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المحتويات



 لقــد قامــت الشــركات والعالــم أجمــع بالتطّلــع ُقُدمــا إليجــاد الُســبل والحلــول ُبغيــة 
ــر نحــن األفضــل  فــي ضــوء التحديــات التــي مــا زالــت قائمــة فــي عــام  التعافــي والتغيُّ
2021، وعلــى هــذا النحــو، قامــت أيضــً جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بنهــج الســبيل ذاتــه؛ 
حيــث َثُبــَت أن الخطــوات التــي قمنــا باّتخاذهــا فــي عــام 2020 لضمــان قــدرة الجمعيــة 
علــى الصمــود كانــت بالغــة األهميــة لمواجهــة عــام أخــر يحمــل فــي طّياتــه تحديــات 
ــا بهــا فــي جمعيــة  ــأن اإلنجــازات التــي قمن ــرار ب ماليــة ال ُيســتهان بهــا، ويمكــن اإلق

البيئــة الُعمانيــة كانــت وفيــرة إذا مــا ُقوِرنــْت بمحدوديــة المــوارد الُمتاحــة. 

وقــد شــهد عــام 2021 قيــام الجمعيــة بعمليــات مســح عــّدة اســتغرقت أكثــر مــن 
أســبوعين لألماكــن التــي تتواجــد فيهــا الســاحف علــى جزيــرة مصيــرة، بالإلضافــة 
تيــن مــن المســح البحــري تســتهدف مراقبــة الحيتــان والدالفيــن، حيــث  إلــى عمليَّ
تضمــن هكــذا أنشــطة اســتمرارية تعزيــز قاعــدة بياناتنــا المتزايــدة لألبحــاث التــي 
تدعــم  حمايــة وصــون العديــد مــن األحيــاء البحريــة المهــددة باالنقــراض والمتواجــدة 
فــي الميــاه الُعمانيــة. أمــا فيمــا يتعّلــق بالجانــب البــري؛ فقــد قامــت الجمعيــة بإتمــام 
ــارة 89  ــك مــن خــال زي ــور الجارحــة وذل ــات المســح الخاصــة بالطي ــد مــن عملي العدي
ــر والتعشــيش  ــات التكاث ــة عملي ــى امتــداد 7 محافظــات مــن أجــل مراقب موقــع عل
والتهديــدات الُمحَتملــة ألنــواع النســور الُمهــددة باالنقــراض فــي ســلطنة ُعمــان؛ 
األمــر الــذي أتــاح لتلــك األبحــاث للمســاهمة فــي إصــدار 6 منشــورات علمّيــة وتطويــر 

بيــن إضافييــن حــول التوعيــة الخاصــة بالصــون. كتيِّ

ومــع عــودة األطفــال إلــى مقاعــد الدراســة، قامــت الجمعيــة بإتمــام المرحلــة األولــى 
مــن مبــادرة “المــدارس الخضــراء”، حيــث تــّم تســجيل 31 مدرســة مــن 9 محافظــات، كمــا تــّم بــذل جهــود حثيثــة ُتعَنــى بالتواصــل المجتمعــي 
للتركيــز علــى تشــجيع المجتمعــات المدنيــة لتبّنــي عــادات حياتّيــة أكثــر اســتدامًة فــي المنــازل وفــي أماكــن العمــل، وبالتعــاون مــع االّتحــاد 
األوربــي، اســتطاع أكثــر مــن 140 شــخص االنضمــام عبــر االنترنــت إلــى جلســات التوعيــة حــول اســتخدام الباســتيك. كمــا تواصــل الجمعيــة 
التزامهــا بتطويــر الجيــل القــادم مــن ســفراء البيئــة الُعمانييــن، وُيســعدنا أيضــً توظيــف اثنتيــن مــن الخّريجــات الجــدد ضمــن برنامــج بنــاء 

القــدرات لدينــا. 
  

كمــا أثبتــت لنــا حــاالت اإلغــاق التــام عالميــً فــي عــام 2020 قــدرة البيئــة المذهلــة علــى التعافــي والتجــّدد عندمــا ُأتيَحــت لهــا الفرصــة للقيــام 
بذلــك، كمــا بّينــت لنــا أيضــً قــدرة اإلنســان علــى إحــداث تغييــرات ســريعة فــي مواجهــة الشــدائد والمحــن والتغّيــرات التــي يمكــن أن ُتثــري 
بيئتنــا الطبيعيــة بتنّوعهــا األحيائــي المتمّيــز، كمــا أوّد أن أعبــر عــن غايــة ســرورنا وامتناننــا لمــا نشــهده مــن االهتمــام المجتمعــي المتزايــد 
بالبيئــة والــذي تجّلــى، كدليــل علــى ذلــك، مــن خــال الدعــم المجتمعــي الــذي حظيــت بــه جمعيــة البيئــة الُعمانيــة فــي حملتهــا “تــّو وقَتــه”، 
فــإذا بالشــركات واألفــراد يتهافتــون علــى حــدٍّ ســواء النتهــاز الفــرص ُبغيــة الوصــول إلــى ســبيل لمضــّي الجمعيــة ُقُدمــً فــي المســتقبل، مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار قدرتنــا علــى الحــّد مــن التدهــور البيئــي، وإّن القــرار الــوزاري فــي ُعمــان رقــم 23/ 2020 الــذي صــدر فــي مطلــع شــهر ينايــر 
مــن أجــل حظــر اســتعمال األكيــاس الباســتيكية أحاديــة االســتخدام هــو بمثابــة الخطــوة اإليجابيــة األولــى، بيــَد أنــه مــازال هنــاك الكثيــر ممــا 

ينبغــي علينــا فعلــه.

وإننــا فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ســنواصل الدعــوة للقيــام بالمزيــد مــن التغييــرات فــي السياســات إلنفــاذ مبــادرات ذات اســتدامة بيئّيــة، 
وإننــي أود أن انتهــز هــذه الفرصــة ألذّكــر الجميــع بأنــه تقــع علــى عاتقنــا مســؤولية مشــتركة لحمايــة بيئتنــا، حيــث يمكــن أّن تؤّثــر االلتزامــات 

الفرديــة ضمــن حيــاة أكثــر اســتدامة بيئيــة فــي إحــداث تغييــر اجتماعــي إيجابــي فــي مجتمعاتنــا المحلّيــة. 

وقــد ُأنِشــأت مؤسســتنا هــذه لحمايــة البيئــة الُعمانيــة والتأثيــر علــى الســلوك الُمســَتدام مــن خــال نشــر التعليــم والتوعيــة وإجــراءات 
الصــون، كمــا يســّرني أن أعّبــر عــن عظيــم فخرنــا بالعمــل الــذي قمنــا بإنجــازه فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة علــى مــدى األعــوام الـــ 17 
المنصرمــة؛ وبالفريــق الــذي حظينــا بــه خــال تلــك المــدة، وأنــا عازمــة علــى مواصلــة مســاعينا الراميــة إلــى صــون وحمايــة أحــد أهــم مقّومــات 

ُعماننــا الحبيبــة: أال وهــو تراثنــا الطبيعــي المذهــل.
ومــا يــزال عملنــا فــي الجمعيــة يحظــى بدعــم مــن الشــركات التــي بدورهــا تؤمــن بقضّيتنــا وتشــاركنا علــى مــر الســنين، وإن تقريرنــا 
ننــا مــن إنجــاز مــا فعلنــاه، كمــا أود أن أعّبــر عــن جزيــل شــكري  الســنوي هــو خيــر دليــل علــى مــا حققــه دعمكــم المالــي لنــا؛ األمــر الــذي مكَّ
ألعضائنــا مــن الشــركات ولشــركاء التبــرع علــى شــراكتكم المســتمّرة باإلضافــة إلــى الداعميــن مــن األفــراد، ســواء كان ذلــك مــن شــركات 
ــد العــون علــى  ــن يمــّدون ي ــي للمتطوعيــن الذي القّطــاع الخــاص أو التبرعــات الشــخصّية، كمــا يســرني أيضــً أن أعبــر عــن عظيــم امتنان

الــدوام، ولحكومــة ُعمــان الرشــيدة التــي تســعى دائمــً لدعــم أعمــال الجمعيــة.

تانيا آل سعيد
رئيسة الجمعية

سلحفاة خضراء، بول فاندينيت

كلمة رئيسة الجمعية
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لقــد كان عــام 2021 عامــً مثيــرا لاهتمــام، حيــث اســتمرت الجمعيــة فــي العمل ضمن 
بيئــة هجينــة مضطربــة تتخّبــط مــا قبــل جائحــة كوفيــد 19ومــا بعدهــا، مــع إيجــاد 

التــوازن مــا بيــن العــودة إلــى العمــل بأمــان وضمــان المضــّي ُقُدمــً فــي المشــاريع.

الــذي  األمــر  العــام؛  لهــذا  االنترنــت  علــى  قائمــة  العامــة  محاضراتنــا  ظّلــت  وقــد 
مّكــن مــن الوصــول إلــى متحّدثيــن ومحاوريــن مــن أهــل الخبــرة واالختصــاص مــن 
مختلــف أنحــاء العالــم؛ ممــا أّدى إلــى رفــع مســتوى مناقشــاتنا وحواراتنــا وتغطيــة 
مواضيــع عديــدة تتمحورحــول المبــادئ التوجيهيــة واإلرشــادات لمشــاهدة الحيتــان، 
وأســماك القــرش الحــوت فــي الخليــج العربــي، وربــط الســاحف البحريــة الخضــراء 
فــي ُعمــان، وصــون اللبــان والطيــور الجارحــة، كمــا تســّنت لنــا الفرصــة للتعــاون 
مــع االتحــاد األوربــي للقيــام بسلســلة مــن ورش العمــل االفتراضيــة التــي القــت 
حضــورًا ممّيــزًا والتــي كانــت تحاكــي التلــّوث الباســتيكي فــي ُعمــان ومختلــف 
األدوات والسياســات التــي يمكــن أن تســاعد فــي مواجهــة التحديــات الناجمــة عــن 
ــات الباســتيكية، كمــا حظيــت كافــة ورش العمــل االفتراضيــة تلــك بحضــور  النفاي
جيــد تخّطــى 500 ُمشــارك كانــوا قــد انضّمــوا إلــى محاضراتنــا فــي عــام 2021، كمــا 
تمّكنــا أيضــً مــن المشــاركة وحضــور فعاليــات دوليــة بمــا فــي ذلــك اجتمــاع اللجنــة 
العلميــة التابعــة للمفّوضّيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان، واجتمــاع شــركاء فــرع الشــرق 
األوســط لمنظمــة حيــاة الطيــور، وورش عمــل افتراضيــة دوليــة حــول قتــل الطيــور 
واالســتحواذ عليهــا )IKB(، واالجتمــاع الشــتوي لـــمنظمة علــم الطيــور الشــرق األوســط، باإلضافــة إلــى العديــد مــن ورش العمــل االفتراضيــة 

التابعــة لليونوســكو.

وكثيــر منكــم علــى درايــة وعلــم بأبحاثنــا البحريــة الطويلــة األمــد والُمتمحــِورة حــول الحيتــان والدالفيــن والســاحف البحريــة فــي ســلطنة 
ُعمــان، وفــي ضــوء اســتمرار األبحــاث وعمليــات المراقبــة؛ أصبــح لدينــا اآلن المعلومــات العلميــة الوافيــة والكافيــة لاسترشــاد بهــا مــن أجــل 
إجــراءات الصــون واالنتقــال مــن مرحلــة الحــوارات والنقاشــات إلــى مرحلــة تبّنــي خيــارات التنســيق والحــد مــن األخطــار الُمحِدقــة بهــذه األنــواع.

وبعــد 20 عامــً مــن األبحــاث عــن الحيتــان والدالفيــن الموجــودة فــي ُعمــان وبالتعــاون المحلــّي والدولــّي، يســرنا أن نطلــق بــكل فخــر “ أطلــس 
الثدّيــات البحريــة فــي ُعمــان” كمــورد متــاح للجميــع يوفــر المعلومــات المطلوبــة فــي مــكان واحــد يمكــن لألعضــاء مــن العامــة أو واضعــوا 
السياســات اســتخدامه متــى شــاؤوا، كمــا نواصــل فــي الجمعيــة التعــاون والعمــل مــع هيئــة البيئــة ووزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية 
ومــوارد الميــاه، إضافــًة إلــى الهيئــات الحكوميــة األخــرى ذات الصلــة للدعــوة إلــى وضــع اســتراتيجيات التخفيــف والحــد مــن المخاطــر لتقليــل 

الحــوادث التــي تصيــب الحيتــان والدالفيــن مــن االصطــدام بالســفن وحــاالت تشــابكها ووقوعهــا فريســة بشــباك الصيــد.

وقــد قمنــا علــى جزيــرة مصيــرة بإطــاق مشــروع التلــّوث الضوئــي بإشــراك المجتمعــات المحليــة لمواجهــة التحديــات التــي تهــدد شــواطئ 
ــع ُقُدمــً إلــى  تعشــيش الســاحف مــن خــال دعــوة العديــد مــن األطــراف ذات الصلــة إليجــاد حلــول لإلنــارة مائمــة للســاحف، ونحــن نتطّل

إطــاق “ أطلــس ســاحف مصيــرة” فــي عــام 2022 والــذي يمكــن اســتخدامه كأداة تواصــل إرشــادية.

وإننــا نســعى، مــن خــال برامجنــا التعليميــة والتثقيفيــة، ألن نســتمّد إلهامنــا مــن المشــاريع المدرســية الُمســَتدامة التــي يقودهــا الطــاب 
ــات وإعــادة  ــق، والتقليــل مــن حجــم النفاي ــات واألشــجار فــي الحدائ ــاه الوضــوء واســتخدامها للــري وســقاية النبات ــر مي والتــي أعــادت تدوي
ــا  ــة، وإنن ــة لرفــع كفــاءة الطاق ــة المتجــددة والشــراكات المجتمعّي ــاء مــن خــال إدخــال مصــادر الطاق تدويرهــا وخفــض اســتهاك الكهرب
نتطّلــع ُقُدمــً إلطــاق برامــج إضافيــة فــي عــام 2022 لتشــجيع االســتدامة فــي المــدارس وذلــك بالتعاون المســتمر مــع وزارة التربيــة والتعليم.

وباعتبــار جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، الجمعيــة األهليــة الوحيــدة فــي ُعمــان والمتفانيــة فــي حمايــة البيئــة والحفــاظ عليهــا، فإنهــا تعتمــد 
ــل الخارجــي، كمــا يتــم دعمهــا بســخاء أثنــاء فعاليــات جمــع التبرعــات لتحقيــق أهدافهــا  ــً علــى التبرعــات والهبــات والتموي اعتمــادًا كلّي
وغاياتهــا المرجــّوة. لــم نتمكــن فــي الجمعيــة، وللســنة الثانيــة علــى التوالــي، مــن اســتضافة أيــة فعاليــات لجمــع التبرعات بشــكٍل شــخصٍي، 
ــا فــي الجمعيــة دعمــً ســخّيً مــن المجتمــع ومــن  ــت، حيــث تلقين ــك علــى فعاليــة واحــدة افتراضيــة علــى االنترن ــا عوضــً عــن ذل فاعتمدن
القطــاع الخــاص مــن أجــل الليلــة البيئيــة الُمنَتظــرة الثانيــة لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وكــم كان مــن دواعــي ســرورنا وامتنانــا أن نشــهد 

العطــاء الســخي واإليمــان الراســخ بجمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن قبــل الشــركات واألصدقــاء والجهــات الداعمــة علــى الصعيــد الدولــي.

قْتــه جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن إنجــازات متمّيــزة، ومتفائلــون بتحقيــق نجاحــات كبــرى بحلــول  وبذلــك نختتــم العــام وكلنــا فخــر بمــا حقَّ
عــام 2022، كمــا نأمــل أن تنضّمــوا إلينــا بااللتــزام لدعــم اإلرث الطبيعــي الُمذهــل لُعمــان!

سعاد الحارثّية
المديرة التنفيذية

السرطان الشبحي، ُعمان تحت المجهر 

مقدمة



فــي ســياق أهــداف األمــم الُمتحــدة للتنميــة الُمســتدامة، فــإن رؤيــة ُعمــان تركــز علــى تحقيــق التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر 
دون اإلضــرار بحقــوق ومســتلزمات المســتقبل، وهــو تــوازٌن فيمــا بيــن التنميــة والبيئــة، وفيمــا بيــن اإلنتــاج واالســتهاك، وفيمــا بيــن 

قــدرة البيئــة علــى العطــاء وقدرتهــا علــى التحمــل«، ســعادة الدكتــور عبــد اهلل بــن علــي العمــري، رئيــس هيئــة البيئــة.

فــي ظــل القيــادِة الحكيمــة لجالــة الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد رحمــه اهلل والســلطان هيثــم بــن طــارق آل ســعيد، فــإن رؤيــة 
ُعمــان 2040 توّفــر وتؤّمــن الركائــز المتينــة ألولويــات التنميــة ومنهجهــا الــذي ُيــدرك أهميــة حمايــة المــوارد الطبيعيــة لُعمــان وأهميــة 
ــؤازر كافــة المبــادرات الوطنيــة التــي تــروج وتعــزز التنميــة  ــُد ون بيئتهــا المتميــزة والفريــدة، وإننــا فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة نؤي
الُمســتدامة، والتــي تعمــل علــى الحــدِّ - وربمــا منــع - كافــة أشــكال الســلوكيات والتصرفــات الضــارة ببيئــة ُعمــان والتنــوع األحيائــي 
الغنــي فيهــا، وإن كافــة مشــاريع الجمعيــة تســعى لتلبيــة الغايــة النهائيــة العليــا المتمثلــة فــي حمايــة اإلرث الطبيعــي لُعمــان كــي 

يبقــى لألجيــال المســتقبلية، وذلــك مــن خــال التركيــز علــى مــا يلــي:

● األبحاث والصون: الهادفة إلى حماية األنواع الُعمانية الُمهددِة باألخطار وباالنقراض
ل نحو األنماط الُمستدامة للحياة اليومية ● التثقيف والتعليم: حول أهمية التحوُّ

● بناء القدرات والكفاءات: ضمن المجال البيئي.

