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التقرير السنوي 8٢٠١٤

لقــد تصــادف عــام 2015 مــع انطالقــة العقــد الثانــي مــن ُعمر جمعيــة البيئــة الُعمانية. 
حيــث كانــت األعــوام العشــرة الماضيــة حافلــة بالكثيــر مــن األنشــطة والفعاليــات، 
وتمكنــت الجمعيــة خاللهــا مــن إحــراز العديــد مــن النجاحــات واكتســاب المزيــد 
مــن المعــارف والخبــرات. وقــد حققنــا تقدمــا ملحوًظــا، قاطعيــن أشــواًطا كبيــرة 
نحــو الوصــول إلــى هدفنــا الــذي نســعى إليــه، والمتمثــل فــي بنــاء قــدرات الشــباب 
الُعمانــي فــي مجــال حفــظ وصــون البيئــة. وفــي هــذا الصــدد فقــد أجــرت الجمعيــة 
العديــد مــن األبحــاث الراميــة إلــى توفيــر المعلومــات حــول مبــادرات المحافظــة علــى 
البيئــة والتربيــة البيئيــة، مــع رفــع ســوية الوعــي حــول كل مــن الموائــل الطبيعيــة 
البحريــة والبريــة فــي ُعمــان لحفظهــا لألجيــال القادمــة. ويحدونــا األمــل بــأن نشــهد 
خــالل العقــد القــادم مزيــًدا مــن االرتقــاء بجمعيــة البيئــة الُعمانيــة  وصــوًلا إلــى آفــاق 

جديــدة!

وكمــا ســتالحظون فــي طيــات هــذا التقريــر الســنوي، فقــد شــهد عــام 2015 تحقيــق 
المزيــد مــن النمــو للجمعيــة. ونحــن بصــدد البحــث عــن شــريك فــي بنــاء القــدرات 
ليمــد لنــا يــد العــون فــي دعــم برنامــج التدريــب المخصــص للشــباب الُعمانــي. حيــث 
كان لهــذا البرنامــج دورًا كبيــرًا فــي العديــد مــن نجاحــات الجمعيــة منــذ تأسيســها، 
البيئــة. وحتــى  مــن المهتميــن والمعنييــن بقضايــا  وعمــل علــى إنشــاء أجيــاالً 
عندمــا يختــار بعــض المشــاركين فــي البرنامــج متابعــة حياتهــم المهنيــة فــي 

مجــاالت أخــرى، فــإن المعــارف والخبــرات البيئيــة التــي اكتســبوها خــالل البرنامــج ســترافقهم فــي حياتهــم المهنيــة الجديــدة، مــع إدراك 
أوســع لطبيعــة عمــل المنظمــات األهليــة. وأمــا بالنســبة للشــباب الذيــن قــرروا مواصلــة العمــل بشــكل دائــم مــع الجمعيــة، فسيســتمر 
تقديــم العــون والمســاعدة الالزميــن لهــم مــن خــالل توفيــر الفــرص التدريبيــة المتخصصــة الراميــة إلــى صقــل مهاراتهــم، وتعزيــز خبراتهــم 
العمليــة والميدانيــة ضمــن كافــة برامــج الجمعيــة. وعلــى هــذا النحــو ســتتاح لهــم الفرصــة لرؤيــة الفكــرة تنمــو لتصبــح مشــروعًا، واالطــالع 

علــى كيفيــة العمــل علــى ابتــكار الحلــول، ومــن ثــم وضــع تلــك الحلــول موضــع التطبيــق. 

وخــالل عــام 2015، أســفرت بعــض األبحــاث الجاريــة التــي تقــوم بهــا الجمعيــة عــن عــدٍد مــن النتائــج المثيــرة للدهشــة، والتــي كانــت مشــجعة 
فــي بعــض الحــاالت، مثــل تلــك المتعلقــة بطيــور الرخمــة المصريــة، إذ كان هنــاك اعتقــادًا ســائدًا بــأن أعدادهــا لــم تكــن تتجــاوز أكثــر مــن 24 
طائــرًا، لتأتــي أبحــاث الجمعيــة وتظهــر أن أعدادهــا قــد ارتفعــت لتزيــد علــى 120 طائــرًا علــى جزيــرة مصيــرة. أمــا مــن جانــب آخــر فقــد كانــت 
النتائــج فــي بعــض األحيــان مخيبــة لآلمــال إلــى حــِد كبيــر، مثــل تناقــص أعــداد ســالحف الريمانــي، والتــي انتقــل تصنيفهــا حاليــًا مــن قبــل 
االتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة مــن “مهــددة باالنقــراض” إلــى “مهــددة بشــدة باالنقــراض”. علمــًا أن هــذا هــو أعلــى تصنيــف علــى القائمــة 
الحمــراء لألنــواع المهــددة باالنقــراض، وهــذا األمــر يحتــل أهميــة خاصــة بالنســبة للســلطنة، كونــه ُيعتبــر مؤشــرًا قويــًا علــى مــدى ســالمة 
البيئــة البحريــة الُعمانيــة، األمــر الــذي ســيلقي بظاللــه كذلــك علــى قطــاع الســياحة فــي المســتقبل فــي حــال لــم يتــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
لحمايــة تلــك األنــواع. وفــي هــذا الصــدد فــإن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة تعمــل بشــكل وثيــق ومســتمر مــع كافــة الجهــات الحكوميــة المعنيــة 

لضمــان إيــالء األولويــة القصــوى لهــذه المســألة.

وكــي تتمكــن الجمعيــة مــن مواصلــة مشــاريعها القائمــة فالبــد مــن الحصــول علــى الدعــم الكريــم مــن الشــركات التــي تؤمــن بنبــل 
أهــداف الجمعيــة ورســالتها الســامية، والتــي كانــت خيــر شــريك لنــا علــى مــر الســنين. وإن تقريرنــا الســنوي يعتبــر خيــر شــاهد علــى 
المنجــزات التــي اســتطاعت الجمعيــة تحقيقهــا بفضــل كريــم دعمكــم وتمويلكــم. وال شــك أن مواصلــة تمتيــن أواصــر العالقــات مــع كل 

ــا فــي المســتقبل. ــغ األهميــة لضمــان اســتمرار مســيرة نجاحن مــن القطاعيــن العــام والخــاص والجمهــور بشــكل عــام، لهــو أمــر بال
وقــد تمكنــت الجمعيــة مــن بنــاء عالقــات تعــاون راســخة مــع كل مــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة، ووزارة التنميــة االجتماعيــة، ووزارة 

الزراعــة والثــروة الســمكية، ونحــن نشــعر بغايــة االمتنــان لدعمهــم الكريــم للجمعيــة وثقتهــم الغاليــة بقدراتهــا. 
وختامــًا، يســرنا أن نغتنــم هــذه الفرصــة لكــي نتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى كل داعمينــا الذيــن لعبــوا دورًا حيويــًا فــي دعــم جهــود 
الجمعيــة وســعيها الدائــم لتصبــح واحــدة مــن أهــم األطــراف الفاعلــة والمؤثــرة فــي الحفــاظ علــى اإلرث الطبيعــي الــذي تــزدان بــه ســلطنة 

ُعمان.

كمــا أود أن أعــرب عــن خالــص شــكري وتقديــري إلــى جميــع األفــراد والمتطوعيــن وأعضــاء المجلــس التنفيــذي فــي الجمعيــة علــى كل مــا 
بذلــوه مــن وقتهــم الثميــن فــي ســبيل الجمعيــة، والذيــن لوالهــم لمــا كنــا وصلنــا إلــى مــا وصلنــا إليــه اليــوم.

تانيا بنت شبيب آل سعيد
رئيسة الجمعية

كلمة رئيسة الجمعية
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لقــد كان عــام 2015 مجــددًا عامــًا حافــاًل بالكثيــر مــن اإلنجــازات بالنســبة لجمعيــة 
البيئــة الُعمانيــة.

حيــث شــهد هــذا العــام المضــي قدمــًا فــي عدد مــن األحــداث والفعاليات الســنوية، 
والجامعــات،  للكليــات  البيئيــة  الخطابــة  ومســابقة  األرض،  ســاعة  مبــادرة  مثــل 
والتــي حققــت نجاحــًا مذهــاًل فــي نســختها لهــذا العــام بوجــود أكثــر مــن 160 طالبــًا 
يمثلــون 28 مــن مختلــف الكليــات والجامعــات المشــاركة، مــع اســتمرار الفائزيــن في 

هــذه المســابقة لتحقيــق الفــوز أيضــًا علــى المســتوى اإلقليمــي فــي دبــي.

كمــا ال تــزال المشــاريع البحثيــة ومشــاريع حمايــة البيئــة التــي تقــوم عليهــا الجمعية 
تســفر عــن المزيــد مــن االكتشــافات والنتائــج الجديــدة المبهــرة؛ وعلــى األخــص فــي 
مــا يتعلــق بالمشــروع الجديــد حــول البومــة الُعمانيــة. وضمــن مشــروع الحيتــان 
التــي تعيــش فــي بحــر العــرب تــم تثبيــت أجهــزة التتبــع عبــر األقمــار  الحدبــاء 
الصناعيــة علــى ســتة مــن تلــك الحيتــان، كمــا انطلقــت أنشــطة التوعيــة بهــذا 
ــاره النقطــة الســاخنة الرئيســية  ــكل زخــم فــي خليــج مصيــرة، باعتب الخصــوص ب
لهــذه الكائنــات الرائعــة المهــددة باالنقــراض. وفــي مــا يخــص حمايــة الســالحف، 
فقــد ســعت الجمعيــة إلــى التواصــل مــع أعلــى المســتويات وإشــراك كبــار الهيئــات 
الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالتعــاون  الخصــوص  بهــذا  المعنيــة  والمؤسســات 
الُعمانيــة، إال أن جهودنــا المتواصلــة لرصــد ســالحف الريمانــي قــد أظهــرت لألســف تدهــورًا ملحوظــًا فــي أعــداد تلــك الســالحف. وباإلضافــة 
إلــى مــا ســبق، فقــد تــم إنجــاز المرحلــة الثانيــة مــن األبحــاث المتعلقــة  بطيــور الرخمــة المصريــة، والتــي تعتبــر مــن بيــن أكثــر أنــواع الطيــور 
المهــددة باالنقــراض، وقــد تمكنــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن خــالل الدراســات المســحية الموســعة التــي اضطلعــت بهــا مــن إظهــار أن 
هنــاك زيــادة مذهلــة فــي أعــداد األزواج القابلــة للتكاثــر مــن تلــك الطيــور. وحيــث أن أعــداد طيــور الرخمــة المصريــة علــى المســتوى العالمــي 
آخــذة فــي التناقــص، فــإن البيانــات التــي تملكهــا جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي هــذا الخصــوص تؤكــد علــى األهميــة الكبيــرة التــي تتمتــع 

بهــا ســلطنة  ُعمــان بالنســبة لهــذا النــوع.

أمــا مشــروع أشــجار اللبــان الــذي تقــوم بــه الجمعيــة فقــد انتقــل إلــى المســتوى التوعــوي والتعليمــي. وفــي هــذا العــام بــدأ فريــق التوعيــة 
بالجمعيــة بعقــد المناقشــات وورش عمــل مــع األشــخاص الذيــن يقومــون بحصــاد اللبــان الطالعهــم علــى النتائــج التــي كانــت ثمــرة أربــع 

ســنوات مــن األبحــاث المضنيــة بشــأن أفضــل الممارســات المتبعــة لضمــان الحصــاد المســتدام لهــذه الشــجرة الفريــدة.
وكذلــك كانــت الحملــة التــي نظمتهــا الجمعيــة الســتزراع األشــجار المحليــة اســتثنائية بالفعــل هــذا العــام، حيــث تــم زرع أكثــر مــن 1000 شــتلة 
فــي محافظــة ظفــار. وقــد تــم هــذا اإلنجــاز بالتزامــن مــع افتتــاح مكتــب جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي صاللــة، والــذي ســيكون بمثابــة قاعــدة 

تنطلــق منهــا أعمــال الجمعيــة فــي منطقــة الجنوبيــة مــن الســلطنة.

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض مســتوى التمويــل الــذي تحصــل عليــه الجمعيــة، إال أن برنامجنــا لبنــاء القــدرات ال يــزال يجــري علــى قــدم وســاق 
لتدريــب الشــباب الُعمانــي فــي مجــال صــون وحمايــة البيئــة، ال بــل قــد تجــاوز التوقعــات المعقــودة عليــه وســاهم بصــورة كبيــرة فــي تعزيــز 

المشــاريع التعليميــة، وأنشــطة التوعيــة المجتمعيــة والبرامــج التطوعيــة واألبحــاث العلميــة التــي تقودهــا الجمعيــة.
كمــا تــم خــالل عــام 2015 تدريــب ثمانيــة مــن كوادرنــا الُعمانيــة فــي مجــال األبحــاث الميدانيــة وإدخــال البيانــات وتحليلهــا، والبرامــج التعليميــة 
ــم، بمــا  ــة، وإدارة المشــاريع. كمــا شــاركت الجميعــة بالعديــد مــن المؤتمــرات وورش العمــل واالجتماعــات فــي مختلــف دول العال والتوعوي
فــي ذلــك الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وتركيــا، وفرنســا، ولبنــان، وبلغاريــا ومصــر، لتمضــي الجمعيــة قدمــًا فــي دورهــا الرائــد علــى صعيــد 

المنظمــات األهليــة علــى مســتوى العالــم.  

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

بالســلطنة - ونتوجــه إليكــم بالشــكر علــى إســهاماتكم الجليلــة. 
ونتمنــى لكــم االســتمتاع بهــذا التقريــر الســنوي لعــام 2015، ونتوجــه إليكــم بالشــكر علــى مــا منحتمــوه مــن وقتكــم الثميــن للقــراءة عــن 

أعمالنــا ومنجزاتنــا.  

مع أطيب التمنيات،
لميس داعر

المديرة التنفيذية

مقدمة



التقرير السنوي 10٢٠١٤

المجلس التنفيذي لجمعية
البيئة الُعمانية

رئيسة المجلس التنفيذي
ــة،  ــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم أحيــاء البحــار والميــاه العذب ــعيد حاصل ــبيب آل س ــت ش ــا بن ــيدة تاني ــمو الس ــة الس صاحب
وشــهادة الدبلــوم فــي تعليــم مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وهــي عضــو مؤســس لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وشــغلت منصــب رئيــس 
المجلــس التنفيــذي للجمعيــة منــذ إنشــائها. جديــر بالذكــر أن الســيدة تانيــا هــي التــي بــادرت بإطــالق حملــة “ال لألكيــاس البالســتيكية” 
منــذ تأسيســها، كمــا أنهــا تتولــى تنظيــم الحفــل الخيــري الســنوي لصالــح الجمعيــة، إضافــًة إلــى تمثيلهــا للجمعيــة دائمــًا فــي وســائل 
اإلعــالم. وقــد فــازت الســيدة تانيــا بجائــزة دول مجلــس التعــاون الخليجــي لــدول الخليــج العربيــة للتميــز البيئــي كأحســن شــخصية بيئيــة 

ــز الشــارقة للعمــل التطوعــي عــام 2015. فــي منطقــة الخليــج العربــي عــام 2009، كمــا فــازت أيضــًا بجائ

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

إدارة  الجمعيــة الُعمانيــة للســالمة علــى الطــرق.

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

الشــباب الُعمانــي فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة.

مسؤول التوعية واإلرشاد
الفاضــل/ ناصــر المســكري يشــغل حاليــًا منصــب خبيــر بيئــي فــي شــركة “أوكســيدينتال ُعمــان”، وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس 
ــة والدراســات البيئيــة. وعمــل ناصــر فــي منصــب أخصائــي محميــات  فــي علــوم الثــروة الســمكية ودرجــة الماجســتير فــي العلــوم البحري
طبيعيــة، وشــغل رئاســة قســم التراخيــص ورئاســة قســم تقييــم المشــاريع فــي وزارة البلديــات اإلقليميــة والمــوارد المائيــة، كمــا شــغل 
ــوزارة ذاتهــا. ويشــغل حاليــًا منصــب مستشــار للمســؤولية االجتماعيــة فــي شــركة  ــر التخطيــط للحفــاظ علــى الطبيعــة بال منصــب مدي
ــي”، واللجنــة الوطنيــة “لالتحــاد  ــه عضــو ضمــن لجنــة “محميــة المهــا العرب ــك، فإن “أوكســيدينتال ُعمــان” منــذ عــام 2009. وعــالوًة علــى ذل
الدولــي لصــون الطبيعــة”، كمــا كان عضــوًا فــي اللجنــة الوطنيــة الختيــار التــراث العالمــي والمواقــع الطبيعيــة فــي ســلطنة ُعمــان، ولجنــة 

التنــوع الحيــوي البحــري فــي ُعمــان. جديــر بالذكــر أن الفاضــل ناصــر هــو مــن األعضــاء المؤسســين لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة.

