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صفحة الغالف: سحلية الحدائق الشرقية، سوراج جاياراج



صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
طّيب اهلل ثراه

صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق
حفطه اهلل و رعاه

 لــو نظرنــا - كأمــٍة واحــدٍة - إلــى الماضــي منــذ فجــر عصــر النهضــِة الُعمانيــة الــذي بــزغ قبــل نصــِف
 قــرٍن، ســتكون  نظرتنــا إلــى هــذا الماضــي مليئــًة بالفخــِر والتقديــر العميــق لمــا كرســه جاللــة
 الســلطان قابــوس رحمــه اهلل مــن  التفانــي فــي العمــل الــذي يصــُل حــَد ُنكــراِن الــذات، ليقــود شــعبه
 إلــى أعتــاِب القــرِن الحــادي والعشــرين فــي خضــِم  التحديــاِت السياســيِة الجســيمِة المحيطــِة بنــا،
 حيــث تمّكــَن وبجــدارٍة مــن مواجهــِة الُفرقــِة والطائفيــة بالصبــِر  والتســامح واالحتــواء، وأكــد علــى
 اأُللفــة مــن خــالل اختيــاره الدائــم لألخــوة والتعاطــف لمواجهــِة العــداوة، والــود  لمواجهــة الكراهيــة،
 والنــور لمواجهــة الظــالم. واليــوم يقــع علــى عاتقنــا جميعــً أن نتطلــَع إلــى المســتقبل بكثيــٍر  مــن
ــعيد ــور آل س ــن تيم ــارق ب ــن ط ــم ب ــلطان هيث ــة الس ــد جالل ــا الجدي ــن. إن قائدن ــاؤل والتضام  التف
ــٍة عظيمــٍة كانــت نتــاَج مواقفــه ــدٍة متســلحً برؤي  حفظــه اهلل  ورعــاه، يقــُف علــى أعتــاِب ُحقبــٍة جدي
ــر ــة ووزي ــؤون الخارجي ــام للش ــن الع ــب األمي ــغله لمناص ــالل ش ــبها  خ ــي اكتس ــره الت ــة نظ  ووجه
 التــراث والثقافــة وإشــرافه علــى رؤيــة ُعمــان   2040. وإننــا إذ ندعــوا لــه بالتوفيــق والنجــاح، نؤكــد لــه

علــى ُحبنــا ودعمنــا الالمتناهييــن لجاللتــه. 

سمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد
الراعي الفخري لجمعية البيئة الُعمانية
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لقــد كان هــذا العــام حافــًلا باإلنجــازات، وال ســيما علــى صعيــد التثقيــف والتعليــم 
والتواصــل مــع المجتمــع، حيــث شــملت مشــاريع التواصــل المجتمعــي لهــذا العــام 
أكثــر مــن 2400 مــن طــالب المــدارس إلــى جانــب 700 طالــب جامعــي. وكانــت مبــادرة 
“إيكوثــون االبتــكارات الخضــراء” التــي اســتمرت علــى مــدار يوميــن حدثــً حافــاًل بالكثيــِر 
مــن التفاعــِل والمتعــِة واإلثــارِة، والــذي انطلــق مــع عــدد مــن الكلمــات التــي ألقاهــا عــدد 
مــن المتحدثيــن، تناولــوا مــن خاللهــا عــددًا مــن المواضيــع المتنوعــة أمــام حوالــى 95 
طالبــً مــن 28 كليــة مختلفــة فــي إطــار االســتعدادات لتلــك الفعاليــة. وبعــد ذلــك كان 
ــة المحــددة،  ــوٍل مبتكــرٍة لبعــض المشــاكل البيئي أمــام الطــالب 24 ســاعة إليجــاِد حل
تحــت إشــراف عــدد مــن المدربيــن والموجهيــن المتطوعيــن، ليتــم بعــد ذلــك عــرض 

أفكارهــم ومشــاريعهم علــى لجنــة التحكيــم.

كمــا اســتمر العمــل كذلــك علــى قــدم وســاق فــي مشــاريع حمايــة الســالحف فــي جزيرة 
مصيــرة، حيــث بدأنــا فــي العــام الماضــي بالتركيــز علــى المســائل المتعلقــة بالتغييــر 
الســلوكي، حيــث انخــرط فريــق الجمعيــة بالعمــل مــع الصياديــن فــي الجزيــرة، وقامــوا 
بوضــِع بعــض الحاويــاِت الكبيــرِة للصياديــن ليتــم رمــُي شــباك الصيــد فيهــا بطريقــة 
آمنــة ومســؤولة. ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا األمــر بــات يكتســب أهميــة بالغــة، نظــرًا 
ألن الشــباك المهملــة قــد تعلــق بهــا الســالحف البحريــة والحيتــان وغيرهــا مــن األنــواع 
ــارة عــن  ــر المتعمــد” وهــي عب ــة، فــي مــا يعــرف بظاهــرة “الصيــد الخفــي أو غي البحري
مشــكلة عالميــة، حيــث تــؤدي إلــى نفــوِق أكثــَر مــن 650,000 مــن الثدييــات البحريــة 
ســنويً. كمــا تــؤدي تلــك الشــباك نفســها إلــى تفاقــم مشــكلة النفايــات المتزايــدة 
فــي البحــر وعلــى الشــواطئ. وعلــى الرغــم مــن أن اســتخدام تلــك الحاويــات فــي جزيــرة 
مصيــرة لــم يشــهد االنتشــار والتطبيــق الــذي كنــا نصبــو إليــه، ولكننا على ثقــة من أن 
اســتخدام الحوافــز ســوف يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل اســتخدامها تدريجيــً. وقــد شــهدت 

حمــالت تنظيــف الشــباك المهملــة علــى شــواطئ الجزيــرة فــي عــام 2019 جمــع أكثــر مــن 197 طــن مــن معــدات الصيــد المهجــورة والمتروكــة.

وفــي شــهر يونيــو مــن هــذا العــام، ســافر عــدد مــن العلمــاء المختصيــن فــي الســلطنة، بمــا فــي ذلــك عــدد مــن موظفــي الجمعيــة، إلــى 
جانــب عــدد مــن الممثليــن عــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة فــي زيــارة إلــى شــواطئ تعشــيش الســالحف البحريــة بواليــة فلوريــدا. حيــث 
كانــت هــذه فرصــة رائعــة لهــم لاللتقــاء بأخصائيــي الحفــاظ علــى البيئــة والمســؤولين عــن إدارة المناطــق المحميــة ممــن يشــاطرونهم 
نفــس االهتمامــات، وذلــك مــن أجــل االطــالع علــى ُســبل تضافــر جهــود أفــراد المجتمــع ككل مــن أجــل الحفــاظ علــى األنــواع المهــددة 
باالنقــراض، مثــل الســالحف البحريــة. ومــن خــالل الجهــود التعاونيــة مــع شــركائنا فــي الواليــات المتحــدة، فإننــا نطمــح إلــى التوصــل إلــى نهــج 

جماعــي شــامل تجــاه إدارة شــواطئ تعشــيش الســالحف البحريــة فــي الســلطنة فــي المســتقبل القريــب.

وفــي حيــن أن التمويــل ال يــزال يمثــل مشــكلة رئيســية بالنســبة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، فقــد شــهدنا فــي عــام 2019 ارتفاعــً فــي التبرعات 
ــح الجمعيــة،  ــد مــن األفــراد فــي إيجــاد طــرق مبتكــرة لجمــع التبرعــات لصال ــر. حيــث ســاهم العدي ــة بشــكل كبي مــن المســاهمات الفردي
انطالقــً مــن إيمانهــم بأهميــة دورهــا النبيــل. كمــا قــام الكثيــرون منهــم بمجهــودات جبــارة لتحقيــق هــذا الهــدف، مثــل االشــتراك فــي 
ســباق الدراجــات الهوائيــة الشــهير »هــوت روت«، أو المشــاركة فــي تحــّدي الجــري الجبلــي العالمــي )ألتــرا تريــل مــون بــالن(، لمســافة تزيــد 
علــى 50 كيلومتــرًا فــوق التضاريــس الجبليــة الوعــرة فــي ســلطنة ُعمــان. فــي حيــن اســتخدم آخــرون مهاراتهــم الفنيــة لجمــع األمــوال مــن 
خــالل المعــارض الفنيــة، ولهــؤالء جميعــً نقــول لهــم شــكرًا جزيــاًل، ويمكــن االطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا األمــر فــي ثنايــا هــذا 
التقريــر. هــذا ويواصــل برنامــج تبرعــات الفنــادق توفيــر التمويــل مــن الزائريــن إلــى الســلطنة، ويوجــد لدينــا حاليــً أربعــة فنــادق وشــركتان 
مــن منظمــي الرحــالت الســياحية يتعاونــون مــع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي هــذا الخصــوص. حيــث يتيــح هــذا البرنامــج الناجــح للســائحين 

فرصــة المســاهمة فــي حمايــة البيئــة التــي جــاؤوا أساســً لالســتمتاع بروعتهــا وجمالهــا.

وهنــا البــد مــن التنويــه إلــى الدعــم المســتمر الــذي نتلقــاه فــي عملنــا مــن قبــل الشــركات التــي تؤمــن بقضيتنــا، والذيــن كانــوا شــركاء لنــا 
علــى مــر الســنين. وإن تقريرنــا الســنوي يعتبــر شــهادة علــى اإلنجــازات التــي ســاعدنا تمويلكــم الكريــم علــى تحقيقهــا. والشــكر موصــول 
أيضــً لجميــع أعضــاء الجمعيــة مــن الشــركات علــى الدعــم المســتمر الــذي قدمــوه لنــا، باإلضافــة إلــى الداعميــن اآلخريــن، ســواء مــن شــركات 
القطــاع الخــاص أو التبرعــات الشــخصية. فمــن خــالل دعمكــم ورعايتكــم، يمكننــا متابعــة الســعي نحــو تحقيــق هدفنــا المتمثــل فــي 

الحفــاظ علــى التــراث الطبيعــي للســلطنة وصونــه لألجيــال القادمــة.

ونحــن نشــعر باالمتنــان الكبيــر لكافــة األعضــاء األفــراد وللمتطوعيــن الذيــن ال يبخلــون بتقديــم أي مســاعدة نحتاجهــا، وكذلــك أيًضــا 
لمختلــف الــوزارات علــى دعمهــم الكريــم والمتواصــل لعمــل الجمعيــة.

تانيا آل سعيد
رئيسة الجمعية

كلمة رئيسة الجمعية
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مقدمة

مــع اقترابنــا مــن نهايــة العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي، فإننــا ننتهــز هــذه الفرصــة 
للتأمــِل فــي إنجازاتنــا التــي حققناهــا علــى مــدى العقــد الماضــي، والتأمــِل فــي تلــك 

التــي نســعى ونتطلــع إلــى إنجازهــا علــى مــدى الســنوات العشــر القادمــة.

وفــي هــذا الصــدد، فقــد اســتطعنا تحقيــق تقــدم ملحــوظ فــي فهمنــا لبعــض أهــم 
أنــواع الكائنــات الحيــة مثــل حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء، وســالحف الريمانــي البحريــة. 
إلــى جانــب التوصــل إلــى معرفــٍة أفضــل بأعدادهــا وأماكــن تواجدهــا، فضــاًل عــن 
التهديــدات التــي تواجههــا، األمــر الــذي جعلنــا  نــدرك مــدى أهميــة تحويــل جهودنــا 
مــن إجــراء األبحــاث فــي أنــواع الحيــاة البريــة إلــى فهــم النــاس وعالقاتهــم بالبيئــة. وال 
شــك بــأن هنــاك بعــض العوامــل والتهديــدات الطبيعيــة فــي البيئــة التــي ال يمكننــا 
فــي  التغييــرات  النــاس وزيــادة وعيهــم، ومراقبــة  التأثيــر علــى  تغييرهــا، ولكــن 
ســلوكهم هــو شــيء بوســعنا القيــام بــه بــكل تأكيــد. وخــالل العاميــن الماضييــن، 
تجــاه  الصياديــن  ســلوك  علــى  اإليجابــي  التأثيــر  محاولــة  علــى  جهودنــا  تركــزت 
التخلــص اآلمــن مــن شــباك الصيــد، وزيــارة المجتمعــات المحليــة المتاخمــة لشــواطئ 
التعشــيش فــي جزيــرة مصيــرة لجعلهــم أكثــر وعيــً بآثــار األنشــطة البشــرية، مثــل 
القيــادة علــى الشــاطئ واإلضــاءة االصطناعيــة التــي تؤثــر علــى الســالحف الصغيــرة 
التــي فقســت لتوهــا وعلــى الســالحف البحريــة المعششــة علــى حــد ســواء. وعلــى 
ــة أعمــق بشــأن  ــة رؤي نحــو مماثــل، فقــد اكتســبنا كذلــك علــى صعيــد البيئــة البري
الحصــاد المســتدام ألشــجار اللبــان، وعملنــا علــى رفــع ســوية الوعــي لــدى المزارعيــن 

بشــأن تقنيــات زراعــة وحصــاد أشــجار اللبــان.

ومــن جانــب آخــر، فقــد توســعت جهــود الجمعيــة فــي مجــال التوعيــة والتواصــل مــع 
المجتمــع علــى مــر الســنين، لتشــمل جميــع المحافظــات وكافــة شــرائح المجتمــع المختلفــة، بمــا فــي ذلــك النســاء واألطفــال والصياديــن 
والمزارعيــن والشــركات، حيــث يتطلــب األمــر بــذَل جهــوٍد فرديــٍة وجماعيــٍة علــى حــٍد ســواء إلحــداِث التغييــر المطلــوب. ويســعدنا هنــا أن 
نذكــر حصــوَل تقــدٍم ملحــوٍظ فــي مســتوى الوعــي البيئــي، ولكــن مــع ذلــك فإننــا ُنــدرُك أنــه ال يــزاُل هنــاَك الكثيــر ممــا يجــب تحقيقــه فــي 
ــاالً علــى  ــا مث ــى تغييــراٍت ملحوظــٍة فــي الســلوك. وإذا أخذن ــل هــذا الوعــي إل هــذا الخصــوص، ونحــن نواجــه التحــدي المتمثــل فــي تحوي
ذلــك المــواد البالســتيكية فــي البيئــة، فيمكننــا أن نــرى أن هــذه المشــكلة تحظــى بمناقشــات مســتفيضة فــي العديــد مــن المنتديــات، 
ولكننــا بحاجــٍة إلــى العمــل بشــكل جماعــي وتضافــر الجهــود مــن أجــل تقليــل اعتمادنــا علــى المــواد البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد، 

للوصــول إلــى بيئــة ُعمانيــة أنظــف وأكثــر صحــة.

وعلــى مــدار الســنوات العشــر القادمــة، فإننــا نأمــل فــي العمــل علــى مواءمــة أســاليبنا وممارســاتنا مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة 
ــٍم ُيمكــن  المســتدامة. حيــث أن أهــداف التنميــة المســتدامة هــي عبــارٌة عــن خطــٍة لتحقيــق مســتقبٍل أكثــَر اســتدامًة للجميــع، فــي عال
لجميــِع النــاس أن يعيشــوا فيــِه حيــاًة منتجــًة وحيويــًة وســلميًة علــى كوكــٍب صحــي. وقــد تــم تبنــي هــذه األهــداف فــي عــام 2015 ، وعلــى 
الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه بالفعــل، إال أنــه يلــزم اتخــاذ المزيــد مــن اإلجــراءات الطموحــة خــالل الســنوات العشــر القادمــة لتحقيــق 

األهــداف الموضوعــة بحلــول عــام 2030.

وباعتبارنــا مــن الجمعيــات األهليــة فــي ُعمــان، فنحــن فخــورون للغايــة بــأن نكــون قادريــَن علــى المســاهمة بطريقــٍة أو بأخــرى واتخــاذ كل 
مــا يلــزم مــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف العالميــة التــي تؤثــر علينــا نحــن أيضــً علــى المســتوى المحلــي. ونحــن نؤمــُن بــأن الشــباب هــم 
ــون االبتــكارات الخضــراء”  ــك  مبــادرة “إيكوث ــن فــي هــذا العــام، بمــا فــي ذل ــك فقــد أطلقنــا برنامجيــن جديدي مســتقبل هــذه األمــة، ولذل
الموجهــة إلــى طــالب الجامعــات، وكذلــك مبــادرة المــدارس الخضــراء التــي تســتهدف طــالب المــدارس. وقــد تمحــور كل مــن البرنامجيــن 
ــداع والتفكيــر المســتدام  ــى تحفيــز االبتــكار واإلب ــات والميــاه. حيــث أننــا نهــدف إل حــول رفــع مســتوى الكفــاءة بخصــوص الطاقــة والنفاي
مــن خــالل تشــجيع العقــول الشــابة علــى النظــر فــي الوضــع الحالــي لبيئتهــم المحيطــة والتفكيــر فــي التغييــرات التــي بوســعهم القيــام 
بهــا بشــكل فــردي أو جماعــي ضمــن مجتمعاتهــم لتقليــل اآلثــار البيئيــة الضــارة. وبكلمــات أخــرى، فــإن تمكيــن الشــباب هــو الســبيل نحــو 

تحقيــق المــدن المســتدامة فــي المســتقبل.

وأثنــاء اطالعكــم علــى تقريــر الجمعيــة الســنوي، فإننــا ندعوكــم إلــى التفكيــر فــي االنضمــام إلينــا فــي رحلتنــا علــى مــدار العقــد المقبــل، 
ومســاعدتنا فــي دعــم اإلبــداع واالبتــكار، وخلــق تــوازن بيــن النــاس والطبيعــة، وإيجــاد المزيــد مــن وســائل التمويــل  فــي ســبيل تحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة.

سعاد الحارثية
المديرة التنفيذية
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تم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي التالية أسماؤهم في شهر أبريل  2018 لمدة سنتين:

رئيسة المجلس التنفيذي 
صاحبــة الســمو الســيدة تانيــا بنــت شــبيب آل ســعيد حاصلــــة علــــى درجــــة البكالوريــــوس فــــي علــــم أحيــــاء البحــــار والميــــاه 
العذبــــة، وشــــهادة الدبلــــوم فــــي تعليــــم مرحلــــة الطفولــــة المبكــــرة. وهــــي عضــــو مؤســس لجمعيــــة البيئــة الُعمانيــــة، وشــغلت 
منصــــب رئيــــس المجلـــس التنفيـــذي للجمعيـــة منـــذ إنشـــائها. وكانت الســـيدة تانيـــا هـــي التـــي بـــادرت بإطـــالق حملـــة »ال لألكيـــاس 
البالســـتيكية“، كمـــا أنهـــا تتولـــى تنظيـــم الحفـــل الخيـــري الســـنوي لصالـــح الجمعيـــة، إلـــى جانــب تنظيـــم دوري البولينـــج البيئـــي 
السـنوي للشـركات، باإلضافـة إلـى تمثيلهـا للجمعيـة دائمـًا فـي وسـائل اإلعـالم، ومساهمتها فـي مختلف المبـادرات الخيريـة لجمـع 
ًــا علـــى تجديـــد اســـتراتيجية الجمعيـــة وتحديـث النظـــام الداخلـي الحالـي ليتماشـى مـع أعمـال الجمعيـة  التبرعـــات. وهي تعكف حاليـ

وأنشــطتها الراهنـــة.