كمــا أننــا نؤمــُن ونعتقــُد بأنــه ال ُبــدَّ مــن أن تتناغــم مشــاريع الجمعيــة وتتماشــى بشــكٍل وثيــٍق مــع األولويــات التــي حددتهــا أهــداف 
األمــم الُمتحــدة للتنميــة الُمســتدامة.
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عام 2021 باألرقام
العمل في إطار رؤية ُعمان 2040 وفي سياق 

أهداف األمم المتحدة للتنمية الُمستدامة



فيما يأتي أعضاء المجلس التنفيذي اللذين تم انتخابهم في شهر إبريل من عام 2020 ولمدة عامين: 

رئيسة المجلس التنفيذي
لندن،  العذبــة من جامعة  والميــاه  البحــار  أحيــاء  علــم  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  آل ســعيد، حاصلــة  تانيــا  الســيدة  ســمو 
البيئــة  س لجمعيــة  وشــهادة الدبلــوم فــي تعليــم مرحلــة الطفولــة المبكــرة من جمعية المونتسوري األمريكية. وهــي عضــو ُمؤسِّ
التنفيـذي للجمعيـة منـذ إنشـائها عام 2004. وباإلضافة إلى تمثيل السيدة تانيا جمعية  الُعمانيــة، وشــغلت منصــب رئيــس المجلـس 
الحكومة  المطالبة والمرافعة للجمعية مع  القيادة والريادة في بذل جهود  أيضً تتولى دور  اإلعام، فإنها  الُعمانية في وسائل  البيئة 
لجمع  أخرى  وفعاليات  السنوي  الخيري  الحفل  ذلك  في  بما  التبرعـات  لجمـع  الخيريـة  المبـادرات  مختلف  فـي  ومساهمتها  والمنظمات 
بفكرة  الباسـتيكية“ كتعبير عن شغفها  لألكيـاس  »ال  حملـة  بإطـاق  بـادرت  التـي  هـي  تانيـا  السـيدة  وكانت  الشركات.  من  التبرعات 
تقليل اعتماد المجتمعات على المنتجات الباستيكية أحادية االستخدام، ومازالت أيضً تمّثل دورًا رئيسّيً ومحوريً في مباردة جمعية 
البيئة العمانية ال للباستيك. وقد فازت السيدة تانيا بجائزة مجلس التعاون الخليجي ألفضل شخصية بيئية في منطقة الخليج العربي 
في عام 2009، وتم تكريمها أيضً في حفل توزيع جوائز الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطّوعي كأحد المتطّوعين البارزين 

والرائدين في العالم العربي في أوكتوبر من عام 2012. 

نائب الرئيس
الدكتور/ عامـر المطاعنـي، حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة مــع مرتبــة الشــرف وعلى درجة الماجســتير فــي إدارة 
األعمــال والدكتوراه في االستدامة. وعقــب تخّرجــه من جامعة تيســايد بالمملكــة المتحــدة عام 1990 فــي تخصــص هندســة األجهــزة 
والتحكــم، التحق بالعمــل لدى شــركة تنميــة نفــط عمان فــي عمليات التســويق والتوزيــع وإقــرار صاحيــة التشــغيل. ثــم انتقل فــي 
عــام 1993 إلــى العمــل بــوزارة الصحة حيــث شــغل عددًا من المناصب التنفيذية، بما فيها نائــب المديـر العام للشـؤون اإلداريـة والماليـة 
بالمستشـفى السـلطاني، أكبـر مستشـفى فـي السـلطنة لتقديم الرعايـة الطبيـة التخصصيـة.  ثـم أتـّم دراسـته للحصـول علـى درجـة 
الماجسـتير فـي إدارة األعمـال فـي مدينـة نيوكاسـل اإلنجليزيـة فـي عـام 1997 قبـل أن يتـم تعيينـه فـي منصـب المديـر العام لمنطقة صور 
الصناعيـة في المؤسسـة العامة للمناطـق الصناعيـة. ومن ثم التحق بالعمـل لـدى الشـركة العمانيـة للغـاز الطبيعـي المسـال فـي عـام 
2002 ليشـغل منصـب نائـب الرئيـس التنفيـذي، إلى جانب منصــب المدير التنفيــذي للمـوارد البشـرية، وفي يونيو من عام 2019 تم تعينه 
الرئيس التنفيذي لصندوق الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي الُمسال. ومن الجديـر بالذكـر أن الدكتور/عامر المطاعني لديه شغف كبير 
بتحسين العمل وتحقيق البيئـة األمنـة، ويتحّلى بدور قيـادي فّعـال في المبـادرات االسـتباقية نحـو الوصول إلى بيئـة ُعمانيـة نظيفـة، كمـا 
أن لديـه اهتمـاًما بـارزًا في مجال التربية والتعليم، وهـو عضـو فـي عـدد مـن مجالـس الجامعـات والكليـات التقنيـة، ورئيـس مجلـس أمنـاء 
مدرسـة الصحـة والسـامة التابعـة للشـركة الُعمانيـة للغـاز الطبيعـي المسـال، وأيضـً رئيـس مجلـس إدارة الجمعيـُة الُعمانيـة للسامة 

علـى الطـرق وغيرها الكثير.

المديرة
الفاضلة/ رميثة البوسعيدي هي عالمة في مجال البيئة البحرية ومن المدافعين عن رواد البيئة من الشباب وحقوق المرأة. كما 
أنها مقدمة برامج إذاعية حائزة على العديد من الجوائز، وتعشق الرياضة والمغامرات، وهي أول ُمحلِّلة كرة قدم في الوطن العربي. كما 
أن الفاضلة/ رميثة هي أصغر شاّبة ُعمانية تطأ قدماها القطب الجنوبي، وتعمل حالّيً مع الحكومة الُعمانية على تنفيذ استراتيجيات 
لتحقيق أقصى قدر ممكن من الفوائد االجتماعية والبيئّية ضمن خطط التنّوع الخاصة بها، وأما على الصعيد الدولي، فإنها تعمل مع 
ف المناخية للمساعدات الخارجية األمريكية حول  منظمة الطاقة النظيفة ألمريكا لتقديم المشورة إلدارة بايدن بشأن تطوير معايير التكيُّ
ر المناخ. وقد تم تسميتها حديثً عضو في مجلس الشباب العربي األول من نوعه  تمكين المرأة كشكل من أشكال التخفيف من آثار تغيُّ
المعنّي بتغير المناخ، إضافًة إلى عملها كرئيسة مشاركة لفريق عمل مختبر دافوس التابع للمنتدى االقتصادي العالمي، حيث شاركت 
في إعداد خطة إنعاش الشباب التي تتضمن توصيات بشأن السياسات من أكثر من 2 مليون شاب وشابة من جميع أنحاء العالم. وقد 
نالت الفاضلة/ رميثة درجة الماجيستير من جامعة هارفرد وتخرجت من كلية جون كندي للدراسات الحكومية مع التركيز على تمكين 

المدراء التنفيذيين في الحكومة نحو االبتكار. 

أمين الخزينة
الدكتور أندرو سبولتون: عالم أحياء فطرية جاء إلى ُعمان عام 1987 للعمل ضمن الفريق الُمكلَّف بإعادة توطين المها العربية، ولديه 
خبرة واسعة في مجال صون أشكال الحياة الفطرية في ُعمان، بما في ذلك اإلشراف على المحميات والعمل مع األنواع المميزة مثل النمر 
الجائر  والصيد  الفطرية  بالحياة  التجارة  أخرى مثل  الخفافيش، كما عمل ضمن مجاالت  والغير معروفة مثل  المجهولة  واألنواع  العربي 
والرعي الجائر والتغير المناخي. حصل أندرو على شهادة البكالوريوس في العلوم البيئية وعلى الدكتوراه في علوم الحيوانات، وهو 
عضو في عدٍد من المجموعات االختصاصية التابعة لاتحاد الدولي لصون الطبيعة وعدٍد من اللجان الفنية الدولية. الدكتور أندرو من 
سين لجمعية البيئة الُعمانية وكان يشغل منصب مستشار الشؤون البيئية في ديوان الباط السلطاني حتى تاريخ  األعضاء الُمؤسِّ

تقاعده في نهاية عام 2020.

أمينة السر
المعلومات من جامعة السلطان قابوس، وحاصلة على  إدارة  البكالوريوس في أنظمة  الفاضلة أميرة اليعربي: حاصلة على درجة 
شهادة في اإلدارة البيئية من معهد اإلدارة البيئية والتقييم عام 2019، وحاصلة على االعتماد في مجال نظام اإلدارة البيئية وممارسة 
االستدامة. بدأت أميرة حياتها المهنية عندما شغلت منصب مختّصة المسؤولية االجتماعية مع هيئة تقنية المعلومات، ومن ثم انتقلت 
البيئية.  اإلدارة  نظام  على  أشرفت  )MTC(، حيث  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  في  والبيئة  والسامة  والصحة  النوعية  فريق  إلى 
وهناك أطلقت بعض المبادرات والبرامج البيئية مثل حملة تقليل النفايات الهادفة إلى الحد من استهاك الورق والباستيك، كما عملت 
بشكٍل وثيٍق مع فريق الفعاليات من أجل ضمان اّتباع وتبّني السلوكيات البيئية الصحيحة. خال عضويتها مع جمعية البيئة الُعمانية، 
شاركت أميرة في فعالية إيكوثون االبتكارات الخضراء ضمن فريق المراقبين المشرفين على الطاب، وهي ناشطة على وسائل التواصل 
االجتماعي للتوعية حول جهود الصون والحماية، كما أنها ناشطة بيئية أثناء تربيتها ألبنائها حيث تحرص على تعليمهم مبادئ صون 

كوكب األرض، وتدفعهم للمشاركة في حمات التنظيف.

المجلس التنفيذي لجمعية البيئة الُعمانية
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مسؤولة العالقات العامة
ل هذه  الفاضلة ليلى بنت صالح الزكواني: تشغل منصب المديرة التنفيذية في مؤسسة القمة اإلعامية، حيث تسعى ألن ُتحوِّ
المؤسسة كي تكون أحد أهم دور النشر واإلعام في ُعمان، وتتولى إدارة الموارد البشرية والفعاليات أيضً. ليلى متخصصة في علم 
النفس وحاصلة على شهادة جامعية في إدارة األعمال من جامعة ميسوري – سانت لويس في الواليات المتحدة األمريكية. وهي عضوة 
في جمعية البيئة الُعمانية منذ 15 عامً، وباعتبارها أحد أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية البيئة الُعمانية، فإنها ال تتوانى عن تقديم 
خبرتها اإلعامية الواسعة من أجل المساهمة في قيادة وتوجيه استراتيجية التواصل الخاصة بالجمعية، وبناًء على خبرتها في مجال 
وتغيير  الورق  تدوير  وإعادة  المخلفات  رمي  من  للحد  القمة(  مؤسسة  في  )كما  حمات  أطلقت  فقد  للشركات  االجتماعية  المسؤولية 

السلوكيات الحالية، بهدف تبني المسؤولية عند رمي المخلفات

عضو مجلس تنفيذي
الدكتور/ محمد بن سيف الكلباني حاصل على درجة الدكتوراه في االستدامة البيئية من جامعة أبردين بالمملكة المتحدة. كما 
يحمل درجة الماجستير والبكالوريوس في الهندسة/ العلوم البيئية واإلدارة. وقد عمل كباحث مساعد في جامعة السلطان قابوس، 
ويعمل مؤّخرًا كمدير للبيئة والتنمية المستدامة حيث تم تكليفه للقيام بمهام المدير العام للشؤون البيئية في هيئة البيئة. كما 
التنوع األحيائي، والتغير  البيئة، وصون  البيئي المتكامل وحفظ  البحثية المتعلقة بالتقييم  شارك بانتظام في العديد من المشاريع 
والسادس  الرابع  التقريَرين  إعداد  في  وشارك  الدولية  المجات  في  المقاالت  من  العديد  ونشر  البيئية.  والتشريعات  واإلدارة  المناخي 
لتوقعات البيئة العالمية في إطار برنامج األمم المتحدة للبيئة، إلى جانب تقرير التوقعات البيئية العربية لجامعة الدول العربية. كما قدم 
الدكتور/ الكلباني العديد من األوراق العلمية في مختلف المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية، وشارك في االجتماعات المتعلقة 
قام  الماضية،  األربعة  للسنوات  الُعمانية  البيئة  لجمعية  التنفيذي  المجلس  أعضاء  أحد  وباعتباره  البيئية،  والبروتوكوالت  باالتفاقيات 
الدكتور/ الكلباني بتمثيل الجمعية دوليً، كما عمل أيضً على حمات وفعاليات الجمعية المتعددة المتضمنة المدارس الخضراء وبرنامج 
إيكوثون ومسابقة الخطابة البيئية العامة لطاب  الجامعات والمعاهد ومشاريع األبحاث والصون وبرامج التواصل والتثقيف المجتمعي.

مسؤول العضوية
المتحدة،  بالمملكة  مانشستر  جامعة  من  البيئية  التأثيرات  وإدارة  تقييم  في  الماجستير  درجة  على  حاصل  الريامي  الفاضل/عمر 
العمل في جمعية  له  البحار والثروة السمكية من جامعة السلطان قابوس. وقد سبق  البكالوريوس في تخصص علوم  وعلى درجة 
البيئة الُعمانية بين عامي 2009 إلى 2013، حيث شغل العديد من المناصب؛ بما في ذلك مساعد مدير المشاريع البحرية ومدير العضوية 
وشؤون المتطوعين، ومدير شؤون المجتمع والتوعية البيئية. قام بتمثيل جمعية البيئة الُعمانية في العديد من اللجان وفرق العمل 
البيئية الُعليا، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، حيث شارك عام 2011 في برنامج قيادة الزائرين الشباب حول »المتنزهات الوطنية 
ل من ِقَبل وزارة الخارجية األمريكية، كما قام بتمثيل الشباب العرب والُعمانيين ضمن مؤتمر  والتنوع األحيائي والسياحة البيئية« الُمموَّ
اليونسكو بمناسبة االحتفاالت بالذكرى السنوية األربعين التفاقية حماية التراث العالمي الذي انعقد في مدينة كيوتو باليابان عام 2011. 
شغل ضمن مسيرته المهنية عدة مناصب بيئية لدى مؤسسات مختلفة في ُعمان، بما في ذلك شركة تنمية نفط ُعمان ومصفاة الدقم 
للصناعات البتروكيميائية، حيث يشغل حاليً منصب شريك أعمال االستدامة الرائدة في أوكيو. قام عمر خال العام 2020 باإلشراف على 

تطوير مبدأ »البيئة والموارد الطبيعية« في إطار تطبيق أولويات الخطة الخمسية العاشرة للتنمية لرؤية ُعمان 2040.

عضو مجلس تنفيذي 
الفاضـل/ أحمـد الراشـدي حاصـل علـى درجـة الماجستير فـي إدارة األعمـال من جامعة بدفوردشاير. وهو ناشـط بيئـي مهتـم بمجـال 
بتعزيـز  اهتمـام شـديد  ولديـه  األخضـر،  الجبـل  فـي  الُعمانيـة  النباتـات  لزراعـة  األهليـة  المبـادرة  فـي  ُمؤسـِّس  الُعمانيـة، وعضـو  النباتـات 
وتوحيد الزراعـة العضويـة في ُعمان، ويسعى إلى أن يتم وضـع معاييـر وقوانيـن رسـمية لهـا. وهو يملك في جعبته أكثر من 12 عاًما من 
الخبرة في صناعة صهر األلمنيوم وقطاع المطارات والطيران. ويعمل الفاضل/ أحمد الراشدي حاليً كرئيس تخطيط األصول في الشركة 
البحـث  مـع وحـدة  الحجـر  اإلحيائـي في جبـال  التنـوع  فـي عملية مسـح  للمشـاركة  الفرصـة  لـه  وقـد سـنحت  العريض.  للنطاق  الُعمانية 
البيئـي المتنقلـة في عام 2015. وخال الخمسة أعوام الماضية من عضويته في المجلس التنفيذي للجمعية، فقد لعب دورًا رئيسيً في 
مجال الموارد البشرية والتعليم ومبادرات التواصل المجتمعي، وخصوصً في البريمي ومصيرة وظفار حيث قام بشغٍف هناك بتنفيذ 

حمات توعوية وباجتماعات مع المجتمعات المحليّة، كما قام أيضً بتمثيل جمعية البيئة العُمانية في تطوير رؤية عُمان 2040.
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الفاضلة سعاد بنت صالح الحارثي١
المديرة التنفيذية

الفاضل بشار بن خميس زيتون ٢
المدير اإلداري

الفاضلة مايا صروف ويلسون٣
مديرة األبحاث والصون

الفاضل سعيد بن حمد الجابري٤
موظف العاقات العامة

الفاضلة أوليفيا ِدِليل ٥
مديرة التواصل والتمويل

الفاضلة جواهر بنت سيف الغافري ٦
منسقة شؤون التعليم

الفاضلة عاتكة أحمد ٧
المحاسبة

الفاضلة رباب اللواتي٨
منسقة الصون والتواصل المجتمعي

الفاضلة جوهينة الغافري٩
منسقة التواصل والتمويل

مشاريع صون البيئة البحريةالعاملون في جمعية البيئة الُعمانية

سلحفاة الريماني، غاسي الفارسي

مشروع أبحاث السالحف البحرية وصونها

تميزت ُعمان بمكانة هامة على المستوى العالمي فيما يتعلق بوجود الساحف البحرية وبقائها وذلك من خال القيام بمجموعة من 
األبحاث والدراسات داخل السلطنة على مدار األربعين السنة المنصرمة، وقد تمّتعت جمعية البيئة الُعمانية بدور رائد في مجال القيام 
باألبحاث حول الساحف في ُعمان ألكثر من عشر سنوات وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة ومع كبار علماء عالميين رفيعي المستوى؛ 
حيث أثرى ذلك من معرفتها وفهمها لعلم أحياء الساحف وبيئتها واحتياجات صونها، باإلضافة إلى تعزيز المكانة الدولية لساحف 

ُعمان والتعريف بها. 

