جوائــز الشــيخ عي�ضــى بــن علــي آل خليفــة 
للعمــل التطوعــي كأحــد املتطوعيــن الرائديــن فــي الوطــن العربــي فــي أكتوبــر 2012. وفــي 2022، ُمنحــت الســيدة تانيــا جائــزة األم تيريــزا التذكاريــة 

للعدالــة االجتماعيــة لعملهــا فــي مجــال االســتدامة البيئيــة.

نائب الرئيس
الدكتــور عامــر املطاعنــي حاصــل علــى بكالوريــوس )مــع مرتبــة الشــرف( وماجســتير فــي إدارة األعمــال ودكتــوراه فــي االســتدامة. بعــد تخرجــه مــن 
جامعــة تيســايد باململكــة املتحــدة عــام 1990 كمهنــدس أجهــزة وتحكــم، انضــم إلــى شــركة تنميــة نفــط ُعمــان فــي عمليــات التنقيــب واإلنتــاج. وفــي 
عام 1993 انتقل إلى وزارة الصحة حيث شــغل عدة مناصب تنفيذية، وأكمل درجة املاجســتير في إدارة األعمال )نيوكاســل( في عام 1997 قبل 
 ملنطقــة صــور الصناعيــة فــي املؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة، كمــا انضــم إلــى الشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي 

ً
 عامــا

ً
أن يتــم تعيينــه مديــرا

املسال في عام 2002 كنائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للموارد البشرية. وفي يونيو 2019 تم تعيين الدكتور عامر املطاعني الرئيس 
التنفيذي للمؤسسة التنموية التابعة للشركة الُعمانية للغاز الطبيعي املسال، الدكتور عامر املطاعني لديه شغف لتحسين بيئات العمل وهو 
 مــن أجــل ُعمــان أكثــر اســتدامة، ولديــه اهتمــام كبيــر بالتعليــم وهــو عضــو فــي العديــد مــن مجالــس الجامعــات والكليــات 

ً
قائــد اســتباقي يســعى جاهــدا

التقنيــة، وهــو رئيــس مجلــس أمنــاء مدرســة حــي الشــروق الدوليــة التابعــة للشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي املســال وغيرهــا الكثيــر.

املديرة
الفاضلة رميثة البوسعيدي عاملة بحرية ومرشدة ملهمة لقيادة الشباب في مجال البيئية وحقوق املرأة، وكانت مذيعة راديو ورياضية حائزة 
 
ً
علــى عــدة جوائــز، حيــث تعتبــر رميثــة  أول محللــة كــرة قــدم فــي العالــم العربــي وأصغــر ُعمانيــة تطــأ قدمهــا علــى القطــب الجنوبــي، تعمــل رميثــة حاليــا
فــي القطــاع الحكومــي فــي ســلطنة ُعمــان وتشــرف علــى تنفيــذ اســتراتيجيات إلبــراز الفوائــد االجتماعيــة والبيئيــة فــي خطــط التنويــع، كمــا تعمــل علــى 
الصعيد الدولي مع منظمة الطاقة النظيفة ألمريكا التي تقدم املشورة إلدارة بايدن بشأن تطوير معيار املرونة املناخية للمساعدات الخارجية 
 كعضو في مجلس الشــباب العربي 

ً
األمريكية، مع التركيز على تمكين املرأة كشــكل من أشــكال التخفيف من آثار تغير املناخ. وتم اختيارها مؤخرا

األول على اإلطالق املعني بتغير املناخ، كما أنها تعمل كرئيسة مشاركة لفريق عمل مختبرات دافوس التابع للمنتدى االقتصادي العالمي، حيث 
شــاركت فــي تأليــف خطــة إنعــاش الشــباب التــي تضــم توصيــات سياســية مــن أكثــر مــن مليونــي شــاب مــن جميــع أنحــاء العالــم. وأكملــت رميثــة درجــة 
املاجســتير فــي اإلدارة العامــة بجامعــة هارفــارد، وتخرجــت مــن كليــة جــون كينيــدي لــإلدارة الحكوميــة مــع التركيــز علــى تمكيــن املديريــن التنفيذييــن 

الحكومييــن مــن االبتكار.

أمين صندوق
الدكتــور أنــدرو ســبولتون عالــم أحيــاء بريــة جــاء إلــى ُعمــان فــي عــام 1987 لالنضمــام إلــى فريــق كان يعيــد تقديــم املهــا العربــي، لديــه خبــرة طويلــة فــي 
 
ً
العديد من جوانب صون الحياة البرية في ُعمان، بما في ذلك اإلشراف على املناطق املحمية والنمر العربي الشهير وكذلك األنواع األقل شيوعا
مثــل الخفافيــش. كمــا عمــل فــي قضايــا مثــل االتجــار فــي الحيــاة البريــة والصيــد الجائــر والرعــي الجائــر وتغيــر املنــاخ، وحصــل أنــدرو علــى بكالوريــوس 

علوم البيئية ودكتوراه في علم الحيوان، وهو عضو في العديد من املجموعات املتخصصة في االتحاد الدولي لصون الطبيعة كما انه عضو في 
لجان فنية دولية أخرى. أندرو عضو مؤسس في جمعية البيئة الُعمانية وشغل منصب مستشار شؤون البيئة في ديوان البالط السلطاني حتى 

تقاعــده فــي نهايــة عــام 2020.

أمينة السر
الفاضلة أميرة اليعربي حاصلة على درجة البكالوريوس في نظم املعلومات اإلدارية من جامعة السلطان قابوس وشهادة اإلدارة البيئية لعام 
2019. أميرة هي مدققة رئيسية معتمد في أنظمة اإلدارة البيئية وممارس االستدامة، بدأت حياتها املهنية كمتخصصة في املسؤولية االجتماعية 
للشــركات فــي هيئــة تقنيــة املعلومــات قبــل انضمامهــا إلــى فريــق الجــودة والصحــة والســالمة والبيئــة للتعامــل مــع نظــام إدارة البيئــة فــي وزارة النقــل 
واالتصاالت وتقنية املعلومات. نفذت أميرة برامج بيئية مثل حمالت تقليل النفايات التي تهدف إلى تقليل استهالك الورق والبالستيك وعملت 
عن كثب مع فريق إدارة الفعاليات واالحداث لضمان تبني ممارسات صديقة للبيئة. بصفتها عضوة في جمعية البيئة الُعمانية شاركت أميرة في 
برنامج ايكوثون االبتكارات الخضراء كمرشد ملجموعات الطالب وتواصل نشر رسائل صون الطبيعة من خالل حساباتها على وسائل التواصل 

االجتماعي. وكأم، تسعى باستمرار لتربية أطفال مدركين للبيئة من خالل تثقيفهم حول إنقاذ الكوكب وإشراكهم في حمالت التنظيف.

مسؤولة العالقات العامة
 فــي إنشــاء إحــدى 

ً
 أساســيا

ً
الفاضلــة ليلــى الزكوانــي هــي املديــرة التنفيذيــة لوكالــة القمــة وتتــرأس وظائــف املــوارد البشــرية والفعاليــات، وتلعــب دورا

دور النشــر الرائــدة فــي البــالد. متخصصــة فــي علــم النفــس وتحمــل درجــة جامعيــة فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ميســوري، ســانت لويــس، الواليــات 
 فــي مجلــس اإلدارة، فإنهــا تتمتــع بخبــرة 

ً
 فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة منــذ عــام 2006، وبصفتهــا عضــوا

ً
 فخريــا

ً
املتحــدة األمريكيــة. كانــت ليلــى عضــوا

 بخبــرة فــي حمــالت املســؤولية االجتماعيــة للشــركات 
ً
إعالميــة واســعة للمســاعدة فــي توجيــه االتصــاالت فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة. وتتمتــع أيضــا

مثــل تلــك التــي تقودهــا وكالــة القمــة لإلعــالم لتقليــل القمامــة وإعــادة تدويــر الــورق وتغييــر الســلوكيات الحاليــة كوســيلة للتخلــص بشــكل واعــي مــن 
النفايات.

HH Sayyida Tania Al Said
 سمو السيدة تانيا آل سعيد

Dr Amor Al Matani
  دكتور عامر المطاعني

Dr Mohammed Al Kalbani
 دكتور محمد الكلباني

Mrs Amira Al Yarubi
أميرة اليعربي

Mr Omar Al Riyami
 عمر الريامي

Mrs Laila Al Zakwani
ليلى الزكواني

Ms Rumaitha Al Busaidi
رميثة البوسعيدي

Dr Andrew Spalton
دكتور أندرو سبولتون

Dr Ali Akaak
دكتور علي عكاك
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عضو مجلس اإلدارة
الدكتور محمد الكلباني حاصل على درجة الدكتوراه في االستدامة البيئية من جامعة أبردين باململكة املتحدة، وحاصل على درجتي املاجستير 
 كمديــر للبيئــة والتنميــة 

ً
والبكالوريــوس فــي علــوم الهندســة البيئيــة واإلدارة، كمــا عمــل كباحــث مســاعد فــي جامعــة الســلطان قابــوس، ومؤخــرا

املســتدامة، حيــث تــم تكليفــه بمهــام املديــر العــام للشــؤون البيئيــة فــي هيئــة البيئــة. يشــارك الدكتــور محمــد الكلبانــي بانتظــام فــي املشــاريع البحثيــة 
املتعلقة بالتقييم البيئي املتكامل، صون البيئة، وصون التنوع األحيائي، وتغير املناخ، واإلدارة البيئية، والتشريعات.  ونشر العديد من األوراق 
العلميــة وشــارك فــي تقريــر التوقعــات البيئيــة العامليــة الرابــع والســادس لبرنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة وتقريــر التوقعــات البيئيــة العربيــة لجامعــة 
 فــي املؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل الدوليــة، وشــارك فــي العديــد مــن االجتماعــات املتعلقــة باالتفاقيــات 

ً
الــدول العربيــة. حيــث قــدم أوراقــا

والبروتوكــوالت البيئيــة. انضــم الدكتــور محمــد الكلبانــي إلــى مجلــس اإلدارة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة منــذ عــام 2017، وقــد مثــل جمعيــة البيئــة 
 وعمــل فــي حملــة الجمعيــة للمــدارس الخضــراء، وايكوثــان االبتــكارات الخضــراء، ومســابقة الخطابــة البيئيــة لطــالب الكليــات 

ً
الُعمانيــة دوليــا

والجامعــات، ومشــاريع البحــث والصــون، وبرامــج التوعيــة املجتمعيــة.

مسؤول العضوية
الفاضــل عمــر الريامــي حاصــل علــى درجــة املاجســتير فــي تقييــم األثــر البيئــي وإدارتــه مــن جامعــة مانشســتر باململكــة املتحــدة وبكالوريــوس فــي علــوم 
 لجمعيــة 

ً
 فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن 2009 إلــى 2013، وممثــال

ً
 ســابقا

ً
البحــار ومصايــد األســماك مــن جامعــة الســلطان قابــوس. كان موظفــا

. انضــم إلــى برنامــج قيــادة الــزوار الدولييــن حــول »الحدائــق الوطنيــة 
ً
 ودوليــا

ً
البيئــة الُعمانيــة فــي اللجــان البيئيــة رفيعــة املســتوى وفــرق العمــل محليــا

والتنــوع األحيائــي والســياحة البيئيــة« برعايــة وزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي عــام 2011. كمــا مثــل الشــباب الُعمانــي والعربــي فــي مؤتمــر اليونســكو 
بمناسبة الذكرى األربعين التفاقية التراث العالمي في كيوتو، اليابان في 2011. عمل عمر في مجال البيئة واالستدامة في مؤسسات مختلفة في 
 كرئيــس 

ً
ســلطنة ُعمــان بمــا فــي ذلــك شــركة تنميــة نفــط ُعمــان ومصفــاة الدقــم والصناعــات البتروكيماويــة وشــركة النفــط الُعمانيــة. يعمــل حاليــا

لقســم االســتدامة فــي شــبكة الغــاز بشــركة أوكيــو. فــي عــام 2020 قــاد عمــر تطويــر أولويــة »البيئــة واملــوارد الطبيعيــة« فــي خطــة التنميــة العاشــرة 
لتنفيــذ رؤيــة ُعمــان 2040.

عضو مجلس اإلدارة
الدكتــور علــي عكعــاك أكاديمــي ومنهــي فــي إدارة األعمــال والســياحة. وهــو حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الدراســات اإلداريــة )إدارة الســياحة 
 مــن الخبــرة فــي املناصــب األكاديميــة واإلداريــة 

ً
والتنميــة( مــن كليــة إدارة األعمــال بجامعــة إكســتر فــي اململكــة املتحــدة، ولديــه أكثــر مــن 15 عامــا

فــي الجامعــات العامــة والخاصــة. الدكتــور علــي عكعــاك هــو رئيــس قســم إدارة املــوارد البشــرية فــي جامعــة التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة بصاللــة. 
 فــي مؤتمــرات تتعلــق بالتخطيــط االســتراتيجي، وإدارة 

ً
 ومســاعد مديــر القبــول والتســجيل بجامعــة ظفــار. نشــر وقــدم أوراقــا

ً
 محاضــرا

ً
عمــل ســابقا

 فــي العديــد مــن الجمعيــات، 
ً
الوجهــات، وتنميــة الســياحة، والنقابــات العماليــة، ورجــال األعمــال االجتماعييــن. كان الدكتــور علــي عكعــاك عضــوا

بما في ذلك الجمعية الُعمانية للموارد البشرية، ولجنة اإلرشاد السياحي باإلدارة العامة للتراث والسياحة في ظفار، ومنظمة الوجهة الخضراء، 
ومجموعــة الجيــل الجديــد فــي الجمعيــة األنجلــو الُعمانيــة.

النسر اآلذن )Torgos tracheliotos(, عثمان الجابري
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سعاد الحارثية١
املديرة التنفيذية

بشار زيتون٢
املدير اإلداري

مايا صروف ويلسون٣
مديرة الدراسات والصون

سعيد الجابري٤
موظف عالقات عامة

أوليفيا داليل٥
مديرة التواصل والتمويل

جواهر الغافرية٦
منسقة شؤون التعليم

عاتكة أحمد٧
املحاسبة

رباب اللواتية٨
منسقة شؤون املجتمع والصون

جهينة الغافرية٩
منسقة العضوية ووسائل اإلعالم

مي أبو مغلي١٠
منسقة التواصل والفعاليات

جمعة العريمي١١
املنسق امليداني في مصيرة

مشاريع صون البيئة البحريةالعاملون في جمعية البيئة الُعمانية

برنامج دراسات السالحف البحرية وصونها 
تــم تحديــد األهميــة العامليــة لســلطنة ُعمــان لبقــاء الســالحف البحريــة بشــكل قاطــع مــن خــالل الدراســات االســتقصائية والبحــوث التــي أجريــت 
 بالتعــاون مــع هيئــة البيئــة وكبــار العلمــاء 

ً
 رائــدا

ً
 بحثيــا

ً
داخــل الســلطنة منــذ الســبعينيات. منــذ عــام 2008 لعبــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة دورا

الدولييــن، ممــا أدى إلــى تســريع معرفتنــا وفهمنــا لبيئــة الســالحف واحتياجــات البيئــة وصونهــا ورفــع املكانــة الدوليــة للســالحف الُعمانيــة.

 مصيرة ثاني أكبر تجمٌع لسالحف الريماني املعششة في العالم، وتشير األبحاث إلى أن هذه الفئة قد عانت من انخفاض بنسبة 
ُ
تحتضُن جزيرة

79٪ منــذ أواخــر الســبعينيات. ومــن أهــم التهديــدات الرئيســية التــي تؤثــر علــى أعــداد الســالحف وموائلهــا الطبيعيــة علــى حــٍد ســواء هــي ازعاجــات 
 إلــى اإلزعاجــات البحريــة مثــل اصطيــاد 

ً
اســتخدام األرا�ضــي، مثــل التنميــة الســاحلية الواســعة والتلــوث الضوئــي والقيــادة علــى الشــاطئ، إضافــة

مــة فــي أغســطس 2020.
ّ
شــر هــذا التقييــم فــي مجلــة ُمحك

ُ
الســالحف فــي شــباك الصيــد بالخطــأ )الصيــد العر�ضــي(. ن

مسوحات التعشيش 
أجــرت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة للعــام الرابــع عشــر علــى التوالــي مســوحات رصديــة ألعشــاش ســالحف الريمانــي فــي جزيــرة مصيــرة خــارج موســم 
التعشــيش، ويراقــب املســاعدون امليدانيــون الســالحف الخضــراء وســالحف الشــرفاف وســالحف ردلــي الزيتونيــة، حيــث يتــم دعــم هــذا الجهــد مــن 
خــالل خطــة تمويــل مدتهــا خمــس ســنوات مــن اإلدارة األمريكيــة لخدمــات الحيــاة الفطريــة والثــروة الســمكية. ويتمثــل الجــزء األسا�ضــي مــن هــذا 
العمل في تنفيذ مسوحات لحصر وعد مسارات السالحف كجزٍء من التقييم بعيد املدى لتوجهات السالحف، وهو أمر مفيد لفهم حالة جهود 

صــون هــذه املجموعات.