نائب الرئيس
ــرف وعلــى درجــة  ــة الشــ ــع مرتبــ ــة مــ ــي الهندســ ــوس فــ ــة البكالوريــ ــى درجــ ــل علــ ــي، حاصــ ــر المطاعن ــن ناص ــر ب ــل/ عام الفاض
الماجســــتير فــــي إدارة األعمــــال. وعقــــب تخرجــــه من جامعة تيســــايد بالمملكــــة المتحــــدة عام 1990 فــــي تخصــص هندســة األجهــزة 
والتحكــم، إلتحــق بالعمــل لدى شــركة تنميــة نفــط عمان فــي عمليات التســويق والتوزيــع وإقــرار صالحيــة التشــغيل. ثــم إنتقــل 
فــــي عــــام 1993 إلــــى العمــــل بــــوزارة الصحــة حيــــث شــــغل عــدًدا مــن المناصــب التنفيذيــة، بمــا فيهــا نائــــب المديـــر العــام للشـــؤون 
اإلداريـة والماليـة بالمستشـفى السـلطاني، أكبـر مستشـفى فـي السـلطنة لتقديم الرعايـة الطبيـة التخصصيـة.  ثـم أتـم دراسـته 
للحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال فـــي مدينـــة نيوكاســـل اإلنجليزيـــة فـــي عـــام 1997 قبـــل أن يتـــم تعيينـــه فـــي 
منصـــب المديـــر العام لمنطقة صور الصناعيـــة في المؤسســـة العامة للمناطـــق الصناعيـــة. ومن ثم إلتحـــق بالعمـــل لـــدى الشـــركة 
العمانيـــة للغـــاز الطبيعـــي المســـال فـــي عـــام 2002 ليشـــغل منصـــب نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي، إلى جانب منصــــب المدير التنفيــــذي 
للمـــوارد البشـــرية. ومــن الجديـــر بالذكـــر أن الفاضل/عامــر المطاعنــي لديــه شــغف كبيــر بتحســين العمــل وتحقيــق البيئـــة األمنـــة، 
ويتحلى بدور قيـــادي فّعـــال في المبـــادرات االســـتباقية نحـــو الوصول إلى بيئـــة ُعمانيـــة نظيفـــة، كمـــا أن لديـه اهتمـاًما بـارًزا في مجال 
التربية والتعليم، وهـو عضـو فـي عـدد مـن مجالـس الجامعـات والكليـات التقنيـة، ورئيـس مجلـس أمنـاء مدرسـة الصحـة والسـالمة 

ًــا رئيـــس مجلـس إدارة الجمعيـــُة الُعمانيـــة للسالمة علـى الطـرق.  التابعـــة للشـــركة الُعمانيـــة للغـــاز الطبيعـــي المســـال، وأيضـ

المدير العام
الفاضـــل/ أحمـــد الراشـــدي حاصـــل علـــى درجـــة الماجستير فـــي إدارة األعمـــال من جامعة بدفوردشاير. وهو ناشـــط بيئـــي مهتـــم 
بمجـال النباتـات الُعمانيـة، وعضـو مؤسـس فـي المبـادرة األهليـة لزراعـة النباتـات الُعمانيـة فـي الجبـل األخضـر، ولديـه اهتمـام شـديد 
بتعزيـــز الزراعـــة العضويـــة، ويســعى إلــى أن يتــم وضـــع معاييـــر وقوانيـــن رســـمية لهـــا. وهــو يملــك فــي جعبتــه أكثــر مــن 12 عاًمــا مــن 
الخبــرة فــي صناعــة صهــر األلمنيــوم وقطــاع المطــارات والطيــران. ويتولــى الفاضــل/ أحمــد الراشــدي حاليــً إدارة بيانــات األصــول لمطــار 
مسقط الدولي الجديد ومطار صاللة. وقـــد ســـنحت لـــه الفرصـــة للمشـــاركة فـــي عملية مســـح التنـــوع اإلحيائـــي في جبـــال الحجـــر مـــع 
وحـــدة البحـــث البيئـــي المتنقلـــة فــي عــام 2015. وخــالل العاميــن الماضييــن مــن عضويتــه فــي المجلــس التنفيــذي للجمعيــة، فقــد 
لعــب دوًرا رئيســًيا فــي مجــال المــوارد البشــرية والتعليــم والتواصــل المجتمعــي، وخصوًصــا فــي البريمــي ومصيــرة وظفــار. وهــو 
حريــص جــدًا علــى مواصلــة مشــاركته مــع المجتمعــات المحليــة والطــالب وغيرهــم مــن األطــراف المعنيــة. كمــا قــام بتمثيــل الجمعيــة 

فــي مكتــب رؤيــة ُعمــان 2040، إلــى جانــب المشــاركة فــي منتــدى »استشــراف آفــاق المســتقبل« فــي عــام 2017.

أمين الخزينة
يشـــغل الفاضـــل/ أســـامة عبـــد اللطيـف حاليً منصب مسـاعد مديـر عـام تمويـل المشـــاريع فـي بنـك مسـقط، وهـو أحـد األعضـاء 
ــام 2012،  ــى عــ ــام 2004 وحتــ ــن عــ ــة مــ ــذي للجمعيــ ــي المجلــــس التنفيــ ــًوا فــ ــة البيئــة الُعمانيــة، كمــا كان عضــ ــين لجمعيـ المؤسسـ
حيث شــــغل فيــــه عدة مناصــــب آنــــذاك، ومن بينها المديــــر التنفيــــذي، حيث تولى تجهيـــز أول مكتـــب للجمعيـــة وتوظيـــف أوائـــل 
ًــا فـــي مجــال  العامليـــن فيـــه بـــدوام كامـــل. كمــا عمــل كأميــن للخزينــة. ويملــك الفاضل/أســامة فــي جعبتــه خبـــرة تزيــد علــى 22 عامـ
العمل المصرفي، كان معظمهـا ضمـن بنـك مسـقط، كما تقّلد أيًضا منصـب الرئيـس التنفيـذي لبنـك مسـقط فـي دولـة الكويـت 
بيـــن عامـــي )2012 -2016(، حيث كان قسمه مســـؤوًلا عـــن عضويـــة البنـــك فـــي مبـــادئ خـــط االســـتواء )EE(،وهي عبارة عن إطـــار إلدارة 
المخاطـــر تم تبنيه بواسطة المؤسســـات الماليـــة لتحديـــد وتقديـــر وإدارة المخاطـــر االجتماعيـة والبيئيـة فـي مختلف المشـاريع. ومن 
الجديــــر بالذكــــر أن الفاضــــل أســــامة حاصــــل علــــى درجــــة البكالوريــــوس فــــي الشــــؤون الماليــــة مــــن جامعــــة واليــــة كاليفورنيــــا، إلى 
جانب درجــة الماجيســتير فـي نظم تقنيـة المعلومـات التجاريـة مـن جامعـة سـتراثكاليد فـي جالسـكو، كما أتـم أيضـًا برنامـج اإلدارة 

العامـــة مـــن جامعـة هارفـرد لألعمـال.

عضو مجلس تنفيذي
تشــغل الفاضلــة/ داريــن مهــدي منصــب الرئيــس المؤقــت لقســم التعليــم واالتصــاالت فــي حديقــة النباتــات الُعمانيــة، حيــث 
عملــت ســابقً فــي نفــس المــكان كأخصائيــة تعليــم بيئــي وذلــك فــور حصولهــا علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم األحيــاء. وقــد 
عملــت جاهــدة علــى التعريــف بالحديقــة ومهمتهــا وأهدافهــا مــن خــال المشــاركة فــي المعــارض وتقديــم العــروض المرئيــة لشــريحة
واســعة مــن النــاس. أنهــت بعــد ذلــك دراســتها للحصــول علــى درجــة الماجيســتير فــي علــوم الصــون مــن كليــة »إمبيريــال «، لنــدن 
- الممكلــة المتحــدة، لتســتكمل بعدهــا مهامهــا فــي حديقــة النباتــات الُعمانيــة. لــدى الفاضلــة داريــن اهتمامــات خاصــة بالتعليــم

البيئي والتواصل مع الناس والتعريف بصون الطبيعة والتمكين االجتماعي من خال المحافظة على أنماط الحياة المحلية
والممارسات التقليدية.
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عضو مجلس تنفيذي
الفاضــل/ وحيــد الفــزاري هــو رئيــس قســم الحيــاة البريــة بمكتــب حفــظ البيئــة التابــع لديــوان البــالط الســلطاني. وهــو حاصــل علــى 
درجــة البكالوريــوس فــي علــم األحيــاء البيئــي مــن جامعــة الســلطان قابــوس، وقــد تلقــى تدريبــً فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
ــة  ــاة بري ــر حي ــه عضــو فــي لجنــة ســجالت طيــور ُعمــان، وخبي ــة. كمــا أن ــق الوطني ــع( وإدارة الحدائ علــى أبحــاث الطيــور )النســر األصل
فــي منظمــة اليف-اليــن الخيريــة وعضــو فــي لجــان وطنيــة أخــرى. ولديــه خبــرة أكثــر مــن 10 ســنوات فــي مجــال الدراســات واألبحــاث 
حــول الحيــاة البريــة وصونهــا فــي ُعمــان. كمــا أن لديــه عــدد مــن األوراق العلميــة المنشــورة فــي دوريــات علميــة محكمــة تشــمل 
علــم الطيــور، ودراســات الثدييــات وصونهــا. أمــا أبــرز المشــاريع التــي شــارك بهــا فهــي مشــروع »الصقــر األدهــم« مــع مكتــب حفــظ 
البيئــة وبعــض المؤسســات الدوليــة األخــرى، ومشــروع طيــور الرخمــة المصريــة مــع مكتــب حفــظ البيئــة، إلــى جانــب البحــوث الدوليــة 
فــي الطيــور، ومســح الطيــور البحريــة فــي بــر الحكمــان مــع وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة والمعهــد الملكــي الهولنــدي للبحــوث 
ــة والمنظمــة الدوليــة لألراضــي الرطبــة، والصيــد غيــر المشــروع للطيــور فــي ُعمــان مــع جمعيــة الطيــور العالميــة وجمعيــة  البحري
البيئــة الُعمانيــة. أمــا أعمالــه الحاليــة فتشــمل اإلشــراف علــى العديــد مــن الدراســات حــول األنــواع البريــة، مثــل مشــروع الوعــل النوبــي، 
ومشــروع الطهــر العربــي ومشــروع الغــزال العربــي. وهــو حاصــل علــى لقــب »فنــان الفيــاب« مــن االتحــاد الدولــي لفــن التصويــر 
الضوئــي، كمــا أنــه عضــو فــي الجمعيــة الُعمانيــة للتصويــر الضوئــي، وفــاز بالعديــد مــن المســابقات التصويريــة حــول الحيــاة البريــة 

علــى المســتويين المحلــي والدولــي.

عضو مجلس تنفيذي
الفاضل/عمــار محمــد تخــرج فــي عــام 2002 مــن جامعــة واليــة بنســلفانيا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وحصــل علــى درجــة 
الماجســتير فــي الهندســة المعماريــة، مــع تخصــص فــي تصميــم اإلضــاءة. وقــد عمــل فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة لمــدة عاميــن 
قبــل أن يعــود إلــى ُعمــان وينضــم إلــى شــؤون البــالط الســلطاني، حيــث يشــغل حاليــً منصــب أخصائــي إضــاءة أول ورئيــس قســم 
ــرز المؤيديــن لفكــرة المبانــي  تصميــم اإلضــاءة فــي مكتــب التصميــم المركــزي بالمنشــآت الســلطانية. والفاضل/عمــار هــو مــن أب
الخضــراء، ويحمــل شــهادة زميــل الريــادة فــي التصميــم البيئــي مــن هيئــة المبانــي الخضــراء فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ويقــوم 
حاليــً بالتحضيــر للحصــول علــى شــهادة خبيــر معتمــد فــي التصميــم البيئــي. وقــد ألقــى العديــد مــن المحاضــرات حــول المبانــي 
الخضــراء وتقنيــات اإلضــاءة الموفــرة للطاقــة فــي جامعــة الســلطان قابــوس وغيرهــا مــن الكليــات األخــرى فــي ســلطنة ُعمــان، كمــا 
شــارك فــي عــدد مــن الدراســات المتعلقــة باألبنيــة الخضــراء وكيفيــة االســتفادة مــن ضــوء النهــار والطاقــة النظيفــة فــي المنشــآت 

الســلطانية.

عضو مجلس تنفيذي
الفاضل/عمــر الريامــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي تقييــم وإدارة التأثيــرات البيئيــة مــن جامعــة مانشســتر بالمملكــة 
المتحــدة، وعلــى درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص علــوم البحــار والثــروة الســمكية مــن جامعــة الســلطان قابــوس. وقــد ســبق لــه 
ــر  العمــل فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بيــن عامــي 2009 إلــى 2013، حيــث شــغل العديــد مــن المناصــب، بمــا فــي ذلــك مســاعد مدي
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المشــاريع البحريــة ومديــر العضويــة وشــؤون المتطوعيــن، ومديــر شــؤون المجتمــع والتوعيــة البيئيــة. وقــد شــارك فــي العديــد مــن 
مشــاريع وأنشــطة الجمعيــة، مثــل مشــروع النهضــة ألبحــاث الحيتــان والدالفيــن، ومشــروع تتبــع الســالحف عبــر األقمــار الصناعيــة فــي 
جزيــرة مصيــرة، ومهرجــان التوعيــة البيئيــة، وفعاليــة ســاعة األرض وحملــة اســتزراع األشــجار المحليــة، فضــال عــن العــروض التقديميــة 
حــول التوعيــة البيئيــة لمختلــف مســتويات المجتمــع. وخــالل هــذه الفتــرة مــن العمــل مــع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، فقــد قــام بتمثيــل 
الشــباب العربــي فــي مؤتمــر اليونســكو بمناســبة االحتفــاالت بالذكــرى الســنوية األربعيــن التفاقيــة حمايــة التــراث العالمــي الــذي 
ــً منصــب مهنــدس بيئــي أول فــي مشــروع مصفــاة الدقــم والصناعــات  ــان عــام 2011. ويشــغل الفاضــل عمــر حالي انعقــد فــي الياب

البتروكيمائيــة.

عضو مجلس تنفيذي
ــداع فــي مجــال الثــروة الســمكية  ــعيدي هــي مــن المدافعيــن عــن االســتدامة ومشــاركة الشــباب واإلب ــاء البوس ــة/ رميث الفاضل
واالســتزراع المائــي. وفــي اآلونــة األخيــرة، كانــت تتولــى اإلشــراف علــى عــدد مــن االســتثمارات الحكوميــة فــي ُعمــان وقطــر فــي مجــال 
الثــروة الســمكية واالســتزراع المائــي مــن خــالل عملهــا كمتخصصــة فــي االســتزراع الســمكي فــي شــركة الحصــن لالســتثمار. وقــد 
حصلــت الفاضلــة/ رميثــاء علــى زمالــة الجمعيــة الملكيــة الهولنديــة للفنــون والعلــوم، ممــا ســمح لهــا بمتابعــة دراســتها فــي هولنــدا 
والعمــل كباحثــة فــي معهــد البيئــة الهولنــدي، وقامــت بنشــر عــدد مــن الدراســات واألبحــاث. وهي أيضً أحد المشــاركين الرئيســيين 
ــا منصــب نائــب رئيــس مجموعــة العمــل القطاعيــة  فــي البرنامــج الوطنــي لتعزيــز التنويــع االقتصــادي )تنفيــذ(، حيــث تشــغل حالًي
المعنيــة بتصنيــع األغذيــة. كمــا أنهــا مقدمــة برامــج إذاعيــة حائــزة علــى العديــد مــن الجوائــز، وتعشــق الرياضــة والمغامــرات، وهــي 
أول محللــة كــرة قــدم فــي الوطــن العربــي. وهــو إنجــاز لــم تتمكــن مــن تحقيقــه إال بفضــل شــغفها بالرياضــة وبكونهــا جــزًءا مــن 
المنتخــب الوطنــي النســائي لكــرة القــدم فــي ســلطنة ُعمــان. كمــا أن الفاضلة/رميثــاء هــي أصغــر شــاّبة ُعمانيــة تطــأ قدماهــا 
القطــب الجنوبــي، وتتســلق جبــل كليمنجــارو وجبــل داماونــد. ومــن الجديــر بالذكــر أن رميثــاء حاصلــة علــى درجتــي ماجســتير 
فــي إدارة التلــوث البحــري وتربيــة األحيــاء المائيــة. وهــي أيًضــا جــزء مــن مجموعــة المؤثريــن فــي العالــم التابــع للمنتــدى االقتصــادي 

العالمــي، كمــا تمــت تســميتها مؤخــًرا مــن قبــل المفوضيــة األوروبيــة كســفيرة شــابة للســالم العالمــي.

عضو مجلس تنفيذي
الدكتور/محمــد بــن ســيف الكلبانــي حاصــل علــى درجــة الدكتوراه فــي االســتدامة البيئيــة من جامعــة أبرديــن بالمملكــة المتحدة. 
كمــا يحمــل درجــة الماجســتير والبكالوريــوس فــي الهندســة/العلوم البيئيــة واإلدارة. وقــد عمــل كباحــث مســاعد فــي جامعــة 
الســلطان قابــوس، ومــن ثــم فــي وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة كمديــر للبيئــة والتنميــة المســتدامة. كمــا شــارك فــي العديــد 
مــن المشــاريع البحثيــة المتعلقــة بالتقييــم البيئــي المتكامــل وحفــظ البيئــة، وصــون التنــوع األحيائــي، والتغيــر المناخــي واإلدارة 
والتشــريعات البيئيــة. ونشــر العديــد مــن المقــاالت فــي المجــالت الدوليــة وشــارك فــي إعــداد التقريريــن الرابــع والخامــس لتوقعــات 
البيئــة العالميــة فــي إطــار برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، إلــى جانــب تقريــر التوقعــات البيئيــة العربيــة لجامعــة الــدول العربيــة. 
كمــا قــدم الدكتور/الكلبانــي العديــد مــن األوراق العلميــة فــي مختلــف المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل الدوليــة واإلقليميــة 
والوطنيــة، وشــارك فــي االجتماعــات الدوليــة المتعلقــة باالتفاقيــات والبروتوكــوالت البيئيــة، وحضــر العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات 
وورش العمــل والمعــارض والــدورات التدريبيــة، باإلضافــة إلــى دورات بنــاء القــدرات. وهــو عضــو فــي عــدد مــن الجمعيــات االجتماعيــة 
المختلفــة، وقــد تلقــى العديــد مــن الجوائــز والتكريمــات عــن جهــوده المتميــزة كموظــف، وباحــث، وعضــو اجتماعــي مــن العديــد مــن 
المســؤولين الحكومييــن، والمعاهــد األكاديميــة والبحثيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة. يشــغل الدكتــور محمــد حاليــً منصــب مديــر 

دائــرة التفتيــش والرقابــة البيئيــة فــي وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة.

المجلس التنفيذي لجمعية البيئة الُعمانية
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العاملون بجمعية البيئة الُعمانية



مشروع أبحاث السالحف البحرية وصونها
لقــد تــم بشــكٍل ال لبــَس فيــه تأكيــد األهميــة البالغــة التــي تمثلهــا ســلطنة ُعمــان علــى المســتوى العالمــي فــي مــا يتعلــق ببقــاء 
الســالحف البحريــة، مــن خــالل المســوحات واألبحــاث العديــدة التــي تــم إجراؤهــا داخــل الســلطنة علــى مــدار األربعيــَن ســنٍة الماضيــة. 
وفــي هــذا الســياق، فقــد اضطلعــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل الســنوات العشــر الماضيــة بــدوٍر قيــادي رائــد علــى صعيــد األبحـــاث 
المتعلقـــة بالســـالحف البحريـــة فــي الســلطنة، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ومــــع نخبٍة مــــن أكبــــِر وأهــــِم 
العلمــــاء والخبــــراء الدولييــــن في هذا المجال، األمر الذي أثمَر عن تعزيــــز معرفتنا وفهمنـــا للمحيــــط الحيــــوي والبيئــــي للســــالحف، 
وكذلــك لالحتياجــــات المتعلقــة بصونهــا وحمايتهــا، إلــى جانــب تســليط الضــوء علـــى المســـتوى العالمـــي علــى مــدى أهميـــة 
الســـالحف البحريـــة فـــي ُعمـــان. وقـــد تمكنـــت جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة مـــن تأميـــن التمويـــل الالزم من الهيئة األمريكية لألسماك 

والحيــاة البريــة لدعـــم مشــروع أبحــاث الســالحف البحريــة وصونهــا فـــي عـــام 2019.