مسوحات التعشيش وتحليل البيانات

الُعمانية  البيئة  جمعية  فريق  يقوم  حيث  التوالي،  على  عشر  الثالث  للعام  مصيرة  جزيرة  على  رئيسي  بشكل  المشروع  هذا  وُيقام 
بعمليات مسح لمراقبة أماكن تعشيش ساحف الريماني، بينما يقوم المساعدون الميدانيون بمراقبة الساحف الخضراء والشرفاف 
شة الموجودة في  والزيتوني خارج موسم تعشيش ساحف الريماني، وُتعَتبر جزيرة مصيرة ثاني أكبر موئل لساحف الريماني الُمعشِّ
العالم بيد أن أعدادها تميل إلى االنخفاض بنسبة %79 منذ أواخر 1970، وإن التهديدات الرئيسية التي تؤثر سلبً على كلٍّ من موائل 
الساحف وأعدادها هي المنغّصات ذات المنشأ البري؛ مثل: التوّسع في أعمال التطوير الساحلية والتلوث الضوئي وقيادة المركبات 
على الشواطئ، والمنّغصات ذات المنشأ البحري؛ مثل: التقاط الساحف عرضيً في شباك الصيد عن طريق الخطأ )الصيد الَعَرضي(، 

حيث تم نشر هذه التقديرات في مجلة علمية مشهورة في أغسطس من عام 2020.

وتسعى جمعية البيئة الُعمانية جاهدًة إليصال تلك النتائج إلى الناس عامة وإلى صّناع القرارات في ُعمان، كما قامت بتولي مهمة تحليل 
بيانات الساحف الميدانية التي تّم جمعها منذ عام 2017 فصاعدًا على شكل » أطلس ساحف جزيرة مصيرة«، وما يزال العمل جاٍر على 

األطلس وسيتم إتمامه في أواخر عام 2022.



تقييم التلوث الضوئي

تعشيش  شواطئ  تهدد  التي  الُمحِدقة  واألخطار  التحديات  ضوء  وفي 
2021 كإجراء صون  الضوئي عام  التلوث  تم إطاق مشروع  الهامة؛  الساحف 
زيادتها في  والعمل على  الريماني  أعداد ساحف  انخفاض  للحد من  مباشر 
جزيرة مصيرة. وقد تم توثيق أن التلّوث الضوئي يتسّبب في إحداث اضطراب 
إحداث  عن  فضًا  البالغات؛  اإلناث  الساحف  لدى  التعشيش  سلوكيات  في 
تشويش يعترض توجه فراخها نحو البحر ُبعيد خروجها من األعشاش، وقد 
عام  أوائل  في  سابقً  الفراخ  توجه  على  الضوئي  التلوث  تأثير  عن  اإلباغ  تم 
لمواجهة  واالقتصادية  االجتماعية  األدوات  الدراسة  هذه  وتستخدم   .1997
المحلية  المجتمعات  إشراك  ويعّد  الجزيرة،  في  المحلية  اإلنارة  في  التغيرات 
والتواصل معها هو جوهر المبادرة، إضافًة إلى استكمال إصدار قانون اإلنارة، 
استبدال  بإجراءات  للقيام  رائد  ومشروع  الصلة،  ذات  الجهات  مع  والتواصل 
أفراد  تزويد  ُبغية  )إنفوغرافيك(  بياني  رسم  وضع  تم  وقد  اإلنارة،  تجهيزات 

المجتمع بخيارات عّدة لتعديات اإلنارة.

وقد تم إطاق المشروع في شهر أغسطس، حيث قام ممثلون من جمعية 
من  العديد  بزيارة  العالمية   المستقبل   بحار  شركة  ومن  الُعمانية  البيئة 
السلطات والمنظمات في جزيرة مصيرة للمطالبة بحلول وتعديات في اإلنارة 
تكون صديقة للساحف، وتضّمنْت األطراف ذات الصلة كّلً من والي مصيرة، 
جمعية المرأة الُعمانية )مصيرة(، ووزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد 
المياه )مصيرة(، وذلك بدعم من هيئة البيئة. وسيتم االنتهاء من الدراسة 

في عام 2022.

المنشورات

من دواعي فخر واعتزاز جمعية البيئة الُعمانية أنها ساهمت في عدٍد من المنشورات الُمتعلقة بالساحف البحرية في ُعمان، والواردة 
أدناه:

تحليل النظائر الُمستقّرة )d13C and d15N( لسالحف الزيتوني في جزيرة مصيرة، ُعمان: استقصاء أّولي
أيه إف ريس، إن سوين- دياز، جي هايوود، إم صّروف ويلسون، تي السريري، أيه ويلسون، أيه سي برودريك، بي جي جودلي.

إن تحليل النظائر الُمستقّرة هو بمثابة أداة ُتسَتخدم في الدراسات البيئية لفهم سلوك الساحف للبحث عن المكان والكأل )الغذاء( 
والتكاثر. وقد حاول العلماء في هذه الدراسة إيجاد صلة وصل ما بين حجم أجسام ساحف الزيتوني الموجودة في جزيرة مصيرة وبين 
الموائل التي يتواجد فيها الغذاء، حيث لم ُيظِهر التحليل أي استدالالت مباشرة وُيعّزى ذلك على األرجح إلى عوامل عّدة )صغر حجم 
العّينة، عدم وجود توقيع عذائي/ مكاني محّدد، أو عدم وجود نسب نظيرية/ مكانية(. وقد تم نشر هذه الورقة العلمية في النشرة 

اإلخبارية لسالحف المحيط الهندي في يوليو عام 2021.

البحرية لعام ٢0٢١ في منطقَتي  التقرير اإلقليمي السنوي لمجموعة االتحاد الدولي لصون الطبيعة المتخصصة في السالحف 
الشرق األوسط وجنوب آسيا – فصل ُعمان

مايا صّروف ويلسن، خولة األزري، ُسعاد الحارثي، روبيرت بالدوين، إيرل بوسارت، مانجوال تيواري، أندرو ويلسن، ثريا السريري.

يلّخص  حيث   2020 عام  تقرير  على  عمان  فصل  يستند 
المعلومات المنشورة الحالية حول أنواع الساحف األربعة التي 
ش في ُعمان ضمن إطار وحدة اإلدارة اإلقليمية للمنطقة  ُتعشِّ
الشمالية الغربية من المحيط الهندي )NWIO RMU( وهي: 
الريماني  ساحف   ،)Chelonia mydas( الخضراء  الساحف 
Eretmochelys im�( الشرفاف  ساحف   ،)Caretta caretta(

bricata(، ساحف الزيتوني )Lepidochelys olivacea(، وقد 
ووفرتها  الساحف  توزيع  صة  الُملخَّ المعلومات  هذه  غّطت 
الجهود  إلى  باإلضافة  بها  الُمحِدقة  والتهديدات  واتجاهاتها 
المبذولة من أجل األبحاث والصون، وما يزال هذا التقرير قيد 

النشر.

19التقرير السنوي ٢٠21

سلحفاة ريدلي الزيتوني، غاسي الفارسي

سلحفاة الريماني، غاسي الفارسي



مشروع النهضة لصون الحيتان والدالفين

أطلس الثدّيات البحرية في الُعمانية

عام  بدأ  الذي  والدالفين  الحيتان  لصون  النهضة  مشروع  يتواصل  ش.م.ع.ع،  للخدمات  النهضة  شركة  من  المتجدد  التمويل  بفضل 
2011 واستمر طوال  عام 2021 وذلك بالتنسيق مع هيئة البيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث تم بفضل 
هذا التمويل إتمام إنتاج »أطلس الثدييات البحرية الُعمانية«، ويوفر هذا األطلس وصفً مفّصًا للجغرافيا الحيوية للثدييات البحرية التي 
تم  التي  والبراهين  األدلة  من  وُمستمّدة  ُمسَتخلصة  المعلومات  وهذه  اليوم،  تاريخ  لغاية  الُعمانية  المياه  في  وتوثيقها  معاينتها  تم 
تجميعها وتحليلها  خال األبحاث العلمية؛ بما في ذلك كل المعاينات والمشاهدات للحيتان والدالفين التي تم توثيقها عبر المسوحات 
الميدانية الُمكّرسة لهذا الغرض، إضافًة إلى المشاهدات الَعَرضية والتي تم توثيقها من ِقَبل أطراٍف أخرى. يستهدف األطلس، والذي 
باإلمكان تحميله مجانً من موقع جمعية البيئة الُعمانية اإللكتروني/ قسم »الموارد«، كًا من المهتّمين بالحيتان والدالفين والعلماء 

والمستشاريين البيئيين وواضعي السياسات والمختّصين لتطوير وتوفير وسائل الستكمال المعارف الموجودة عن الحوتيّات.

المسوحات الميدانية للحيتان والدالفين

في  مارس  شهر  في  أسبوعين  لمدة  ميداني  مسح  إجراء  تم 
التسجيل  أجهزة  نشر  وإعادة  استعادة  بهدف  الحانيات  خليج 
الصوتية العائمة التي تم نشرها سابقً عام 2020، وذلك من أجل 
رصد أغنية الحوت األزرق. إضافًة إلى ذلك، تم تقييم حالة جسم 
أسفرت  وقد  طّيار.  بدون  طائرات  باستخدام  الحدباء  الحيتان 
ومعاينات  مشاهدات  عن  السفن  على  القائم  المسح  جهود 
متعددة لسبعة أنواع من الحوتيات؛ إلّا أنه لم يتم الكشف عن 
مشاهدة الحيتان الحدباء المتواجدة في بحر العرب وال الحيتان 
الزرقاء أيضً، وفي عام 2021 تم تسجيل مياه سطحّية أكثر دفئً 
)زيادة في درجة حرارة سطح البحر تصل إلى 1.5 درجة مئوية(، 
في  المنطقة  في  للحيتان  ُمعَتاد  الغير  الغياب  فرضية  وترتبط 
بعلوم  المتعّلقة  تلك  المتغّيرة  بالظروف  العام  من  الوقت  هذا 

المحيطات.

شهر  في  أسابيع  ثاثة  لمدة  ميداني  مسح  أيضً  إجراء  تم  كما 
نوفمبر في خليج مصيرة، حيث كان الهدف الرئيسي من ذلك 
من  بتقييم  للقيام  طيار  بدون  طائرات  استخدام  هو  المسح 
الحدباء  للحيتان  الصحية  للحالة  مكّثف  غير  وبشكل  بعد  على 
في بحر العرب وذلك عن طريق تحديد حالة الجسم والتي يتم 
بعد  عن  الجوي  التصويري  المسح  تقنيات  خال  من  تقييمها 
والذي يعطي قياسات شكلية محّددة ويكشف عن المؤشرات 
الصحية الموجودة؛ وأثناء القيام بعملية المسح، تمت مشاهدة 
نوعين من الحيتان في المنطقة أثناء القيام بالمسح الميداني 
يقارب  ما  ماقاة  تمت  حيث  برايد(،  وحيتان  الحدباء  )الحيتان 
من  كلٍّ  جمع  تّم  وقد  العرب.  بحر  حيتان  من  أحدب  حوت    30
الهوّيات التعريفّية المصّورة والخزعات وبيانات المسح التصويري 
وحالتها  الُمسَتثناة  المجموعة  تلك  لحالة  المعايير  تقييم  ُبغية 

الصحية.
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المنشورات

من دواعي فخر واعتزاز جمعية البيئة الُعمانية أنها ساهمت في عدٍد من المنشورات الُمتعّلقة بالحيتان والدالفين، والواردة أدناه:

ُمستجّدات األبحاث الُعمانية: نتائج وُمستجّدات المسح األولّي لعمليات نشر  األجهزة الصوتية في المياه العميقة.
أيه ويلسون، جي مينتون، إف كريستيانسن، إس سيرتشيو، دي كولوياك، أر بالدوين، تي كولينز، دي ماكدونالد، إم صّروف ويلسون، 

إس الحارثي.

تلّخص هذه الدراسة نتائج المسح الذي ُأجِري لمدة أسبوعين في خليج الحّلانّيات والذي ُيعَتبر منطقة حيوية لتاقي الثدّيات في المياه 
الُعمانية، وقد أسفرت الجهود المبذولة في المسوحات الُمعتِمدة على السفن الصغيرة ولمدة ثاثة عشر يومً ُمتتالية عن مشاهدات 
أنواع من الدالفين المعروفة والشاِئعة، ولحيتان برايد، ودالفين ريسو، ودالفين المحيط الهندي الحدباء،  دة لكلٍّ من  ومعاينات ُمتعدِّ
والدالفين القارورّية األنف في المحيطين الهندي والهادئ، والحيتان القاتلة الكاذبة، باإلضافة إلى مشاهدة واحدة لحيتان العنبر القزم، 
ولكن لم تتم مشاهدة حيتان بحر العرب الحدباء وال الحيتان الزرقاء أثناء عملية المسح هذه. وفي هذه الدراسة ال  تزال أسباب غياب 
حيتان بحر العرب الحدباء غير معروفة؛ ولكن يمكن أن ُتعَزى إلى ارتفاع درجة حرارة المياه؛ األمر الذي يمكن أن يؤّثر على أنواع فرائسها، 
وبالتالي على توزيعها.  وقد تم تقديم هذه الورقة العلمية إلى اللجنة العلمّية التابعة للمفوضّية الدولية لصيد الحيتان في أبريل 

من عام ٢0٢١.

مشاهدة تحركات شهرية ومعاينات تاريخية ألعداد من الحوت األزرق القزم والتي تم االستدالل إليها عن طريق رصد أغانيها
تي برانش، سي موناهان، أيه سيروفيك، إس الحارثي، سي أليسون، إن بالكازار، دي بارلو، إس كالديران، إس سيرتشيو، إم دابل، أر دريو، 

أيه جيدامك، كيه هودج، كيه كو

رة  ُمتكرَّ أغاني  الهندي، وتنتج كل مجموعة  المحيط  الجنوبي وشمال  الكرة  الزرقاء في نصف  الحيتان  تعيش مجموعات متعددة من 
تكون ثابتة على مدى عقود والتي يتم استخدامها لتحديد المناطق التي تتواجد فيها، وفي حين أن حيتان القطب الجنوبي الزرقاء 
وحيتان جنوب شرق المحيط الهادئ  الزرقاء األقزام)سيبو، تشيلي/بيرو( تعيش في مناطق منفردة حيث من السهل تقييمها؛ بينما 
ية من ) الحيتان الزرقاء األقزام( تعيش في مناطق ُمتداِخلة حيث يصعب فصلها وتقييمها. وقد قام العلماء،  المجموعات الخمس الُمتبقِّ

في هذة الدراسة، بجمع كافة البيانات الُمتاَحة من المواقع التي تم تسجيل األغانية الصوتية فيها ومن ثم قاموا بمائمة النماذج المكانية 
الموجودة للتنبؤ بمكان ظهور كل مجموعة كل شهر. وقد تم تقديم هذه الورقة العلمية إلى اللجنة العلمّية التابعة إلى المفوضّية 

العالمية لصيد الحيتان في أبريل من عام ٢0٢١.

تقييم العزلة الُمستمّرة لمجموعة حيتان بحر العرب الحدباء واستمراريتها عبر بحر العرب من خالل التباين الجغرافي في األغنية.
إس سيرتشيو، أيه ويلسن، إس الحارثي، كيه أشوك، أر بالدوين، أر كولينز، أيتش جريه، دي ماكدونالد، جيه مينتون، سي ميورهيد، إم 

ساكيت، إم صّروف ويلسون.
تم اعتماد أغاني حيتان بحر العرب الحدباء الُمسجلة قبالة السواحل الُعمانية بين عامي 2011 و2018، كركيزة لتقييم التغيير الحاصل خال 
8 سنوات والستكشاف وجود اي أغاني جيدة قد تدل على االختاط مع فصائل نصف الكرة الجنوبي، وقد تبين محافظة األغاني الُعمانية 
على تغيرها البطيئ والتدريجي نسبيً مع وجود استثناءات بسيطة، وهو أمٌر ال ُيماثل ما يحدث مع بقية الفصائل العالمية من الحيتان 
الحدباء، مما يؤكد وبشكٍل واسع على انعدام التمازج مع األنماط األخرى، الذي وإن حدث يؤدي عادًة إلى استبدال أغنية المجموعة كاملة 
بأغاني المجموعة المهاجرة )مشابه لما يحدث في نصف الكرة الجنوبي(، وهذه النتائج تعزز مفهومنا حول عزلة هذه المجموعة كما 
تبين في الدراسات الوراثية وحول كونها مميزة ومتفردة من جهة أنماط سلوكها وتاريخ حياتها. تم تسليم هذه الورقة العلمية إلى 

اللجنة العلمية التابعة للمفوضية الدولية لصيد الحيتان خال أبريل/مايو 2021.

اعتماد التسويق االجتماعي ضمن المجتمعات المحلية للتعامل مع ظاهرة تشابك األحياء البحرية الفطرية مع معدات الصيد 
المهجورة: حالة للدراسة والتعلم

م صروف ويلسون، ك تورلي، ل ع داعر، ح المسروري، ح المسقطي، م العوفي، ع البلوشي، س الحارثي، أ ويلسون.

إن وقوع األنواع البحرية، وال سّيما الحوتّيات والساحف البحرية المُمهّددة باالنقراض، فريسًة في مرمى ُمعّدات وشباك الصيد المهجورة 
البيئة، إن دراسة الحالة هذه تقوم بتطبيق  والمرمّية وتشابكها فيها هو مصدر قلق جسيم بالنسبة لجهود الصون والحفاظ على 
التسويق االجتماعي باالعتماد على المجتمعات المحلّية وذلك من أجل التقليل من حاالت تشابك األحياء البحرية في شباك الصيد في 
والمنَهج  األسلوب  القمامة هو  حاويات  والمرمّية في  الُمهَملة  الشباك  بطريقة مسؤولة من  التخّلص  اعتماد  وإن  جزيرة مصيرة.  مياه 
الُمبَتغى؛ فقد تم تخصيص ووضع ثاث حاويات تزامنً مع بذل الجهود التوعوية والتثقيفية باإلضافة إلى التواصل المباشر مع الصيادين 
والمعنيّين من أصحاب القرار. وقد استغرقت هذه الدراسة مدة 23 أسبوعً، وَخُلَصْت إلى نتائج تشير إلى انخفاض معّدل نسبة تبّني 
التركيز على تغيير السلوك المحدد هو طريقة تتطلَّب  الصيادين للسلوك المسؤول المطلوب، كما ُتشير االستنتاجات أيضً إلى أن 
الموارد والوقت لحل مشاكل الصون الملحة؛ ال سّيما تلك الناتجة عن الصناعات المعّقدة مثل الصيد. تم نشر هذه الدراسة في مجلة 

التسويق التجاري الفصلّية في نوفمبر من عام ٢0٢١.