أمين الصندوق
الفاضــل/ ياســر مّكــي، يعمــل كمهنــدس نظــم تقنيــة معلومات لدى شــركة “هيــل إنترناشــيونال”، وهو حاصــل على درجــة البكالوريوس 
فــي نظــم إدارة المعلومــات، وعضــو فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة منــذ عــام 2004، وكذلــك أميــن صنــدوق الجمعيــة فــي المجلــس التنفيــذي 
علــى مــدى ثــالل دورات متعاقبــة. ومــن مســؤوليات منصــب أميــن الصنــدوق إدارة ميزانيــات المشــاريع العامــة والخاصــة لجمعيــة البيئــة 
الُعمانيــة، كمــا طبــق أيضــًا نظــام المحاســبة فــي الجمعيــة. والفاضــل ياســر يقــوم بنشــاطات مكثفــة فــي مجــال زيــادة المهــارات التطوعيــة، 

وقــد قــام بتنظيــم معظــم حمــالت التنظيــف التــي أطلقتهــا الجمعيــة علــى مــدار الســنين الماضيــة وتولــى إدارتهــا.
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مسؤولة العالقات العامة
الفاضلــة/ دانــة ســرحان، هــي مســؤولة العالقــات اإلعالميــة ومســؤولة إســتراتيجية عــن وســائل التواصــل االجتماعــي فــي شــركة تنميــة 
نفــط ُعمــان. وكانــت تشــغل قبــل ترقيتهــا لهــذا المنصــب بالشــركة وظيفــة استشــارية للعالقــات العامــة واستشــارية مجتمعيــة  لمشــروع 
تطويــر رأس الحمــرا، حيــث تولــت إدارة العديــد مــن الفعاليــات وأنشــطة التواصــل والمشــاركة مــع أصحــاب المصلحــة. وقــد اضطلعــت 
بالعديــد مــن أدوار االتصــال والتواصــل بالشــركات علــى مــدار الســنوات الســتة عشــرة الماضيــة التــي عملتهــا فــي مجــال العالقــات العامــة 
وخبــرات االتصــال، كمــا أن لديهــا خبــرات عريضــة فــي مجــال الهويــة التســويقية. وقــد ترأســت أيضــًا دوائــر االتصــال مــع الشــركات والعالقــات 
العامــة فــي المؤسســات التاليــة علــى نحــو مؤثــر فــي إتخــاذ القــرارات اإلســتراتيجية بهــا، هــذه المؤسســات هــي شــركة ُعمــران وبنــك “إتــش 
إس بــي ســي” وفنــدق قصــر البســتان وفنــدق “كــراون بــالزا”. كمــا ســاعدت الفاضلــة/ دانــا فــي صياغــة السياســة البيئيــة لشــركة ُعمــران 
إلــى جانــب صياغــة سياســتها الســياحية المســؤولة التــي يجــري تنفيذهــا فــي الشــركة فــي الوقــت الحالــي. جديــر بالذكــر أن الفاضلــة/ دانــا 
حاصلــة علــى دبلــوم عالــي فــي إدارة الســياحة المســؤولة مــن جامعــة “ليــدز متروبوليتــان” فــي بريطانيــا إلــى جانــب حصولهــا علــى درجــة 

البكالوريــوس فــي إدارة الضيافــة الدوليــة والســياحة مــن جامعــة “ســوريي” فــي مدينــة “جيلدفــورد” البريطانيــة. 

عضوة المجلس التنفيذي
الفاضلــة/ داريــن مهــدي، تشــغل منصــب الرئيــس المؤقــت لدائــرة التعليــم والتواصــل فــي حديقــة النباتــات واألشــجار الُعمانيــة. وفــور 
حصولهــا علــى درجــة البكالوريــوس فــي التكنولوجيــا الحيويــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس، شــرعت فــي العمــل كمتخصصــة فــي 
التثقيــف البيئــي فــي حديقــة النباتــات واألشــجار الُعمانيــة حيــث عملــت علــى رفــع كفــاءة الحدائــق والرقــي برســالتها وأهدافهــا مــن خــالل 
المشــاركة فــي المعــارض وتقديــم العــروض لطائفــة عريضــة مــن الجمهــور. ُيذكــر أن الفاضلــة/ داريــن قــد أتمــت دراســتها للحصــول علــى 
درجــة الماجيســتير فــي علــوم المحافظــة علــى البيئــة مــن جامعــة “إمبريــال كوليــدج لنــدن” بالمملكــة المتحــدة، وبعدهــا عــادت للعمــل فــي 
حديقــة النباتــات واألشــجار الُعمانيــة. علــى أن الفاضلــة/ داريــن تولــي إهتمامــًا خاصــًا بالتثقيــف البيئــي والتواصــل مــع الجمهــور ورفــع كفــاءة 

أنشــطة الحفــاظ علــى الطبيعــة والتمكيــن المجتمعــي مــن خــالل المحافظــة علــى مصــادر رزق الســكان المحلييــن والتقاليــد الموروثــة. 

عضو المجلس التنفيذي
ــة. وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة  ــر العــام لشــؤون الشــركات فــي مينــاء صالل ــني هــو المدي ــد المعش الفاضل/محم
الســالمة مــن جامعــة واليــة ميســوري، وعلــى درجــة الماجســتير فــي إدارة المرافــق وصيانــة األصــول مــن جامعــة “هيريــوت وات” فــي أدنبــرة.

و قــد عمــل الفاضــل/ محمــد علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة فــي العديــد مــن القطاعــات: مثــل قطــاع النفــط والغــاز، حيــث 
عمــل مــع شــركة تنميــة نفــط عمــان فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية والصحــة والســالمة والبيئــة. وكذلــك فــي قطــاع البتروكيماويــات، 
حيــث انضــم لشــركة العمانيــة للعطريــات البتروكيميائيــة خــالل مرحلــة اإلنشــاء، وعمــل علــى مــدار األعــوام الثمانيــة الماضيــة فــي مينــاء 
صاللــة، حيــث تولــى بــادئ األمــر منصــب مديــر أول الصحــة والســالمة والبيئــة. وقــد انضــم لبرنامــج الشــركات للتنميــة اإلداريــة عــن طريــق 
شــركة “ايــه بــي إم تيرمينالــز” بالتعــاون مــع كليــة “إيســاد” إلدارة األعمــال، وفــي عــام 2015 تــم اختيــاره ضمــن الدفعــة األولــى مــن البرنامــج 

الوطنــي للرؤســاء التنفيذييــن.

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



التقرير السنوي 14٢٠١٤

مشاريع صون البيئة البحرية

مشروع دراسة وحماية السالحف البحرية

لقــد أثبتــت الدراســات المســحية واألبحــاث التــي أجريــت داخــل ســلطنة ُعمــان علــى مــدار الســنوات الخمســة والثالثيــن الماضيــة بمــا ال يــدع 
مجــاالً للشــك مــدى أهميــة ســلطنة ُعمــان علــى الخريطــة العالميــة فــي مــا يخــص المحافظــة علــى الســالحف من خطــر اإلنقــراض، إذ أن جميع 
أنــواع الســالحف البحريــة مصنفــة بأنهــا “مهــددة باالنقــراض” أو “مهــددة باالنقــراض بشــدة “. وخــالل الســنوات التســعة الماضيــة، نهضــت 
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، بالتعــاون مــع وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة وعــدد مــن كبــار العلمــاء علــى مســتوى العالــم،  بــدور بحثــي 
رائــد حــول الســالحف فــي ســلطنة ُعمــان. فلقــد ضاعفنــا مــن معرفتنــا وفهمنــا علــى نحــو ســريع لحيــاة الســالحف وبيئاتهــا واحتياجــات 
صونهــا وحمايتهــا، إلــى جانــب التحســين مــن الصــورة الدوليــة لمــوارد الســالحف فــي ُعمــان. وبتمويــل مــن مينــاء الدقــم وشــركة النفــط 
ــق الحفــاظ علــى الســالحف مــن خــالل جهودهــا المتواصلــة فــي مراقبــة  ــة، تمكنــت الجمعيــة مــن قطــع شــوط كبيــر علــى طري الُعماني

الســالحف وإجــراء أبحــاث عليهــا، وتعزيــز قــدرات المــوارد وأنشــطة اإلدارة إلــى جانــب إشــراك المجتمعــات المحليــة. 

ــم  ــز علــى ســالحف الريمانــي. حيــث ت ــرة مصيــرة، ويرّك يقــوم المشــروع بشــكل أساســي علــى جزي
ــي بيــن عامــي  ــات المتعلقــة بتعشــيش ســالحف الريمان فــي عــام 2013 إجــراء مراجعــة أوليــة للبيان
2008-2012، كان مــن أولــى مؤشــراتها وجــود انخفــاض هائــل فــي تعشــيش ســالحف الريمانــي علــى 
جزيــرة مصيــرة، مــن خــالل انخفــاض أعــداد إنــاث الســالحف المعششــة بمقــدار الثلثيــن تقريبــً، 
مقارنــة بالتقديــرات التــي تعــود إلــى مــا قبــل عــام 1980. كمــا أن تقديــرات أعــداد ســالحف 
الريمانــي التــي عششــت فــي جزيــرة مصيــرة فــي عامــي 2013 و 2014 قــد أكــدت بدورهــا هــذه األرقــام 
التــي تبعــث علــى القلــق الشــديد. وتشــير التقديــرات إلــى أن حوالــى 11.000  مــن إنــاث الســالحف قــد 
زارت الجزيــرة فــي عــام 2014، مقارنــة مــع التقديــرات التــي تراوحــت بيــن 30.000 إلــى 40.000 مــن تلــك 
ــر  ــرز التهديــدات الرئيســية التــي تؤث الســالحف فــي أواخــر الســبعينيات مــن القــرن الماضــي. أمــا أب
علــى الموائــل الطبيعيــة لتلــك الســالحف وعلــى أعدادهــا فتتمثــل بالتأثيــرات الســلبية الناجمــة 
عــن اســتخدام األراضــي، مثــل النشــاطات المتزايــدة للتنميــة الســاحلية، ناهيــك عــن األخطــار 

القائمــة فــي البحــر، مثــل الصيــد العرضــي ضمــن أنشــطة صيــد الســمك.
وقــد تــم االنتهــاء مــن إجــراء تقييــم لســالحف الريمانــي البحريــة فــي عــام 2015 مــن قبــل المجموعــة المختصــة بالســالحف البحريــة ضمــن 
لجنــة الحفــاظ علــى حيــاة األنــواع التابعــة لالتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة )وهــي عبــارة عــن شــبكة عالميــة مــن الخبــراء المختصيــن بمجــال 
الســالحف البحريــة(، حيــث تــم تصنيــف ســالحف الريمانــي التــي تســتوطن شــمال غــرب المحيــط الهنــدي ضمــن قائمــة األنــواع المعرضــة 
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لخطــر االنقــراض بشــدة. األمــر الــذي قــد يضعهــا علــى شــفير االنقــراض مــن موائلهــا الفطريــة فــي المســتقبل القريــب، علمــًا أنهــا 
تأتــي للتعشــيش فــي كل مــن ســلطنة ُعمــان واليمــن، وقــد اســتند هــذا التقييــم علــى التقاريــر التــي أشــارت إلــى انخفــاض أعــداد تلــك 

الســالحف التــي اعتــادت أن تعشــش علــى جزيــرة مصيــرة.
وعــالوة علــى ذلــك، فقــد عانــت أعــداد ســالحف الريمانــي علــى جزيــرة مصيــرة مــن آثــار الموجــات العاليــة الناتجــة عــن األعاصيــر فــي عــام 2015 
مثــل إعصــار “أشــوبا”، والــذي تســبب فــي زوال أعــداد كبيــرة مــن األعشــاش التــي كانــت الســالحف قــد وضعتهــا قبــل قــدوم اإلعصــار، ثــم 
أدى فــي أعقابــه إلــى تقليــص المســاحة المتاحــة للتعشــيش. وهنــا ال بــد مــن متابعــة الرصــد المســتمر لتحديــد مــا إذا كانــت الشــواطئ 
التــي كانــت تعتبــر األعلــى كثافــة بالنســبة لتعشــيش الســالحف علــى جزيــرة مصيــرة، ال تــزال تعتبــر الموئــل المناســبة لتعشــيش تلــك 

الســالحف.
كذلــك تــم عــرض النتائــج العلميــة األوليــة المتعلقــة باالنخفــاض الكبيــر الــذي شــهدته أعــداد ســالحف الريمانــي علــى جزيــرة مصيــرة علــى 

وزارة البيئــة والشــون المناخيــة وأيضــًا علــى النــدوة الدوليــة لصــون الســالحف البحريــة المنعقــدة فــي تركيــا فــي شــهر أبريــل 2015.

بناء القدرات للمجتمع المحلي

عكفــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة خــالل األعــوام األربعــة الماضيــة علــى تدريــب ثالثــة مســاعدين ميدانييــن محلييــن بــدوام كامــل فــي ســبيل 
تقديــم العــون والمســاعدة فــي األبحــاث التــي تجريهــا الجمعيــة حــول جزيــرة مصيــرة. وقــد عمــل هــؤالء المســاعدين الميدانييــن المحلييــن 
ــة خــالل موســم التعشــيش، وعنــد انتهــاء الموســم قدمــوا العــون والمســاعدة فــي كل مــن مشــروع  فــي مشــاريع الســالحف بالجمعي
النهضــة ألبحــاث الحيتــان والدالفيــن وكذلــك فــي مشــروع طيــور الرخمــة المصريــة. ولضمــان اســتدامة هــذا البرنامــج، فــإن لــدى الجمعيــة 

مكتــب دائــم فــي جزيــرة مصيــرة يعمــل مــن خاللــه هــؤالء المســاعدين. 

التوعية المجتمعية والمشاركة العامة

لقــد تــم وضــع الخطــط إلجــراء العديــد مــن أنشــطة التوعيــة المجتمعيــة علــى مــدار العــام، وذلــك بهــدف رفــع ســوية الوعــي 
حــول مــدى أهميــة الســالحف البحريــة، ومــن أبرزهــا مــا يلــي:

عــروض مرئيــة توعويــة مخصصــة للعامــة ولطــالب المــدارس حــول جزيــرة مصيــرة وتســلط الضــوء علــى مــا تواجهــه الســالحف البحريــة   •
وموائلهــا مــن مخاطــر؛

عرض مرئي حول السالحف البحرية مخصص لطالب العلوم البحرية في جامعة السلطان قابوس تم عرضه في فبراير 2015؛  •
ــرة مصيــرة فــي إطــار أنشــطة جمعيــة البيئــة  ــة حــول الصيــد المســتدام تــم تنظيمهــا فــي نوفمبــر 2015 فــي جزي حلقــة عمــل توعوي  •

الُعمانيــة ذات الصلــة بالســالحف البحريــة والصيــد المســتدام.



التقرير السنوي 16٢٠١٤

مشروع النهضة ألبحاث الحيتان والدالفين

بفضــل الدعــم المتواصــل الــذي تلقتــه الجمعيــة مــن شــركة النهضــة للخدمــات )ش.م.ع.ع(، فقــد اســتمر العمــل علــى مشــروع النهضــة 
ألبحــاث الحيتــان والدالفيــن طــوال عــام 2015. وهــو عبــارة عــن مشــروع علمــي توعــوي متعــدد األوجــه انطلــق فــي عــام 2011 بهــدف البنــاء علــى 
البحــوث والمعــارف المتوافــرة حــول الحيتــان الحدبــاء فــي ُعمــان وتوفيــر المعلومــات التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى أفضــل ســبل إدارة جهــود 
صونهــا وحمايتهــا بصــورة فاعلــة. ويجــري العمــل فــي هــذا المشــروع بالتنســيق مــع وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة ووزارة الزراعــة 
والثــروة الســمكية. وقــد تــم إيــالء اهتمــام خــاص بالعمــل مــع وزارة الســياحة بشــأن المبــادئ واإلرشــادات التوجيهيــة الخاصــة بمشــاهدة 
الحيتــان والدالفيــن. كمــا أننــا مســرورون جــدا للعمــل مــع شــركة شــل للتنمية ُعمــان ش.م.م علــى معالجــة البيانــات الصوتيــة )يتوفــر 

المزيــد مــن المعلومــات أدنــاه(.

وقــد ركــزت جهــود البحــث والصــون التــي قمنــا بهــا علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة علــى الحيتــان الحدبــاء التــي تعيــش فــي بحــر 
ــة  ــاء عالميــً بأنهــا تقطــع أشــواطً طويلــة فــي هجراتهــا الموســمية مــا بيــن مناطــق التغذي العــرب. وتشــتهر الحيتــان الحدب
القطبيــة ومناطــق التكاثــر االســتوائية، غيــر أن أبحاثنــا حــول الحيتــان الحدبــاء فــي ســلطنة ُعمــان كشــفت أنهــا الوحيــدة مــن 
بيــن هــذه األنــواع فــي العالــم التــي ال تقــوم بالهجــرة، بــل تتكاثــر وتتغــذى فــي ذات المنطقــة الجغرافيــة التــي توجــد بهــا، 
ممــا منحهــا هويــة عربيــة خالصــة! وال يعــد هــذا األمــر هــو وجــه التفــرد الوحيــد لهــا، بــل أثبتــت أبحاثنــا التــي أجريناهــا مؤخــرًا 
أيضــً أنهــا أحــد أقــل األنــواع عــددًا وُيحتمــل أن تكــون أكثرهــا ٌعرضــًة لخطــر االنقــراض فــي العالــم، إذ أن أعدادهــا تقــل عــن 100 

حــوت فــي ُعمــان. 
ويهــدف المشــروع فــي مجملــه إلــى التعــاون مــع الجهــات المحليــة والدوليــة ومســاعدتها علــى التحســين من جهــود صون وحمايــة الحيتان 
الحدبــاء اســتنادًا إلــى المعلومــات المســتقاة مــن األبحــاث العلميــة، وتقديــم معلومــات أوفــى حــول تــوزع الحيتــان الحدبــاء ومــدى توافرهــا 
وتعدادهــا فــي ُعمــان، إلــى جانــب تحديــد موائلهــا األساســية فــي الســلطنة وتحديــد تقييــم التهديــدات التــي تتعــرض لهــا والمســاعدة 
علــى التخفيــف منهــا مــن خــالل تقديــم التوصيــات وأقتــراح اإلجــراءات المتعلقــة بــإدارة جهــود الصــون والحمايــة، إلــى جانــب رفــع الوعــي 

بقضايــا البيئــة البحريــة والســاحلية التــي تتعلــق بالحيتــان الحدبــاء وتعزيــز التربيــة البيئيــة فــي ُعمــان.  

ترقيم وتتبع الحيتان 

بعــد الحصــول علــى التصريــح الــالزم مــن المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان، نجحــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي وضــع أجهــزة تتبــع 
متصلــة باألقمــار الصناعيــة علــى ثالثــة مــن الحيتــان الحدبــاء فــي شــهر فبرايــر مــن هــذا العــام، وذلــك بالتعــاون مــع اإلدارة الوطنيــة 
ــة  للمحيطات والغــالف الجــوي )NOAA( ومعهــد “إنســتتيوتو أكوالــي” البرازيلــي )IA( وجمعيــة المحافظــة علــى الحيــاة البري
)WCS(. ويتضمــن الشــركاء المحليــون للجمعيــة فــي هــذا العمــل كاًل مــن شــركة المحيطــات الخمســة للخدمات البيئيــة ش.م.م 
ووزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة، ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية، ومكتب حفظ البيئــة بديوان البــالط الســلطاني وجامعــة 
الســلطان قابــوس. حيــث زّودتنــا أجهــزة التتبــع الصغيــرة المتصلــة باألقمــار الصناعيــة بمعلومــات تفصيليــة ســاعدتنا علــى فهــم طبيعــة 
تحــركات هــذه الفصائــل الفريــدة مــن نوعهــا مــن الحيتــان ومواســم نشــاطها وســلوكياتها. وقــد كانــت تحــركات الحيتــان الُمرقمــة بشــكل 
أساســي بالمناطــق المحليــة بيــن مناطقهــا الســاخنة فــي خليــج الحالنيــات وخليــج مصيــرة. وهــي ذات المناطــق التــي تشــهد حركــًة 

صناعيــًة ُمتســارعًة، األمــر الــذي يظهــر مــدى أهميــة التخطيــط بعيــد المــدى إلدارة لهــذه الموائــل الهامــة. 
وفــي هــذا الصــدد فإننــا نتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى مينــاء الدقــم علــى للمســاهمة بالتمويــل المطلــوب إلنجــاز مشــروع ترقيــم الحيتــان 

وتتبعهــا لعــام 2015.