ــي. حيــث يقــوم  ــالحف الريمانــ ــى ســ ــرة، مــع التركيــز بشــكٍل خــاص علــ ــرة مصيــ ــي جزيــ ــٍي فــ ــكٍل رئيســ ــروع بشــ ــز المشــ ويتمركــ
المســاعدون الميدانيــون خــارج موســم تعشــيش ســالحف الريمانــي بمراقبــة أنــواع الســالحف األخــرى، مثــل الســالحف الخضــراء 
وســالحف الشــرفاف وســالحف ريدلــي الزيتونيــة. وفــــي عــــام 2013، كشــــفت مراجعـــة مبدئيـــة لبيانـــات تعشـــيش ســـالحف الريمانـــي، 
التي تم تسجيلها في الفتـــرة الواقعة مـــا بيـــن عـــامي 2008 - 2012 عن وجود مؤشراٍت أوليٍة حول حـــدوث انخفـــاٍض حـــاٍد فـــي نســــبة 
ًــا مقارنــــًة مــــع  تعشيش سالحف الريماني علــــى جزيــــرة مصيــــرة، حيــــث انخفــــض عــــدد اإلنــــاث المعششــــة بنســــبة الثلثيــــن تقريبــ
التقديــــرات التــــي تــــم أخذهـــا فـــي الفتـــرة مـــا قبـــل عــام 1980 .كمــا أن التقديـــرات الحاليـــة أيضــً ألعــداد ســالحف الريمانــي المعششــة 
علــى جزيــرة مصيــرة، تؤكــد هــي األخــرى علـــى مــدى خطـــورة هـــذه النتائـــج،  حيث بلَغ عـــدُد إنـــاث الســـالحف التـــي زارت جزيـــرة مصيـــرة 
فـــي عـــام 2014 حســـب التقديـــرات 11،000 ســـلحفاة، مقارنـــًة مع 30،000 إلى 40،000 سلحفاة ُيقّدر أنها زارت الجزيرة فـــي أواخـــر الســـبعينيات 
مـــن القـــرن الماضـــي. أمــا مصــادر األخطــار الرئيســية التــي تهـــدد كاًل مـــن الســـالحف وموائلهـــا الطبيعيــة فتأتــي مـــن االســـتخدامات 
الســـلبية لألراضـــي، مثـــل أنشطة التنميـــة الســـاحلية المكثفـة والتلوث الضوئي وقيـادة المركبـات علـى الشـواطئ، باإلضافـِة طبعً 

إلـــى المخاطـــر البحريـــة، مثـــل اصطياد الســـالحف بشـــباك الصيـــد عـــن طريـــق الخطـأ )الصيـــد العرضـي(.

وبنــاءًا علــى التقييـــم الــذي تــم إجــراؤه  ألعــداد ســـالحف الريمانـــي البحريـــة عـــام 2015 مـــن قبــل اللجنــة المختصـــة ببقــاء األنــواع الحيــة 
ضمـــن مفوضية االتحـــاد الدولـــي لصـــون الطبيعـــة، فقد تم تصنيـــف هـــذه الفصيلـــة الفرعيـة مـن ســـالحف الريمانـي التي تستوطن 
القســـم الشـــمالي الغربـــي مـــن المحيـــط الهنـــدي علـــى أنهـــا باتــت مـــن ضمـــن األنـــواع المهـــددة بالخطـــر الشـــديد، األمــر الــذي دق 
ناقوس الخطر بشأن احتماليـة انقراضهـا مـن موائلهـا الطبيعيـة فـي المسـتقبل القريـب، حيث اسـتند هـذا التقييـم إلى التقاريـر 

التـــي أشـــارت إلـــى انخفـــاض أعـــداد هـذه الســـالحف التـي اعتـادت التعشـيش علـــى جزيـرة مصيـرة.
.
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مشاريع صون البيئة البحرية



التواصل المجتمعي والمشاركة الشعبية
ــك مــن أجــل رفــع ســوية الوعــي حــول  ــد مــن أنشــطة التوعيــة المجتمعيــة علــى مــدار العــام، وذل ــم التخطيــط إلقامــة العدي لقــد ت
أهميــة الســالحف البحريــة. وَتمثــَل الهــدف الرئيســي فــي الدفــع باتجــاه اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لحفــظ الســالحف عــن طريــق الحــد 
مــن التلــوث الضوئــي علــى جزيــرة مصيــرة. حيــث شــملت هــذه الزيــارات عقــد اجتماعــات عديــدة مــع أفــراد المجتمــع المحلــي وتقديــم 

عــروض تقديميــة بهــذا الخصــوص. 

وقــد دأبــت جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة منــذ عــام 2012 علــى تنظيــم المهرجــان الســنوي للســالحف علــى جزيــرة مصيــرة قبــل انطــالق 
موســم تعشــيش ســالحف الريمانــي، والــذي يهــدف إلــى زيــادة الوعــي بالتهديــدات التــي تواجــه الســالحف فــي جزيــرة مصيــرة 
ــة التــي ســلطت الضــوء علــى الســالحف  ــدات. وفــي أعقــاب العــروض المدرســية المحلي ــة لمواجهــة تلــك التهدي ــول الممكن والحل
البحريــة فــي مصيــرة فــي شــهر ســبتمبر 2018، والتــي شــملت مشــاركة المجتمــع المحلــي ورفــع ســوية الوعــي بآثــار التلــوث الضوئــي 
ســواء علــى الســالحف المعششــة أو  علــى صغــار الســالحف التــي فقســت حديًثــا. وقــد أقيــم المهرجــان الســنوي هــذا العــام خــالل 
شــهري أبريــل ومايــو 2019، وكانــت أبــرز  المواضيــع الرئيســية التــي تناولهــا هــي حــوادث الصيــد العرضــي عــن طريــق الشــباك وكيفيــة 

التخلــص اآلمــن مــن معــدات الصيــد. كمــا تضمــن المهرجــان األنشــطة التاليــة:
ــة للمجتمــع: حيــث تــم تقديــم خمســة عــروض توضيحيــة إلــى المجتمعــات المحليــة فــي مصيــرة، شــملت  العــروض التوعوي  ●
أكثــر مــن 150 شــخصً مــن البالغيــن واألطفــال. وشــملت المناقشــات التهديــدات المختلفــة للســالحف البحريــة علــى جزيــرة 
مصيــرة، مثــل اآلثــار الناجمــة عــن صيــد األســماك وقيــادة المركبــات علــى الشــاطئ والتلــوث الضوئــي والنفايــات البالســتيكية 
وغيرهــا. كمــا تــم تقديــم عــروض توضيحيــة ألفــراٍد مــن ســالح الجــو الســلطاني الُعمانــي وكذلــك للتالميــذ فــي ريــاض األطفــال، 
وروضــة األطفــال التابعــة لجمعيــة المــرأة الُعمانيــة فــي مصيــرة، وكذلــك المدرســة الثانويــة لإلنــاث فــي مصيــرة، ومدرســة المهلب 

الثانويــة للبنيــن، ومدرســة المشــعل االبتدائيــة.
دوري كــرة القــدم: حيــث تنافســت أربعــة فــرق محليــة يتكــوُن كاًل منهــا مــن 15 العبــً فــي مبــاراة لكــرة القــدم، وحمــل كل   ●
فريــق اســم أحــد أنــواع الســالحف المحليــة المعششــة: الريمانــي والشــرفاف والزيتونيــة و الخضــراء. ونــود أن نتقــدم بالتهنئــة 

والتبريــك للفريــق الفائــز: فريــق »الريمانــي«!
عمليــات التنظيــف البلديــة: شــارك أكثــر مــن 120 طالــب مــع بعــض األفــراد مــن المجتمــع المحلــي فــي عمليــة تنظيــف بلديــة   ●
لشــواطئ التعشــيش علــى شــاطئ الظاهريــة. وقــد تضمــن الحــدث مشــاركة ثــالث مــدارس محليــة، والشــركة المســؤولة عــن 

إدارة النفايــات والمقــاول المتعاقــد معهــا )شــركتي »بيئــة« و«إيكوفيجــن«(، وبلديــة مصيــرة، ومركــز الصيــد المحلــي.
التواصــل الفــردي مــع الصياديــن: تــم تنفيــذ سلســلة مــن اللقــاءات الفرديــة مــع الصياديــن المحلييــن والوافديــن، حيــث تمــت   ●

مناقشــة ممارســات الصيــد العامــة وتأثيــرات الصيــد غيــر المتعمــد والصيــد العرضــي لألحيــاء البحريــة فــي معــدات الصيــد.

كمــا تــم إنتــاج فيديــو توعــوي حــول تراجــع أعــداد الســالحف البحريــة فــي مصيــرة فــي شــهر يونيــو 2019، بدعــم مــن شــركة النهضــة 
للخدمــات ش.م.ع.ع. وقــد تــم نشــر الفيديــو الوثائقــي الــذي تبلــغ مدتــه )6( دقائــق بعنــوان »أصــوات مــن مصيــرة« علــى قنــوات 
https://( :التواصــل االجتماعــي التابعــة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وهــو متــاح لالطــالع العــام علــى موقــع »يوتيــوب« عبــر الرابــط التالــي
49s=www.youtube.com/watch?v=s2fiVb-iIww&t(. ويتضمــن الفيلــم شــهادات مــن أفــراد المجتمــع المحلــي فــي الجزيــرة حــول 
مالحظاتهــم بشــأن تراجــع أعــداد ســالحف الريمانــي وأبــرز المخاطــر التــي تهددهــا، إلــى جانــب الممارســات الموصــى بهــا والتــي 
يتعيــن علــى المواطنيــن والجهــات المحليــة اعتمادهــا بهــذا الشــأن. وبفضــل التمويــل اإلضافــي المقــدم مــن شــركة النهضــة 

للخدمــات ش.م.ع.ع، يجــري حاليــً إنتــاج فيديــو آخــر يوضــح جهــود الصــون التــي تقــوم بهــا جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لعــام 2020.
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حمالت تنظيف الشباك

تشــكل أدوات الصيــد المتروكــة أو المفقــودة أو التــي تــم التخلــص منهــا بــأي طريقــٍة مــن الطــرق، خطــرًا علــى أنــواع األحيــاء البحريــة 
وتهديــدًا شــديدًا للســالحف البحريــة المعششــة ولصغارهــا مــن خــالل وقــوع هــذه الحيوانــات فــي شــراك هــذه األدوات، كمــا تشــكل 
تهديــدًا كبيــرًا علــى صعيــد إدارة النفايــات بالنســبة للبيئــة البحريــة فــي الســلطنة. وقــد ازدادت حــوادث الصيــد العرضــي فــي 

مصيــرة فــي الســنوات األخيــرة، لتؤكــد أن معــدات الصيــد المتروكــة تمثــل تهديــدًا رئيســيً للســالحف البحريــة فــي الجزيــرة.

ــرة علــى مــدار الســنوات الثــالث  ــِة الشــباك فــي الجزي ــُة البيئــة الُعمانيــة بتنظيــم حمــالٍت إلزال وفــي هــذا الصــدد فقــد قامــت جمعي
الماضيــة، وفــي شــهري ينايــر وفبرايــر 2019، قامــت الجمعيــة بتنســيق حملتيــن للتنظيــف، اســتهدفت علــى وجــه التحديــد شــباك 
الصيــد المهملــة علــى شــواطئ تعشــيش الســالحف علــى الســاحل الشــرقي لمصيــرة، قبــل بــدء موســم تعشــيش ســالحف 
الشــرفاف، حيــث تــم جمــع أكثــر مــن 197 طــن، وتبيــن أن العديــد مــن الشــباك كانــت مدفونــة فــي الرمــال ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــن.

وبفضــل التبرعــات المقدمــة مــن المؤسســة األمريكيــة لألســماك والحيــاة البريــة و شــركة النهضــة للخدمــات ش.م.ع.ع فقــد تمكنــا 
مــن إجــراء حمــالت التنظيــف، وكان ذلــك بمثابــة جهــد تعاونــي شــمل موظفيــن مــن الجمعيــة وبعــض العمــال المســتخدمين محليً، 
إلــى جانــب المتطوعيــن واألفــراد مــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية والشــركة الوطنيــة 
للعبــارات، إلــى جانــب المســاهمات الكبيــرة مــن شــركتي ســوما/إيكوفيجن )المقاولــون الفرعيــون المتعاقــدون مــع الجهــة 

المحليــة إلدارة النفايــات )شــركة بيئــة( بالنســبة لمحافظــة الشــرقية، بالتعــاون مــع بلديــة مصيــرة.

وعلــى مــدار الســنوات الثــالث الماضيــة، تــم جمــع حوالــى 425 طــن مــن معــدات الصيــد المهجــورة علــى امتــداد 78 كم من الشــواطئ 
ذات األهميــة الحيويــة لتعشــيش الســالحف. وعلــى حــد علمنــا، فــإن ذلــك يمثــل أحــد أكبــر عمليــات التنظيــف لمعــدات الصيــد 

المتروكــة علــى مســتوى العالــم أجمــع، وهــو واحــد مــن أكثــر اإلنجــازات التــي نفخــر بهــا فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة حتــى اآلن.

تقييم التلوث الضوئي 

بفضــل التبرعــات القادمــة مــن مســابقة »ســبرنت فــور ُعمــان« 2017، فقــد تــم االنتهــاء مــن المســح التقييمــي الســريع للتلــوث الضوئي 
فــي يوليــو 2018، وشــمل شــواطئ التعشــيش مــن )K8( إلــى )K22(. حيــث تشــير المالحظــات إلــى أن هنــاك العديــد مــن التغييــرات 
ــول يمكــن تطبيقهــا وتمويلهــا  ــرة. وفــي حيــن أن بعــض الحل ــي فــي الجزي ــوث الضوئ التــي يمكــن تحقيقهــا للتخفيــف مــن التل
مــن قبــل الجمعيــة وبدعــم مــن األطــراف والجهــات المعنيــة، إال أن الحلــول األخــرى تحتــاج إلــى مشــاركة وتدخــل أصحــاب المصلحــة 
المعنييــن. وقــد تــم تقديــم التوصيــات الالزمــة بهــذا الخصــوص إلــى كل مــن ســالح الجــو الســلطاني الُعمانــي، وشــرطة ُعمــان 
الســلطانية وشــركة ُعمــران، إلــى جانــب مالكــي العقــارات المحلييــن وكذلــك وزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه ووزارة 
اإلســكان، ونأمــل أن تســاهم زيــادة مشــاركة األطــراف ذات العالقــة والجهــات المعنيــة فــي إحــداث التغييــرات المطلوبــة. وقــد أســفرت 
التواصــل الفــردي مــع مالكــي المنــازل المحلييــن فــي التوصــل إلــى تفاهمــات إيجابيــة إلطفــاء اإلضــاءة غيــر الضروريــة خــالل موســم 
التعشــيش، ونأمــل فــي وضــع اللوائــح الالزمــة المتعلقــة باإلضــاءة لجزيــرة مصيــرة لتوجيــه مشــاريع التطويــر المســتقبلية فــي عــام 

.2020

الصورة لـ: أنتونيا فيج

التقرير السنوي ٢٠١٩ 16



مشروع النهضة ألبحاث الحيتان والدالفين وصونها

ــان  ــات )ش.م.ع.ع(، فــإن مشـــروع النهضــة ألبحـــاث الحيتـ ــة للخدمـ ــركة النهضـ بفضــل الدعــم الكبيــر والمتواصــل مــن جانــب شـ
والدالفيـــن وصونها، الـــذي كان قد انطلـــق فـــي عـــام 2011، قد استمر بنفس الزخم خـــالل عـــام 2019، وذلك بالتنســـيق والتعـــاون مـــع 
وزارة البيئـــة والشــــؤون المناخيــــة ووزارة الزراعــــة والثــــروة الســــمكية. حيث تركزت جهــــود األبحــــاث والصــــون التــــي قامــــت 
بهــــا الجمعيــــة خــــالل الســــنوات القليلــة الماضيــة علـــى إجــراء دراســة للتغييــر الســلوكي مــع صيــادي األســماك فــي مصيــرة بهــدف 
الحــد مــن ظاهــرة التخلــص مــن الشــباك فــي البحــر. حيــث تعتبــر جزيــرة مصيــرة ثانــي أكبــر مــكان لتعشــيش الســالحف البحريــة فــي 
العالــم، إلــى جانــب مجموعــة متنوعــة مــن الثدييــات البحريــة المهــددة باالنقــراض والمرتبطــة بالبيئــة الســاحلية والميــاه العميقــة فــي 

المحيطــات، بمــا فــي ذلــك حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء.
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ويتمثــل الهــدف العــام مــن الدراســة فــي الحــد مــن ظاهــرة التخلــص غيــر المنظــم مــن الشــباك مــن قبــل الصياديــن كوســيلة 
لمعالجــة حــاالت النفــوق الناجمــة عــن »الصيــد غيــر المتعمــد« للثدييــات البحريــة واألنــواع البحريــة األخــرى التــي تعلــق بالشــباك. وقــد 
تــم اســتخدام أدوات التســويق االجتماعــي القائــم علــى المجتمــع لتشــجيع الصياديــن علــى التخلــص مــن الشــباك القديمــة أو التالفــة 
ومعــدات الصيــد وغيرهــا مــن النفايــات فــي الحاويــات المخصصــة لذلــك، بــدالً مــن رميهــا فــي البحــر. حيــث تــم نشــر تلــك الحاويــات فــي 
ثالثــة مواقــع لصيــد األســماك فــي فبرايــر 2019، مــع وضــع عالمــات عليهــا مكتوبــة باللغــات الخمــس األكثــر شــيوعً التــي تتحــدث بهــا 
مجموعــات الصياديــن )العربيــة والبنغاليــة واإلنجليزيــة والهنديــة واألوردو(. وأشــارت عمليــات الرصــد التي تمت حتى شــهر يونيو 2019 
إلــى أن معــدل التطبيــق بلــغ حوالــى 10%. وشــملت عمليــات التواصــل المنتظمــة أكثــر مــن 85 مــن طواقــم القــوارب، وتــم جمــع مــا يقــدر 
بنحــو 332 كجــم مــن الشــباك، باإلضافــة إلــى 293 كجــم مــن المــواد البالســتيكية والحبــال الســائبة و 832 كجــم مــن النفايــات العامــة. 
وهنــاك حاجــة إلجــراء المزيــد مــن التحليــل للوصــل إلــى فهــم العقبــات التــي تمنــع الصياديــن مــن اســتخدام الحاويــات المخصصــة 
للتخلــص مــن شــباكهم بشــكٍل أفضــل، وتقييــم الفوائــد المحتملــة لهــذا الســلوك )مثــل شــرح اآلثــار االقتصاديــة والبيئيــة للصيــد 

العرضــي(، وزيــادة معــدل اســتخدام تلــك الحاويــات.
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كمــا قامــت جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة بتوزيــع ملصقــات باللغــات الخمــس نفســها المذكــورة أعــاله، والتــي صممهــا الفاضــل/إدوارد 
هيمفيــل، لتوضــع مباشــرة علــى مراكــب الصيــد الكبيــرة )الــداو(، مــن أجــل دفــع الصياديــن إلــى جمــع النفايــات البالســتيكية وشــباك 

الصيــد والتخلــص منهــا بطريقــة ســليمة عنــد عودتهــم إلــى الشــاطئ.

ــي لصــون األحيــاء  ــم تســليط الضــوء علــى مشــروع التغييــر الســلوكي وعرضــه فــي المؤتمــر الدول ــه قــد ت ــر بالذكــر أن ومــن الجدي
وحمايتهــا )ICCB 2019(، الــذي عقــد بمدنيــة كــواال المبــور بماليزيــا فــي شــهر يوليــو 2019.

)Flukebook) إطالق منصة 
 تــم إطــالق منصــة البيانــات اإلقليميــة حــول الحيتــان والدالفيــن فــي بحــر العــرب فــي شــهر ينايــر 2019. حيــث تــم تطويــر تلــك المنصــة
 من قبل شــــبكة الحيتــــان فــــي بحــــر العــــرب )ASWN( بالتعــــاون مــع مؤسســــة »وايلــد مــــي« وشبكة أبحاث الحيتان في
 المحيــط الهنــدي )Indocet(، وذلــك بهــدف تســهيل التعــرف علــى صــور الحيتــان مــن ِقبــل الباحثيــن فــي بحــر العــرب والمحيــط
 الهنــدي، ويمكــن للمجموعــات البحثيــة تحميــل البيانــات عبــر تلــك المنصــة ومطابقــة األنــواع باســتخدام تقنيــة التعــرف علــى الصــور

والمطابقــة عــن طريــق الرؤيــة الحاســوبية.