السلحفاة الخضراء )Chelonia mydas(, حمد الغيالني
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جمع شباك الصيد وإعادة تدويرها
يهدف مشروع جمعية البيئة الُعمانية الذي يركز على جمع وإعادة تدوير شباك 
الصيــد املهجــورة إلــى تقليــل تشــابك مفــردات الحيــاة الفطريــة فــي جزيــرة مصيــرة 
مــع تســريع مبــادرة االقتصــاد الدائــري. وتــم تنفيــذ املشــروع بيــن ينايــر ومــارس 
ســتقبل العامليــة وشــركة وقــود العامليــة 

ُ
2022، بالشــراكة مــع شــركة بحــار امل

ش.م.م، وبالتعاون مع هيئة البيئة، وشــركة بيئة ومكتب والي مصيرة، وبلدية 
مصيــرة، وبتمويــل مــن مكتــب الخارجيــة والكومنولــث والتنميــة التابــع للســفارة 

.)FCDO( البريطانيــة

 مــن شــواطئ التعشــيش مــن الشــباك مــع 
ً
وبشــكل اجمالــي تــم تنظيــف 84 كيلومتــرا

 مــن معــدات الصيــد املهجــورة واملفقــودة واملهملــة التــي تــم 
ً
مــا يقــدر بنحــو 70 طنــا

جمعها ونقلها إلى مكب النفايات. كما قام فريق شــركة وقود بفرز وتنظيف 30 
 لإلرشادات األوروبية ونقلها إلى مخازنهم في بركاء، بعد 

ً
 من شباك الصيد وفقا

ً
طنا

التنســيق مــع شــركات إعــادة تدويــر شــباك الصيــد فــي أوروبــا الشــرقية، وفــي أبريــل، 
تــم إرســال أول شــحنة لشــباك الصيــد الُعمانيــة بنجــاح إلــى ســلوفينيا. ولســوء 
الحظ أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الشحن بسبب الوضع الجيوسيا�ضي الحالي 
فــي أوروبــا، وارتفــاع تكلفــة شــبكات الفــرز والتنظيــف، وقيــم الشــراء املنخفضــة 
، ومــع ذلــك ســمحت املبــادرة 

ً
إلــى بقــاء التكلفــة اإلجماليــة للمشــروع مرتفعــة نســبيا

بتجربــة عمليــة إيجابيــة، ممــا أدى إلــى نظافــة الشــواطئ وزيــادة الوعــي املجتمعــي. 
كمــا لفــت انتباهنــا إلــى أهميــة التخلــص مــن شــباك الصيــد بشــكل مناســب مــن 
مصدرهــا والحاجــة إلــى التخطيــط بشــكل ســليم ملبــادرات تدويــر مماثلــة بشــكل 

اســتباقي.

تحليل البيانات ونشاطات املرافعة
يواصــل الفريــق اســتخدام البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن املســوحات لتنســيق إدارة 
شــواطئ التعشــيش مــع الجهــات املعنيــة، مــن خــالل العمــل عــن كثــب مــع هيئــة 
البيئــة ومكتــب الوالــي فــي مصيــرة، كمــا تعمــل جمعيــة البيئــة الُعمانية واملتعاونون 
معهــا علــى تســليط الضــوء علــى مخــاوف صــون البيئــة والعمــل مــع املجتمــع لتطويــر 
الحلــول. فــي عــام 2022، وفــي هــذا اإلطــار، تــم عقــد أكثــر مــن عشــرة اجتماعــات مــع 
الجهــات املعنيــة فــي كل مــن مســقط ومصيــرة ملناقشــة التهديــدات املختلفــة التــي 
تواجههــا الســالحف التــي تعشــش فــي مصيــرة، وتــم ابــراز العديــد مــن األدلــة واملــواد 
التــي تــم رصدهــا فــي هــذه االجتماعــات فــي “أطلــس جزيــرة مصيــرة للســالحف”، الــذي 
 في مرحلته النهائية للتصميم 

ً
تم التكليف به في عام 2021. كما أن األطلس حاليا

وســيتم نشــره فــي أوائــل عــام 2023 بهــدف رئي�ضــي هــو التواصــل مــع عمليــات ونتائــج 
مشــروع صــون البيئــة للجمهــور.

تقييم التلوث الضوئي
إن زيــادة قــدرة ســالحف الريمانــي علــى االســتمرار والبقــاء )زيــادة أعدادهــا ســواء مــن 
خــالل الــوالدات الجديــدة أو بلــوغ مرحلــة النضــوج( ُيعــد أحــد أهــم أنشــطة الصــون 
ملعالجة انخفاض أعداد الســالحف الريماني في مصيرة، تم إطالق مشــروع حلول 
عششــة علــى الشــواطئ بســبب 

ُ
اإلضــاءة ملعالجــة انخفــاض عــدد الســالحف امل

التشــويش علــى الســالحف البالغــة وتضليــل الصغــار الناجــم عــن مصــادر الضــوء 
حيــث بــدأ املشــروع  االصطناعــي مــن البنيــة التحتيــة العامــة واملبانــي الخاصــة، 
فــي عــام 2021 مــن خــالل تحديــد أخطــر مناطــق التلــوث الضوئــي وبــدء الحــوار مــع 

الجهــات املعنيــة فــي الجزيــرة.

ولقد تكللت جهود املرافعة والتنسيق لفريق الجمعية بالنجاح والتوفيق وأسفر الجهد التعاوني عن مبادرة إلطفاء مصابيح الشوارع القريبة من 
شواطئ التعشيش في الجزيرة، ابتداًء من مركز شرطة مصيرة إلى العيجة، ومجموعة من إنارة الشوارع في الطرف الجنوبي للجزيرة بعد العاشرة 
مســاًء. ويتــم النظــر فــي مزيــد مــن االعتبــارات لتنفيــذ خيــارات اإلضــاءة الصديقــة للســالحف فــي املناطــق البلديــة األخــرى بمــا فــي ذلــك املناطــق األخــرى 
 فــي صــون البيئــة، ونــود أن نشــكر والــي مصيــرة، وبلديــة مصيــرة، وهيئــة 

ً
املعرضــة للتلــوث الضوئــي فــي الشــوارع. يجــب الفخــر بهــذا باعتبــاره نجاحــا

ســتقبل العاملية لدعم هذا 
ُ
البيئة، وشــبكة بيئة املحيطات، واإلدارة األمريكية لخدمات الحياة الفطرية والثروة الســمكية، وشــركة بحار امل

اإلنجــاز الهــام لصــون الســالحف والحــد مــن حــدة التهديــدات املحيطــة بهــا في مصيرة.

باإلضافة إلى ذلك وخالل العام املا�ضي وافق أصحاب العقارات الخاصة بالقرب من شواطئ التعشيش على املشاركة في تجربة لتعديل األضواء 
السكنية الحالية، وبالتالي تم طلب منتجات إضاءة جديدة للتركيب في أوائل عام 2023.

صورة 8 - أعمال اإلنارة

ورشة نجاح التفقيس
شــاركت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي ورشــة عمــل نجــاح التفقيــس التــي نظمتهــا هيئــة 
ســتقبل العاملية وشــبكة بيئة املحيطات واإلدارة 

ُ
البيئة بالتعاون مع شــركة بحار امل

األمريكية لخدمات الحياة الفطرية والثروة السمكية. حيث ناقشت ورشة العمل 
األبحــاث الســابقة والحاليــة للســالحف البحريــة وأعمــال صــون الســالحف فــي جزيــرة 
مصيرة، بما في ذلك سلوك السالحف وبيئتها الطبيعية والتهديدات وإجراءات صونها 
 حول عملية تقييم 

ً
 وميدانيا

ً
 صفيا

ً
املطلوبة. وتلقى املشــاركون في ورشــة العمل تدريبا

نجــاح الفقــس )نســبة البيــض التــي تخــرج منهــا صغارهــا وتصــل إلــى البحــر بنجــاح(. إن 
تحديــد نجــاح الفقــس لهــذه األنــواع املهــددة يمكــن أن يســاعد فــي التخفيــف مــن حــدة 

التهديــدات وإدارة تعشيشــها، وبالتالــي تحديــد إجــراءات صونهــا.

البيئــة  لهيئــة  التابعيــن  امليدانيــون  املراقبــون  الثانيــة  التدريبيــة  الورشــة  وحضــر 
واختصاصيــو وفنيــو النظــم البيئيــة وأعضــاء آخــرون يمثلــون املحافظــات فــي مســقط 
وجنــوب الشــرقية وجنــوب الباطنــة وشــمال الباطنــة والوســطى وظفــار، حيــث كان 
الهــدف هــو تطويــر مهــارات املشــاركة لفــرق الصــون، ومســاعدتهم علــى التواصــل مــع 

أعضــاء املجتمــع والتصــدي للتهديــد الخطيــر للنفايــات علــى شــواطئ التعشــيش.

سلحفاة الريماني )Caretta caretta( ,جمعية البيئة الُعمانية



21التقرير السنوي ٢٠٢٢ 20

برنامج دراسات الحيتان والدالفين وصونها 
 مــن الحيتــان والدالفيــن )الحوتيــات(، بمــا فــي ذلــك 4 أنــواع مــن الحيتــان الضخمــة. حيــث شــاركت 

ً
 مختلفــا

ً
تحتضــُن امليــاه الُعمانيــة 20 نوعــا

جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي أبحــاث الحيتــان والدالفيــن فــي ُعمــان منــذ إنشــاء الجمعيــة فــي عــام 2004، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى حيتــان بحــر 
العرب الحدباء. وأكدت األبحاث املتخصصة حول حيتان بحر العرب الحدباء أن هذه املجموعة الفريدة من نوعها صغيرة )ربما أقل من 100 
قبالــة ســواحل ُعمــان(، ومقيمــة فــي بحــر العــرب علــى مــدار العــام ومعزولــة عــن مجموعــات الحيتــان الحدبــاء األخــرى. وفــي عــام 2008 تــم تصنيــف 
عد 

ُ
املجموعة على أنها مهددة باالنقراض على القائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي لصون الطبيعة، حيث ت

 بالــغ األهميــة لبقائهــا.
ً
هــذه املجموعــة الفريــدة عبــر نطاقهــا اإلقليمــي أمــرا

املسوحات امليدانية للحيتان والدالفين
تم إجراء مسح ملدة ثالثة أسابيع في نوفمبر في خليج مصيرة، حيث تم استخدام الطائرات بدون طيار لتقييم صحة حيتان بحر العرب الحدباء 
 جمــع املعرفــات املصــورة والخزعــات 

ً
مــن خــالل تقنيــات املســح الجــوي عــن بعــد، والكشــف عــن حالــة الجســم واملؤشــرات الصحيــة. وتــم أيضــا

وبيانــات القيــاس التصويــري لتقييــم الحالــة الصحيــة والعدديــة لهــذه املجموعــة املعزولــة.

بناء القدرات والكفاءات في مجال دراسات الحوتيات وصونها
 لبناء القدرات بتمويل من بنك اتش 

ً
 للحاجة إلى زيادة القدرات املحلية ألبحاث الحيتان وصونها، طورت جمعية البيئة الُعمانية برنامجا

ً
إدراكا

اس بــي �ســي ُعمــان، والــذي ســيتم تنفيــذه علــى مــدار عــام واحــد ويشــمل العامليــن فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وغيرهــم مــن املؤسســات الحكوميــة 
واملرشحين اآلخرين الذين أعربوا عن اهتمامهم والقدرة على العمل على املدى الطويل في هذا املجال.

 من سبتمبر 2022، يتمثل الهدف املباشر أن يتم تشكيل فريق ُعماني يمكنه املساهمة في أنشطة أبحاث الحيتان املستقبلية في ُعمان. 
ً
اعتبارا

 الستكشــاف اهتماماتهــم فــي مختلــف التخصصــات، والتعــرف علــى بيئــة الحوتيــات، ومحيطهــا الحيــوي، 
ً
 أن البرنامــج يوفــر للمرشــحين فرصــا

ً
علمــا

 ببناء شبكة من االتصاالت 
ً
ومنهجية وأصول تنفيذ الدراسات واألبحاث، والتعريف بالصور، وجمع البيانات، والتواصل. وسيسمح لهم أيضا

التي من شأنها أن توفر لهم املزيد من التقدم في العلوم أو االتصاالت العلمية.

ورشة عمل حول استكمال التنمية بالصون
في نوفمبر، استضافت جمعية البيئة الُعمانية بالتعاون مع هيئة البيئة، ورشة عمل تركز على خطة صون وإدارة واملحافظة على حيتان بحر 
العــرب الحدبــاء. وتــم عقــد ورشــة العمــل بســبب الحاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات حمايــة وصــون شــاملة علــى املســتوى الحكومــي ملواجهــة التهديــدات 
الخطيرة التي تواجهها هذه الحيتان والثدييات البحرية األخرى في ُعمان. وتشــمل هذه التهديدات تصادم الســفن املالحية والتلوث الضوضائي 
 يمثلــون 30 منظمــة محليــة 

ً
والســياحة غيــر املســتدامة والوقــوع فــي شــباك الصيــد. وحضــر ورشــة العمــل التــي اســتمرت يوميــن أكثــر مــن 60 مشــاركا

ودولية، حيث تم تقديم ملحة عامة عن خطط إدارتها وتنفيذها، باإلضافة إلى شــهادات من ممثلين عن صناعات الشــحن والســياحة ومصائد 
 لنجاح مؤتمر األطراف بوصفه اجتماع 

ً
 حاسما

ً
، أمرا

ً
 ودوليا

ً
األسماك والنفط والغاز. وسيكون االنخراط مع مختلف أصحاب املصلحة، محليا

األطــراف فــي إطــار بروتوكــول كيوتو وتنفيذه.

أطلس الثدييات البحرية في ُعمان
كلفــت هيئــة البيئــة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بترجمــة أطلــس الثدييــات البحريــة فــي ُعمــان إلــى اللغــة العربيــة الــذي اكتمــل هــذا العــام، األطلــس اآلن 

فــي مرحلــة التصميــم النهائيــة وســيتم نشــره علــى اإلنترنــت فــي عــام 2023.

التعاون الوطني واإلقليمي
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة عضــو فــي شــبكة حيتــان بحــر العــرب، والتــي تضــم فــي عضويتهــا ممثليــن مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة وباكســتان والهنــد 
وســريالنكا وإيــران والهنــد، باإلضافــة إلــى شــركاء باحثيــن دولييــن. كمــا تقــوم الشــبكة بإبــالغ األعضــاء بكافــة املشــاهدات الجديــدة وحــاالت الجنــوح، 
مما يساعد على فهم توزيع الحيتان بشكل أكبر. وتم إطالق منصة بيانات إقليمية عبر اإلنترنت في عام 2019 ملشاركة البيانات وأصول البحث 

بيــن األعضاء.

 ملــدة ثــالث ســنوات فــي مؤتمــر األطــراف التفاقيــة األنــواع املهاجــرة. 
ً
فــي فبرايــر 2020، ُمنــح “العمــل املنســق” للحيتــان الحدبــاء فــي بحــر العــرب تمديــدا

حيــث يركــز التمديــد علــى االســتمرار فــي معالجــة الفجــوات املعرفيــة ومراقبــة أعــداد حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء فــي ُعمــان، ونشــر الوعــي ضمــن 
اإلقليــم وزيــادة كفاءاتــه مــع العمــل علــى زيــادة مشــاركة الحكومــة الرســمية ودعمهــا فــي مبــادرات صــون الطبيعــة اإلقليميــة.

أما على الصعيد املحلي فإن جمعية البيئة الُعمانية هي عضو في الفريق الوطني لجنوح الثدييات البحرية الذي يترأسه هيئة البيئة بالتشارك 
مــع العديــد مــن أصحــاب املصلحــة الرئيســيين بمــا فــي ذلــك: خفــر الســواحل - شــرطة ُعمــان الســلطانية وجامعــة الســلطان قابــوس وديــوان 
البــالط الســلطاني ووزارة الصحــة وبلديــة مســقط ووزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد امليــاه والبحريــة الســلطانية الُعمانيــة ووزارة 
 عضــو فــي اللجنــة 

ً
الســياحة ومتحــف التاريــخ الطبيعــي ومركــز ُعمــان للمــوارد الوراثيــة النباتيــة والحيوانيــة. جمعيــة البيئــة الُعمانيــة هــي أيضــا

الفنيــة، حيــث تقــدم املشــورة والتوصيــات إلــى الفريــق الوطنــي لجنــوح الثدييــات البحريــة.
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برنامج دراسات الطيور الجارحة وصونها
الطيــور الجارحــة أو الجــوارح، مثــل النســور والصقــور والُعقبــان والشــواهين والبــوم هــي مؤشــرات رئيســية للصحــة العامــة للنظــم البيئيــة. وهــي 
علــى قمــة السلســلة الغذائيــة، وتقــدم العديــد مــن الخدمــات الجليــة للنظــام البيئــي. علــى ســبيل املثــال، تتغــذى بعــض أنــواع الجــوارح علــى مالييــن 
ركــت دون رادع يمكــن أن تهــدد الزراعــة. ويســتهلك البعــض اآلخــر منهــا جيــف الحيوانــات ممــا يســاعد علــى منــع انتشــار 

ُ
الحشــرات، والتــي إذا ت

املرض. وعلى مدى العقود القليلة املاضية، ساهمت األنشطة البشرية في تفتيت وتدمير موائل الطيور الجارحة، باإلضافة إلى تكثيف الزراعة 
والصعق بالكهرباء واالصطدام بالبنية التحتية للطاقة؛ وإطالق النار والتسمم والصيد؛ وانخفاض معدالت التكاثر بسبب املبيدات الحشرية 

وامللوثــات األخــرى التــي تهــدد الطيــور الجارحــة، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض تعدادهــا، ومحدوديــة النطاقــات الجغرافيــة.