التعاون الوطني واإلقليمي

إن جمعية البيئة الُعمانية من أعضاء شبكة حيتان بحر العرب، والتي تضُم ممثلين عن اإلمارات العربية المتحدة وباكستان والهند 
وسريانكا وإيران، إضافة إلى عدٍد من الباحثين الدوليين، حيث تعمل الشبكة على إطاع كافة األعضاء بكل المستجدات فيما يتعلق 
برؤية الحوتيات أو حاالت تشابكها وجنوحها؛ األمر الذي يساعد على معرفِة وإدراك هيكل توزع هذه الحيتان، وقد تم خال عام 2019 إطاق 

منصٍة إلكترونيٍة للبيانات تساعد على تبادل المعلومات والبيانات وقواعد وأصول تنفيذ االبحاث فيما بين األعضاء.
في شهر فبراير من عام 2020 وضمن مؤتمر أطراف اتفاقية األنواع المهاجرة، تم منح »اإلجراءات المتضافرة« المتعلقة بحيتان بحر العرب 
الثغرات  سد  على  التركيز  مع  مسبقً،  تحديدها  تم  التي  اإلجراءات  منظومة  باستكمال  يسمح  بما  سنوات؛   3 لمدة  تمديدًا  الحدباء 
زيادة  المنطقة، والعمل على  الوعي والكفاءات في  الحدباء، وزيادة مستويات  العرب  المعرفية، واستكمال عمليات مراقبة حيتان بحر 
المشاركة والمساهمة الرسمية من الجهات الحكومية في المنطقة لدعم مبادرات الصون اإلقليمية، وفي هذا السياق تقوم جمعية 
لألطراف  والكفاءات  القدرات  لبناء  إقامة ورشة عمل  ُبغية  المحلية  الحكومية  الجهات  والتشاور مع  والتنسيق  بالعمل  الُعمانية  البيئة 

الُعمانية ذات المصلحة من القطاعين الصناعي والحكومي.

هيئة  تترأسها  والتي  البحرية  الحيوانات  لنفوق  الوطنية  اللجنة  في  الُعمانية عضو  البيئة  فإن جمعية  المحلي،  الصعيد  على  أما 
البيئة، وتضم في عضويتها عددًا من األطراف ذات العاقة والمصلحة بما في ذلك: خفر السواحل وشرطة ُعمان السلطانية وجامعة 
السلطان قابوس وديوان البالط السلطاني ووزارة الصحة وبلدية مسقط ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والبحرية 
أن  كما  والحيوانية،  النباتية  الوراثية  للموارد  الوطني  والمركز  الطبيعي  التاريخ  ومتحف  السياحة  ووزارة  الُعمانية  السطانية 
جمعية البيئة الُعمانية من أعضاء اللجنة الفنية المسؤولة عن تقديم التوصيات واالستشارات للجنة الوطنية لنفوق الحيوانات البحرية.

وقد قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بدعوة ممثلين عن جمعية البيئة الُعمانية للمشاركة في الفريق الوطني 
بهدف تحقيق أهداف عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية الُمستدامة )2021-2030(، والذي نظمته اللجنة الحكومية 
الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونيسكو. تهدف هذه المبادرة إلى دعم الجهود المبذولة من أجل عكس عجلة التدهور الصحي 
للمحيطات من خال جمع العديد من الجهات واألطراف ذات الصلة المعنيين في جميع أنحاء العالم. ويضّم الفريق الوطني ممثلين من 
– ديوان البالط السلطاني ووزارة الخارجية ووزارة النقل  هيئة البيئة ومكتب حفظ البيئة  جهات وهيئات مختلفة؛ بما في ذلك 
اجتماعات في  انعقاد  تم  الكثير. وقد  قابوس وغيرها  السلطان  والتعليم وجامعة  التربية  ووزارة  المعلومات  وتقنية  واالتصاالت 

شهري سبتمبر وأكتوبر لمناقشة أهداف الفريق الوطني والعمل الذي أنجزته مختلف الهيئات والجهات الحكومية حتى اآلن. 

سمكة قرش الحوت، بول فاندينيت
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مشروع صون ودراسة الطيور الجارحة

ُتعتبُر الطيور الجارحة أو الطيور المفترسة، مثل العقبان والصقور والنسور والشياهين والبيزان والبوم، مؤشراٍت حيٍة ورئيسيٍة على 
الصحة العامة للنظام البيئي؛ فهي ُتقّدُم خدماٍت بيئيٍة جليلٍة كونها تترّبع على قّمة السلسلة الغذائية، فمثال على ذلك، أنها تتغّذى 
على المايين من الحشرات التي لو قُّدر لها البقاء لشكّلتْ تهديدًا جسيمً للزراعة، كما أنها تقتات على جيف الحيوانات التي لو بقيت 
لعِملْت على نشر األمراض واألوبئة. وقد أدت نشاطات التنمية البشرية الجارية عبر العقود القليلة الماضية إلى تقسيم وتشتيت الموائل 
الطبيعية للطيور الجارحة، كما تأثرت بشدة بالغة بغيرها من العوامل البشرية األخرى مثل التوسع الكثيف الستخدام األراضي للزراعة 
وألغراض أخرى، والصعق الكهربائي والتصادم مع أبراج الطاقة المنتشرة، والصيد والتسمم والوقوع في األسر، وانخفاض نسبة التكاثر 
نتيجة لاستخدام الُمفرط للمبيدات الحشرية والزراعية وغيرها من الُملّوثات. كل هذه التهديدات والمخاطر المتواصلة أدت إلى تناقص 

أعداد الطيور وَتَقلُّص النطاق الجغرافي للكثير منها.

 وبالرغم من الُمعّوقات والقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد 19، قامت جمعية البيئة الُعمانية، وبدعم سخّي من صندوق ديزني 
للصون، بإتمام المسوحات الميدانية الُمتعّلقة بتكاثر النسور من شهر فبراير ولغاية أغسطس، وكنتيجة لذلك تم تحديد وجود 12 زوج 
شة في جزيرة مصيرة، كما تمت زيارة ما مجموعه 77 موقع ُبغية تحديد أماكن أعشاش النسور اآلذنة  من نسور الرخمة المصرية الُمَعشِّ
ف عليها في جبال الحجر، وإّن فشل األعشاش  في مرحلة وضع البيض فاق التوقعات؛ ولذلك سيكون هناك المزيد من التحقيقات  والتعرُّ
بخصوص ذلك عام 2022. وإن مسوحات تكاثر النسور اآلذنة التي تجريها الجمعية هي األولى من نوعها على اإلطاق في ُعمان. وقد ُأجِري 
12 مسح ميداني لخطوط الطاقة المتوّسطة الجهد على طول الخطوط القريبة من مكّبات النفايات، باإلضافة إلى القيام بمسح 17 موقع 
من مرادم النفايات. وقد تمّكن فريق الجمعية في مكّب نفايات تاهوا من الحصول على مشاهدات ُمذهلة لـ 117 من نسور الرخمة المصرية 

فراخً وصغارًا وبالغين. 

صغير النسر اآلذن، أنتونيا فيج

ة  لجمعية البيئة الُعمانية في شهر مايو ، حيث تّم تركيبها بجانب عش نسر آذن في منطقة  جبل قهوان  وقد تّم التبّرع بكاميرة فخيَّ
في جنوب الشرقية. وقد التقطْت هذه الكاميرة صغير نسر آذن وهو يقفز داخل العّش ويرفرف بجناحيه اللذان لم يكسوهما الريش 

بعد. 

ب، وكانت هذه  وخال موسم مراقبة التكاثر من عام 2021، تم تزويد خمسة أفراخ  من النسور اآلذنة بحلقات هوّية فريدة وقابلة للَتَعقُّ
المبادرة نتاج تعاون ما بين جمعية البيئة الُعمانية وبين هيئة البيئة ومكتب حفظ البيئة – ديوان البالط السلطاني ومجلة أبحاث 
ب في محمّية السارين الطبيعية؛ حيث ُيعَزى سبب  د بحلقة َتَعقُّ الطيور الدولية. وفي شهر أوكتوبر تم العثور الحقً على طائر نافق ُمَزوَّ

نفوقه على األرجح إلى تلّقيه صدمة كهربائية.

وقد كان للمجتمعات المحلّية دورًا بارزًا وحاسمً في هذا المشروع؛ وقد قام الفريق المعنّي بالتواصل مع 45 شخص ُبغَية الحصول على 
لين عن السلطات المحلية وهيئة البيئة ومكتب حفظ  معلومات حول المناطق التي تتكاثر فيها النسور اآلذنة؛ ويضم هذا الفريق ُممثِّ

البيئة – ديوان البالط السلطاني وشركة بيئة وإيكو فيجن وشركة حيا للمياه.
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مشروع التوعية المجتمعية والتواصل مع المجتمعات المحلية وإشراكها 

استمرت جائحة كوفيد 19 بالحليولة دون المضّي ُقُدمً في تخطيط وتنفيذ أنشطة الجمعية وفعاليات التواصل لديها مع المجتمع في 
عام 2021؛ وبالرغم من ذلك، فقد تم تقديم عروض مرئية متعّددة على منّصات إلكترونية عبر اإلنترنت، كما هو مبّين أدناه، كما استمّرت 
جمعية البيئة الُعمانية عبر مناصات التواصل االجتماعي لديها في إدراج رسائل ومحتويات تدعو إلى التثقيف ونشر الوعي البيئي على 

مدار العام.

وقد ُدِعَيْت جمعية البيئة الُعمانية للمشاركة في ورشة عمل افتراضية قام باستضافتها المركز البيئي للمدن العربية )مبادرة من 
ِقَبل بلدية دبي(، وذلك من أجل التعريف بالجمعية وجهودها المبذولة في سبيل صون البيئة، حيث انضّم إلى  هذه الورشة عددًا من 
لين عن منّظمات عربية من 12 دولة مختلفة، حيث جرى التركيز بشكل كبير على التعليم والتثقيف وتمكين فئة الشباب  الحضور ممثِّ
وتنفيذ أهداف التنمية الُمسَتدامة. وقد تم إلقاء محاضرة في شهر أوكتوبر لكلية ُعمان للسياحة للتعريف بالسياحة المسؤولة فيما 
يخص بمشاهدة أسماك القرش الحوت والثدييات البحرية في ُعمان؛ فإّن هذه الكائنات تواجه مجموعة متعّددة من التهديدات واألخطار 
مي الرحات البحرية. وقد ُدِعَيْت جمعية البيئة  سواء كانت طبيعية أو من صنع البشر؛ بما في ذلك التأثيرات السلبية الناجمة عن ُمنظِّ
عرض  إلى  لليونيسكو  التابعة  المحيطات  لعلوم  الدولية  الحكومية  للجنة  الوطني  الفريق  ضمن  للمشاركة  أيضً  الُعمانية 
وتقديم األنشطة التي تقوم بها الجمعية من ِقَبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مع التركيز على خطة التنمية 

الُمسّتدامة لعام 2030 حيث تمحورْت المناقشات والمداوالت حول حالة المحيط الصحية واالستدامة. 

مشروع التواصل وتثقيف جمعية المرأة الُعمانية

وأفراد  المحلية  الحكومية  الجهات  وإشراك  الفاعل  التواصل  إن 
المجتمع المحلي يشّكل دورًا بارزًا في مشاريع الصون؛ األمر الذي 
التي تعود  الحلول  الرئيسية وتنفيذ  يساهم في تحديد القضايا 
بالمنفعة على الناس عامًة وعلى الحياة الفطرّية على حدٍّ سواء. 
مساعيها  الُعمانّية  البيئة  جمعية  تواصل  النحو،  هذا  وعلى 
الُعمانية  المرأة  جمعية  مع  التواصل  ضمان  أجل  من  الحثيثة 
وممثلين  الُعمانية  البيئة  جمعية  من  كلٌّ  قام  وقد  وإشراكها. 
المسوحات  العالمية، وكجزء من  الُمستقبل  شركة بحار  من 
الُعمانية  المرأة  جمعية  مقّر  بزيارة  مصيرة،  في  باإلنارة  المتعّلقة 
في جزيرة مصيرة في شهر أغسطس لمناقشة صون الساحف 
لمجموعات  كبيرًا  تهديدًا  الضوئي  ث  التلوُّ يشّكل  حيث  البحرية، 
على  الُمعّششة  الريماني  ساحف  من  باالنقراض  مهّددة  فرعّية 
جزيرة مصيرة؛ األمر الذي يستدعي القيام بإجراءات آنّية وتدّخات 

وقائية خاصة بالصون. 

دليل المشاهدة المسؤولة للحيتان والدالفين وأسماك القرش الحوت 

الفرص  لنا  يتيح  الذي  األمر  عبرها؛  تهاجر  أو  الُعمانية  المياه  في  تعيش  التي  والدالفين  الحيتان  من  نوعً   20 لدينا  يكون  أن  يشّرفنا 
لمشاهدة هذه الثدّيات البحرية والتعّرف عليها في موئلها الطبيعي، ومع ذلك، من المهم التأكد من أّن هذه الزيارات البحرية ال تضّر أو 
تزعج هذه األنواع. ويتألف دليل جمعية البيئة الُعمانية للمشاهدة المسؤولة للحيتان والدالفين من تعليمات بسيطة يمكن اّتباعها عند 
االقتراب من الحوتّيات، وقد تم تضمين نشرات حقائق ُأنِتجْت من ِقَبل المفّوضية الدولية لصيد الحيتان والتي تتمحور حول األنواع 
العشرة األكثر شيوعً من الحيتان والدالفين الموجودة في ُعمان، إضافًة إلى مقّدمة موّجزة عن شبكة الغذاء البحري وتشريح الدالفين 

واألخطار الُمحِدقة بالحيتان والدالفين.

إن أسماك القرش الحوت )Rhincodon typus( ُمدَرجة ضمن الائحة الحمراء لاتحاد الدولي لصون الطبيعة لألنواع المهددة تحت تصنيف 
مهددة باالنقراض، وهي تعبر سلطنة ُعمان كل موسم بين شهري مايو وسبتمبر، وقد شوهد في هذا الصيف المزيد من السكان 
يقضون أوقاتً في استكشاف مياه ُعمان، مع وجود تقارير قصصية من ِقَبل منظمي الرحات السياحية حول وجود موسم أطول ألسماك 
القرش الحوت كما وشوهدت كثافة أكبر لهذه األسماك. وقد قامت جمعية البيئة الُعمانية، إدراكً ألهمية إطاع ومشاركة المعلومات 
أبحاث  مشروع  مع  وبشراكة  ومراقبتها،  الحوت  القرش  أسماك  من  االقتراب  كيفية  العامة حول  ومع  السياحية  الرحات  منظمي  مع 
مشاهدة أسماك القرش في المنطقة العربي , ومنصة وايلدبوك وشركة المحيطات الخمسة للخدمات البيئية وهيئة 

مشاريع التثقيف والتعليم والتواصل 
مع المجتمع

الدليل على  القرش الحوت في ُعمان«. وقد تّم مشاركة هذا  »الدليل لمشاهدة ُمستدامة ألسماك  البيئة، بإطاق رسم بياني يوّضح 
وسائل التواصل االجتماعي فضًا عن توزيعه على 18 من مختلف منّظمي الرحات البحرية في مارينا بندر الروضة وفي الموج مارينا، 
كما تحّث الجمعية وتشّجع على ضرورة استعانة منّظمي الرحات والزوار بهذه الموارد لضمان االستمتاع بتجربة ممتعة ومسؤولة وآمنة 

لكلٍّ من العائات واألصدقاء واألنواع البحرية على حدٍّ سواء.

ورشة العمل والزيارة الميدانية لمحمّية بّر الحكمان

في  شاركت  والتي  الوسطى  منطقة  في  الرطبة  األراضي  محمية  حول  مارس  شهر  في  االنترنت  عبر  افتراضية  عمل  ورشة  وُأجِريْت 
الُعمانية عرضً مرئّيً  البيئة  والمنّظمة الدولية لحماية األراضي الرطبة، حيث قّدمت جمعية  البيئة  هيئة  استضافتها كا من 
يؤّكد على األهمية البحرية للمياه المحيطة بمنطقة بر الحكمان وخليج مصيرة؛ والتي ُتعَتبر منطقة استراتيجية وحّية لحيتان بحر العرب 
الحدباء، باإلضافة إلى المشاهدات الُمؤّكدة لـ 13 نوعً مختلفً من الحيتان والدالفين. وتستضيف هذه المنطقة خلجان ذو أهمية كبيرة 
الحتوائها على أشجار القرم ومروج األعشاب البحرية وسهول طينّية بين المّد والجزر والتي تستفيد منها مجموعة متنّوعة من األحياء 
البرية من الساحف البحرية والشعاب المرجانّية إلى الطيور الساحلّية. وتستضيف أيضً المياه الواقعة قبالة منطقة بّر الحكمان، على 
نحٍو ملحوٍظ، أضخم أنواع الشعاب المرجانّية في المنطقة )والتي تكاد أن تكون حصرّية من فصيلة مونتبورا إس بي. وقد قامت كلٌّ 
من هيئة البيئة والمنظمة الدولية لحماية األراضي الرطبة ومركز علوم البيئة ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية 

بتقديم العروض المرئّية حول أهمية النظام األحيائي للمحمّية.  