المسوحات الميدانية للحيتان والدالفين
انضمــت جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة إلــى جهــود البحــث الميدانــي التعاونــي التــي نظمتهــا شــركة المحيطــات الخمســة لخدمــات 
البيئــة فــي أبريــل 2019 ونوفمبــر 2019 بمحافظــة ظفــار. حيــث تســتمر هــذه الدراســات المســحية القصيــرة التــي تنتهــز فرصــة موســم 
هجــرة الحيتــان فــي تقديــم الدليــل علــى األهميــة البيئيــة لجنــوب ُعمــان بالنســبة للحيتــان البالينيــة الكبيــرة )بمــا فــي ذلــك الحيتــان 
ــك األنــواع األخــرى مــن الحيتــان المســننة )ذوات األســنان(. وقــد شــهد االســتطالع  ــد(، وكذل ــان براي ــاء وحيت ــان الزرق ــاء والحيت الحدب
الــذي تــم فــي شــهر أبريــل رصــد حــاالت غيــر معتــادة للحيتــان الزرقــاء أثنــاء قيامهــا بالتغذيــة علــى مــدار ثالثــة أيــام. علًمــا أنــه نــادرًا 
مــا يتــم رصــد الحيتــان الزرقــاء فــي ُعمــان، وقــد تــم توثيــق تواجدهــا خــارج موقــع المســح للمــرة األولــى فــي عــام 2011. وعلــى الرغــم 
ــه  ــة ســريالنكا علــى ســبيل المثــال( أمــر معــروف جيــدًا، إال أن مــن أن وجودهــا فــي أماكــن أخــرى فــي شــمال المحيــط الهنــدي )قبال
لــم يتــم التمكــن مــن تحديــد نوعهــا  وبنيــة مجموعاتهــا علــى وجــه الدقــة. وقــد تمكــن فريــق العمــل مــن جمــع عينــات مــن الصــور 
الفوتوغرافيــة واألنســجة والبــراز مــن تلــك الحيتــان، والتــي مــن المؤمــل أن تســاعد فــي حــل بعــض تلــك النواحــي الســابقة التــي ال 

تــزال دون تأكيــد.

ورشة عمل المفوضيـــة الدوليـــة لصيـــد الحيتــان حول فرص تخفيف الصيد العرضي في غرب المحيط الهندي وبحر العرب
 ُعقــدت فــي شــهر مايــو فــي مدينــة نيروبــي فــي كينيــا ورشــة عمــل ضمــت عــددًا مــن الخبــراء متعــددي التخصصــات، باالشــتراك مــع
 اللجنة العلمية التابعة للمفوضيـــــة الدوليـــــة لصيـــــد الحيتــــان )IWC( وحضرها 50 مشــاركً، من بينهم 24 من تســعة بلدان
 تقــع داخــل منطقــة المحيــط الهنــدي فــي عــام 2019. وكان الهــدف الرئيســي يتمثــل فــي وضــع صــورة واســعة النطــاق لحــاالت الصيــد
 العرضــي للثدييــات البحريــة فــي منطقــة شــمال وغــرب المحيــط الهنــدي )تحديــد الفجــوات واألولويــات والتحديــات والفــرص(، لتقديــم
 مبــادرة الحــد مــن الصيــد العرضــي إلــى األطــراف المعنيــة فــي المحيــط الهنــدي، وتقييــم أوجــه االســتفادة مــن تلــك المبــادرة. ومــن
ــرًا حــول التقــدم الحاصــل فــي أنشــطة الحــد مــن الصيــد العرضــي، والتــي تــم  جانبهــا، فقــد قدمــت جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة تقري

.تضمينها في التقرير النهائي لورشة العمل
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بناء القدرات والتعاون الوطني/اإلقليمي

 تــم عقــد ورشــة عمــل لمــدة 5 أيــام فــي صاللــة فــي شــهر مــارس 2019 لتحديــد مناطــق الثدييــات البحريــة المهمــة )IMMAs( فــي غــرب
 المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب. وقــد تــرأس ورشــة العمــل فرقــة العمــل المعنيــة بالمناطــق المحميــة للثدييــات البحريــة التابعــة
 لالتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة، بالتعــاون مــع معهــد »تيثيــس« لألبحــاث، والمبــادرة العالميــة للتنــوع األحيائــي
 للمحيطــات )GOBI(، وجمعيــة حمايــة الحيتــان والدالفيــن )WDC(، والــوزارة االتحاديــة األلمانيــة للبيئــة وحمايــة الطبيعــة
 والســالمة النوويــة، وتحــت رعايــة وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة الُعمانيــة. حيــث تــم تحديــد 55 موقعــً مرشــحً مــن مناطــق
ــك خمســة مجــاالت ــب 13 مجــاالً مــن مجــاالت االهتمــام، بمــا فــي ذل ــى جان ــة المهمــة فــي غــرب المحيــط الهنــدي، إل ــات البحري  الثديي
 تتعلــق بالســلطنة. وضــم الوفــد المشــارك مــن الســلطنة ممثليــن عــن كل مــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ووزارة البيئــة والشــؤون
 المناخيــة ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية. ومــن المقــرر أن يتــم عــرض المناطــق المقترحــة علــى لجنــة مراجعــة مســتقلة، كمــا ســيتم
 وضعهــا علــى األطلــس اإللكترونــي الخــاص بمناطــق الثدييــات البحريــة المهمــة بعــد الموافقــة عليهــا، ليتــم اســتخدامها فــي خطــط

الصون على الثدييات البحري

إن جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة هـــي عضـــو فـــي شـــبكة الحيتـان فـــي بحـر العـرب، والتي تتضمن أعضـاء ممثليـــن مـن كل مـن دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وباكســـتان والهنـــد وســـريالنكا وإيـــران، باإلضافـة إلـى شـركاء دولييـن في مجال األبحاث. حيث تقـوم هذه 
الشـــبكة بإطالع األعضـــاء على آخر المســـتجدات بشأن أي حـــاالت جديـــدة لمشـــاهدة الحيتـــان أو حـــاالت النفـــوق، األمـــر الـــذي أدى إلى 
زيــادة عـــدد الحــاالت المســجلة المؤكـــدة مـــن البلـــدان التـــي تقــع ضمــــن النطــــاق، ممــا يســــاعد فــــي الحصــول علــى فهــــم أكبــــر حــول 
توزع أعداد الحيتــان. ومن الجديــر بالذكــر أنــه ســيتم إطــالُق منصــة بيانــات إقليميــة عبــر اإلنترنـت فـي عـام 2018 مـن أجـل مشـاركة 

البيانـــات وبروتوكوالت األبحـــاث بيـــن األعضـــاء في الشبكة.

أما علــــى المســــتوى المحلــــي، فــــإن جمعيــــة البيئــــة الُعمانيـــة هــــي عضــو كذلك فــي اللجنــة الوطنيــــة لحــاالت النفــوق، والتــي 
تترأســها وزارة البيئــة والشـؤون المناخيـة، وتتضمـن العديـد مـن األطـراف المعنية الرئيسـية، بمـا فـي ذلـك: خفـر السـواحل  التابعة 
لشـرطة ُعمـان السـلطانية، ووزارة البلديـات اإلقليميـة ومـوارد الميـاه، وجامعـة السـلطان قابـوس، وديـوان البـالط السـلطاني، ووزارة 
الصحـــة، وبلديـــة مســـقط، ووزارة الزراعــــة والثــــروة الســــمكية، والبحريــــة الســــلطانية الُعمانيـــة، ووزارة الســــياحة، ومتحــــف التاريــــخ 
الطبيعــــي، باإلضافة إلى مركــــز ُعمــــان للمــــوارد الوراثيــــة النباتيـــة والحيوانيـــة. كما أن جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة هـي أيضـًا عضـو فـي 

اللجنـــة التقنيـــة التـــي تقـــدم النصائـــح والتوصيـات التقنيـة الالزمة للجنـــة الوطنيـة لحـاالت النفـوق.

وفي هـــذه األثنـــاء، تواصـــل جمعيـــُة البيئـــة الُعمانيـــة مســاعيها لبنـــاء القـــدرات لدى ثالثـــة من مســـاعديها الميدانييـــن على جزيـــرة 
مصيـــرة، حيـــث أن هـــذا التدريـــب قد ساهم في تمكينهم بشكل مستقل مـــن إجـــراء مســـوحات لحاالت النفوق علـــى طـــول سـاحل 

جزيـــرة مصيـــرة بالكامـــل، األمـــر الـــذي يســـاهم فـــي تدعيم قاعـدة بيانـات حـاالت النفـوق لـكل مـــن الحيتـان والسـالحف البحريـة.
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مشروع أبحاث الجوارح وصونها
تعتبر الجـــوارح أو الطيـــور المفترســـة، مثل النسور والصقوـــر والعقـــبان والشيـــاهين والبوم وغيرهـــا بمثابِة مؤشراٍت رئيسيٍة على 

ــام.  ــام البيئــي، ومــن خــالل تربعهــا علــى قمــة السلســلة الغذائيــة فإنهــا تــؤدي خدمــات عديــدة لذلــك النظــ ــة للنظـ ــة العامـ الصحـ

ومثــــال علــى ذلــك هــو التهامهــا للمالييــن مــن الحشــرات، التــي لــو تركــت لتســببت بأضــرار كبيــرة للمحاصيــــل الزراعيــــة، فضــاًل عــن 

تغذيهــا علــى جيــف الحيوانــات النافقــة، وبذلــك فهــي تســاهم فــي منــع انتشــــار األمــــراض واألوبئــــة. ولكــن الطيــور الجارحــة تواجــه 

ــود  ــدى العقــ ــى مــ ــر علــ ــرية خــالل عمليــات التطوي ــدات، فقــد ســاهمت األنشــطة البشــ هــي األخــرى مجموعــة متنوعــة مــن التهدي

القليلــــة الماضيــــة إلــــى تدميــــر الموائـــل الطبيعيـــة للجـوارح وتشتيتها، إلى جانب الزراعـــة المكثفـة أو االستخدامات األخـرى لألراضي، 

أو بسبب تعرض الطيور للصعــــق الكهربائــــي أو التصــــادم مــــع أبــــراج الطاقــــة، ناهيك عن تعرضها للصيــــد أو التســــمم أو األســــر، 

وانخفــــاض معــــدل تكاثرهــا نتيجــــة اســــتخدام المبيــــدات الحشــــرية والملوثــــات األخــــرى، وقــــد أدت كل هــذه التهديــدات المتواصلــة 

إلــــى انخفــــاض أعــــداد الجــــوارح وتقليـــص المســــاحات الجغرافيــــة المتاحــة أمــام العديــد مــن األنــواع.

ومــن المعــروف عــن ســـلطنة ُعمـــان أنهــا تعتبــر جنــة ومــالذًا آمنــً للعديـــد مـــن فصائـــل الطيــور الجارحة، بمـــا فـــي ذلـــك طيـــور الرخمـــة 

المصريـــة )االســم العلمــي: Neophron percnopterus( المهـــددة باالنقـــراض، والتـــي تعتبــر مــن بيــن أكثــر أنـــواع الطيـــور الجارحـــة 

ــُة البيئـــة الُعمانيـــة بدراســـة هــذا النــوع مــن الجــوارح فـــي عـــام 2012، ليتبيـــن  المهـــددةُ  باالخطـــار فـــي المنطقــة. وقــد بـــدأت جمعيـ

بنتيجتها أن الســـلطنة تشكل أحد أبرز أماكن استقرار هـــذا النـــوع. إذ أظهـــرت دراسات الجمعية أن جزيـــرة مصيـــرة هـــي ثاني أكبر 

موطـــن لتكاثـــر طيـــور الرخمـــة المصريـــة فـــي العالـــم. وانطالقً من الرغبة في ســـد الثغـــرات الحاليـــة في ما يتعلق بفهـــم ومعرفـــة 

النظام البيئي الخاص بهذه الطيـــور وحركتهـــا، فقـــد تم التعــــاون مــــع المنظمــة الدوليــة ألبحــاث الطيــور، وصنــدوق »بيرنــد 

مايبــــورغ« ألبحــــاث الجــــوارح وصونهــا، مــن أجــل تثبيــت أجهــزة التتبــع عبـــر األقمـــار الصناعيـــة علــى الجــوارح فـــي الســلطنة. وقــد 

أظهــرت األبحــاث الميدانيــة وعمليــات التتبــع لحوالــى 17 مــن طيــور الرخمــة المصريــة خــالل الفتــرة الواقعــة مــا بيــن عامــي 2019-2015 

بالقــرب مــن مســقط أن أعــداد تلــك الطيــور المســتقرة فــي ُعمــان هــي أكبــر بكثيــر مــن المتوقــع، وأن أعدادهــا فــي جزيــرة مصيــرة 

تعتبــر مــن األعلــى كثافــًة فــي العالــم. ويســاعد التتبــع المســتمر لـــ 11 مــن طيــور عقــاب الســهوب مــن مســقط وصاللــة فــي الكشــف 

عــن طــرق هجرتهــا بيــن ســلطنة ُعمــان وأماكــن تكاثرهــا فــي آســيا الوســطى، مــع تســليط الضــوء علــى التهديــدات المحتملــة التــي 

تواجههــا علــى مــدار العــام.
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ومــن الجديــر بالذكــر أن األبحــاث التــي قامـــت بـــها جمعيـــُة البيئـــة الُعمانيـــة قــد أظهــرت الحاجة الشــديدة إلى دراســـة البيئــة المحيطة 

بطيـــور الرخمـــة المصريـــة وأنـــواع الجــوارح األخــــرى، بهــــدف توفيــر المعلومــات الالزمــة لدعــم إجــراءات صونهــا وحمايتهــا. وفــي هــذا 

الصــدد فــإن وضــــع خرائــط مفصلــة تبيــن األخطــــار التــي تهددهــا، مثــــل خطــــوط التيــــار الكهربائــــي ذات التوتــر المنخفــــض، ورفدهــا 

ــر حساســية  ــط للمناطــق األكث ــع خرائـ ــي وضـ ــر فـ ــى حــد كبي ــاهم إل ــن أن يسـ ــور، يمكـ ــة تلــك الطيـ ــن حركـ ــرة عـ ــات المتوفـ بالبيانـ

الســـتخدامها ضمـــن جهـــود الصـــون والحمايـــة للجــوارح. وقــد تمكنــت الجمعيــة مــن الحصــول علــى بعــض التمويــل لهــذا البحــث مــن 

التبرعــات التــي حصــل عليهــا معــرض »ُعمــان البريــة« الــذي أقامتــه الفنانــة »فايوليــت أســتر« فــي نوفمبــر 2019، والتــي ســيتم 

اســتخدامها ألغــراض البحــث الميدانــي فــي عــام 2020.

التوعية المجتمعية حول أشجار اللبان
يلعــب اللبــان دورًا أساســيً فــي التــراث والثقافــة الُعمانيــة، وكان علــى مــدى عــدة قــرون خلت هــو مصدر الدخل الرئيســي للمجتمعات 

المحليــة بمحافظــة ظفــار. وتعتبــر ُعمــان هــي موطــن المجموعــة الرئيســية للشــجرة المعروفــة باســم )Boswellia sacra(، وهــي 

نــوع معــروف بإنتاجــه لراتنــج عالــي الجــودة. غيــر أنــه توجــد العديــد مــن المخاطــر التــي تهــدد هــذا النــوع مــن األشــجار، مثــل تدميــر 

الموائــل الطبيعيــة، واإلصابــات الحشــرية، والرعــي الجائــر، إلــى جانــب الحصــاد المفــرط لألغــراض التجاريــة. وفــي عــام 2019، وقعــت 

جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة » نيلــز يــارد ريميديــز«، وهــي عالمــة تجاريــة متميــزة فــي مجــال منتجــات الصحــة 

والجمــال الطبيعيــة والعضويــة، تــم بموجبهــا إطــالق حملــة للتوعيــة المجتمعيــة بشــأن اللبــان واســتزراع األشــجار فــي الســلطنة. 

وهــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى مســتقبل أشــجار اللبــان فــي الســلطنة. وقــد انطلقــت هــذه الحملــة فــي منطقــة ســدح بصاللــة، 

حيــث تــم توزيــع أكثــر مــن 500 مــن شــتالت أشــجار اللبــان علــى المشــاركين المحلييــن مــن المزارعيــن والطــالب وأفــراد المجتمــع. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تقديــم عــروض توعويــة فــي المــدارس المحليــة شــملت أكثــر مــن 500 طالــب. ومــن المقــرر زراعــة المزيــد مــن 

األشــجار فــي عــام 2020 فــي بلدتــي مربــاط وثمريــت.

وهنــا نــود أن نشــيد بجهــود الدكتــور الراحــل محســن العامــري، والــذي وافتــه المنيــة لألســف فــي عــام 2019. حيــث كان الدكتــور 

محســن عضــوًا فــي مجلــس إدارة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لســنوات عديــدة، كمــا كان هــو مؤســس مشــروع اللبــان التابــع للجمعيــة، 

ســائلين المولــى عــز وجــّل أن يتغمــده بواســع رحمتــه.



حملة التوعية بشأن السالحف البحرية في مصيرة
ضمــن برنامــج صــون الســالحف البحريــة وحمياتهــا، تــم تنظيــم حملــة تســتهدف توعيــة المجتمــع المحلــي فــي مصيــرة. حيــث 

ــم خمســة عــروض  ــى تقدي ــة إل تضمــن البرنامــج تنظيــف الشــواطئ فــي األماكــن الهامــة بالنســبة لتعشــيش الســالحف، باإلضاف

توضيحيــة فــي المــدارس وعــرض تقديمــي فــي قاعــدة ســالح الجــو الســلطاني الُعمانــي. كمــا تمــت زيــارة جمــوع الصياديــن وتزويدهــم 

بالمعلومــات حــول ضــرورة حمايــة الحيــاة البحريــة، وأهميــة التخلــص اآلمــن مــن معــدات الصيــد، إلــى جانــب توزيــع الملصقــات بشــأن 

اإلطــالق اآلمــن للســالحف البحريــة العالقــة فــي الشــباك. كمــا تــم كذلــك تنظيــم بطولــة محليــة لكــرة القــدم، شــاركت فيهــا أربعة فرق 

يمثــل كل منهــا نوعــً مختلفــً مــن أنــواع الســالحف البحريــة التــي تتواجــد فــي الجزيــرة )الســالحف الخضــراء والريمانــي  والشــرفاف 

وســالحف ريدلــي الزيتونيــة(.

حملة التوعية بشأن المخلفات البالستيكية برعاية بنك »إتش إس بي سي«
تــم مــن خــالل رعايــة بنــك »إتــش إس بــي ســي« تنظيــم حملــة للتوعيــة بشــأن الحــد مــن النفايــات والمخلفــات البالســتيكية فــي 

محافظتــي مســقط والوســطى. حيــث شــملت الحملــة عشــرين مدرســة، وتــم خاللهــا تقديــم المعلومــات حــول تأثيــرات المــواد 

البالســتيكية علــى البيئــة. وشــارك فــي الحملــة أكثــر مــن 800 طالــب وتــم توزيــع أكيــاس القنــب القابلــة إلعــادة االســتخدام عليهــم 

لتشــجيع االبتعــاد عــن اســتخدام األكيــاس البالســتيكية. وقــد حــرص بنــك »إتــش إس بــي ســي« أيضــً علــى التشــجيع علــى اســتخدام 

كميــات أقــل مــن البالســتيك داخــل مكاتبهــم، كمــا تــم توزيــع قواريــر زجاجيــة تحمــل شــعارات جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وبنــك 

»إتــش إس بــي ســي« الســتخدامها بــدالً مــن الزجاجــات البالســتيكية. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــم توزيــع 200 كيــس مــن القنــب القابــل 

إلعــادة االســتخدام علــى موظفــي البنــك لزيــادة الوعــي لديهــم حــول ضــرورة تقليــل اســتخدام األكيــاس البالســتيكية. وبمســاعدة 

المتطوعيــن، اشــترك موظفــون مــن كل مــن الجمعيــة والبنــك فــي عمليــة تنظيــف علــى الشــاطئ مــع طــالب المــدارس بواليــة 

الســيب.

مشاريع التثقيف والتعليم والتواصل 
مع المجتمع
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حملة التوعية وتوزيع شتالت اللبان في ظفار
مــن خــالل الرعايــة المقدمــة مــن مؤسســة »نيلــز يــارد ريميديــز«، تــم توزيــع أكثــر مــن 1500 شــتلة مــن اللبــان علــى أكثــر مــن 1000 طالــب 

ومــزارع محلــي. وترافــق ذلــك مــع تقديــم العــروض التوعويــة وتوزيــع المنشــورات لزيــادة الوعــي حــول أهميــة هــذه الشــجرة المحليــة 

ذات األهميــة الثقافيــة والبيئيــة الكبيــرة، وكذلــك حــول كيفيــة رعايــة تلــك الشــتالت. كمــا شــملت الحملــة التواصــل مــع المــدارس 

والمزارعيــن والمجتمعــات المحليــة فــي بلــدات ثمريــت ومربــاط وســدح.

