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لعام  الُعمانية  البيئة  السنوي لجمعية  التقرير  أقدم لكم  أن  إنه لمن دواعي سروري 
2013، والذي سترون من خالله  كيف كان العام الفائت عام  خير على الجمعية وعلى 
حصلنا  الذي  والدعم  المساعدة  بفضل  خالله  تمكنا  حيث  وتطورها.  نموها  مسيرة 
عليه من شريك الجمعية في بناء القدرات، الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال، 
تمكنا من تدريب عدد من الشباب المتخرجين حديثًا في مجال آلية عمل المنظمات 
األهلية. حيث قرر عدد من هؤالء الشباب بعد اجتيازهم لهذا البرنامج االلتحاق بالعمل 
الُعمانية.  البيئة  جمعية  مع  البقاء  منهم  آخر  عدد  اختار  بينما  أخرى،  جهات  لدى 
وبالنسبة للذين قرروا العمل مع جهات أخرى، فقد غادروا الجمعية متسلحين بفهم 
جديد لمختلف الجوانب البيئية، مع إدراك أوسع لطبيعة عمل المنظمات األهلية، وما 
الذي بمقدور تلك المنظمات تحقيقه على أرض الواقع. وأنا شخصيًا على يقين تام من 
أن هؤالء الشباب سيكونون بمثابة سفراء يمثلون جمعية البيئة الُعمانية في مكان 
عملهم الجديد. وأما بالنسبة للخريجين من الشباب الذين قرروا مواصلة العمل مع 
الجمعية بشكل دائم، فإنهم سيحصلون على كل الدعم من جانب الجمعية من خالل 
تزويدهم بالعديد من الخبرات المتنوعة، إضافة إلى توفير مزيد من الدورات التدريبية 
بما  التوعية،  الميداني وحمالت  العمل  تجربتهم في  وتعزيز  لهم لصقل مهاراتهم، 
النهاية من  الحكومية، وبما يمكنهم في  المنظمات غير  يغطي كافة جوانب عمل 
العمل على تطوير األفكار النيرة التي يحملونها، والتي قد تتحول في بعض الحاالت 

إلى رؤى استراتيجية يتم تبنيها على الصعيد الوطني.

كما أن الجمعية ماضية في توسيع أعمالها البحثية التي ما زالت تثمر عن نتائج إيجابية 
المهددة  األنواع  أعداد بعض  نرى  أخرى، وذلك حين  التفاؤل من جهة، ولكنها قد تكون مؤسفة وتدعو لألسى من جهة  للكثير من  وتدعو 
باالنقراض في تناقص مستمر. ووحدها الدراسة والمراقبة المستمرة من جانبنا هي التي من شأنها إحداث التغيير المطلوب في هذا الصدد.

وأود هنا أن أعرب عن إشادتي بجميع الشركات التي آمنت بنبل أهداف الجمعية وسمو رسالتها، فكانت لنا بحق خير شريك على مدى سنين 
عديدة. وإن ما يحويه هذا التقرير السنوي لهو خير شاهد على المنجزات التي استطاعت الجمعية تحقيقها بفضل دعمكم وتمويلكم.

وال شك أن مواصلة تمتين أواصر التعاون مع كل من القطاعين العام والخاص سوف تلعب دورًا حيويًا في استمرار مسيرة نجاح الجمعية في 
المستقبل.

وقد تمكنت الجمعية من بناء عالقات تعاون راسخة مع كل من وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة التنمية االجتماعية، وكذلك وزارة الزراعة 
والثروة السمكية. ونحن نقدر عاليًا دعمهم الكريم للجمعية وإيمانهم بقدراتها. 

تتبوأ  الجمعية  في جعل  أساسي  دور  لهم  كان  ممن  للجمعية  الداعمة  الجهات  لكافة  بخالص شكرنا  لنتوجه  الفرصة  ننتهز هذه  أن  ونود 
مكانتها الرائدة بين الجهات المعنية بالمحافظة على اإلرث الطبيعي الذي تزدان به السلطنة. 

كما أود أن أعرب عن شكري الخاص وتقديري لكافة األعضاء من األفراد، وللمتطوعين، وأعضاء المجلس التنفيذي، الذين كرسوا الكثير من 
وقتهم لصالح الجمعية، والذين لوال جهودهم ومساهماتهم لما كان لنا أن نصل إلى المكانة المميزة التي وصلنا إليها اليوم. 

تانيا بنت شبيب آل سعيد
رئيسة الجمعية

مقدمةكلمة رئيسة الجمعية

لقد كان عام 2013 حافاًل بالكثير من األنشطة واألعمال بالنسبة لجمعية البيئة الُعمانية، 
وقد تمكنت الجمعية من خالل برنامج بناء القدرات وتدريب الشباب الُعماني في مجال 
الحفاظ على البيئة من تجاوز كافة التوقعات، ومن تعزيز المشاريع التربوية وأنشطة 

توعية المجتمع، إلى جانب برامج المتطوعين واألبحاث العلمية.

كما تم خالل العام كذلك مواصلة مختلف الفعاليات السنوية، مثل مهرجان مصيرة، 
نجاحًا  حققت  والتي  والجامعات،  للكليات  الخطابة  ومسابقة  األرض،  ساعة  ومبادرة 

مبهرًا هذا العام بمشاركة 22 فريقًا وأكثر من 100 طالب!

االكتشافات  من  المزيد  عن  الجمعية  بها  تقوم  التي  العلمية  المشاريع  أثمرت  كما 
المقرر  من  حيث  والدالفين،  الحيتان  مجال  في  األخص  وعلى  الملموسة،  والنتائج 
ألسراب  الصناعية  األقمار  بواسطة  المتابعة  على  المستقبل  في  جهودنا  تتركز  أن 
بدأنا  وقد  الجينية.  الناحية  من  بتفردها  تتميز  التي  العرب  بحر  في  الحدباء  الحيتان 
مع  بالتعاون  الحيتان  من  النوع  هذا  على  بالحفاظ  الكفيلة  اإلجراءات  باتخاذ  بالفعل 
اللبان في محافظة ظفار  والخاص. كما شارف مشروع  الحكومي  القطاعين  كل من 
على نهايته بعد أربع سنوات من األبحاث المضنية، وننتظر بكل لهفة قطف ثمار هذا 
المشروع خالل عام 2014. كما توصلنا إلى نتائج على جانب كبير من األهمية حين لفتنا 
انتباه الجميع إلى انخفاض أعداد سالحف الريماني بنسبة 83% مقارنة بأعدادها عام 
1977، األمر الذي دفع إلى تكثيف جهود حماية تلك السالحف من قبل كافة األطراف 

والجهات المعنية.

مشروع  من  الثالثة  للمرحلة  الالزم  التمويل  على  للحصول  حاليًا  الجمعية  وتسعى 
المشاكل  من  اثنتين  مع  التعامل  سيحاول  والذي  بيئيًا،  وتثقيفها  المرأة  تمكين 

البيئية التي تم تحديدها من قبل المشاركين سابقًا في المشروع. كما أن حملة استزراع األشجار هذا العام كانت استثنائية بكل المقاييس، 
حيث تكاتف جميع المتطوعين، سواء من بين الطالب أو من بين أعضاء الجمعية على استزراع اآلالف من األشجار المحلية!

كما تم خالل عام 2013 تدريب تسعة من كوادرنا الُعمانية في مجال البحث وإدخال البيانات وتحليلها، إلى جانب عمليات إنقاذ الدالفين، وإدارة 
متابعتهم  إفريقيا في سياق  أو جنوب  المغرب  مثل  بعيدة  إلى دول  اإلطار  قد سافر في هذا  أن بعضهم  اإلدارية. حتى  واألعمال  المشاريع، 
لمختلف البرامج التدريبية. ومن الجدير بالذكر أننا قد تمكنا من تحقيق كل ذلك بفضل شراكتنا مع الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال. 
وقد عقدنا العزم على مواصلة تدريب الشباب الُعماني من حملة الشهادات الجامعية وغيرهم، على مهارات العمل الالزمة في مجال الحفاظ 

على البيئة خالل األعوام القادمة.

وقد شاركت جمعية البيئة الُعمانية خالل هذا العام في العديد من المؤتمرات، وورش العمل، واالجتماعات التي عقدت في مختلف دول العالم، 
مثل كوريا الجنوبية، والواليات المتحدة األمريكية، واألردن، ومصر، واإلمارات العربية المتحدة، وتونس. وال تزال الجمعية تواصل دورها الريادي على 

صعيد المنظمات األهلية التي ُتعنى بشؤون البيئة على مستوى العالم.

كما تفخر جمعية البيئة الُعمانية بكونها عضوًا في اللجنة المكلفة باإلشراف على إعداد االستراتيجية الوطنية لحماية السالحف. وكذلك في 
اللجنة المكلفة بتشكيل فريق عمل لدراسة آثار استخدام األكياس البالستيكية، حيث تترأس وزارة البيئة والشؤون المناخية كاًل من اللجنتين. 

إلى جميع  إضافة  التنفيذي،  المجلس  وأعضاء  الُعمانية،  البيئة  لكافة موظفي جمعية  الجزيل  ألعرب عن شكري  الفرصة  أنتهز هذه  ان  وأود 
المتطوعين على الوقت والجهد الذي بذلوه في سبيل نجاح الجمعية في كل ما تقوم به. كما أنه لم يكن باإلمكان تحقيق كل هذه اإلنجازات 
لوال الدعم والمساندة التي حصلنا عليها من جانب قطاع الشركات في السلطنة، فلكم منا جميعًا كل الشكر والتقدير على دعمكم الكريم.
أتمنى لكم كل المتعة والفائدة أثناء تصفح هذا التقرير السنوي لعام 2013، وشكرًا لكم على تخصيص جزء من وقتكم الثمين للتعرف على 

كافة األعمال التي قامت بها الجمعية، وعلى ما حققته من منجزات خالل العام.

مع أطيب التمنيات،

لميس داعر
المديرة التنفيذية
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المجلس التنفيذي لجمعية
البيئة الُعمانية

تم في شهر مارس عام 2012 انتخاب أعضاء المجلس التالية أسماؤهم لمدة عامين:

رئيسة المجلس التنفيذي

الدبلوم  العذبة، وشهادة  والمياه  البحار  أحياء  علم  البكالوريوس في  درجة  على  آل سعيد حاصلة  بنت شبيب  تانيا  السيدة  السمو  صاحبة 
في تعليم مرحلة الطفولة المبكرة، وهي عضو مؤسس لجمعية البيئة الُعمانية، وشغلت منصب رئيس المجلس التنفيذي للجمعية منذ 
إنشائها. جدير بالذكر أن السيدة تانيا هي التي بادرت بإطالق حملة »ال لألكياس البالستيكية«، كما أنها تتولى تنظيم الحفل الخيري السنوي 
لصالح الجمعية، إضافًة إلى تمثيلها للجمعية دائمًا في وسائل اإلعالم. وقد فازت السيدة تانيا بجائزة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج 

العربية للتميز البيئي كأحسن شخصية بيئية في منطقة الخليج العربي عام 2009.

نائب الرئيس

الدكتور مهدي أحمد جعفر، أحد األعضاء المؤسسين لجمعية البيئة الُعمانية وشغل منصب نائب رئيس الجمعية منذ تأسيسها. وكان قد 
عمل في السابق في مجال تنمية الموارد البشرية قبل أن يغير وجهته المهنية نحو الحفاظ على الطبيعة والتوعية والتثقيف البيئي والعالقات 
الدولية. وقد ساهم في تدشين اإلستراتيجية األولى لسلطنة ُعمان حول الحفاظ على البيئة وساهم في صياغة اإلستراتيجية الثانية للتنوع 
اإلحيائي إلى جانب خطة العمل الوطنية. كما شارك في رئاسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي للحفاظ على الجبال التابعة لمركز الدراسات 
والبحوث البيئية بجامعة السلطان قابوس، حيث تم عرض المشروع البحثي للحفاظ على الجبل األخضر. وعالوًة على ذلك، إنضم الدكتور مهدي 
إلى عضوية العديد من اللجان الوطنية التي تبحث مجموعة متنوعة من القضايا البيئية، كما أنه يشغل عضوية العديد من لجان التحكيم، 
من بينها برنامج منح فورد اإلقليمية للمحافظة على البيئة والمسابقة اإلقليمية للخطابة البيئية للكليات والجامعات. وقد تم ترشيح الدكتور 
مهدي لتمثيل المنظمات األهلية إلقليم غرب آسيا في مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة واجتماع المجموعات الرئيسية واألطراف ذوي 
الصلة المشاركة في المؤتمرات الدولية خالل األعوام 2010 و2011 و2012. كما ُاختير أيضًا ممثاًل عن المجموعة االستشارية الدولية للبيئة خالل الفترة 
من 2010 وحتى 2012. ويعد الدكتور مهدي متحدث منتظم وكاتب وعضو بهيئات استشارية في العديد من قضايا التنمية المستدامة والبيئة. 

 المديرة التنفيذية

التنفيذي للجمعية منذ تأسيسها،  المجلس  الُعمانية، وهي عضوة في  البيئة  إدارة جمعية  الفاضلة/ لميس داعر عضوة مؤسسة بمجلس 
وتقوم بإدارة الجمعية تطوعيًا. وقد مثلت الجمعية في أغلب االجتماعات اإلقليمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة خالل السنوات األولى لتأسيس 
الجمعية. جدير بالذكر أن الفاضلة لميس حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم البيئية، وعملت في السابق كاستشاري بيئي لعدد من 
شركات الهندسة البيئية، وتم ندبها للعمل في شركة تنمية نفط ُعمان لمراقبة معايير األيزو 14000. ولقد كانت الفاضلة/ لميس مسؤولة عن 
إدارة جميع مشاريع الجمعية والعاملين بها، وكان لها الفضل في تأمين العديد من فرص التمويل والرعاية للجمعية وكذا إعداد المقترحات 
الخاصة بمشاريع الجمعية القائمة. كما ترأست اللجنة التوجيهية لمركز سالحف رأس الجنز، وشاركت في إدارة حملة »ال لألكياس البالستيكية«، 
وتتولى كتابة البيانات الصحفية بانتظام، فضاًل عن قيامها بفحص دقيق وشامل لموقع جمعية البيئة الُعمانية اإللكتروني. وهي مسؤولة أيضًا 

عن زيادة مهارات العاملين في الجمعية، ووضع برامج تدريبية مناسبة من أجل برنامج الخريجين الجدد.

مسؤول التوعية واإلرشاد

البكالوريوس في علوم  الفاضل/ ناصر المسكري يشغل حاليًا منصب خبير بيئي في شركة »أوكسيدينتال ُعمان«، وهو حاصل على درجة 
رئاسة قسم  أخصائي محميات طبيعية، وشغل  ناصر في منصب  البيئية. عمل  والدراسات  البحرية  العلوم  السمكية وماجستير في  الثروة 
التراخيص ورئاسة قسم تقييم المشاريع في وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة وموارد المياه، كما شغل منصب مدير التخطيط لصون الطبيعة 
بالوزارة ذاتها. ويشغل حاليًا منصب مستشارًا للمسؤولية االجتماعية في شركة »أوكسيدينتال ُعمان« منذ عام 2009. وعالوًة على ذلك، فإنه 
يشغل عضوية لجنة »محمية المها العربي«، وعضوية اللجنة الوطنية »لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة«، كما كان عضوًا في اللجنة الوطنية 
الختيار التراث العالمي والمواقع الطبيعية في سلطنة ُعمان، ولجنة التنوع اإلحيائي البحري في ُعمان. جدير بالذكر أن الفاضل ناصر كان عضوًا 
مؤسسًا بجمعية البيئة الُعمانية وأحد أعضاء المجلس التنفيذي لمدة عامين إعتبارًا من 2004 وحتى 2006، كما شغل خالل نفس الفترة منصب 

رئيس المجموعة البرية التابعة للجمعية.