استزراع  حول  يومين  لمدة  عمل  ورشة  لحضور  الُعمانية  البيئة  جمعية  بدعوة  ش.م.ع.م  ُعمان  أسماك  تنمية  شركة  قامت  وقد 
الروبيان في منطقة بّر الحكمان، وقد حضر أيضً ورشة العمل هذه ممثلون عن هيئة البيئة ومكتب حفظ البيئة – ديوان البالط 
السلطاني ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث عرض ممثلو شركة تنمية أسماك ُعمان مشروع استزراع 
المختلفة لمشاركة  الحكومّية  الجهات  الذي شّجع  األمر  الحكمان؛  بّر  المرتبطة به في منطقة  له والمواقع الساحلية  الُمخّطط  الروبيان 
المعلومات وتبادل اآلراء حول هذا الموضوع. كما تشّجع جمعية البيئة الُعمانية المّطورين وأصحاب مشاريع التنمية على جعل الحساسية 

البيئّية وحماية المنطقة وصونها في طليعة المناقشات والحوارات للمضّي ُقُدما بعد لك.
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ساعة األرض

إن ساعة األرض هي مبادرة عالمية تهدف لتشجيع األفراد والمجتمعات والشركات إلطفاء األضواء الغير ضرورية لمدة ساعة من الزمن 
وذلك في السبت األخير من شهر مارس كرمز اللتزامنا اتجاه كوكبنا، وقد احتفلت جمعية البيئة الُعمانية بساعة األرض لهذا العام من 
انتقاء  الجميع على  لتشجيع  يوميً  التحديات  تم نشر  االجتماعي؛ حيث  التواصل  لمدة شهر على وسائل  استمّرت  خال حملة طويلة 
خيارات أكثر استدامًة كمستهلكين. وقد كنا في غاية السرور أيضً لتعاوننا مع شركة طلبات وشركة مزون للكهرباء من أجل 
مبادرات توعوية وتثقيفّية مختلفة. وإنه ألمر رائع أن نرى كيف اجتمع الناس العامة والمنظمات على حدٍّ سواء من كل أنحاء ُعمان ليعّبروا 

عن تضامنهم  تقديرًا ودعمً لهذا االلتزام العالمي. 

حملة جمعية البيئة الُعمانية »تّو وقَته«

تم إطاق حملة »تّو وقَته« لجمعية البيئة الُعمانية في عام 2021 لتعزيز تبّني السلوكيات المجتمعية الُمسّتدامة والبيئية في جميع أنحاء 
ُعمان، وبدعٍم من رعاة الحملة؛ الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي الُمسال، إضافًة إلى التبرعات السخّية من فندق قصر الُبستان 
وشركة سي جي جي وشركة بيترجراس ومجموعة سابكو، رّكزت الحملة على ثاثة محاور رئيسية: )1( الحد من استخدام األدوات 
الباستيكّية األحادّية االستعمال، )2( الحد من ظاهرة رمي الُمخّلفات، )3( تعزيز ودعم إعادة التدوير. وقد تمت مشاركة محتويات تخاطب 

هذه المحاور على وسائل التواصل االجتماعي شهرّيً مع القيام بأنشطة إضافية على مدار العام؛ بما في ذلك: 

حملة التنظيف الُكبرى العالمية

في الفترة التي سبقت فعالية يوم األرض في 22 من شهر أبريل، قامْت جمعية البيئة الُعمانية بتشجيع المجتمعات المحلّية للمشاركة 
في حملة التنظيف العالمية الُكبرى، مع التأكيد على نشر اإلرشادات الوقائية اآلمنة والازمة في ظّل جائحة كوفيد لدعم األفراد القائمين 
على حمات التنظيف هذه ضمن نطاق بيئتهم المحلّية، وما زالت هذه اإلرشادات متوّفرة وُمتاحة على الموقع اإللكتروني لجمعية البيئة 

الُعمانية.

حملة رمضان للحد من إهدار الطعام

قامت جمعية البيئة الُعمانية بالشراكة مع شركة بيئة خال رمضان لتقديم حملة على وسائل التواصل االجتماعي بهدف نشر الوعي 
حول ما يسببه هدر الطعام من أضرار على البيئة؛ فضًا عن تشجيع اآلخرين إليجاد حلول للحد من هدر الطعام في المنازل وإيجاد حلول 

لذلك. 
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سلســلة ورش العمــل البيئيــة االفتراضيــة لــكلٍّ مــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة/ واالتحــاد األوربّي/ 
مكتــب البيئــة األوربي

تبادل  العمل بهدف  لتقديم سلسلة من ورش  األوربي  البيئة  األوربي ومكتب  االتحاد  الُعمانية شراكًة مع  البيئة  عقدت جمعية 
ثات نمّوًا في سلطنة ُعمان، وفي حين يتم اّتخاذ التدابير  الخبرات حول مشكلة التلّوث الباستيكي؛ حيث ُيَعّد الباستيك أحد أسرع الُملوِّ
الازمة لمعالجة هذه المشكلة؛ مثل حظر استخدام األكياس األحادية االستعمال، إال أنه ال يزال هناك المزيد من اإلجراءات الواجب القيام 
بها. وتهدف سلسلة ورش العمل االفتراضية هذه لزيادة نشر الوعي بين المجتمعات المحلية والسعي من أجل تعزيز القيام بالتغيير 
ب النفايات الباستيكّية في حياتهم اليومّية. وكشفت ورش العمل أيضً تدابير ملموسة للسعي وصوالً  من خال تشجيع اآلخرين لتجنُّ
إلنتاٍج واستهاٍك ُمسَتداَمين ونحو تجارة التجزئة وإدارة النفايات. وقد تّم تسجيل ورشَتي العمل وهما متاحتان للمشاهدة على قناة 

اليوتيوب لجمعية البيئة الُعمانية.

شهر يوليو خاٍل من الباستيك

قامت جمعية البيئة الُعمانية، بناًء على جهودها الرامية إلى تعزيز السلوكّيات الُمستدامة في ُعمان، باالنضمام إلى المبادرة العالمية 
»شهر يوليو خاٍل من الباستيك«، وذلك من أجل نشر الوعي حول اآلثار السلبية لألدوات الباستيكّية األحادية االستعمال على البيئة 
حل  في  للمساهمة  ُمسَتهِلكين  أم  ُمنِتجين  كانوا  اآلخرين، سواء  وتحفيز  تشجيع  أجل  من  وأيضً  حدٍّ سواء،  على  البشرية  والصحة 
هذه المشكلة. كما تم القيام بحملة على وسائل التواصل االجتماعي على مدة شهر كامل ومقاطع فيديو متحركة وجدول زمني من 

الفعاليات االفتراضية على مدار شهر كامل.

اليوم العالمي للتنظيف

العالمي للتنظيف؛ حيث عمل 42 متطوعً،  باليوم  الُعمانية في 18 من شهر سبتمبر لاحتفاء  البيئة  اجتمع أعضاء ومتطعو جمعية 
ر بنحو 927 كج من القمامة من شاطئ السيب. ونوّد أن نعّبر عن جزيل شكرنا لشركة عمران  صغارًا وكبارًا، با كلٍل وال ملٍل إلزالة ما ُيقدَّ
على تعاونها الُمثِمر معنا في هذه المبادرة وشركة بيئة أيضً لتقديمها الدعم والخدمات اللوجيستية.مشاريع التثقيف والتعليم 

والتواصل مع المجتمع.
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ُمبادرة المدارس الخضراء

تم إطاق مبادرة المدارس الخضراء لتحفيز ونشر الوعي البيئي ولتعزيز ثقافة الصون والممارسات الُمسَتدامة ضمن المدارس في جميع 
شركة فيوليا وُمبادرة حديقة  ٍم من  ُمَقدَّ وبتمويٍل   2019 المبادرة في شهر سبتمبر من عام  إطاق هذه  تّم  السلطنة. وقد  أرجاء 
إيميلي؛ وقد حضرت 450 مدرسة من كل أنحاء السلطنة الزيارات التعريفّية األولّية في محافظاتهم، وسّجلت 118 مدرسة للمشاركة حيث 
قّدموا 45 مقترح. وبعد أن قام موظفو جمعية البيئة الُعمانية بالمراجعة المطلوبة، تم انتقاء 33 ُمقَترحً للمضي ُقُدمً في المسابقة 
حيث تم توزيعهم ضمن ثاثة محاور كاآلتي: 13 ُمقَترح يتنافسون في إدارة النفايات، و11 ُمقَترح يتنافسون في إدارة المياه، و9 ُمقَترحات 
ام في النهاية من تحديد المدارس التسع الفائزة  ع بسبب جائحة كوفيد 19، تمّكن الُحكَّ يتنافسون في إدارة الطاقة، وبعد تأخير غير ُمتَوقَّ

في المسابقة واإلعان عنها في شهر مارس من عام 2021.

وُطِلَب من المدارس الُمشاِركة في المسابقة تشكيل فرق بيئّية، كل فريق يتألّف من الطاب المشاِركين ومعّلم من المدرسة وعضو من 
أعضاء مجلس اآلباء واألمهات، بهدف القيام بأنشطة وفعاليات لتعزيز االستدامة في المدارس والمجتمعات المحلّية المحيطة بها. وقد 
َص موقع إلكتروني  ُطِلَب من المدارس اختيار واحد من المحاور التالية وتطبيقها: إدارة المياه أو إدارة النفايات أو إدارة الطاقة، حيث ُخصِّ
َل فريق من لجنة التحكيم  لهذا الغرض ومن َثمَّ قامت المدارس المشاِركة بتقديم تقاريرها النهاية في شهر فبراير عام 2021. وقد ُشكِّ

يضّم ممثلين عن جمعية البيئة الُعمانية وشركة فيوليا واللجنة الوطنية الُعمانية للتربية والثقافة والعلوم.

تم اإلعان عن 9 مدارس فائزة من 6 محافظات مختلفة في مارس عام 2021، وُمِنَحْت جوائز نقدّية تتراوح من 300 إلى 1000 ريال ُعماني إضافًة 
إلى الشهادات واللوحات. كما يمكن مشاهدة حفل توزيع الجوائز على على مواقع التواصل االجتماعي وقنوات اليوتيوب الخاصة بنا. 

ونبارك للمدارس التالية للفوز في مشاريعهم المتمّيزة: 

ورش العمل والمسابقات االفتراضية

أبطال البيئة

أطلقت جمعية البيئة الُعمانية، برعاية من شركة ِشل ُعمان، ورشة عمل تفاعلية باللغة العربية من أجل إلهام جيل األطفال الشغوف 
بالبيئة والذين تتراوح أعمارحم ما بين 9-13 سنة ليكونوا فاعلين في رعاية البيئة بشكل أفضل، وذلك من خال تثقيفهم وإطاعهم 
ث وتدهور الموائل الطبيعية. وقد تم إطاق هذا البرنامج الستكشاف كيف يمكن للحاضرين  على قضايا هامة مثل التغير المناخي والتلوُّ

الُمشاركين أن ُيساهموا في حماية البيئة المحيطة وتطويرها؛ واألمر األكثر أهمية هو إلهامهم كيف يمكن أن يصبحوا أبطال بيئة.

أنشطة التعليم والتثقيف

WINNERSWINNERS

إعادة تدوير مياه الوضوء للري وتشجير "حديقة ١
رة ولزيادة الوعي بأهمية الحفاظ  ا�مل" الُمصغَّ

على المياه.

إعادة استخدام مياه الوضوء لري ا�شجار وتقليل استخدام 
المياه النظيفة في عمليات الري وبالتالي تقليل تكلفة 

استهالك المياه في المدرسة مع حماية البيئة.

مدرسة الخليل بن شاذان  
جنوب الباطنة

إنشاء مشروع تطّوعي للمياه لتقليل استهالك المياه 
واالستفادة من المياه الرمادية لري المحاصيل في 

المدرسة وتربية ا�سماك ¥نشاء نظام مياه ُمسَتدام 
كنظام متكامل متعدد الروافد.

مدرسة الحسن بن الهيثم  
الظاهرة

٢

٣

زيادة الوعي بالمزايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية ١
¥عادة التدوير من خالل تقليل وإعادة استخدام 

النفايات المدرسية بطرق مبتكرة وخّلاقة.

توعية المجتمع المحلي بأهمية إعادة تدوير 
البالستيك والورق والزجاج ، وتعزيز التعاون بين 

المدرسة والمجتمع المحلي، مع تطوير أفكار جديدة 
¥عادة تدوير النفايات كميزة اقتصادية لكليهما.

مدرسة ريحانة بنت زيد  
شمال الباطنة

مدرسة سليمان بن عباد  
شمال الباطنة

مدرسة ا�مل 
مسقط

نشر الوعي البيئي والصحي في كل من 
المدرسة والمجتمع المحلي وخلق روح التحدي 

والعمل واالبتكار في مجال البيئة.

مدرسة قفيفة  
شمال الشرقية

٢

٣

خفض استهالك الكهرباء بنسبة ٢٥٪ من ١
خالل مصادر الطاقة المتجددة والتوعية وخلق 

شراكات مجتمعية مع المنظمات المختلفة.

استخدام التطبيقات والبرامج الهادفة إلى مساعدة ا�فراد 
والمجتمع المحلي على تحسين كفاءة الطاقة وتنفيذ برامج 

التوعية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز االستدامة 
البيئية وخلق جيل واعي بإدارة الطاقة قادر على الحفاظ على 

الموارد الوطنية ل½جيال القادمة.

مدرسة حفصة بنت عمر  
الداخلية

مدرسة وادي بني عمر  
شمال الباطنة

وضع سياسة ¥دارة الطاقة المتجددة وثقافة 
مستدامة داخل المدرسة والمجتمع المحلي 

بهدف خفض فواتير الكهرباء الشهرية.

مدرسة خولة بنت ثعلبة  
جنوب الباطنة

٢

٣

WINNERS

WINNERS WINNERS

1 Recycling ablution water for 
irrigation and afforestation of 
miniature ‘garden of hope’

Reusing ablution water to provide 
irrigation for trees

Al Khalil bin Shazan School 
South Al Batinah

Establishing a volunteer water project to 
minimise water consumption and make 
use of grey water to irrigate crops 

Al Hasan bin Al Haitham School 
Al Dhahira 

ST

2ND

3RD

1 Reduced and reused school 
waste materials in innovative and 
creative ways 

Developed new ideas to recycle waste 
as an economic benefit to both the 
school and local community

Raihana bint Zaid School
North Al Batinah 

Suliman bin Abbad School 
North Al Batinah 

Al Amal School
Muscat

Spreading environmental and 
health awareness in both the school 
and local community

Qufaifa School 
North Al Sharqiyah 

ST

2ND

3RD

1 Reducing electricity consumption 
by 25% through renewable energy 
sources 

Using applications and programs 
aimed at helping individuals and the 
local community to improve energy 
efficiency

Hafsa bint Omar School 
Al Dakhiliya  

Wadi bani Omar School 
North Al Batinah 

Establishing a renewable energy 
management policy and 
sustainable culture within both the 
school and local community 

Khawla bint Thalaba School  
South Al Batinah 

ST

2ND

3RD

WATER
MANAGEMENT

ENERGY
MANAGEMENTWINNERS

WASTE
MANAGEMENT

 إدارة
الميــــاه

 إدارة
النفايات

 إدارة
الطــــاقة
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ُمسابقة وعي

برعايٍة من شركة ِشل ُعمان، تم إطاق مسابقة وعي االفتراضية بهدف التثقيف ونشر التوعية البيئية في يونيو من عام 2021، وتهدف 
هذه المسابقة إلى تشجيع وتحفيز األفراد )والذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-25( على تطوير محتوى بيئي عام من خال تقديم أفام أو 
قصص قصيرة أو رسم بياني. وقد تّم تصميم هذه المسابقة لتعكس ثاث قضايا رئيسّية تؤّثر سلبً على البيئة ومجتمعاتها المحلية 
ة من حملة جمعية البيئة الُعمانية التوعوية »تّو وقَته«؛ حيث تتمحور المواضيع الرئيسية حول: رمي المخّلفات،  المحيطة، وهي ُمستمدَّ

األدوات والمواد الباستيكية األحادية االستعمال وإعادة التدوير. 

عين ذوي التجارب والخبرات الُمماِثلة وُممّثلين عن جمعية  وقامت لجنة التحكيم المعنّية، والتي تتألف من ُرعاة المسابقة ومن المتطوِّ
البيئة الُعمانية، باستام ومراجعة 89 تسجيًا وعروض مشاريع. وبعد القيام بانتقاء ثاثة عروض من كل فئة، قام ُمتاِبعونا عبر وسائل 

التواصل االجتماعي بالتصويت للفائزين النهائيين. وفيما يلي العروض الفائزة من كل فئة:

سمكة الخفاش طويلة الزعانف، بول فاندينيت
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تم االتفاق في عام 2010 بين أعضاء المجلس التنفيذي في جمعية البيئة الُعمانية على أن من أولى المهام التي تضطلع بها الجمعية هو 
القيام بتوظيف الخريجين الُعمانيين وتدريبهم على استراتيجيات صون وحماية البيئة، وعلى أصول إدارة المنظمات األهلية، مع منحهم 

الفرصة لمتابعة مسيرتهم المهنية لدى جمعية البيئة الُعمانية أو االنخراط بأدوار بيئية سواء في القطاع العام أو الخاص.

قامت جمعية البيئة الُعمانية بنجاح، على مدى اإلحدى عشر السنوات الماضية، بتدريب 15 من الشباب العمانيين بعضهم ال يزال يعمل لدى 
الجمعية وبعضهم ذهب وانضّم للقطاع الخاص أو العام فيكونوا عونً ومنهًا بخبراتهم وتجاربهم ومعارفهم الُمتمّيزة؛ وإن العديد من 

هؤالء الخريجين هم أعضاء ومتطّوعون على مستوى عاٍل من الفاعلية والنشاط وال يزالون سفراء بيئيون لسلطنة ُعمان.