املسوحات امليدانية للنسر
 ،

ً
تواصــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة جهودهــا البحثيــة حــول النســور اآلذنــة املهــددة باالنقــراض عامليــا

 
ً
وذلــك بدعــٍم مــن صنــدوق ديزنــي لصــون البيئــة. ففــي عــام 2022 تــم مســح مــا مجموعــه 41 عشــا
، كمــا قامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بالتعــاون مــع 

ً
 جديــدا

ً
للنســور اآلذنــة، بمــا فــي ذلــك 22 موقعــا

هيئــة البيئــة ومنظمــة الطيــور العامليــة، بتركيــب حلقــات تعريفيــة فريــدة وأجهــزة تتبــع عبــر األقمــار 
االصطناعيــة علــى تســعة مــن النســور اآلذنــة. حيــث تتــم مراقبــة حركــة النســور عــن كثــب بشــكل 

.www.lappetsoman.blogspot.com منتظــم، ويمكــن االطــالع علــى التحديثــات علــى

تــم إنقــاذ أربعــة مــن هــذه النســور التســعة مــن املــرض أو اإلصابــة أو صــودرت مــن أفــراد احتجزوهــا 
بشــكل غيــر قانونــي. جــرى تحريرهــا بعــد تقييمهــا وترقيمهــا وتثبيــت أجهــزة التتبــع عليهــا، وتتــم اآلن 
مراقبتها وتعقبها عبر األقمار االصطناعية وقد نجح اثنان من النسور األربعة في التأقلم مرة أخرى 
فــي البريــة، وأعيــد أحدهمــا إلــى االحتجــاز، ولــم ينجــو اآلخــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، تمــت مراقبــة ســبعة 
أعشاش عبر الكاميرات الفخية الكتساب نظرة ثاقبة على نشاط تعشيش هذه األنواع وسلوكها. 
وتســتمر عمليــات ومراقبــة حــاالت الفشــل ســواء فــي مرحلــة البيــوض أو مــا بعــد التفقيــس، ولكــن 
تبقــى هنــاك حاجــة ملحــة الســتمرار الدراســات ملعرفــة وفهــم األســباب املباشــرة وراء ضيــاع نســل 

الطيــور.

 بمعلومات حول مناطق تكاثر النسور اآلذنة، بما في ذلك متطوعون 
ً
 في هذا املشروع وساهم حوالي 55 شخصا

ً
 مهما

ً
لعب املجتمع املحلي دورا

وممثلون عن السلطات املحلية مثل هيئة البيئة وشركة بيئة وشركة ايكوفيجن وحيا للمياه.

ورشة عمل صون النسور في ُعمان
بالتعــاون مــع هيئــة البيئــة،  اســتضافت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي ســبتمبر، 
خبــراء النســور الدولييــن وأصحــاب املصلحــة الرئيســيين فــي جميــع أنحــاء ُعمــان 
ملناقشــة صــون الطيــور الجارحــة والنســور فــي الســلطنة. حيــث يوجــد ســتة عشــر 
 من النسور املوجودة في جميع 

ً
 معرضة لخطر االنقراض من أصل 23 نوعا

ً
نوعا

أنحــاء العالــم، وســلطنة ُعمــان هــي موطــن الثنيــن منهــم، النســور اآلذنــة وطيــور 
الرخمــة املصريــة، ممــا يتيــح الفرصــة التخــاذ خطــوات مهمــة لدعــم بقائهــم علــى 
 من مشروع جمعية 

ً
قيد الحياة. وكانت ورشة العمل التي استمرت يومين جزءا

البيئــة الُعمانيــة "مالحقــة النســور املهــددة باالنقــراض فــي ُعمــان"، بتمويــل مــن 
19 منظمــة محليــة  يمثلــون أكثــر مــن   ،

ً
74 مشــاركا صنــدوق ديزنــي، وحضرهــا 

ودوليــة مختلفــة. تضمنــت املوضوعــات األهميــة الدوليــة للنســور، وأطــر الصــون 
العاملية واإلقليمية القائمة، وملحة عامة عن التهديدات التي تواجه هذه األنواع 
فــي ُعمــان، بمــا فــي ذلــك التســمم، والتصــادم، وانخفــاض توافــر الغــذاء وانحســار 
اتفقــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة  وفــي ختــام ورشــة العمــل،  املوائــل الطبيعيــة. 
وهيئــة البيئــة وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن علــى أهميــة صياغــة خطــة عمــل 
وطنية للحفاظ وصون الطيور الجارحة في ُعمان، والتي ستسهل صون الطيور 

الجارحــة علــى الصعيديــن املحلــي واإلقليمــي.

مشاريع صون البيئة البرية

الرخمة املصرية )Neophron percnopterus(, جمعية البيئة الُعمانية

النسر اآلذن )Torgos tracheliotos(, عثمان الجابري

http://www.lappetsoman.blogspot.com
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مسوحات االتجار غير املشروع بالطيور في الشرق األوسط
تشــمل نشــاطات االتجــار بمفــردات الحيــاة الفطريــة علــى االســتيالء غيــر املشــروع علــى األنــواع أو االتجــار 
 للتنــوع األحيائــي. ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى 

ً
 رئيســيا

ً
بهــا أو تهريبهــا أو صيدهــا أو جمعهــا، ويشــكل تهديــدا

انقــراض بعــض األنــواع. إن مســوحات االتجــار غيــر املشــروع  وفــي بعــض الحــاالت،  انخفــاض عددهــا، 
بالطيــور فــي الشــرق األوســط هــي مشــروٌع ممــوٌل مــن قبــل علــوم الصــون العامليــة ويهــدف إلــى فهــم التجــارة 
غير املشروعة للطيور الفطرية في بلدان الشرق األوسط املستهدفة، بما في ذلك سلطنة ُعمان. وتشمل 
أنشــطة املشــروع مســوحات شــهرية فــي أســواق ومتاجــر الحيوانــات، ســواء الفعليــة منهــا أو عبــر اإلنترنــت 
بهــدف تحديــد وتقييــم البيــع غيــر القانونــي للطيــور الُعمانيــة الفطريــة. ووجــد املســاحون أدلــة علــى أســر 
الطيــور الفطريــة واالتجــار بهــا، بمــا فــي ذلــك األنــواع املهــددة باالنقــراض مثــل النســر اآلذن. وقــد قامــت 
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بإبــالغ هيئــة البيئــة بجميــع االنتهــاكات وتتعــاون بشــكل نشــط مــع اإلدارات ذات 

الصلــة لتســليط الضــوء علــى التجــارة غيــر املشــروعة فــي الحيــاة الفطريــة.

كما ُيحظر االتجار باألحياء الفطرية بما في ذلك الطيور، بموجب املادة 15 من املرسوم السلطاني 6/2003 بإصدار قانون املحميات الطبيعية 
وصــون الحيــاة الفطريــة، وقــد يتعــرض املخالفــون للغرامــات و / أو الســجن. كمــا تشــجع هيئــة البيئــة جميــع املواطنيــن والــزوار علــى اإلبــالغ عــن أي 

انتهاكات للحياة الفطرية من خالل الخط الساخن 80071999.

بان وصونها
ُ
برنامج دراسات أشجار الل

 للدخل للمجتمعات الُعمانية لعدة قرون. والفصيلة املتوطنة من 
ً
 رئيســيا

ً
 في التراث والثقافة الُعمانية وكان مصدرا

ً
 أساســيا

ً
بان دورا

ُ
يلعب الل

بــان فــي ُعمــان واليمــن وشــمال الصومــال هــي )Boswellia sacra(، والتــي تعتبــر منتجــة للمــادة الصمغيــة عاليــة الجــودة.، وهــي ُمصنفــة 
ُ
شــجرة الل

علــى أنهــا بوضــع قريــب مــن التهديــد علــى القائمــة الحمــراء لالتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة وال توجــد فــي الســلطنة إال فــي محافظــة ظفــار.

بان في ُعمان
ُ
التقييم العددي السريع ألشجار الل

Boswellia sa�( بــان
ُ
 ملــدة ثالثــة أشــهر حــول أشــجار الل

ً
 أكمــل الفريــق امليدانــي مســحا

cra( فــي ظفــار لتحديــث بيانــات توزعهــا وانتشــارها وحقيقــة أعدادهــا، ويتألــف الفريــق 
مــن ممثليــن مــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وهيئــة البيئــة وجامعة وايجينين للدراســات 
وشــركة فايرســورس للنباتــات ش.م.م وجامعــة منــدل، حيــث تــم تنفيــذ العمــل بدعــم 
ومنحــة مــن مكتــب الخارجيــة والكومنولــث والتنميــة التابــع للســفارة البريطانيــة 

.)FCDO(

بــان فــي محافظــِة 
ُ
مــن ينايــر إلــى أبريــل 2022، قــام الفريــق امليدانــي بتقييــم أشــجار الل

 فــي هــذا الوقــت القصيــر علــى: )1( رســم خريطــة لتوزيــع وتعــداد 
ً
ظفــار وكان الفريــق قــادرا

بان في ظفار، مع إنشاء مواقع دراسة دائمة لتقييم بيئة األشجار على املدى 
ُ
أشجار الل

الطويل )2( تقييم التهديدات املختلفة لألنواع، و )3( االنخراط مع أصحاب املصلحة 
املحلييــن لفهــم تصــورات املجتمــع أثنــاء بنــاء القــدرات املحليــة ملســح األشــجار وحمايتهــا 

فــي املســتقبل.

بــان مجموعــة متنوعــة مــن التهديــدات مــن صنــع اإلنســان والطبيعيــة. 
ُ
تواجــه أشــجار الل

 فــي أعــداد 
ً
 كارثيــا

ً
ومنحتنــا نتائــج املســح الــذي أجرينــاه بعــض الثقــة بأننــا لــن نشــهد انهيــارا

األشــجار فــي املســتقبل القريــب. ومــع ذلــك، فمــن املرجــح أن تــزداد حــدة العديــد مــن 
التهديــدات التــي ســببها اإلنســان إذا لــم يتــم التدخــل الســريع للحــؤول دون ذلــك. وذلــك 
بــان، 

ُ
يشــمل الرعــي مــع زيــادة أعــداد اإلبــل، والحصــاد اســتجابة للطلــب املتزايــد علــى الل

وزيادة انتشــار الحشــرات بســبب الحصاد مما يجعل األشــجار أكثر عرضة للخطر. ومع 
بان وتزداد حدته. 

ُ
زيادة هذه الضغوط، سوف يتسارع االنخفاض في أعداد أشجار الل

 بالغ األهمية لضمان صحة واستقرارها في 
ً
وُيعد التدخل للتخفيف من التهديدات أمرا

ظفار. كما تم إرسال التوصيات النهائية من هذه الدراسة إلى الجهات املعنية وسيظل 
 ،

ً
 لعمــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة. وللم�ضــي قدمــا

ً
 رئيســيا

ً
بــان محــورا

ُ
صــون شــجرة الل

سنعمل عن كثب مع هيئة البيئة للتوصية بمجموعة متنوعة من األساليب للحفاظ 
علــى هــذه األشــجار الفريــدة، بمــا فــي ذلــك البحــث املســتهدف لزيــادة توضيــح ديناميكيــات 

تعدادهــا، واآلثــار املحتملــة لتغيــر املنــاخ، والدوافــع االجتماعيــة إلدارة األشــجار.

بان )Boswellia sacra(, جمعية البيئة الُعمانية
ُ
شجرة الل
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التوعية املجتمعية ومشاريع التعليم

شــهد عــام 2022 رفــع قيــود كوفيــد، ممــا مكننــا مــن اســتئناف أنشــطة املشــاركة املجتمعيــة، ونواصــل االســتفادة مــن منصــات وســائل التواصــل 
االجتماعــي ملشــاركة الرســائل املنتظمــة مــع املجتمعــات املحليــة والدوليــة علــى حــد ســواء علــى مــدار العــام، لكننــا ســعداء بشــكل خــاص إلعــادة 

املشــاركة الفعليــة مــع املجتمــع فــي جميــع أنحــاء ُعمــان.

التواصل املجتمعي حول دراسات السالحف البحرية وصونها

التوعية في جزيرة مصيرة
تعاونــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــع العديــد مــن املؤسســات املختلفــة فــي مســقط وجزيــرة مصيــرة خــالل عــام 2022 ملناقشــة صــون الســالحف 
البحريــة فــي مصيــرة. وتضمنــت مشــاركة هيئــة البيئــة ووزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد امليــاه ووالــي مصيــرة وجمعيــة الصياديــن 
الُعمانييــن وجمعيــة املــرأة الُعمانيــة فــي مصيــرة وبلديــة مصيــرة ووزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي. وركــزت هــذه املشــاركة املوجهــة نحــو 
األطــراف املعنيــة حــول اطالعهــم علــى نشــاطات جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وأبحاثهــا لصــون البيئــة فــي ُعمــان ومبــادرات التوعيــة املجتمعيــة املرتبطــة 
بها في الجزيرة. التهديدات والعواقب املترتبة على الصيد العر�ضي للسالحف من شباك الصيد، إلى جانب تدابير التخفيف واإلدارة ذات الصلة 
كانــت ضمــن أحــد املوضوعــات الرئيســية العديــدة التــي تمــت مناقشــتها. باإلضافــة إلــى ذلــك، تمــت مناقشــة معــدات الصيــد املهجــورة واملفقــودة 
 مرئيــة عــن الســالحف البحريــة لجميــع املــدارس الحكوميــة األربــع فــي 

ً
. كمــا قدمــت الجمعيــة عروضــا

ً
 متزايــدا

ً
واملهملــة باعتبارهــا قضيــة تثيــر قلقــا

 مــن مختلــف األعمــار، ليتعرفــوا علــى املعلومــات األحيائيــة الرئيســية حــول أنــواع الســالحف 
ً
جزيــرة مصيــرة، والتــي شــملت أكثــر مــن 160 طالبــا

البحريــة املوجــودة فــي ُعمــان، والتهديــدات التــي تواجههــا، وكيــف يمكننــا املســاعدة فــي حمايتهــم.

توعية املجتمع حول التلوث الضوئي
عششــة وصغارهــا. تطــورت الســالحف البحريــة لتحديــد موقــع املحيــط باتبــاع النقطــة األكثــر 

ُ
 للســالحف امل

ً
 كبيــرا

ً
يشــكل التلــوث الضوئــي تهديــدا

 مــا تــؤدي مصــادر اإلضــاءة االصطناعيــة إلــى إربــاك الســالحف، ممــا 
ً
، وبالتالــي غالبــا

ً
 فــي األفــق والتــي ي�ضيءهــا انعــكاس ضــوء القمــر عــادة

ً
ســطوعا

 مــن البحــر. يعــرض هــذا الســالحف ملخاطــر مثــل االفتــراس، والتشــابك، والجفــاف، 
ً
يجعلهــا تتجــول فــي األرض باتجــاه املنــازل وأضــواء الشــوارع بــدال

والدهــس بالســيارات، مــن بيــن التهديــدات األخــرى، ممــا يســاهم فــي نهايــة املطــاف فــي نفــوق الســالحف وانخفــاض عددهــا. تعــد املشــاركة املجتمعيــة 
 للحــد مــن هــذا التهديــد. علــى مــدى العاميــن املاضييــن انخرطــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــع شــركائها فــي العمــل مــع 

ً
 أساســيا

ً
وزيــادة الوعــي جــزءا

العديد من املجتمعات لزيادة الوعي حول هذه القضية، وشــجعوا املجتمع املحلي على اتباع أســاليب مختلفة وتركيب إضاءة أفضل، لتســهيل 
ســبل عيــش كل مــن النــاس والســالحف البحريــة فــي الجزيــرة.

التعاون مع جمعية املرأة الُعمانية
أدت املحادثات مع جمعية املرأة الُعمانية في مصيرة إلى مناقشات ثاقبة بما في ذلك صون السالحف البحرية ونجاح تفقيس البيوض، وترابط 
النظــام البيئــي، ودور الثدييــات البحريــة فــي املســاعدة علــى مكافحــة تغيــر املنــاخ، واملبــادرات الصديقــة للبيئــة فــي الجزيــرة، وفــرص العمــل البيئيــة. 
 لجمعيــات املــرأة الُعمانيــة فــي مســقط، إلنتــاج 102 كيــس قابــل إلعــادة االســتخدام 

ً
وتعاونــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــع نســاء ســداب دعمــا

وصديــق للبيئــة، والدعــوة إلــى بدائــل مســتدامة لألكيــاس البالســتيكية التــي تســتخدم ملــرة واحــدة.