أمين الصندوق

الفاضل/ ياسر مّكي، مهندس نظم في المشروع المشترك بين شركتي »هيل الدولية« لتطوير مطار مسقط الدولي ومطار صاللة الدولي. 
وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات، وعضو في جمعية البيئة الُعمانية منذ عام 2004، وأمين صندوق الجمعية في 
الُعمانية. جدير  البيئة  لجمعية  والخاصة  العامة  المشاريع  إدارة ميزانيات  الصندوق  أمين  الحالي. ومن مسؤوليات منصب  التنفيذي  المجلس 
بالذكر أن ياسر هو الذي طبق نظام المحاسبة في الجمعية، والفاضل ياسر يقوم بنشاطات مكثفة في مجال زيادة المهارات التطوعية، وقد 

قام بتنظيم معظم حمالت التنظيف التي أطلقتها الجمعية على مدار السنين الماضية وتولى إدارتها.

مسؤولة العالقات العامة

رأس  تطوير  لمشروع  واإلتصاالت  العامة  العالقات  كمستشارة  ُعمان  نفط  تنمية  شركة  في  حاليًا  دانة  الفاضلة  تعمل  سرحان،  دانة  الفاضلة/ 
الحمراء، وقد شغلت سابقًا منصب مدير المسؤولية االجتماعية ومدير التسويق في شركة »عمران«. وقبل انضمامها لشركة »عمران« شغلت 
»قصر  فندق  في  التجارية  العالمة  وسفير  العامة  العالقات  ومدير  سي«،  بي  إس  »إتش  بنك  في  والتسويق  الشركة  شؤون  مسؤول  منصب 
البستان«. ُيذكر أن الفاضلة/ دانا حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الضيافة الدولية والسياحة، ودبلوم في إدارة السياحة المسؤولة من 
جامعة ليدز متروبوليتان في بريطانيا. جدير بالذكر أن الفاضلة دانا تشغل عضوية المجلس التنفيذي الحالي لجمعية »التدخل المبكر لألطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة«، وهي عضو فاعل في جمعية البيئة الُعمانية منذ تأسيسها.

عضو المجلس التنفيذي

دكتور محسن بن مسلم العامري، حاصل على درجة الدكتوراة في علم األحياء وعلوم البيئة والتربة، وتتركز اهتماماته البحثية في التلوث 
البيئي من جراء مياه الصرف الصحي، وبيئة النباتات، وله ما يزيد على 13 عماًل علميًا مطبوعًا، وهو عضو فاعل في جمعية البيئة الُعمانية منذ 
4 سنوات، كما أنه يشغل عضوية المجلس التنفيذي الحالي منذ 4 أعوام. ويشغل الدكتور محسن رئاسة مشروع الجمعية لحماية أشجار اللبان 
في ظفار، وهو المشروع الذي يهدف إلى مراقبة صحة أشجار اللبان وتحديد عدد المرات التي يمكن فيها جمع اللبان قبل تعرض األشجار ألضرار 
دائمة، وقد تم مؤخرًا إعداد فيلم فرنسي وثائقي حول هذا المشروع أذيع خالل عام 2012. وعالوة على ذلك، فقد اضطلع الدكتور محسن بدور 
فاعل في زيادة التواصل مع المجتمع ودعم مشاريع االستزراع في ظفار بالتعاون مع كل من المدارس والجهات الحكومية المختلفة. جدير بالذكر 
أن الدكتور محسن دائمًا ما يلتقي - بالنيابة عن جمعية البيئة الُعمانية - بالمتطوعين من المنطقة الجنوبية في ُعمان ويتفاعل معهم، كما 

أنه يسافر إلى مسقط كل شهر لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي للجمعية. 

عضو المجلس التنفيذي وأمين السر

الخاص، حيث عمل  بالقطاع  العمل  األعمال وله خبرة طويلة في  »النورس« في منصب مدير تطوير  رائد داوود يعمل حاليًا بشركة  الفاضل/ 
لما يربو على 15 عامًا في مجاالت متعددة من بينها االتصاالت، والبنوك، واالستثمارات، والتدقيق، وهو عضو مؤسس لجمعية البيئة الُعمانية 
األعمال تخصص فرعي  إدارة  العليا وبكالوريوس في  الدراسات  رائد حاصل على شهادة في  التجارية والشعار بها. والفاضل  العالمة  ومبتكر 
بالموارد  تتعلق  أمور  للمساعدة في  بوقته  يتطوع  ما  الُعمانية، وكثيرًا  البيئة  فاعل في جمعية  رائد عضو  الفاضل  أن  بالذكر  تسويق. جدير 

البشرية، والتصميم، واألعمال الفنية، كما يشغل حاليًا منصب أمين السر.

عضو المجلس التنفيذي

بالمملكة  من جامعة تيسايد  تخرجه  بعد  األعمال.  إدارة  وماجستير  الهندسة  في  البكالوريوس  درجة  على  المطاعني، حاصل  عامر  الفاضل/ 
المتحدة في تخصص هندسة األجهزة والتحكم، انضم إلى شركة تنمية نفط ُعمان في عمليات التسويق والتوزيع وإقرار صالحية التشغيل. 
اإلدارية والمالية في المستشفى السلطاني.  العام للشؤون  المدير  العمل بوزارة الصحة حيث شغل منصب نائب  إلى  إنتقل  وفي عام 1993، 
العام   المدير  منصب  في  تعيينه  يتم  أن  1997 قبل  عام  في  )نيوكاسل(  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة  على  للحصول  دراسته  أتم  ثم 
في  المسال  الطبيعي  للغاز  الُعمانية  الشركة  لدى  بالعمل  إلتحق  وقد  الصناعية.  العامة للمناطق  في المؤسسة  لمنطقة صور الصناعية 
لديه شغف  عامر  الفاضل  أن  بالذكر  التاريخ. جدير  المنصب حتى هذا  يزال يشغل هذا  وال  التنفيذي  الرئيس  نائب   2002 ليشغل منصب  عام 
شديد بالعلم والتعلم وهو عضو في عدد من مجالس الجامعات والكليات التقنية ورئيس  مجلس أمناء كلية HAS التابعة للشركة الُعمانية 
للغاز الطبيعي المسال. كما أنه يشغل أيضا رئاسة لجنة المناقصات وغيرها من اللجان العاملة وهو أيضا عضو فاعل بمجلس إدارة جمعية 

سالمة الطرق الُعمانية. 

عضوة المجلس التنفيذي

وتعمل  النبات،  وراثة  علم  األمريكية في مجال  المتحدة  بالواليات  الدكتوراة من جامعة منيسوتا  درجة  السعدي حاصلة على  نادية  الدكتورة 
الدكتورة نادية حاليا مديرًة للبرنامج الخاص بمركز الموارد الوراثية للحيوان والنبات. كما تعمل الدكتورة نادية أيضا كأستاذة في قسم علوم 
الحيوية، كما تتولى  الوراثي والتكنولوجيا  التنوع  الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس حيث تقوم بتدريس  العلوم  المحاصيل بكلية 
أن  بالذكر  الدكتوراة. جدير  لنيل درجة  المتقدمين  الطالب  البكالوريوس والماجستير وتشرف حاليًا على أحد  العديد من طالب  اإلشراف على 
الدكتورة نادية قامت بنشر أوراق بحثية في عدد من الدوريات العلمية الشهيرة في مجال الهندسة الوراثية وتشخيص األمراض والتنوع الوراثي، 

كما أنها تشغل عضوية العديد من اللجان المحلية والدولية في مجال الموارد الوراثية للنباتات. 
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مشاريع صون البيئة البحرية

األبحاث المتعلقة بحماية السالحف البحرية

تتمتع  التي  األهمية  قاطع،  عامًا بشكل  السلطنة على مدى 35  داخل  إجراؤها  تم  التي  البحثية  واألعمال  المسوحات  العديد من  أثبتت  لقد 
بها السلطنة عالميًا على صعيد حماية وصون السالحف البحرية، حيث تم تصنيف جميع جميع السالحف إما على أنها »مهددة باالنقراض« أو 
»مهددة باالنقراض بشكل خطير« على مستوى العالم أجمع. وخالل األعوام السبعة الماضية، قامت جمعية البيئة الُعمانية بالتعاون مع وزارة 
البيئة والشؤون المناخية إلى جانب نخبة من كبار العلماء على مستوى العالم بلعب دور رائد على صعيد األبحاث المتعلقة بالسالحف 
بشكل عام في السلطنة. وقد تمكنا بفضل ذلك من زيادة معرفتنا وإدراكنا للنواحي البيولوجية والبيئية الخاصة بالسالحف، وما يجب عمله 
لحمايتها، ناهيك عن زيادة الوعي العالمي بأهمية أنواع السالحف التي تعيش في السلطنة. وقد تمكنت الجمعية بفضل الكثير من المنح 
والدعم طويل المدى من جانب »الهيئة األمريكية لخدمات الحياة الفطرية والثروة السمكية« من العمل على صون السالحف من خالل 
الرصد المستمر والجهود البحثية، إلى جانب تعزيز قدرات الموارد البشرية واألنشطة اإلدارية وإشراك المجتمعات المحلية في هذا األمر. وتقوم 

جمعية البيئة الُعمانية حاليًا بالبحث عن مصادر الدعم المحلي للتمكن من االستمرار في مراقبة جماعات السالحف الموجودة في ُعمان.

وتجري معظم أنشطة المشروع بشكل أساسي في جزيرة مصيرة وتتركز على سالحف الريماني.

وتشمل أهداف المشروع على المدى الطويل ما يلي:

• إجراء األبحاث التي تساعد في توجيه إدارة عمليات صون السالحف، وعلى األخص سالحف الريماني ذات األهمية العالمية التي تستوطن جزيرة 
مصيرة.

• دراسة معدالت الهجرة والتعشيش للسالحف، بما يمكن من إدراك وجود أي تفاعل محتمل مع األنشطة البشرية.
• إجراء األبحاث الالزمة لتقييم عادات التعشيش لدى السالحف.

• العمل على تحديد، وتقييم، والتخفيف من األخطار التي تتهدد السالحف من خالل تقديم التوصيات المتعلقة بإدارة المحافظة على السالحف.
• العمل على بناء القدرات لدى المجتمعات والمؤسسات المحلية لتمكينها من المساعدة في أبحاث السالحف وفي حمايتها.

• االرتقاء بوعي المجتمع المحلي والجمهور بشكل عام حيال قيمة وأهمية تلك السالحف باعتبارها مكونًا أساسيًا ضمن بيئة سليمة.

يمكن إيجاز اإلنشطة الرئيسية التي جرت خالل العام الماضي فيما يلي:

التناقص الخطير ألعداد السالحف البحرية

البحث  أهداف  بنفس  مصيرة  شواطئ  على  السالحف  تعشيش  ألماكن  المسح  عمليات   2013 عام  استمرت  التوالي،  على  السادسة  للسنة 
األساسية المتمثلة بتحديد العدد الكلي لألعشاش على الشاطئ لتقييم وتحليل اتجاهات التعشيش لدى السالحف. كما تم إدراج المزيد من 
أنشطة المراقبة الثانوية ضمن نطاق العمل بما يمكننا من معرفة معدل النجاح في بناء األعشاش وفي تفقيس البيوض كوسيلة لتقييم 

النتاج التكاثري على مختلف الشواطئ.

ويتولى فريق المساعدين الميدانيين وفريق الدعم العلمي التابع للجمعية القيام بالعمل الميداني بالتعاون مع مكتب المراقبين البيئيين 
التابع لوزارة البيئة والشؤون المناخية بالجزيرة. وتتمثل أبرز نتائج هذه األبحاث في أنه يجري في الوقت الحالي استخدام البيانات التي تم 
جمعها حول هذا البرنامج على مدار السنوات الست الماضية، باإلضافة إلى البيانات الناتجة عن أعمال التحليل المبدئي في عام 1977 بالتعاون 
مع العلماء في فلوريدا، إلعداد مطبوعة علمية لتقييم تغييرات أعداد السالحف المعششة خالل السنوات الخمسة والثالثين الماضية.  وقد 
دقت النتائج األولية ناقوس الخطر بشأن االنخفاض الخطير في أعداد السالحف بنسبة تفوق 82% منذ عام 1977! ورغم أن التحليل الكامل لما 
ينته بعد، إال أن تلك النتائج قد فرضت على الجمعية النهوض بدور أكثر فعالية من حيث إجراءات حماية السالحف إلى جانب توحيد الجهود مع 

كافة الجهات المعنية األخرى بالتزامن مع االستمرار في رصد تجمعات السالحف.     

توعية المجتمع

تم عقد مهرجان مصيرة السنوي بالتزامن مع بداية موسم تعشيش سالحف الريماني. ويمتد هذا المشروع التوعوي ليشمل أطفال المدارس، 
واليافعين، وجمعية المرأة الُعمانية، وجموع الصيادين، إلى جانب عدد من العاملين في مكتب الوالي. ويمكن االطالع على التفاصيل الكاملة 
الخاصة بالمهرجان في الصفحة22. وقد استمر الفريق التربوي والتعليمي في الجمعية بإعداد الالفتات اإلرشادية، وملصقات المعلومات العامة 
على جزيرة مصيرة. وقد تم توزيع عدد من تلك الملصقات اإلعالنية خالل مهرجان مصيرة. وقد تم االنتهاء من تصميم الالفتات، كما تم الحصول 

على التصريح الالزم من وزارة البيئة والشؤون المناخية لتثبيتها عام 2014. 

التوظيف والتدريب

قامت جمعية البيئة الُعمانية بتوظيف وتدريب ثالثة مساعدين ميدانيين محليين للعمل بدوام كامل للمساعدة في أعمال البحث التي تجريها 
الجمعية على جزيرة مصيرة. ويعمل هؤالء المساعدون الميدانيون ضمن مشاريع السالحف التي تقوم بها الجمعية خالل موسم التعشيش، 
ويقدمون المساعدة في كل من مشروعي »النهضة ألبحاث الحيتان والدالفين«، ومشروع دراسة الرخمة المصرية الذي تقوم به الجمعية خارج 
بمثابة  ليكون  لها على جزيرة مصيرة  بإنشاء مكتب دائم  الجمعية  التدريب، فقد قامت  االستدامة لهذا  التعشيش. وبهدف ضمان  موسم 
قاعدة ينطلق منه المساعدون الميدانيون للعمل. ويستمر التدريب على شكل دورات في اللغة وفي استخدام الكمبيوتر، ويشمل كذلك 
تدريبًا نظريًا وآخر عمليًا في الميدان. وخالل عام 2013 تولى المساعدون الميدانيون زمام القيادة ضمن مشروع »حماية السالحف البحرية من خالل 
نشاطات الصيد المستدامة« إلى جانب إجراء مسح ميداني ألعداد السالحف التي تضل طريقها على الشاطئ، ويتم ذلك على أساس شهري 
بواسطة مركبات خاصة. ومن ثم تتم أرشفة جميع السجالت وحفظها في قاعدة بيانات مركزية تتم إدارتها حاليًا من قبل شركاء المشروع، 
السلطان  جامعة  خريجي  من  باثنين  االستعانة  تمت  سبق،  ما  على  وعالوة  ش.م.م«.  البيئة  للخدمات  الخمسة  »المحيطات  شركة 
التي تؤثر بها أنشطة صيد األسماك على جموع السالحف حول جزيرة  الكيفية  إدراك  البيانات بما يساعد على  قابوس للعمل على تجميع 

مصيرة )كما هو موضح أدناه(.
»عزيزة« إحدى إناث سالحف الريماني التي يتم تعقبها عبر األقمار الصناعية،

ناتاشا سيلك

لوحات إرشادية تبين البيئة الحساسة في جزيرة مصيرة، سوف يتم تثبيتها خالل عام 2014
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مشروع حماية السالحف البحرية ونشاطات الصيد المستدامة

الُعمانية بمشروع حماية السالحف البحرية وتحقيق مستويات صيد مستدامة على جزيرة مصيرة كمشروع رائد يهدف  بادرت جمعية البيئة 
إلى فهم السياق الذي تتم من خالله عمليات صيد األسماك عل جزيرة مصيرة ومستوى التفاعل الذي يتم بين سالحف الريماني وبين أنشطة 
صيد األسماك. وقد تم تمويل المشروع عام 2011 من قبل »الهيئة األمريكية لخدمات الحياة الفطرية والثروة السمكية«، إال أن التأخر في 
تحديد منهج المشروع أدى بدوره إلى تأخر البدء بالمشروع حتى عام 2013. ويعتبر األسر أو الصيد العرضي من أبزر األخطار التي تتهدد السالحف 
األولية  الدراسات  ساعدت  وقد  ُعمان.  في  السالحف  نفوق  إلى  تؤدي  التي  األسباب  أهم  كأحد  توثيقه  تم  كما  العالم،  مستوى  على  البحرية 
حول صيد السالحف بالخطأ، والتي أجرتها الجمعية على جزيرة مصيرة في تحديد أبرز األطراف التي ينبغي  العمل معها من بين الصيادين 
المحليين، وساهمت في إعداد تقييم مبكر لنطاق، ومدى، وتفاصيل مشكلة الصيد العرضي للسالحف. كما أظهر العمل األولي أن السالحف 
يتم صيدها بالخطأ سواء خالل عمليات الصيد أو حين تعلق بمعدات الصيد التي يتم رميها أو فقدانها. وخاصة الشبكات الخيشومية، ومن 
ضمنها تلك التي تستخدم في صيد أسماك القرش، وشبكات صيد الكركند، ضمن عمليات الصيد الحرفية أو التجارية، سواء بالقرب من أماكن 
تعشيش السالحف وموائلها  الحساسة على جزيرة مصيرة وحولها، أو بعيدًا عن الجزيرة خالل الهجرة الموسمية إلى مواقع تغذيتها الرئيسية.