التقاط صور التعريف لذيل الحوت، خليج مصيرة
داريل ماكدونالدز
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الرصد الصوتي السلبي

بيــن عامــي 2011 و2013 تــم تحديــد 3 نقــاط تشــكل رؤوس شــكل مثلــث بيــن خليــج مصيــرة وخليــج الحالنيــات )اللــذان تــم تحديدهمــا مســبقًا 
علــى أنهمــا مناطــق أساســية للحيتــان( ليتــم نشــر ثــالث وحــدات لتســجيل األصــوات البحريــة فــي هــذه النقــاط. ويســمح الرصــد بالكشــف 
ــل الحرجــة،  ــي التــي تصدرهــا، وهــذا األمــر هــام فــي توفيــر المعلومــات عــن الموائ ــك األغان عــن مــكان الحيتــان، وتحليــل الضوضــاء وكذل
وفــي المســاعدة علــى إدراك مــدى تأثيــر األنشــطة البشــرية التــي تســبب الضوضــاء وفهــم ســلوك الحيتــان. حيــث يتــم فــي نهايــة المطــاف 
معالجــة تلــك البيانــات التــي تــم تجميعهــا بدعــم مــن شــركة شــل للتنميــة ُعمــان ش.م.م وبالتعــاون مــع منظمــة بريطانيــا الجديــدة لصــون 
الحيــاة البحريــة. ويحمــل هــذا العمــل قيمــة كبيــرة علــى صعيــد المحافظــة علــى الحيتــان، حيــث أن عمليــات المســح مــن القــارب فــي هــذه 
المنطقــة قــد اقتصــرت علــى فتــرات زمنيــة قصيــرة نســبيًا بقــدر مــا تســمح بــه أحــوال الطقــس الموســمية، األمــر الــذي أدى إلــى عــدم توفــر 
معلومــات حــول تــوزع أعــداد هــذا النــوع المهــدد باالنقــراض خــالل معظــم أيــام الســنة. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن جمــع البيانــات الصوتيــة بيــن 
عامــي 2013-2011 قــد تــم تصميمــه خصيصــًا للتحــري عــن التــوزع الزمانــي والمكانــي لتلــك األنــواع خــالل فتــرات الريــاح الموســمية، باإلضافــة 
إلــى تلــك األوقــات مــن الســنة التــي ال يتــم فيهــا إجــراء أي دراســات مســحية. ويمكــن القــول أن هــذه البيانــات التــي تــم جمعهــا توفــر 

المعطيــات األكثــر داللــة وتفصيــاًل عــن أماكــن تواجــد مجموعــات الحيتــان علــى مــدار العــام حتــى يومنــا هــذا.

العثور على حوت أحدب بالقرب من الدقم، خليج مصيرة
داريل ماكدونالدز

عملية تثبيت أجهزة التتبع على الحيتان، خليج مصيرة
داريل ماكدونالدز
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أهمية خليج مصيرة )من هيما إلى الدقم إلى رأس مدركة(

بالنظــر إلــى األعــداد القليلــة المتبقيــة مــن الحيتــان، فــإن خســارة مــا ال يزيــد عــن حــوت واحــد فــي كل خمــس ســنوات تعتبــر الحــد األقصــى 
المســموح بــه إلبقــاء أعــداد تلــك الحيتــان بحالــة مســتقرًة. وللمســاعدة علــى تحقيــق النمــو المســتدام فــي أعــداد الحيتــان، فإنــه ال يمكــن 
للعالــم تحمــل فقــدان المزيــد مــن الحيتــان الحدبــاء فــي بحــر العــرب. ومــع التزايــد المضطــرد فــي األنشــطة الصناعيــة علــى طــول الســاحل 
الُعمانــي، وعلــى الرغــم مــن إجــراء تقييمــات األثــر البيئــي دوريــًا، فــإن القليــل منهــا يتنــاول إجــراءات التخفيــف مــن اآلثــار التــي تتعــرض 
لهــا الحيتــان الحدبــاء، كمــا ال تــزال اآلثــار التراكميــة ألعمــال التطويــر واألنشــطة الجديــدة التــي تجــري بالمناطــق الســاحلية والبحريــة خــارج 

الحســبان بالكامــل تقريبــًا فــي ُعمــان. 

وقــد ظــل خليــج مصيــرة حتــى بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين إلــى حــد كبيــر علــى حالتــه البكــر دون تطويــر، مــع وجــود كثافــة ســكانية 
ــق الشــباك الخيشــومية، والتــي  ــة. حيــث كان النشــاط االقتصــادي الرئيســي فــي المنطقــة هــو صيــد الســمك عــن طري منخفضــة للغاي
شــكلت خطــرًا كبيــرًا علــى الحيتــان الحدبــاء فــي المنطقــة، حيــث تــم التبليــغ عــن عــدد مــن الحــاالت التــي علقــت بهــا الحيتــان بتلــك الشــباك 
بيــن عامــي 1990 و 2014، كمــا أن حوالــى ٪40-30 مــن النــدوب الظاهــرة علــى الحيتــان الحدبــاء التــي تــم تصويرهــا تعــود إلــى تلــك الحــاالت 
التــي علقــت فيهــا بالشــباك فــي الماضــي. ومــن المتوقــع أن تتوســع أنشــطة الصيــد، حيــث تــم طــرح مناقصــة لبنــاء أكبــر مينــاء للصيــد 

فــي ســلطنة ُعمــان فــي الدقــم فــي عــام 2016.

كمــا أن بنــاء مينــاء الدقــم الــذي تــم مؤخــرًا، فضــاًل عــن زيــادة عمليــات التنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي خليــج مصيــرة، مــن شــأنه تحويــل 
هــذا الموئــل األساســي للحــوت األحــدب فــي ُعمــان إلــى منطقــة تعــج باألنشــطة الصناعيــة. علمــًا أن مينــاء الدقــم قــد تــم تصميمــه ليكــون 
المركــز االقتصــادي للمدينــة، والتــي مــن المتوقــع أن تشــهد زيــادة فــي الكثافــة الســكانية قــد تصــل إلــى  100.000 نســمة بحلــول عــام 2020.

كمــا تشــهد أنشــطة استكشــاف وإنتــاج النفــط والغــاز هــي األخــرى انتشــارًا ســريعًا فــي خليــج مصيــرة. وقــد أجريــت مســوحات زلزاليــة فــي 
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عامــي 1997 و 2011 ، ومــن ثــم تــم إجــراء مســح زلزالــي ثالثــي األبعــاد علــى نحــو أوســع فــي عــام 2014. وقــد أســفرت اآلبــار االستكشــافية التــي 
تــم حفرهــا عــام 2014 عــن وجــود مخزونــات واعــدة، مــع وجــود خطــط قائمــة بالفعــل اآلن لحفــر ثــالث آبــار جديــدة فــي عــام 2016 ، إلــى جانــب 
أعمــال المســح االستكشــافية الجاريــة حاليــًا. وقــد أظهــرت البحــوث التــي قامــت بهــا الجمعيــة وجــود درجــة عاليــة مــن التداخــل بيــن أماكــن 

انتشــار الحيتــان وبيــن أنشــطة التنقيــب عــن النفــط والغــاز.

ومــن بيــن أعمــال التطويــر األخــرى التــي تؤثــر علــى موائــل الحيتــان فــي تلــك المنطقــة، الســياحة الســاحلية ومنشــآت الزراعــة المائيــة 
وحظائــر خزانــات النفــط. وتعتبــر المخاطــر التــي تهــدد الحيتــان فــي هــذه المنطقــة مرتفعــة، مــع مــا تحملــه مــن عواقــب قابلــة للقيــاس علــى 

ســالمة مجمــوع الحيتــان المتواجــدة بتلــك المنطقــة.

ــة الخاّصــة بالدقــم، حيــث حصلنــا  وفــي عــام 2015، شــرعت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي مناقشــات واعــدة مــع هيئة المنطقــة االقتصادّي
علــى تأكيــدات بــأن دراســات تقييــم األثــر البيئــي الخاصــة بجميــع المشــاريع واألنشــطة الصناعيــة التــي تقــع تحــت إشــرافهم ســتأخذ 
ــاء فــي المنطقــة. ونحــن ســعداء جــدًا باإلعــالن عــن أن مينــاء الدقــم، علــى وجــه الخصــوص، قــد  بعيــن األعتبــار مجموعــات الحيتــان الحدب
بــدأوا بالفعــل بتنفيــذ خطتهــم الراميــة للتخفيــف مــن اآلثــار المحتملــة علــى الحــوت األحــدب، وبالتالــي فإننــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكال 

الجانبيــن علــى دعمهــم المتواصــل.

بناء القدرات والتعاون اإلقليمي

كان اجتمــاع اللجنــة العلميــة التابعــة للمفوضيــة الدولية لصيد الحيتــان بشــهر مايــو فــي مدينــة ســان دييغــو، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
بمثابــة فرصــة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة لعــرض البيانــات التــي جمعتهــا ضمــن مشــروع النهضــة ألبحــاث الحيتــان والدالفيــن. وقــد أعــادت 
اللجنــة العلميــة التأكيــد علــى وجــود “مخــاوف جديــة بشــأن التهديــدات التــي تواجههــا الحيتــان الحدبــاء المهــددة باالنقــراض التــي تعيــش 
فــي بحــر العــرب”، وأوصــت بتشــكيل لجنــة استشــارية للعمــل علــى “المناطــق الرئيســية )الموائــل( التــي توجــد بهــا التهديــدات بشــكل 
متزامــن”. وبنــاء عليــه، فــإن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة تعمــل حاليــًا تحــت مشــورة ودعــم كل مــن الصنــدوق العالمــي للحيــاة الفطريــة 
واالتحاد الدولي لصــون الطبيعــة بمــا قــد يقــود إلــى تشــكيل لجنــة استشــارية تابعــة لهــذا األخيــر، مــع التركيــز مبدئيــًا علــى خليــج مصيــرة. 
وهــذا مــن شــأنه أن يكــون بمثابــة خطــوة أولــى إيجابيــة للغايــة لحمايــة تلــك الحيتــان، كمــا ســيمّكن ُعمــان مــن مواصلــة دورهــا القيــادي فــي 
الحفــاظ علــى هــذه الحيتــان الفريــدة مــن نوعهــا. وفــي حــال نجاحهــا، فــإن هــذه الجهــود يمكــن تطبيقهــا علــى األنــواع األخــرى التــي تواجــه 

تهديــدات مماثلــة، أو مخــاوف بشــأن إدارة عمليــات صونهــا.

وفــي هــذه األثنــاء، تواصــل الجمعيــة العمــل علــى بنــاء قــدرات ثالثــة مــن المســاعدين الميدانييــن التابعيــن للجمعيــة والعامليــن فــي جزيــرة 
مصيــرة. حيــث أنهــم تمكنــوا بفضــل التدريــب الــذي تلقــوه مــن إجــراء عمليــات مســح بمفردهــم لحــاالت الجنــوح علــى طــول ســواحل جزيــرة 

مصيــرة، بمــا يعــزز قاعــدة البيانــات الخاصــة بحــاالت الجنــوح لــكل مــن الحيتــان أو الســالحف البحريــة.

نفوق أحد الحيتان الحدباء بعد جنوحه على الشاطئ، الشويمية
داريل ماكدونالدز
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مشاريع صون البيئة البرية

مشروع دراسة وحماية أشجار اللبان

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

العامليــن وتســجيل آثارهمــا علــى اســتمرار زراعــة اللبــان فــي محافظــة ظفــار. 
وقــد ركــز هــذا المشــروع البحثــي طويــل األجــل، الــذي يمولــه بنــك إتــش إس بــي ســي، فــي الماضــي علــى أربــع مواقــع بحثيــة تجريبيــة فــي 
محافظــة ظفــار ويهــدف إلــى تحديــد التواتــر األنســب لعمليــات تجريــح األشــجار بهــدف الحصــول علــى محصــول جيــد مــن اللبــان دون اإلضــرار 

باألشجار. 

برنامج التوعية حول اللبان

ــة شــاملة ُصممــت لتوعيــة المزارعيــن بأســاليب الحصــاد المســتدام  قامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بإعــداد وتصميــم ملصقــات تصويري
للبــان، وهــو مــا يعــد أمــر ذا أهميــة حيويــة لبقــاء هــذه األشــجار المحليــة واســتمرارها. 

ومــن المقــرر انطــالق برنامــج توعيــة واســع النطــاق فــي عــام 2016، علمــًا أن ورش العمــل والعــروض المرئيــة المرتبطــة بــه قــد بــدأت بالفعــل 
مــع المجتمعــات المحليــة فــي كل مــن  مربــاط، وســدح، وحدبيــن تــم خاللهــا تقديــم شــرح حــول المشــروع وآثــاره.
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ــر الطيــور المعرضــة لخطــر  ــًا باســمها الالتينــي Neophron percnopterus( مــن أكث ــة )والتــي تعــرف علمي تعــّد طيــور الرخمــة المصري
االنقــراض فــي المنطقــة. وقــد بــدأت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي إجــراء أبحــاث حــول هــذه الطيــور فــي عــام 2012 فــي جزيــرة مصيــرة حيــث 
ر وجــود مــا بيــن 260 إلــى 386 مــن طيــور الرخمــة المنفــردة ومــا بيــن 65 و80 زوجــًا محليــًا فــي الجزيرة، وكان هــذا الرقم أكبر مــن التقديرات  ُقــدِّ
الســابقة بمقــدار أربعــة أضعــاف. وبعــد هــذا  االكتشــاف الــذي بيــن للمــرة األولــى بــأن أعــداد طيــور الرخمــة المصريــة قــد تكــون فــي ازديــاد فــي 
ُعمــان، تمّكنــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن الحصــول علــى المزيــد مــن مصــادر التمويــل بدعــم مــن شــركة شــل للتنمية ُعمــان مــن 
أجــل تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع التــي تــم خاللهــا دراســة هــذه األنــواع ضمــن منطقــة جغرافيــة أوســع مــن ســابقتها 
)6 محافظــات ُعمانيــة( وإجــراء مســوحات ميدانيــة وعمليــات تعقــب ورصــد تحــركات الطيــور باألقمــار الصناعيــة وأنشــطة تواصــل 

مــع المجتمــع جميعهــا مفصلــة فــي هــذه الوثيقــة. 

علــى  الميدانيــة  المســوحات  تنطــوي 
أعــداد  حصــر  فيهــا  يتــم  مســوحات 
الطيــور المتواجــدة فــي مــرادم النفايــات 
ولقــد  التغذيــة.  لمناطــق  ومســوحات 
برهنــت عمليــات حصــر أعــداد الطيــور فــي 
مــرادم النفايــات علــى أهميــة تلــك المرادم 
الرخمــة  طيــور  أعــداد  لتغذيــة  كمصــدر 
باإلمــكان  وكمواقــع  المقيمــة  المصريــة 
أن تصبــح مناســبة لرصــد أعــداد الطيــور 
المحليــة والمهاجــرة. ولقــد تــم تســجيل 
مــا يناهــز 300 طائــر حــول بعــض مــن مــرادم 
النفايــات التــي تــم مســحها، وهــو عــدد 
مناطــق  مســوحات  أمــا  بالطبــع!  هائــل 
التغذيــة التــي أجريــت فــي سلســلة جبــال 
ــة كان  ــق تغذي ــود مناط ــدت وج ــر فأك الحج

الرخمة المصرية
عمر الشيخلي
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ــة  ــي لتغذي ــاق الجغراف ــدادًا للنط ــل امت ــدة تمث ــة جدي ــع تغذي ــة مواق ــى أربع ــة إل ــز” )2010( باإلضاف ــا “جينينغ ــّرف عليه ــد تع ق
تلــك األنــواع. وتبيــن المعلومــات التــي جمعــت مــن جهــاز الترقيــم عبــر القمــر الصناعــي الــذي تــم تثبيتــه فــي ينايــر 2015 أن 
طائــر الرخمــة يقــوم برحــالت قصيــرة حــول جبــال الحجــر بيــن مــرادم النفايــات المختلفــة فــي الملتقــى وبدبــد والقريــات، وغالبــً 
مــا يجثــم فــي الجبــال المحيطــة بمحميــة الســرين الطبيعيــة. ولقــد تضمــن المشــروع تنظيــم أنشــطة مختلفــة للتواصــل مــع 
المجتمــع ورفــع ســوية الوعــي لديــه شــملت إعــداد نشــرة تثقيفيــة حــول طيــور الرخمــة المصريــة وإشــراك المجتمعــات المحليــة 

وتمكيــن المــرأة وتنظيــم محاضــرات لتوعيــة الجمهــور العريــض.