برنامج العلوم املدنية
 عــن طريــق متطوعيــن 

ً
 أو جزئيــا

ً
 باســم علــم املجتمــع أو مراقبــة املتطوعيــن، هــي بحــث علمــي يتــم إجــراؤه، كليــا

ً
العلــوم املدنيــة، املعروفــة أيضــا

 لتحقيــق هــدف مشــترك لتشــجيع مبــادرات العلــوم للمواطنيــن وبنــاء القــدرات، وانخرطــت الجمعيــة مــع 
ً
مســتقلين أو علمــاء هــواة، يعملــون معــا

سبعة طالب متخصصين في علم األحياء البيئية من جامعة السلطان قابوس، في برنامج علمي للمواطنين مدته خمسة أيام في جزيرة مصيرة. 
غطــى البرنامــج مواضيــع مختلفــة، بمــا فــي ذلــك تحديــد أنــواع الســالحف البحريــة، ومســوحات تعشــيش الســالحف البحريــة، ومالحظــات عــن 
التهديــدات، ســواء مــن خــالل العمــل النظــري أو امليدانــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تقديــم تقنيــات التعــرف علــى النســر والطيــور الشــاطئية ومراقبتهــا 

إللهــام اهتمــام الطــالب بالتنــوع األحيائــي فــي ُعمــان.

تم تمويل كل هذه املبادرات من قبل اإلدارة األمريكية لخدمات الحياة الفطرية والثروة السمكية )صندوق صون السالحف البحرية(.

مبادرة إزالة الشباك وتدويرها
 للنظــم البيئيــة البحريــة فــي 

ً
تشــكل معــدات الصيــد املهجــورة أو املفقــودة أو املهملــة تهديــدا

جميع أنحاء العالم وهي مصدر قلق متزايد بسبب العديد من اآلثار البيئية واالقتصادية 
تــرك دون معالجــة أو املهجــورة 

ُ
واالجتماعيــة الســلبية. كمــا تســتمر معــدات الصيــد التــي ت

 
ً
أو املفقــودة أو املهملــة فــي تشــابك الحيــاة البحريــة )الصيــد الخفــي(، بينمــا تــؤدي أيضــا
إلــى تدهــور البيئــات الســاحلية والقــاع. يمكــن مالحظــة آثــار معــدات الصيــد املهجــورة أو 
املفقودة أو املهملة بشكل خاص على السالحف البحرية، حيث تتشابك كل من أعشاش 
الســالحف البالغــة وصغارهــا فــي الشــباك املهجــورة علــى األرض وتحــت املــاء. باإلضافــة 
فــإن جهــود التوعيــة املجتمعيــة  إلــى مبــادرات التنظيــف القائمــة علــى الجانــب البــري، 
املســتهدفة ضروريــة ملعالجــة هــذه املشــكلة علــى املــدى الطويــل. فــي عــام 2022 تعاونــت 
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــع هيئــة البيئــة ووزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد 
امليــاه ووالــي مصيــرة وجمعيــة الصياديــن الُعمانيــة للتعريــف بمشــروع الجمعيــة لجمــع 
الشــباك وإعــادة تدويرهــا، والتعريــف بمفاهيــم االقتصــاد الدائــري، والصيــد املســتدام، 
وتغيــر املنــاخ. كمــا تــم استكشــاف مخططــات قائمــة علــى تشــجيع الصياديــن للتخلــص مــن 

الشــباك القديمــة واملتضــررة.

تــم إنتــاج فيلــم رســوم متحركــة مــن قبــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وشــركة "براندماركــس" 
بهــدف نشــر الوعــي حــول الصيــد املســتدام وخطــر معــدات الصيــد املهجــورة علــى الحيــاة 
الفطريــة وُيمكــن االطــالع علــى الفيلــم علــى قنــاة اليوتيــوب الخاصــة بجمعيــة البيئــة 
تهــدف   .https://www.youtube.com/watch?v=eLce_B1C3eU،الُعمانيــة
جمعية البيئة الُعمانية من خالل هذه املبادرة، إلى معالجة مسألة اهمال معدات الصيد 
أو املفقــودة منهــا، وتأمــل الجمعيــة أن تمكــن هــذه املبــادرة جامعــي النفايــات والصياديــن 
مــن املحافظــة علــى بقــاء الســواحل الُعمانيــة البكــر خاليــة مــن الشــباك، مــع توفيــر الفــرص 

االقتصاديــة للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة.

https://www.youtube.com/watch?v=eLce_B1C3eU
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استبيان الخطة التحفيزية للصيادين
 قامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي مــارس بقيــاس2022 منظــور املجتمــع املحلــي ومســتوى وعيــه 
حــول االقتصــاد الدائــري والصيــد املســتدام وتغيــر املنــاخ فــي جزيــرة مصيــرة. وتــم اجــراء املقابــالت 
مع الصيادين املحليين لفهم وعيهم وأفكارهم واهتماماتهم بشأن هذه املوضوعات. كما تم جمع 
ردود إضافيــة بمســاعدة هيئــة البيئــة ووزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد امليــاه. ووجــد 
الفريــق مســتويات متفاوتــة مــن الوعــي حــول املوضوعــات الرئيســية الثالثــة التــي تمــت مناقشــتها، 
 فــي الــدورات املوســمية وظــروف امليــاه، ممــا يشــير إلــى آثــار تغيــر 

ً
لكــن 98٪ أفــادوا أنهــم شــاهدوا تغيــرا

املنــاخ، وتــم بحــث األســاليب املحتملــة لتحســين شــواطئ مصيــرة بإيجــاز.

تــم تمويــل مبــادرة "إزالــة الشــباك وتدويرهــا" و"اســتبيان حوافــز الصياديــن" مــن قبــل مكتــب 
.)FCDO( البريطانيــة  للســفارة  التابــع  والتنميــة  والكومنولــث  الخارجيــة 

التواصل املجتمعي حول دراسات الطيور الجارحة وصونها
تتمثــل إحــدى النقــاط الرئيســية التــي تركــز عليهــا جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي برنامــج أبحــاث الطيــور الجارحــة وصونهــا فــي ُعمــان، فــي زيــادة وعــي 
املجتمــع بالطيــور الجارحــة، وأدوارهــا الحيويــة فــي النظــام البيئــي، والتهديــدات التــي تواجههــا، وأهميــة صونهــا فــي ُعمــان. علــى هــذا النحــو تواصــل 
جمعية البيئة الُعمانية ضمان املشاركة النشطة مع مختلف أفراد املجتمع. وقامت جمعية البيئة الُعمانية في عام 2022 بزيارة تسع واليات في 
ثماني محافظات لتقديم عروض مرئية عن الطيور الجارحة في ُعمان، والتي شملت ما يزيد عن 1000 شخص، بما في ذلك أفراد املجتمع من 
ثمانية مكاتب في مكاتب الوالة، وأربع جمعيات للمرأة الُعمانية، و16 مدرسة حكومية، ومدرستين دوليتين. واقترنت حملة التوعية بتوزيع أكثر 
مــن 550 نســخة مــن كتيــب الطيــور الجارحــة فــي ُعمــان، وزيــادة الوعــي املنتظــم مــن خــالل منصــات التواصــل االجتماعــي لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة.

 خــالل مســوحات تكاثــر النســور اآلذنــة فــي عــام 2022، بمــا فــي ذلــك املراقبيــن امليدانييــن التابعيــن لهيئــة 
ً
وشــارك العديــد مــن أفــراد املجتمــع أيضــا

البيئــة واملرشــدين املحلييــن واملتطوعيــن وركــزت املحادثــات علــى املشــاهدات والتجــارب مــع النســور اآلذنــة وطيــور الرخمــة املصريــة، حيــث قــام 
فريــق الجمعيــة بعــرض املشــروع والعمــل الــذي تقــوم بــه جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وتــم توزيــع الهدايــا علــى 50 مــن املراقبيــن امليدانييــن واملتطوعين 
 لدعم املشــاريع الصغيرة واملتوســطة في ظفار.

ً
بان املنتجة محليا

ُ
 لتعاونهم املســتمر وجهودهم في املشــروع، وتضمنت الهدايا منتجات الل

ً
تقديرا

لعــام 2022، تمــت  التكاثــر  . وخــالل اســتطالعات 
ً
إنتــاج مقاطــع فيديــو توعويــة حــول النســور اآلذنــة املهــددة باالنقــراض عامليــا تــم  كمــا 

حــول  الفيديــو  ومقاطــع  الصــور  آالف  وســجلت  الفطريــة،  الحيــاة  لرصــد  الفخيــة  الكاميــرات  عبــر  أعشــاش  ســبعة  مجموعــه  مــا  مراقبــة 
نشــاط التكاثــر الــذي انتجتــه جمعيــة البيئــة الُعمانيــة واملصــور بــات ماكجــردي فيجــوال حيــث يوضــح مقطــع الفيديــو، نظــرة تشــاركية 
للبيئــة الُعمانيــة  الجمعيــة  قنــاة  علــى  اللقطــات  علــى  االطــالع  ويمكــن  تواجههــا.  التــي  التهديــدات  انــواع  حــول  التاريخيــة  للحيــاة   ثاقبــة 

.https://www.youtube.com/watch?v=2qkQTWKDMKU 

جرى خالل شهر سبتمبر تحرير أربعة من النسور اآلذنة والتي صادرتها هيئة البيئة بسبب األسر الغير قانوني، وتم اطالقها مرة أخرى في البرية في 
 االنتهاء من شريط فيديو يلخص هذا الجهد التعاوني. حيث تم تمويل هذه الحملة من قبل صندوق 

ً
محمية السرين الطبيعية، ويجري حاليا

ديزني للصون.

حرذون سيناء )Pseudotrapelus sinaitus(, زكريا املسكري

https://www.youtube.com/watch?v=2qkQTWKDMKU
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بان وصونها
ُ
التواصل املجتمعي حول دراسات أشجار الل

فــي عــام 2022، شــارك فريقنــا مــع العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة وأعضــاء 
املجتمعــات املحليــة فــي ظفــار للتعريــف بمشــروع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة 
Boswellia sa�( بــان فــي ُعمــا

ُ
نبشــأن "التقييــم العــددي الســريع ألشــجار الل

cra(". شــاركت عــدة جهــات حكوميــة فــي شــهري فبرايــر ومــارس، بمــا فــي ذلــك 

مكاتــب هيئــة البيئــة فــي مســقط وصاللــة ووزارة التربيــة والتعليــم وبلديــة 
ظفــار وموظفــي محميــة وادي دوكــة الطبيعيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم إجــراء 
ا مــن 

ً
 نشــط

ً
محادثــات عامــة للتأكــد مــن أن أفــراد املجتمــع املحلــي كانــوا جــزءا

املشــروع مثــل الشــيوخ واملقيميــن وجمعيــة املــرأة الُعمانيــة فــي صاللــة.

زار الفريــق ســبع مــدارس فــي ســدح ومربــاط لالطمئنــان علــى شــتالت شــجرة 
بــان التــي تــم توزيعهــا فــي عــام 2019 وتوزيــع نســخ إضافيــة مــن مخطــط 

ُ
الل

بان ومبادئ توجيهية حول 
ُ
معلومات بياني عن الحصاد املســتدام ألشــجار الل

بــان.
ُ
زراعــة شــتالت الل

بان. وتم استخدام طريقة كرة الثلج 
ُ
 من األفراد املعروفين باملشاركة في قضايا الل

ً
 من أفراد املجتمع، بدءا

ً
تم نشر استبيان منظم على 51 فردا

لتحديــد املزيــد مــن املشــاركين بنــاًء علــى هــؤالء األفــراد األوائــل. ويهــدف االســتبيان إلــى تزويــد الفريــق بلمحــة عامــة عــن منظــور املجتمــع ومعرفتــه 
بــان لالطــالع.

ُ
بــان، وســيتم إدراج نتائــج االســتبيانات فــي منشــور قــادم حــول الل

ُ
بشــأن أشــجار الل

 ،)Boswellia sacra( بان األصلية
ُ
 لالحتفاء بشجرة الل

ً
ا بيانيا

ً
 مع احتفاالت يوم الشجرة الُعماني، نشرت جمعية البيئة الُعمانية مخطط

ً
وتزامنا

بان، بما في ذلك املعلومات البيئية 
ُ
حيث تم إنتاج الرسم البياني بالتعاون مع هيئة البيئة، ويسلط الضوء على معلومات مهمة حول شجرة الل

والتهديدات الرئيســية وإجراءات صونها الضرورية.

تم تمويل هذه الحملة من قبل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في السفارة البريطانية.

يوم البيئة الُعماني
 فــي الثامــن مــن ينايــر لالحتفــاء بالتنــوع األحيائــي املتنــوع املوجــود فــي جميــع أنحــاء ُعمــان والعديــد مــن 

ً
يتــم االحتفــال بيــوم البيئــة الُعمانــي ســنويا

املنظمــات واملبــادرات امللتزمــة بدعــم صونهــا. نحــُن فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، احتفلنــا بإصــدار فيلــم رســوم متحركــة قصيــر تــم انتاجــه لزيــادة 
الوعــي حــول النباتــات والحيوانــات املتنوعــة فــي ُعمــان وتحــدي الجمهــور لتبنــي عــادات مســتدامة، كمــا قمنــا بدعــوة املجتمعــات فــي جميــع 
 بإزالــة مــا يقــدر بنحــو 728 كجــم مــن القمامــة. كمــا ُســعدنا 

ً
 لتنظيــف شــواطئ ُعمــان وقــام أكثــر مــن 40 متطوعــا

ً
أنحــاء مســقط للعمــل معــا

 بالتعــاون مــع أكاديميــة البيانــات التــي قدمــت أنشــطة ممتعــة للمتطوعيــن بعــد التنظيــف، وشــركة بيئــة التــي قدمــت الدعــم اللوجســتي.

اليوم العاملي إلعادة التدوير
يتم االحتفال باليوم العالمي إلعادة التدوير في 18 مارس، وتعاونت جمعية البيئة الُعمانية مع شركة خدمات إعادة التدوير ش. م. م وشركة 
مزون لأللبان والسوق الحرة - مسقط وموڤ جرين لتقديم حملة على وسائل التواصل االجتماعي وفعاليات توعية مختلفة تهدف إلى زيادة 

الوعي بأهمية إعادة التدوير وتشجيع الجمهور إلعادة استخدام املواد واملنتجات.
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ساعة األرض
ســاعة األرض هي حدث عالمي ســنوي يشــجع األفراد واملجتمعات والشــركات على إطفاء األضواء غير الضرورية ملدة ســاعة واحدة في آخر ســبت 
مــن شــهر مــارس كرمــز لاللتــزام تجــاه كوكبنــا، وُســعدنا فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بدعــم هــذا الحــدث العالمــي منــذ عــام 2013. احتفلنــا هــذا العــام 
 يجمع أعضائنا، مع تنظيم رحلٍة 

ً
بحملة على وسائل التواصل االجتماعي، ونشرنا تحديات يومية لتشجيع تبني ممارسات أكثر استدامة وحدثا

جبليٍة بسيطٍة بدعم من السالم سبيس وموڤ جرين، وجلسة يوغا عند غروب الشمس ونزهة خالية من النفايات. لقد كان من الرائع رؤية 
 مع هذا الحدث العالمي.

ً
كيف اجتمع الناس واملنظمات من جميع أنحاء ُعمان تضامنا

يوم األرض
يوم األرض هو حدث سنوي ُيحتفل به في 22 أبريل، لدعم صون البيئة، حيث أقيم ألول مرة في عام 1970، وهو يتضمن اآلن مجموعة واسعة 
 بقوارب 

ً
 لرفع مستوى الوعي حول تدهور جودة بيئتنا، كما استمتعنا معا

ً
من الفعاليات في أكثر من 193 دولة. هذا العام، اجتمع أعضاؤنا معا

 في حياتنا لدعم مستقبل 
ً
الكاياك عند غروب الشمس واخذ نزهة خالية من النفايات أثناء استكشاف التغييرات التي يمكننا إجراؤها جميعا

أكثر استدامة من الناحية البيئية، ونود أن نشكر قمة املوج على دعم هذا الحدث وشكر االعضاء الذين انضموا إلينا.

املها العربية )Oryx leucoryx(, جمعية البيئة الُعمانية
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اليوم العاملي للمحيطات
لالحتفــال باليــوم العالمــي للمحيطــات، تعاونــت الجمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــع ُعمــان لإلبحــار ودي بــي شــنكر ُعمــان إلجــراء حملــة تنظيــف تحــت 
املــاء فــي محميــة جــزر الديمانيــات إلزالــة مــا يقــرب مــن 200 كجــم مــن شــباك الصيــد املهجــورة املتشــابكة فــي الشــعاب املرجانيــة، وتشــير التقديــرات 

إلــى أنــه يتــم التخلــي عمــا يصــل إلــى مليــون طــن مــن معــدات الصيــد فــي املحيــط كل عــام، ممــا يــؤدي إلــى قتــل مــا يصــل إلــى 650 ألــف نــوع بحــري.