وقد تم رعاية برنامج بناء القدرات في عام 2021 من ِقَبل شركة فيوليا وشركة شل ُعمان وشركة كيمجي رامداس – إشراقة وشركة 
النهضة للخدمات ش.م.ع.ع وشركة الطاووس ش.م.م وشركة توتال للطاقة، مع دعم ثاثة عمانيين خال البرنامج، وعلى الرغم 
من حصول الخريجين على التدريب في مجال معين من إدارة المنظمات األهلية، إال أن كل فرد منهم يحصل بعد إتمام برنامج التدريب على 

الخبرات في المجاالت التالية:

· إدارة جمعية البيئة الُعمانية – إدارة الجمعيات األهلية وجمع التبرعات.	
· جهود الصون لجمعية البيئة الُعمانية – األبحاث والصون.	
· تنسيقات جمعية البيئة الُعمانية – التعليم والتثقيف والتواصل مع المجتمع	

رباب اللواتية
الحياة  علوم  في  تخصص  العلوم،  في  الباكالوريوس  درجة  اللواتي  رباب  الفاضلة  تحمل 
الفطرية والصون من جامعة ال تروبي في ميلبورن، استراليا. انضّمت رباب إلى جمعية البيئة 
انخرطت  2021 حيث  االجتماعي في شهر فبراير عام  والتواصل  الصون  الُعمانية كمنّسقة 
في أعمال فاعلة كمعالجة البيانات وإعداد التقارير والتواصل الُمثِمر مع الهيئات الحكومية 
المحلية وإشركها. كما كان لرباب أيضً دورًا بارزاَ وكبيرًا في تقديم وتطوير عروض مرئية عن 
مشاريع الصون واألبحاث لدى جمعية البيئة الُعمانية؛ بما في ذلك تلك التي ُتعنى بالطيور 
افتراضية عبر  ت أيضً دورات  أَتمَّ البحرية واللبان. كما  البحرية والثدّيات  الجارحة والساحف 
اإلنترنت ترّكز على مشاريع العلوم المدنية والتنمية الُمسَتدامة والُمساواة بين الجنسين 
وتقييم وإدارة النظم اإلحيائّية البحرية الكبيرة. وبالرغم من تضاؤل الفرص الُمواِئمة لتنفيذ 
األعمال الميدانية بسبب جائحة كوفيد 19، فقد تمّكنت رباب من اغتنام الفرصة المناسبة 
2021 في  الُعمانية عام  البيئة  أجرتها جمعية  التي  اآلذنة  النسور  للمشاركة في مسوحات 
أماكن التعشيش والمرادم؛ كما شاركت أيضً في مسوحات الثدّيات البحرية المعتمدة على 
السفن الصغيرة في البحر؛ باإلضافة إلى زيارتها جزيرة مصيرة من أجل موسم تعشيش 

ساحف الريماني البحرية  وأيضً من أجل مشروع التلّوث الضوئي. 

جواهر الغافرية
تحمل الفاضلة جواهــر الغافــرية درجــة البكالوريــوس فــي االتصــاالت مــن كليــة صــور للعلـوم 
التطبيقيـة، وقـد انضمـّت إلـى جمعيـة البيئـة الُعمانيـة فـي شهر مـارس عام 2016 كمنســقة 
عْت الحقً بدوٍر قياديٍّ في برامج التعليم والتثقيف لدى جمعية  لشــؤون التعليــم، حيــث تمتَّ
البيئة الُعمانية والتي تستهدف طاب المدارس والمدارس والكلّيات من جميع أنحاء سلطنة 
ُعمان. قامت جواهر عام 2019 بتقديم تحٍد أصعب لطاب الكليات والجامعات من خال مبادرة 
إيكوثون االبتكارات الخضراء، والتي تفرض على الطاب إيجاِد حلوٍل تقنية ُمبَتكرة لمشاكل 
من  العديد  تحقيق  في  الُمبِهرة  النجاحات  على  وبناًء  فقط،  ساعة   24 خال  معينة  بيئية 
الفعاليات، تتطّلع جواهر ُقُدمً إلحراز نجاح آخر من خال المشاركة في قمة الشباب من عام 
2022. وفــي عــام 2019 كان تركيزها منصّبً أيضً علــى إطاق مبادرة المدارس الخضراء بنجاح 
الحّد من  ملفٍت للنظر، والتي تشجع طاب المدارس على تشكيِل فرٍق بيئيٍة تعمل على 
البصمة البيئية للمدرسة ونشر مفهوم االستدامة ضمن المدرسة وضمن محيطها الخاص. 
وعلى الرغم من التحديات التي فرضْتها جائحة كوفيد 19 بالنسبة لبرامج التعليم والتثقيف 
ف بشكل سريع مع  التكيُّ نت من  إال أن جواهر تمكَّ التباعد االجتماعي،  وذلك بسبب قيود 
في  هم  الذين  لألطفال  المخصصة  واألنشطة  العمل  وورش  اإلنترنت  عبر  الفعاليات  تطور 
سن الدراسة وأنشأت جوائز وعي وُمبادرة أبطال البيئة في عام 2021 حيث احتفت بعد ذلك 

بإنجازاتهم مع جوائز تقديرية تعبر عن الشكر واالمتنان.

جهينة الغافرية
ال  جامعة  من  األحياء  العلوم  في  البكالوريوس  درجة  الغافري  جهينة  الفاضلة  تحمل 
ت  عها في الجمعية لمدة ثاثة شهور، انضمَّ تروبي  في ميلبورن، أستراليا. وبعد تطوِّ
فبراير من  والتمويل في شهر  التواصل  قة  الُعمانية كمنسِّ البيئة  للعمل في جمعية 
عام 2021، حيث تولَّت على الفور إدارة برنامج العضوية لدى الجمعية؛ والترحيب باألعضاء 
الجدد؛ وتنظيم فعاليات العضوّية: مثل ُمبادرات وحمات التنظيف وإدارة وتنسيق إقامة 
لعبت جهينة  كما  الُعمانية.  البيئة  لجمعية  التابعة  الشهرّية  المحاضرات  من  سلسلة 
زًا في تنظيم وتطوير مبادرات التواصل لدى الجمعية، فضًا عن قيامها حاليً  دورًا مميَّ
أكثر من  المتابعين  عدد  بلغ  للجمعية، حيث  االجتماعية  التواصل  منّصات  كافة  بإدارة 
ز على مشاريع العلوم المدنية  25.000 ُمتابع. وقامت جهينة بإتمام دورات عبر االنترنت تركِّ
التواصل  الذي شاركت في ورش عمل صناعية حول  الوقت  في  الُمسَتدامة،  والتنمية 
يات  التحدِّ من  الرغم  وعلى  لها.  والتصّدي  الطوارئ  حاالت  مواجهة  لتدابير  والتخطيط 
التي فرضْتها جائحة كوفيد 19 بالنسبة لعدد فرص العمل الميداني، فقد استمتعت 
جهينة بالمشاركة في العمل الميداني لدعم كأًل من مشروع صون الساحف البحرية 
ع جهينة للمضّي ُقُدمً وتحقيق إنجازات  ومشروع أبحاث الساحف والدالفين. كما تتطلَّ

أكثر لُتثري جعبتها بمزيد من الخبرات والقدرات الفاعلة. 
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برنامج بناء القدرات والكفاءات

الثعلب األحمر العربي، ُعمان تحت المجهر



مبادرة االستزراع لذكرى دارين مهدي جعفر

ضمن مبادرٍة تمت بالتعاون مع حديقة النباتات الُعمانية وشركة ُعمان السلطانية ومكتب نائب الوالي في الجبل األخضر 
وبلدية الجبل األخضر، قامت جمعية البيئة الُعمانية بزراعة 30 شتلة من أشجار العلعان في الجبل األخضر إحياًء لذكرى الراحلة دارين 
مهدي جعفر، أحد أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية والتي رحلت عن دنيانا في شهر يوليو من عام 2020. تتقدم الجمعية بكل الشكر 
لفندق ومنتجع دوسيت نسيم الجبل األخضر وإلى فندق أليال الجبل األخضر وأننتارا الجبل األخضر لدعم هذه الفعالية، 
فندق  البيئي، والتي تمت في شهر نوفمبر باستضافٍة من  وتمت عملية االستزراع ضمن فعالية متكاملة ألحياء ذكرى دارين وإرثها 
دوسيت نسيم الجبل األخضر وبحضور بعٍض من زمائها وأصدقائها وعائلتها، ولقد كانت دارين شخصية اجتماعية ذاُت حضوٍر قوي، 
كرست حياتها لنشر الوعي البيئي وتمكين الشباب، ودارين التي كانت نابضة بالحياة وتملؤها الشجاعة كانت قدوًة لكِل من عرفها، 

وإننا نرجو من خال إحياء ذكراها أن نمضي ُقدمً على خطاها إلنجاز وتحقيق األهداف التي سعت من أجلها وأمنت بها.

حديقة إيملي – تنمو عبر جمعية البيئة الُعمانية 

قررت عائلة إيميلي جوييت وأصدقائها أيضً، ضم جهودهم إلى جهود جمعية البيئة الُعمانية ودعم مبادرة المدارس الخضراء استكماالً 
إلرث إيميلي البيئي، التي كانت ناشطة بيئية خال السنوات التي عاشتها في ُعمان والتي رحلت عن دنيانا عام 2018، بعد أن كانت شعلًة 
من المرح والضياء والسعادة ويملؤها الحب للحياة، لذا فإننا نتقدم بكل الشكر لصندوق حديقة إيميلي لمواصلة جمع التبرعات 

لدعم جهود جمعية البيئة الُعمانية.

األمسية الُمنتظرة لجمعية البيئة الُعمانية لعام 2021

تم تنظيم حفل جمعية البيئة الُعمانية لجمع التبرعات بشكٍل افتراضي وللسنٍة الثانية على التوالي، حيث قامت رميثة البوسعيدية، 
عضوة المجلس التنفيذي للجمعية بتقديم الحفل الذي حضره عدٌد من أصدقاء الجمعية وداعميها من المحيطين المحلي والدولي، 
االقتصادية  الظروف  بعيد  وخاصة  للجمعية  المحورية  التبرعات  التوعية وجمع  وأنشطة  الترفيهية  الفعاليات  أمسية من  والذي شمل 
الناتجة عن وباء كورونا، وقد استضافت الفعالية عددًا من المتحدثين بما في ذلك كريستيان تيليكي، مدير منظمة »أصدقاء إجراءات 
المحيط« وطالل حسن، المدير العام لشركة »44.01« وعضو مجلس إدارة شركة »وقود« وابتهال الزدجالي، أحد الشخصيات اإلعامية 
البارزة في ُعمان. وقد تحدثوا جميعً عن إيمانهم بأهمية حماية التنوع األحيائي الفريد لُعمان، وأهمية المسؤولية االجتماعية الُمشتركة 
بنك ُعمان العربي، عرض فيديو قصير عن أعمال  لصون البيئة كي تبقى لألجيال الُمستقبلية. تضمنت األمسية التي تمت برعاية 
الجمعية الماضية والحاضرة، وسحب خيري ومزاد صامت، إضافًة إلى بعض العروض الموسيقية التي قدمها المايستر الكندي وأمل 

وقار وفرقة »بلس أند سول«

بالي هيلي« و«عصام سلطان«  الشرقية« و«طيران  »اليال خليج هينو« و«طيران  فندق  قبل  المزاد من  جوائز  تقديم  جرى 
و«ساعات مستل« وُعمان لإلبحار« ومنتجع »فيال سي سكيب« والفنانة »فيوليت أستور« وفندق »W بالي - سيمينياك« 

وطيران السالم.

األخضر«  الجبل  »أننتارا  األخضر« وفندق  الجبل  »أليال  البستان« وفندق  فندق »قصر  قبل  السحوبات من  تقديم جوائز  جرى 
ومعرض »بي بيدوين« ونادي »بلو فلو« للغوص وفندق »كراون بالزا مسقط« وسفريات »إيهاب« ومحالت »إكليل« ومحالت 
»لُبان« ومطعم »ممتاز محل« ونادي »عُمانتا سكوبا« للغوص ومحل »الزهور« وفندق »شيدي مسقط« ومحالت »ذا مان 

كيف« ومحالت »فيردا أند غرين« وصالون »فيال 29« و«قمة الموج« ومطعم »وودالندز« وفندق »w مسقط«.

و«بنك  مسقط«  و«بنك  كمجي«  أجيت  »مجموعة  ذلك  في  بما  الخاصة  المؤسسات  من  عدٍد  من  سخية  تبّرعات  الجمعية  ت  تلقَّ
ُعمان المركزي« و«إرنست ويونج« و«الُمتحدة للتمويل« و«أوكتال« و«بنك ُعمان العربي« و«ُعمان لإلبحار« »أومينفيست« 

و«ميناء الدقم« و«طاووس«.

الدعم على مواصلة  القدر من  الفعالية، فقد شجعنا هذا  التبرعات خال  إلينا ولكِل من قدم  انضم  بالشكر لكل من  أن نتقدُم  نود 
مسيرة الُمرافعة عن البيئة وعن الحياة الفطرية االستثنائية لُعمان.

مهرجان ُعمان لإلبحار

لدعم  لإلبحار«  »ُعمان  مع  شراكًة  الُعمانية  البيئة  جمعية  عقدت 
تم  مبادرة  لإلبحار«، وهي  ُعمان  »مهرجان  لإلبحار  الوطنية  مبادرتهم 
وركوب  اإلبحار  تجربة  على  الُعماني  المجتمع  أفراد  لتشجيع  تصميمها 
البيئية  السلوكيات  تبني  على  تشجيعهم  الوقت  نفس  وفي  األمواج، 
في  الشواطئ  لتنظيف  حمات  الُمبادرة  هذه  تتضمن  حيث  الواعية، 
عدة مناطق لتسليط الضوء على أهمية صون الجمال الطبيعي لُعمان 
والحياة البحرية فيها كي تبقى سليمة لألجيال القادمة. قامت الجمعية 
حول  لإلبحار«  »ُعمان  لموظفي  تدريب  تقديم  خال  من  الفعالية  بدعم 
للمشاركين  مرئي  عرض  تقديم  إلى  إضافة  لموظفي،  البيئية  التوعية 
تقوم بها جمعية  التي  األنشطة  الدولي، حول  أو  المحلي  المجتمع  من 

البيئة الُعمانية وحول ظاهرة النفايات الباستيكية.

أسرار البحار

فالنينيت«  »بول  قام  فقد  الُعمانية  البيئة  لجمعية  دعمً 
بالتبرع  البحار«  »أسرار  و«ميشيل كالربودت« مؤلفا كتاب 
بما نسبته 25% من ريع مبيعات الكتب التي يشتريها أعضاء 
لصور  نوعه  من  األول  الكتاب  الجمعية.  صالح  إلى  الجمعية، 
 160 لُعمان، يستعرض ُمقتطفاٍت عن أكثر من  البحري  العالم 
على  للتعرف  فرصة  القارئ  تعطي  هامة  شروحات  مع  نوعً 
كما  وتقديرها،  الُعمانية  البحرية  البيئة  في  الموجود  التنوع 
جرى تنظيم فعالية للتوقيع على الكتاب من قبل المؤلفين 

وسمو السيدة تانيا آل سعيد رئيسة الجمعية.
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األنشطة األخرى وفعاليات جمع التمويل



وكان، محمد المحرزي

برنامج تبرعات السياحة
مساهمات زوار السلطنة

له الســياحة علــى البيئــة، إال أن لديهــا القــدرة لتكــون مفيــدًة أيضــًا، لــذا فإننــا فــي ســياق  علــى الرغــم مــن العبــئ الثقيــل الــذي تشــكِّ
ــرد  ــزوار الســلطنة ل دعــم جهــود جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وبالتعــاون مــع الفنــادق ومشــغلي الرحــات الســياحية، نتيــُح الفرصــة ل
الجميــل لُعمــان وبيئتهــا مــن خــال دعــم مشــاريع الجمعيــة التــي ُتســاهم فــي صــون وحمايــة الحيــاة الفطريــة الُمهــددِة باألخطــار 

وصــون إرثنــا الطبيعــي.

ما هو مصير التبرعات؟
تســاعد التبرعــات فــي تأميــن التمويــل الــازم لجهــود إدارة مشــاريع الجمعيــة للصــون المخصصــة لحمايــة التنــوع األحيائــي لُعمــان مــن 
المخاطــر، وهــذه المشــاريع تشــمل: حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء وســاحف الريمانــي البحريــة وطيــور الرخمــة المصريــة وأشــجار اُللبــان. 
إذ أن هــذه التبرعــات ُتمكــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــن حمايــة هــذه األنــواع الُمهــددة باألخطــار، إضافــًة إلــى تزويدهــا بالمــوارد 

الازمــة لُتمكيــن األجيــال الُمســتقبلية مــن اســتكمال المشــوار.

ــا األمــل أن نتمكــن مــن جــذب المزيــد مــن الفنــادق ومشــغلي الرحــات لانضمــام إلــى البرنامــج، وفــي نفــس الوقــت نتوجــه  يحدون
بالشــكر للفنــادق التاليــة ومشــغلي الرحــات الذيــن يقومــون جميعهــم بإتاحــة الفرصــِة لزبائنهــم للتبــرع بريــال واحــد علــى األقــل 

لصالــح الجمعيــة.

الجوائز والمنح والتبرعات

تود جمعية البيئة الُعمانية أن تتقدم بجزيل الشكر لكل من قدم لها يد العون وساعدها على تحقيق أهدافها خال عام 2021، وفيما 
يلي قائمة بأسماء كافة الجهات المتبرعة والراعية والممولة:

· معهد أرهوس للدراسات الُمتقدمة، يوروبكار، المحيطات الخمسة للخدمات البيئية، بحار الُمستقبل العالمية، مرسى بندر الروضة، منظمة ميجاتيرا لصون البيئة 	
البحرية، مركز الشمال الشرقي لعلوم الثروة السمكية التابع لإلدارة األمريكية للمحيطات والغالف الجوي، ُعمان تحت الضوء، الصندوق األفريقي للصون البحري، هيئة 

البيئة، المفوضية الدولية لصيد الحيتان، لدعم مسوحاتنا حول الثدييات البحرية.

· مجموعة أجيت كمجي لتقديم مكتب للجمعية	

· مجموعة أجيت كمجي، بنك مسقط، بنك ُعمان المركزي، إرنست ويونج، الوطنية للتمويل، شركة أوكتال، بنك ُعمان العربي، ُعمان لإلبحار، شركة أومينفيست، ميناء 	
الدقم، طاووس، للتبرع ودعم األمسية الُمنتظرة لجمعية البيئة الُعمانية لعام 2021.