تتعــرض الرخمــة المصريــة إلــى انخفــاض فــي أعدادهــا علــى مســتوى العالــم وتؤكــد البيانــات أهميــة ُعمــان بالنســبة لهــذه األنــواع، ولقــد تــم 
تســليط الضــوء علــى هــذا األمــر فــي ورشــة العمــل اإلقليميــة لتحضيــر خطــة عمــل لمســارات هجــرة الرخمة المصريــة التــي نظمتهــا كل 
مــن الجمعيــة البلغاريــة لحمايــة الطيــور )BSPB( واتفاقيــة األنــواع المهاجــرة )CMS( فــي صوفيــا فــي يوليــو 2015. ولعــّل ُعمــان تملــك أهــم 
عــددًا مــن طيــور الرخمــة المصريــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وعلــى عكــس جميــع البلــدان األخــرى، تملــك أعــدادًا معششــة تتمتــع بصحــة 

جيــدة وكبيــرة نســبيًا.
لقــد برهنــت األبحــاث الجاريــة منــذ 2012 بقــوة علــى قيمــة دراســة البيئــة المســاحية للرخمــة المصريــة وســيتم تعزيــز ذلــك فيمــا يتواصــل 
المشــروع حيــث ســيتم إيــالء أهميــة خاصــة لعمليــات حصــر أعــداد الطيــور المتواجــدة فــي مــرادم النفايــات، ومســوحات التعشــيش، 
وتقييــم التهديــدات والترقيــم عبــر القمــر الصناعــي. كمــا ستشــمل األنشــطة المســتقبلية أيًضــا إشــراك المجتمــع وتوعيــة الجمهــور 
وإشــراك المعنييــن وهــو أمــر مهــم لتنســيق آثــار نشــاطات التنميــة الكبــرى التــي شــهدتها مــرادم النفايــات ومــرادم القمامــة علــى الرخمــة 

ــة. المصري

بنــاء القــدرات 

ــى  ــة عل ــة المصري ــور الرخم ــأن طي ــة بش ــوحات الميداني ــدى المس ــى م ــة عل ــة الُعماني ــة البيئ ــي لجمعي ــق الميدان ــدرب الفري ت
أســاليب االســتقصاء حــول مختلــف أنــواع الطيــور الجارحــة وارتقــت قدراتهــم الفنيــة بشــكل ملحــوظ. وكان مــن بيــن المهــارات 
التــي إكتســبها هــؤالء األفــراد خــالل األنشــطة الميدانيــة مــا يلــي: مهــارات المســح والتعريــف وجمــع المعلومــات وتحليلهــا 
وتقييــم أنشــطة التغذيــة لــدى طيــور الرخمــة وفقــً للصنــدوق البريطانــي لعلــم الطيــور )BTO( ورمــوز التغذيــة ودالئلهــا إلــى 
ــواع  ــة )IUCN( لألن ــة الطبيع ــي لحماي ــاد الدول ــة االتح ــى قائم ــدرج عل ــدات الم ــم التهدي ــتخدام تقيي ــى اس ــب عل ــب التدري جان
المهــددة وتحديــد الدرجــات علــى نمــوذج )الضغــط - الحالــة - االســتجابة )PSR(( لفحــص وقيــاس مــدى شــدة التهديــدات التــي 

تتعــرض لهــا أنــواع الطيــور وموائلهــا الطبيعيــة. 

العمل الميداني لمشروع الرخمة المصرية، جبل شمس
عبد العزيز العلوي
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ــاوند  ــق “س ــوس روب” وفري ــور “ماجن ــم الطي ــل عال ــن قب ــام 2013 م ــي ع ــافه ف ــم اكتش ــذي ت ــوم ال ــر الب ــأن طائ ــاد ب ــاد االعتق س
أبروتــش” هــو عبــارة عــن نــوع جديــد، وتــم تحديــده حينهــا مــن خــالل تحليــل الصــوت فقــط. وأطلــق علــى هــذا النــوع اســم 
طائــر البومــة الُعمانيــة، والــذي أثــار ضجــة كبيــرة بيــن علمــاء الطيــور وعلمــاء األحيــاء علــى حــد ســواء. حيــث كان مــن المدهــش 
حقــً  أن هــذا الطائــر قــد بقــي متواريــً عــن األنظــار حتــى اآلن. ولكــن األمــر المثيــر للجــدل كان أن يتــم وصــف الطائــر وتســميته 

باســتخدام التســجيالت الصوتيــة والصــور فقــط.

وفــي شــهر مــارس 2015، عــاد “ماجنــوس روب” مــع زمالئــه إلــى ُعمــان، حيــث تمكنــوا مــن اإلمســاك بأحــد أفــراد النــوع الجديــد 
ــك  ــالزم مــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة، وكان ذل ــح ال ــى التصري ــول عل ــد الحص ــراحه، بع ــالق س ــوم وإط ــن الب ــف م المكتش
ضمــن مشــروع الصــون المشــترك مــع كل مــن جمعيــة البيئــة العمانيــة، والمنظمــة العالميــة لحيــاة الطيــور. حيــث تــم جمــع الريــش 
والــدم مــن البومــة وتحليلهمــا، ممــا أثبــت أن هنــاك نوعيــن مــن البومــة المعروفــة باســم )Strix( فــي منطقــة الشــرق األوســط. 
كمــا أظهــر تحليــل الحمــض النــووي أن طائــر البومــة الُعمانيــة هــو نفــس النــوع المعــروف باالســم العلمــي )Strix butleri(. أمــا 
النــوع اآلخــر فهــو )Strix hadorami( ، والــذي يتواجــد فــي بعــض دول الشــرق األوســط والمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر 

واليمــن وجنــوب ُعمــان.

لــم يخطــر ببــال “ماجنــوس” عندمــا ســمع أصواتــً غيــر مألوفــة إلحــدى طيــور البــوم فــي شــهر مــارس 2013، أنــه كان فــي الواقــع 
يعيــد اكتشــاف أحــد األنــواع التــي كانــت معروفــة ســابقً مــن خــالل عينــة واحــدة بحالــة رديئــة، محفوظــة فــي متحــف التاريــخ 

الطبيعــي )فــي ترينــغ بانكلتــرا(، يقــال أنهــا مــن الباكســتان، والتــي كان قــد تــم جمعهــا قبــل أكثــر مــن 135 ســنة مضــت.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد أظهــر تحليــل الحمــض النــووي المأخــوذ مــن بومــٍة غامضــة عثــر عليهــا كل مــن “بابــاك موســوي” و”علــي خانــي” 
فــي شــهر ينايــر مــن العــام 2015، فــي مدينــة مشــهد، شــمال شــرق إيــران، بأنهــا تعــود إلــى البومــة الُعمانيــة. وقــد أظهــرت هــذه الدالئــل 
الجديــدة بــأن هــذه البومــة مــا تــزال موجــودة خــارج الجزيــرة العربيــة، وعلــى بعــد 1300 كــم مــن أقــرب نقطــة تــّم تســجيل وجودهــا فيهــا. وقــد 
ســاهمت هــذه الدراســة الحديثــة بالتوقــف عــن تســمية هــذا الطائــر ببومــة )Hume(، واالحتفــاظ باســم البومــة الُعمانيــة لتوصيــف طائــر 
ــّم إدراج هــذا االســم ضمــن القائمــة العالميــة للطيــور التابعــة للجنــة العالميــة لعلمــاء الطيــور، وذلــك فــي  البــوم )Strix butleri(. وقــد ت

أغســطس 2015.
وقــد قــام عالــم الطيــور “ماجنــوس روب” مؤخــرًا بنشــر كتــاب )طيــور البــوم غيــر المكتشــفة( يشــرح فيــه عملــه فــي هــذا الخصــوص 

بالتفصيــل.

البومة الُعمانية
آالن ولش وماجنوس روب
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مشاريع التواصل مع المجتمعات

حملة »فليغرسها« الستزراع األشجار المحلية

ــاء. وتمثــل الهــدف مــن هــذه  ــة نم ــة مجموع نظمــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة حملــة اســتزراع األشــجار المحليــة فــي عــام 2015 تحــت رعاي
الحملــة فــي اســتزراع األشــجار المحليــة وكذلــك إشــراك المتطوعيــن ورفــع مســتوى الوعــي بأهميــة اســتزراع األشــجار المحليــة. وركــزت هــذه 
الحملــة علــى منطقــة ظفــار التــي تعــد موطنــًا لمــا يربــو علــى 800 نوعــًا مــن أصــل 1200 نــوع مــن أنــواع األشــجار الُعمانيــة المحليــة، كمــا أن هــذه 
المنطقــة تواجــه خطــر التصحــر وتتعــرض للرعــي الجائــر وغــزو ألنــواع دخيلــة علــى البــالد مــن األشــجار. وأقامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن 

خــالل هــذه الحملــة عالقــات وطيــدة مــع المجتمــع المحلــي والمســؤولين والمتطوعيــن والمــدارس والجامعــات والكليــات. 

وبهــذه المناســبة تديــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بالشــكر والعرفــان لعــدة مؤسســات فــي ظفــار منهــا وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية 
ووزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة وبلديــة ظفــار ووزارة التربيــة والتعليــم.

فــي عــام 2015 جــرت أنشــطة االســتزراع فــي شــهري أبريــل وســبتمبر حيــث تــم اســتزراع 1000 شــجرة مــن 15 نوعــًا مختلفــًا فــي المــدارس 
والكليــات ومواقــع الجيــش بمســاعدة العديــد مــن المتطوعيــن.

المسابقة الرابعة للخطابة البيئية العامة لطالب الكليات والجامعات في ُعمان

ــة البيئيــة العامــة لطــالب الكليــات والجامعــات، بالتعــاون مــع مجموعــة عمــل  أقامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة المســابقة الرابعــة للخطاب
اإلمــارات للبيئــة )EEG(، بهــدف اإلعــراب عــن تقديــر البيئــة حــق قدرهــا والوقــوف علــى طبيعــة التحديــات التــي تواجههــا مــن خــالل إجــراء 

أبحــاث ودراســات وتنظيــم النقاشــات والحلقــات الدراســية. 

ــة  ــى الطــالب، مــن خــالل مســابقة الخطاب كان مجتمــع شــباب الجامعــات الُعمانــي علــى موعــد مــع تحــِد مفتــوح. حيــث وجهــت الدعــوة إل
ــا والمســائل المعاصــرة التــي تتعلــق بالبيئــة.  البيئيــة للكليــات والجامعــات، إلعــداد وعــرض حــاالت راســخة الدعائــم حــول مختلــف القضاي
وســنحت للمشــاركين مــن خــالل هــذه المســابقة فرصــًة رائعــًة لعــرض معارفهــم ومواهبهــم، كمــا كانــت أداًة إلقامــة عالقــات جيــدة بيــن 

ــة الحكوميــة والخاصــة.  المؤسســات األكاديمي
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ــان(  ــان الذهبي ــان )الراعي ــيدنتال ُعم ــركة أوكس ــة وش ــوم البريطاني ــش بترولي ــركة بريت ــة ش ــت رعاي وقــد أقيمــت المســابقة تح
والشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال والشــركة الُعمانيــة العالميــة للتنميــة واالســتثمار وكيمجــي رامــداس ومجموعــة 
شــركات األنصــاري )الرعــاة البرونزييــن( وبدعــم مــن تراكــس ُعمــان وكاريليــون علــوي ومجموعــة بــرو وفنــدق كــراون بــالزا. وقــد 

أقيمــت المســابقة يومــي 2 و3 نوفمبــر تحــت رعايــة معالــي الدكتــورة راويــة بنــت ســعود البوســعيدي، وزيــرة التعليــم العالــي. 

جدير بالذكر، أن لجنة تحكيم قد دعيت لتقييم أداء المشاركين وتألفت من شخصيات مرموقة، هم:
الفاضل/ ياسر بن عبد اهلل بن سليمان، حاكم المنطقة العشرين )20( السابق ألندية” التوست ماسترز الدولية”   •

الفاضل/عبد العزيز المدفع، نائب رئيس مجموعة عمل اإلمارات للبيئة، اإلمارات العربية المتحدة  •
الفاضلة/ عطية المعمري، عضو فني لبرامج وزارة التعليم العالي  •

الفاضل/ علي الكيومي، مستشار معالي وزير البيئة والشؤون المناخية لشؤون صون وحماية البيئة  •
الفاضلة/ لبنى الخاروصي، مدير عام أبحاث الثروة السمكية  •

الدكتور/ أسد اهلل العجمي، مستشار وزيرة التعليم العالي للشؤون األكاديمية   •
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الفرق الفائزة

البيئــة والتنميــة: صــراع أم توافــق؟: كليــة العلــوم التطبيقيــة فــي الرســتاق )محمــد بــن ســالم الهاشــمي، عبــداهلل بــن منصــور البهالنــي، 
ناصــر بــن ســيف المقبالــي، محمــود بــن ســعيد البوصافــي، ســليمان بــن خلفــان الســعدي(.

االســتدامة مســؤوليتنا: إنهــا لــم تعــد خيــاراَ لنــا: كليــة ُعمــان لطــب األســنان )ريــم بنــت ســعيد المفرجــي، طيــف بــن ســليمان الشــراوي، 
ســمية بنــت ســالم البوصافــي(. 

الزيــادة الســكانية أم االســتهالك المفــرط: أيــن يجــب أن نركــز؟: كليــة العلــوم التطبيقيــة فــي الرســتاق )عاصــم بــن مســبح الســالمي، ريمــا 
بنــت عبــداهلل الهاديــة، أنــور بــن محمــد الحرملــي، ســهام بنــت محمــد الحنظلــي(

مــن العالميــة إلــى المحليــة: التشــريعات البيئيــة والتكامــل اإلقتصــادي: الكليــة التقنيــة فــي إبــراء )حمــدي بــن محمــد المســلمي، ليــث بــن 
مبــارك الشــعيبي، مــروة بنــت ســعيد المســكري، هاجــر بنــت صالــح الشــيباني، انتصــار بنــت ســعيد الجفــري(.

وفــي أعقــاب النجــاح الــذي حققتــه المســابقة الوطنيــة، قــام كل مــن األفاضــل ياســر ســليمان والدكتــور مهــدي أحمــد جعفــر ومعهــد 
كيمجــي للتدريــب بتدريــب الفائزيــن بشــكل إضافــي علــى مهــارات تقديــم العــروض المرئيــة، وعقــدت الجمعيــة ورش عمــل للفــرق الفائــزة 
لتعزيــز مهــارات التصميــم والعــرض لديهــم مــن أجــل المشــاركة فــي المســابقة اإلقليميــة التــي أقيمــت بدبــي فــي شــهر نوفمبــر الماضــي. 
هــذا وتفخــر الجمعيــة بفــوز فريــق مــن كليــة ُعمــان لطــب األســنان بالجائــزة األولــى فــي المنافســة اإلقليميــة التــي تنافــس فيهــا ضــد 60 
فريقــًا مــن 8 دول! فتهانينــا الحــارة لزينــب غــزوان وفاطمــة الفارســي وحــرام حمــدوالي وصفــاء القرنــي وسوســن شــمس. كمــا فــازت فرقنــا 

الُعمانيــة أيضــًا بالمركــز الثانــي فــي ثــالث فئــات والمركــز الثالــث فــي فئتيــن.

كمــا نــود أن نتوجــه بخالــص شــكرنا لمعالــي محمــد بــن ســالم بــن ســعيد التوبي، وزيــر البيئــة والشــؤون المناخيــة، علــى تخصيــص جــزء 
مــن وقتــه الثميــن لاللتقــاء بالطــالب الفائزيــن ومناقشــة بعــض المســائل البيئيــة معهــم.
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مبادرة ساعة األرض لعام 2015
شــهد عــام 2015 نجاحــًا مبهــرًا مــن حيــث مشــاركة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي المبــادرة العالميــة المعروفــة باســم ســاعة األرض والتــي 
تهــدف لإلعــراب عــن مخاوفنــا إزاء مســتقبل كوكبنــا مــن خــالل تنفيــذ شــيء بســيط، غيــر أنــه الفــت للنظــر فــي الوقــت ذاتــه، أال وهــو إطفــاء 
األنــوار لمــدة ســاعة واحــدة فــي آخــر يــوم ســبت مــن شــهر مــارس فــي تمــام الســاعة 8:30 مســاًء. وتأتــي مبــادرة ذلــك العــام تحــت شــعار 
“غّيــر تغّيــر المنــاخ”، وكان مــن دواعــي فخرنــا أن ندخــل فــي شــراكة فيهــا مــع كل مــن بنــك ُعمــان الوطنــي )الراعــي الذهبــي( وشــركة صحــار 
لأللمنيــوم وشــركة تــاول الهندســية وشــركة نظم الطاقــة الشمســية الُعمانيــة وصيدليــة مســقط وشــركة الخدمــات الفنيــة الخاصــة 

)الرعــاة البرونزيــون(.

كمــا تضمــن الرعــاة العينيــون كل مــن: شــركة المــوج مســقط وشــركة شــل الُعمانيــة للتســويق وفنــدق كــراون بــالزا مســقط وكاريليــون 
علــوي وشــركة أفيــردا للخدمــات البيئيــة وشــركة الجروانــي للضيافــة وشــركة صنــدوق الدنيــا وشــركة تالنتــس وشــركة مشــاريع مصطفــى 

ســلطان وشــركة إنهانــس وشــركة تيــارا للفعاليــات وشــركة جــي تــي ســتيدج تــك.
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ــة، تلقــت الجمعيــة تعهــدات مــن مؤسســات القطاعيــن الخــاص  وباالســتعانة بوســائل التواصــل االجتماعــي ووســائل التواصــل التقليدي
والعــام ومــن المؤسســات تعليميــة ومــن عامــة النــاس، إلطفــاء األنــوار لمــدة ســاعة واحــدة خــالل المبــادرة، فكانــت المبــادرة خيــر مثــال علــى 
المشــاركة المجتمعيــة وتوجــت بفاعليــة عائليــة مميــزة أقيمــت فــي ملعــب المــوج للغولــف وتضمنــت ألعابــًا وأنشــطًة ترفيهيــًة، تــم خاللهــا 
توزيــع مصابيــح توفيــر الطاقــة علــى الــزوار وتوزيــع شــموع وأكيــاس قابلــة إلعــادة االســتعمال وتــم جمــع 1.07 طــن مــن النفايــات اإللكترونيــة 

إلعــادة تدويرهــا.

ــل الشــكر لحــارس المرمــى  ــة الُعمانيــة بجزي وتتقــدم جمعيــة البيئ
الُعمانــي الدولــي علــي الحبســي الــذي خصــص يومــًا كامــاًل ألبنــاء 
أعضــاء جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ليشــرح لهــم فيــه عــن مهــارات 

حراســة المرمــى!