سعادة والي مصيرة، وأيضًا من خالل االستبيانات والمقابالت التي تمت  وبعد المشاركة الكبيرة من الجهات المعنية بما في ذلك 
مع جموع الصيادين، تبين أن هناك استخدامًا واسعًا للشبكات العائمة أو لجارفة القاع المتصلة بالزوارق في أنشطة الصيد في الزاوية 
شهري  بين  الجزيرة  من  الشرقي  الشمالي  الجزء  في  كثافة  أقل  وبشكل  ومارس،  نوفمبر  شهري  بين  الجزيرة  من  الغربية  الجنوبية 
مارس ومايو من كل عام. وإن أنشطة صيد األسماك تعتبر مجاورة لشواطئ التعشيش التي ترتادها كافة األنواع األربعة من السالحف 
التي تعرف بتعشيشها على شواطئ مصيرة، والتي تستخدم المواقع الساحلية من أجل الغذاء، والتزاوج وبحثًا عن ملجأ. وإن الصيد 
العرضي )أي السالحف التي تعلق بالشباك عن طريق الخطأ أثناء أنشطة الصيد( يتم اإلبالغ عنها من تلك المناطق خالل عمليات الصيد، 
ومن بينها سالحف الريماني. إال أنه لم يتم بعد إدراك مدى قدرة السالحف  على النجاة من خالل عمليات المسح التي تم إجراؤها بالتعاون 
مع الصيادين، ويتطلب األمر المزيد من االستقصاء من خالل مشروع صيد تجريبي يتم من خالل قوارب الصيد ويقوم به أعضاء فريق 
جمعية البيئة الُعمانية. وبعد تلقي التدريب الالزم على نواحي السالمة البحرية من قبل »ُعمان لإلبحار«، سيكون بمقدور المساعدين 

الميدانيين في جمعية البيئة الُعمانية القيام بذلك المشروع عام 2014.

كما أظهرت نتائج الدراسات المسحية أن سفن الصيد التقليدية الُعمانية )الدو( تستخدم شباك الصيد الخيشومية العائمة طوال العام بدءًا 
من الشواطئ القريبة للجزيرة وحتى مسافة حوالى 500 كم بعيدًا عنها. وإن التداخل بين أنشطة صيد السمك وبين موائل السالحف يوحي 
بأن ذلك قد يكون هو من بين أكثر العوامل المؤثرة على معظم السالحف، خصوصًا إذا علمنا طول الفترة التي يتم فيها إلقاء الشباك )24-12 
ساعة( مما يعني كذلك أن فرص نجاة السالحف التي تعلق بتلك لشباك ستتضاءل كذلك مع كل ساعة تبقى فيها تلك الشباك في الماء. 
ومن المقرر إجراء المزيد من عمليات المسح ألنشطة الصيد تلك في المستقبل للتوصل إلى نتائج أكثر دقة حول تأثير أنشطة الصيد بواسطة 

المراكب الشراعية على السالحف.

االستراتيجية الوطنية لحماية السالحف البحرية

لقد أكدت األبحاث التي أجرتها جمعية البيئة الُعمانية على مدى األعوام الستة الماضية أن السلطنة تضم أحد أضخم تجمعات السالحف البحرية 
وأكثرها أهمية في العالم وأنها مستقلة وراثيًا عن غيرها من الفصائل. كما أظهرت تلك األبحاث كذلك أن السالحف تتعرض لضغوط متزايدة 
وأنه تم بالفعل مالحظة تناقص أعداد بعض مجموعاتها، وأن الوضع مرشح لمزيد من التدهور في المستقبل. وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة 

بالفعل الستراتيجية فعالة تساهم في حماية السالحف في السلطنة.

ويسرنا بالفعل أن وزارة البيئة والشؤون المناخية قد قامت بتشكيل لجنة مكلفة بالعمل على تطوير استراتيجية وطنية لحماية السالحف. 
ومن المتوقع أن تتم متابعة هذه االستراتيجية بصورة وثيقة من قبل هيئات حماية السالحف على مستوى العالم، إلى جانب شركات السياحة 

والحكومات األجنبية، خصوصًا أن جميع تلك الجهات لديها مصلحة بأن تتم حماية األعداد الضخمة من السالحف التي تعيش في السلطنة.  

المساعد الميداني في جمعية البيئة الُعمانية غاسي الفارسي مع أحد 
الصيادين في مصيرة

تتعرض سالحف الريماني عادة للصيد
بطريق الخطأ في شباك الصيادين
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الرصد الصوتي الثابت

تم نشر ثالث وحدات لتسجيل األصوات البحرية خالل شهر نوفمبر 2012 على شكل مثلث في منطقة خليج مصيرة، ومن ثم تمت إستعادتها 
بعد مضي 142 يومًا من قبل الغواصين في شهر أبريل 2013. ومن ثم تمت إعادة نشرها من جديد، وهي تقوم اآلن بتغطية أوسع للمنطقة 
القريبة من ميناء الدقم. وهنا نتوجه بالشكر للمسؤولين في ميناء الدقم على استضافتهم للفريق الميداني وتوفيرهم رصيفًا لرسو مركب 

المسح التابع لجمعية البيئة الُعمانية.

وال يزال العمل جاريًا على أرشفة البيانات التي تأتي من هذا العمل، ومن المزمع أن يبدأ العمل على معالجة تلك البيانات من قبل فريق من 
المختصين الذين سينشئون مخبرًا صوتيًا جديدًا في مقر جمعية حماية الحياة البرية في نيويورك.

حاالت الجنوح الجماعي للحوت القاتل الكاذب

تم العثور في شهر يناير 2013 على 12 حوتًا قاتاًل كاذبًا )االسم العلمي:سودوركا كراسيدنز( في أحد الشواطئ الصغيرة الواقعة على الشريط 
الساحلي في منطقة الباطنة بالقرب من فندق السوادي، وفي ذروة المد البحري. وقد حاول عدد من الناس إعادة تلك الحيوانات إلى البحر قبيل 
وصول المتخصصين، وقد عادت جميعها للجنوح ثانية باستثناء واحد منها فقط. وقد تم االتصال بجمعية البيئة الُعمانية من قبل وزارة البيئة، 

إلى جانب استشاريي الدعم التابعين لشركة »المحيطات الخمسة للخدمات البيئية،

 إلى جانب عدد من األطباء البيطريين التابعين لديوان البالط السلطاني الذين حضروا للمساعدة وإجراء تشريح على 11 جثة نافقة للحيتان. 
وقد تم ترجيح أن يكون ذلك الجنوح ناتجًا عن عدة عوامل، رغم أن معدة ثالثة من الحيوانات التي تمت دراستها كانت خاوية. 

ومن الصعب في الغالب تحديد سبب قاطع لجنوح الحيتان، وقد يكون ناتجًا عن تراكم عدة أسباب أو مرتبطًا بعدد من العوامل المعقدة، إلى 
جانب عدة عوامل أخرى مثل التقدم في السن، أو المرض، أو منافسة بقية الفصائل، أو بسبب الجوع، أو االرتطام بالسفن، أو تناول السموم، 

أو الصيد، أو المد األحمر، إلى جانب عوامل أخرى. ومع ذلك يمكن استبعاد بعض العوامل السابقة بالكامل بالنسبة لحادثة الجنوح السابقة. 

ولكن اثنين منها يمكن إدراجها كعوامل مساعدة، وهي عدم تواجد الغذاء في معدة ثالثة من الحيوانات التي تم تشريحها، إلى جانب وجود 
عاصفة وقت جنوح تلك الحيوانات، والتي ربما أدت إلى إنهاك الحيوانات وجعلتها تضل طريقها.

وتعتبر عملية إعادة الحيوانات الجانحة إلى عمق البحر مجددًا وإعطاؤها فرصة للنجاة هامة للغاية من وجهة نظر حماية وصون تلك األنواع. ومن 
المعتقد أن حيتان »سودورا كراسيدنز« تتمتع بفترة حمل تصل إلى 14-16 شهرًا، حيث تتم اإلباضة عند اإلناث مرة كل 7 سنوات. وبالتالي فإن 
قابلية التكاثر لدى هذا النوع تعتبر منخفضة للغاية، مما يجعلها عرضة ألي خطر. ومن الجدير بالذكر أن اثنين من تلك الحيوانات التي جنحت 

كانت حاماًل بجنين. 

المعلومات  أبرز جوانب  أحد  األحياء يعتبر  تلك  لنفوق  التي تؤدي  الحاالت  الجنوح وغيرها من  الكامنة وراء حاالت  السببية  الروابط  وإن تحليل 
المطلوبة على مستوى االستراتيجية الوطنية، والتوصل إلى تصور حول تلك الروابط السببية من خالل البحث يمكن أن يسلط الضوء على 

النقاط الهامة التي ينبغي التركيز عليها في ما يتعلق بإدارة عملية المحافظة على تلك الثدييات.

مشروع النهضة ألبحاث الحيتان والدالفين

الحيتان  ألبحاث  النهضة  مشروع  في  العمل  استمر  فقد  ش.م.ع.ع«  للخدمات  »النهضة  شركة  قبل  من  المقدم  المتجدد  الدعم  بفضل 
والدالفين خالل عام 2013. وهو عبارة عن مشروع علمي متعدد األوجه يهدف إلى رفع سوية الوعي العام بهذا الصدد، وتم البدء به عام 2011 من 
قبل جمعية البيئة الُعمانية، ويهدف إلى االستفادة مما تم تحقيقه على صعيد التجارب واألبحاث المتعلقة بالحيتان في السلطنة، وتقديم 
وزارة  بالتعاون مع كل من  المشروع  العمل على هذا  الحيتان بشكل فعال. ويتم  إدارة عمليات صون تلك  إلى  التي من شأنها  المعلومات 

البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكية.

االستوائية.  تكاثرها  مناطق  وبين  القطبية،  تغذيتها  مناطق  بين  طويلة  موسمية  بهجرات  بقيامها  عالميًا  الحدباء  الحيتان  وتشتهر  هذا 
وكشفت األبحاث التي أجرتها الجمعية أن الحوت األحدب الذي يعيش في ُعمان هو النوع الوحيد المعروف عالميًا الذي ال يهاجر، وإنما يتغذى 
التي  أبحاثنا  الجانب فقط، ولكن  الحيتان في هذا  تتميز هذه  بالفعل حوتًا عربيًا! وال  ما يجعله  الجغرافية. وهو  المنطقة  ويتكاثر في نفس 
أجريناها مؤخرًا أظهرت أن هذه الحيتان هي األصغر حجمًا وربما األكثر تعرضًا للخطر بين الحيتان في العالم، حيث تبلغ أعدادها حاليًا في ُعمان 

أقل من 100 حوت. 

وكان من بواعث الفخر الشديد لجمعية البيئة الُعمانية أن يتم عرض أعمالها البحثية حول الحوت األحدب النادر الذي يعيش في بحر العرب ضمن 
الفيلم الوثائقي »الحياة البرية في شبه الجزيرة العربية« على شاشة »بي بي سي« في شهر مارس عام 2013.

ويهدف المشروع إلى التعاون مع مختلف الجهات الدولية ومساعدتها في تحسين عمليات حماية الحيتان باالستناد إلى المعلومات التي يسفر 
عنها البحث العلمي. إضافة للوصول إلى تحديد أكثر دقة لتوزع الحيتان وأعدادها وأنواعها التي تقيم في ُعمان، وتحديد موائل الحيتان في 
ُعمان التي قد تكون في خطر. إضافة إلى العمل على تحديد، وتقييم، والتخفيف من األخطار التي تهدد الحيتان من خالل رفع التوصيات بهذا 
الشأن واتخاذ اإلجراءات الالزمة في ما يتعلق بإدارة عمليات حمايتها. وكذلك رفع سوية الوعي العام حول المسائل المتعلقة بالبيئة البحرية 

والساحلية من حيث ارتباطها بالحيتان وتعزيز جوانب التربية والتعليم البيئي في السلطنة.

شركاء الجمعية

يساهم التعاون القائم بين جمعية البيئة الُعمانية، وبين كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة البيئة والشؤون المناخية في توفير 
المجتمعات  اإلدارية، وإشراك  البشرية واألنشطة  الموارد  إلى جانب تعزيز قدرات  البحثية،  المستمر والجهود  الرصد  للحيتان من خالل  الحماية 

المحلية بهذا الصدد.

وإلى جانب الدعم المحلي، فإن كامل الفريق يشمل عددًا من الزمالء والمتعاونين الدوليين، بمن فيهم »جمعية حماية الحياة البرية«، وجامعة 
»دورهام« وجامعة »كيب تاون« وجامعة »ماليزيا ساراواك«. كما يتلقى الفريق الدعم من جانب شبكة من المتطوعين القادمين من المجتمعات 

المحلية في ُعمان، وأيضًا من خارج البالد من حين آلخر.

الحوت األحدب العربي، جزر الحالنيات، توبياس فريدريك

سعاد الحارثي، مديرة المشاريع في جمعية البيئة الُعمانية، تقوم 
بتسجيل البيانات إثناء تشريح أحد الحيوانات النافقة
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التدريب على التعامل مع حاالت الجنوح

شاركت جمعية البيئة الُعمانية في ورشة عمل تدريبية حول جنوح الحيتان نظمتها وزارة البيئة والشؤون المناخية في شهر مارس 2013. في 
متابعة لجهود التعاون الرامية للعمل على بناء القدرات في السلطنة للتعامل مع حاالت جنوح الحيتان. وفي إطار هذه المبادرة، قام فريق من 
االستشاريين العاملين مع كل من جمعية البيئة الُعمانية والوزارة بمراجعة عملية حفظ السجالت المتعلقة بحاالت الجنوح في السلطنة. وقد 
تم استخراج السجالت السابقة المحفوظة في قاعدة بيانات الحيتان في ُعمان وتم دمجها في قاعدة بيانات جديدة متخصصة بحاالت الجنوح 
فقط. ويشار إلى قاعدة البيانات الجديدة هذه باسم »قاعدة بيانات جنوح الحيتان في ُعمان«. وهذا من شأنه تسهيل سير العمل، والسماح بضم 

السالحف إلى قاعدة البيانات هذه، كما يساعد على توزيع العمل على إدارة قاعدة البيانات.