حملة توعية الصيادين في ظفار
ــة البيئــة  ــادة الوعــي لديهــم بأهمي ــن فــي مناطــق ســدح وحاســك وشــربيتات والشــويمية مــن أجــل زي ــم التواصــل مــع الصيادي ت

البحريــة فــي ُعمــان، بمــا فــي ذلــك األنــواع الفريــدة مــن الحيتــان والدالفيــن والســالحف الموجــودة فــي تلــك المناطــق، إلــى جانــب 

تأثيــرات المخلفــات البالســتيكية والتلــوث الناتــج عــن شــباك الصيــد المهملــة. كمــا جــرت العديــد مــن المناقشــات حــول كيفيــة تضافر 

الجهــود لحمايــة تلــك الثدييــات، وتــم التركيــز كذلــك علــى مكافحــة النفايــات والتشــجيع علــى التخلــص مــن المــواد البالســتيكية 

وشــباك الصيــد فــي المناطــق المخصصــة لذلــك.

المدارس الخضراء
يتــم تنفيــذ مبــادرة المــدارس الخضــراء بتمويــٍل مــن كل مــن شــركة فيوليــا ُعمــان وصنــدوق »إميلــي جــاردن« التــذكاري، وهــي مبــادرٌة 

تســتهدف علــى وجــه التحديــد طــالب المــدارس الحكوميــة فــي الســلطنة بهــدف زيــادة الوعــي البيئــي لديهــم، وتوفيــر فرصــة 

للطــالب للمشــاركة وتقديــم مســاهمة قويــة نحــو جعــل كوكبنــا نظيفــً وســليمً. حيــث يتعيــن علــى جميــع المــدارس المشــاركة 

تشــكيل فريــق بيئــي مكــون مــن الطــالب والموظفيــن وأوليــاء األمــور، وإكمــال تقييــم االســتدامة البيئيــة الحاليــة للمدرســة. وبعــد 

ذلــك يتــم وضــع خطــط عمــل لتعزيــز األنشــطة البيئيــة داخــل مدرســتهم والمجتمــع المحيــط بهــا. وتنــدرج األنشــطة الممكنــة ضمــن 

المواضيــع الخاصــة بــإدارة النفايــات وإدارة الميــاه وإدارة الطاقــة.

وبعــد تقديــم الفــرق لخطــط عملهــا، فإنهــا تحصــل علــى الدعــم والتوجيــه الالزميــن مــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة قبــل تقديــم 

ــارة المــدارس مــن قبــل المختصيــن فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة  التقريــر النهائــي الــذي يحــدد أنشــطتها وإنجازاتهــا. كمــا تتــم زي

ومديريــات التربيــة والتعليــم فــي المحافظــات لتقييــم المشــاريع وتحديــد الفائزيــن الذيــن ســيتم اإلعــالن عنهــم خــالل حفــل توزيــع 

ــز المقــرر فــي أبريــل 2020. الجوائ

ونــود هنــا أن نعــرب عــن عميــق امتناننــا لصنــدوق »إميلــي جــاردن« ومتطوعيهــم علــى جهودهــم المســتمرة فــي قيــادة مبــادرات 

جمــع التبرعــات مــن خــالل مختلــف الفعاليــات الرياضيــة لمواصلــة دعــم هــذا البرنامــج.
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مبادرة »إيكوثون االبتكارات الخضراء«
تــم تنظيــم فعاليــة »إيكوثــون االبتــكارات الخضــراء«  لمــدة ثالثــة أيــام 

بالشــراكة مــع مجموعــة نمــاء، لتوفيــر منصــة للشــباب مــن خــالل تحــٍد 

عقلــي البتــكاِر حلــوٍل تقنيــٍة حديثــٍة للمشــاكل البيئيــة. وتــم تســجيل 

481 مشــارك مــن 24 كليــة وجامعــة مختلفــة فــي الســلطنة ضمــن 19 

فريقــً. وفــي اليــوم األول مــن هــذا الحــدث، تلقــى المشــاركون مــن طــالب 

مــن  عــدد  حــول  متخصصــً  خبيــرًا   11 مــن  شــرحً  والكليــات  الجامعــات 

المواضيــع المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة، وتقنيــات تحويــل النفايــات إلــى 

طاقــة، والتفكيــر اإلبداعــي. ثــم تــم بعــد ذلــك جمــع الطــالب مــع المدربيــن 

والمرشــدين المتطوعيــن وعملــوا خــالل فتــرة 24 ســاعة علــى معالجــة 

ــر أفــكار لمشــاريع بشــأنها. وفــي اليــوم  مشــكلة بيئيــة محــددة وتطوي

الثالــث مــن الفعاليــة، أتيحــت لجميــع الفــرق الفرصــة لعــرض أفكارهــم 

علــى أصحــاب المصلحــة والمســتثمرين والشــركاء المهتميــن.

كمــا أقيــم حفــل توزيــع الجوائــز لإلعــالن عــن الفائزيــن فــي الثانــي مــن شــهر نوفمبــر 2019 تحــت رعايــة ســعادة نجيــب بــن علــي الــرواس 

ــكل مــن الموضوعــات الرئيســية  ــى ل ــة األول ــزة بالمراكــز الثالث ــم اإلعــالن عــن الفــرق الفائ وكيــل وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة. وت

الثالثــة، وهــي النفايــات وكفــاءة الطاقــة، وتقنيــات احتجــاز الكربــون ومصــادر الطاقــة البديلــة، إلــى جانــب كفــاءة اســتخدام الطاقــة 

والميــاه.

حيث قدمت الفرق الستة الفائزة الحلول التقنية التالية:

مشــروع )E-Nitro(: وهــي عبــارة محطــة إلكترونيــة متنقلــة باســتخدام الضغــط بواســطة النيتروجيــن لدمــج انترنــت األشــياء   ●

بالطاقــة المتجــددة؛

مشروع نظام احتجاز الكربون: استخدام الطاقة الشمسية لتجميع الكربون وتقليل االنبعاثات  ●

مشــروع »إنــارة الطريــق الســريع بالمــراوح الهوائيــة«: االســتفادة مــن الريــاح الناتجــة عــن حركــة الســيارات علــى الطــرق الســريعة   ●

لتوليــد الكهربــاء.

مشــروع »نظــام الــري الذكــي«: إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الناتجــة عــن الزراعــة واستشــعار حاجــة النباتــات إلــى ميــاه الــري،   ●

ــات باســتخدام تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة )إنترنــت األشــياء( مــن خــالل بنــاء حــل ذكــي لســقاية النبات

مشــروع »CCP«: مراقبــة وحســاب النســبة المئويــة لغــاز ثانــي أكســيد الكربــون فــي دخــان المصانــع مــن خــالل تركيــب أجهــزة   ●

استشــعار متصلــة بأجهــزة المصنــع.

مشــروع ‘E-Green platform’: إنشــاء تطبيــق يتيــح للمســتخدمين بيــع وإعــادة تدويــر األجهــزة والمكونــات اإللكترونيــة   ●

غيــر المرغــوب فيهــا.
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ساعة األرض 2019
شهد عــــام 2019 نجاحــــً كبيرًا حققته جمعيــــُة البيئــــة الُعمانيـــة مــــن خــــالل مشــــاركتها فــــي مبــــادرة ســــاعة األرض العالميـــة، والتـــي 

تهـــدف إلـــى التعبيـــر عـــن مــدى القلــق المتزايــــد علــــى مســــتقبل كوكــــب األرض، وذلــك مــــن خــــالل القيــــام بأمــــر قــد يبــدو بســــيطً 

للوهلة األولى، ولكــــنه يحمُل رمزيًة كبيرًة فــــي نفــــس الوقــــت، أال وهــــو إطفــــاء األضــــواء لمــــدة ســــاعة كاملــــة فــــي آخر يــــوم ســــبت 

مــــن شــــهر مــــارس في تمام الســــاعة 8:30 مســــاءًا. ولقــــد كان مــــن دواعــــي فخرنــــا لهــــذا العــــام أن نتشـــارك مـــع شركة الخدمـــات 

التقنيـــة الخاصـــة، و »بلــو بوكس«.

ــى  ــٍة خــالل شــهر مــارس بهــدف تســخير إمكانيــات وســائل التواصــل االجتماعــي للوصــول إل ــٍة بيئي ــَة توعي ــُة  حمل أطلقــت الجمعي

العــدد المتزايــد مــن مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي فــي الســلطنة عبــر تطبيقــات »فيســبوك« و«تويتــر« و«إنســتغرام«، 

حيــث شــهدت الحملــة مشــاركة عاليــة عبــر التطبيقــات المذكــورة.

ــى اتخــاذ إجــراءات تتجــاوز ســاعة واحــدة باســتخدام موضــوع »االتصــال  ــادرة ســاعة األرض هــذه الســنة فــي الدعــوة إل واســتمرت مب

بــاألرض – إجــراء محادثــات بشــأن التنــوع األحيائــي«. حيــث قامــت الجمعيــُة بتشــجيع الجمهــور فــي ُعمــان علــى المشــاركة فــي اتخــاذ 

ــى اتخــاذ  ــة وتشــجيع النــاس عل ــة البحري ــى البيئ ــز بشــكل خــاص عل ــدة مــع التركي ــة الفري ــة الُعماني ــة البيئ اإلجــراءات الالزمــة لحماي

ــات البالســتيكية فــي البحــار والمحيطــات. إجــراءات مناســبة مــن أجــل معالجــة القضيــة العالميــة المتعلقــة بإلقــاء النفاي

وحصلت الجمعيــــُة على الدعم اإلعالمي مــــن تراكــــس ُعمــــان و »تاتش بوينت« لالستشارات. وتفخـــر جمعيـــُة البيئـــة الُعمانيـــة كذلك 

بمشـاركة دار األوبـرا السـلطانية مسقط، وجامـع السـلطان قابـوس األكبـر، وبلديـة مسـقط وجامعـة السـلطان قابـوس في 

هذه المبادرة العالمية مـن خـالل إطفـاء األنـوار غيـر الضروريـة لمـدة سـاعة كاملـة.

األنشطة التعليمية والتوعوية األخرى
وقــد انضمــت جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة إلــى شــركة النفــط الُعمانيــة للمصافــي والصناعــات البتروليــة )أوربــك( خــالل حملتهــا 

الســنوية للتوعيــة البيئيــة فــي مناطــق فنــس وضبــاب، وقدمــت عروضــً توعويــًة حــول البيئــة وتأثيــر المــواد البالســتيكية، وطــرق 

تقليــل اســتهالك البالســتيك لدينــا.

كمــا تــم القيــام بزيــارات مدرســية مختلفــة علــى مــدار العــام، شــملت تقديــم عــروض توضيحيــة حــول التنــوع األحيائــي وغــرس األشــجار 

المحليــة والتوعيــة بشــأن المــواد البالســتيكية فــي المــدارس فــي بهــالء والبريمــي ومدرســة الفكــر لألطفــال المعوقيــن. كما شــاركت 

جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة خــالل األســبوع الثقافــي لمدرســة شمســاء الخليلــي مــن خــالل تقديــم العــروض البيئيــة واأللعــاب الهادفــة 

لزيــادة الوعــي بالتنــوع األحيائــي، والتــي شــملت أكثــر مــن 90 مــن طــالب المــدارس، حيــث كانــت تلــك األلعــاب وســيلة تفاعليــة لتعلــم 

المزيــد حــول التنــوع األحيائــي الفريــد فــي الســلطنة.
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كذلــك فقــد شــاركت جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة فــي ســوق الســبت هــذا العــام مــن خــالل ركــن مخصــص للتفاعــل مــع أفــراد الجمهــور 

وتشــجيعهم علــى معرفــة المزيــد عــن مبــادرات الجمعيــة. وقــد اســتقبل ركــن الجمعيــة العديــد مــن الــزوار مــن الشــباب مــن خــالل 

األنشــطة الممتعــة التــي نظمهــا، بمــا فــي ذلــك ســرد القصــص البيئيــة، وأنشــطة الرســم علــى الوجــوه، واأللغــاز البيئيــة، وألعــاب 

تلويــن أنــواع الحيــاة البريــة فــي ُعمــان وألعــاب الذاكــرة المتعلقــة بحيوانــات الســلطنة.

وباإلضافــة لــكل مــا ســبق، قامــت جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة بتنظيــم حمــالت التنظيــف وإلقــاء المحاضــرات المتنوعــة والقيــام بالرحــالت 

الميدانيــة علــى مــدار العــام فــي كافــة مناطــق الســلطنة، األمــر الــذي كان ومــا يــزال يشــكُل جــزءًا ال يتجــزأ مــن التــزام الجمعيــة بإقامــة 

الفعاليــات المختلفــة التــي يمكــن لجميــع األعضــاء المشــاركة فيهــا.
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لقد شـــهدت جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة نمـــًوا راسًخا ومضطـــرًدا علـى مـدار الســـنوات العشـرة الماضيـة، واضعة نصب عينيها تدريـب 
المواطنين الُعمانييـــن فـــي مجـــال الحفـــاظ علـــى البيئـــة كهدف تسعى بكل جهدها إلى تحقيقه. وفي عـــام 2011 كان علينا القيام 
بعمليـــة إعـــادة هيكلـــة كبـــرى لموظفينـــّا لكي يتســـنى لنـــا مواكبـــة المســـؤوليات المتعاظمـــة والمشـــاريع الكبـــرى التـــي تنفذهـــا 

الجمعيـــة وتنوي االستمرار فـــي القيـــام بهـــا.

وجــرى االتفــاق بيــن أعضــــاء المجلــــس التنفيــــذي للجمعيــــة علــــى أن مــن أولــــى المهــــام التــــي تضطلــــع بهــــا الجمعيــــة هــو القيــام 
بتدريــــب الخريجيــــن الُعمانييـــن علـــى استراتيجيات صـــون وحمايـــة البيئـــة، وعلـــى أصـــول العمـــل مـــع مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 
ــة فــي الســلطنة، مــع منحهــم الفرصــة لمتابعــة مســيرتهم  ــوى العاملــ ــوادر القــ ــى كــ ــام إلــ ــة، قبــل االنضمــ ــات المحليـ والمجتمعـ

ــة. ــدى الجمعي ــة ل المهني
ولقــد قطعــت جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة أشــواًطا طويلــة منــذ عــام 2012 علــى صعيــد بنـــاء القـــدرات وأنجــزت الكثيــر فــي هــذا المجــال. 

وفي عام 2018 تـــم إدراج ستة مواطنيـــن ُعمانييـــن ضمـــن برنامـــج بنـــاء القـــدرات.

برنامج تدريب المواطنين الُعمانيين
على الرغـــم مـــن حصول الخريجيـــن علـــى التدريب في مجـــال معيـــن مـــن مجـــاالت إدارة المنظمـــات األهليـــة، إال أن فرد منهـــم يحصل 

بعد إكمال برنامـــج التدريـــب على خبـــرات فـــي المجـــاالت التاليـــة:

●      إدارة المشاريع ●      إدارة المنظمات األهلية    

●      خبرة في مجال األبحاث الميدانية ●      إدارة صون البيئة وحمايتها    

●      نشر الوعي ●      التواصل المجتمعي     

●      إدارة المتطوعين

أسماء البلوشية
تخرجــت الفاضلــة أســــماء مــــن جامعــــة الســــلطان قابــــوس فــــي عــــام 2011 وحصلــت علــى 
درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم البحريــة. وقد تــم توظيفهــا في منصب منســقة إدارة 
المشـــاريع فـــي قســـم األبحـــاث وصـــون البيئـــة، وهــي تعمــل فــــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة 
ــق  ــا يتعلـ ــيق كل مـ ــي تنسـ ــاعدة فـ ــا المسـ منــذ شــهر أبريــل 2012، حيــث تشــمل مهامهـ
بشـــؤون األبحـــاث، ســواء مــن حيــث األنشــطة الميدانيــة أو المكتبيــــة. كمــا أن مــن بيــن 
إحدى المهــــام الجوهريــــة واألساســــية الموكلــــة إليهــا هـــو التنسـيق مـع مختلف الهيئـات 
الحكوميـــة ذات الصلــة، مثـــل وزارة البيئـــة والشـــؤون المناخيـــة، ووزارة الزراعـــة والثـــروة 
الســـمكية وغيرهـــا. كمـــا تعمـــل أسـماء أيضـًا علـى ضمـان إطالع مختلف الجهــات المعنيــة 
والمختصــــة على نتائــــج مشــــاريعنا العلميــــة بشــــكل دوري، كمـــا أنها عضـــو فـــي اللجنـــة 
الوطنيـــة لحـــاالت النفـــوق. وقــد اكتســبت الفاضلــة أســماء خــالل ســنوات عملها خبــرًة قويًة 
ــاراٍت متنوعــة والتــي  ــا الصــون العالميــة مــن خــالل مشــاركتها فــي رحــالٍت وزي حــول قضاي
كان أهمهــا زيارتهــا للواليــات المتحــدة األمريكيــة ضمــن الوفــد الُعمانــي لزيــارة المناطــق المحميــة عــام 2014، ولقــد شــاركت هــذا العــام 

فــي المؤتمــر العالمــي لعلــوم الثدييــات البحريــة الــذي انعقــد فــي برشــلونة فــي إســبانيا.

جمعة الحميدي، غاسي الفارسي، جمعة العريمي
بدأ األفاضل جمعــــة الحميدي وغاســــي الفارسي وجمعــــة العريمي العمــــل مــــع جمعيــــة البيئــــة الُعمانيــــة بــــدوام جزئــــي منــــذ عــــام 
2009 كمساعدين ميدانيين فــــي جزيــــرة مصيــــرة. وعلــــى الرغــــم مــــن أن توظيفهـــم وتدريبهـــم مـن قبـــل الجمعيـة في البداية كان 
للمســـاعدة فـــي المســـوحات الميدانيـــة المتعلقــة بمشـــروع ســـاحف الريمانـــي، إال أن مســـاهماتهم كانـــت متميـــزة جـــدًا فـــي مجـــال 
بنـــاء العالقـــات مـــع أبنـــاء المجتمـــع المحلـــي فـــي جزيرة مصيـــرة. ثم انتقلوا للعمـــل بـــدوام كامـــل مـــع جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة منـــذ 
ســـت ســـنوات، حيث كانت لهـــم مســـاهمات أساســـية فـــي األعمـــال الميدانيـــة لمشـروع أبحـاث السالحف البحريـــة وصونها، ومشـروع 
النهضـة ألبحاث الحيتـان والدالفيـن وصونها، إلى جانب مشـروع أبحـاث وصـون طيـور الرخمـة المصريـة. ولم تقتصر التدريبـات التـي 
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تلقوهـــا فـــي الجمعيـــة على أســـاليب المســـوحات الميدانيـــة فحسب، وإنما أتموا أيًضا العديد من الدورات التدريبية على اســـتخدام 
الحاسـب اآللـي واللغـة اإلنجليزيـة والطباعـة وتحديـد أنـواع الطيـور وتتبعهـا وتحديـد أنـواع الحيتـان والدالفيـن. وقد عملوا جنبً إلى 

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

عاشة الغالبية
تحمــل الفاضلــة عائشـــة الغالبيـــة درجـــة البكالوريـــوس فـــي إدارة الصحـــة البيئيـــة مـــن 
الجامعـــة الكنديـــة فـــي دبـــي، وكانــت قـــد انضمـــت إلـــى جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة فــي عــام 
2015. وقــد قامــــت خــــالل عــــام 2018 بجهــد دؤوب فــــي ســــبيل تنظيــــم وتنشــــيط قســــم 
شــــؤون األعضــــاء فــــي الجمعيــــة، كمــــا بذلــــت جهــــودًا حثيثــــة فــــي ســبيل تنظيــــم 10 
محاضــــرات عامــــة علـــى مـــدار الســـنة، حيـــث تجـــاوز عـــدد الحضـــور فـــي بعـــضها أكثر من 100 
فـــرد، وتضمنـــت العـــروض التقديميــة خــالل تلــك المحاضــرات عــــدة مواضيــــع تنوعــــت بيــن 
صــــون وحمايــــة األنواع البريــــة والبحريــــة، إلــــى التجــــارب البيئيــــة الفرديــــة )الحد من الصيد 
الخفــي فــي ُعمــان، الطيــور المهاجــرة فــي ُعمــان، الشــعاب المرجانيــة فــي ُعمــان، األفاعــي 
الُعمانيــة وغيرهــا(. وتتميــز الفاضلــة عائشــة بالحمــاس الشــديد فــي عملهــا، حيث اســتمرت 
فــي تطويــر المبــادرات المختلفــة فــي قســم العضويــة فــي عــام 2019، مثــل تنظيــم عــروض 
األفــالم التــي تتنــاول المواضيــع البيئيــة، واألنشــطة الخارجيــة لألعضــاء وإطــالق مزايــا العضويــة. وهــذه األخيــرة تشــمل سلســلة مــن 
العالقــات مــع محــالت التســوق فــي مختلــف المجــاالت )األغذيــة والمشــروبات، والترفيــه، والجمــال واللياقــة البدنيــة، إلــخ( والتــي توفــر 
خصومــات علــى األســعار ومزايــا مختلفــة ألعضــاء الجمعيــة. حيــث ســاهمت هــذه األنشــطة فــي زيــادة المشــاركة مــن جانــب األعضــاء 
ورفــع ســوية الوعــي بالمواضيــع البيئيــة الحساســة. قامــت عائشــة خــالل عــام 2019 باإلشــراف الكامــل علــى مشــاركة الجمعيــة فــي 

فعاليــة ســوق الســبت خــالل شــهري نوفمبــر وديســمبر.