هــذا وركــزت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة علــى إضافــة محتــوى محلــي 
األرض  لســاعة  المخصــص  اإللكترونــي  موقعنــا  إلــى  مناســب 
جميــع  فــي  الكليــات  وتشــجيع   www.omanearthhour.com
أنحــاء الســلطنة علــى المشــاركة فــي الحملــة مــن خــالل تنظيــم 
فعاليــات خاصــة بهــم. وعــالوة علــى ذلــك، أجــرى طــالب متطوعــون 
اســتطالعات فــي 36 كليــة وجامعــة لفهــم مســتوى الوعــي حــول 

المشــاركة. الطــالب علــى  الســنوية وتشــجيع  الحملــة 

ولقــد تلقــت الجمعيــة دعمــًا إعالميــًا مــن كل تراكــس ُعمــان ودار 
القمــة للصحافــة للنشــر )“مســقط ديلــي” واألســبوع بنســختيها 
اإلنجليزيــة والعربيــة( وجريــدة الشــبيبة وجريــدة “تايمــز أوف ُعمــان” ومجلــة “واي” وإذاعــة “ميــرج إف إم” وإذاعــة “الوصــال إف إم”، مــا مكنهــا 
مــن توصيــل رســالتها إلــى مختلــف أرجــاء ُعمــان ومــن إشــراك المتطوعيــن. وتشــرفت الجمعيــة بمشــاركة كل مــن دار األوبــرا الســلطانية 

ــة لديهــم.  ــر الضروري ــادرة وإطفــاء األضــواء غي ــوس فــي هــذه المب ــة مســقط وجامعــة الســلطان قاب ــر وبلدي مســقط والجامــع األكب

أعلنــت مجموعــة نمــاء أن مجمــوع حجــم الطاقــة التــي ُوفــرت خــالل ســاعة األرض فــي عــام 2015 بلــغ 136.603 كيلــو واط  مــن الكهربــاء، مقارنــة 
بـــ 67.000 كيلــو واط فــي عــام 2014!
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اللوحات اإلرشادية في جزيرة مصيرة

تــم فــي أغســطس 2015 تثبيــت 23 الفتــة توعويــة فــي جزيــرة مصيــرة، جــرى تثبيــت معظمهــا فــي جنــوب وغــرب الجزيــرة حيــث تعشــش 
ــود أن نتوجــه  ــرة. ون ــدة وســكان الجزي ــة البيئــة الفري الســالحف. ويعــد هــذا البرنامــج تأكيــدًا علــى التــزام جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بحماي
بالشــكر إلــى مكتــب وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة فــي جزيــرة مصيــرة باألخــص الفاضــل ســليم الجنيبــي علــى دعمــه وجهــوده. وبهــذا 

يكــون مجمــوع عــدد الالفتــات التــي قامــت الجمعيــة بتثبيتهــا خــالل العاميــن الماضييــن قــد بلــغ 55 الفتــة.

برنامج الصيف البيئي

تمكنــت الجمعيــة برعايــة شــركة تنميــة نفــط ُعمــان أن تواصــل برامجهــا التثقيفيــة الصيفيــة مــن خــالل إشــراك أطفــال مــن جميــع األعمــار 
فــي برنامــج اســتمر لمــدة أســبوعين.

ولقــد تســجل 30 طالبــًا فــي برنامــج الصيــف البيئــي وشــملت أنشــطته أهميــة شــراء وتنــاول األطعمــة المزروعــة محليــًا وتصنيــع الســماد 
العضــوي وتوعيــة حــول البصمــة الكربونيــة وأنشــطة مثــل التصويــر الضوئــي والفنــون والمشــغوالت الحرفيــة البيئيــة كمــا تضمنــت 

محاضــرات حــول التنــوع اإلحيائــي ومســابقات بيئيــة.
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األندية البيئية في الكليات

يســتهدف برنامــج جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لألنديــة البيئيــة فــي الكليــات والجامعــات والــذي ترعــاه شــركة النفــط البريطانيــة “BP ُعمــان”، 
طلبــة الكليــات والجامعــات فــي الســلطنة بشــكل خــاص، وذلــك بهــدف رفــع ســوية الوعــي البيئــي لــدى الشــباب، وتشــجيعهم علــى اتخــاذ 
زمــام المبــادرة فــي مجــال تطويــر األنشــطة البيئيــة الخاصــة بهــم للتأثيــر إيجابــًا علــى بيئتهــم. حيــث ســيكون هــذا البرنامــج بمثابــة وســيلة 
للوصــول إلــى مجموعــة أوســع مــن المجتمعــات الطالبيــة، وإنشــاء شــبكة عالقــات بيــن مؤسســات التعليــم العالــي فــي الســلطنة. وقــد 
أثمــر التواصــل األولــي مــع الكليــات عــن اســتجابة ممتــازة مــن جانبهــم. هــذا ومــن المقــرر المضــي قدمــًا فــي تطويــر البرنامــج خــالل عــام 2016.

حيــث ســيتم تشــكيل مجموعــة مــن الطــالب والموظفيــن فــي إحــدى مؤسســات التعليــم العالــي، والتــي ســتكون مســؤولة عــن األنشــطة 
ــى جنــب مــع النــوادي  ــًا إل والفعاليــات الراميــة للمســاعدة فــي رفــع ســوية الوعــي البيئــي. وتهــدف جمعيــة البيئــة الُعمانيــة للعمــل جنب
البيئيــة القائمــة، والعمــل علــى تشــجيع إنشــاء نــوادي بيئيــة جديــدة داخــل الجامعــات والكليــات التــي تفتقــر لمثــل تلــك األنديــة. ومــن شــأن 
هــذه األنديــة توفيــر منتــدى لتبــادل األفــكار والمعلومــات حــول القضايــا واألنشــطة البيئيــة المختلفــة، وتقديــم الدعــم لبعضهــم البعــض 

علــى مــدار الســنة.

أنشطة تواصل أخرى مع المجتمعات المحلية والمدارس 

قامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بتكريــس قســم خــاص للتواصــل 
المجتمعــي، تكــون مهمتــه التركيــز علــى دعــم أهــداف الجمعيــة 
فــي رفــع مســتوى الوعــي حــول الحفاظ علــى البيئة وإشــراك األعضاء 
مــن خــالل مختلــف المحاضــرات والفعاليــات واألنشــطة. حيــث تهــدف 
جمعيــة البيئــة العمانيــة للوصــول إلــى مختلــف شــرائح المجتمــع بمــا 
فــي ذلــك النســاء، وأطفــال المــدارس، والصياديــن وعامــة الجمهــور. 
وقــد وفــر افتتــاح مكتــب جمعيــة البيئــة العمانيــة فــي محافظــة 
ظفــار قاعــدة يمكــن مــن خاللهــا التخطيــط للعديــد مــن األنشــطة 

ومــن ثــم تنفيذهــا.

نظمــت الجمعيــة أنشــطًة تواصليــَة وتوعويــَة فــي عــام 2015 فــي 
كل مــن مدينــة مســقط وجزيــرة مصيــرة ومحافظــات الوســطى 
طــالب  واســتهدفت  وظفــار  والباطنــة  ومســندم  والشــرقية 
المــدارس والمجتمــع ككل. وقــد خصصــت الجمعيــة عروضــًا مرئيــًة تتناســب مــع كل مجتمــع علــى حــدة اســتنادًا إلــى طبيعــة بيئاتــه 
المحليــة وتنوعــه اإلحيائــي. وتضمنــت العــروض المرئيــة مجــاالت، نذكــر منهــا إعــادة التدويــر والتنــوع اإلحيائــي فــي ُعمــان والتغيــر المناخــي 

الضوئــي.  والتصويــر  التنظيــف  وحمــالت 

وتنظــر جمعيــة البيئــة الُعمانيــة إلــى النســاء واألطفــال علــى أنهــم يضطلعــون بــأدوار رئيســية فــي إحــداث التغييــر المجتمعــي، ومــن ثــم 
فــإن الجمعيــة تســتهدف هاتيــن الفئتيــن فــي مختلــف أرجــاء الســلطنة، وذلــك مــن خــالل إلقــاء المحاضــرات التوعويــة البيئيــة عــن المكونات 

البيئيــة الهامــة واألســاليب التــي يمكــن مــن خاللهــا أن تؤثــر أفعالنــا علــى البيئــة. 

كما تم تقديم عروض مرئية للمدارس والجامعات وإلقاء المحاضرات في جمعيات المرأة الُعمانية على مدار العام.
كمــا قامــت الجمعيــة بتنظيــم حمــالت التنظيــف، والمحاضــرات والزيــارات الميدانيــة طــوال عــام 2015، التــي تســتمر بكونهــا جــزءًا أساســيًا 

مــن التــزام الجمعيــة بضمــان تنظيــم  الفعاليــات التــي يشــارك بهــا أعضاؤهــا.
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بركة الشرف، والية الحمراء
أحمد الشكيلي
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برنامج بناء القدرات

شــهدت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة نمــوًا مضطــردًا علــى مــدار الســنوات العشــرة الماضيــة، وال يــزال تدريــب الُعمانييــن فــي مجــال الحفــاظ 
علــى البيئــة هــو هدفنــا الــذي نضعــه نصــب أعيننــا. ولقــد وجدنــا أنفســنا عــام 2011 ُمرغميــن علــى مواجهــة عمليــة إعــادة هيكلــة كبــرى 
لموظفينــا حتــى يتســنى لنــا مواكبــة المســؤوليات المتعاظمــة والمشــاريع الكبــرى التــي ُتســند إلــى الجمعيــة وتــود أن تســتمر فــي القيــام 

بهــا. 
ولقــد اتفــق أعضــاء المجلــس التنفيــذي للجمعيــة علــى أن أولــى المهــام التــي تضطلــع بهــا الجمعيــة يتمثــل فــي تدريــب الخريجيــن 
الُعمانييــن علــى تدابيــر وخطــط صــون البيئــة وإدارة الجمعيــات األهليــة وكــذا المشــاركة المجتمعيــة ومنحهــم الفرصــة للعمــل لــدى 

الجمعيــة قبــل اإللتحــاق بقطــار القــوى العاملــة فــي ُعمــان.

ولقــد عكفــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة منــذ 2012 علــى مســارعة الخطــى فــي مجــال بنــاء القــدرات، حيــث تــم إدراج ثمانيــة مواطنيــن ُعمانيين 
ضمــن برنامــج بنــاء القــدرات فــي عــام 2015.

برنامج تدريب الُعمانيين 

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

إدارة المنظمات األهلية   •
إدارة المشاريع   •

إدارة صون وحماية البيئة  •
خبرات في مجال األبحاث الميدانية   •

التواصل المجتمعي   •
رفع الوعي  •

إدارة المتطوعين   •



33

أسماء البلوشية
درجــة  علــى  حصولهــا  بعــد   2011 عــام  قابــوس  الســلطان  جامعــة  مــن  أســماء  تخرجــت 
البكالوريــوس فــي العلــوم البحريــة. وإلتحقــت بالعمل لــدى الجمعية إعتبارًا مــن مارس 2012 
فــي وظيفــة منســقة إدارة المشــاريع، وال تــزال تعمــل لــدى الجمعيــة حتــى هــذا التاريــخ حيث 
تتولــى المســاعدة فــي إدارة االستشــارات وكتابــة العــروض والتقاريــر واســتخراج التصاريــح 
البحثيــة والعلميــة. وقــد تولــت أســماء قيــادة اجتماعــات مــع والــي مصيــرة وشــاركت فــي 
العمــل مــع جمعيــة المــرأة الُعمانيــة وقدمــت العديــد مــن العــروض المرئيــة، علــى نحــو يعــزز 
برنامــج الجمعيــة للتواصــل مــع المجتمعــات المحليــة، وضمــان إطــالع األطــراف المعنيــة علــى 
نتائــج مشــاريعنا العلميــة. ومــن خــالل برنامــج جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ســافرت أســماء إلــى 
ــام. كمــا  ــا لحضــور برنامــج ســاعة األرض للعلمــاء الناشــئين لمــدة عشــرة أي جنــوب إفريقي
شــهد عملهــا ســفرها إلــى اإلمــارات واألردن والكويــت وتركيــا مؤخــرًا حيــث مثلــت الجمعيــة 
وصونهــا.  البحريــة  الســالحف  أحيــاء  حــول  والثالثيــن  الخامســة  الســنوية  النــدوة  فــي 
وحضــرت عــدة ورش عمــل هــذا العــام ســمحت لهــا بتعزيــز آفاقهــا المعرفيــة وتوســعة شــبكة معارفهــا واالســتفادة مــن مجموعــة ثريــة 
مــن المــوارد المتخصصــة. فــي أكتوبــر 2015 شــاركت أســماء فــي ورشــة عمــل التدريبيــة والتخطيطيــة لبرنامــج تقييــم المرصــد اإلقليمــي 
وإتفاقيــة المحافظــة علــى األنــواع المهاجــرة. هــذا وقــد شــاركت أيًضــا فــي ورشــة العمــل التدريبيــة حــول الحيتــان والدالفيــن الجانحــة إلــى 
الشــواطئ أو العالقــة فــي شــباك الصيد التــي نظمــت فــي ُعمــان فــي نوفمبــر 2015. تشــغل أســماء اآلن منصــب منســقة الجمعيــة لألبحــاث 

والصــون وتحــرص علــى مواصلــة تركيزهــا علــى البيئــة البحريــة التــي تمثــل محــور اهتمامهــا.

خالد الخالدي 
تطــوع الفاضــل/ خالــد الخالــدي للعمــل لــدى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لمــدة ثالثــة أشــهر 
ــات والجامعــات لعــام 2013، حيــث  ــة للكلي ــة البيئي فــي خضــم اإلعــداد لمســابقة الخطاب
كان مســؤوالً بمفــرده عــن التواصــل مــع طــالب الكليــات والجامعــات وإشــراكهم. ولــدى 
خالــد شــخصية ســاحرة بالفطــرة تمكنــه مــن جــذب المتطوعيــن والطــالب وتحفيزهــم، 
ولــذا فقــد كان مــن الســهل عليــه اإللتحــاق بالعمــل لــدى الجمعيــة كمنســق للعضويــة 
بــدوام كامــل. وعمــل خالــد فــي عــام 2014 علــى زيــادة أعــداد أعضــاء الجمعيــة مــن الطــالب 
وقــام بالعديــد مــن الجــوالت إلــى الكليــات فــي مختلــف أرجــاء الســلطنة وعمــل معهــم 
علــى تنظيــم فعالياتهــم ليــوم البيئــة الُعمانــي. كمــا حضــر خالــد العديــد مــن المؤتمرات 
والمعــارض التــي تــروج ألنشــطة الجمعيــة وأعمالنــا، وأيضــًا اصطحــب المتطوعيــن فــي 
العمــل الميدانــي للجمعيــة فــي منطقــة حاســك مــن أجــل ترقيــم الحيتــان الحدبــاء 
هنــاك. إضافــًة إلــى ذلــك، فقــد قــام بتنظيــم أنشــطة بالمــدارس وعمــل عــن كثــب مــع 
الطــالب الملتحقيــن بالتعليــم العالــي فــي إطــار اإلعــداد للمســابقة الدوليــة للخطابــة 
البيئيــة للكليــات لعــام 2014، حيــث عمــل خالــد مــع مــا يربــو علــى 200 طالــب وطالبــة لتجهيزهــم مــن أجــل المشــاركة فــي تلــك الفعاليــة 
وقــدم النصــح واإلرشــاد لهــم فــي تلــك العمليــة. وأعقــب ذلــك أن ســاعد علــى تنظيــم تلــك الفعاليــة الُعمانيــة، ثــم اصطحــب الفــرق الفائــزة 
فيهــا إلــى دبــي لحضــور المســابقة اإلقليميــة هنــاك. وشــارك فــي وضــع برنامــج إلطــالق األنشــطة والنــوادي البيئيــة داخــل الكليــات. غــادر 

خالــد الجمعيــة فــي عــام 2015 لمتابعــة دراســته وهــو مــازال يتطــوع بالعمــل مــع الجمعيــة بانتظــام ومــازال يشــكل إضافــة هامــة لهــا.

سهام التويجرية
انضمــت ســهام إلــى الجمعيــة فــي نهايــة 2014 كمســاعدة إداريــة ولقــد تلقــت دورة فــي 
الماليــة فــي عــام 2015 كمــا حصلــت منــذ تاريــخ انضمامهــا علــى تدريبــات عمليــة علــى 
الصلــة  المهــام ذات  المكاتــب وهــي تشــارك بشــكل جــدي ونشــط فــي  إدارة  مهــارات 
بشــؤون الموظفيــن مثــل حفــظ ســجالت الموظفيــن وتجديــد عقودهــم. ويشــمل عملهــا 
كمســاعدة إداريــة كتابــة المراســالت وحفــظ ســجالت وقواعــد بيانــات دقيقــة باإلضافــة إلــى 
تقديمهــا الدعــم لقســم المحاســبة. لقــد قدمــت ســهام بوصفهــا عضــوًا هامــًا فــي فريــق 

ــة دعمــًا قيمــًا لجميــع مشــاريع الجمعيــة. األعمــال اإلداري
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جمعة الحميدي وغاسي الفارسي وجمعة العريمي
عمــل الثالثــي جمعــة وغاســي وجمعــة لــدى الجمعيــة منــذ عــام 2009 كمســاعدين ميدانييــن بــدوام جزئــي فــي مصيــرة. ورغــم أن الجمعيــة 
تولــت اســتقدامهم وتدريبهــم فــي البدايــة للمســاعدة فــي المســوح الميدانيــة التــي تجــري علــى ســالحف الريمانــي، إال أن اســهاماتهم 
أصبحــت ال ُتضاهــى فقــد أقامــوا صــالت مــع المجتمــع المحلــي فــي مصيــرة. وقــد أضحــوا اآلن يعملــون كموظفيــن بــدوام كامل لــدى الجمعية 
منــذ أربــع ســنوات، إذ يســاعدون فــي الميــدان جنبــًا إلــى جنــب مــع الفــرق العاملــة لدينــا فــي مجــال الحفــاظ علــى الســالحف وفريــق مشــروع 

النهضــة ألبحــاث الحيتــان والدالفيــن وأبحــاث الرخمــة المصريــة. 

ولــم يقتصــر تدريــب هــؤالء المســاعدين الميدانييــن علــى أســاليب المســح الميدانــي، بــل إنهــم أتمــوا دورات تدريبيــة علــى الحاســوب 
واللغــة اإلنجليزيــة والطباعــة علــى الحاســوب والتعــرف علــى الطيــور وكذلــك التعــرف علــى الحيتــان والدالفيــن. وقــد عملــوا مــع خبــراء مــن 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وهولنــدا وبلغاريــا والمملكــة المتحــدة، واضطلعــوا بــدور قيــادي مؤخــرًا فــي مشــروع الصيــد المســتدام الــذي 
تنفــذه الجمعيــة تجــاه مشــروع صــون الســالحف البحريــة الــذي عملــوا خاللــه مــع باحثيــن وعلمــاء بحرييــن مــن جامعــة الســلطان قابــوس. 