توعية المرشدين السياحيين حول الحيتان والدالفين 

تترافق السياحة عادة مع بعض المخاطر والتأثيرات البيئية، ولكنها تجلب معها العديد من الفرص المحتملة أيضًا. ومن المؤمل أن يساهم 
مشروع النهضة ألبحاث الحيتان والدالفين بتحسين وتثقيف وتنشيط أنشطة مشاهدة الدالفين في السلطنة. ومن خالل ذلك يمكن حماية 
الدالفين والحيتان من التأثيرات الضارة التي قد تترافق مع أنشطة السياحة. ويتمثل الهدف النهائي في رفع سوية المعايير، وزيادة الربحية 

االقتصادية المتعلقة بسياحة مشاهدة الحيتان والدالفين في ُعمان، على النحو الذي يساهم بشكل فعال في حماية الحيتان وموائلها.

من  المقدم  التمويل  ساهم  وقد 
للمفوضية  التابعة  العلمية  اللجنة 
في   2012 عام  الحيتان  لصيد  الدولية 
األنشطة  التمهيدي حول  البحث  إجراء 
التي يجب القيام بها في مسقط في 
مسح  إجراء  ذلك  في  بما  المجال،  هذا 
للمشغلين المحتملين ووضع المبادئ 
بالفعل  وتم  الالزمة.  التوجيهية 
اإلرشادات  حول  عمل  ورشة  أول  عقد 
المتعلقة بمشاهدة الدالفين والحيتان 
بتاريخ 4 و5 نوفمبر 2013 في مقر »ُعمان 
األدالء  من   عدد  وحضرها  لإلبحار«، 
الزراعة  السياحيين وممثلون عن وزارة 
والثروة السمكية وعن وزارة السياحة، 
الفرعية  اللجنة  قبل  من  دعمها  وتم 
للمفوضية  التابعة  الحيتان  لمشاهدة 
شمل  وقد  الحيتان.  لصيد  الدولية 
داخل  تم  نظري  جزء  على  التدريب 
في  عملي  تدريب  إلى  إضافة  القاعة، 
تفاعلية  محاكاة  إجراء  تم  حيث  الماء، 
باستخدام  والدالفين  الحيتان  مع 
بهذا  المتبعة  الممارسات  أفضل 
الشأن. وقد وفرت »ُعمان لإلبحاء« مكان 
تم  الذي  للقارب  إضافة  الورشة  عقد 
وتم  العملي.  التدريب  في  استخدامه 
شهر  خالل  ثانية  عمل  ورشة  تنظيم 
للمرشدين  موجهة  وهي   2014 يناير 
المنطقة  في  العامليين  السياحيين 

الجنوبية لُعمان.  

بناء القدرات والتعاون اإلقليمي

تم خالل اجتماع اللجنة العلمية التابعة للمفوضية الدولية لصيد الحيتان المنعقد في مدينة »جيجو« بكوريا في شهر يونيو )انظر الصفحة 
37( استعراض الفرص المتاحة أمام جمعية البيئة الُعمانية للتواصل مع الجهات المعنية بضمان إبقاء الحوت األحدب في بحر العرب على رأس 
األولويات لبرامج التعاون والعمل الدولي. وستواصل اللجنة العلمية بذل مساعيها للحصول على موافقة المفوضين في المفوضية الدولية 
لصيد الحيتان لدعم عملية تطوير خطة إدارة المحافظة على الحيتان من الدول المعنية. ونظرًا للباع الطويل الذي نتمتع به في مجال األبحاث، 

فقد طلب الصندوق العالمي للحياة البرية من جمعية البيئة الُعمانية تقديم المشورة والدعم في تشكيل مبادرة لحماية الحيتان.

وبالتزامن مع ذلك، تواصل جمعية البيئة الُعمانية العمل على بناء قدرات المساعدين الميدانيين الثالثة التابعين للجمعية الذين يعملون على 
جزيرة مصيرة. وقد تم إشراكهم في عمليات المسح الميداني الجارية، وتم تدريبهم على عمليات المسح البصري وعلى إدخال البيانات. كما 
أنهم تمكنوا بفضل ذلك التدريب من إجراءات عمليات مسح بمفردهم لحاالت الجنوح على طول سواحل جزيرة مصيرة، بما يعزز قاعدة بيانات 

حاالت الجنوح لكل من الحيتان والسالحف البحرية.

األهداف الموضوعة لعام 2014 

خالل موسم 2011-2013 تم تكليف الفريق الميداني بإجراء عمليات مسح باستخدم القوارب في أماكن منفصلة تم تحديدها مسبقًا على أنها 
التي تستخدم كموائل لألحياء. وتم خالل عملية  األماكن  إلى جانب تحديد  الحالنيات ومنطقة خليج مصيرة.  »نقاط ساخنة«، بما فيها خليج 
المسح استخدام منهج )أسر-تثبيت عالمة -إعادة األسر( بدالً من طرق التحديد عن طريق الصور، وذلك بهدف تحديث التقديرات بشأن عدد 

الحيتان الحدباء في بحر العرب.

وقد سلطت هذه البيانات الضوء على أن مراجعة أعداد تلك الحيتان لن تكون محكمة باستخدام طريقة )أسر-تثبيت عالمة -إعادة األسر(، وأنه 
لن يتم تحقيق هذا الهدف سوى من خالل الرصد المستمر داخل ُعمان، إلى جانب تطوير مشاريع مسح جديدة ضمن دول أخرى مطلة على نفس 
المحيط. إال أن أبرز ما يشوب هذا األمر هو قلة ما يعرف عن حركة وتوزع الحيتان في المنطقة باستثناء بعض المواقع الرئيسية في ُعمان. وهذا 

االمر يعتبر هامًا عند تحديد أنشطة البحث التي يجب أن تركز عليها الدول األخرى.

البيئة  جمعية  استشارت  كما  الصدد،  هذا  في  مالءمة  األكثر  الوسائل  كأحد  الصناعية  األقمار  باستخدام  بعد  عن  القياس  طرق  تحديد  وتم 
الُعمانية أهم االختصاصيين العالميين في مجال تتبع الحيتان وضمنت موافقة اللجنة العلمية التابعة للمفوضية الدولية لصيد الحيتان على 

ذلك. وتم مواصلة التمويل من جانب شركة النهضة للخدمات ش.م.ع.ع، على أن يبدأ العمل بهذا المشروع خالل عام 2014.  

تمت مناقشة الدليل مع الشركات السياحية ضمن 
ورشات عمل متعددة في مسقط وُجزر الحالنيات ومرباط

قامت جمعية البيئة الُعمانية بوضع 
دليل لشرح أفضل طرق مشاهدة 

الحيتان والدالفين
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مشاريع صون البيئة البرية

أبحاث اللبان

حظي محصول اللبان بدروًا جوهريًا في صميم  التراث والثقافة الُعمانية، وشكل مصدرًا أساسيًا للدخل ألهالي محافظة ظفار على مدى القرون.  
كما لعبت أشجار اللبان دورًا بيئيًا هامًا، فهي تنمو في األراضي الهامشية التي ال تصلح ألنواع الزراعة العادية، وتحمي التربة من االنجراف، وتنتج 
كتلة حيوية جيدة وتوفر الظل. وال يعلم سوى القليل من الناس أن اللبان يتم جنيه من خالل تجريح الجذع واألغصان لشجرة »بوزويليا ساكرا«. 
وخالل األعوام القليلة الماضية، وبعد المراقبة الدقيقة ألنماط نمو أشجار اللبان، أظهرت األبحاث أن تجريح األشجار كان قاسيًا وأدى غالبًا إلى اإلضرار 
بالشجرة بشكل يتعذر التعافي منه. كما أن التغير المناخي خالل األعوام الماضية قد أثر كذلك على نمو أشجار اللبان. وعليه، كان من الضروري 

مراقبة هذين العاملين وتسجيل تأثيرها على استدامة زراعة أشجار اللبان في ظفار.

ويهدف هذا المشروع الذي يتم على المدى الطويل برعاية بنك »اتش اس بي سي« إلى تحديد المعدل الصحيح إلجراء التجريح للحصول على 
محصول لبان جيد دون اإلضرار بالشجرة نفسها. وعالوة على ذلك، ومن خالل بيانات األرصاد الجوية في ثالثة مواقع مختلفة، يهدف المشروع إلى 
وضع خط األساس لبيانات الطقس التي يمكن أن تستخدم في المستقبل لمراقبة التأثيرات الناتجة عن التغير المناخي وأثرها على أنماط نمو 
أشجار اللبان. كما يتمثل أحد األهداف غير المباشرة للمشروع في محاولة تشجيع أولئك الذين تخلوا عن مهنة جمع محصول اللبان للذهاب إلى 
المدن الكبرى والبحث عن فرص عمل جديدة، إلى العودة لعملهم السابق، وذلك من خالل جعلهم يؤمنون مجددًا بجدوى هذا النوع من العمل 

ويعودون لزراعة أشجار اللبان، ولكن مع جني محصول اللبان من هذه األشجار بمستويات مستدامة هذه المرة.

الُعمانية، الدكتور/محسن  البيئة  وخالل عام 2014 سينتهي العمل في هذا المشروع الذي يشرف عليه عضو المجلس التنفيذي في جمعية 
العامري، وخالل العام القادم، سيكون بمقدور جمعية البيئة الُعمانية بناًء على األبحاث التي أجرتها إدراك المعدل القابل لالستدامة الذي يمكن 
إذا كانت  ما  إدراك  بإمكاننا كذلك  الطويل. كما سيكون  المدى  الشجرة واستدامتها على  بما يحافظ على سالمة  اللبان  به تجميع محصول 
الظروف البيئية للمناطق التي تنمو فيها األشجار تحمل أي تأثير على مردود الشجرة وعلى التفاوت في مستويات الحصاد والغلة )كيف يمكن 

أن يؤثر المردود في إحدى السنوات على المردود في السنوات التالية(. 

كما سيكون بإمكاننا كذلك إدراك كيف يمكن أن تؤثر المعطيات المناخية على المردود، وما إذا كان هناك أي ترابط بين حجم الشجرة وبين 
مردودها.

غزال جبلي

بدر الشنفري، الفني في جمعية البيئة الُعمانية،
يقوم بتقييم صحة أشجار اللبان
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مشاريع التواصل مع المجتمع

تتنوع مبادرات التوعية المجتمعية التي تقوم بها الجمعية بدءًا من رفع سوية الوعي بالنواحي البيئية في المدارس ولدى العامة، وصوالً إلى 
استهداف طلبة الدراسات العليا. وقد قامت الجمعية خالل عام 2013 بتوسيع أنشطة استزراع األشجار، ومتابعة إجراء مسابقة الخطابة البيئية 
السنوية. كما حققت مبادرة »ساعة األرض« نجاحًا باهرًا، ويتركز عمل الجمعية حاليًا على زيادة النشاط التطوعي والمشاركة الفاعلة مع الجمهور.

مهرجان مصيرة السنوي الرابع

تقع جزيرة مصيرة قبالة سواحل ُعمان، ويبلغ عدد سكانها حوالى 12.000 نسمة. ويبلغ طولها 95 كم من الشمال إلى الجنوب و عرضها حوالى 
12 إلى 14 كم. وتبلغ مساحتها 649 كم مربع تقريبًا. وتعتبر مصيرة أكبر موقع في العالم لتعشيش سالحف الريماني المهددة باالنقراض، كما 
الحياة الفطرية. وبتمويل من شركة »بي بي ُعمان«، تم عقد مهرجان  تعتبر عامل هام وأساسي ضمن خطة عمل الجمعية لحماية مفردات 
مصيرة التوعوي للسنة الرابعة على التوالي على جزيرة مصيرة في شهر أبريل 2013، الذي يتزامن مع بداية موسم تعشيش سالحف الريماني. 
وقد تضمنت أنشطة المهرجان أنشطة تربوية وتعليمية داخلية، وزيارات للشواطئ، ومسابقات كرة قدم، واجتماعات رسمية مع سعادة والي 
مصيرة هدفت إلى رفع سوية الوعي البيئي حول أهمية الجزيرة بالنسبة للتنوع الحيوي، إضافة إلى دور المجتمع المحلي في صونها وحفظها 

لألجيال القادمة. 

تدريب طالب الجامعات

تملك جمعية البيئة الُعمانية سجاًل ناجحًا في إشراك مؤسسات التعليم العالي، والحصول على تعاونها في مجال توعية المجتمع. وقد تم 
بشكل خاص إشراك طالب جامعة السلطان قابوس بشكل فاعل في مهرجان مصيرة منذ نسخته األولى. وخالل هذا العام، تطوع ستة طالب 
من قسم العلوم البحرية والسمكية من جامعة السلطان قابوس لتقديم العون لجمعية البيئة الُعمانية، وتم تدريبهم على العمل ضمن 

أنشطة التواصل مع المجتمع المدرسي.

األنشطة المدرسية

خالل األعوام الثالثة الماضية، تركزت األنشطة المدرسية حول أهمية سالحف الريماني. ولكن في عام 2013 كان هناك تغير في المنهج المتبع، 
وقامت الجمعية بتوسيع أنشطتها في مجال زيادة الوعي، وقامت بتعريف الجمهور المستهدف على التنوع الحيوي الموجود على الجزيرة، 
وكيف تتفاعل تلك األنواع النباتية والحيوانية مع بعضها بما يؤدي إلى مفهوم »التوازن البيئي«. وقد شملت األنشطة إجراء محاضرات تعريفية 
أثر  إلى نقاشات وحوارات حول  البعض، إضافة  الغذائية بين بعضها  تفاعلية للطالب من خالل نموذج حركي يوضح تداخالت عناصر الشبكة 

النشاطات البشرية على التوازن البيئي، وهذا ما قاد إلى مناقشة دور األطفال في تخفيف تلك اآلثار السلبية وصون البيئة.

ومن ثم قام فريق الجمعية باصطحاب ما مجموعه 200 طالب من كافة المدارس الثالثة الموجودة في مصيرة إلى الشاطئ لمعاينة األخطار التي 
تتهدد سالحف الريماني وإجراء حمالت تنظيف للشاطئ.

مسابقة كرة القدم

في ظل النجاح الذي حققته مسابقة كرة القدم ضمن مهرجان مصيرة 2012، فقد شهد عام 2013 زيادة في عدد الالعبين المشاركين ليصبح 
عددهم 120 العبًا إضافة إلى اجتذاب الكثيرين من المجتمع المحلي، األمر الذي شكل فرصة ممتازة للجمعية لنشر المعلومات التوعوية، والكتيبات 

التربوية والتعليمية، ونتائج األبحاث، إلى جانب معلومات الوعي البيئي بشكل عام.

وتم تشكيل دوري كرة قدم مكون من ثمانين العبًا، ونظمت جمعية البيئة الُعمانية المسابقة على مدى أربعة أيام، ما ساهم في اجتذاب 
الكثير من المتفرجين المحليين. وكانت هذه المناسبة فرصة ممتازة للجمعية للتفاعل مع سكان مصيرة، وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة 
بنتائج األبحاث والتوعية البيئية بشكل عام. وتم تسمية كل فريق باسم أحد األنواع التي تشكل التنوع الحيوي على الجزيرة: سالحف الريماني، 
سالحف الشرفاف، السالحف الخضراء، السالحف النملة، الحيتان الحدباء، غزالن مصيرة، طيور الرخمة المصرية، العقبان، البلشون السريع، إلى 
جانب فريق جمعية البيئة الُعمانية. وقد استمرت البطولة لمدة ثالثة أيام، وشهدت حضورًا جماهيريًا كثيفًا من جانب سكان الجزيرة، وللسنة 

الثانية على التوالي، فاز فريق سالحف الريماني بالبطولة.