يوليو خالي من البالستيك
بنــاًء علــى جهودنــا لتعزيــز الســلوكيات املســتدامة فــي ُعمــان، انضمــت الجمعيــة البيئــة الُعمانيــة إلــى الحركــة العامليــة "يوليــو خاليــة مــن البالســتيك" 
لزيــادة الوعــي بتأثيــر املــواد البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد علــى البيئــة وصحتنــا، ولتشــجيع املســتهلكين واملنتجيــن علــى معالجــة املشــكلة. 
تضمنــت حملتنــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي التــي اســتمرت ملــدة شــهر حملتنــا #أتعهــد، لتشــجيع املجتمــع علــى التعهــد باســتبدال املــواد 
 لفيلــم "محيــط بالســتيكي" ألعضائنــا. نــود أن نشــكر كل مــن 

ً
 خاصــا

ً
البالســتيكية أحاديــة االســتعمال ببدائــل أكثــر اســتدامة. كمــا اســتضفنا عرضــا

انضــم إلينــا لدعــم حملــة هــذا العــام!

حمالت التنظيف الطارئة
لقــد  يونيــو.  فــي  البحــر  فــي  املنظفــات  عبــوات  انســكاب  عــن  الناجمــة  البيئيــة  لألزمــة  املذهلــة  اســتجابتهم  علــى  املجتمــع  نشــكر  أن  نــود 
واالســتجابة   

ً
معــا املجتمــع  اجتمــع  كيــف  نشــهد  أن  امللهــم  مــن  ولكــن  للغايــة،  ملوثــة  وبحارنــا  شــواطئنا  نــرى  أن   

ً
مدمــرا  

ً
أمــرا كان 

بدعــم  حظيــت  والتــي  املــاء  وتحــت  اليابســة  علــى  التنظيــف  فعاليــات  مــن  سلســلة  نظمنــا  الُعمانيــة،  البيئيــة  جمعيــة  وفــي  لذلــك. 
دعمهــم. علــى  البيئــة  وهيئــة  جريــن  ومــوڤ  لإلبحــار  ُعمــان  شــركة  مــن  بدعــم  ُعمــان،  بحــار  لشــركة  خــاٍص  بشــكٍر  ونتقــدم   قــوي، 

يوم التنظيف العاملي
 بإزالة ما يقدر 

ً
 لالحتفاء بيوم التنظيف العالمي. وقد قام 125 متطوًعا

ً
في 18 سبتمبر، اجتمع أعضاء جمعية البيئة الُعمانية واملتطوعون معا

بـ 1523 كجم من القمامة من شاطئ السيب. ونود أن نشكر املدينة املستدامة يتي ومجموعة ُعمران واملاسة للتطوير على تعاونهم معنا في 
هــذه املبــادرة وفنــدق انتركونتيننتــال مســقط لتقديــم الوجبــات الخفيفــة وفرنــدي موبايــل للتبــرع بالهدايــا وشــركة بيئــة لتقديــم الدعــم اللوجســتي. 

 لجميع املشاركين الذين حضروا لدعم يوم التنظيف العالمي وللمساعدة في صون نظافة شواطئنا.
ً
شكرا

اليوم العربي للبيئة
اليوم العربي للبيئة، الذي ُيحتفل به في 14 أكتوبر، 
لزيادة الوعي بالتحديات البيئية التي تواجه املنطقة 
وتكثيــف جهــود التعــاون العربــي فــي جميــع جوانــب 
دخلــت  اليــوم،  بهــذا  لالحتفــال  بلداننــا.  فــي  البيئــة 
جمعية البيئة الُعمانية في شراكة مع مسقط هايك 
الخيــران لالحتفــال  بنــدر  فــي  لتنظيــم رحلــة خاصــة 

بالتــراث الطبيعــي لســلطنة ُعمــان.
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األنشطة التعليمية

WINNERSWINNERS

شهد�مشروع�"إدارة�املياه�حياة"�قيام�املدرسة�ب��كيب�خزان�مياه�جو���١
لتجميع�املياه�الرمادية�ال���تم�استخدامها��عد�ذلك�لري�جميع�نباتات�

املدارس،�مما�أدى�إ���انخفاض�فوات���املياه�وتقليل�إهدار�املياه

نفذت�املدرسة�مشروع�إعادة�استخدام�املياه�الرمادية�لري�دفي�ت�ن،�باإلضافة�إ���
اعتماد�نظام�االس��راع�النبا�ي�والسم�ي.�ون��ت�املدرسة����إنتاج�ا��يار�

العضوي�وا��س�الذي�ي�يعونھ�للمجتمع

مدرسة�الفضل�بن�العباس
محافظة�جنوب�الباطنة ٢

نفذ�الطالب�مشروع�"إعادة�التدو�ر�أل��ا�لها�حياة"�وال���ساهمت����تقليل�١
٥٠٠�كجم�من�النفايات�البالس�يكية�وغ��ها�من�النفايات����املدرسة�واملجتمع�

املحيط

�من�أجل�بي�تنا"�من�كمية�النفايات�املنتجة�داخل�املدرسة�
ً
قلل�مشروع�"معا

وركز��ش�ل�خاص�ع���تقليل�استخدام�زجاجات�املياه�البالس�يكية�
والطباعة�الورقية

مدرسة�السن�نة�
ال��يمي

مدرسة�مل�س�ب�ت�عمرو�األنصار�ة�
شمال�الشرقية

مدرسة�القلعة�
الداخلية

��دف�مشروع�"مدرس���ت�تج�السماد�العضوي"�إ���خلق�ب�ئة�مدرسية�خالية�
من�نفايات�الطعام،�وا��د�من�الكمية�املنتجة�وإنتاج�السماد�العضوي�من�

نفايات�الطعام�

مدرسة�األمل
مسقط

٢

٣

شهد�مشروع�"ا��ديقة�النظيفة"�قيام�الطالب�بتحو�ل�حديقة�مدرسية�إ���١
فصل�درا����خار����عمل�بالطاقة�الشمسية�باستخدام�الطاقة�الشمسية�
املستخدمة�ل�شغيل�شاشات�التلفز�ون�واملراوح�واألضواء�وجهاز�العرض�

واملراوح

استخدم�مشروع�"مدرس���مصدر�طاقة"�الطاقة�الكهرومائية�من�نافورة�املياه�
ل�شغيل�األضواء�الرئ�سية�خارج�املدرسة�والطاقة�الشمسية�ل�شغيل�فصل�درا����

صغ���وصو�ة�زجاجية

مدرسة�أمية�ب�ت�ق�س
شمال�الباطنة

مدرسة�صفية�أم�املؤمن�ن
الداخلية

�من�املدرسة�واملجتمع�املح���
ً
أشرك�مشروع�"مصابيح�قرن�علم"�كال

ل���يعهم�ع���اعتماد�الطاقة�املتجددة�لإلضاءة����املدارس�وع���الطرق�
املؤدية�إ���املدارس�وداخل�مزارع�املوا����ا��اصة���م

مدرسة�قرن�علم
الداخلية

٢

٣

WINNERS

WINNERS WINNERS

1 The “Water management is life” project saw 
the school install an underground water tank 
to collect gray water which was then used to 
irrigate all school plants, resulting in reduced 
water bills and less wasted water.

The school implemented a project to re-use gray 
water for the purpose of irrigating two greenhouses, 
in addition to adopting an aquaponics system. The 
school has successfully produced organic 
cucumbers and lettuces which they sell to the 
community.

Al Fadil bin Al Abas School (South Al 
Batinah Governate)

ST

2ND

1 Students implemented a “Recycle it for it has 
life” project which contributed to a 500kg 
reduction of plastic and other waste in the 
school and surrounding community.

The “Together for the good of our 
environment” project reduced the amount of 
waste produced within the school focused 
specifically on reducing the use of plastic 
water bottles and paper printing.

Al Sininah School (Al Buraimi)

Lamees bint Amro Al Ansariyah 
School (North Al Sharqiyah)

Al Qalaa School (Dakhliya)

The “My school produces compost” project 
aimed to create a school environment free 
of food waste, limiting the amount 
produced and producing organic fertilizer 
with unavoidable food waste.

Al Amal School (Muscat) 

ST

2ND

3RD

1 The “Clean Garden” project saw students transform 
a school garden into an outdoor solar powered 
classroom with solar energy used to power tv 
screens, fans, lights, a projector and fans. 

The “My School is an Energy Source” project used 
hydropower from the water fountain to power the 
main lights outside the school and solar energy to 
power a small classroom and a greenhouse. 

Omaia bint Qais School 
(North Al Batinah)

Safiya Om Al Moamneen 
School (Dakhliya)

The “Qarn Al-Alam Lamps” project engaged both 
the school and local community encouraging 
them to adopt renewable power for lighting in 
schools, on the roads leading to the schools and 
within their livestock farms .

Qarn Al Alam School 
(Dakhliya)

ST

2ND

3RD

WATER
MANAGEMENT

ENERGY
MANAGEMENTWINNERS

WASTE
MANAGEMENT

 إدارة
الميــــاه

 إدارة
النفايات

 إدارة
الطــــاقة إن شــباب ُعمــان هــو رواد البيئــة وقادتنــا نحــو مســتقبٍل مســتداٍم. تقــوُم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بتنفيــٍذ مجموعــٍة مــن املبــادرات التعليميــة التــي 

تســتهدف املــدارس والكليــات والجامعــات، بهــدف زيــادة الوعــي البيئــي وتعزيــز تبنــي ســلوكيات أكثــر اســتدامة.

مسابقة نمط للمدارس الحكومية
تــم تصميــم مســابقة نمــط )نمــط( لتشــجيع الوعــي البيئــي وتعزيــز ثقافــة صــون البيئــة عــن طــرق املمارســات املســتدامة داخــل املــدارس فــي جميــع 
أنحــاء الســلطنة، وبتمويــل مــن فيوليــا وحديقــة إميلــي، حيــث شــهدت النســخة الثانيــة مــن نمــط تســجيل 274 مدرســة للمشــاركة تمثــل جميــع 

املحافظــات الـــ 11.
وتم تشكيل لجنة تحكيم مكونة من ممثلين عن جمعية البيئة الُعمانية وفيوليا واللجنة الوطنية الُعمانية للتربية والثقافة والعلوم ملراجعة 

67 مدرسة قدمت تقارير نهائية مكتملة، وتم اختيار إحدى عشرة مدرسة من سبع محافظات وزيارتها لتقييم مشاريعها.

تحــت رعايــة ســعادة الدكتــور عبــد هللا بــن خميــس أمبوســعيدي، وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم، أقيــم حفــل توزيــع الجوائــز يــوم 19 أكتوبــر، وتــم 
مثل ست محافظات مختلفة في سلطنة ُعمان وحصلت على جوائز: 1,000 ريال ُعماني للمركز األول، و500 

ُ
اإلعالن عن ثماني مدارس فائزة ت

ريال ُعماني للمركز الثاني، و300 ريال ُعماني للمركز الثالث. لقد تجاوزت الفرق املشاركة توقعاتنا وعملت باجتهاد وحماس كبير وروح إيجابية 
جديــرة بالثنــاء فــي تنفيــذ مشــاريعها. وعليــه، ننهــئ املــدارس الفائــزة أدنــاه:

ح )Himantopus himantopus(, منال الكندي
َ
وُل األجن

ُ
الط
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برنامج بناء القدرات والكفاءات

في عام 2010، وبسبب نقص الُعمانيين في مجال البيئة داخل السلطنة، اتفق مجلس جمعية البيئة الُعمانية على أن الجزء املركزي من مهمة 
جمعية البيئة الُعمانية سيكون لتوظيف وتدريب الخريجين الُعمانيين في استراتيجيات صون البيئة واملشاركة املجتمعية وإدارة املنظمات غير 

الحكومية، ومنحهم فرصة ملمارسة وظيفية مع جمعية البيئة الُعمانية أو تولي أدوار بيئية في القطاع العام أو الخاص.

 مــن الشــباب الُعمانــي، بعضهــم ال يــزال مــع 
ً
علــى مــدى الســنوات األحــد عشــرة املاضيــة، نجحــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي تدريــب 17 شــخصا

جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وبعضهــم اســتمروا فــي العمــل فــي كل مــن القطاعيــن العــام أو الخــاص لنشــر معارفهــم وخبراتهــم، والعديــد مــن هــؤالء 
الخريجيــن هــم أعضــاء نشــيطون ومتطوعــون فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وال يزالــون ســفراء بيئييــن لســلطنة ُعمــان.

في عام 2022، تمت رعاية برنامج بناء القدرات من قبل فيوليا وكيمجي رامداس وإشراقة والنهضة للخدمات ش.م.ع.ع والطاووس ش.م.م، 
مع دعم ثالثة ُعمانيين من خالل البرنامج. على الرغم من أن الخريجين يتم تدريبهم في مجال معين من إدارة املنظمات غير الحكومية، إال أن كل 

منهم ُمعطي مهام لتغطية املجاالت التالية:

•  اإلدارة في جمعية البيئة الُعمانية - إدارة املنظمات غير الحكومية وجمع التبرعات.
•  األبحاث وبرمج صون البيئة في جمعية البيئة الُعمانية – األبحاث البيئية والصون.

•  جهود جمعية البيئة الُعمانية للمرافعة - التعليم والتواصل املجتمعي.

رباب اللواتية
ربــاب اللواتيــة حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم تخصــص صــون البيئــة والحيــاة 
انضمــت إلــى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة  أســتراليا.  الفطريــة مــن جامعــة التــروب فــي ملبــورن، 
كمنسقة توعية بالصون في فبراير 2021، حيث شاركت في معالجة البيانات وإعداد التقارير 
 فــي تطويــر وتقديــم 

ً
 مهمــا

ً
واملشــاركة النشــطة مــع الجهــات املختصــة املحليــة، ولعبــت ربــاب دورا

عــروض وبحــوث عــن صــون البيئــة واملحافظــة عليهــا والتــي تقدمهــا جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، 
بمــا فــي ذلــك تلــك املتعلقــة بالطيــور الجارحــة والســالحف البحريــة والثدييــات البحريــة وأشــجار 
ومشــاريع العلــوم  وأكملــت دورات مــن خــالل اإلنترنــت تركــز علــى إدارة البيانــات،  بــان. 

ُ
الل

تيحــت 
ُ
املدنيــة، والتنميــة املســتدامة، وتقييــم النظــم البيئيــة البحريــة الكبيــرة وإدارتهــا. كمــا ا

لربــاب فرصــة العمــل مــع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة للمشــاركة فــي العديــد مــن البرامــج امليدانيــة 
والتدريــب، بمــا فــي ذلــك تحديــد الطيــور البحريــة ومراقبتهــا، وتكاثــر النســور ومســوحات مكبــات 
النفايــات، وبيئــة تعشــيش الســالحف البحريــة، وأبحــاث الحوتيــات وصونهــا. فــي عــام 2022، 
شــاركت فــي تدريــب علــى تحديــد الطيــور الشــاطئية ومراقبــة تعدادهــا ملــدة عشــرة أيــام والــذي 

نظمتــه األرا�ضــي الدوليــة الرطبــة فــي بــر الحكمــان.

جواهر الغافرية
جواهــر الغافريــة حاصلــة علــى بكالوريــوس فــي دراســات االتصــاالت مــن كليــة صــور للعلــوم 
التطبيقية وانضمت إلى جمعية البيئة الُعمانية كمنسقة شؤون التعليم في عام 2016، وقد 
تولت بعد ذلك قيادة برامجنا التعليمية التي تستهدف أطفال املدارس وكذلك طالب الكليات 
والجامعــات فــي مناطــق مختلفــة فــي ســلطنة ُعمــان. وفــي عــام 2019، أشــرفت جواهــر علــى تنظيــم 
إيكوثون االبتكارات الخضراء الذي دام على مدار 24 ساعة لتشجيع تطوير حلول للتحديات 
البيئيــة بيــن طــالب الكليــات والجامعــات. ومــن خــالل نجــاح مبــادرة املــدارس الخضــراء التــي تــم 
إطالقهــا فــي عــام 2019، واصلــت جواهــر العمــل مــع املــدارس الحكوميــة فــي جميــع أنحــاء ســلطنة 
ُعمــان مــن خــالل مســابقة نمــط فــي عــام 2022 والتــي حثــت الطــالب علــى تشــكيل فــرق والعمــل 
على الحد من االثار السلبية الضارة باملياه أو الطاقة أو النفايات، وتتطلع جواهر إلى مواصلة 
هــذه املســابقة العــام املقبــل باإلضافــة إلــى إطــالق مبــادرات جديــدة مــن شــأنها إشــراك املــدارس 

الدوليــة والجمهــور بشــكل عــام.