كمــا أتمــوا دورة الــزورق الوطنــي الُعمانــي التدريبيــة التــي نظمتهــا ُعمــان لإلبحــار. وقــد شــهدت القــدرات الفنيــة للمســاعدين الميدانييــن 
ــا  ــات وتحليله ــع المعلوم ــف وجم ــارات التعري ــة، وجــرى تدريبهــم علــى مــا يلــي: مه تطــورًا ملحوظــًا، الســيما فــي بحــوث الرخمــة المصري
وتقييــم أنشــطة التغذيــة لــدى طيــور الرخمــة وفقــً للصنــدوق البريطانــي لعلــم الطيــور )BTO( ورمــوز التغذيــة ودالئلهــا إلــى جانــب 
التدريــب علــى اســتخدام تقييــم التهديــدات المــدرج علــى قائمــة االتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة )IUCN( لألنــواع المهــددة 
وتحديــد الدرجــات علــى نمــوذج )الضغــط - الحالــة - االســتجابة )PSR((  لفحــص وقيــاس مــدى شــدة التهديــدات التــي تتعــرض 
ــا. هــذا وقــد شــارك جمعــة العريمــي فــي ورشــة العمــل التدريبيــة حــول الحيتــان والدالفيــن الجانحــة إلــى  ــور وموائله ــواع الطي ــا أن له

الشــواطئ أو العالقــة فــي شــباك الصيد التــي نظمــت فــي ُعمــان فــي نوفمبــر 2015.

نهيلة السليمانية 
نهيلــة حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي علــوم األحيــاء التطبيقيــة مــن الكليــة 
التقنيــة العليــا ودرجــة الماجســتير فــي المراقبــة واإلدارة البيئييــن مــن جامعــة نوتنجهــام 
بماليزيــا. وقــد إلتحقــت نهيلــة بالعمــل لــدى جمعيــة البيئــة الُعمانيــة كمنســقة تثقيفيــة 
فــي عــام 2013 وتعــد إضافــة كبيــرة للجمعيــة. وقــد عملــت مــع طــالب التعليــم العالــي 
بشــأن المســابقة الوطنيــة للخطابــة البيئيــة للكليــات والجامعــات عندمــا تولــت التواصــل 
كليــات  مــن  الطــالب  مئــات  توجيــه  مــن  والتأكــد  الطــالب  فــرق  علــى  المشــرفين  مــع 
وجامعــات ُعمانيــة مختلفــة توجيهــًا مالئمــًا قبــل تقديمهــم فــي الفعاليــة. ثــم رافقــت 
الفــرق الفائــزة بعــد ذلــك إلــى دبــي لحضــور المســابقة اإلقليميــة. وفــي عــام 2015 أحــرز 
طــالب ُعمانيــون تحــت إشــرافها تقدمــًا عظيمــًا فــي هــذه المســابقة الســنوية حيــث فــازوا 
بســت جوائــز عــادوا بهــا إلــى وطنهــم. كمــا أجــرت نهيلــة  أبحاثــًا وكتبــت كتيبــًا تثقيفيــًا 
وصممتــه إلعطائــه للطــالب فــي مــدارس محافظــة ظفــار يلخــص مــدى أهميــة اســتزراع 
األشــجار المحليــة فــي ُعمــان وتســتخدم تلــك الكتيبــات لرفــع الوعــي فــي المــدارس. وفــي 

هــذا اإلطــار عملــت مــع مســؤولي وزارة التربيــة والتعليــم والمتطوعيــن وخبــراء الزراعــة. وعــالوًة علــى ذلــك، خططــت نهيلــة برنامــج الصيــف 
البيئــي لألطفــال فــي مســقط كمــا تعكــف فــي الوقــت الحالــي علــى إعــداد برنامــج تثقيفــي شــامل لعــام 2016. جديــر بالذكــر أن نهيلــة قــد 
ــر أداء المجتمــع المحلــي فــي مجــال التثقيــف البيئــي، ثــم توجهــت  ســافرت فــي عــام 2014 إلــى تونــس لحضــور مؤتمــر هنــاك حــول تطوي

ــه اليونســكو.  ــذي نظمت ــة المســتدامة ال ــان لحضــور المؤتمــر العالمــي للتعليم من أجــل التنمي ــى الياب بعدهــا إل
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عبد العزيز العلوي 
تّخــرج عبــد العزيــز العلــوي مــن كليــة نــزوى للعلــوم التطبيقيــة بعــد حصولــه علــى درجــة 
البكالوريــوس فــي التصميــم الرقمــي والجرافيــك، ثــم إلتحــق بالعمــل لــدى الجمعيــة فــي 
ــز علــى  ــك الحيــن، عمــل عبــد العزي مــارس 2014 كمنســق للتواصــل المجتمعــي. ومنــذ ذل
رفــع الوعــي بقضايــا البيئــة وبالجمعيــة بوجــه عــام فــي مختلــف أرجــاء الســلطنة. وكان 
تركيــزه منصبــًا فــي األســاس علــى محافظــة ظفــار والمنطقــة الوســطى ومنطقــة الباطنــة 
ومحافظــة مســندم، حيــث تعاونــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــع جمعيــة المــرأة الُعمانيــة 
والمــدارس والمجتمعــات المحليــة. كمــا قــام بعــرض أبحــاث الحيتــان التــي أجرتهــا الجمعيــة 
فــي الدقــم ومــدى أهميتهــا العالميــة للمنطقــة، ثــم حضــر فــي شــهر نوفمبــر الملتقــى 
العربــي األول ألفضــل الممارســات فــي مجــال الشــباب الــذي ُأقيــم فــي دبــي باإلمــارات العربية 
المتحــدة. وإضافــًة إلــى عملــه فــي مجــال التواصــل المجتمعــي، فقــد كان منهمــكًا للغايــة 
فــي أعمــال التصميــم لمختلــف أنشــطة الجمعيــة، مــن بينهــا ســاعة األرض والُكتيبــات 

التثقيفيــة والملصقــات التوعويــة. كمــا أصبــح عبــد العزيــز أيضــًا المصــور الرســمي لدينــا. ولقــد حضــر عبــد العزيــز فــي ينايــر ورشــة عمــل 
نظمتهــا وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة تتعلــق بالتواصــل مــع المجتمعــات وإشــراكها فــي القضايــا البيئيــة. ويعكــف فــي الوقــت الحالــي 

علــى العمــل فــي برنامــج شــامل للتواصــل المجتمعــي لتنفيــذه فــي عــام 2016. 

عائشة الغالبية
مــن  البيئيــة  الصحــة  إدارة  فــي  البكالوريــوس  علــى شــهادة  الغالبيــة حاصلــة  عائشــة 
الجامعــة الكنديــة فــي دبــي ولقــد انضمــت للعمــل فــي الجمعيــة كمنســقة لشــؤون 
األعضــاء فــي عــام 2015، وإلــى جانــب إدارتهــا لقاعــدة بيانــات أعضــاء الجميعــة، كانت عائشــة 
تعــد لمشــروع الجمعيــة الخــاص لألنديــة البيئيــة لطــالب الكليــات الــذي مــن خاللــه تهــدف 
إلــى تشــجيع طــالب الكليــات والجامعــات علــى التفاعــل مــع القضايــا البيئيــة وتمكينهــم 
مــن تنظيــم فعاليــات بيئيــة وقيادتهــا فــي الحــرم الجامعــي. ونتيجــة لتلــك الجهــود، 
شــاركات عائشــة بالعمــل مــع العديــد مــن الكليــات والجامعــات والمعاهــد فــي أرجــاء 
الســلطنة، كمــا أنهــا تواصــل دعمهــا للبرامــج التثقيفيــة التــي تنظمهــا الجمعيــة كمــا 
تشــارك بفاعليــة ونشــاط فــي برنامــج الصيــف البيئي ومســابقة الخطابة البيئيــة للكليات 
والجامعــات ولقــد عملــت عائشــة مــع أكثــر مــن 200 طالــب إلعدادهــم وتدريبهــم لهــذه 
الفعاليــة وإرشــادهم فــي جميــع مراحلهــا وشــاعدت بعــد ذلــك فــي تنظيــم المســابقة فــي 
ُعمــان قبــل أن تصطحــب الفــرق الفائــزة إلــى دبــي للمشــاركة فــي المســابقة اإلقليميــة. 
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 أنشطـة أخـــرى

االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الجمعية

فــي شــهر مــارس 2015، تــم عقــد مناســبة احتفاليــة جمعــت األصدقــاء لالحتفــال بمــرور عشــر ســنوات علــى تأســيس جمعيــة البيئــة الُعمانية. 
وهنــا نــود أن نتقــدم بالشــكر الجزيــل ألولئــك الذيــن مــدوا يــد العــون للجمعيــة حتــى وصلــت إلــى مــا هــي عليــه اليــوم، والذيــن ال يزالــون 
ال يبخلــون بالدعــم علــى الجمعيــة لتحقيــق أهدافهــا. ونخــص بالذكــر الفاضلــة/ دانــة ســرحان، عضــو المجلــس التنفيــذي بجمعيــة البيئــة 

العمانيــة، والتــي لعبــت دورًا أساســيًا فــي إدارة هــذه المناســبة، ونــود أن نشــكرها علــى تفانيهــا وشــغفها بخدمــة الجمعيــة.
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مكتب الجمعية في محافظة ظفار

لــم تغفــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة يومــًا عــن األهميــة الكبيــرة والمســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا باعتبارهــا المنظمــة األهليــة الوحيــدة 
العاملــة فــي مجــال البيئــة فــي ســلطنة ُعمــان. وفــي حيــن أن المكتــب الرئيســي للجمعيــة يقــع فــي مســقط، فــإن المجلــس التنفيــذي كان 
يحــرص دائمــًا علــى وجــود عضــو فــي المجلــس التنفيــذي يمثــل مصالــح المحافظــات الجنوبيــة فــي الســلطنة. حيــث أن البيئــة فــي جنــوب 

البــالد تعتبــر فريــدة مــن نوعهــا للغايــة، األمــر الــذي يترتــب عليــه اعتبــارات بيئيــة تختلــف عــن مثيلتهــا فــي الشــمال.
ويســر جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أن تعلــن أنــه، وبدعــم مــن مجموعــة نمــاء، فقــد تــم افتتــاح مكتــب جديــد للجمعيــة فــي محافظــة ظفــار فــي 

عــام 2015. حيــث تتمثــل األهــداف الرئيســية لهــذا المكتــب فــي مــا يلــي:
زيادة أنشطة جمعية البيئة الُعمانية وبرامجها التوعوية في المدارس والمجتمعات المحلية في محافظة ظفار.  •

تعزيز قاعدة بيانات المنتسبين والمتطوعين في الجمعية على صعيد محافظة ظفار.  •
تحديد التحديات البيئية التي تواجهها محافظة ظفار.  •

حيــث كان يتــم العمــل علــى قــدم وســاق لتحقيــق األهــداف الثالثــة الســابقة وصــوًلا إلــى حفــل االفتتــاح الــذي تــم فــي شــهر ســبتمبر تحــت 
رعايــة ســعادة الشــيخ ســالم بــن عوفيــت الشــنفري، رئيــس بلديــة ظفــار. وفــي خطــوة تهــدف إلــى تأكيــد مــدى التــزام كل مــن مجموعــة 

نمــاء وجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، تــم زرع أكثــر مــن 1000 شــجرة مــن األشــجار المحليــة فــي محافظــة ظفــار خــالل عــام 2015.

برنامج التدريب الداخلي

أوريــن فرنانــدس: ســاعدت الجمعيــة فــي مجــال وســائل التواصــل االجتماعــي لمــدة ســتة أســابيع، حيــث ســاعدت فــي إعــداد ونشــر 
المحتــوى الجــذاب عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي لمخاطبــة أصدقــاء الجمعيــة الذيــن يتزايــدون باســتمرار. وقــد قدمــت مســاهمات قّيمــة 

للغايــة حيــن كانــت معنــا فــي إدارة االحتياجــات المتعلقــة بوســائل التواصــل االجتماعــي. 
ريغيــل ســيدينيو: ســاعدت الجمعيــة فــي مجــال وســائل التواصــل االجتماعــي، حيــث كانــت تحــرص علــى نشــر أعمــال الجمعيــة عبــر كافــة 

المنصات.
آيات صالح: ساهمت في برامج القسم التربوي والتعليمي، كما ساهمت في فعالية ساعة األرض.

محمــد المحفوظــي، محمــد زيــد الســيابي، ســعد العامــري، يحيــى اليحيائــي، منــذر المحفوظــي: وهــم جميعهــم طــالب فــي جامعــة 
الســلطان قابــوس، تدربــوا لــدى الجمعيــة لمــدة أربعــة أســابيع، حيــث ســاهموا فــي العديــد مــن المشــاريع فــي قســم األبحــاث والمحافظــة 
علــى البيئــة التابــع للجمعيــة. كمــا ســاعدوا فــي جمــع عينــات األنســجة مــن ســالحف الريمانــي وتحديــث قوائــم البيانــات. وقامــوا أيضــًا 
بصياغــة قائمــة للجــرد ليتــم اســتخدامها فــي مراجعــة المعلومــات حــول عينــات األنســجة التــي تــم جمعهــا علــى جزيــرة مصيــرة. كذلــك تــم 
تكليفهــم بإجــراء تدقيــق علــى  البيانــات األوليــة المتعلقــة بطيــور الرخمــة المصريــة، إلــى جانــب تجميــع وتحليــل بيانــات المســح الخاصــة 
بمــرادم النفايــات، وشــاركوا بفعاليــة فــي المســح الميدانــي لســالحف الريمانــي ونفــذوا دراســات مســحية عــن البرنقــالت فــي جزيــرة مصيــرة.

آمنــة الرئيســي: تدربــت لــدى الجمعيــة علــى مــدى أكثــر مــن شــهر، قامــت خاللهــا بتجميــع التشــريعات البيئيــة، والمســاعدة فــي ترجمــة 
بعــض محتوياتهــا مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــة اإلنجليزيــة، إلــى جانــب المســاعدة والمشــاركة الفاعلــة فــي المرحلــة الثانيــة مــن الحملــة 

التوجيهيــة المتعلقــة بمشــاهدة الحيتــان والدالفيــن.
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دوري البولينج البيئي لعام 2015 
تنافــس 12 فريقــًا فــي مباريــات المســابقة الســنوية الرابعــة للبولينــج التــي نظمتهــا الجمعيــة والتــي تهــدف إلــى جمــع التبرعــات لصالــح 
الجمعيــة. حيــث حــل مينــاء صاللــة فــي المركــز األول فــي تلــك المســابقة، وكان المركــز الثانــي مــن نصيــب بنــك “اتــش اس بــي ســي” فــي 
ــر الجصــة وشــركة ســاركو،  ــت مــن تقدمــة كل مــن منتجــع شــانغريال ب ــز كان ــث. ُيذكــر أن الجوائ ــدو المركــز الثال حيــن إحتلــت شــركة أوري
ومطعــم تريشــنا. ونــود أن نتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى جميــع الشــركات التــي شــاركت فــي هــذه الفاعليــة، ونتطلــع إلــى إقامــة تلــك 

المباريــات مــرًة أخــرى فــي عــام 2016 !

مسابقة رمضان 
 

شــهدت مســابقة رمضــان الســنوية التــي نظمتهــا جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مشــاركة 40 متنافســًا لإلجابــة علــى 60 ســؤاالً حــول البيئــة. ونــود 
أن نتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى جميــع المشــاركين وكذلــك إلــى شــركة شــل الُعمانيــة للتســويق علــى دعمهــا لهــذه الفعاليــة.
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جائزة أفضل متطوع لعام 2015

تقــدم الجمعيــة جائــزة أفضــل متطــوع للعــام تقديــرًا واحتفــاًء بالجهــود المتميــزة التــي يبذلهــا المتطوعــون لدينــا. وهــي بمثابــة طريقــة 
لتوجيــه الشــكر لهــم علــى وقتهــم الثميــن والخدمــات التــي قدموهــا علــى مــدار الســنة.

حيــث ذهبــت جائــزة أفضــل متطــوع لعــام 2015 إلــى كل مــن الفاضلة/”ســتيفاني ديتــز” فــي مســقط، والفاضل/حمــد المزروعــي فــي 
محافظــة ظفــار.

تطوعــت الفاضلة/ســتيفاني ديتــز للعمــل فــي مكتــب الجمعيــة لمــدة شــهرين وكان عملهــا مفيــدًا للغايــة، حيــث كانــت تتمتــع بــروح 
إيجابيــة وعلــى اســتعداد ألداء أي مهمــة تكلــف بهــا. وكان اســتعدادها وحرصهــا علــى التعلــم قــد جعــل منهــا عنصــرًا هامــًا ضمــن 
فريــق الجمعيــة. وقــد ســاعدت فــي العديــد مــن المســائل اإلداريــة، والمســاعدة فــي تنظيــم اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العامــة الســنوي، 
كمــا قامــت بإجــراء البحــث وإعــداد وثيقــة حــول إعــادة التدويــر فــي ُعمــان، كمــا شــاركت فــي إعــداد وتنفيــذ الفعاليــات العائليــة واألنشــطة 
المتزامنــة مــع مبــادرة ســاعة األرض، وكذلــك شــاركت وســاعدت فــي تنفيــذ االســتطالعات التــي تمــت فــي مرحلــة مــا قبــل مبــادرة ســاعة 

األرض ومــا بعدهــا بيــن طــالب الجامعــات والكليــات، فضــاًل عــن مســاعدتها فــي مختلــف األعمــال اليوميــة للجمعيــة.

ــي دورًا رئيســيًا فــي نجــاح حملــة اســتزراع األشــجار المحليــة بمحافظــة ظفــار. كمــا كان أيًضــا بمثابــة ســفير  ــد المزروع لعــب الفاضل/حم
فاعــل للجمعيــة خــالل مســابقة الخطابــة البيئيــة بيــن الكليــات، حيــث كان لــه دور فعــال فــي تشــجيع وتنظيــم الفــرق مــن ظفــار لالنضمــام 
والمشــاركة فــي المســابقة. ومنــذ ذلــك الحيــن فقــط أصبــح الفاضــل حمــد المزروعــي مســاعدًا إداريــًا فــي مكتــب الجمعيــة بمحافظــة ظفــار.