مساهمة طالب المدارس في حملة تنظيف الشواطئ أثناء مهرجان مصيرة.
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حملة »فليغرسها«  الستزراع األشجار المحلية 

لم يكن الهدف وراء حملة استزراع األشجار البرية التي قامت بها جمعية البيئة الُعمانية برعاية مشتركة من قبل ميناء صاللة وصندوق فورد 
للمنح البيئية، هو فقط زراعة12.000 شجرة، وإنما أيضًا إشراك المتطوعين ورفع سوية الوعي حول أهمية استزراع األشجار المحلية. وقد ركزت 
الحملة على منطقة ظفار التي تواجه خطر التصحر، وساهمت الحملة في بناء عالقات راسخة مع المجتمع المحلي، والمسؤولين، والمتطوعين، 

والمدارس، والجامعات والكليات.

حفل االفتتاح

تم إطالق هذه المرحلة من الحملة التي استمرت لمدة أسبوع بتاريخ 30 مارس في جامعة ظفار تحت رعاية معالي السيد/محمد بن سلطان 
البوسعيدي الموقر، وزير الدولة ومحافظ ظفار. وشارك في هذه المناسبة كل من فريق جمعية البيئة الُعمانية وأعضاء المجلس التنفيذي، 
إلى جانب عدد من المسؤولين من بلدية ظفار، وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من الوالة ومدراء العموم وممثلون عن ميناء صاللة. واختتمت 

المناسبة بفعالية استزراع األشجار التي يقودها المتطوعون، وطالب الجامعة والموظفون، إلى جانب عدد من أبناء والية صاللة. 

المشاركة المدرسية

قامت »مدرسة السلطان« في صاللة بتاريخ 31 مارس بدعوة كافة المدارس المحلية للمشاركة في فعالية استزراع األشجار ومسيرة التوعية 
ضمن الحملة، وقد شارك فيها أكثر من 250 طالبًا إلى جانب سعادة رئيس بلدية ظفار وعدد من المسؤولين اآلخرين. وقد قدمت جمعية البيئة 

الُعمانية عددًا من شهادات التقدير والجوائز والقمصان للمشاركين في الفعالية.

وفي أواخر ذلك األسبوع قامت »مدرسة اجدوروت« في رخيوت، وبحضور سعادة والي رخيوت، بعقد فعالية تم تنظيمها خصيصًا للحملة 
التي تنظمها جمعية البيئة الُعمانية. وقد تضمنت إلقاء عدد من الكلمات، وإجراء عدد من المنافسات، وإلقاء الشعر، والمداخالت، إلى جانب 
فعالية استزراع األشجار التي شارك فيها أكثر من 50 طالبًا. ومن ثم قام الفريق باالنتقال إلى ضلكوت، وقام باستزراع األشجار بمشاركة المزيد 

من المدارس بحضور سعادة والي ضلكوت، إلى جانب المتطوعين والطالب.

استزراع األشجار

إلى جانب الفعاليات المدرسية، تم استزراع 50 شجرة في منطقة ربكوت وكلية 
التقنية في صاللة، حيث شارك فيها أكثر من 60 متطوعًا. وكان مركز األبحاث 
التابع لوزارة البيئة والشؤون المناخية في منطقة حاسك الواقعة على بعد 200 
كم شرق صاللة، هو ثاني محطة في تلك الحملة، حيث تم استزراع 120 شجرة 
وزارة البيئة والشؤون المناخية، ومكتب نائب  بمساعدة 20 متطوعًا من 
الوالي، كما انضم إلينا موظفون من »حديقة النباتات واألشجار الُعمانية«. 

باهرًا   البرية، ونجاحًا  المحلية  وقد كان أسبوعًا متميزًا لحملة استزراع األشجار 
المشاركين،  من  الكثير  استقطاب  استطاعت  التي  الُعمانية  البيئة  لجمعية 
وستستمر الجهود  المماثلة في هذا الصدد، ونود هنا توجيه الشكر لعضوي 
والدكتور/مهدي  العامري  الدكتور/محسن  الجمعية،  في  التنفيذي  المجلس 
أحمد جعفر  اللذين قاما بقيادة الحملة منذ عام 2012. وستستمر هذه األنشطة 
ووزارة الزراعة والثروة  بلدية ظفار  ، حيث جددت كل من   خالل عام 2014 
وبتقديم  المنطقة  في  المحلية  األشجار  أنواع  باستزراع  التزامهما  السمكية 

المساعدة والدعم خالل هذه الحملة.

بعض المتطوعين من والية ضلكوت يقومون بجمع البذور بغية إنتاج الشتالت 
الستخدامها في حملة استزراع األشجار البرية

مجموعة من أطفال ظفار يشاركون في سباق المارثون 
ضمن نشاطات جمعية البيئة الُعمانية

د. محسن العامري، عضو المجلس التنفيذي لجمعية البيئة الُعمانية، 
يشرف على تنفيذ حملة االستزراع

اليوم العالمي للطيور المهاجرة

يعتبر اليوم العالمي للطيور المهاجرة مناسبة عالمية تهدف للتوعية حول أهمية الطيور المهاجرة وحماية موائلها. حيث يقوم الناس من 
مختلف أنحاء العالم بتنظيم فعاليات وبرامج تربوية وتعليمية احتفاالً بهذا اليوم، وتحت رعاية الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال 

ش.م.م، قامت جمعية البيئة الُعمانية بالمشاركة في هذه المناسبة للمرة األولى في ُعمان بتاريخ 12 و13 مايو 2013.

لمشاهدة  األقدام  إلى جولة ميدانية مشيًا على  إضافة  البيئي،  ُعمان  للصور في مركز  للعموم، ومعرضًا  إلقاء محاضرات  الفعالية  وتضمنت 
الطيور في منطقة بحيرات األنصب. ونود أن نتقدم بالشكر لألفاضل/ وحيد الفزاري، ويانس إريكسن، من شركة حيا للمياه وشركة تنمية نفط 

ُعمان على الدعم الكريم الذي قدموه لهذه المبادرة.

فعالية خارجية ألعضاء جمعية 
البيئة الُعمانية لمراقبة الطيور

بلشون الصخر
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الفرق الفائزة
 

»من ترك الصنبور مفتوحًا«: جامعة نزوى )مها العلوي، هدى الحاتمي، زينب الناصري، الزهراء الغافري(.

»الفنون والبيئة«: جامعة نزوى )مريم المصالحي، رهام الصقري، معاني الهنائي، محال الخصيبي(.
»التكنولوجيا مدينة للبيئة باعتذار«: جامعة السلطان قابوس )ناصر الحجري، مازن المعمري، غانم الهاشمي، حمود العريمي، حامد المخيني(.

»تحديات عالمية- حلول محلية«: جامعة السلطان قابوس )مروة المحروقي، تهاني الخصيبي، أميرة الراجحي(.

لتحسين تصاميمهم ومهارات  الفائزة  للفرق  الُعمانية ورش عمل  البيئة  الوطنية، عقدت جمعية  المسابقة  الذي حققته هذه  النجاح  وعقب 
العرض لديهم استعدادًا للمشاركة في المسابقة اإلقليمية في دبي.

لجنة من أفضل الحكام قامت بتقييم أداء المشاركين، وهم من اليسار إلى اليمين: 
د. مهدي أحمد جعفر )نائب رئيس جنعية البيئة الُعمانية( وياسر عبد اهلل سليمان 

)المسؤول اإلقليمي لمنطقة 20 لتسويق نادي التوست ماستر( وحسن الصالح 
)الشريك اإلداري لشركة تراكس ُعمان( وسمو السيدة تانيا آل سعيد )رئيسة جمعية 

البيئة الُعمانية(

سافرت الفرق الفائزة إلى دبي برفقة مندوبي جمعية البيئة الُعمانية للمشاركة في 
المسابقة اإلقليمية للخطابة العامة التي تنفذها مجموعة عمل اإلمارات للبيئة، حيث 

تنافست للفوز مع 58 فريق من اإلمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين

مسابقة الخطابة البيئية الثانية للكليات والجامعات

قامت جمعية البيئة الُعمانية بالتعاون مع »مجموعة عمل اإلمارات للبيئة« بعقد مسابقة الخطابة البيئية الثانية بين الكليات، والتي يتم 
تنظيمها بهدف تعزيز الوعي العام بأهمية البيئة والتحديات التي تواجهها من خالل إجراء الدراسات، واألبحاث والمناقشات والحوارات. 

وقد تم إجراء مسابقة مفتوحة لطالب الجامعات والكليات في السلطنة، حيث قام الطالب بإعداد وعرض حاالت دراسة محكمة حول مختلف 
المسائل والقضايا البيئية المعاصرة. وقد منحت المسابقة الطالب فرصة رائعة لعرض معارفهم ومهاراتهم في هذا المجال، وكانت بمثابة أداة 

تواصل جيدة بين المؤسسات التعليمية الحكومية منها والخاصة. 

الفضي(،  )الراعي  الُعمانية للغاز الطبيعي المسال  والشركة  الذهبي(، وشركة تنمية نفط ُعمان،  )الراعي  بنك صحار  رعاية  وتحت 
السمو  رعاية صاحبة  تحت  نوفمبر   11 بتاريخ  المسابقة  عقد  تم  فقد  ُعمان،  »تراكس«  وبدعم من شركة  البرونزي(،  )الراعي  الدقم  وميناء 

السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد.

قامت الجمعية بإستدعاء فريق مميز لتقييم أداء المشاركين، وهم: سمو السيدة تانيا آل سعيد، رئيسة جمعية البيئة الُعمانية، والدكتور 
المنطقة 20 - توست  الُعمانية، والفاضل ياسر عبداهلل سليمان، المسؤول اإلقليمي لتسويق  البيئة  مهدي أحمد جعفر، نائب رئيس جمعية 

ماستر، والفاضل حسن الصالح، الشريك اإلداري - تراكس ُعمان.

تقديم الهدايا والجوائز لطالب جامعة السلطان قابوس.
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تم تقديم دعم خاص من فندق اإلنتركونتيننتال مسقط الذي قام باستضافة فعالية مفتوحة لإلحتفال بساعة األرض، حيث تم بيع قمصان 
مضيئة، واستمتع الحضور بفعالية الرسم باإليدي وبعض العروض الفنية والعد التنازلي لساعة األرض

مدرسة جابر بن زيد تتلقى درع الفوز بمسابقة جمعية 
البيئة الُعمانية لتوفير الطاقة شكر وتقدير لكل المتطوعين ضمن حملة ساعة األرض

ساعة األرض 2013

إزاء مستقبل  المخاوف  التي تهدف للتعبير عن  العالمية »ساعة األرض«  الُعمانية للمبادرة  البيئة  شهد عام 2013 نجاحًا الفتًا بانضمام جمعية 
كوكبنا من خالل القيام بشيء سهل وبسيط لكنه ذو قيمة عالية، أال وهو إطفاء كافة األنوار لمدة ساعة في آخر يوم سبت من شهر مارس 
في الساعة 30: 8 مساًء. وفي هذه السنة وتحت شعار »سأفعل إن فعلت أنت«، نفخر بتشاركنا مع شركة صحار لأللمنيوم، ومجموعة سابكو 
)الراعي الذهبي(، وشركة تنمية نفط ُعمان، وحديقة ُعمان للمعلومات )الراعي الفضي(، وصيدلية مسقط، وشركة ُعمران، وشركة 

تاول للخدمات الهندسية، وشركة دليل للنفط )الراعي البرونزي(.

العام  القطاعين  من  بالدعم  تعهد   2000 من  أكثر  الُعمانية  البيئة  جمعية  تلقت  واالجتماعي،  التقليدي  اإلعالم  وسائل  استخدام  خالل  ومن 
والخاص، إلى جانب مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية بإطفاء أضوائهم لمدة ساعة كاملة. وقد كان األمر بمثابة عرض مذهل للمشاركة 

المجتمعية!

وقد تمكنت الجمعية بواسطة مواقع التواصل االجتماعي مثل »يوتيوب«، و«تويتر« ،و«فيسبوك« إضافة إلى الدعم المقدم من مؤسسة القمة 
للصحافة والنشر، وبوليفيموس، وإذاعة »ميرج 104.8«، وإذاعة »الوصال اف ام«، تمكنت من إيصال رسالتها إلى كافة مناطق ُعمان 
واستقطاب المتطوعين. كما تشرفت الجمعية بأن انضم كل من دار األوبرا السلطانية مسقط، وجامع السطان قابوس األكبر، وبلدية 
مسقط، إضافة إلى جامعة السلطان قابوس إلى المبادرة وقاموا جميعًا بإطفاء كافة األضواء غير األساسية. وقد تمكنا خالل ساعة األرض 
عام 2013 من حساب أن السلطنة استطاعت توفير ما يقارب 69.560 كيلوواط من الكهرباء، أي بزيادة قدرها 28% عن حسابات عام 2012، وهي طاقة 

كافية لتوفير الكهرباء لحوالى 1.300 منزل لمدة ساعة كاملة!



31التقرير السنوي 302013

برنامج بناء القدرات

الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م: شريك جمعية البيئة الُعمانية في بناء 
القدرات

المواطنين  تدريب  هو  األول  هدفنا  يزال  وال  الماضية،  السبعة  األعوام  مدى  على  المضطرد  نموها  في  الُعمانية  البيئة  جمعية  واظبت  لقد 
الموظفين، وألنه لم يكن بمقدور  أعداد  أحيانًا في  الذي قد يحصل  االعتيادي  التناقص  البيئة. وبسبب  المحافظة على  الُعمانيين في مجال 
التي  األخرى  المنظمات  توظيفهم في  غالبًا  يتم  المحليين  الموظفين  فإن  قروض مصرفية،  على  الحصول  األهلية  المنظمات  العاملين في 
تسعى لتطوير قدراتها البيئية. وقد وجدنا أنفسنا في عام 2011 مضطرين إلجراء إعادة هيكلة كبرى للموظفين حتى نتمكن من مواكبة الزيادة 

المضطردة في المسؤوليات والمشاريع التي تضطلع بها الجمعية حاليًا، وتلك التي تنوي توليها في المستقبل.

البيئة  حماية  على خطط  الُعمانيين  الخريجيين  تدريب  الحالية هو  أولوياته  أهم  أحد  تكون  أن  على  للجمعية  التنفيذي  المجلس  وافق  وقد 
وتفعيل دور المنظمات األهلية وأفراد المجتمع، قبيل إلتحاقهم بسوق العمل الُعماني مع إعطائهم الفرصة لمتابعة مسيرتهم المهنية مع 
جمعية البيئة الُعمانية. ولكن كان هناك نقص في التمويل الالزم للنفقات اإلدارية المترافقة مع تمويل المشاريع، إلى جانب التكاليف الجارية 

في الجمعية. 

القدرات، في  بناء  الُعمانية في  البيئة  المسال ش.م.م هي شريك جمعية  الطبيعي  للغاز  الُعمانية  الشركة  أصبحت   ،2012 مارس  وفي شهر 
مسعى لتغطية ذلك النقص في التمويل، وبما يمكن الجمعية بالتالي من زيادة اإلمكانيات المتوفرة لكافة المشاريع، وزيادة برامج التواصل 

المجتمعي، وزيادة مشاركة المتطوعين، إلى جانب مباشرة برنامج تدريب الشباب الُعماني في مجال صون البيئة والمحافظة عليها. 

ومنذ استالم التمويل الالزم من قبل الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال في شهر أبريل 2012، قطعت جمعية البيئة الُعمانية أشواطًا 
كبيرة من التقدم في مجال بناء القدرات. وتم حتى اليوم توظيف عشرة موظفين وتدريبهم، مما ساهم في توفير الدعم والمساعدة اإلدارية 
التي كانت الجمعية بأمس الحاجة لها، بما يمكنها من وضع المزيد من الخطط لزيادة عدد األبحاث، والتوعية المجتمعية، والمشاريع التثقيفية 
المجتمع وضمان مشاركتهم في  أفراد  أوسع وأكثر فعالية مع  التواصل بشكل  الجمعية من  التمويل قد مكن  أن ذلك  السلطنة. كما  في 

أنشطتها، إلى جانب العديد من الجهات الرسمية األخرى.