برنامج بناء القدرات والكفاءات

جهينة الغافرية
جهينة الغافرية حاصلة على بكالوريوس في العلوم األحيائية من جامعة التروب في ملبورن، 
أســتراليا. متطوعــة مــع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي عــام 2020، وانضمــت جهينــة إلــى الفريــق 
كمنســقة لالتصــاالت وجمــع التبرعــات فــي فبرايــر 2021، وتولــت جهينــة بســرعة إدارة برنامــج 
عضويــة الجمعيــة البيئــة الُعمانيــة والترحيــب باألعضــاء الجــدد وتنظيــم فعاليــات العضويــة 
مثل مبادرات التنظيف واإلدارة بشــكل ســلس ملحاضرات جمعية البيئة الُعمانية الشــهرية، 
 فــي تطويــر وتقديــم مبــادرات االتصــال الخاصــة بجمعيــة البيئــة 

ً
 دورا

ً
كمــا لعبــت جهينــة أيضــا

الُعمانيــة وهــي تديــر اآلن جميــع منصــات التواصــل االجتماعــي التــي يصــل عــدد متابعيها إلى أكثر 
 فــي دورة تســمى "أبحــاث صــون حيتــان ُعمــان " بتمويــل 

ً
مــن 30000 متابــع، وهــي مســجلة حاليــا

مــن إتــش إس بــي �ضــي ُعمــان، كمــا تتطلــع جهينــة إلــى تنميــة وبنــاء تجربتهــا فــي عــام 2023.

قرنة الفارسية )Pseudocerastes persicus(, زكريا املسكري
ُ
األفعى امل
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حديقــة إيميلــي – تنمــو مــع جمعيــة البيئــة 
نيــة لُعما ا

قامــت عائلــة إميلــي جيويــت وأصدقائهــا بتوحيــد جهودهــم 
مــع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، حيــث يقومــون مــن خــالل إرث 
"نمــط"  الُعمانيــة  البيئــة  بدعــم مســابقة جمعيــة  إيميلــي، 
للمــدارس الحكوميــة، وقــد كانــت إيميلــي ناشــطة فــي مجــال 
كانــت مرحــة   .2018 البيئــة والتــي توفيــت لألســف فــي عــام 
ومبتهجــة وســعيدة ولديهــا شــغف بالحيــاة، ونــود أن نشــكر 
مؤسسة حديقة إيميلي الستمرارها في جمع التبرعات لدعم 
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة  عمــل الجمعيــة ولجميــع أعضــاء 
واملتطوعين الذين دعموا سباق صنفالور لعام 2022 الذي 
ســاعد فــي جمــع تبرعــات لجهودنــا املشــتركة لدعــم التعليــم 

البيئــي فــي ُعمــان.

مهرجان ُعمان لإلبحار الشراعي
عقــدت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة شــراكة مــع ُعمــان لإلبحــار لدعــم مبــادرة اإلبحــار علــى الصعيــد الوطنــي، "مهرجــان ُعمــان لإلبحــار"، والتــي تــم 
تطويرهــا لتشــجيع املجتمعــات فــي جميــع أنحــاء ُعمــان علــى تجربــة اإلبحــار وركــوب األمــواج، مــع تشــجيع تبنــي ســلوكيات صديقــة للبيئــة، وتضمنــت 
هذه املبادرة االجتماعية عمليات تنظيف الشواطئ في مواقع مختلفة لتسليط الضوء على أهمية صون جمال ُعمان الطبيعي والحياة البحرية 

لألجيــال القادمــة.

ماراثون مسقط
نحــن ممتنــون لشــركة ســابكو للرياضــة وفريــق ماراثــون املــوج مســقط الختيــار 
جمعية البيئة الُعمانية لتكون أحد شركائهم الخيريين في ماراثون مسقط 2022. 
وتــم التبــرع بـــ 10٪ مــن عائــدات الســباق الخيــري الــذي يبلــغ طولــه 5 كيلومتــرات إلــى 
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ملســاعدتنا فــي صــون البيئــة فــي ُعمــان لألجيــال القادمــة! 

 لــكل مــن شــارك.
ً
شــكرا

ماراثون ُعمان الصحراوي، السباق الليلي الخيري
 
ً
اجتمــع فريــق ماراثــون ُعمــان الصحــراوي مــع أكثــر مــن 30 متطوعــا

مــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لتنظيــم ســباق ليلــي صحــراوي بطــول 5 
كيلومتــرات لجمــع تبرعــات لدعــم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة: وبفضــل 
التبرعــات الســخية مــن شــركة الصفــاء لألغذيــة ش.م.ع.ع وديــزرت 
الواحــة  وميــاه  الفــرن  ومقهــى  سوليوشــنز  كوفــي  روز  دايمونــد 
فقــد ذهبــت كامــل عائــدات الحــدث  وصيدليــة مســقطو األنغــام، 
لصالــح دعــم عمــل الجمعيــة. ونتقــدم بالشــكر الخــاص للمشــاركين 
البالغ عددهم 82 الذين تحدوا الكثبان الرملية بمصابيحهم فقط!

مبادرات وفعاليات جمع التبرعات

نخلة التمر )Phoenix dactylifera(, ُعمان تحت املجهر
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الدبور الخزاف )Delta esurienes(, غنية املجرفية

الجوائز واملنح والتبرعات والدعم العيني
تــود جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أن تتقــدم بشــكر خــاص لجميــع أولئــك الذيــن ســاعدونا ودعمونــا فــي تحقيــق أهدافنــا فــي عــام 2022، وقــد تــم ســرد الجهــات املانحــة والجهــات 

الراعيــة والــوكاالت املتبرعــة لدينــا أدنــاه:

معهــد أرهــوس للدراســات املتقدمــة والصنــدوق األفريقــي لصــون األحيــاء املائيــة ومارينــا بنــدر الروضــة واملفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان لدعــم مســوحات 	 
الثدييــات البحريــة،

معهد الرفق بالحيوان وبوما وتراكس لدعم ورشة العمل "استكمال التنمية بجهود الصون" حول حيتان بحر العرب الحدباء في ُعمان"،	 
مجموعة أجيت كيمجي ش م م للتبرع بمساحات مكتبية مجانية،	 
األفاضــل علــي الراســبي وأرجــون يونيتــان وداريــل ماكدونالــد والدكتــور حمــد الغيالنــي وغنيــة املجرفيــة ومنــال الكنــدي ونيكــوالي جورجيــو وُعمــان تحــت املجهر 	 

وعمــر الشــيخلي وعثمــان الجابــري وبــول فالندينيــت وربــاب اللواتــي ووحيــد الفــزاري علــى الســماح لنــا الســتخدام صورهــم الجميلــة طــوال عــام 2022،
أليال الجبل األخضر لتبرعات الضيوف،	 
الجمعية البريطانية الُعمانية وهاوك واتش إنترناشيونال لدعم برنامج صون الطيور الجارحة،	 
منتجع أنانتارا الجبل األخضر لتبرعات للضيوف،	 
بنك ظفار للسماح لعمالئه بالتبرع لـجمعية البيئة الُعمانية عبر تطبيق الخدمات املصرفية عبر الهاتف املحمول،	 
بيئة وأكاديمية البيانات وفرندي موبايل فندف انتركونتيننتال وموف جرين وفريق امل�ســي ملســافات طويلة في مســقط واســتوديو ســالم وويف لدعم فعاليات 	 

العضوية لعام 2022،
شركة براندماركس لتصميم تقريرنا السنوي والنشرات اإلخبارية ربع السنوية،	 
بــان فــي 	 

ُ
مكتــب الشــؤون الخارجيــة والكومنولــث والتنميــة بالســفارة البريطانيــة لتمويــل مبــادرة إزالــة شــباك الصيــد فــي جزيــرة مصيــرة، ولتقييــم أعــداد أشــجار الل

ُعمــان،
كاليد وشركاه لالستشارات القانونية،	 
علوم صون البيئة العاملية لتمويل مسوحات مشروع االتجار غير املشروع بالطيور في الشرق األوسط،	 
دي بــي شــنكر ُعمــان وُعمــان لإلبحــار للتعــاون مــع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة إلجــراء عمليــات تنظيــف تحــت املــاء فــي محميــة جــزر الديمانيــات بمناســبة اليــوم العالمــي 	 

للمحيطــات،
دايموند ديفلوبرز وُعمران واملدينة املستدامة يتي، لتعاونهم معنا في تنظيم فعالية يوم التنظيف العالمي 2022،	 
صندوق ديزني للصون لتمويل مشروع "متابعة النسور املهددة باالنقراض في ُعمان"،	 
حديقة إيميلي وسباق صنفالور ملواصلة جمع التبرعات لدعم مسابقة نمط للمدارس الحكومية،	 
إرنست ويونج لخدمات التدقيق،	 
هيئة البيئة لدعم جميع مشاريع صون البيئة لدينا،	 
يوروب كار للتبرع باملركبات لدعم عملنا امليداني،	 
صندوق صون السالحف البحرية – اإلدارة األمريكية لخدمات الحياة الفطرية والثروة السمكية وشبكة بيئة املحيطات، لتمويل مشروع أبحاث السالحف 	 

وصونها،
بان في ُعمان،	 

ُ
جامعة مندل لدعم مشروع التقييم العددي ألشجار الل

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد املياه لدعم مشاريع صون البيئة،	 
بنك اتش اس بي �سي ُعمان لرعايته برنامجين مخصصين لصون حيتان بحر العرب الحدباء،	 
سفريات الهدهد لتبرعات الضيوف،	 
شركة إمتاك للتبرع بأجهزة الكمبيوتر لدعم عملياتنا،	 
كيمجي رامداس - إشراقة لرعايتها برنامج بناء القدرات جمعية البيئة الُعمانية،	 
مزون لأللبان وموف غرين وسوق مسقط الحرة وخدمات إعادة التدوير ش.م.م لدعم االحتفاء بيوم التدوير العالمي لعام 2022،	 
مصرف ُعمان العربي للسماح للعمالء بالتبرع إلى جمعية البيئة الُعمانية عبر تطبيق الخدمات املصرفية عبر الهاتف املحمول،	 
ماراثــون ُعمــان الصحــراوي لتنظيــم ســباق خيــري مخصــص لجمــع تبرعــات لصالــح جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بدعــم مــن تبرعــات مــن الصفــاء لألغذيــة ش.م.ع.ع، 	 

ديــزرت دايمونــد روز كوفــي سوليوشــنز، مقهــى الفــرن، ميــاه الواحــة، صيدليــة مســقط واألنغــام،
اللجنة الوطنية الُعمانية للتربية والثقافة والعلوم النضمامها إلى لجنة التحكيم ملسابقة نمط للمدارس الحكومية،	 
ُعمانتل لدعم تبرعات العمالء لصالح جمعية البيئة الُعمانية عبر التطبيق والرسائل النصية القصيرة،	 
بات ماكجرادي فيجوالز إلنتاج فيديو عن النسر اآلذن في ُعمان،	 
سفريات بانوراما لتبرعات الضيوف،	 
مركز اإليكولوجيا التابع لشركة تنمية نفط ُعمان الستضافة محاضرات العضوية الشهرية،	 
النهضة للخدمات ش.م.ع.ع لرعاية برنامج بناء القدرات لجمعية البيئة الُعمانية،	 
بان،	 

ُ
سالح الجو السلطاني الُعماني وجامعة السلطان قابوس لدعمهما مشاريع صون السالحف البحرية وصون أشجار الل

شركة سابكو للرياضة والفريق من ماراثون املوج مسقط لجمع التبرعات لدعم جمعية البيئة الُعمانية،	 
ساكرا ملنتجات الصابون والبشرة للتبرع باملنتجات لدعم جهود جمع التبرعات،	 
شريف وشركاءه لدعم تطوير استراتيجية جمعية البيئة الُعمانية،	 
شركة "طلبات" للسماح لعمالئها بالتبرع إلى جمعية البيئة الُعمانية عبر تطبيق توصيل الطعام الخاص بهم،	 
طاووس ش م م لرعايتها برنامج بناء القدرات جمعية البيئة الُعمانية،	 
فندق شيدي مسقط لتبرعات الضيوف،	 
شركة "تم دن" للسماح لعمالئها بالتبرع إلى جمعية البيئة الُعمانية عبر تطبيق توصيل الطعام الخاص بهم،	 
شركة توتال للطاقة أي بي ُعمان لرعاية برنامج جمعية البيئة الُعمانية بناء القدرات،	 
وكالة تراكس ُعمان لدعم اإلعالم والعالقات العامة على مدار العام،	 
املتحدة لخدمات اإلعالم لدعم استضافة املوقع اإللكتروني،	 
فيوال ُعمان لرعايتها برنامج بناء جمعية البيئة الُعمانية لبناء القدرات ومسابقة نمط للمدارس الحكومية،	 
مكتب والي مصيرة وشركة بيئة لدعم مبادرة إزالة الشباك في جزيرة مصيرة،	 
ووتر فرونت لخدمات املوانئ ش.م.ع.م للتبرع بمر�ضى مجاني لقارب جمعية البيئة الُعمانية،	 
منظمة األرا�ضي الرطبة الدولية وهيئة البيئة لتقديم دورة تدريبية حول مراقبة الطيور.	 

برنامج التبرعات السياحية

مساهمات زوار السلطنة
 تأثير إيجابي. من خالل الفنادق ومنظمي الرحالت السياحية 

ً
ا هائلة على البيئة، ولكن يمكن أن يكون لها أيضا

ً
تلقي نشاطات السياحة ضغوط

وللمســاعدة فــي جهــود الجمعيــة البيئيــة الُعمانيــة، نقــدم للســائحين الُعمانييــن الفرصــة لدعــم مشــاريعنا ورد الجميــل لســلطنة ُعمــان وبيئتهــا مــن 
خالل املساعدة في صون حياتنا الفطرية املهددة باالنقراض وصون تراثنا الطبيعي.

ما هو مصير التبرعات؟
تضيــف التبرعــات األمــوال التــي تشــتد الحاجــة إليهــا لدعــم إدارة مشــاريع صــون البيئــة التــي أنشــأناها لصــون التنــوع األحيائــي املهــدد باالنقــراض فــي 
بــان، 

ُ
ســلطنة ُعمــان، وتشــمل هــذه املشــاريع: حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء وســالحف الريمانــي والنســور اآلذنــة وطيــور الرخمــة املصريــة وأشــجار الل

ــن هــذه التبرعــات جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن املســاعدة فــي صــون هــذه األنــواع املهــددة باالنقــراض وتزويدنــا باملــوارد لضمــان قــدرة األجيــال 
ّ
وتمك

القادمــة علــى فعــل ال�ضــيء نفســه.

نأمــل أن نشــجع املزيــد مــن الفنــادق ومنظمــي الرحــالت الســياحية علــى االنضمــام إلــى هــذا البرنامــج ونشــعر باالمتنــان للفنــادق ومنظمــي الرحــالت 
الســياحية التاليــة الذيــن منحــوا ضيوفهــم الفرصــة للتبــرع إلــى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة.
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الدورة التدريبية الدولية ملراقبة الطيور في األرا�سي الرطبة، يناير ٢٠٢٢
حضرت الفاضلة رباب اللواتي من جمعية البيئة الُعمانية دورة تدريبية حول مراقبة الطيور والتي نظمتها املنظمة الدولية لألرا�سي الرطبة، 
بالتعــاون مــع هيئــة البيئــة، كمــا تــم عقــد التدريــب ملــدة عشــرة أيــام فــي بــر الحكمــان، وهــي واحــدة مــن أكبــر وأهــم األرا�ضــي الرطبــة فــي املنطقــة والتــي 
توفــر مــوارد حيويــة ألكثــر مــن نصــف مليــون طائــر ســاحلي مهاجــر كل عــام. كان الهــدف املباشــر للــدورة هــو بنــاء القــدرات للحفــاظ علــى وإدارة 
الطيور املائية ومواطنها في ُعمان وغطت جوانب من تحديد الطيور الساحلية وحلقاتها وحصر أعدادها واستكشاف املوائل الطبيعية وتوافر 
املوارد لطيور الشاطئ، كما تم تكريم الفريق بزيارة سعادة السفير الهولندي في سلطنة ُعمان الذي شارك في مبادرة تنظيف على سواحل بر 

الحكمان.

اليوم العاملي للتنوع األحيائي، مايو ٢٠٢٢
لالحتفــال باليــوم العالمــي للتنــوع األحيائــي، اســتضافت هيئــة البيئــة 
الحــدث  وتضمــن  ُعمــان،  فــي  الغنــي  األحيائــي  التنــوع  لتكريــم  ــا 

ً
حدث

 حــول أهميــة الحيــاة الفطريــة فــي ُعمــان واحتفــاالت بإطــالق 
ً
عروضــا

منشور بعنوان "الحيتان والدالفين في البيئة البحرية لسلطنة ُعمان" 
علــى  للمهندســة عائــدة الجابريــة وحفــل توزيــع جوائــز ســلط الضــوء 
عمل األفراد واملنظمات امللتزمين بصون التنوع األحيائي في ُعمان، كما 
 ملســاهماتنا 

ً
تفخــر جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بحصولهــا علــى جائــزة تقديــرا

فــي صــون التــراث الطبيعــي لســلطنة ُعمــان.