طيطوى الغياض، صور
حمد الغيالني



التقرير السنوي 40٢٠١٤

الجوائز والمنح والتبرعات 

تــود جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أن تتقــدم بخالــص شــكرها لكافــة مــن قــّدم لنــا يــد العــون لتحقيــق أهدافنــا خــالل عــام 2015. وفــي مــا يلــي 
ســرد للجهــات المتبرعــة والراعيــة والمانحــة علــى حســب الترتيــب الزمنــي للتبرعــات:

مجموعة أجيت كيمجي ش.م.م للتبرع بمكتب مجاني   •
شركة تراكس ُعمان لدعمهم في مجال العالقات العامة.   •

دار القمة للصحافة والنشر لدعمهم المتواصل.   •
بنك “اتش اس بي سي” لتمويل مشروع أشجار اللبان.  •

شركة النهضة ش.م.ع.ع لتمويل مشروع النهضة ألبحاث الحيتان والدالفين  •
مرسى بندر الروضة لتوفير رسو مجاني لمركب الجمعية.  •

مجموعة نماء لمكتب ظفار وحملة استزراع األشجار  •
شركة شل ُعمان للتبرع ببطاقات الوقود.  •

مركز تاول للسيارات لتأمين سيارات التأجير.   •
فندق شيدي مسقط لتأمين تبرعات الضيوف.  •

مركز اإليكولوجيا الُعماني بشركة تنمية نفط ُعمان للسماح باستخدام مرافق المحاضرات لديهم.   •
شركة كابالت ُعمان لتبرعاتهم الكريمة  •

المدرسة األمريكية البريطانية على البيع خيري لحلويات مخبوزة  •
كاريليون علوي لدعمهم لحملة استزراع األشجار  •

شركة النفط الُعمانية وميناء الدقم لدعمهم ألبحاث ومشروع حماية السالحف البحرية  •
شركة شل للتنمية ُعمان لدعمهم لمشروع طيور الرخمة المصرية  •

شركة شل للتنمية ُعمان لدعمهم لتحليل البيانات الصوتية للحوت األحدب  •
شركة شل للتنمية ُعمان لتصنيع الحقائب القابلة إلعادة االستخدام  •

شــركة عمانتــل، وبنــك “اتــش اس بــي ســي”، وشــركة “ترافلكــس”، وفنــدق جرانــد حيــاة مســقط علــى رعايــة حفــل جمــع تبرعــات   •
للجمعيــة

فنــادق “جــي اتــش إم”، والطيــران الُعمانــي، والخطــوط الجويــة الدوليــة السويســرية، ومنتجــع أليــال، ومحــالت رومــان جيــروم،   •
ومحــالت ميســتال علــى جوائــز المــزاد فــي حفــل جمــع التبرعــات لصالــح الجمعيــة.

“كرفــان كيترينــغ”، والمجموعــة الُعمانيــة العالميــة القابضــة، ومطعــم “شــيه سوشــي”، وشــركة “كوينتيسينشــلي”، ومحــالت   •
ــز  ــد إي” علــى جوائ ــه آن ــتغرامرز” و”إي ــوب”، و”إنس ــالور ش ــالت “ف ــة، ومح ــر الجص ــانغريال ب ــع ش ــد، ومنتج ــركة نج ــة، وش العاصم

الســحب فــي حفــل جمــع التبرعــات لصالــح الجمعيــة.
شركة شل للتسويق ُعمان لرعايتهم لمسابقة رمضان  •

شركة تنمية نفط ُعمان لتمويل برامج التواصل المجتمعي  •
شركة تنمية نفط ُعمان لتصنيع الحقائب القابلة إلعادة االستخدام  •

شركة تنمية نفط ُعمان لدعمهم لحملة تنظيف جزر الديمانيات  •
شركة تنمية نفط ُعمان لدعمهم لمشروع تمكين المرأة وتثقيفها بيئيًا، والمقرر أن يبدأ في ينقل عام 2016.  •

شركة “بي بي” ُعمان لتطوير األندية البيئية بالكليات والجامعات.  •
ــة الشمســية الُعمانيــة وصيدليــة مســقط وشــركة  ــاول الهندســية وشــركة نظم الطاق شــركة صحــار لأللمنيــوم وشــركة ت  •

ــة مبــادرة ســاعة األرض لعــام 2014.   ــة لرعاي ــة الخاص ــات الفني الخدم
ــالزا مســقط، وشــركة كاريليــون علــوي وشــركة افيــردا للخدمــات  شــركة المــوج مســقط وشــل للتســويق وفنــدق كــراون ب  •
ــركة  ــلطان، وش ــى س ــة مصطف ــز، ومؤسس ــز تالنت ــا، ومرك ــدوق الدني ــالت صن ــة، ومح ــي للضياف ــة ومجموعة الجروان البيئي

ــادرة ســاعة األرض 2015.  ــارح علــى دعمهــم العينــي خــالل مب ــة المس ــة لتقني ــام الذهبي ــات، واألنغ ــارا للفعالي ــس، وتي إنهان
شــركة تراكــس ُعمــان ودار القمــة للصحافــة والنشــر )“مســقط ديلــي”، “ذا ويــك”، األســبوع(،  وجريــدة الشــبيبة، و”تايمــز أوف   •

عمــان” ومجلــة “واي” وإذاعــة “ميــرج إف إم” وإذاعــة “وصــال إف إم”علــى دعمهــم اإلعالمــي لمبــادرة ســاعة األرض 2015.
انتر-رينت على سيارات التأجير  •

شــركة بي بــي اكسبلوريشــن ُعمان، وشــركة أوكســيدنتال ُعمــان، والشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال، والشــركة   •
ــاري علــى رعايتهــم لمســابقة الخطابــة  ــة األنص ــداس، ومجموع ــي رام ــركة كيمج ــتثمار، وش ــة واالس ــة للتنمي ــة العالمي الُعماني

البيئيــة للكليــات والجامعــات.
شــركة تراكــس ُعمــان، وشــركة كاريليــون علــوي، ومجموعــة بــرو، وفنــدق كــراون بــالزا مســقط علــى رعايتهــم العينيــة لمســابقة   •

الخطابــة البيئيــة للكليــات والجامعــات.
شركة الطيران الُعماني للموافقة على عرض فيلم الجمعية التوعوي على متن رحالتها.  •

وومنز جيلد اوف ُعمان على تبرعهم  •
شركة المتحدة لخدمات وسائل اإلعالم على دعم البريد االلكتروني عبر اإلنترنت.  •

شــركة النهضــة للخدمــات ومينــاء صاللــة وشــركة إنهانــس ومشــاريع أشــا، ومينــاء الدقــم، وبنــك إتــش إس بي ســي وشــركة   •
أوريــدو، وبنــك ُعمــان العربــي، وشــركة بيئــة، وشــركة محســن حيــدر درويــش علــى مشــاركتهم فــي دوري البولينــج البيئــي.

شركة تراكس ُعمان على شراكتهم اإلعالمية لدوري البولينج البيئي.  •
منتجع شانغريال بر الجصة وشركة ساركو، ومطعم تريشنا على تقديم جوائز دوري البولينج البيئي.  •

ميناء الدقم على رعاية المراكب الشراعية خالل حملة ترقيم ومتابعة الحيتان.  •
“ذا إيجنسي” على دعمهم المتواصل في تصميم التقارير السنوية.   •

•  مزون للطباعة والنشر واإلعالن على دعمهم في طباعة التقرير السنوي.
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وادي بني عوف، الرستاق
أحمد الشكيلي



التقرير السنوي 42٢٠١٤

لمحة عن المشاركات الدولية للجمعية

خطة العمل الخاصة بطيور الرخمة المصرية، صوفيا، بلغاريا

تــم خــالل الفتــرة مــا بيــن 9-5 يوليــو 2015، عقــد اجتمــاع دولــي للخبــراء فــي مدينــة صوفيــا فــي بلغاريــا، وذلــك لوضــع خطــة عمــل حــول طيــور 
الرخمــة المصريــة ضمــن إطــار مشــروع ممــول مــن االتحــاد األوروبــي يهــدف للحفــاظ علــى هــذه األنــواع. حيــث حضــر أكثــر مــن 70 خبيــرا مــن 
30 دولــة حــول العالــم، ومنهــم “مايــا إس. ويلســون”، مديــرة البحــوث وصــون البيئــة بالجمعيــة. وقــد تــم تنظيــم االجتمــاع بصــورة مشــتركة 
بيــن الجمعيــة البلغاريــة لحمايــة الطيــور )بيرداليــف بلغاريــا(، وبموجــب مذكــرة التفاهــم بشــأن الحفــاظ علــى الطيــور المهاجــرة الجارحــة فــي 

.)CMS( المبرمــة فــي إطــار اتفاقيــة برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة حــول األنــواع المهاجــرة ،)Raptors MOU( أفريقيــا وأوراســيا

وقــد ســلط البيــان الختامــي الــذي صــدر عــن المشــاركين فــي االجتمــاع الضــوء علــى األخطــار التــي تهــدد طيــور الرخمــة المصريــة، ومــن 
بينهــا: التســمم، عــدم توفــر كميــات كافيــة مــن الطعــام نتيجــة عــن تدهــور موائــل هــذه الطيــور؛ والصعــق بالكهربــاء علــى أعمــدة التيــار 
الكهربائــي ذات التوتــر المتوســط، فضــال عــن التصــادم مــع خطــوط نقــل الكهربــاء وتوربينــات الريــاح. وكان مــن أبــرز مــا ركــزت عليــه ورش 
العمــل مــدى أهميــة ُعمــان باعتبارهــا المعقــل العالمــي لطيــور الرخمــة المصريــة، كونهــا تســتضيف العــدد األكبــر مــن تلــك الطيــور فــي 
منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة. وعلــى النقيــض مــن جميــع البلــدان األخــرى، فــإن الســلطنة تحتضــن أعــدادًا صحيــة وكبيــرة نســبيًا مــن تلــك 

الطيــور، يقــع معظمهــا فــي الجــزء الشــمالي مــن البــالد، وعلــى جزيــرة مصيــرة تحديــدًا.

اإلمــارات  ظبــي،  أبــو  األرض”،  علــى  “عيــن  قمــة 
المتحــدة العربيــة 

أبــو  فــي  أكتوبــر  بيــن 6-9  مــا  األرض”  “عيــن علــى  انعقــدت قمــة 
ظبــي، وتهــدف هــذه القمــة إلــى تشــجيع تبــادل البيانــات البيئيــة 
والمجتمعيــة، إضافــة إلــى التعــاون والشــراكات فــي مجــال حمايــة 
البرامــج فــي  البيئــة والتنميــة المســتدامة. وقــد شــاركت مديــرة 
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، الفاضلة/ســعاد الحارثــي، فــي القمــة، كمــا 
ــت أحــد أعضــاء اللجــان ضمــن إحــدى الفعاليــات التــي نظمتهــا  كان
جمعيــة اإلمــارات للحيــاة الفطرية بالتعــاون مــع الصنــدوق العالمــي 
لصــون الطبيعــة  تحــت عنــوان “لمــاذا تعتبــر الشــراكات ومشــاركة 

البيانــات ضروريــة لحفــظ األنــواع المهاجــرة فــي الخليــج”.
وقــد ركــزت القمــة علــى أهميــة التحــرك علــى المســتوى الدولــي 
مــن  واالســتفادة  بالبيانــات،  المتعلقــة  التحديــات  علــى  للتغلــب 

البيانــات فــي دعــم التنميــة المســتدامة ضمــن عمليــة صنــع القــرار، فضــال عــن الحاجــة إلــى ترســيخ ثقافــة التعــاون وتبــادل الحلــول العالميــة. 
كمــا شــهدت الفعاليــة عــددًا مــن العــروض التقديميــة الملهمــة، تــم خاللهــا التطــرق إلــى مواضيــع جمــع البيانــات، وتبــادل البيانــات، وأدوات 
إدارة البيانــات وترجمــة المعلومــات إلــى محتــوى يوضــع تحــت تصــرف صانعــي القــرار. كمــا تــم تنــاول عــدد مــن المحــاور المختلفــة علــى مــدار 

ــات والظــروف المواتيــة. ــات، وتوفيــر البيان ــام، بمــا فــي ذلــك: الطلــب علــى البيان 3 أي
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مؤتمر تغير المناح في بارس - فرنسا

ــاخ  ــر المن ــة بشــأن تغي ــة األمــم المتحــدة اإلطاري ــى اتفاقي انعقــد المؤتمــر الواحــد والعشــرون لألطــراف الموقعــة عل
ــك  )COP 21( فــي باريــس، واســتقطب أكثــر مــن 36.000 مشــارك مــن الجهــات الحكومــة وشــبه الحكوميــة، وكذل
ــو دي جانيــرو فــي  ــم اتخــاذ القــرار فــي قمــة األرض فــي ري ــي. حيــث ت ــر الحكوميــة والمجتمــع المدن المنظمــات غي
عــام 1992 بالعمــل علــى تنفيــذ اإلجــراءات الالزمــة للتصــدي لتغيــر المنــاخ، ودخلــت اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة 
بهــذا الشــأن حيــز التنفيــذ فــي عــام 1994، وكان الهــدف مــن المؤتمــر الســنوي الالحــق الــذي جمــع أطــراف االتفاقيــة 

يتمثــل فــي اســتعراض الخطــوات المتخــذة لتنفيــذ االتفاقيــة. ويعتبــر مؤتمــر المنــاخ المنعقــد فــي باريــس عــام 
2015 هــو المؤتمــر األول مــن نوعــه، خــالل أكثــر مــن 20 عاًمــا مــن المفاوضــات، يتوصــل إلــى اتفــاق ملــزم قانونــا بشــأن 

المنــاخ، يهــدف إلــى التخفيــف مــن ظاهــرة االحتبــاس الحــراري والحــد مــن االنبعاثــات الغازيــة. ويســتند االتفــاق إلــى المســاهمات المحــددة 
وطنيــًا )INDCs( التــي تــم تقديمهــا قبــل بــدء االجتماعــات. وفــي هــذا الخصــوص، فقــد وافقــت الحكومــة الُعمانيــة علــى الحــد مــن الزيــادة 
المتوقعــة فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة ٪2 خــالل الفتــرة الواقعــة بيــن 2030-2020. وُينظــر الــى اتفــاق باريــس باعتبــاره نقطــة انطــالق 
علــى الطريــق للوصــول إلــى مزيــد مــن االلتزامــات وإجــراءات التخفيــف مــع مــرور الوقــت. وبتشــجيع مــن الســفارة الفرنســية فــي مســقط، 
فقــد شــاركت الفاضلة/ســعاد الحارثــي، مديــرة البرامــج فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي هــذا المؤتمــر بصفــة مراقــب بالنيابــة عــن جمعيــة 

البيئــة الُعمانيــة.

رأس الجنز، صور
أحمد الشكيلي



المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل التي حضرتها الجمعية عام 2015

يتــم تمثيــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن قبــل المتطوعيــن والموظفيــن وأعضــاء المجلــس التنفيــذي فــي المؤتمــرات وورش العمــل التــي 

تعقــد علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي. وفــي مــا يلــي ســرد ألبــرز تلــك المناســبات التــي تــم حضورهــا عــام 2015:

االجتماعــات التحضيريــة لمؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة التنــوع اإلحيائــي للتوصــل لخطــة اســتراتيجية تشــتمل علــى أهــداف التنــوع   •

اإلحيائــي وأهــداف أيشــي، مســقط، ُعمــان

المساهمة في إعداد التقرير البيئي الوطني للسلطنة  •

ورشة عمل يوم وزارة البيئة والشؤون المناخية، مسقط، ُعمان  •

الندوة التي نظمها االتحاد الدولي لصون الطبيعة )IUCN( حول المناطق المحمية البحرية في الوطن العربي في الغردقة، مصر  •

ورشــة العمــل العلميــة اإلقليميــة حــول الحيتــان الحدبــاء فــي بحــر العــرب التــي نظمتهــا جمعيــة اإلمــارات للحيــاة الفطريــة بالتعــاون مــع   •

الصنــدوق العالمــي لصــون الطبيعــة )EWS-WWF( فــي دبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

ــة فــي شــمال  ــة أو اإلحيائي ــة البيئي ــة ذات األهمي ــي لتســهيل وصــف المناطــق البحري ــوع اإلحيائ ــة التن ــة إلتفاقي ورشــة العمــل اإلقليمي  •

غربــي المحيــط الهنــدي والمناطــق دول الخليــج المجــاورة، دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة

االجتماع السنوي للمفوضية الدولية لصيد الحيتان في مدينة سان دييغو، الواليات المتحدة األمريكية  •

الندوة الدولية للسالحف البحرية، داالمان، تركيا  •

الفعالية السنوية التي تنظمها المدرسة الهندية في السيب لهواة مراقبة الطيور الناشئين  •

مؤتمر الشعاب المرجانية في الخليج، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  •

المؤتمر الدولي الثاني للثروة السمكية واالستزراع المائي والبيئة لدول المحيط الهندي، مسقط، ُعمان  •

الملتقى الذي نظمته وزارة البيئة لبرنامج “جلوب” البيئي العالمي في يتي، ُعمان  •

ورشة العمل الثانية لوزارة التربية والتعليم حول المدارس الخضراء  •

الرحلة الميدانية لبرنامج منظمة “إيرث ووتش” إلى الجبل األخضر  •

أسبوع اإلستدامة السنوي الذي نظمته شركة كاريليون علوي في مسقط، ُعمان  •

معرض يوم البيئة العالمي الذي نظمته الكلية التقنية العليا في مسقط، ُعمان  •

احتفالية يوم البيئة العالمي التي نظمتها شركة “وورلي بارسونز” في مسقط، ُعمان  •

الحملة الصيفية لوزارة الدولة لشؤون الشباب، مسقط، ُعمان  •

ورشة عمل مجلس البحث العلمي حول إعادة تدوير النفايات، مسقط، ُعمان  •

ــة  ــارات العربي ــة، أبوظبــي، اإلم ــج الفرعي ــاخ فــي منطقــة الخلي ــر المن ــات تغي ــد أولوي ــة لتحدي ورشــة عمــل برنامــج األمــم المتحــدة للبيئ  •

المتحــدة

ورشة عمل وزارة البيئة والشؤون المناخية ليوم التصحر العالمي  •



45

حملة تنظيف بلدية مسقط التي حضرها 63 من أعضاء جمعية البيئة الُعمانية  •

خطة عمل مسارات هجرة الرخمة المصرية، بلغاريا  •

ورشــة عمــل “إتاحــة بيانــات التنــوع اإلحيائــي المســتمدة مــن تقييمــات اآلثــار البيئيــة”، التــي نظمهــا كٌل مــن المرفــق العالمــي لمعلومــات   •

التنــوع اإلحيائــي )GBIF( وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP( - المكتــب اإلقليمــي لغــرب آســيا )ROWA( ووزارة البيئــة والشــؤون 

المناخيــة بســلطنة ُعمــان.