وعليه، فإن الجمعية تشعر بامتنان كبير للدعم الكريم الذي حصلت عليه من الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال، وتتطلع ُقدمًا للمراحل 
المقبلة من هذا التعاون المثمر، األمر الذي سيمكن الجمعية من ترسيخ مكانتها أكثر فأكثر كواحدة من أبرز المنظمات الفاعلة على األرض، 
الُعمانية  البيئة  بين جمعية  الشراكة  السلطنة. وتساهم  البيئي في  الوعي  ولرفع سوية  الطبيعة  للمحافظة على  تكرس جهودها  والتي 
والشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال في مجال بناء القدرات في إحراز هدف الجمعية النهائي المتمثل في أن تصبح منظمة مستقلة 
الذي تتمتع به  الطبيعي  اإلرث  الالزمة، بما يساعد على حماية  بالمهنية والكفاءة  ومكتفية ذاتيًا، تدار من قبل مواطنين محليين يتمتعون 

السلطنة.

برنامج تدريب الشباب الُعماني 

على الرغم من أنه يتم تدريب الخريجين على مجال محدد من مجاالت إدارة المنظمات األهلية، إال أن كل من يخضع للتدريب يتلقى خبرة في 
النواحي التالي:

إدارة المنظمات األهلية  • 
إدارة المشاريع  • 

إدارة خطط الصون والحماية  • 
خبرة في مجال األبحاث الميدانية  • 

التواصل المجتمعي  • 
نشر الوعي العام  • 

إدارة شؤون العمل التطوعي  • 

وتود جمعية البيئة الُعمانية أن تعرب عن عميق شكرها لكل من بنك مسقط والبنك الوطني الُعماني على دعمهم الكريم في تقديم دورات 
تدريبية مجانية لموظفي الجمعية. كما نود كذلك أن نشكر بنك مسقط لتكرمهم بالتأكد من مدى إمكانية حصول موظفي جمعية البيئة 

الُعمانية على القروض المصرفية.

عمر الريامي

لفريق  وانضم  والسمكية.  البحرية  العلوم  في  البكالوريوس  درجة  على  وحصل   2008 عام  قابوس  السلطان  جامعة  من  عمر  الفاضل/  تخرج 
العمل في الجمعية عام 2009 كمساعد في المشاريع البحرية في الوقت الذي لم يكن لدى الجمعية سوى ثالثة موظفين فقط، ونظرًا لشغفه 

بالعمل مع المجتمعات والمدارس المحلية، فقد تولى مسؤولية العمل كمدير للتواصل المجتمعي. وقام 
عمر بتصميم وتنفيذ برامج التوعية والتواصل مع المجتمع، وقام بتنسيق أنشطة الجمعية لدى مختلف 
التي  االجتماعات  معظم  في  عمر  شارك  الجمعية،  مع  عمله  فترة  وخالل  والجامعات.  والكليات  المدارس، 
المسؤولين في كل من  الحكومية، وأصبح على عالقة طيبة مع  الجهات  المختلف  الجمعية مع  عقدتها 
وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى الجهات 
الحكومية األخرى في محافظتي الشرقية وظفار. وقد قام بتمثيل جمعية البيئة الُعمانية في عدد كبير 
أسابيع   6 لمدة  عمل  ورشة  ذلك  في  بما  العمل،  وورش  التدريب  برامج  في  وشارك  المناسبات،  من  جدًا 
حول الحدائق والتنوع الحيوي والسياحة البيئية في الواليات المتحدة األمريكية، وورشة العمل المتعلقة 
بالقائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض التي يصدرها االتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتي عقدت  في 
األردن. وقد تم اختيار الفاضل/عمر من قبل منظمة اليونسكو لحضور وتمثيل جمعية البيئة الُعمانية في 
احتفالية الذكرى األربعين التفاقية التراث العالمي في مدينة كيوتو باليابان عام 2012. وفي شهر سبتمبر 
2013، انتقل الفاضل/عمر للعمل في القطاع الخاص بصفة استشاري بيئي. وعلى رغم أسفنا لفراقه بعد أربع 
سنوات من العمل سويًا، فإننا نتمنى له دوام التوفيق، كما أنه ال يزال يتطوع للعمل مع الجمعية، ويشارك 

في اللجنة المشكلة من قبل وزارة البيئة لتنظيم عملية استخدام األكياس البالستيكية في ُعمان.

أسماء البلوشي

تخرجت الفاضلة/ أسماء من جامعة السلطان قابوس عام 2011 وحصلت على درجة البكالوريوس في العلوم 
منذ شهر  الُعمانية  البيئة  مع جمعية  إدارة مشاريع، وعملت  بمنصب منسقة  تعيينها  تم  وقد  البحرية. 
والمقترحات،  التقارير  وإعداد  االستشارات،  إدارة  مجال  في  المساعدة  من  الكثير  قدمت  حيث   ،2012 مارس 
وضمان الحصول على التصاريح الالزمة إلجراء األبحاث العلمية، إضافة إلى التنسيق ما بين مكتبي الجمعية 
في مسقط ومصيرة. وبعد نجاح أسماء في نشر بحثها في نشرة »العنقاء« كمؤلف أول عام 2012، أخذت 
على عاتقها المزيد من المسؤوليات، واضعة نصب عينيها إشراك األطراف المعنية كأولوية قصوى. وقد 
تولت أسماء أمر العديد من االجتماعات التي عقدت مع سعادة والي مصيرة، وأشرفت على التواصل مع 
جمعية المرأة الُعمانية، كما قدمت العديد من العروض التقديمية، بما يعزز من برنامج التواصل المجتمعي 
مشاريعنا  عنها  تتمخض  التي  النتائج  مشاركة  تتم  أن  وضمان  الُعمانية،  البيئة  جمعية  به  تقوم  الذي 
الُعمانية  البيئة  الفاضلة/أسماء من خالل جمعية  ترشيح  تم  وقد  العالقة.  ذات  األطراف  كافة  مع  العلمية 
للمشاركة في برنامج العلماء الناشئين الذي تنظمه »ايرث ووتش« على مدى 10 أيام، حيث تم عقده في 
مركز أبحاث »الجوما«، في »ساوتبانسبيرج ماونتينز« في مقاطعة »ليمبوبو« في جنوب إفريقيا. وقد كانت 
من بين 10 مشاركين من إفريقيا والشرق األوسط، وقد شاركت في كل من مجال البحث العلمي، والتربية 
والتعليم. وتعتبر المهارات التي تم اكتسابها خالل ذلك البرنامج قّيمة للغاية، وعلى الرغم من أنه قد تم 
تطبيقها في مشاريع البحث العلمي التي تركز على حماية الفهود والقرود، إال أنه يمكن كذلك االستفادة 

من تلك المعارف والمهارات ضمن برامج البحث العلمي في السلطنة.

عمر الحوسني

تم  وقد  قابوس،  السطان  جامعة  من  البيئية  األحياء  علم  في  البكالوريوس  درجة  عمر  الفاضل/  يحمل 
البيئة  جمعية  مع  العمل  في  استمر  وقد  المجتمعي.  للتواصل  كمنسق  مباشرة  تخرجه  بعد  توظيفه 
الُعمانية بين شهري مارس وأغسطس 2013 ، حيث كان دوره يتمثل في المساعدة على تطبيق أنشطة 
التواصل المجتمعي. وبالتوازي مع ذلك، فقد عمل عمر على مشروعين كبيرين: حملة استزراع األشجار في 
صاللة، إضافة إلى مهرجان مصيرة الذي يقام على جزيرة مصيرة. وقد قدم مساهمة كبيرة في التواصل مع 
المدارس والمتطوعين بما يضمن نجاح كال المشروعين. كما تم تكليفه بإعداد الكتيبات التعليمية التي 
تم توزيعها في كال المناسبتين. وقد ترك العمل في الجمعية لاللتحاق  بقوات السلطان الخاصة. ولكنه 
ال يزال عضوًا فاعاًل في جمعية البيئة الُعمانية، وال يزال يتطوع للمشاركة في مختلف األنشطة التي تقوم 

بها الجمعية.

سوسن الحسيني

تعمل الفاضلة/ سوسن لدى الجمعية منذ عامين تقريبًا، وهي تعمل اآلن كموظفة عالقات عامة ومساعدة 
إدارية بدوام كامل. وقد أثبتت سوسن جدارتها في العمل، وحرصت الجمعية على أن تتلقى سوسن دورات 
تدريبية في اللغة اإلنجليزية إلى جانب دورات تدريبية في مجال خدمة العمالء. وقد اجتازت حتى اآلن ثالثة 
اختبارات في دورات المستوى المبتدئ في المجلس الثقافي البريطاني وحققت نتائج ممتازة فيها جميعًا. 
كما أثبتت سوسن تفانيها في العمل، ونتمنى لها كل التوفيق في دورات المستوى ما قبل المتقدم التي 

ستبدأ بها عام 2014.



33التقرير السنوي 322013

جمعة العريمي، غاسي الفارسي، جمعة الحميدي

أن  ورغم  جزئي في مصيرة.  بدوام  ميدانيين  2009 كمساعدين  عام  منذ  الُعمانية  البيئة  لدى جمعية  وجمعة  وغاسي  األفاضل/ جمعة  عمل 
الجمعية قامت بتعيينهم وتدريبهم في البداية للمساعدة في البحوث الميدانية التي تجريها على سالحف الريماني، إال أن إسهاماتهم قد 
أصبحت ال ُتضاهى في ما يتعلق بتوثيق الصالت مع المجتمع المحلي في مصيرة.  وقد أصبح المساعدون الميدانيون في الجمعية يعملون 
اآلن بدوام كامل لدى الجمعية لمدة عامين، إذ يساعدون في الميدان جنبًا إلى جنب مع فريق الحفاظ على السالحف، وفريق مشروع النهضة 
ألبحاث الحيتان والدالفين، وأبحاث الرخمة المصرية. ولم يقتصر األمر على تدريب هؤالء المساعدين الميدانيين على طرق المسح الميداني، بل 
أتموا أيضًا دورات تدريبية في الحاسب اآللي وأخرى في اللغة اإلنجليزية والطباعة ودورات أخرى للتعرف على الطيور وتتبعها وعلى التعرف على 
الحيتان والدالفين. ولقد عملوا مع خبراء من الواليات المتحدة األمريكية وهولندا وبلغاريا والمملكة المتحدة، ويتولون حاليًا زمام القيادة في 
مشروع الجمعية المتعلق بتحقيق مستويات صيد مستدامة للحفاظ على السالحف. حيث عملوا خالل ذلك مع الطالب المتدربين من جامعة 
السلطان قابوس إلى جانب علماء البحار. وتقع عملية بناء قدرات الشباب الُعماني في مجال أساليب البحث العلمي على رأس قائمة األولويات 
بالنسبة لجمعية البيئة الُعمانية، ويعتبر االمر مبشرًا كثيرًا حين نجد لدينا مثل هؤالء المساعدين الميدانيين الرائعين لنعمل معًا ونسعى 

نحو تحقيق ذلك الهدف المنشود!

نهيلة السليماني

لقد بدأت الفاضلة/نهيلة بالعمل كمتطوعة في الجمعية خالل حملة »ساعة األرض«، وهي تحمل شهادة 
البكالوريوس في علم األحياء التطبيقية من الكلية التقنية العليا، ودرجة الماجستير في اإلدراة والمراقبة 
إلى  السلطنة،  في  االبتدائية  المدارس  في  كمعلمة  عملت  وقد  ماليزيا.  نوتنجهام،  جامعة  من  البيئية 
جانب العمل كأخصائية بيئية مع شركة استشارات. وقد انضمت نهيلة للعمل مع جمعية البيئة الُعمانية 
كمنسقة تربوية في شهر أكتوبر، وهي تقدم الكثير من الدعم للجمعية في هذا المجال. وخالل الفترة 
البيئية بين الكليات، وحملة  القصيرة التي عملت فيها مع الجمعية فقد ساهمت في مسابقة الخطابة 
البيئية.  للحملة  للتخطيط  االقتصاد واألعمال  الدولية للطالب في  الرابطة  والتواصل مع  األشجار،  استزراع 
يتم فيه  المدارس في محافظة ظفار،  ليوزع على طالب  تثقيفي  إعداد كتيب  وتعكف نهيلة حاليًا على 
توضيح أهمية استزراع األشجار المحلية في ُعمان، إلى جانب وضع الترتيبات الالزمة للمشاركة التطوعية في 

نشر هذه المعلومات.

خالد الخالدي

تطوع الفاضل/ خالد الخالدي للعمل في جمعية البيئة الُعمانية لمدة ثالثة أشهر خالل اإلعداد لمسابقة 
طالب  مشاركة  وضمان  االتصاالت  إجراء  عن  بمفرده  مسؤوالً  وكان  والجامعات،  للكليات  البيئية  الخطابة 
مشاركة  على  الحصول  ضمان  من  مكنته  طبيعية  وجاذبية  بموهبة  خالد  ويتمتع  والجامعات.  الكليات 
بالعمل  يبدأ  أن  الطبيعي  من  كان  وبالتالي  وتحفيزهم،  تشجيعهم  جانب  إلى  والطالب  المتطوعين 
بدوام كامل مع جمعية البيئة الُعمانية كمنسق للعضوية والتطوع. وال يزال يعمل على إتمام شهادته 
في هندسة وعلوم الحاسب اآللي من كلية ولجات للعلوم التطبيقية، ولكنه مع ذلك يستطيع الحضور 
للمكتب بشكل يومي، حيث أنه أتم العمل الدراسي، ولم يتبق أمامه سوى أداء االمتحانات. وقد تم منح 

خالد جائزة »متطوع العام« عن عمله التطوعي الذي كرسه للجمعية قبل أن يصبح موظفًا فيها.

برنامج التدريب الداخلي

الطالب  فجميع  الماضي.  العام  خالل  الجامعة  طالب  وعلى  نفسها  الجمعية  على  الجمة  بالفائدة  الداخلي  للتدريب  الجمعية  برنامج  عاد  لقة 
يشتركون في الخبرة التعليمية التي تلقوها، ولكن ما تبحث عنه جهات التوظيف هم أولئك الطالب الذين يملكون إلى جانب ذلك خبرة عملية 
عند تخرجهم. وبصفتنا منظمة غير ربحية، وغير حكومية، فإننا نثمن عاليًا الوقت والمجهود وااللتزام الذي يقدمه الطالب المتدربون. وكان من 

دواعي سرورنا استضافة خمسة من المتدربين الداخليين.

اوتكارش شروف: وهو طالب دراسات إعالمية في معهد »سيمبايوسيس« لإلعالم واالتصاالت في »بيون« بالهند، وكان مطلوبًا منه إنجاز برنامج 
تدريب داخلي كجزء من المنهج الدراسي المقرر. وقد أمضى الفاضل/اوتكارش ستة أسابيع في العمل مع جمعية البيئة الُعمانية على األفكار 

المتعلقة بالباقة الجديدة لعضوية الشركات، والتي سيتم إصدارها عام 2014.

أمجد البلوشي: وهو طالب في الكلية التقنية العليا في مسقط، تخصص أعمال، وقد أنهى ثالثة أشهر من التدريب الداخلي لدى جمعية 
البيئة الُعمانية، حيث ساعد في إدارة مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات. وكانت مساهماته قّيمة للغاية من حيث ضمان نجاح تلك الفعالية 

من خالل تسجيل بيانات المشاركين، وأرشفة الملفات، واإلعداد للمناسبة، وكتابة الرسائل الموجهة للطالب وللكليات التي يدرسون فيها.