· فندق أليال خليج هينو، طيران الشرقية، طيران بالي هيلي، عصام سلطان، ساعات مستل، ُعمان لإلبحار، طيران السالم، فيال سي سكيب، الفنانة فيوليت أستور، فندق 	
W بالي سيمينيك، لتقديم سلع المزاد لألمسية الُمنتظرة لجمعية البيئة الُعمانية لعام 2021.

· فندق قصر البستان لرعاية حملة جمعية البيئة الُعمانية »تو وقته«	

· فندق قصر البستان، فندق أليال الجبل األخضر، فندق أننتارا الجبل األخضر، معرض بي بيدوين، نادي بلو فلو للغوص، فندق كراون بالزا مسقط، سفريات إيهاب، محالت 	
أكليل، محالت لبان، مطعم ممتاز محل، نادي ُعمانتا سكوبا للغوص، محل الزهزر، فندق شيدي مسقط، محالت مان كيف، شركة فيردا أند جرين، فيال 29، قمة الموج، 

مطعم وودالندز، فندق دبليو مسقط، لتقديم جوائز السحوبات الخيرية لألمسية الُمنتظرة لجمعية البيئة الُعمانية لعام 2021.

· فندق أليال الجبل األخضر لتبرعات النزالء،	

· فندق أننتارا الجبل األخضر لتبرعات النزالء،	

· أربيان فالي لتبرعات النزالء،	

· هيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة طلبات لدعم جهود الجمعية لتنظيم حملة ساعة األرض 2021.	

· بنك ظفار إلتاحة الفرصة أمام زبائن البنك للتبرع لصالح جمعية البيئة الُعمانية عبر تطبيق الهواتف.	

· شركة بركاء لتحلية المياه لدعم الجمعية من خال مشتريات كتاب أسرار البحار.	

· السفارة البريطانية	

· شركة سي جي جي لدعم حملة جمعية البيئة الُعمانية »تو وقته« من خال شراء أكياس الجمعية الصديقة للبيئة والتبرع بقسم منها للجمعية.	

· فندق كورال مسقط للشقق الفندقية لتبرعات النزالء	

· صندوق ديزني للصون لتمويل مشروع متابعة النسور الُعمانية المهددة باألخطار	

· منتجع دوسيت نسيم الجبل األخضر الستضافة فعالية تأبين المرحومة دارين مهدي جعفر، عضوة المجلس التنفيذي وتكريم ذكراها ومسيرتها البيئية	

· حديقة إيميلي وسباق صن فالور لمواصلة جمع التبرعات لصالح مبادرة المدارس الخضراء.	

· شركة إرنست ويونج لخدمات التدقيق	

· يوروبكار، شركة بحار الُمستقبل العالمية، شبكة بيئة المحيطات، هيئة البيئة ومركز الشمال الشرقي لعلوم الثروة السمكية التابع لإلدارة األمريكية للمحيطات 	
والغالف الجوي لدعم مشروع دراسات الساحف البحرية وصونها.

· محات جو جرين لبيع أكياس الجمعية الصديقة للبيئة.	

· بنك إتش إس بي سي لتمويل اثنين من المشاريع المخصصة لصون حيتان بحر العرب الحدباء وهي: مشروع إعداد خطة تدابير الصون، ومشروع مخصص لبناء قدرات الشباب الُعماني 	
في مجال صون البيئة البحرية.

· شركة أي درايف لتبرعات النزالء.	

· منظمة الطيور العالمية، هيئة البيئة، مكتب حفظ البيئة التابع لديوان البالط السلطاني، لدعم األعمال الميدانية لجمعية البيئة الُعمانية لمراقبة تكاثر وتزاوج طيور الرخمة 	
المصرية والنسور اآلذنة الُمعششة في ُعمان.

· مطعم جست خاو سوي، مطعم ممتاز محل، مطعم رايس أند رول، مطعم سبراوت لتقديم الوجبات خال األمسية الُمنتظرة لجمعية البيئة الُعمانية لعام 2021.	

· كيمجي رمداس – إشراقة لتمويل برنامج جمعية البيئة الُعمانية لبناء القدرات والكفاءات.	

· صندوق صون السالحف البحرية التابع لإلدارة األمريكية لخدمات الحياة الفطرية واألسماك لتمويل مشروع دراسات الساحف البحرية وصونها.	

· ميشيل كالربودت وبول فالندينيت، مؤلفي أول كتاب ُعماني مصور عن الحياة البحرية، لتبرعهم بنسة 25% من مبيعات الكتب التي تتم ألعضاء الجمعية.	

· بنك ُعمان العربي لرعاية الحفل الخيري االفتراضي »األمسية الُمنتظرة لجمعية البيئة الُعمانية«، وذلك من خال إتاحة الفرصة لعماء بنك ُعمان العربي للتبرع لصالح جمعية البيئة الُعمانية 	
عبر تطبيق الهاتف.

· شركة بيئة للتعاون مع الجمعية خال شهر رمضان لتسليط الضوء على التأثير البيئي لهدر الطعام، إضافًة إلى تقديم الدعم واإلمداد لاحتفاء باليوم العالمي لحمات التنظيف لعام 2021.	

· الشركة الُعمانية للغاز الطبيعي الُمسال لتمويل حملة جمعية البيئة الُعمانية »تو وقته«.	

· شركة ُعمانتل لدعم الجمعية من خا إتاحة الفرصة لزبائنها للتبرع لصالح الجمعية سواء عبر تطبيق ُعمانتل أو عبر الرسائل النصية.	

· شل ُعمان لتمويل برنامج جمعية البيئة الُعمانية لبناء القدرات والكفاءات، ودعم تنفيذ جوائز »وعي« البيئية ومبادرة »أبطال البيئة«.	

· شركة ُعمران للتعاون مع الجمعية في تنظيم فعالية االحتفاء باليوم العالمي لحمات التنظيف لعام 2021.	

· سفريات بانوراما لتبرعات الزبائن.	

· شركة بتروغاز لدعم حملة جمعية البيئة الُعمانية »تو وقته« لتمويل مشتريات أكياس الجمعية الصديقة للبيئة والتبرع بقسم من األكياس الستخدامات الجمعية.	

· سالح الجو السلطاني الُعماني لدعم جهود الصون في جزيرة مصيرة من خال تأمين الرحات الجوية	

· شركة النهضة للخدمات لتمويل برنامج جمعية البيئة الُعمانية لبناء القدرات والكفاءات.	
· مجموعة سابكو لدعم حملة جمعية البيئة الُعمانية »تو وقته«.	
· كلية التجارة في جامعة السلطان قابوس لتبرعهم بريع معرض بيع الكتب الُمستعملة لصالح الجمعية.	

· شركة طلبات إلتاحة الفرصة لزبائنهم للتبرع لصالح الجمعية عبر تطبيق الشركة لمشتريات الطعام.	

· شركة طاووس لتمويل برنامج جمعية البيئة الُعمانية لبناء القدرات والكفاءات.	

· فندق شيدي مسقط لتبرعات النزالء.	

· شركة تم دن إلتاحة الفرصة لزبائنهم للتبرع لصالح الجمعية عبر تطبيق الشركة لمشتريات الطعام.	

· شركة توتال ُعمان للطاقة إي بي لتمويل برنامج جمعية البيئة الُعمانية لبناء القدرات والكفاءات.	

· وكالة تراكس ُعمان لدعم جهود الجمعية لإلعام والتواصل االجتماعي على مدار العام.	

· شركة الخدمات الُمتحدة لإلعالم لدعم الموقع اإللكتروني للجمعية.	

· شركة فيوليا ُعمان لتمويل برنامج جمعية البيئة الُعمانية لبناء القدرات والكفاءات ومبادرة المدارس الخضراء.	

· شركة فيردا أند جرين للتبرع بجزء من أرباحهم لصالح جمعية البيئة الُعمانية.	

· مرسى بندر الروضة لتأمين مرسة مجاني لقارب الجمعية.	

· دبليو إتش سميث لدعم جهود جمع التبرعات في مطار مسقط الدولي	
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سلسلة المحاضرات االفتراضية لليونيسكو

قام مكتب اليونيسكو اإلقليمي العربي للعلوم وبالتعاون مع جامعة اليابان ومصر للعلوم والتقنية بتنظيِم سلسلٍة من المحاضرات 
االفتراضية بعنوان »اإلدارة الشاملة والُمتكاملة للمخاطر الطبيعية«، والتي تمحورت حول عدِة مواضيَع هادفة حضر موظفي جمعية البيئة الُعمانية 

اثنين منها هما: »المخاطر الطبيعية الُمهددة للحياة في العالم العربي« و«أبجديات التغير الُمناخي: هل هي نهاية البشرية؟«

ورشــة عمــل حــول »أشــجار اُللبــان واتفاقيــة االتجــار العالمي باألنــواع النباتيــة والحيوانية الفطرية 
الُمهــددة باألخطار«

اللواتية خال شهر سبتمبر  ورباب  ويلسون  مايا صروف  من  كُل  حضرت 
2021، ورشَة عمٍل نظمتها هيئة البيئة لمناقشة موضوع إدراج الفصيلة 
وهي  سايتيس،  اتفاقية  ضمن  اُللبان  أشجار  من  المحلية  الُعمانية 
اتفاقية دولية تضُم عدَة حكومات دولية وتهدُف إلى ضمان أن تتم عمليات 
الُمتاجرة بمفردات األنواع الفطرية من مملكتي النبات والحيوان، دون إلحق 
عدَة  االجتماع  هذه  ضم  ونجاتها.  بقائها  على  تؤثر  أو  األنواع  بهذه  األذى 
أطراٍف معنيٍة من ُعمان بما في ذلك ممثلين عن هيئة البيئة وجامعة 
األفراد  من  وعددًا  أمواج  وشركة  والصناعة  التجارة  ووزارة  ظفار 

المعنيين بتجارة اُللبان.

الطيــور وتجــارة  وأســر  لقتــل  مشــروع  الغيــر  العمليــات  مــع  للتعامــل  الطريــق   خارطــة 
في الشرق األوسط

قام علي الراسبي، وهو المسؤول الميداني في الجمعية للصون والتوعية 
تنظيمها  جرى  المستوى  رفيعِة  عمٍل  ورشة  في  بالمشاركة  والُمرافعة، 
لقتل  الغير مشروعة  العمليات  األردن حول موضوع  الميت في  البحر  في 
وأسر واالتجار بالطيور في الشرق األوسط، والتي هدفت بشكٍل عام إلى 
جمع المعنيين الرئيسين من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في 
ولتقييم  الٌمشكلة،  لهذه  الكامل  الفهم  إلى  للوصول  األوسط  الشرق 
الوضع الحالي في المنطقة ولوضع واقتراح الحلول المناسبة. جرى تنظيم 
من  وبدعٍم  الطبيعة  لصون  الملكية  الجمعية  قبل  من  الورشة 
واتفاقية  ليفانتيس،  جي  أي  ومنظمة  للحياة،  األوربي  البرنامج 
المهاجرة،  لألنواع  العالمية  لالتفاقية  التابعة  الجارحة  الطيور 
ومبادرة مسارات الهجرة األمنة، المنظمة الدولية لحياة الطيور، 
اإلنمائي،  الُمتحدة  األمم  وبرنامج  للبيئة،  العالمي  والمرفق 

وجمعية الشرق األوسط للطيور.

االجتماع الشتوي لجمعية الشرق األوسط للطيور

الُعمانية، وهناك قامت  البيئة  جمعية الشرق األوسط للطيور اجتماعها الشتوي في شهر يناير 2021، مع توجيه دعوة المشاركة لجمعية  عقدت 
سعاد الحارثية، المديرة التنفيذية لجمعية البيئة الُعمانية بتقديم عرض مرئي بعنوان »بر الحكمان – جوهرة شبه الجزيرة العربية«، والذي سلط الضوء 
على األهمية العالية لبر الحكمان على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي، على اعتبارها أهم مشتى للطيور البحرية في المنطقة العربية وعلى مسار 
الهجرة لشرق أسيا وأفريقيا، وذلك بسبب العدد الكبير للطيور التي تأوي إليه وتعدد أنواعها. حيث تحتضن شبه جزيرة بر الحكمان والمياه المحيطة 
بها عددًا من أهم الموائل الطبيعية، مثل أشجار القرم والشعب المرجانية واألعشاب البحرية والمروج والمسطحات الطينية أو الملحية ومستعمرات 
الطحالب، وبذلك تصبح منطقة حيوية للتغذية والتكاثر بالنسبِة لمفردات الحياة البحرية مثل الحيتان والدالفين والساحف البحرية، وُتشكُل أيضً 
تتداخُل  المتنوعة  البيئية  األنظمة  وهذه  والروبيان،  والساطعين  األسماك  مثل  االقتصادية  األهمية  ذات  البحرية  األنواع  من  للعديد  حضانَة  منطقَة 

وتترابُط فيما بينها وتبقى هشًة تمامً أمام التدخات البشرية.

االحتفاء باليوم العالمي للساحف البحرية

احتفت جمعية البيئة الُعمانية باليوم العالمي للسالحف البحرية وبالذكرى العشرون التفاقية السالحف البحرية في المحيط الهندي 
لجنوب شرق آسيا، من خال الُمشاركة في الفعالية االفتراضية التي قام بتنظيمها اتفاقية األنواع الُمهاجرة، حيث تضّمنت الفعالية عروضً مرئية 
على مدار الساعة من 20 دولة، تم بثها على الهواء مباشرًة على قناة اليوتيوب وحظيت بمشاهدٍة مئات الُمشاهدين من مختلف أنحاء العالم، وقد 
تمحور العرض المرئي الذي قّدمته الجمعية دراسات وأبحاث وصون الساحف البحرية الجارية في ُعمان منذ بداياتها وإلى اليوم، بما في ذلك جهود 
شة  عها عبر األقمار الصناعية، كما تم تسليط الضوء على أنواع الساحف البحرية األربعة الُمعشِّ لة لمراقبة الساحف وَتتبُّ جمعية البيئة الُعمانية الُمطوَّ

على الشواطئ الُعمانية، وما هي المخاطر التي تواجهها وما هو دور الُمجتمعات المحلية مجتمعًة من أجل حمايتها وصونها.

قامت رباب اللواتية بتقديِم عرٍض مرئٍي عن الساحف البحرية في ُعمان، إلى نادي »أبطال األرض« البيئي التابع لمدرسة عزان بن قيس الدولية، 
وذلك بمناسبة االحتفاء باليوم العالمي للبيئة في شهر يونيو.
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أبرز المحطات المحلية والدولية

سلحفاة خضراء، بول فاندينيت

النمر العربي، حمد الغياني



المشاركة في المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل لعام ٢0٢١
أو  المتطوعين  من  بعدٍد  ممثلًة  والمحلية،  واإلقليمة  الدولية  العمل  وورش  المؤتمرات  من  بالعديد  الُعمانية  البيئة  جمعية  تشارك 

العاملين أو أعضاء المجلس التنفيذي. فيما يلي قائمة بهذه الفعاليات لعام 2021 )والتي تم معظمها بشكٍل افتراضي(:
· االجتماع الشتوي لجمعية الشرق األوسط للطيور	

· الندوات االفتراضية لشبكة حيتان بحر العرب	

· الحلف العالمي ألشجار اُللبان	

· بيئة عقبان السهول وصونها في السلطنة – الجمعية الُعمانية البريطانية – لندن	

· قمة األمم الُمتحدة لانظمة الغذائية، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – مسقط	

· الندوة االفتراضية لمحمية الوسطى لألراضي الرطبة »بر الحكمان«، هيئة البيئة – مسقط	

· ورشة عمل حول التوعية البيئية، هيئة البيئة – مسقط	

· خطوط الطاقة والطيور: تجربة شركات الكهرباء في المتوسط، المنظمة العالمية لحياة الطيور، سكرتارية الشراكة للشرق األوسط	

· الطرق الغير مشروعة للقتل في المتوسط، المنظمة العالمية لحياة الطيور، سكرتارية الشراكة للشرق األوسط	

· المفوضية الدولية لصيد الحيتان، االجتماع السنوي للجنة العلمية	

· االحتفاء باليوم العالمي للساحف البحرية واتفاقية الساحف البحرية في المحيط الهندي لجنوب شرق آسيا – اتفاقية األنواع المهاجرة	

· عرض مرئي عن »فريق الشاطئ – كن صانع التغيير – مبادرة حالة ساحف العالم البحرية التابعة لجمعية المحيطات وصندوق ديزني للصون.	

· المخاطر الطبيعية الُمهددة للحياة في العالم العربي – مكتب اليونيسكو في القاهرة والجامعة اليابانية المصرية في اإلسكندرية – القاهرة.	

· الندوة االفتراضية حول المركز البيئي للمدن العربية – المركز البيئي للمدن العربية في اإلمارات	

· كيف يبدو »نمط الحياة« الُمطبق لمعالجة ظاهرة التلوث البحرية والتلوث الباستيكي؟ - برنامج األمم الُمتحدة للبيئة.	

· أبجديات التغير الُمناخي: هل هي نهاية البشرية؟ - مكتب اليونيسكو في القاهرة والجامعة اليابانية المصرية في اإلسكندرية – القاهرة.	