جواهر الغافرية
تحمــل الفاضلــة جواهــــر الغافــــرية درجــــة البكالوريــــوس فــــي االتصــــاالت مــــن كليــــة صــــور 
للعلـــوم التطبيقيـــة، وقـــد انضمـــت إلـــى جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة فـــي شهر مـــارس عام 
2016 كمنســــقة لشــــؤون التعليــــم، حيــــث تولــت اإلشــراف علــى المســــابقة الوطنيــــة 
للخطابــــة البيئيــــة العامــــة للكليــــات والجامعــــات، وقامــت خاللهــا بالتنســيق والتواصــل 
مـــع المشـــرفين علــى فــرق الطـــالب للتأكــد مــن إتمــام كافــة اإلجــراءات المتعلقة بتســـجيل 
مئـــات الطـــالب المشتركين مـــن مختلف الجامعـات والكليــات مــن جميــع أرجــاء السلطنة 
وتدريبهــــم قبيــــل مشــــاركتهم فــــي هــــذه الفعاليــــة. ثــــم قامت بمرافقة الفــــرق الفائــــزة 
للمشــاركة فــي المســابقة اإلقليميــة فــي دبــــي، والتــــي حققــــت فيهــا الفــرق الُعمانيــة 
بــكل فخــر المراكــــز الثالثــة األولــى. قامــت جواهــر هــذا العــام بتقديــم تحــٍد أصعــب لطــالب 
الكليــات والجامعــات مــن خــالل مبــادرة إيكوثــون االبتــكارات الخضــراء، والتــي تفــرض علــى 
الطــالب إيجــاِد حلــوٍل تقنيــة مبتكــرة لمشــاكل بيئيــة معينــة خــالل 24 ســاعة فقــط، ويتوجــب عليهــم تقديــم أفكارهــم خــالل فتــرة 
زمنية قصيرة. ومن الجديــــر بالذكــــر أن جواهــــر كانت مســـؤولة عـــن البرنامـــج التعليمـــي لـــدى جمعيـة البيئـــة الُعمانيـة، حيث عملـت 
علــــى تنســــيق شــــؤون المتطوعيــــن والزيــــارات المــــدرسية فــــي مختلف المناطــــق فــــي كافة ربوع الســــلطنة، وفــــي عــــام 2019 كان 
ــً أيضــً علــــى إلطــالق مبــادرة المــدارس الخضــراء والتــي تشــجع طــالب المــدارس علــى تشــكيِل فــرِق بيئيــٍة تعمــل  تركيزهــا منصّب
ــك قــد  علــى الحــد مــن البصمــة البيئيــة للمدرســة ونشــر مفهــوم االســتدامة ضمــن المدرســة وضمــن محيطهــا الخــاص، وكل ذل
جعــل مــن الفاضلــة جواهـــر ركيــزة أساســية فــي قســـم شـــؤون التعليـــم، والـــذي نتمنــى لهــا االســتمرار فيــــه بنجــــاح خــــالل عــــام 2020 .
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مبادرة طبيعة ُعمان
أطلقــت جمعيــُة البيئــة العمانيــة هــذه المبــادرة لتشــجيع أفــراد الجمهــور 

التبرعــات لصالــح  البيئــي وجمــع  الوعــي  علــى المشــاركة فــي رفــع ســوية 

القضايــا البيئيــة فــي ُعمــان. حيــث كانــت المبــادرة األولــى هــي فــي جمــع 

التبرعــات مــن خــالل الفعاليــات الرياضيــة، والتــي شــكلت فرصــة للرياضييــن 

لالســتمتاع بالصلــة التــي تربــط بيــن اللياقــة البدنيــة والهــواء الطلــق فــي 

الطبيعــة، ومكنتهــم مــن إظهــار حبهــم لُعمــان مــن خــالل التعهــد بجمــع 

التبرعــات مــن خــالل ســباقاتهم. وفــي هــذا الســياق فإننــا نــود أن نتقــدم 

بالشــكر الجزيــل إلــى »ماراثــون ُعمــان« علــى دعمهــم الكبيــر لهــذه المبــادرة، 

كمــا نــود أن نتوجــه بالشــكر بشــكل خــاص إلــى الفاضــل/ كوارثنــان جانيشــا 

الــذي أكمــل ماراثــون مســقط بالكامــل لجمــع التبرعــات لصالــح جمعيــة البيئــة 

الُعمانيــة والفاضلــة/ ريجــل ســيدينيو التــي أكملــت ســباق الركــض الجبلــي بطــول 50 كــم لجمــع التبرعــات لصالــح الجمعيــة.

مبادرة »إميلي جاردن«- النمو من خالل جمعية البيئة الُعمانية
تضافــرت جهــود عائلــة »إميلــي جيويــت« وأصدقائهــا مــع جميعــة البيئــة الُعمانيــة فــي دعــم مبــادرة المــدارس الخضــراء. والبــد مــن 

التنويــه إلــى أن الفاضلة/إميلــي، التــي عاشــت فــي ُعمــان، كانــت ناشــطة بيئيــة متميــزة، ورحلــت عــن عالمنــا لألســف العــام الماضــي. 

حيــث كانــت تتمتــع بشــخصية ممتعــة ومشــرقة وســعيدة مــع شــغف كبيــر بالحيــاة. وهنــا نــود أن نشــكر صنــدوق »إميلــي جــاردن« 

التــذكاري علــى جمــع التبرعــات للجمعيــة مــن خــالل ســباق الدراجــات الهوائيــة »هــوت روت« وتحــّدي الجــري الجبلــي العالمــي )ألتــرا تريل 

مــون بــالن( هــذا العــام. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ودعمــً للجهــود التــي يقــوم بهــا صنــدوق »إميلــي جــاردن«، فقــد قــام ثالثــة مــن الشــباب 

وهــم »آنــا مينتــون« و«إيــال هــارت« و«ريبيــكا بــورن« بتنظيــم فعاليتــي »Sunflower Run و »Bake Sale« لمواصلــة جمــع التبرعــات 

لصالــح الجمعيــة، ونحــن بدورنــا نشــكرهم مــن القلــب علــى مبادرتهــم الطيبــة.

حماية الشعاب المرجانية
قامــت الفاضلة/دانــا ســرحان، أحــد أفــراد الجمعيــة والعضــو الســابق بمجلــس إدارتهــا، بتنظيــم فعاليــة خاصــة لجمــع التبرعــات لدعــم 

جهــود حمايــة الشــعاب المرجانيــة فــي ســلطنة ُعمــان، وخاصــة أعمــال مراقبــة الشــعاب المرجانيــة، فلهــا منــا جزيــل الشــكر علــى 

مســاهمتها الكريمــة. 
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سباق منغوليا
قــام الفاضــالن »باتريــك ديكــون« و »ديفــن شــرودر« بجمــع التبرعــات لصالــح جمعيــة البيئــة الُعمانيــة إلــى جانــب مؤسســتين خيريتيــن 

أخرييــن مــن خــالل المشــاركة فــي »ســباق منغوليــا« الــذي يعتبــر مــن أعظــم مغامــرات ســباق الســيارات فــي العالــم، حيــث تتــم قيــادة 

ســيارة صغيــرة بمحــرك ال يتجــاوز 1000 ســم3 علــى امتــداد 10,000 ميــل مــن الجبــال والصحــاري والســهوب المؤديــة إلــى منغوليــا. فلهــم 

منــا جزيــل الشــكر علــى جمــع التبرعــات لصالــح الجمعيــة مــن خــالل مغامراتهــم.
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برنامج التدريب والتطوع
برنامج التدريب الداخلي

حصلــت الفاضلة/ســابرينا الريامية 

جمعيــة  لــدى  داخلــي  تدريــب  علــى 

البيئــة الُعمانــي، حيــث ســاعدت فــي 

بيانــات  مجموعــة  ومعالجــة  تحليــل 

اســتطالعات  بخصــوص  الجمعيــة 

اســتخدامات الشــواطئ فــي جزيــرة 

مصيــرة كجــزء مــن مشــروع أطروحتهــا فــي جامعــة النكســتر.

وحصلــت الفاضلــة/ ســريا فينــود 

علــى تدريــب داخلــي لــدى جمعيــة 

ســاعة،   30 لمــدة  الُعمانيــة  البيئــة 

ــة قاعــدة  ــت تعمــل علــى صيان وكان

بيانــات المتطوعيــن لدينــا، وإجــراء 

دليــل  مســودة  وإعــداد  البحــوث 

المتطوعيــن، إلــى جانــب المســاعدة فــي جميــع المهــام اليوميــة 

لدعــم منســق الفعاليــات والمتطوعيــن. وقــد كانــت الفاضلــة/

ســريا مفيــدة للغايــة ومســتعدة دائمــً للعمــل فــي أي مهمــة 

يتــم تكليفهــا بهــا بطريقــة إيجابيــة وتعاونيــة.

روبالــي  الفاضلــة/  حصلــت  كمــا 

رافينــدران علــى تدريــب داخلــي لــدى 

 30 لمــدة  الُعمانيــة  البيئــة  جمعيــة 

تحديــث  فــي  ســاعدت  حيــث  ســاعة. 

بيانــات االتصــال بقائمــة مــن الشــركات، 

وإرســال  إعــداد  فــي  ســاعدت  كمــا 

اســتطالع  بإعــداد  قامــت  كمــا  للجمعيــة،  الســنوي  التقريــر 

ــة  ــي للشــركات، وســاعدت فــي مختلــف األعمــال اليومي إلكترون

فــي قســم االتصــاالت المؤسســية. حيــث أن موقفهــا اإليجابــي 

وحرصهــا الكبيــر علــى التعلــم جعلهــا بمثابــة ركيــزة أساســية 

الجمعيــة. فريــق  ضمــن 

فشــكرًا جزيــاًل لجميــع المتدربيــــــن فــــــي 
الــدؤوب  جهدهـــــــم  علــــى   2019 عــام 

وتفانيهــــــم فــي العمـــــــــل.

جائزة المتطوعين لهذا العام
يتــم منــح جائــــزة جمعيــــة البيئــــة الُعمانيـــة لمتطــــوع العــــام كتكريــــم وتقديــــر للجهــــود المتميــــزة لــــكافة متطوعــــي الجمعيــــة، 

وهــــي تأتــي بمثابــة تعبيــــر متواضــــع عــــن امتنــــان الجمعيــــة لجهدهــــم ووقتهــــم الثميــن الــــذي منحــــوه علــى مــدار العــــام.

وقد تم منح جائزة المتطوع لعام 2019 إلى كل من:

الفاضلــة/ غديــر اللواتيــة التــي أمضــت أكثــر مــن شــهر في مكتــب جمعيــة البيئــة الُعمانية، وســاعدت 

فــي برنامجنــا التعليمــي، ســواء بشــأن مبــادرة »إيكوثــون االبتــكارات الخضــراء« أو »المــدارس الخضــراء«. 

ــة. وقــد جعلهــا  ــر محتــوى وســائل التواصــل االجتماعــي للجمعي كمــا ســاعدت أيضــً فــي إدارة وتطوي

موقفهــا اإليجابــي واســتعدادها للمســاعدة فــي جميــع المهــام علــى أســاس يومــي واحــدة مــن أكثــر 

المتطوعيــن إنتاجيــة لدينــا فــي عــام 2019.

والفاضل/مســلم بــن جمعــة بــن علــي العريمــي الــذي تطــوع بوقتــه الثميــن لمســاعدة مديــر شــؤون 

المجتمــع والتوعيــة البيئيــة بالجمعيــة علــى األرض وخلــف الكواليــس خــالل برامــج التوعيــة فــي ظفــار 

وجزيــرة مصيــرة ومســندم. حيــث لعــب دورًا رئيســيً فــي نجــاح تلــك البرامــج فــي عــام 2019.

المشرفون ضمن »إيكوثون االبتكارات الخضراء«
كان برنامــج التوجيــه والتدريــب يضــم مجموعــة مكونــة مــن 18 فــردًا يتمتعــون بتخصصــات ومهــارات مختلفــة في فعاليــة »إيكوثون«، 

والذيــن عملــوا بشــكٍل حصــري كموجهيــن ومدربيــن. حيــث قدمــوا الدعــم للطــالب مــن خــالل مســاعدتهم علــى تطويــر أفكارهــم 

وإلهامهــم وتشــجيعهم علــى العمــل الشــاق وتحديهــم لتطويــر حلــول بيئيــة مبتكــرة. ولــم يكــن برنامــج »إيكوثــون« ليشــهد هــذا 

النجــاح دون التــزام هــؤالء المشــرفين المتطوعيــن الذيــن تخلــوا عــن عطــالت نهايــة األســبوع وعملــوا بــال كلــل وال ملــل مــع الطــالب 

لجعلهــم يحققــون أفضــل مــا لديهــم.

التقرير السنوي ٢٠١٩ 32



الجوائز والمنح والتبرعات
إن جمعيـة البيئـة الُعمانيـة تتقدم بجزيـل الشـكر والتقديـر لـكل مـن سـاعد وسـاهم فـي تحقيـق أهـداف الجمعيـة خـالل عـام 2019. 

وفيمـا يلـي قائمة بأسـماء الجهـات المتبرعـة والراعيـة والمانحـة:

● معرض الفن بأسعار معقولة للتبرعات من خالل بيع السالحف الخزفية
● مجموعة أجيت كيمجي ش.م.م لتوفير مساحات مكتبية مجانية ونقل المكتب

● البيان، كلية مزون، أوكتال، بنك ُعمان العربي، صحار ألمنيوم لرعايتهم حفلة جمع التبرعات التي نظمتها الجمعية
● البوسعيدي ومنصور جمال وشركاه لتقديم استشاراتهم القانونية وتحديث النظام الداخلي لجمعية البيئة الُعمانية.

● فنــدق قصــر البســتان، شــركة أمــواج، منتجــع أنانتــارا الجبــل األخضــر، أســماء كولكشــنز، شــركة باقــر ســليمان جعفــر، 
شــركة »بلــو بوكــس«، شــركة »آي كانــدي«، شــركة الهدهــد للســفريات، فنــدق كمبنســكي مســقط، ميســتال، نبــاي، 
ــة عمانتــا لغــوص الســكوبا، ريســبلندنت ســيالن، روف، ســين بــاج، شــركة بحــر ُعمــان، ســبا الحــواس الســت  وأكاديميـ
مســقط، منتجــع الحــواس الســت خليــج زيجــي ، ســمارت إيكــو بــارك، الخطــوط الجويــة الســريالنكية، فوكــس ســينما ، 

لتقديـــم الهدايـــا وجوائـــز الســـحب خـــالل حفلـــة التبرعـــات التـي أقامتهـــا الجمعيـة.
● منتجع أليال الجبل األخضر لتبرعات الضيوف

● شركة المها لتقديم بطاقات الوقود
● شركة الموج للتبرعات من خالل ماراثون مسقط

● منتجع أنانتارا الجبل األخضر لتبرعات الضيوف
● شركة القمة للصحافة والنشر لدعمهم المستمر

● أرابيان فالي للتبرعات السياحية للجمعية 
● شركة »بلو بوكس« وشركة الخدمات الفنية الخاصة لرعايتهم لمبادرة ساعة األرض

● شركة »بيئة« لدعم مشروع النهضة لصون الحيتان والدالفين
● فندق كورال مسقط لتبرعات الضيوف

● صندوق »إميلي جاردن« و«صن فالور ران«  لمواصلة جمع التبرعات لدعم مبادرة المدارس الخضراء
● شركة »إيكو فيجن« لدعم مشروع النهضة لصون الحيتان والدالفين

● شركات المحيطات الخمسة لخدمات البيئة ش.م.م لتقديم الدراجات الالزمة لمشروع صون السالحف البحرية
● فندق الخليج ُعمان ش.م.ع.ع للتبرع لصالح الجمعية

● بنك »إتش إس بي سي« لدعم حملة التوعية بشأن المواد البالستيكية
● شركة »إنتر رنت« لتقديم المركبات المستأجرة

● شركة مزون للطباعة والنشر واإلعالن لطباعة التقرير السنوي للجمعية
● »سباق منغوليا« للتبرع لصالح الجمعية

● مجموعة نماء لرعاية فعالية »إيكو ثون لالبتكارات الخضراء«
ــة تنظيــف شــباك الصيــد ولعــرض فيلــم جمعيــة  ــرة مصيــرة خــالل حمل ــى جزي ــر النقــل إل ــارات لتوفي ــة للعّب ــركة الوطني ● الش

ــة العمانيــة التوعــوي علــى متــن رحالتهــم  البيئ
● شركة »نيلز يارد ريميديز« لدعم حمالت التوعية المجتمعية حول أشجار اللبان بمحافظة ظفار

● الطيران الُعماني لعرض فيلم جمعية البيئة العمانية التوعوي على متن رحالتهم
● شركةُعمانتل لتوفير اإلنترنت المجاني لبرنامج »إيكو ثون االبتكارات الخضراء«

● شركة تنمية نفط ُعمان لدعم برنامج التواصل مع المجتمع في جمعية البيئة الُعمانية
● مركز ُعمان البيئي التابع لشركة تنمية نفط ُعمان للسماح باستخدام مرافق المحاضرات لديهم
● شركة النهضة للخدمات ش.م.ع.ع لتمويل مشروع النهضة ألبحــاث الحيتــان والدالفيــن وصونها

● شركة »سابكو آرت« لتصميم التقرير السنوي للجمعية
● شركة شل ُعمان للتنمية لتقديم الدورات التدريبية للعاملين في الجمعية

● شركة شل الُعمانية للتسويق لتوفير بطاقات الوقود
● شركة كهرباء المناطق الريفية )تنوير( لتوفير مكان لعقد حفل توزيع جوائز مسابقة »إيكوثون«

● فندق شيدي مسقط لتبرعات الضيوف
● النادي الثقافي لتوفير مكان لعقد الجمعية العامة السنوية للجمعية

● مركز تاول للسيارات لتقديم المركبات المستأجرة
● تراكس ُعمان للدعم في مجال اإلعالم والعالقات العامة خالل السنة

● شركة الخدمات المتحدة لإلعالم )UMS( الستضافة موقع الجمعية االلكتروني
● الهيئة األمريكية لألسماك والحياة البرية لتمويل مشروع صون السالحف البحرية

● شركة »فيوليا ُعمان« لرعاية مبادرة المدارس الخضراء
● شركة فيوليا ُعمان لرعاية برنامج بناء القدرات

● »فيوليت أستر« لجمع التبرعات من خالل عملها الفني لدعم برنامج حماية طائر الرخمة المصري
● شركة الواجهة البحرية لخدمات المراسي ش.م.ع.م لتقديم المرسى المجاني لقارب الجمعية
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برنامج تبرعات الفنادق
تبرعات زوار السلطنة

ال شــك بــأن الســـياحة تضــع الكثيــر مــن الضغــوط علــى البيئـــة، ولكــّن هــذا ال يمنــع مــن أن يكــون لهــا تأثيــرات إيجابيــة أيضــً. إذ يمكــن 

مـــن خـــالل الفنـــادق دعم جهود جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة، ولهذا فإننـــا نقـــدم للســـياح الذين يزورون ُعمـــان الفرصـــة لدعـــم مشـــاريع 

الجمعيـة، والتـي تعـود بالفائـدة علـى ُعمـان وبيئتهـا، مـن خـالل حمايـة أنواع الحياة البريـة المهـددة بالخطر وصـون اإلرث الطبيعـي 

للسلطنة.