بريتام كومار: وهو طالب دراسات إعالمية في معهد »سيمبيوسيس« لإلعالم واالتصاالت في »بيون« بالهند، وكان مطلوبًا منه إنجاز برنامج 
تدريب داخلي كجزء من المنهج الدراسي. وقد أمضى الفاضل/بريتام ستة أسابيع في العمل مع جمعية البيئة الُعمانية، حيث قام بإدارة وسائل 
التواصل االجتماعي التابعة للجمعية، وقدم ورش عمل للموظفين حول كيفية عمل وسائل اإلعالم االجتماعي. كما قام كذلك بالتقاط الصور 
خالل فعاليات الجمعية التي تمت خالل تلك الفترة، وقدم تقريرًا موجزًا حول وسائل اإلعالم االجتماعية وبعض التوصيات في نهاية فترة تدريبه 

الداخلي.

باسم الصبحي وأسعد العامري انضما لجمعية البيئة الُعمانية لمدة ثالثة أشهر بعد الحصول على درجة جامعية في العلوم البحرية من 
البحرية  السالحف  بحماية  المتعلق  الجمعية  مشروع  في  ومثابرة  جد  بكل  عملوا  الداخلي،  تدريبهم  فترة  وخالل  قابوس.  السلطان  جامعة 
والوصول لصيد مستدام في مصيرة، كما لعبا دورًا حيويًا في تصميم وإجراء الدراسات المسحية ضمن المجتمعات المحلية، إلى جانب إجراء 
بحث حول المعلومات األساسية المتعلقة بهذا المجال، إضافة إلى توثيق البيانات وإعداد تقارير المشروع. وقد قدم كل منهما الكثير من األوراق 

البحثية الممتازة لموظفي الجمعية في ختام تدريبهما الداخلي، كما حصل كل منهما على وظيفة في وزارة الزراعة والثروة السمكية.

أمجد البلوشيباسم الصبحي

بريتام كومارأسعد العامري
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جائزة أفضل متطوع لعام 2013

تمنح الجمعية جائزة »متطوع العام« تقديرًا للجهود البارزة التي يقوم بها المتطوعون لديها وإحتفاًء بتلك الجهود، فهذه الجائزة ما هي إال 
تعبير بسيط منا عن شكرنا لكافة المتطوعين على ما تكرموا به من أوقاتهم وخدماتهم على مدار العام. 

وقد ذهبت جائزة أفضل متطوع لعام 2013 إلى كل من الفاضل/خالد الخالدي من مسقط، والفاضلة/ إيمان الحريبي من صاللة. 

للغاية.  والجامعات كانت متميزة  للكليات  الخطابة  أن مساهمة خالد في مسابقة  حيث 
حيث ساعد على إنشاء والمحافظة على التواصل مع طالب الكليات وقدم لهم المساعدة 
في تصميم األعمال التي شاركوا بها في المسابقة. كما لعب خالد دورًا فاعاًل في تنظيم 
في  للمشاركة  دبي  إلى  الطالب  رافق  أنه  وحتى  بل  الوطني،  المستوى  على  الفعالية 
المسابقة اإلقليمية. وإننا لنشعر بفخر كبير أن خالد قد انضم للعمل في الجمعية بدوام 

كامل كمنسق لألعضاء والمتطوعين.

بشكل  ساهمت  فقد  إيمان  للفاضلة/  وبالنسبة 
أطلقتها  التي  األشجار  استزراع  حملة  في  فعال 
عملها  وكان  ظفار.  في  الُعمانية  البيئة  جمعية 
الدؤوب ومبادراتها مثاالً يحتذى بالفعل. وأخذت إيمان 
على عاتقها أعمال التنظيم واإلشراف والمتابعة خالل 
األشجار  واستزراع  الرسم،  ومسابقة  الماراثون،  سباق 
في مدرسة الديوان. وتشعر الجمعية بغاية االمتنان 
عملها،  في  الفاضلة/إيمان  أظهرته  الذي  لاللتزام 
ونامل مواصلة العمل معها، حيث ستلعب دورًا أكبر 
خالل حملة استزراع األشجار عام 2014، والتي تهدف إلى 
تصميم وتوزيع الكتيبات التعليمية وتنظيم مؤتمر 

طالبي تتم فيه مناقشة موضوع األشجار المحلية.

وبالنسبة لألخبار األخرى، فإنه يسرنا للغاية أن الفاضلة/ أنتونيا فيج، التي فازت بجائزة أفضل متطوع لعام 
2012 قد انضمت للعمل في جمعية البيئة الُعمانية بدوام كامل كمنسقة لفعاليات الجمعية! وقد انضمت 
على  التدريب  خاللها  أنتونيا  تلقت  والتي  مسندم،  إلى  اكسبيدشنز«  »بيوسفير  نظمتها  التي  للحملة 
المحافظة  الُعمانية على  البيئة  المرجانية. وهي تركز في عملها مع جمعية  التحقق من سالمة الشعاب 

على قاعدة بيانات المتطوعين وإدارة حمالت النظافة.

الثنائي المتجمد

األفاضل/بدر  بفرح غامر عندما تمكنت من مساندة  الجمعية  شعرت 
اللواتي وأمير عبد المحسن اللذين يطلق عليهما تحببًا اسم »الثنائي 
المتجمدة  انتركتيكا  قارة  إلى  قادتهم  التي  المغامرة  في  المتجمد« 
راية  الجنوبي في شهر فبراير 2013. حيث حمل بدر وأمير  القطب  في 
برفع  وساهما  االستكشافية  رحلتهم  على  الُعمانية  البيئة  جمعية 
كما  ُعمان.  إلى  عودتهما  بعد  بيئتنا  هشاشة  بمدى  الوعي  سوية 
أنهما يواصالن مساعيهما لتعزيز المحافظة على البيئة، وعلى إحداث 
الجمهور  أمام  الظهور  خالل  من  المجال  هذا  في  المطلوب  التغيير 
في  التوفيق  كل  لهم  ونتمنى  االجتماعي،  التواصل  وسائل  وعلى 

رحلتهم المستمرة!

األنشطة األخرى

 دوري الجمعية للبولينج لعام 2013 

الثانية  السنوية  المسابقة  إطار  في  الشركات  من  فريقًا   14 تنافس 
للبولينج بين الشركات التي تجريها الجمعية، والتي تهدف إلى جمع 
األول  بالمركز  الُعماني   الوطني  البنك  حل  وقد  للجمعية.  التبرعات 
البنك األهلي  حيث حصل على 1469 نقطة دون هزيمة، في حين فاز 
بالمركز الثاني برصيد 1232 نقطة، وجاء في المركز الثالث بنك مسقط 
وفندق  سينما،  سيتي  من  مقدمة  الجوائز  وكانت  نقطة.   1201 بعدد 
سيفاوي بوتيك، ومور كافيه، ومطعم لوكنده. ونود أن نتوجه بالشكر 
إقامة  إلى  ونتطلع  الفعالية  بهذه  شاركت  التي  الشركات  جميع  إلى 

مثل هذه المباريات مجددًا في عام 2014! 

الثنائي المتجمد وهم يحملون علم جمعية البيئة الُعمانية برفقة روبرت 
سوان، وهو أول رجل زار القطبين مشيًا على األقدام ومؤسس 2041
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الجوائز والمنح والتبرعات األخرى

تود جمعية البيئة الُعمانية أن تتقدم بخالص شكرها لكل من قّدم لنا يد العون والمساعدة لتحقيق أهدافنا خالل عام 2013. وفي ما يلي سرد 
للجهات المتبرعة والراعية والمانحة على حسب الترتيب الزمني للتبرعات:

مجموعة أجيت كيمجي ش.م.م للتبرع بمقر مجاني مؤقت للجمعية  • 
الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م على التبرع لبرنامج بناء القدرات  • 

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

بنك »اتش اس بي سي« على منحة مشروع شجر اللبان 	• 
شركة النهضة ش.م.ع.ع على التبرع لمشروع »النهضة« ألبحاث الحيتان والدالفين 	• 

مرسى بندر الروضة على توفير رسو مجاني لمركب جمعية البيئة الُعمانية 	• 
شركة صحار لأللمنيوم على رعايتهم ألفالم الجمعية الخاصة بالتوعية والشركات 	• 

شركة »ذي اجينسي« على إنتاج فيلم الجمعية لنشر الوعي 	• 
شركة شل ُعمان للتبرع ببطاقات الوقود 	• 

مركز تاول للسيارات لتزويد الجمعية بسيارتين مجانًا  	• 
فندق شيدي مسقط، وفندق سيفاوي بوتيك، وفندق جولدن توليب مسقط على تبرعات الضيوف 	• 

إذاعة »ميرج إف إم« وإذاعة »وصال اف ام« على تغطية يوم البيئة الُعماني 	• 
التبرع بحفل طبول الهند  	• 

شركة محمد البرواني لخدمات النفط، وميناء الدقم، ومؤسسة عمر الزواوي، والبنك الوطني الُعماني وبنك مسقط على  	•  
رعاية حفل جمع التبرعات لجمعية البيئة الُعمانية  

مجموعة جواد سلطان، وشركة »مستال«، وبنك »اتش اس بي سي«، ومسقط هيلز، ومور كافيه، ومطعم »مانيز«، وفنادق«  	•  
جي اتش ام«، ودار األوبرا السلطانية مسقط، وشركة«ايبك برايفت جيرنيز« و مخيم »بيهو بيهو« ) محمية سيلوس جام(     

     على إجراء السحوبات وتقديم جوائز المزاد في حفل جمع التبرعات للجمعية.
شركة صحار لأللمنيوم، ومجموعة سابكو، وشركة تنمية نفط ُعمان، وحديقة ُعمان للمعلومات، وصيدلية مسقط، وشركة  	•  

عمران، وشركة تاول الهندسية، وشركة دليل للنفط لمشاركتهم في مبادرة ساعة األرض 2013.  
جرائد »مسقط ديلي«، و«األسبوع«، و«ذا ويك« )دار القمة للصحافة والنشر( على دعمها اإلعالمي خالل مبادرة ساعة األرض 2013. 	• 
فندق انتركونتيننتال مسقط، وشركة »بوليفيموس«، وشركة »ايفنتس«، وشركة »اس ان كي برودكشنز«، و إذاعة »ميرج  	•  

إف إم« وإذاعة »وصال اف ام« على دعمهم خالل مبادرة ساعة األرض 2013.  
ميناء صاللة وصندوق فورد للمنح البيئية لتمويل حملة استزراع األشجار. 	• 

شركة »بي بي« ُعمان على دعمهم خالل مهرجان مصيرة 	• 
البنك الوطني الُعماني على الدورات التدريبية للموظفين. 	• 

الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال، وحيا للمياه، ومركز ُعمان البيئي لتمويل فعالية اليوم العالمي للطيور المهاجرة. 	• 
فندق راديسون بلو على دعمهم لمسابقة رمضان الخاصة بالجمعية. 	• 

بنك صحار، والشركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة تنمية نفط ُعمان، وميناء الدقم على دعمهم لمسابقة  	•  
الخطابة البيئية للكليات والجامعات.  

»ُعمان لإلبحار« على إتاحة استخدام مقراتها إلجراء ورشة العمل الخاصة بالمرشدين السياحيين لمشاهدة الدالفين. 	• 
الطيران الُعماني على عرض أفالم التوعية الصادرة عن الجمعية على متن رحالتها. 	• 

شركة المتحدة لخدمات وسائل اإلعالم للمساعدة في إنشاء نظلم البريد اإللكتروني 	• 
فندق سيفاوي بوتيك، ومور كافيه، وسيتي سينما، ومطعم لوكندة على تقديم جوائز دوري الجمعية للبولينج لعام 2013. 	• 

شركة باراديام للدعاية والنشر على دعمهم لدوري الجمعية للبولينج لعام 2013. 	• 
بنك مسقط على تقديم دورات تدريب للموظفين. 	• 

أبرز المحافل الدولية التي شاركت فيها الجمعية

المفوضية الدولية لصيد الحيتان، جيجو، كوريا الجنوبية )يونيو 2013(
تم عرض برنامج الجمعية الخاص بأبحاث الحيتان والدالفين في االجتماع السنوي لهذا العام من قبل الفاضل/أندرو ويلسون الذي تم طلب 
حضوره من قبل اللجنة الدولية لصيد الحيتان بصفة مشارك مدعو. وقد تضمن العرض األولي الذي تم تقديمه للجنة الفرعية الخاصة بنصف 
الكرة الجنوبي بشكل تفصيلي سير العمل خالل العام الفائت، وأبرز المخاطر التي تتهدد الحيتان الحدباء في بحر العرب والتوصيات المتعلقة 
بما يجب القيام به في المستقبل. وقد تضمنت التوصيات الشروع ببرنامج المراقبة بواسطة األقمار الصناعية للمساعدة على تحديد موائل 
تلك الحيتان للتعامل مع مواضيع اإلدارة العاجلة وتدعيم العالقات مع النظراء اإلقليميين من أجل فهم أفضل لحركة الحيتان بين كافة الدول 

المطلة على المحيط. وقد تم استعراض كال المفهومين ودعمهما من قبل أعضاء اللجنة.

مشروع التقييم السريع للتنوع الحيوي في المنطقة، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
لقد كان من دواعي سرور الجمعية أن تكون قادرة على المساهمة بشكل واسع في إنجاز مشروع تقييم التنوع الحيوي في المنطقة، والذي تم 
إطالقه من قبل مبادرة أبو ظبي العالمية للبيانات البيئية، وتم دعمه من قبل وكالة البيئة في أبو ظبي. وبفضل المساهمات المقدمة من أكثر 
من 140 من مختلف المؤسسات المعنية، تمكن المشروع من تحقيق عدد من النتائج البارزة . ومن بينها وضع أول خرائط شاملة لمواطن الحيتان 
في المنطقة، وتحديد المؤشرات الرئيسية بناء على حالة األخطار التي تهدد النظام البيئي والتقييمات المتعلقة بمستوى الحماية المطلوب، 
واتخاذ أول إجراء موضوعي للحفاظ على النظم البيئية في شبه الجزيرة العربية. وكذلك وضع لألولويات على أساس مكاني بما يساعد على 

www.AGEDI.ae :تحديد األولويات العابرة للحدود. ويمكن االطالع على النسخة االلكترونية من التقرير على الموقع التالي

المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل التي شاركت بها الجمعية  عام 2013
يتم تمثيل جمعية البيئة الُعمانية عادة من قبل المتطوعين، أو الموظفين، أو أعضاء المجلس التنفيذي في كافة المؤتمرات وورش العمل 

التي تعقد على المستوى اإلقليمي والدولي. وفي ما يلي سرد ألبرز تلك المناسبات التي تم حضورها عام 2013:

اللجنة الدولية لصيد الحيتان، اجتماع اللجنة العلمية في مدينة »جيجو«، كوريا الجنوبية

اجتماع الطاولة المستديرة الرابع حول االستدامة في االستهالك واإلنتاج في المنطقة العربية: برنامج األمم المتحدة البيئي/اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(/الجامعة العربية، القاهرة، مصر

اجتماع فريق الخبراء المعني  بسالسل القيمة الخضراء لتحسين سبل العيش في العالم العربي، واالجتماع الثاني للشبكة العربية الثانية 
لألمن على الغذاء: اإلسكوا، بيروت، لبنان

االجتماع الثاني لممثلي منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية حول األمن الغذائي، عّمان، األردن

الجلسة الخامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المنعقد في مسقط، ُعمان

حرذون سيناء
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االجتماع التشاوري العربي حول أهداف التنمية المستدامة المنعقد في شهر نوفمبر بتونس

مؤتمر حماية النمر العربي: المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة، مرباط، ُعمان

الجلسة العادية الثانية لمجلس الدولة حول تأسيس هيئة وطنية عامة تتولى عملية إدارة المخلفات، مسقط، ُعمان

االجتماع التشاوري اإلقليمي السنوي للمجموعات الرئيسية واألطراف ذات الصلة وحوار السياسات حول تطبيق استراتيجية األمن المائي 
العربي وخطة العمل المتعلقة بها، عّمان، األردن 

تعزيز المشاركة العامة في عملية صنع القرار البيئي، وبناء الصالت في إفريقيا والشرق األوسط، الرباط، المغرب