خطــة العمــل الوطنيــة لصــون الســالحف البحريــة، 
ديســمبر ٢٠٢٢

شاركت جمعية البيئة الُعمانية في ورشة عمل ملدة يومين نظمتها هيئة 
البيئــة حــول خطــة العمــل الوطنيــة لصــون الســالحف البحريــة. وعقــد 
االجتماع مع فريق من الخبراء وحضره ممثلون محليون ودوليون، كما 
قدمــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة جهودهــا فــي صــون الســالحف البحريــة 
منــذ عــام 2008، وشــارك متحدثــون آخــرون عــن مواضيــع الســياحة 

وتلــوث الضوئــي ومصائــد األســماك وصــون الســالحف البحريــة.

أبرز املالمح املحلية والدولية

الحرباء العربية )Chamaeleo arabicus(, أرجون س يونيثان
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املؤتمرات واملحاضرات وورش العمل التي تم حضورها عام ٢٠٢٢

يتــم تمثيــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن قبــل املتطوعيــن واملوظفيــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــي املؤتمــرات وورش العمــل الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، وفيمــا يلــي قائمــة 
بأولئــك الذيــن حضــروا فــي عــام 2022: 

ندوة مكتب الشرق األوسط ملنظمة حياة الطيور العاملية حول قتل الطيور – عبر اإلنترنت	 
ورشة عمل آي إس تي إس للتلوث الضوئي والندوة الدولية للسالحف البحرية؛ عبر االنترنت.	 
حفل تدشين كتاب "حيتان ودالفين البيئة البحرية في ُعمان" واليوم العالمي للتنوع األحيائي 2022 - هيئة البيئة؛ مسقط.	 
قيــاس التقــدم نحــو املناطــق البحريــة املحميــة الفعالــة - املؤشــرات واألدوات )أو �ضــي تــي أو( واالتصــاالت املفتوحــة للمحيطــات واملركــز الوطنــي للمناطــق البحريــة 	 

املحميــة؛ عبــر االنترنــت.
أشجار القرم والسواحل، اليونسكو القاهرة؛ عبر االنترنت.	 
ورشة عمل متعددة األصناف لتخفيف الصيد العر�ضي، لجنة التونة في املحيط الهندي؛ عبر االنترنت.	 
تقييم القائمة الحمراء للزواحف والبرمائيات، هيئة البيئة واالتحاد الدولي لصون الطبيعة؛ عبر االنترنت.	 
موقع القائمة الحمراء الوطنية: كيفية استخدامه ومشاركة بيانات القائمة الحمراء الوطنية وعكس اللون األحمر؛ عبر االنترنت.	 
ندوة االتحاد الدولي لصون الطبيعة في غرب آسيا حول الحلول املستندة إلى الطبيعة، االتحاد الدولي لصون الطبيعة غرب آسيا؛ عبر االنترنت.	 
ستندة على الطبيعة لإلطار العالمي للتنوع األحيائي ملا بعد 2020، االتحاد الدولي لصون الطبيعة – عبر اإلنترنت	 

ُ
الحلول امل

تعبئة املوارد لإلطار العالمي للتنوع األحيائي ملا بعد عام 2020، االتحاد الدولي لصون الطبيعة؛ عبر االنترنت.	 
ندوة إقليمية لغرب آسيا حول الحلول املستندة إلى الطبيعة، االتحاد الدولي لصون الطبيعة - املكتب اإلقليمي لغرب آسيا؛ عبر االنترنت.	 
مؤتمر طيور الرخمة املصرية لعام 2022، مشروع الحياة الجديدة للرخمة املصرية؛ عبر االنترنت.	 
خطة العمل الوطنية لصون السالحف البحرية - هيئة البيئة؛ مسقط.	 
ورشة عمل حول استطالع رأي املنظمات غير الحكومية حول قوانين ولوائح جمع التبرعات من الجمهور، وزارة التنمية االجتماعية؛ مسقط.	 
لجنة املدرسة الخضراء، وزارة التربية والتعليم؛ مسقط.	 
لجنة املتابعة لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة "التعليم 2030"، وزارة التربية والتعليم؛ مسقط.	 
كيف تؤثر الوسائط الرقمية على العالقات بين اإلنسان والطبيعة وتؤثر على صون البيئة؟ جمعية صون البيئة ومجموعة عمل تسويق الصون؛ عبر االنترنت.	 
اكتشاف مسار متنوع لتغيير سلوكيات صون البيئة، حالة السالحف البحرية في العالم )إس دابليو أو تي(، ندوات الشاطئ التعليمية عبر اإلنترنت	 
قول الحقيقة حول البالستيك: نقطة تحول من الوعي إلى العمل، حالة السالحف البحرية في العالم )إس دابليو أو تي(، ندوات الشاطئ التعليمية عبر اإلنترنت	 

اليوم العالمي للحياة الفطرية، هيئة البيئة؛ مسقط.	 

املحاضرات العامة وفعاليات العضوية لجمعية البيئية الُعمانية

محاضرة بعنوان: بر الحكمان - دراسة شبكات الغذاء للنظام البيئي بين املد البحري باستخدام النظائر، التي ألقاها     شهر يناير 
الفاضل/ إبراهيم الزكواني.

فعالية العضوية: يوم البيئة الُعماني - تنظيف الشاطئ.  

محاضرة بعنوان: البحار السرية - رحلة إنتاج أول كتاب مصور تحت املاء في سلطنة ُعمان، التي ألقاها بول فالندينيت والدكتور ميشيل كليربودت. شهر فبراير 

فعالية العضوية: ساعة األرض 2022 - يوغا الغروب ونزهة خالية من النفايات. شهر مارس 

محاضرة بعنوان: وضع النمر العربي في ظفار املهددة باالنقراض ألقاها الدكتور هادي الحكماني. شهر ابريل 
فعالية العضوية: يوم األرض - التجديف بالزورق في املساء ووجبة اإلفطار الخالية من النفايات عند الغروب.  

محاضرة بعنوان: محاضرة جمعية البيئة الُعمانية للعائالت - السالحف في ُعمان، التي ألقتها رباب اللواتي. شهر مايو 

محاضرة بعنوان: التنمية وصون البيئة - إيجاد حلول لسالحف مصيرة، التي ألقاها الدكتور أندرو ويلسون. شهر يونيو 
فعالية العضوية: سباق صنفالور - حديقة إيميلي لعام 2022  

محاضرة بعنوان: كيف يمكن لتقنيات إزالة الكربون أن تساعدنا في مكافحة تغير املناخ، التي ألقاها الفاضل/ طالل حسن.  شهر يوليو 
فعالية العضوية: عرض فيلم ضمن مبادرة يوليو خاٍل من البالستيك - املحيط البالستيكي.  

محاضرة بعنوان: تطور الحجم في أسماك القرش الحوتي، التي ألقاها الدكتور مايك ميكان. شهر اغسطس 

محاضرة بعنوان: التقدم املحرز عن صون النسور اإلفريقية، التي ألقاها أندريه بوتا. شهر سبتمبر 
محاضرة: مشاركة املجتمع في صون الطبيعة على املدى الطويل، رحلة من أمريكا الجنوبية إلى ُعمان، التي ألقتها الدكتورة إريكا كويالر سوتو.  

فعالية العضوية: اليوم العالمي للتنظيف - تنظيف الشواطئ.  

محاضرة بعنوان: النساء: مفتاح مستقبلنا املناخي، التي ألقتها الفاضلة/ رميثة البوسعيدي  شهر اكتوبر 
فعالية العضوية: اليوم العربي للبيئة - نزهة بندر الخيران.  

محاضرة بعنوان: هل يمكن تحقيق حياد الكربون في ُعمان بحلول عام 2050؟ التي ألقاها الدكتور ياسين الشرابي. شهر نوفمبر 

محاضرة بعنوان: بناء القدرات والكفاءات من أجل دراسة وصون الحوتيات املهددة باالنقراض: رحلة شخصية من ُعمان إلى ماليزيا والجابون والعودة مرة أخرى، التي ألقتها  شهر ديسمبر 
الدكتورة جيانا مينتون.

فعالية العضوية: يوم التطوع العالمي - تنظيف الشاطئ  

َصَدى )Athene noctua(, زكريا املسكري
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العضوية

مزايا العضوية

الجمال

ايانا سبا
يســتخدم فقــط  مســتوحى مــن الطبيعــة،  أول منتجــع صحــي عضــوي أخضــر فــي ُعمــان، 
االختيــار مــن بيــن  يمكــن لألعضــاء  املنتجــات العضويــة املتميــزة اآلمنــة للجســم والبيئــة. 
العالــم لتجديــد شــبابهم وتجميلهــم. مجموعــة مــن العالجــات الفاخــرة مــن جميــع أنحــاء 

الطابق الثاني، مركز الصاروج التجاري، مسقط.
الهاتف: 2469 3435

 com.ayanaspa@info :البريد اإللكتروني
 com.ayanaspa.www :املوقع اإللكتروني

الشروط واألحكام
	 10٪ خصم على خدمات الوجه والشعر وخدمات التدليك.

	 10٪ - 20٪ خصــم علــى عبــوات إزالــة الشــعر بالشــمع وباقــات التدليــك والعــالج باملنتجــع 
الصحــي وباقــة املانيكيــر والباديكيــر.

• يطبــق الخصــم علــى الخدمــات التــي تزيــد عــن 16 ريــال ُعمانــي، وخــالل الفتــرة األحــد إلــى 
الخميــس.

صالون مي تايم للسيدات
صالون مي تايم هو أحد مشاريع بنت الجابري التجارية. يقع صالوننا في الخوير ويتكون من 
موظفيــن ذوي خبــرة يضمنــون تلبيــة احتياجاتكــم. تشــمل خدماتنــا جميــع عالجــات التجميــل 

من تصفيف الشعر إلى عالجات املنتجع الصحي.
االســتمتاع  شــريك  مــع  يأتــي  الــذي  للعضــو  يمكــن  للعضــو.   1+ ليشــمل  العــرض  يمتــد 

للرجــال. تايــم  مــي  أو صالــون  للســيدات  تايــم  مــي  فــي صالــون  بخصومــات 

هاتف الحجز:
ناجي )مصفف شعر( 95238483
ميمي )خبيرة تجميل( 94061217

الشروط واألحكام
• خصم 10٪ على أي عالجات ووصالت وتصفيف للشعر.

	 20٪ على املنتجات
	 20 ريال ُعماني لتدليك الجسم ملدة ساعة

	 10 رياالت ُعمانية ملدة ساعة للظهر والكتفين
	 10 ريال ُعماني للمانيكير والباديكير

صالون مي تايم للرجال
يقــع صالوننــا فــي الخويــر مــع  صالــون مــي تايــم هــو أحــد مشــاريع بنــت الجابــري التجاريــة. 

تلبيــة احتياجاتــك. موظفيــن ذوي خبــرة يضمنــون 
االســتمتاع  شــريك  مــع  يأتــي  الــذي  للعضــو  يمكــن  للعضــو.   1+ ليشــمل  العــرض  يمتــد 

للرجــال. تايــم  مــي  أو صالــون  للســيدات  تايــم  مــي  فــي صالــون  بالخصومــات 
هاتف الحجز: إيهاب كحلون )مصفف شعر( 79094423

الشروط واألحكام
• خصم 10٪ على أي عالج أو تسريحة للشعر.

• خصم 10٪ ملدة ساعة على تدليك الرأس والكتفين.
• 10٪ على إزالة شعر الوجه بالشمع.

• 15 ريال ُعماني فقط لبروتين الشعر وفرده.

.
البيطرة

مركز العاصمة البيطري
يوفــر مركــز العاصمــة البيطريــة "�ضــي فــي �ضــي" أعلــى مســتوى مــن الرعايــة البيطريــة املتاحــة فــي 
ســلطنة ُعمــان. تشــمل الخدمــات الخ�ضــي املبكــر وجراحــة العيــون وجراحــة العظــام وطــب 
األســنان وتقشــير األســنان وإجــراءات طــب األســنان األخــرى واألشــعة الســينية والتطعيمــات 
الوقائيــة إلــى جانــب عالجــات األمــراض واألمــراض املختلفــة. تشــمل الخدمــات اإلضافيــة 
خدمــات العنايــة بالحيوانــات األليفــة الســتيعاب الحيوانــات األليفــة أثنــاء ســفر أصحابهــا. 

. com.vetoman.www ملزيــد مــن املعلومــات قــم بزيــارة

هاتف: +968 24577551
الشروط واألحكام
الشروط واألحكام

• عنــد شــراء خدمــة تنظيــف واحــدة مؤهلــة، احصــل علــى الخدمــة الثانيــة ذات القيمــة 
املتســاوية أو األقــل مجاًنــا

• عنــد شــراء خدمــة االعتنــاء ليــوم واحــد للقطــط / الكلــب مــع الطعــام، احصــل علــى اليــوم 
.
ً
الثانــي مجانــا

.
ً
• عند شراء استشارة طبيب واحدة، احصل على االستشارة الثانية مجانا

• خصــم 51٪ علــى األســنان والتقشــير تحــت التخديــر أو عمليــة تعقيــم الــكالب أو الخ�ضــي 
)الخ�ضــي( ولقــاح LPPHD للــكالب ولقــاح tacirT للقطــط

• خصم 52٪ على الحيوانات الضالة عن أي خدمة
• خصم 02٪ على لقاح داء الكلب للقطط والكالب

• خصم 03٪ على الرقائق الدقيقة للقطط والكالب

نحــن فخــورون بأننــا فــي عــام 2022 دخلنــا فــي شــراكة مــع الشــركات التاليــة لتزويــد أعضائنــا بخصومــات ومزايــا ضمــن فئــات الجمــال والرعايــة البيطريــة والفنــادق واملنتجعــات واألنشــطة 
والترفيــه واملطاعــم واملقاهــي:

عيادة القرم البيطرية
عيــادة القــرم البيطريــة، حيــث تحصــل حيواناتــك األليفــة علــى أفضــل رعايــة للحيوانــات 
األليفة في ُعمان. قم بزيارتنا في مستشفانا الرئي�ضي في مدينة السلطان قابوس أو في فرعنا 
فــي العذيبــة. احصــل علــى التفاصيــل بزيارتنــا علــى com.muscatvets.www  أو اتصــل بنــا 
. مستشــفى إم إس كيــو 2460 7735 أو عيــادة العذيبــة   com.muscatvets@info علــى

.1173 2412

الشروط واألحكام
• خصم 10٪ على التطعيمات واالستشارات الروتينية والخ�ضي

• الخصم ساري في الفرعين )العذيبة( و)إم إس كيو(

الفنادق واملنتجعات

ســما للعقارات: ســما هايتس )الجبل األخضر(، ســما الواصل )إبراء، الشــرقية(، ســما رأس 
الجنــز، ســما التراثــي

الشروط واألحكام
• خصــم 15٪ علــى ســعر الغرفــة التــي تكــون نصــف إقامــة. ال يمكــن الجمــع بيــن هــذا العــرض 
وأي عــروض ترويجيــة أخــرى. يجــب أن يتــم الحجــز قبــل الوصــول ويجــب تقديــم قســيمة 
تأكيــد مــع بطاقــة العضويــة عنــد تســجيل الوصــول. أي إضافــات ســتكون تكلفــة إضافيــة.

األنشطة والترفيه

قمة املوج
اكســر روتينــك مــن خــالل االنضمــام إلــى رحــالت التجديــف واالســتمتاع باملناظــر الخالبــة 

لُعمــان مــن زاويــة مختلفــة.
االتصال: بسام الجابري 9747 1484

 wave_summit@ :انستغرام

الشروط واألحكام
• خصــم 20٪ ألعضــاء جمعيــة البيئــة الُعمانيــة حتــى 5 مــرات للفــرد فــي أي برنامــج مدتــه 

ســاعتان.
• يسري العرض خالل أيام األسبوع فقط من األحد إلى الخميس.

• يجب على األعضاء توفير رقم عضوية جمعية البيئة الُعمانية عند حجز الرحلة.

يوروب كار
أحــد أضخــم وأكبــر مــزودي خدمــات النقــل فــي العالــم بشــبكة واســعة فــي 140 دولــة. تمتلــك 
مجموعــة أجيــت كيمجــي امتيــاز يــوروب كار فــي ُعمــان منــذ عــام 1972. يــوروب كار متخصصــة 
فــي خدمــات النقــل وتوفــر مجموعــة مــن البدائــل للشــراء املباشــر. وتشــمل هــذه اإليجــارات 
قصيــرة وطويلــة األجــل وخدمــات الســائق والتحويــل والتأجيــر املــرن والحجــوزات الدوليــة 

لســفرك إلــى الخــارج.

الشروط واألحكام
.europcar.www 15٪ علــى أفضــل ســعر متــاح معــروض علــى املوقــع اإللكترونــي  خصــم 
com  لتأجيــر الســيارات فــي الشــرق األوســط وأوروبــا. يمكــن ألعضــاء جمعيــة البيئــة الُعمانيــة 
eu-@sales أو البريــد اإللكترونــي علــى   97867424 968 +االتصــال بوســيم علــى الرقــم: 

net.ropcaroman  لالســتفادة مــن هــذا العــرض.