أين تذهب التبرعات؟
تســاهم التبرعــــات فــــي توفيــر التمويــــل الــذي ال غنــى عنــه لمشــــاريع الجمعيــــة التــي ترّكــز علــى صــــون وحمايــــة التنــــوع األحيائــي 

المهــدد باألخطــار في ُعمان، مثل الحيتــان الحدبــاء فــي بحــر العــرب، وسـالحف الريمانــي، وطيور الرخمــة المصريــة وأشـجار اللبـان. 

فمثــل هـــذه التبرعـــات تســاعد جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة فــي حمايـــة هـــذه األنـــواع المهـــددة باألخطـــار، كمـــا تمدنــا بالمـــوارد الالزمــة 

لضمـــان أن تســتمر أجيـــال المســـتقبل في الســير علـــى هـــذا النهـــج.

ويحدونا األمل في أن نتمكــــن مــــن تشــــجيع وتحفيــــز المزيــــد مــــن الفنــــادق ومنظمي الرحالت لالنضمــــام إلــى هــذا البرنامــج، ونــود 

أن نعبــــر أيضــــً عــــن خالــــص شــــكرنا وامتناننــــا للفنــــادق ومنظمي الرحالت التاليــــة التي تتيح لزوارهــــا فرصــــة التبــــرع بريــال ُعماني 

واحــد لجمعيــة البيئــة الُعمانيـة عنــد المغــادرة.
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ــة الهامــة  ــي لصــون الطبيعــة حــول مناطــق الثدييــات البحري ورشــة العمــل اإلقليميــة لالتحــاد الدول
فــي غــرب المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب 

)4-8 مارس 2019(، صاللة، ُعمان
تــم عقــد هــذه الورشــة اإلقليميــة حــول مناطــق الثدييــات البحريــة الهامــة 

فــي مدينــة صاللــة، وذلــك بهــدف تحديــد مناطــق الثدييــات البحريــة الهامــة 

والحفــاظ عليهــا. وقــد حضــر الورشــة أكثــر مــن 40 خبيــرًا ومراقبــً مــن 16 

دولــة، وافتتحــت بكلمــات ترحيبيــة ألقاهــا الفاضــل/ الدكتــور أحمــد بــن 

عبــداهلل الصيعــري مديــر عــام المديريــة العامــة للبيئــة والشــؤون المناخيــة 

ــد 54 موقعــً مرشــحً  ــم فــي ورشــة العمــل تحدي بمحافظــة ظفــار. حيــث ت

ليكونــوا مــن ضمــن المواقــع الهامــة للثدييــات البحريــة فــي المنطقــة، كــي 

ُيصــار إلــى إرســالها إلــى لجنــة مراجعــة مســتقلة للتقييــم. وبعــد أن تتــم الموافقــة عليهــا مــن خــالل عمليــة مراجعــة النظــراء، ســيتم 

تثبيتهــا علــى األطلــس اإللكترونــي )www.marinemammalhabitat.org/imma-eatlas ( ليتــم اســتخدامها فــي المبــادرات 

ــة. التنفيذي

جولة دراسية حول حماية السالحف البحرية في إطار التعاون البيئي الُعماني-األمريكي
8-12 يوليو 2019. جزيرة مصيرة ، ُعمان

أقامــت كل مــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ووزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة شــراكة مــع عــدد مــن الهيئــات الحكوميــة األمريكيــة 

ــة ووزارة الداخليــة واإلدارة الوطنيــة للمحيطــات والغــالف الجــوي( مــن أجــل الحفــاظ  ــاة البريـ ــماك والحيـ ــة لألسـ ــة األمريكيـ )المؤسسـ

ــة مــن قبــل الشــركاء األمريكييــن  ــم تنظيــم هــذه الرحل ــرة مصيــرة ألكثــر مــن 10 ســنوات . وقــد ت ــة فــي جزي علــى الســالحف البحري

لتوفيــر فرصــة لمســؤولي الحفــظ البيئــي فــي الســلطنة لالســتفادة مــن التجربــة األمريكيــة فــي مراقبــة شــواطئ تعشــيش 

الســالحف البحريــة وإدارتهــا والحفــاظ عليهــا. حيــث شــاركت الفاضلة/ســعاد الحارثــي والدكتــور/ حمــد الغيالنــي مــن جانــب جمعيــة 

البيئــة الُعمانيــة. وقــد شــكلت هــذه الرحلــة فرصــة ثمينــة لاللتقــاء والتفاعــل مــع مديــري المحميــات الحكوميــة والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة وأصحــاب المصلحــة فــي القطــاع الخــاص والباحثيــن الجامعييــن والمتطوعيــن، إلعطــاء فهــم واســع حــول كيفيــة تضافــر 

ــات والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف الحفــظ والصــون. كمــا أتاحــت الرحلــة  جهــود مختلــف أصحــاب المصلحــة مــن أجــل جمــع البيان

كذلــك الفرصــة للمختصيــن بصــون البيئــة مــن الســلطنة للقــاء الدكتــور/ بيــرون روس الــذي كان قــد أنشــأ باألســاس برنامــج مراقبــة 

الســالحف البحريــة فــي جزيــرة مصيــرة فــي عــام 1977 بموجــب برنامــج مشــترك مــع الصنــدوق العالمــي للطبيعــة ووزارة الزراعــة 

والثــروة الســمكية، واالســتماع إلــى مالحظاتــه األوليــة. كمــا أتيحــت الفرصــة للفريــق للقــاء الدكتــور/ بليــر ويذرينجتــون الــذي جــاء إلــى 

ســلطنة ُعمــان ألول مــرة فــي عــام 2004، وســاعد فــي إعــداد البرنامــج الحالــي لمراقبــة ســالحف الريمانــي فــي جزيــرة مصيــرة، والــذي 

يعتمــد عليــه المســاعدون الميدانيــون فــي الجمعيــة حتــى اآلن.

35

أبرز المحطات المحلية والدولية



المنتدى اإلقليمي التاسع لالتحاد الدولي لصون الطبيعة - المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 
9-11 سبتمبر، مدينة الكويت، الكويت

قــام المكتــب اإلقليمــي لغــرب آســيا التابــع لالتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة )IUCN ROWA( بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للبيئــة 

فــي دولــة الكويــت بتنظيــم المنتــدى اإلقليمــي الــذي حضــره عــن الجمعيــة الدكتــور /حمــد الغيالنــي. وقــد كان الهــدف الرئيســي 

لالجتمــاع هــو التحضيــر للمؤتمــر العالمــي لالتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة الــذي ســيعقد فــي مدينــة مرســيليا بفرنســا فــي عــام 

2020، لمناقشــة برامــج االتحــاد الدولــي خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2021-2024 وتقديــم العــروض التوضيحيــة مــن قبــل اللجــان 

الوطنيــة التابعــة لالتحــاد الدولــي. حيــث قــام المختصــون بتبــادل الخبــرات فيمــا بينهــم، وتحديــد األولويــات بالنســبة لإلقليــم، إلــى 

ــي  ــدول األعضــاء فــي االتحــاد الدول ــام باألنشــطة بالتــوازي بيــن ال ــة القي ــة، وكيفي ــب مناقشــة القوانيــن والسياســات ذات الصل جان

لصــون الطبيعــة. 

مؤتمر الشعاب المرجانية العربية
11 - 13 نوفمبر 2019، حرم جامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات، اإلمارات العربية المتحدة

مــن خــالل الجمــع بيــن كبــار العلمــاء المختصيــن بالشــعاب المرجانيــة علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي لمناقشــة نتائــج أحــدث 

األبحــاث التــي تمــت فــي هــذا المجــال، فــإن المؤتمــر يمنــح الفرصــة للمشــاركين مــن أجــل الحــوار والتعــاون. حيــث شــمل النطــاق 

الجغرافــي لهــذا المؤتمــر الشــعاب المرجانيــة الواقعــة فــي منطقــة الخليــج العربــي وشــمال غــرب المحيــط الهنــدي )مثــل بحــر العــرب  

وبحــر ُعمــان( والبحــر األحمــر. كمــا شــملت أبــرز المواضيــع المطروحــة الحفــاظ علــى الشــعاب المرجانيــة والجغرافيــا الحيويــة والتطــور 

واالرتقــاء، وبنيــة مجتمــع الشــعاب المرجانيــة ودينامياتهــا، والجوانــب المتعلقــة بعلــم البيئــة الميكروبــي، وعلــم وظائــف األعضــاء، 

إلــى جانــب العمليــات الفيزيائيــة الحيويــة.

المؤتمر العالمي لعلوم الثدييات البحرية - تنسيق االستجابة العالمية لحاالت جنوح الحيتان
7 ديسمبر 2019. برشلونة، إسبانيا

تهــدف ورشــة العمــل التــي نظمتهــا مبــادرة منــع جنــوح الحيتــان التابعــة للجنــة الدوليــة لصيــد الحيتــان بالتعــاون مــع هيئــة 

الثدييــات البحريــة بالواليــات المتحــدة إلــى تضافــر المبــادرات الحاليــة فــي مجــال االســتجابة لحــاالت الطــوارئ فــي مــا يتعلــق بالثدييــات 

ــة. وباإلضافــة إلــى  ــز وعولمــة عمليــات االســتجابة لجنــوح الثدييــات البحري ــة وتحديــد اإلجــراءات الالزمــة لتنســيق ودعــم وتعزي البحري

ذلــك، فقــد جــرت مناقشــات حــول ســبل تنســيق عمليــات االســتجابة الدوليــة والعابــرة للحــدود لحــاالت جنــوح الحيتــان والكشــف عــن 

التغيــرات البيئيــة والمســائل الناشــئة التــي تؤثــر علــى مجموعــات الحيتــان، فضــاًل عــن تعزيــز عمليــة جمــع البيانــات والعينــات وتبــادل 

المعلومــات. وقــد حضــرت الفاضلــة/ أســماء البلوشــية نيابــة عــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة واللجنــة الوطنيــة لجنــوح الثدييــات البحريــة 

التابعــة لــوزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة.

المشاركات في المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل لعام ٢٠١٩
يتــم تمثيـــل جمعيـــة البيئـــة الُعمانيـــة مـــن قبـــل المتطوعيـــن والموظفيـــن وأعضـــاء المجلـــس التنفيـــذي فـــي مختلــف المؤتمـــرات 

وورش العمـــل التـــي ُتعقـــد علـــى جميع المســـتويات المحلـــية واإلقليمـــية والدولـــية. وفـــي مـــا يلـــي ســـرد ألبـرز تلـــك المناسـبات التـي 

شــاركت بهــا الجمعيــة عـــام 2019:
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● ورشة عمل بمناسبة االحتفال بيوم البيئة الُعمانية بوالية صور، التي نظمتها وزارة البيئة والشؤون المناخية؛ صور، ُعمان

● حلقــة عمــل حــول اســتراتيجية تغيــر المنــاخ البحــري التــي نظمتهــا وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة بالتعــاون مــع المنظمــة 

ــة؛ مســقط، ُعمــان ــة البيئــة البحري اإلقليميــة لحماي

● ورشــة العمــل اإلقليميــة حــول مناطــق الثدييــات البحريــة الهامــة فــي غــرب المحيــط الهنــدي والبحــار العربيــة التــي نظمتهــا فرقة 

العمــل المعنيــة بالمناطــق المحميــة لثدييــات البحــار التابعــة لالتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة ومعهــد تيثيس؛ صاللــة، ُعمان

● ورشة عمل حول تنمية المسؤولية البيئية بالتكنولوجيا الخضراء، غرفة تجارة وصناعة ُعمان. مسقط، ُعمان

● زيــارة شــواطئ تعشــيش الســالحف البحريــة فــي فلوريــدا فــي إطــار التعــاون البيئــي بيــن الواليــات المتحــدة وســلطنة ُعمــان، 

ــات المتحــدة األمريكيــة ــدا ، الوالي ــة. فلوري والتــي نظمتهــا وزارة الداخليــة األمريكيــة والهيئــة األمريكيــة لألســماك والحيــاة البري

● المؤتمر الدولي لصون األحياء )ICCB 2019( الذي نظمته جمعية صون األحياء ؛ كواال المبور ، ماليزيا

● منتدى ُعمان البيئي الذي نظمته جريدة الرؤيا؛ مسقط، ُعمان

● دورات التدريب والتطوير التي نظمتها شركة شل، مسقط- عمان 

● المنتدى اإلقليمي التاسع لالتحاد الدولي لصون الطبيعة - المكتب اإلقليمي لغرب آسيا ؛ مدينة الكويت، الكويت

● مؤتمر المبادرات البيئية في العالم العربي الذي نظمه معهد العالم العربي؛ باريس، فرنسا

● مؤتمر الشعاب المرجانية العربية الذي نظمته جامعة نيويورك أبوظبي؛ أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

● المؤتمــر العالمــي للثدييــات البحريــة )WMMC( الــذي نظمتــه جمعيــة الثدييــات البحريــة )SMM( وجمعيــة الحيتــان األوروبيــة 

)ECS(؛ برشــلونة، إســبانيا

فعاليات جمعية البيئة الُعمانية ومحاضراتها العامة لعام 2019:
فبراير:  محاضــرة عامــة عــن »الحــد مــن الصيــد الخفــي الناتــج عــن ضيــاع الشــباك: لمحــة عــن التدهــور اإلحيائــي« دكتــور حســين 

المســرور

مارس:  محاضــرة عامــة عــن »النتائــج األوليــة لمشــروع الحفريــات فــي ُعمــان« دكتــور بيتــر كيليمــان رحلــة لألعضــاء: حملــة 

وليفــر   قراهــام  دكتــور  ُعمــان«  فــي  البحــر  ألصــداف  الجديــد  مــا  بــوش:  عائلــة  إرث  عــن«  عامــة  .محاضــرة  الشــاطئ  تنظيــف 

أبريل:  محاضــرة عامــة عــن »المســارات الداخليــة وهجــرة الطيــر - بقويقــة ســلطانية مخططــة الذيــل لقضــاء الشــتاء فــي بــر 

الحكمــان«، دكتــور أنــدي كوارتنــج

مايو:  محاضرة عامة عن »محطات طاقة الشمسية في ُعمان« الفاضل جواو راموس

يوليو:  فيلــم وثائقــي »مطــاردة المرجــان«. محاضــرة عامــة عــن »ســبب تخلــي الشــباب الُعمانــي عــن أكل اللحــوم« الفاضلــه 

بــالك شــنتال 

أغسطس:  محاضــرة عامــة عــن »االســتخدامات الطبيــة للبــان: نظــرة عصريــة« الفاضــل محمــد البرومــي. فيــام وثائقــي »األشــجار 

الذكيــة«

سبتمبر:  محاضــرة عامــة عــن »شــوكيات الجلــد: مشــاهير المحيــط الحقيقيــة« الفاضــل ميشــيل رينيــه كليربوديــت. فيلــم 

الــى بنــدر خيــران لغطــس ســطحي و مشــاهدة الدلفيــن  وثائقــي: »كوكبنــا«. رحلــة لألعضــاء 

أكتوبر:  فيلــم وثائقــي »فيرونقــا«. محاضــرة عامــة عــن »طهــر العربــي« الفاضــل هيثــم الرواحــي. محاضــرة عامــة عــن »الحيــاة 

الفطريــة« احتفــال بالحيــاة الفطريــة فــي ُعمــان الفاضلــة فيولــت أســتور

نوفمبر:  رحلــة لألعضــاء إلــى روضــة الســيب للحيوانــات البريــة . محاضــرة عامــة عــن »الثعابيــن الُعمانيــة« الدكتــور ســليمان 

الهاشــمي
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العضوية

مزايا العضوية
من دواعي فخرنا واعتزازنا عقد الشراكات التالية خالل عام 2019 من أجل تأمين خصوماٍت ألعضائنا وبعض المزايا:

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

وخــوض تجربــة جديــدة تتجــاوز تقليــم الشــعر والتدليــك..

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

revivesalonspaoman@ :الفيس بوك
revivesalonspaoman@ :االنستجرام

الشروط و األحكام 
خصــم  علــى  الُعمانيــة  البيئــة  جمعيــة  أعضــاء  ســيحصل   ●

الصالــون. خدمــات  كافــة  علــى   %10 مقــداره 
هــذا العــرض غيــر ســاري المفعــول خــالل األســبوع األخيــر قبــل   ●

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

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

الصالــون. جــدول  وحســب  مســبق 

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

نؤمــن خدمــات متعــددة ضمــن مركــز واحــد فقــط.

للمزيد من المعلومات التواصل على : 
www.vetoman.com

الشروط و األحكام 
والتجفيــف  )الغســيل  التاليــة  الخدمــات  إحــدى  شــراء  عنــد   ●
الشــعر  )قــص  أو  األذنيــن(  وتنظيــف  األظافــر  وتقليــم 
األذنيــن(  وتنظيــف  األظافــر  وتقليــم  والتجفيــف  والغســيل 
فســتحصلون مجانــً علــى الخدمــة التاليــة المعادلــة لنفــس 

ســعرًا. منهــا  األقــل  أو  الســعر 
عنــد طلــب خدمــة اســتضافة كلــب أو قطــة لمــدة يــوم كامــل   ●

مــع تأميــن الطعــام ســتحصلون علــى اليــوم الثانــي مجانــً.
عنــد طلــب استشــارة الطبيــب ســتحصلون علــى االستشــارة   ●

الثانيــة مجانــً.
خصم 15% على خدمات األسنان وتنظيفها تحت التخدير.  ●

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

خصم 20% لتحصينات داء الُسعار للكالب والقطط.  ●
●     خصم 15% على لقاح )EEEEE( المتعدد للكالب.

خصم 15% على اللقاح الثالثي للقطط.  ●
للقطــط  اإللكترونيــة  الرقاقــات  تثبيــت  علــى   %30 خصــم   ●

لــكالب. وا

عيادة القرم البيطرية 
البيطريــة  الخدمــات  أفضــل  البيطريــة  القــرم  عيــادة  تقــدم 
للحيوانــات األليفــة فــي ُعمــان، تفضلــوا بزيارتنــا فــي المستشــفى 
الرئيســي فــي مدينــة الســلطان قابــوس أو فــي عيــادة العذيبــة.

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

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

العذيبــة 24121173 +968ا.

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

اإلخصــاء.
الخصم متاح في المستشفى وعيادة العذيبة.  ●

مطعم البنك
thebankoman@ :االنستجرام
thebankom@ :الفيس بوك

الهاتف: 95299136
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صالون أيانا
هــو الصالــون العضــوي األخضــر األول فــي ُعمــان، المســتلهم مــن وحــي 
التــي  الطبيعيــة  العضويــة  المنتجــات  علــى  يعتمــد  الــذي  الطبيعــة 
ــا  تحافــظ بشــكل كامــل علــى ســالمة الجســم والبيئــة معــً، لقــد قمن
باختيــار مجموعــٍة فارهــٍة مــن العالجــات العالميــة التــي تضفــي لمســًة 
مــن الجمــال والنضــارة علــى الجلــد والشــعر وتمنــح الراحــة والســكينَة 
للــروح والعقــل. يمكــن استشــعار األجــواء المريحــة والموســيقا الهادئــة 
ــة التــي تفــوح فــي المــكان لتنتشــي  ــة العضوي وعبيــر الزيــوت العطري

بهــا الحــواس.