ورشة عمل مشروع التقييم السريع للتنوع الحيوي اإلقليمي، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الندوة الدولية الثالثة والثالثون حول السالحف البحرية، بالتيمور، الواليات المتحدة األمريكية 

الندوة الدولية حول التقنيات الحيوية وحفظ األنواع في المناطق القاحلة، جامعة السلطان قابوس، مسقط، ُعمان

المقاربات األلمانية في مجال التقنيات البيئية )الطاقة المتجددة، مياه الصرف الصحي وإدارة المخلفات(:  

وكالة الطاقة في »راينلند باالتينات«/معهد إدارة تدفق المواد التطبيقية، مسقط، ُعمان

ندوة التقنيات الحيوية البحرية: جامعة السلطان قابوس، مسقط، ُعمان

تعزيز المشاركة العامة في عملية صنع القرار البيئي، مسقط، ُعمان

ورشة عمل بناء القدرات في مجال أبحاث الطيور، مسقط، ُعمان

االستجابة لبالغات جنوح الثدييات البحرية والسالحف، مسقط، ُعمان

ندوة أفكار 3 )تقييم مبادرات الشباب(، صاللة، ُعمان

ورشة العمل حول تحديث االستراتيجيات الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل المتعلقة بها، مسقط، ُعمان 

الحفاظ على الفهود والقرود في جنوب إفريقيا: منظمة »ايرث ووتش«، بولوكوين، جنوب إفريقيا

ورشة عمل إحصاء الطيور المائية، مسقط، ُعمان 

مسابقة الخطابة البيئية اإلقليمية للكليات والجامعات، مجموعة اإلمارات للبيئة، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

التدريب على الغوص البيئي لحماية الشعاب المرجانية: »بيوسفير اكسبيدشنز«، مسندم، ُعمان

ورشة العمل الدولية حول االستدامة البيئية لبيئات أشجار القرم، مسقط، ُعمان 

اليوم المفتوح للعلوم البحرية والسمكية: جامعة السلطان قابوس، مسقط، ُعمان

منتدى إدارة المخلفات: بلدية بدبد، وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه، بدبد، ُعمان

المنتدى البيئي، وادي المعاول، ُعمان

المخاوف البيئية في الدول الصناعية: منطقة صور الصناعية، صور، ُعمان

اليوم العالمي للبيئة )فضالت الطعام(: هيئة تقنية المعلومات، مسقط، ُعمان

المؤتمر العربي للصناعات البالستيكية متعددة األوليفينات: المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، مسقط، ُعمان أشجار القرم قرب جزيرة محوت، ثوماس بيستشاك 
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الـعـضـــويــة

األفــراد
لقد بلغ العدد اإلجمالي لألعضاء من األفراد في جمعية البيئة الُعمانية )947( عضوًا كما في شهر ديسمبر 2013، ويوضح الجدول الوارد 

أدناه توزيع النسب المئوية للُعمانيين والطالب، وكذلك األعضاء الذكور مقابل اإلناث:

59%
41%

89%

60%
40%

11%

الُعمانيينغير الُعمانيين

غير الطالبالطالب

اإلناثالذكور

الشـركـات
تود جمعية البيئة الُعمانية أن تعبر عن امتنانها للدعم الذي وفره كافة أعضاء الجمعية من الشركات المذكورة أدناه )حسب الترتيب 

األبجدي(:
مجموعة شركات أجيت كيمجي  

شركة األرجان تاول لالستثمار  
شركة الحسن الهندسية  

شركة المشرق لالستشارات الهندسية الدولية  
شركة الريف للعقارات ش.م.م  

بنك ظفار  
بنك مسقط  

شركة كاريليون علوي ش.م.م  
شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م  

إرنست ويونغ  
شركة مثلث الخليج للصناعات ش.م.م  

حيا للمياه  
شركة المور كلين جلوب ُعمان  

شركة مقشن لخدمات النفط والغاز )ش.م.ع.م(  
شركة موريا للتنمية السياحية  
شركة مسقط لتوزيع الكهرباء  

شركة مسقط للتمويل  
شركة مسقط لما وراء البحار  

البنك الوطني الُعماني  
شركة النورس  

الشركة الُعمانية القابضة لخدمات البيئة  
شركة ُعمان لالستثمار والتمويل ش.م.ع.ع  

شركة ُعمان ألنظمة الطاقة الشمسية  
شركة عمران  

شركة ُعمان الدولية للتجارة  
شركة تنمية نفط ُعمان  

ميناء الدقم  
ميناء صاللة  
ميناء صحار  

برايس ووتر هاوس كوبرز  
شركة شل للتنمية ُعمان  

شركة شل الُعمانية لخدمات التسويق  
صحار لأللومنيوم  

شركة ستراباج ُعمان ش.م.م  
مركز تاول للسيارات ش.م.م  

شركة دبليو اس أتكينز الدولية ش.م.م  

سلطعون الشبح العربي، جزيرة مصيرة، ثوماس بيستشاك
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العضوية والعمل المشترك مع المنظمات الدولية

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

االتحاد العالمي لصون الطبيعة  • 
جمعية المحيط الهندي للبحوث والحفاظ على البيئة  • 

المفوضية الدولية لصيد الحيتان  • 
الهيئة األمريكية لخدمات الثروة السمكية والحياة البرية  • 

جمعية صون الحياة الفطرية  • 
المنظمة الدولية لحياة الطيور  • 

الجمعية البلغارية لحماية الطيور  • 
مجموعة اإلمارات للبيئة  • 

جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة  • 
مؤسسة فورد  • 

معهد »ايرث ووتش«  • 
الجمعية الوطنية للمحيطات والغالف الجوي  • 

معهد ساكلر لعلوم المورثات المقارنة، المتحف األميركي للتاريخ الطبيعي  • 
جامعة ستوكهولم  • 

جامعة ساوث ويلز  • 
مدرسة علوم األرض والعلوم البيئية   • 

جامعة دورهام  • 
مركز ساوث ويست لألسماك والعلوم  • 

»إفريمر« )معهد األبحاث الفرنسي الستغالل البحار(  • 
مركز »جيوجينيتكس«، متحف التاريخ الطبيعي بالدنمارك، جامعة كوبنهاجن  • 

مختبر »موتي« البحري  • 
لجنة الحياة البرية في فلوريدا  • 

ثومان بيستشاك، فرخ السالحف الخضراء - مسندم

جرف ساحلي
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شـكـر وتقـديـر

هناك الكثير من األشخاص ممن ندين لهم بالشكر على دعمهم لجمعية البيئة الُعمانية وعلى عملهم وتفانيهم من أجلها.

وإننا بادئ ذي بدء نتوجه بالشكر الخاص إلى الراعي الفخري لجمعية البيئة الُعمانية، صاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد 
الذي كان داعمًا للجمعية على الدوام، وساهم إلى حد كبير في النجاح الذي حققته.

إليهم  الفقري للجمعية وعملها. وإننا بالطبع نتوجه بالشكر  العمود  الُعمانية يشكلون  البيئة  القول أن موظفي جمعية  نافلة  ومن 
جميعًا ممن التحق بالجمعية أو غادرها على مدى األعوام الماضية، فقد ترك كل واحد منهم بصمته المميزة، ونحن لن ننسى أبدًا كل ما 
قدموه للجمعية. غير أننا نتوجه بالشكر الخاص إلى الفاضل/ عمر الريامي الذي رافق جمعية البيئة الُعمانية منذ نعومة أظفارها، وال يزال 
يتبرع بالكثير من وقته لصالح الجمعية. كما نود كذلك إهداء تهانينا وتبريكاتنا لمدير المشاريع في الجمعية، الفاضلة/سعاد الحارثي 
على مولودتها الجديدة. كما أن الفاضلة/سناء طويلة لعبت دورًا فاعاًل في إنشاء العديد من الصالت عبر وسائل التواصل االجتماعي 

لصالح جمعية البيئة الُعمانية، ونتمى لها كل التوفيق.

ولطالما كانت كل من وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية االجتماعية 
من أبرز الداعمين لجمعية البيئة الُعمانية، وإننا نتوجه بالشكر لهم جميعًا على توجيهاتهم الكريمة وتفهمهم لطبيعة عمل الجمعية.

وما كان بإمكان جمعية البيئة الُعمانية الوصول لإلنجازات التي حققتها لوال التمويل الضروري للغاية من أعضاء الجمعية من الشركات 
والراعين لها ومن مؤيديها. ولذا فلهم منا جميعًا كل الشكر والتقدير، ونأمل أن يستمر سخاؤهم في دعم مشاريع الجمعية خالل 

السنوات القادمة.

إن أعضاء الجمعية هم بمثابة سفراء لها، وإننا نشكر كل فرد من أعضائنا المتفانين على حضورهم مختلف الفعاليات وتكريسهم 
للكثير من وقتهم ودعمهم للحفاظ على البيئة في السلطنة.

كما كان اإلعالم الُعماني بمختلف وسائله داعمًا قويًا لنا في تعريف العامة بالجهود التي تبذلها الجمعية، ونود أن نشكر جميع دور 
التي منحت جمعية  والنشر  للصحافة  القمة  دار  إلى  الخاص  بالشكر  لمشاريعنا ونجاحاتنا. ونتوجه  المستمرة  اإلعالم على تغطيتهم 

البيئة الُعمانية مساحة إعالنية مجانية على مدى السنوات األربع الماضية، فلهم منا عظيم الشكر واالمتنان.

شكر وتقدير للمتطوعين

يعد المتطوعون جزءًا حيويًا من مشاريعنا البحثية، وعلى األخص الفاضل/خالد الخالدي الذي فاز بجائزة متطوع العام من جمعية البيئة 
الُعمانية، والذي أصبح موظفًا دائمًا فيها اآلن. وكذلك الفاضلة/إيمان الحريبي التي فازت أيضًا بجائزة متطوع العام، والتي تطوعت للعمل 
خالل حملة استزراع األشجار في محافظة ظفار، وال تزال مستمرة في ذلك. والفاضلة/أنتونيا فيج التي قدمت المساعدة في كل شيء 
تقريبًا، ويسعدنا أن نراها تنضم للعمل في الجمعية على أساس دائم. والفاضل/روبرت بولدوين الذي يعمل دون كلل أو ملل لضمان 
الجمعية.  تحتاجها  قد  أي مشورة  لتقديم  الدوام  والسالحف، وهو جاهز على  الحيتان  لحماية  الجمعية  برامج  أعلى جودة في  تحقيق 
والفاضل/اندي ويلسون الذي كان مصدر عون دائم لجميع المشاريع البحرية التي تقوم بها الجمعية. والفاضل/عمر الريامي الذي يواظب 
على تمثيل الجمعية في اجتماعات اللجنة التوجيهية المكلفة بوضع اللوائح الخاصة باألكياس البالستيكية، والتي تعقد في وزارة البيئة 

والشؤون المناخية، وكذلك عبر وسائل اإلعالم المختلفة.

كما نشكر المتدربين الداخليين، مثل الفاضل/اوتكارش شروف الذي ساعد في في إنشاء باقة العضوية للشركات، والفاضل/بريتام 
كومار الذي تابع حضور الجمعية عبر وسائل التواصل االجتماعي والتقط الكثير من الصور الرائعة في مختلف الفعاليات التي عقدتها 
الدالفين،  لمشاهدة  السياحيين  المرشدين  بتوجيه  الخاصة  العمل  ورش  إدارة  في  ساعدت  التي  لين  والفاضلة/كريستينا  الجمعية. 
الحضور لمقر  التي واظبت على  البلوشي  الفاضلة/إسراء  الجمعية! وكذلك  المستودع في  لترتيب غرفة  المساعدة الضرورية  وقدمت 
الجمعية بشكل يومي للمساعدة في األعمال اإلدارية وساعدتنا كثيرًا في هذا المجال. وكذلك الفاضل/نيتين كومار الذي ساعد في 

النواحي التصميمية.

اللواتي، وسلطان العبدلي، وفهمي المعولي، ونهيلة السليماني، ودارين متواني، ونيكي  كما نشكر األفاضل/بشرى الكندي، وبدر 
على  البوسعيدي  وخالد  عكعاك،  وماجد  الشرجي،  وحمد  الرواحي،  واحمد  الحوسني،  وعمر  آو،  وآيرين،وجونسون  وسيلينا،  بيرنز، 
جهودهم التي قدموها خالل مبادرة ساعة األرض. وعمر الحسني، وعبد الباري الشيدي، وإبراهيم الزكواني وأحمد السيدايري )طالب علم 
األحياء في جامعة السلطان قابوس( لمساعدتهم في معرض البيئة الُعماني. والفاضل جعفر اللواتي وغدينة العيسائي على دعمهم 
الجمعية.  التصوير خالل فعاليات  الحبسي لمساعدته في  والفاضل/محمد  األشجار.  استزراع  التعليمية خالل حملة  للكتيبات  بالنسبة 

والفاضلة/إسراء سويدان لمساعدتها في ملصقات المسابقة. 
وناجية  الحربي،  وفاطمة  الجعفري،  وصالح  البويقي،  وبدر  الغيالني،  األفاضل/هيثم  قابوس،  السلطان  جامعة  طالب  نشكر  وكذلك 

العروض  تقديم  الغيالني على  والدكتور/حمد  المتميز ومساعدتهم خالل مهرجان مصيرة.  السعيدي على عملهم  وروان  السعدي، 
التقديمية الخاصة بالبيئة البحرية بالنيابة عن الجمعية والتزامه بضمان مشاركة الكلية خالل مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات.

وطالب الكليات والجامعات، األفاضل/خالد خلفان الخالدي، وبشرى عبد اهلل البلوشي، ومايا حارب الحجري، والخليل أحمد الرحبي، وسليمان 
الرحبي، وأحمد ناصر الرواحي، وعبد الباري خلفان الشيدي، والزهراء خلفان الغافري، وسليمان الحراصي، وفاطمة محمد الجازمي على 
والفاضلة/ميمونة  الكليات.  بين  الخطابة  للمشاركين في مسابقة  الالزم  التوجيه  تقديم  الطالب وعلى  الجمعية من  لعب دور سفراء 
الرقيشي على مشورتها، وصبرها، ومساندتها خالل المسابقة. واألفاضل/حسن الصالح وياسر سليمان على المشورة واإلرشاد الذي 
قدموه وعلى مشاركتهم في لجنة التحكيم في مسابقة الخطابة. واألفاضل/سامي العاصمي، وفاطمة همايون على مهاراتهم المميزة 

في تقديم مسابقة الخطابة.

ماري  وتيريزا  اللواتي،  وناصر  اللواتي،  وبدر  العامري،  محمد  ومنذر  الشيذاني،  حمود  وفيصل  تايلور،  واألفاضل/جوردون  بركاء،  بلدية 
سوليفان، وبينيسون، وحكيمة شايبو، ومختار قديري، وانطون راسل، ونيتيش سونداريسين، وآنو نيتيش وابنها، وآنا سيلينا تامايو، 
وايرينا ج. انينيبوت، ورودج فلوريس جونيور، وأسماء البلوشي، وسناء طويلة، وسالم عبد اهلل سالم الحمداني، وجمعة محمد الحراصي، 
ومجموعة الشباب من السوادي، دون أن ننسى طبعًا األطفال البالغ عددهم 21 طفاًل من السوادي لمساعدتهم خالل يوم »نظف ُعمان« 
السنوي الثاني في السوادي. والفاضل/مايكل سيفتون، وجوانا فوس على حضور ورشة العمل حول أشجار القرم التي نظمتها وزارة 

البيئة والشؤون المناخية.

 وختامًا فإننا نتقدم بخالص شكرنا وعميق امتناننا لكافة متطوعي الجمعية، والذين لوالهم ما كان إلنجازات الجمعية أن تتحقق.

سحلية الحرذون
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Camels on the beach 
off the coast of Salalah

مجموعة من اإلبل على 
أحد شواطئ ساحل صاللة