سالم سبيس
اســتوديو جميــل علــى شــاطئ البحــر يوفــر املعرفــة التجريبيــة مــن خــالل اســتخدام أدوات 
اليوغــا التــي يمكــن الوصــول إليهــا لبــدء ممارســة اليوجــا العاديــة وتشــكيلها. نلتقــي بــك أينمــا 
كنــت فــي رحلــة ممارســة اليوجــا ونوفــر لــك مســارات مخصصــة للوصــول إلــى أهدافــك. ســواء 
كنــت تتعافــى مــن حالــة مؤقتــة، أو تعيــش مــع مــرض مزمــن، أو تعمــل علــى تهيئــة جســمك 
وعقلــك ليصبــح أقــوى وأكثــر مرونــة، فســوف يتــم توجيهــك نحــو هدفــك، وســيتم تخصيــص 

الخدمــات وفًقــا الحتياجاتــك الفرديــة.
انستغرام:

salaamspaceyoga@

الشروط واألحكام
• خصم 10٪ على جميع الفئات والفعاليات املحجوزة مسبًقا

مطاعم ومقاهي

ممتاز محل
ممتــاز محــل هــو واحــد مــن أقــدم املطاعــم الراقيــة فــي مســقط يقــدم أفضــل املأكــوالت الهنديــة 
الشــمالية، منــذ عــام 1984. وقــد فــاز بلقــب "أفضــل مطعــم هنــدي" 10 مــرات فــي حفــل توزيــع 
جوائــز ُعمــان اليــوم للمطاعــم. املطبــخ لــه طابعــه املميــز مــن حيــث الرائحــة والنكهــات التــي 

تجعــل ضيوفنــا يتوقــون للمزيــد. نرحــب بكــم فــي ممتــاز محــل.

الشروط واألحكام
• خصم 10٪ على املشروبات واألطعمة

وودالندز
مطعم في ُعمان يقدم أكالت من املطبخ هندي ويوصل إلى روي.

الشروط واألحكام
خصم 10٪ على املشروبات واألطعمة.

7 سسترز كافيه
7 سيسترز كافيه دافئ ومريح مثل مقهى البيئة 

االتصال: 94910504
فيسبوك:

مقهى سفن سيسترز
انستغرام:

Seven.sisters.cafe @

الشروط واألحكام
• خصم 10٪ على أي طعام أو شراب.

• ال ينطبق العرض على الخصومات أو العروض الترويجية.
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عضوية الشركات
عبر جمعية البيئة الُعمانية عن امتننانها لكافة أعضائها من الشركات واملؤسسات.

ُ
   ت

التعاون مع املنظمات الدولية

وكميــزة حصريــة ألعضائنــا مــن الشــركات، طــورت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة إرشــادات ذات صلــة بُعمــان لتخضيــر مكتبــك وتنظيــم عمليــات تنظيــف 
الشركات.

مجموعة أجيت كيمجي ش م م	 
فندق قصر البستان	 
بنك مسقط	 
شركة بركاء لتحلية املياه	 
البنك املركزي الُعماني	 
شركة �ضي إم إس	 
إنجي	 
إرنست ويونج	 
كيمجي رامداس - إشراقة	 
الوطنية للتمويل 	 
الشركة الوطنية للتجارة	 
نستله	 
أوكتال	 
بنك ُعمان العربي	 
شركة كابالت ُعمان	 

ُعمان لإلبحار	 
ُعمانتل	 
ُعمان لالستثمار	 
ُعمران	 
شركة النفط الُعمانية	 
شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية	 
بتروفاك	 
ميناء الدقم	 
مجموعة سابكو	 
صحار أملنيوم	 
شركة سترابك ُعمان ش م م	 
الطاووس ش م م	 
تيثيس للنفط	 
توتال اينرجي اي اند بي ُعمان للتنمية بي في - فرع ُعمان	 

التعاون مع املنظمات الدولية	 
معهد آرهوس للدراسات املتقدمة.	 
شبكة الثدييات املائية األفريقية.	 
الجمعية البريطانية الُعمانية.	 
شبكة حيتان بحر العرب.• 
منظمة حياة الطيور - الشرق األوسط.• 
سيركالرتوجازر.• 
كلير بلو فوتو.• 
اتفاقيــة صــون األنــواع املهاجــرة مــن الحيوانــات الفطريــة )مكتــب • 

أبــو ظبــي(.
اتفاقيــة صــون األنــواع املهاجــرة مــن الحيوانــات الفطريــة )مكتــب • 

بــون(.
صندوق الحياة الفطرية املهددة باالنقراض.• 
إكوينوكسيو.• 
مكتب البيئة األوروبي.• 
االتحاد األوروبي.• 
فير سورس بوتانيكالز ش م م.• 
مؤسسة سيثوس.• 
بحار املستقبل العاملية• 
بان العالمي.• 

ُ
تحالف أشجار الل

هوك ووتش إنترناشيونال.• 
أبحاث الطيور الدولية.• 
املؤسسة الدولية الستدامة املأكوالت البحرية.• 

االتحاد الدولي لصون الطبيعة - املكتب اإلقليمي لغرب آسيا.• 
املفوضية الدولية لصيد الحيتان.• 
مجموعة اختصا�ضي السالحف البحرية التابعة لالتحاد الدولي • 

لصون الطبيعة لجنة بقاء األنواع.
مجموعــة اختصا�ضــي النســور التابعــة لـــالتحاد الدولــي لصــون 	 

الطبيعــة لجنــة بقــاء األنــواع.
شركة ميجابترا لصون البيئة البحرية.	 
جامعة مندل في برنو.	 
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي - مركز جنوب غرب 	 

مصائد األسماك والعلوم.
شبكة بيئة املحيطات.	 
أوشنسويل.	 
جمعية علم الطيور في الشرق األوسط.	 
مؤسسة حوت املحيط الهادئ.	 
برنامج األمم املتحدة للبيئة.	 
جامعة إكستر، مركز حفظ البيئة.	 
جامعة ويجننجين للدراسات	 
منظمة األرا�ضي الرطبة الدولية.	 
وايلد مي.	 
وايلدبوك.	 
جمعية صون الحياة الفطرية.	 
مجلس الشحن العالمي.	 
الصندوق العالمي للطبيعة- باكستان.	 

دبور البتالت )Prionyx sp.(, غانية املجرفية
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السرطان الشبحي )Ocypode sp.(, برام أوبيلس

شكر وتقدير

هناك العديد من األشخاص الذين نود أن نشكرهم على دعمهم وعملهم الجاد وتفانيهم في خدمة جمعية البيئية الُعمانية.
 وقبل كل �ضــيء، نتوجه بالشــكر الخاص إلى راعي خدمات جمعية البيئة الُعمانية صاحب الســمو الســيد طارق بن شــبيب آل ســعيد، الذي دعم 

ً
أوال

 وكان لــه دور فعــال فــي نجاحهــا. كمــا نشــكر مجلــس إدارة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة 2022 – 2023 علــى التزامهــم الطوعــي وتفانيهــم خــالل 
ً
الجمعيــة دائمــا

هــذه الفترة.

ونشكر كل من هيئة البيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد املياه ووزارة التربية والتعليم ومكتب حفظ البيئة – )بديوان البالط السلطاني 
( ووزارة التنمية االجتماعية في تقديم الدعم املستمر لجمعية البيئية الُعمانية، على دعمهم وتوجيههم وتفهمهم لعملنا.

ً
سابقا

 بــدون التمويــل الــذي تشــتد الحاجــة إليــه والــذي نتلقــاه مــن أعضــاء الشــركات والجهــات الراعيــة 
ً
لــن يكــون أي عمــل لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة ممكنــا

 ونأمــل أن يســتمر كرمهــم ودعمهــم للســنوات القادمــة.
ً
والداعميــن. وعليــه نقــدم لهــم الشــكر الجزيــل جميعــا

ونشكر كل عضو من أعضائنا لحضور فعالياتنا وتكريس وقتهم وطاقتهم لدعم صون بيئة ُعمان.

مجموعــة أجيــت كيمجــي، التــي منحــت الجمعيــة البيئــة الُعمانيــة مســاحات مكتبيــة مجانيــة لســنوات عديــدة، وشــركة إرنســت ويونــج وكاليــد وشــركاه 
،  ومكتــب شــرف وشــركاه للمســاهمة فــي تطويــر خطــة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بعيــدة 

ً
لتقديــم خدمــات التدقيــق املالــي واالستشــارات القانونيــة مجانــا

املــدى، ويوربــكار  التــي وفــرت مركبــات لفريقنــا وموظفينــا، والواجهــة البحريــة لخدمــات املوانــئ لتأميــن مر�ضــى مجانــي لقــارب الجمعيــة.

كانــت وســائل اإلعــالم الُعمانيــة داعمــة بشــكل كبيــر إلبــراز جهودنــا بشــكل واســع، وتــود جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أن تشــكر جميــع وســائل اإلعــالم علــى 
تغطيتهــا املســتمرة ملشــاريعنا ونجاحاتنــا. ونتوجــه بشــكر خــاص إلــى تراكــس ُعمــان لتقديــم خدمــات العالقــات العامــة لنــا.

، نود أن نشيد بتفاني موظفينا الذين يشكلون العمود الفقري لجمعيتنا وأعمالها.
ً
أخيرا

 لســمو الســيدة تانيــا بنــت شــبيب آل ســعيد، وهــي أحــد األعضــاء املؤسســين لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة 
ً
، فــال ُبــّد لنــا مــن توجيــه شــكٍر خــاٍص جــدا

ً
ختامــا

ورئيســة مجلســها التنفيــذي منــذ التأســيس فــي عــام 2004، فقــد كان لوجودهــا الدائــم وســعيها الحثيــث ودفعهــا املســتمر، كبيــر األثــر فــي كل مــا أنجزتــه 
، ونحــن نتوجــه إليهــا لــكل 

ً
دمــا

ُ
 مــن العمــل. ســوف يبقــى اهتمامهــا وحبهــا الشــخ�ضي بصــون البيئــة فــي ُعمــان ينيــر لنــا الــدرب ق

ً
الجمعيــة علــى مــدى 18 عامــا

مــا قدمتــه ألجــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، ولســلطنِة ُعمــان ولجهــود الصــون العامليــة.

شكر وتقدير املتطوعين
 مــن عمــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، ويعــززون قــدرة جمعيتنــا علــى تنفيــذ مهمتنــا لصــون البيئــة والحيــاة الفطريــة فــي 

ً
 جــدا

ً
 مهمــا

ً
يعــد املتطوعــون جــزءا

ُعمــان. وعلــى وجــه الخصــوص، نــود أن نشــكر:

هاني ثابت ومليس داعر، لتفانيهما ودعمهما في تصميم وإنتاج التقرير السنوي لـجمعية البيئة الُعمانية لعام 2021.

محمد اإلسماعيلي ومحمد الخرو�سي وشيماء الغافري وشفاء الكيومي لتطوعهم بوقتهم لدعم فعاليات عضوية 2022.

زهيــر الفار�ســي وإبراهيــم الشام�ســي مــن اللجنــة الوطنيــة الُعمانيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ومتطوعــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، حــواء الشــريقي 
وإبراهيــم الشــيداني وســليمان الرحبــي ملنــح وقتهــم لدعــم مســابقة نمــط.

بان. وساعد املتدربون في تجميع وتسجيل وترجمة 
ُ
تدربت كوثر الحرا�سي وسلمى الهنائي مع جمعية البيئة الُعمانية لدعم برنامج صون أشجار الل

بــان وإدارتــه والتشــريعات التجاريــة القائمــة علــى صونه، 
ُ
بــان فــي ُعمــان. وشــمل ذلــك معلومــات عــن جمــع وحصــاد الل

ُ
وتلخيــص املعلومــات عــن أشــجار الل

بان.
ُ
وموضوعــات أخــرى عديــدة متعلقــة بالل

فيصل اللمكي لدعمه برنامج أبحاث الطيور الجارحة وصونها.

محمــود الفار�ســي، لســماحه لنــا باســتعارة صنــدوق كبيــر لنقــل عــدد مــن النســور اآلذنــة إلطــالق ســراحهم، وعثمــان الجابــري لوقتــه وجهــده فــي تصويــر 
وإنتــاج فيديــو عــن هــذا الجهــد.

 موصــول لــكل مــن: ســعيد 
ً
موظفــو هيئــة البيئــة واملراقبــون امليدانيــون لدعــم مشــروع "لتتبــع النســور املهــددة باالنقــراض فــي ُعمــان"، والشــكر أيضــا

القنوبــي، عمــر الوهيبــي، جميــل الوهيبــي، ســيف الناعبــي، ســالم الناعبــي، يحيــى الناعبــي، حمــدون الناعبــي. خالــد الناعبــي، حمــد الناعبــي، ســيف 
البلو�سي، محمد البلو�سي، طالب الخاطري، يوسف الحسيني، خلف العبري، سالم املشرفي، ثابت املشرفي، سند املشرفي، خلفان السنيدي، 
حمد الهاشمي، عزان الغصين، سيف الرحبي، عبد السالم الرحبي، خلفان العبري، هيثم الرواحي، مازن الكثيري، ناصر جداد، محمد جداد، 

مســلم جداد وغانم جداد. 

واملتطوعــون التاليــة أســماؤهم لدعــم مشــروع "تتبــع النســور الُعمانيــة املهــددة باالنقــراض": أحمــد الوهيبــي، خلفــان الناعبــي، ســعيد الناعبــي، 
ســليمان الناعبــي، ســعيد البلو�ســي، ســعود الهاشــمي، صالــح الرحبــي، يحيــى الرحبــي، ناصــر الرواحــي، مالــك الرواحــي، ســليمان الراشــدي، عمــر 
الحاتمــي، ناصــر الحاتمــي، عبــد هللا الحاتمــي، حســين الحاتمــي، هــالل الحاتمــي، أمجــد البــادي، ســهيل ســعيد، ســالم العامــري، ســالم العامــري، 

خالــد املعشــري، عاطــف التهامــي وفاضــل الصبحــي ومصعــب الصبحــي وحســين الســيابي وصهيــب العلــوي وحســين الغدانــي

كوثر الحرا�سي وسليمان الرحبي ملنحهم وقتهما لدعم ورشة عمل النسور في ُعمان.

سليمان الرحبي لتطوعه بوقته لدعم ورشة عمل "خطة إدارة صون حيتان بحر العرب الحدباء".

املؤسســات واملتطوعــون التاليــة أســمائهم لدعــم عمــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وحملــة تنظيــف وإزالــة الشــباك فــي مصيــرة لعــام 2022: ســعادة والــي 
مصيــرة وبلديــة جنــوب الشــرقية وبلديــة مصيــرة ووزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد امليــاه وشــركة بيئــة وأعضــاء فريــق إيكــو فيجــن، بمــا فــي 
ذلك أحمد الوهيبي وجمعة الفار�ســي، وناصر فايل كاظم الســعدي، وريامالو ســالم، وكريشــنام راجو مانغام، وكيالشــام مشــيكام، وجانغادهار 

إدابــو. 
عائشــة الغالبــي وجنــان العصفــور، متطوعتــا الغطــس، النضمامهمــا إلــى برنامــج التنظيــف تحــت املــاء إلزالــة شــباك الصيــد املهجــورة مــن املرجــان فــي 

جــزر الديمانيــات.

أروى البطا�ســي، شــروق البريكــي، جمانــة البلو�ســي، يوســف البوســعيدي، عبــدهللا الذهبــي، يقيــن الفرقانــي، ســعيد الحجــري، املنــذر الحجــري، 
محمــد الحجــري، أحمــد الحجــري، ســعيد الحجــري، حمــدان الحجــري، غســان الحجــري، عبــد الرحمــن الحجــري، يقظــان الحجــري، تســنيم 
الحرا�ســي، عائشــة الهاشــمي، جهينــة الحوســني، عليــاء الجابــري، شــوق املبســلي، وحيــد املحاربــي، هيثــم املياحــي، وفــاء املقبالــي، خالــد املجينــي، 
نفــرا القنوبــي، زهــوة القنوبــي، وأحمــد الرحبــي، وعبــد الرحمــن الرحبــي، وهيثــم الصالحــي، ونبيــل الشــيدي، وهبــة الشــكيلي، وهنــا الزكوانــي، وعبد 
 تنظيــم ماراثــون ُعمــان الصحــراوي الخيــري الــذي تــم تنظيمــه للمســاعدة فــي جمــع التبرعــات لصالــح جمعيــة 

ً
الرحيــم الزدجالــي، الذيــن دعمــوا جميعــا

البيئــة الُعمانيــة.

 ألولئك املتطوعين الذين قد لم يتم ذكرهم وساعدوا جمعية البيئة الُعمانية بأي شكل من األشكال في عام 2022.
ً
شكرا

 في جمعية البيئة الُعمانية، فيرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على 
ً
إذا كنت مهتًما ولديك الرغبة والدافع بأن تصبح متطوعا

. admin@eso.org.om 

mailto:admin@eso.org.om
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السلحفاة الخضراء )Chelonia mydas(, ُعمان تحت املجهر
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