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

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

رقم الفاكس: 24693419
رقم الهاتف: 24693435

الشروط و األحكام 
ــد  ــي تزي ــل الت ــون والتجمي ــات الصال ــة خدم ــة لكاف ــعار االعتيادي ــى األس ــم 10% عل خص  •

علــى 7 ريــاالت.
خصم 10% على قسائم صالون أيانا النقدية وقسائم الخدمة.  •

الخصم غير متاح مع الباقات والعروض الترويجية الشهرية.  •
الخصم متاح خالل الفترة ما بين السبت إلى األربعاء.  •

الخصم غير متاح خالل فترة األعياد  •

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

الضيــوف والنــزالء.

بيانات التواصل:
فياني أنتونيو

التسويق والعالقات العامة
الهاتف: 24507888 968+

sales.muscat@rezidorparkinn.com

الشروط و األحكام 
خصم 15% في فندق بارك إن الدقم.  •

الخصم غير متاح على أي من عروض الفندق.  •

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

ــة. ومركــز األعمــال والمواقــف المجاني

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

علــى شــهادة تتعلــق بجــودة وســالمة وأمــن األطعمــة.

بيانات التواصل:
فياني أنتونيو

التسويق والعالقات العامة
هاتف: 24507888 968+

sales.muscat@rezidorparkinn.com

الشروط و األحكام 
خصم 15% في فندق بارك إن مسقط  •

الخصم غير متاح على أي من عروض الفندق.  •

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

تمنحكــم إياهــا الطبيعــة عبــر صالــون بــرو بــار.
browbarmuscat@ :االنستجرام

الهاتف: 24591943
أوقات العمل: 10 صباحً – 10 مساءًا

مركز إينر تشي إن
ــٌي مميــز لفــن اليوجــا، والــذي يعتمــد منهجــً مطــورًا  هــو َمشــغٌل ُعمان
إلعطــاء تجربــٍة ملؤهــا الراحــة والشــمولية إلحيــاء روح الشــباب وتمنــح 
متعــددٍة  خيــاراٍت  بعــرض  نقــوم  نحــن  والتجــدد،  باالنتعــاش  شــعورًا 
لزبائننــا فيمــا يتعلــق بالمحافظــِة علــى صحتهــم وعافيتهــم الكليــة، 
لــذا فإننــا ننصحكــم بتحقيــق طموحكــم لتغييــر نمــط حياتكــم مــن 

خــالل اإلطــالع علــى عــروض »مركــز إينــر تشــي«.

الهاتف: 71906060
innerchi.oman :االنستقرام

الشروط و األحكام 
ــاح  ــر مت ــم غي ــو( الخص ــكل عض ــدة ل ــرة واح ــاح لم ــا )مت ــروض اليوج ــى ع ــم 30% عل خص  •

االخــرى  للعــروض 



التقرير السنوي ٢٠١٩

الهاتف: 92721999 968+
samaheights@samaresorts.com :البريد اإللكتروني

samaresortsandspa@ :االنستجرام
samaresortsandspa@ :الفيس بوك

الشروط و األحكام 
أرخص سعر ٣٠%أسعار الذروة ٢٠%السعر الحالينوع الغرف

1209684كوخ كبير

856859إطاللة جبلية

756052كوخ

604842كوخ صغير

453631خيمة عربية

تتضمن األسعار كافة الضرائب  •
تتضمن األسعار وجبة الفطور والعشاء  •

العرض غير متاح أثناء العطل الرسمية )خصم 10% أثناء العطل الخاصة(  •
القــدرة االســتيعابية للغــرف هــي شــخصين بالغيــن وطفــل واحــد فــي كال المنتجعيــن   •
ــن ــن أو 4 بالغي ــن وطفلي ــل: 2 بالغَي ــما الواص ــم س ــي مخي ــي ف ــوخ العائل ــتثناء الك باس

موسم الذروة يبدأ 1 أكتوبر ولغاية 30 أبريل.  •
خارج الموسم: 1 مايو ولغاية 31 سبتمبر.  •

العرض متاح لموظفي جمعية البيئة الُعمانية وأعضائها فقط.  •
يتوجــب علــى أعضــاء الجمعيــة والعامليــن فيهــا التواجــد شــخصيً إلشــغال الغــرف مــع   •

ــة. ــراز بطاقــة العضوي إب

مخيم سما الواصل الصحراوي في رمال الشرقية
يتيــح لكــم مغامــرة صحراويــة خــارج حــدود التصــور، حيــث يمكــن لكــم 
التعــرف علــى الموطــن األصلــي للبــدو وحقيقــة العيــش فــي الصحــراء.

الهاتف: 91126369 968+
samaalwasil@samaresorts.com :البريد اإللكتروني

samaresortsandspa@ :االنستجرام
samaresortsandspa@ :الفيس بوك

الشروط و األحكام 
أرخص سعر ٣٠%أسعار الذروة ٢٠%السعر الحالينوع الغرف

655245خيمة السلطان

957666الكوخ العائلي

604842الكوخ

تتضمن األسعار كافة الضرائب  •
تتضمن األسعار وجبة الفطور والعشاء  •

العرض غير متاح أثناء العطل الرسمية )خصم 10% أثناء العطل الخاصة(  •
القــدرة االســتيعابية للغــرف هــي شــخصين بالغيــن وطفــل واحــد فــي كال المنتجعيــن   •
ــن ــن أو 4 بالغي ــن وطفلي ــل: 2 بالغَي ــما الواص ــم س ــي مخي ــي ف ــوخ العائل ــتثناء الك باس

موسم الذروة يبدأ 1 أكتوبر ولغاية 30 أبريل.  •
خارج الموسم: 1 مايو ولغاية 31 سبتمبر.  •

العرض متاح لموظفي جمعية البيئة الُعمانية وأعضائها فقط.  •
يتوجــب علــى أعضــاء الجمعيــة والعامليــن فيهــا التواجــد شــخصيً إلشــغال الغــرف مــع   •

ــة. ــراز بطاقــة العضوي إب

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

هاتف التواصل: 95677480
LaserMaxxoman@ :الفيس بوك

الشروط و األحكام 
ريالين بدالً عن 3 رياالت  •

العرض غير متاح أثناء فترة األعياد.  •

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

wave_summit@ :االنستجرام
بيانات التواصل

باسم الجابري
97471484

الشروط و األحكام 
يحصــل كل عضــو مــن أعضــاء الجمعيــة علــى خصــم 20% علــى البرامــج الممتــدة   •

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

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

ــة الجــو والبحــر. مــن حال
يتوجب على أعضاء الجمعية تزويدنا برقم العضوية عند حجز رحالتهم.  •

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

تتضمــن مــا يزيــد عــن 700 شــركة فــي أكثــر مــن 70 موقعــً.
EEE.EE-EEEE.EEE :الموقع اإللكتروني

EE.EEEE :االنستجرام
الهاتف: 71708777 968+

الشروط والقوانين
خصم 30 دوالر على كل حجز.  •

»EEE2018« يجب استخدام الرمز الخاص بجمعية البيئة الُعمانية  •

منتجع مرتفعات سما في جبل شمس  
هــو المنتجــع البيئــي الوحيــد فــي ُعمــان حيــث يمكــن االســتمتاع بجمــال 

مرتفعــات ســما فــي جبــل شــمس وضمــن رفاهيــة معقولــة.
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عضوية الشركات
تــود جمعيــُة البيئــة الُعمانيــة أن تعّبــر عــن عميــق امتنانهــا للدعــم الكبيــر الــذي تلقتــه مــن جميــع األعضــاء لديهــا مــن الشــركات 

ــاه: المذكــورة أدن
● مركز تاول للسيارات

● شركة النفط الُعمانية للمصافي والصناعات البترولية )أوربك(
● الشركة الُعمانية العالمية للتنمية واالستثمار )أومنيفست(

● مجموعة الشركات الُعمانية العالمية القابضة
● شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة 

● مجموعة أجيت كيمجي
● قارة الملح للبترول

● أفيردا إلدارة النفايات
● الشركة الُعمانية للتنمية السياحية )ُعمران(

● ُعمان لإلبحار
● الشركة الُعمانية الهندسية للسماد )أوميفكو(

● ستراباك
● مجموعة نماء

● شركة الغاز الُعمانية
● مجموعة ماجد الفطيم

● شركة صحار للطاقة
● شركة نقطة السفريات

● حيا للمياه
● أبيرجي

● بنك ُعمان العربي
● شركة األنوار القابضة

● مجموعة القرم التجارية
● دليل للنفط

● البنك المركزي الُعماني
● أوكتال

● شركة النفط الُعمانية للتسويق
● شركة تنمية نفط ُعمان
● المتحدة لألوراق المالية

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

التعاون مع المنظمات الدولية
● برنامج األمم المتحدة للبيئة

● االتحاد الدولي لصون الطبيعة - المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 
● المفوضيـــة الدوليـــة لصيـــد الحيتــان 

● الهيئـة األمريكيـة لألسـماك والحيـاة البرية
● وزارة الداخلية األمريكية

● جمعية حفظ األحياء البرية
● جمعية عمل اإلمارات للبيئة

● اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي - مركز الجنوب الغربي للثروة السمكية والعلوم.
● اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي - مركز آالسكا للثروة السمكية والعلوم، مختبر الثديات البحرية

● جامعة إكستير، مركز علم البيئة والصون
● جامعة دورهام

● معهد األبحاث الفرنسي الستثمار البحار
● كيلونيا لو ريونيون

● المنظمة الدولية ألبحاث الطيور
● نيو إنجالند أكواريوم

● اتفاقية حماية األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية )مكتب أبو ظبي(
● شبكة حيتان بحر العرب
● مؤسسة حماية النسور

● وايلد مي
● جمعية الثدييات البحرية السلوفينية

● الجمعية األنجلو-ُعمانية
● الصندوق العالمي للطبيعة - باكستان

● منظمة » أوشنسويل« 
● صنــدوق »بيرنــد مايبــورغ« ألبحــاث الجــوارح وصونها

● كلير بلو فوتو
● معهد وودز هول لدراسة المحيطات

● جمعية ميجابترا لصون الحياة البحرية
● المعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات )الهند(
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شكر وتقدير

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

ــة  ــري لجمعيــ ــعيد، الراعــــي الفخــ ــبيب آل ســ ــارق بــــن شــ ــيد طــ ــمو الســ ــاص لصاحــــب الســ ــكر الخــ بــادئ ذي بــدء، نتقــــدم بالشــ
ــا. ــه دور محــوري فــي نجاحهــ ــة، وكان ل ــم للجمعيــ ــكال الدعــ ــة أشــ ــدم كافــ ــا دأب يقــ ــذي مــ ــة، الــ ــة الُعمانيــ البيئــ

وكل الشـــكر أيضً لـــوزارة البيئـــة والشـــؤون المناخيـــة، ووزارة الزراعـة والثـروة الســـمكية، ووزارة التربيـة والتعليـم، ووزارة التنميـة 
االجتماعيـــة، علـــى دعمهم الكريم والمتواصل للجمعية، ولتفهمهـــم لطبيعـــة عملنـــا وإرشـــاداتهم الكريمـــة.

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

الســـنوات القادمــة.

إن العاملــــين فــــي جمعيــــة البيئــــة الُعمانيــــة يشــكلون حجــــر األســــاس فــي كافــة أعمالهــــا ونشــــاطاتها التــي تقــوم بهــا، ونحــــن 
نتقــــدم بجزيــــل الشــــكر لــكل مــن قدمــوا خدماتهــم للجمعيــة علــى مــدى الســنوات التــي مــرت، ونـــود أن نعبـــر عـــن أســـفنا البالــغ 

بعــد أن غادرتنــا الفاضلــة جنــان العصفــور، غيــر أننــا ال نملــك إال أن نتمنــــى لهــــا كل التوفيــق والنجــاح فــي حياتهــا المهنيــة.

كمــا نتقــدم بأجمــل التهانــي والتبريــكات للفاضلــة عاتكــة أحمــد علـــى المولـــود الجديـــد، متمنيـــن لهـــا وألســرتها كل التوفيـــق 
فـــي هـــذه التجربـــة الجديـــدة فـــي حياتهـا

ــة  ــا علــى كاف ــة ســفراء يمثلونهـ ــن يعتبــرون بمثاب ــرام الذيـ ــا الكـ ــل ألعضائهـ ــكر الجزي ــة بالشـ ــة الُعمانيـ ــة البيئـ وتتقــدم جمعيـ
األصعــدة، والذيـــن كرســـوا الكثيـــر مـــن الجهـــد والوقـــت لحضـــور فعاليـــات الجمعيـــة وأنشـــطتها المختلفــة، ولدعمهـــم الكريــم 

ــة فــي ُعمــان الحبيبــة ــة البيئـ لجهـــود حمايـ

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

والشــكر موصــول أيضــً لكافــة وســـائل األعــالم الُعمانيـــة التــي قدمــت لنــا الكثيــر مــن الدعــم مــن خــالل إيصـــال رســـالة الجمعيـــة 
إلى المجتمع بجميع شرائحه، ولذلـــك فإننـــا نتقـــدم بالشـــكر الجزيل لجميع دور النشـــر التـــي واصلـــت تغطيتهـــا لـــكافة برامجنـــا 
ــة  ــة البيئـ ــح جمعيـ ــةُ  لصالـ ــاحات إعالنيــة مجانيـ ــت مسـ ــي خصصـ ــر التـ ــة للصحافــة والنشـ ــكر دار القمـ ــص بالشـ ــا، ونخـ ونجاحاتنـ

الُعمانيـــة خـــالل الســـنوات الســـبع الماضيـــة، ولوكالـــة تراكـــس عمـــان لتقديم خدمـــات األخبـــار الصحفيـــة.
كمــا نعبــر عــن عظيــم امتناننــا لمبــادرة »حديقــة إيميلــي« والتــي تــم إنشــائها تكريمــً لذكــرى إيميلــي جويــت التــي وافتهــا 
ــا البيئــة، وقــد قــررت عائلتهــا وأصدقائهــا  المنيــة عــام 8102، والتــي عاشــت معظــم حياتهــا فــي ُعمــان مكرســًة نفســها لقضاي
جمــع التبرعــات لتمويــل ودعــم مشــروع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة »المــدارس الخضــراء«، وذلــك مــن خــالل المشــاركِة فــي ســباقات 

ــو تــي إم بــي والهــوت روت. المارثــون وأشــباهها، مثــل ي

شكر وتقدير للمتطوعين

إن المتطوعيــن لهــم دور هــام وأساســي فــي عمــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، ونخص بالشــكر كًلا من:

الفاضلــة/ جوســــتين كــــوان علــى تفانيهــا ودعمهــــا وتكريســــها الكثيــــر مــــن الجهــــد والوقــــت فــــي تصميــــم وإنتــــاج التقريــــر 
ــة. ــة الُعمانيــ ــة البيئــ الســــنوي لجمعيــ

األفاضــل مانســي كانابــار وأوناتــي أشــار للمســاهمة فــي شــؤون العضويــة مــن خــالل التواصــل مــع األعضــاء بهــدف تجديــد 
العضويــة. تجديــد  إلــى كيفيــة  األعضــاء  وإرشــاد  البيانــات  قاعــدة  وتحديــث  العضويــة 

األفاضــل أســعد العامــري وبيــوش ســينج وأحمــد الجامعــي وســالم الســعدي وجمعــة الفارســي واألميــن ومحمــد حنيــف ومحمــد 
لمســاهمتهم  أحمــد،  ونيــاز  وراجمالــو  كريشــناري  وبهاســكير  ميــا  وشــريف  الغســالم  وشــهيد  حســين  وإقبــال  ميــا  ربيــل 

ودعمهــم لحملــة تنظيــف شــواطئ جزيــرة مصيــرة.

األفاضــل ألفيــا وأروى وبالجــوش وكوزمــان وإينــاس أرعــد وفهــد العبــري وهيثــر دونــكان وكورثانــان جانيــش وماهــر اللمكــي 
ُعمــان  الزكوانــي، لدعــم مبــادرة طبيعــة  ناتالــي كازاكوفــا وريجيــل ســيدينو وقيــس  إيالســوفا و  الوضاحــي ومادينــا  ومــروى 

ولنشــر الوعــي وجمــع التبرعــات أثنــاء الفعاليــات الرياضيــة.
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ــد  ــس محم ــالفيس وبلقي ــدا جونس ــس وجوالن ــن نوني ــي وأرفي ــن المياح ــد الرحم ــي وعب ــد رفاع ــر أحم ــو بك األفاضــل أب
وبيــان بنــت راشــد الندابــي وغيــداء بنــت عبــد اهلل بــن ســالم الســعيدي وحــواء الشــريقي وخالــد الخالــدي وكورثانــان 
جانيــش وســارة الطائــي، للدعــم والمســاعدة ضمــن فعاليــة إيكوثــون االبتــكارات الخضــراء، ولمحمــد األخزمــي وجاييــش 
راميــز ببــال لتصويــر نفــس الفعاليــة، وأميــرة اليعربــي وآن ك ســوبير وكريســتينا كريسشنســين ودانــة ســرحان وإســالم 
ــوال المزينيــة  ــد الصافــي الحريبــي ومــروج الســعدي ون بوزيجوينــدا وجاغروتــي نارافانــي وجــون ســي ســاكوتي وخال
وعمــر العبــد الوحيــد وريــا الفارســي وســعيد البوســعيدي وصهيــب ســالم العانــي وطــارق الخروصــي ورشــاد المحروقــي 
وناصــر التوبــي ودينيــس ب هيندرســون، لوقتهــم وجهدهــم خــالل عملهــم كمشــرفين ضمــن مبــادرة إيكوثــون االبتــكارات 
الخضــراء، والدكتــور ُمهــاب بــن علــي بــن طالــب الهنائــي والدكتــور ســيفاكومار نالوســومي وخليــل المنــذري وإبراهيــم 
الحارثــي والدكتــور عامــر الهنائــي والبروفيســور نيكــوالس نيبيــل والدكتــور علــي العلــوي ووعــادل الحبيشــي وطــالل 
العولقــي وحســن العجمــي وســلطانة الجردانــي، لمســاهمتهم فــي نجــاح فعاليــة إيكوثــون االبتــكارات الخضــراء مــن خــالل 
الكلمــات الملهمــة التــي قدموهــا، وإبراهيــم الحارثــي والدكتــور مهــدي أحمــد جعفــر والدكتــورة فــرح البروانــي وحســن 

العجمــي وعــادل الحبيشــي، لتشــكيل لجنــة التحكيــم لفعاليــة إيكوثــون االبتــكارات الخضــراء.

ــعيدية  ــا البوس ــي وصابرين ــد الهنائ ــدا راش ــي وجي ــد اهلل الحارث ــس وعب ــن نوني ــالفيس وأرفي ــدا جونس األفاضــل جوالن
ــا كارادزيــك للمســاهمة فــي مشــاركة الجمعيــة فــي ســوق الســبت واإلشــراف علــى  وحمــد الشــرجي وجامشــيدول علــم وآن

ــة. ــد العضوي ــة وتجدي ركــن الجمعيــة والعمــل علــى نشــر الوعــي وتلقــي طلبــات العضوي

الفاضلــة غديــر اللواتــي للوقــت والجهــد الــذي كرســته للعمــل مــع فريــق الجمعيــة علــى البرامــج التعليميــة وعلــى وســائل 
االجتماعــي. التواصــل 

الفاضــل دانييــل أويــن للتطــوع والعمــل علــى إعداد فهم واســع لقطاع صيد األســماك في جزيرة مصيرة ةفي مســقط.

الفاضلــة ســارايو ريجافــان، للعمــل علــى إعــداِد قائمــة لمكتبــة الجمعيــة وإعــداِد نظــام تصنيــف لهــا، وإلعــداد المســودة األوليــة 
لإلرشــادات الخضــراء )قواعــد ســلوكية ألفضــل الممارســات الصديقــة للبيئــة( للفنــادق والمطاعــم فــي ُعمــان.

األفاضل شــيماء الخروصي وأســامة الكندي، لمســاهتمهم في إنجاز  التصاميم والرســومات.
والشــكر موصــول أيضــً لجميــع المتطوعيــن الذيــن قــد ال يتــم ذكرهــم هنــا وقــد قدمــوا المســاعدة للجمعيــة بــأي طريقــة كانــت 

خــالل كافــة حمــالت التواصــل المجتمعــي والتوعيــة والتعليــم والعضويــة فــي عــام 2019.

فشــكرًا جزيــاًل مــن القلــب لجميع المتطوعين الذين يعــود لهم الفضل في تحقيق كل مــا أنجزته الجمعية.
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