الحملة الخضراء )كن صديقًا للبيئية( للموانئ العالمية التي شارك فيها ميناء صاللة، ظفار، ُعمان  •

قمة عين على األرض، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  •

مؤتمر تغير المناخ الذي نظمه كل من السفارة األلمانية والسفارة الفرنسية في مسقط، ُعمان  •

مؤتمر المسؤولية اإلجتماعية للشركات ُعمان 2015، مسقط، ُعمان  •

ــة” التــي نظمهــا كل مــن مفوضيــة  حلقــة عمــل “برنامــج بنــاء القــدرات الفنيــة فــي مجــاالت التصنيــف والتعــرف علــى الكائنــات البحري  •

المحيــط الهنــدي لســمك التونــة )IOTC( ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية فــي مســقط، ُعمــان

اللجنــة العلميــة المنبثقــة عــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة إلدارة المؤتمــر الدولــي لمكافحــة التصحــر وتدهــور األراضــي فــي المناطــق   •

الجافــة، مســقط، ُعمــان

المنتدى حول النفايات الذي نظمته مؤسسة رهوة بدعم من الشركة الُعمانية القابضة للخدمات البيئية )بيئة(   •

الملتقــى اإلقليمــي الثامــن لصــون الطبيعــة الــذي نظمــه اإلتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة، مكتــب غــرب آســيا فــي عّمــان،   •

األردن

حلقة عمل وزارة البيئة والشؤون المناخية حول الثدييات البحرية الجانحة، مسقط، ُعمان  •

المنتدى العربي للبيئة والتنمية، بيروت، لبنان  •

حلقة عمل “إدارة المناطق المحمية” التي نظمتها وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو في مسقط، ُعمان  •

)UNFCCC-COP21( مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  •

منتدى صون الطبيعة والمياه الذي نظمه اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة في شرم الشيخ، مصر  •

ورشة العمل البيئية المقدمة لهيئة تقنية المعلومات، مسقط، سلطنة ُعمان  •

ــوس،  ــلطان قاب ــة الس ــدي، جامع ــط الهن ــي المحي ــة ف ــي والبيئ ــتزراع المائ ــمكية واالس ــروة الس ــول الث ــي ح ــر الدول المؤتم  •

ــان ــقط، ُعم مس

النحام الكبير، صور
حمد الغيالني
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الـعـضـــويــة

عضوية األفراد
بلــغ إجمالــي األعضــاء مــن األفــراد بالجمعيــة فــي ديســمبر 2015 عــدد 1084 عضــوًا. حيــث توضــح الجــداول أدنــاه نســبة المواطنيــن الُعمانييــن، 

والطــالب، إلــى جانــب نســبة الذكــور إلــى اإلنــاث بيــن األعضــاء.

ُعماني

الطالب

الذكور

غير ُعماني

غير الطالب

اإلناث

56%

14%

86%

44%

63%

37%



عضوية الشـركـات
تعرب جمعية البيئة الُعمانية عن امتنانها للدعم الذي تلقته من جميع األعضاء لديها من الشركات المذكورة أدناه:

برايس ووتر هاوس كوبر
مركز تاول للسيارات

بنك إتش أس بي سي
مجموعة أجيت كيمجي

المشرق الدولية لالستشارات الهندسية
كاريليون علوي

كيمجي رمداس
إرنست ويونغ

ستراباك ُعمان
الشركة الُعمانية للتجارة الدولية

شركة شل الُعمانية للتسويق
الشركة المتحدة للطاقة

شركة صحار للطاقة
إنهانس ُعمان

هيئة المناطق اإلقتصادية الخاصة في الدقم
مجموعة الجرواني للضيافة 

الشركة الُعمانية القابضة للخدمات البيئية )بيئة( 
بريتيش بتروليم ُعمان

دليل للنفط
المنطقة الحرة بصاللة 

ميناء صاللة 
الموج مسقط
برجر لألصباغ 

شل للتنمية ُعمان 
ُعمران

التعاون مع المنظمات الدولية
برنامج األمم المتحدة للبيئة  •

االتحاد العالمي لصون الطبيعة  •
المفوضية الدولية لصيد الحيتان  •

الهيئة األمريكية لخدمات الثروة السمكية والحياة البرية  •
جمعية صون الحياة الفطرية  •

المنظمة الدولية لحياة الطيور، فرع الشرق األوسط  •
مجموعة اإلمارات للبيئة  •

جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة  •
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي  •

معهد ساكلر لعلوم المورثات المقارنة، المتحف األميركي للتاريخ الطبيعي  •
جامعة “إكسيتير”، مركز البيئة والحفاظ عليها  •

)CMED( المجموعة الطبية لحماية الحيتان  •
)CEPEC( مركز البيرو ألبحاث الحيتان  •

جامعة دورهام  •
مركز ساوث ويست لألسماك والعلوم  •

)IFREMER( معهد األبحاث الفرنسي الستغالل البحار  •
معهد “إنستيتيتو أكواليي”  •

مشروع سريالنكا للحوت األزرق  •
مختبر “موتي” البحري  •

لجنة الحياة البرية في فلوريدا  •
مرصد “كيلونيا”، “ال ريونيون”  •

مؤسسة أبحاث الطيور الدولية   •
المجلس الوطني اإلسباني للبحوث   •

مؤسسة بريطانيا الجديدة لحماية الحياة البحرية  •
اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية )مكتب أبو ظبي(  •

•  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(
•  مشروع سريالنكا للحوت القاتل

شبكة الحيتان في بحر العرب  •

الحوت األحدب العربي
داريل ماكدونالدز
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شـكـر وتقـديـر

هنــاك الكثيــر مــن األشــخاص ممــن نديــن لهــم بالشــكر علــى دعمهــم لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة وعلــى عملهــم وتفانيهــم مــن أجلهــا. 
وبــادئ ذي بــدء، نتوجــه بالشــكر الخــاص إلــى الراعــي الفخــري لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، صاحــب الســمو الســيد طــارق بــن شــبيب آل ســعيد 

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

ولطالمــا كانــت كل مــن وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة، ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية، ووزارة التربيــة والتعليــم، ووزارة التنميــة 
إليهــم جميعــًا علــى توجيهاتهــم الكريمــة  الُعمانيــة، وإننــا نتوجــه بالشــكر  البيئــة  أبــرز الداعميــن وبقــوة لجمعيــة  االجتماعيــة مــن 

الجمعيــة. وتفهمهــم لطبيعــة عمــل 

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

الجمعيــة خــالل الســنوات القادمة.
تأســيس  بدايــة  منــذ  فعــال  دور  إنســول  ديفيــد  للفاضــل/  كان  وقــد 
فــي  البدايــة  مرحلــة  فــي  كنــا  الذيــن  نحــن  لنــا  وبالنســبة  الجمعيــة، 
الجمعيــة، فإننــا ســنتذكر دومــًا كيــف حــاول الفاضــل/ ديفيــد جهــده ليتــم 
وضــع صــورة الوعــل العربــي علــى شــعار الجمعيــة. ومــن ثــم اســتمر ديفيــد 
فــي تقديــم الدعــم والمشــورة للجمعيــة حتــى عــام 2015، وخــالل االحتفاليــة 
التــي تمــت بمناســبة الذكــرى الســنوية العاشــرة لتأســيس الجمعيــة، وقــد 
قــدم الفاضــل ديفيــد خطابــًا مشــحونًا بالعواطــف إلــى جميــع الحاضريــن، 
بمــا يعكــس مــدى التزامــه الــذي ال يتزعــزع وشــغفه بالبيئــة. ونحــن نتوجــه 

ــة ديفيــد. ــا لعائل بخالــص تعازين

ونخــص بالذكــر الدكتــور مهــدي أحمــد جعفــر، نائــب رئيــس الجمعيــة )خــالل 
الفتــرة مــن 2010 وحتــى 2014( الــذي يشــغل اآلن منصــب استشــاري، كمــا 
أنــه متطــوع كريــم يحضــر االجتماعــات والمؤتمــرات بإنتظــام بالنيابــة عــن 

الجمعيــة. 
كمــا نخــص بالذكــر أيضــًا الدكتــور محســن العامــري، العضــو الســابق بالمجلــس التنفيــذي، الــذي أتــم أربــع ســنوات مــن األبحــاث حــول أشــجار 

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

ويشــكل موظفــو الجمعيــة العمــود الفقــري  لهــا ولعملهــا، ولــذا فإننــا نتوجــه بالشــكر إلــى كل مــن عمــل لــدى الجمعيــة فــي أي وقــت مــن 
األوقــات علــى مــدار الســنوات الماضيــة، فلقــد ســاهموا جميعــًا فــي إحــداث فــارق كبيــر، وســتبقى إســهاماتهم فــي الذاكــرة علــى الــدوام. 

ــة/ ــى الفاضل ــود أن نتوجــه بالشــكر علــى وجــه الخصــوص إل كمــا ن
نهيلــة شــكري التــي عملــت مــع الجمعيــة فــي إدارة شــؤون القســم 
التعليمــي منــذ عــام 2013 ، ويســعدنا للغايــة أنهــا مــا زالــت تتطــوع 

للعمــل معنــا مــن واليــة صــور.

ــى كل مــن مجموعــة أجيــت كيمجــي  كمــا نتوجــه بالشــكر أيضــًا إل
الســنوات  طــوال  للجمعيــة  بالمجــان  مكتبيــًا  حيــزًا  وفــرت  التــي 
أنتر-رينــت  تــاول للســيارات وشــركة  الماضيــة كمــا نشــكر مركــز 

لموظفينــا.  ســيارات  تزويدهــم  علــى 
كمــا قدمــت وســائل اإلعــالم الُعمانيــة أقصــى درجــات الدعــم لنــا 
تبذلهــا  التــي  بالجهــود  الجمهــور  مــن  شــريحة  أكبــر  لتعريــف 
دور  جميــع  تشــكر  أن  الُعمانيــة  البيئــة  جمعيــة  وتــود  الجمعيــة، 
اإلعــالم علــى تغطيتهــم المســتمرة لمشــاريعنا ونجاحاتنــا. ونتوجــه 
بالشــكر الخــاص إلــى القمــة للصحافــة والنشــر التــي منحــت جمعيــة 
البيئــة الُعمانيــة مســاحًة إعالنيــًة بالمجــان طــوال الســنوات الخمســة 
الماضيــة، فلهــا منــا كّل الشــكر واالمتنــان، وكذلــك نتوجــه بالشــكر 
إلــى شــركة تراكــس ُعمــان علــى تزويدهــا لنــا بخدمــات العالقــات 

العامــة. 
حملة “فليغرسها”، محمد المعشني

عضو المجلس التنفيذي من ظفار
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شكر وتقدير للمتطوعين

يعد المتطوعون جزءًا هامًا للغاية من عمل الجمعية، ونخص بالشكر كًلا من األفاضل:

ســتيفاني ديتــز التــي تطوعــت للعمــل فــي مكتــب الجمعيــة لمــدة شــهرين وكانــت مفيــدة للغايــة فــي مــا يتعلــق باالجتمــاع الســنوي 
للجمعيــة، واألبحــاث المتعلقــة بإعــادة التدويــر والفعاليــات المرتبطــة بمبــادرة ســاعة األرض. وكان ســلوكها اإليجابــي وشــغفها بالتعلــم قــد 
جعلهــا فــردًا مهمــًا للغايــة ضمــن فريــق الجمعيــة. وحمــد المزروعــي الــذي كان عونــًا كبيــرًا للجمعيــة ولعــب دورًا رئيســيًا فــي نجــاح حملــة 

اســتزراع األشــجار البريــة فــي محافظــة ظفــار. كمــا مّثــل الجمعيــة خيــر تمثيــل أثنــاء مســابقة الخطابــة البيئيــة.

محمــود الوهيبــي الــذي ســاعد فــي العمــل علــى نظــم المعلومــات الجغرافيــة ضمــن مشــروع طيــور الرخمــة المصريــة. وليلــى هيرافــي 
التــي ســاعدت فــي التحضيــرات لمبــادرة ســاعة األرض. ريجــل ســيدينيو لمســاعدتها فــي مــا يتعلــق بوســائل التواصــل االجتماعــي. محمــد 
ــد التــي  ــواريا هيج ــري لمســاعدتهم فــي تنظيــم المحاضــرات العامــة فــي محافظــة ظفــار. آيش ــالم العام ــت س ــر وبخي ــل باعم عاق
ســاعدت فــي الجلســة حــول الســماد. وأيمــن حميــرة الــذي قــدم المســاعدة خــالل جلســة الرســم والتلويــن ضمــن برنامــج الصيــف البيئــي 
ــو التــي ســاعدت فــي تحليــل االســتطالعات حــول مبــادرة ســاعة األرض واســتمارات التقييــم  ــن تيك ــي جاي الــذي نظمتــه الجمعيــة. أديت

)ICPESC(. إلــى جانــب ســمير الحســاني لمســاعدته أثنــاء التحضيــرات لفعاليــة ســاعة األرض.

واألفاضل/قيــس عميــر وســهيل عميــر علــى دعمهــم الــذي ال يقــدر بثمــن، وإنشــاء الموقــع االلكترونــي الخــاص بالجمعيــة حــول ســاعة 
األرض والتصاميــم وخطــة العالقــات العامــة المتعلقــة بمبــادرة ســاعة األرض 2015.

والشــكر موصــول لألفاضل/بشــرى اللواتــي، شــارلوت داريــل، ديانــا الســرحاني، فتحيــة المنجــي، فاطمــة الجراشــي، جايــا تشــابي، 
جولــي هاربــر، كاثريــن ســميث، كريســتين الجــوال، كلثــوم الخمياســي، ليلــى بيتزلــت، م.  إيالنشــيليان، مليحــة الطوقــي، منــال 
الزكوانــي، مريــم اســماعيل، محمــد األخزمــي، محمــد الصوافــي، محمــد س. فاروقــي، منيــرة الهنائــي، منيــرة التوبــي، نبيلــة 
خــان، ناديــة حامــد الراشــدي، ناتاشــا فيليبــس، راجــا باكيريســامس، ســعدة المعمــري، رميثــاء البوســعيدي، ســكينة عبــد اهلل 
العجمــي، ســارة الزكوانــي، شــريفة العدوانــي، ســتيفاني ديتــز، ســوديب كادان، فيجــاي بابــو علــى وقتهــم الثميــن ومســاعدتهم 

القّيمــة خــالل فعاليــة ســاعة األرض 2015.

ــد  واألفاضــل/ يوســف المحروقــي، ســعيد الشــنفري، مســّلم الشــنفري، حمــد المزروعــي، مســّلم ســعيد العامــري، مســّلم خال
العامــري، خالــد عتيــق، ياســر ســالم، فاتــك بــاروت، ســعد بيــت ســعيد، صــادق فــرج، حســن زايــد، يوســف بيــت جاعبــوب، مؤيــد 
ــردان،  ــّلم ح ــدس مس ــواص المهن ــد ق ــدس أحم ــري، المهن ــد العام ــحري، خال ــم الش ــات، هيث ــت كالش ــد بي ــاروت، مرش ــت ب بي
الدكتــور عبدالعزيــز الشــنفري، الدكتــور أحمــد الشــنفري، المهنــدس ســالم الجضــي علــى دعمهــم خــالل حملــة اســتزراع األشــجار 

فــي محافظــة ظفــار.

واألفاضل/خالــد الخالــدي، مهنــد الغافــري، الخليــل بــن أحمــد بــن ســالم العبــري، ســليمة الحارثــي، نســيبة الســليماني، شــريفة 
العــدوي، ريــم المطاعنــي، نــورا العبيدانــي، طــه القاســمي، ســليمان الرحبــي، فاديــة الفالحــي، عبــد الرحمــن المياحــي، بثينــة 
الهنائــي، فاطمــة العمرانــي، نــوال الحاتمــي، حمــد المزروعــي، عــزة المالكــي، الخليــل الرحبــي لكونهــم مــن المتطوعيــن النشــطاء 

والســفراء الطــالب المتفانيــن، حيــث لعبــوا دورًا رئيســيًا فــي مســاعدة الجمعيــة خــالل مســابقة الخطابــة البيئيــة بيــن الكليــات.

والفاضل/عمــر ســالم الريامــي لمهاراتــه فــي اإلشــراف علــى مســابقة الخطابــة البيئيــة بيــن الكليــات. ياســر ســليمان وصالــح الخمياســي 
لتقديمهــم للنصــح واإلرشــاد للطــالب أثنــاء مســابقة الخطابــة البيئيــة.

واألفاضل/عبــد العزيــز المدفــع، علــي بــن عامــر الكيومــي، أســد اهلل أحمــد العجمــي، عطيــة ســعيد المعمــري، ياســر ســليمان، 
ــة البيئيــة. ــي علــى وقتهــم الثميــن والتزامهــم ومشــاركتهم ضمــن لجنــة التحكيــم خــالل مســابقة الخطاب ــود الخروص ــى حم لبن

والشــكر كذلــك لكشــافة ومرشــدات ُعمــان الذيــن مــدوا يــد العــون للجمعيــة خــالل مناســبة ســاعة األرض 2015: يعقــوب البلوشــي، 
ــي،  ــد الغيالن ــي، حم ــد البلوش ــي، حام ــة البلوش ــن جمع ــي، أمي ــامة الفلين ــي، أس ــان الصبح ــس خلف ــني، خمي ــان الحوس عدن
ــم  ــدي، المعتص ــم الراش ــوي، معتص ــد العل ــيابي، أحم ــد اهلل الس ــي، عب ــم البلوش ــعدي، معتص ــة الس ــي، جمع ــروان العمران م
الســعدي. نــوف الرمحــي، شــفيقة البلوشــي، حليمــة الهدابــي، داليــا المحروقــي، مــروة المشــيفري، هيــام المشــيفري، زينــب 
الخميســي، ريــان العبــري، ميســاء العبــري، ابتســام الفارســي، ناديــا البلوشــي، جوخــة الشــيدي، مــوزة الجهــوري، شــيخة البرحــي، 
أنفــال الشــيدي، أمــل البردعــي، نعيمــة الفجــري، ســهام البلوشــي، أســريا الســعدي، بثينــة الحبســي، نعيمــة الســعدي، نــورة 

ــة الخميســي، هاجــر الخميســي. ــة الخميســي، أمــل الحيــدي، مزن ــة البــدري، نادي الهاشــمي، مرهون

كمــا نشــكر الفاضلة/جوســتين كــوان علــى تفانيهــا ودعمهــا، وعلــى الوقــت والجهــد الــذي بذلتــه فــي تصميــم وإنتــاج التقريــر الســنوي 
للجمعيــة، وكذلــك علــى إدارة إنتــاج فيلــم التوعيــة الجديــد للجمعيــة حــول الحيتــان.

وختامًا، فإننا نتقدم بخالص الشكر إلى جميع متطوعي الجمعية، والذين لوالهم لما كان بإمكان للجمعية إنجاز أعمالها.
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