· ورشة عمل حول صون الساحف البحرية في ُعمان – هيئة البيئة – مسقط	

· نطاق جوجل للعمل ألغراض التعليم، الجمعية الُعمانية لتقنيات التعليم – مسقط	

· القيادة وتحليل المشاكل واتخاذ القرار – منصة إدالل	

· المفوضية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونيسكو، اجتماع الفريق الوطني الُعماني، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه  – 	
مسقط

· إدراج أشجار اُللبان ضمن اتفاقية سايتيس، هيئة البيئة – مسقط	

· ورشة عمل حول خارطة الطريق لمعالجة العمليات الغير مشروعة لقتل واسر واإلتجار بالطيور في الشرق األوسط، المنظمة الدولية لحياة الطيور	

· منتدى الشباب لإلنسان العربي والمحيط الحيوي لعام 2021، اليونيسكو – القاهرة	

· اجتماع الشراكة لمنظمة حياة الطيور في الشرق األوسط، منظمة حياة الطيور في الشرق األوسط – األردن	

· صون البيئة البرية في السلطنة من واقع تجربة مبادرة ُعمان تحت المجهر، شركة ُعمان تحت المجهر – مسقط	

· نظام السيطرة على الحوادث )ICS-300(، إدارة طوارئ الشركات في تنمية نفط ُعمان وشل – مسقط	

· حوكمة الجمعيات األهلية، المركز الُعماني للحوكمة واالستدامة وتنمية نفط ُعمان – مسقط	

أنشطة جمعية البيئة الُعمانية ومحاضراتها العامة
محاضرة بعنوان: تأثيرات معدات الصيد على البيئة البحرية – الدكتور ُحسين المسروري يناير:   

جيانا  والدكتور  لينت  ربيكا  الدكتورة   – الحيتان  لصيد  الدولية  للمفوضية  التابع  الحيتان  مشاهدة  كتيب  عن  مقدمة  بعنوان:  حوارية  جلسة  فبراير: 
مينتون والفاضل سعاد الحارثية

محاضرة بعنوان مستقبل أشجار اُللبان في عالٍم متغير – البروفيسور فرانس بونجرز مارس:  

جلسة حوارية بعنوان: نظرة عامة عن صون الطيور الجارحة في ُعمان – الدكتور منصور الجهضمي والدكتور مايكل ماجريدي. أبريل:  

محاضرة بعنوان: أسماك القرش الحوت في الخليج العربي وخليج ُعمان – الدكتور ديفيد روبنسون مايو:  

محاضرة بعنوان: القريب والبعيد: قصص حول ترابط الموائل بساحف ُعمان الخضراء – الدكتور نيكوالس بيلشر يونيو:  

سلسلة الندوات البيئية االفتراضية لجمعية البيئة الُعمانية واالتحاذ األوربي والمكتب األوربي للبيئة:    
الندوة األولى: القضاء على ظاهرة التلوث الباستيكي – وضعها الراهن ومساراتها   

الندوة الثانية: السياسات والوسائل الُمتبعة لمعالجة ظاهرة التلوث الباستيكي من المنشأ.   

شهر يوليو خاٍل من الباستيك: يوليو:  
الفعالية األولى: جلسة لجمعية البيئة الُعمانية للتوعية حول الباستيك   

الفعالية الثانية: أمسية األحاجي لشهر يوليو خاٍل من الباستيك   

محاضرة بعنوان: البيئة المساحية لحيتان بحر العرب الحدباء – الدكتور أندرو ويلسون أغسطس:  

حملة تنظيف شاطئية بمناسبة اليوم العالمي لحمات التنظيف سبتمبر:  
ويلسون  أندرو  والدكتور  شو  إيديث   – البحرية  للثدييات  الجديد  األطلس  إطاق  الُعمانية:  والدالفين  بالحيتان  االحتفاء  بعنوان:  حوارية  جلسة   

والدكتور جيانا مينتون وتيم كولينز وعائدة الجابرية وروبيرت بولدوين

محاضرة بعنوان: صون النباتات في ُعمان – آخر الُمستجدات من حديقة النباتات الُعمانية – الدكتورة ليلى بنت سعيد الحارثي نوفمبر:  

محاضرة بعنوان: مشروع جمعية البيئة الُعمانية لصون الطيور الجارحة – الدكتور مايكل ماجريدي ديسمبر:   

سحلية التنين، رباب اللواتي
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العضوية

مزايا العضوية
مــن دواعــي فخرنــا واعتزازنــا عقــد الشــراكات التاليــة خــال عــام 2020 مــن أجــل تأميــن خصومــاٍت ألعضائنــا وبعــض المزايــا ضمــن فئــات 

التجميــل والطــب البيطــري والفنــادق والمنتجعــات والنشــاطات الترفيهيــة والمطاعــم والمقاهــي:

التجميل

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

وخــوض تجربــة جديــدة تتجــاوز تقليــم الشــعر والتدليــك.

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

revivesalonspaoman@ :الفيس بوك - االنستجرام

الشروط والقوانين
هــذا العــرض غيــر ســاري المفعــول خــال األســبوع األخيــر قبــل   •

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

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

مســبق

صالون أيانا  
ُعمــان، المســتلهم  هــو الصالــون العضــوي األخضــر األول فــي 
العضويــة  المنتجــات  الــذي يعتمــد علــى  الطبيعــة  مــن وحــي 
الطبيعيــة التــي تحافــظ بشــكل كامــل علــى ســامة الجســم 
والبيئــة معــً، لقــد قمنــا باختيــار مجموعــٍة فارهــٍة مــن العاجــات 
العالميــة التــي تضفــي لمســًة مــن الجمــال والنضــارة علــى الجلــد 
يمكــن  والعقــل.  للــروح  والســكينَة  الراحــة  وتمنــح  والشــعر 
ــوت  ــر الزي ــة وعبي استشــعار األجــواء المريحــة والموســيقا الهادئ
بهــا  لتنتشــي  المــكان  فــي  تفــوح  التــي  العضويــة  العطريــة 

الحــواس.

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

رقم الهاتف: 24693435
info@ayanaspa.com  :البريد اإللكتروني
www.ayanaspa.com :الموقع اإللكتروني

الشروط والقوانين
خصــم 10% علــى األســعار االعتياديــة لكافــة خدمــات الصالــون   •

ــاالت. ــد علــى 7 ري والتجميــل التــي تزي

وقســائم  النقديــة  أيانــا  صالــون  قســائم  علــى   %10 خصــم   •
الخدمــة.

الخصم غير متاح للباقات والعرض الشهرية  •
واالثنيــن  واألحــد  الســبت  أيــام  فــي  فقــط  متــاح  الخصــم   •

واألربعــاء. والثاثــاء 
الخصم غير متاح خال عطات األعياد.  •

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

ــار. ــرو ب ــون ب ــر صال الخاصــة التــي تمنحكــم إياهــا الطبيعــة عب

browbarmuscat@ :االنستجرام
الهاتف: 24591943

أوقات العمل: 10 صباحً – 10 مساءًا

الشروط والقوانين
أدفــع مقابــل الخدمــة األولــى واحصــل علــى 20% خصــم علــى   •

الخدمــة الثانيــة التــي تحمــل نفــس أو أقــل الســعر.
وأوقــات  والعــروض  القســائم  مــع  متــاح  غيــر  العــرض  هــذا   •

االحتفــاالت. ومواســم  الــذروة 

البيطرة

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

www.vetoman.com علــى  التواصــل  المعلومــات 

قمة الموج 
التجديــف  رحــات  إلــى  االنضمــام  خــال  مــن  اليوميــة  الرتابــة  تحــدوا 
واالســتمتاع بالطبيعــة الُعمانيــة الخابــة مــن وجهــات نظــٍر متعــددة.

wave_summit@ :االنستجرام
بيانات التواصل

باسم الجابري
97471484

الشروط والقوانين
• يحصــل كل عضــو مــن أعضــاء الجمعيــة علــى خصــم 20% علــى البرامج 

الممتــدة لســاعتين ولعــدد 5 مرات.
العرض غير متاح على رحات اليوم الكامل.   •

العرض متاح خال أيام األسبوع فقط من األحد إلى الخميس.   •
يتوجــب علــى األعضــاء حجــز رحاتهــم مســبقً وانتظــار التأكيــد إذ    •

يجــب علينــا التأكــد مــن حالــة الجــو والبحــر.
ــة عنــد حجــز  ــا برقــم العضوي يتوجــب علــى أعضــاء الجمعيــة تزويدن   •

رحاتهــم.

يوروب كار
أحــد أهــم وأكبــر مــزودي خدمــات التنقــل فــي العالــم ويمثــل شــبكة 
واســعة فــي 140 دولــة، تمتلــك مجموعــة أجيــت كيمجــي امتياز يــوروب كار 
فــي ســلطنة ُعمــان منــذ عــام 1972. وكونهــا جــزًء مــن هــذه المجموعــة 
الكبيــرة والمتنوعــة فــإن ذلــك يمنــح يــوروب كار الوصــول إلــى جميــع 
بنجــاح  والتأجيــر  الســيارات  تأجيــر  أنشــطة  لتشــغيل  الازمــة  المــوارد 
ــر  ــوروب كار متخصصــة فــي خدمــات التنقــل وتوف فــي ُعمــان.، شــركة ي
مجموعــة مــن البدائــل للشــراء المباشــر. وتشــمل هــذه اإليجــارات قصيــرة 
وطويلــة األجــل وخدمــات الســائق والتحويــل والتأجيــر المــرن والحجــوزات 

الدوليــة لســفرك إلــى الخــارج.

الشروط والقوانين
● خصــم 15% علــى أفضــل األســعار المعروضــة علــى الموقــع اإللكترونــي 
www.europcar.com الســتئجار المركبــات فــي الشــرق األوســط 
وأوروبــا، ويمكــن ألعضــاء جمعيــة البيئــة الُعمانيــة التواصــل مــع وســيم 
sales@ اإللكترونــي:  البريــد  علــى  أو  الرقــم: 97867424 968+  علــى 

europcaroman.net لاســتفادة مــن هــذا العــرض.

نادي سام لليوجا
اســتوديو جميــل علــى شــاطئ البحــر يوفــر المعرفــة التجريبيــة مــن 
خــال اســتخدام أدوات اليوجــا التــي يمكــن الوصــول إليهــا لبــدء ممارســة 
اليوجــا العاديــة وتشــكيلها والحفــاظ عليهــا، حيــث نلتقــي بــك أينمــا 
لــك مســارات مخصصــة  ونوفــر  بــك  الخاصــة  اليوجــا  رحلــة  فــي  كنــت 
أو  مؤقتــة،  حالــة  مــن  تتعافــى  كنــت  ســواء  أهدافــك،  إلــى  للوصــول 
تعيــش مــع مــرض مزمــن، أو تســتعد للجســم والعقــل ليصبــح أقــوى 
وأكثــر مرونــة، فســوف يتــم توجيهــك نحــو هدفــك، وســيتم تخصيــص 

الخدمــات وفًقــا الحتياجاتــك الفرديــة.

الشروط والقوانين
خصم 10% على كافة الفعاليات والدروس التي يتم حجزها مسبقً.

الشروط والقوانين
عنــد شــراء إحــدى الخدمــات التاليــة )الغســيل والتجفيــف وتقليــم   •
األظافــر وتنظيــف األذنيــن( أو )قــص الشــعر والغســيل والتجفيــف 
علــى  مجانــً  فســتحصلون  األذنيــن(  وتنظيــف  األظافــر  وتقليــم 

الخدمــة التاليــة المعاِدلــة لنفــس الســعر أو األقــل منهــا ســعرًا.
ــوم كامــل مــع  عنــد طلــب خدمــة اســتضافة كلــب أو قطــة لمــدة ي  •

تأميــن الطعــام ســتحصلون علــى اليــوم الثانــي مجانــً.
عنــد طلــب استشــارة الطبيــب ســتحصلون علــى االستشــارة الثانيــة   •

مجانــً.
خصم 15% على خدمات األسنان وتنظيفها تحت التخدير.  •

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

خصم 20% لتحصينات داء الُسعار للكاب والقطط.  •
 •  خصم 15% على لقاح )DHPPL( المتعدد للكاب.

خصم 15% على اللقاح الثاثي للقطط.  •
خصم 30% على تثبيت الرقاقات اإللكترونية للقطط والكاب.  •

عيادة القرم البيطرية 
تقــدم عيــادة القــرم البيطريــة أفضــل الخدمــات البيطريــة للحيوانــات 
ــا فــي المستشــفى الرئيســي فــي  ــوا بزيارتن األليفــة فــي ُعمــان، تفضل

مدينــة الســلطان قابــوس أو فــي عيــادة العذيبــة.

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

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

+968ا.  24121173 العذيبــة 

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

اإلخصــاء.
الســلطان  ومدينــة  )العذيبــة  الفرعيــن  كا  فــي  متــاح  الخصــم   •

بــوس( قا

الفنادق والمنتجعات

سما للعقارات:
مرتفعات سما )الجبل األخضر(، سما الواصل )إبراء، الشرقية(، سما 

رأس الجينز.

الشروط والقوانين
•  خصــم 15% علــى ســعر الغرفــة والتــي تكــون نصــف إقامــة، وال يمكن 
الجمــع بيــن هــذا العــرض وأي عــروض ترويجّيــة أخــرى، ويجــب أن يتــّم 
الحجــز مســبقً قبــل الوصــول باإلضافــة إلــى إبــراز قســيمة تأكيــد 
مرفقــة مــع بطاقــة العضويــة عنــد تســجيل الوصــول، أي إضافــات 

ســُتعَتبر تكلفــة إضافيــة.
النشاطات الترفيهية
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المطاعم والمقاهي

نادي ضفة الشاطئ الجديد 
المــكان األحــدث الــذي يفتتــح أبوابــه أمــام ســكان جبــل الســيفة 
لتنــاول وجبــات العشــاء، حيــث يتــاح للزبائــن تــذوق المأكــوالت 
العالميــة واألســيوية، مــع االســتمتاع بالمناظــر الخابــة المحيطــة 
والمطلــة علــى بحــر العــرب وجبــال الحجــر ومرســى جبــل الســيفة 

وبقيــة الشــواطئ الرائعــة.

الهاتف: 95299136
 thebankom@ :االنستجرام-الفيسبوك

الشروط والقوانين
● خصم 10% من اجمالي المبلغ لألعضاء الجمعية

مطعم ممتاز محل
ممتــاز محــل هــو واحــد مــن أقــدم المطاعــم الراقيــة فــي مســقط 
يقــدم أفضــل المأكــوالت الهنديــة الشــمالية، منــذ عــام 1984. 
وقــد فــاز بلقــب »أفضــل مطعــم هنــدي« 10 مــرات فــي حفــل توزيــع 
جوائــز ُعمــان اليــوم للمطاعــم. نحــن مدينــون بنجاحنــا لروادنــا 
الكــرام الذيــن يعــودون إلينــا لمطبخنــا الرائــع وكــرم ضيافتنــا 
محــل  ممتــاز  فــي  أصيــل  إعــداد  كل  تاريــخ  يعــود  األســطورية، 
إلــى قــرون إلــى اإلمبراطوريــة المغوليــة الســابقة، تــم إعــداد كل 
طبــق مــرة واحــدة فــي المطابــخ الملكيــة للمغــول، وبالتالــي فــإن 
اســتخدام األفضــل هــو القاعــدة، يتميــز المطبــخ بطابعــه المميــز 
التــي تجعــل ضيوفنــا يتوقــون  الرائحــة والنكهــات  مــن حيــث 

لتنــاول  بكــم  نرحــب  محــل.  ممتــاز  فــي  بكــم  نرحــب  للمزيــد. 
العشــاء مثــل الملــوك الحقيقييــن.

الشروط والقوانين
● خصم 10% على المأكوالت والمشروبات

مطعم وودالندز
مــن  مختــارة  مجموعــة  ُيقــدم  الــذي  الُعمانيــة  المطاعــم  أحــد 
فــي  الطلبــات  بتوصيــل  يقــوم  والــذي  الهنديــة  المأكــوالت 

روي. منطقــة 

الشروط والقوانين
● خصم 10% على المأكوالت والمشروبات

جو  جرين
للبقالة يقع في ُعمان، وهو أول متجر يمتاز بخدمات تعبئة  متجر 
مجانية في ُعمان، وهم ملتزمون بتوفير منتجات عضوية وصحية 

وخالية من النفايات.
هاتف: 9567190

Go Green Oman :فيسبوك / gogreenoman@ :إنستجرام

الشروط والقوانين
Go� 10% ألعضاء جمعية البيئة الُعمانية على تسوقهم في  خصم

Green )لتوضيح أن الخصم ال ينطبق على أي من تطبيقات تسوق 
عبر اإلنترنت(

للتخفيض  المعروضة  السلع  على   %10 بنسبة  التخفيض  يسري  ال 
ُمسبقً أو على السلع المعروضة في العرض الترويجي.

المها العربية، ُعمان تحت المجهرالحجل العربي، أرجون س. أونيثان

عضوية الشركات
· فندق قصر البستان	
· مجموعة أجيت كيمجي ش.م.م	
· مجموعة اليوسف ش.م.م	
· بنت العّز اإلسامي	
· أفيردا إلدارة النفايات	
· بنك مسقط	
· شركة بركاء لتحلية المياه	
· بنك ُعمان المركزي	
· سي أم إس	
· دينتونز	
· إنجي	
· إيرنست و يونج	
· كيمجي رامداس – إشراق	
· الوطنية للتمويل	
· أوكتال	
· بنك ُعمان العربي	

التعاون مع المنظّمات الدولية 
· برنامج األمم الُمتحدة للبيئة	

· االّتحاد الدولي لصون الطبيعة – المكتب اإلقليمي 	
لغرب آسيا

· الُمفّوضّية الدولية لصيد الحيتان	
· اإلدارة األمريكية لخدمات الحياة الفطرية واألسماك	
· وزارة الداخلية األمريكية	
· جمعية صون الحياة الفطرية	

· اإلدارة األمريكية الوطنّية للمحيطات والغاف 	
الجوّي – مركز الجنوب الغربي للثروة السمكية 

والعلوم
· جامعة إكستير – مركز البيئة والصون	
· جامعة دورام	
· المنظمة الدولية ألبحاث الطيور	
· الصندوق األفريقي لصون األحياء المائية	

· اتفاقية صون األنواع الُمهاجرة من الحيوانات 	
الفطرية )مكتب أبو ظبي(

· اتفاقية صون األنواع الُمهاجرة من الحيوانات 	
الفطرية )مكتب بون(

· شبكة حيتان بحر العرب	
· وايلد مي	
· منّصة وايلد بوك	
· مشروع أبحاث مشاهدة أسماك القرش العربية	
· منظمة حياة الطيور الشرق األوسط	
·  منظمة علم الطيور الشرق األوسط	
· منظمة األراضي الرطبة العالمية	

· جمعية الصداقة الُعمانية البريطانّية	
· جمعية الصداقة الُعمانية الصينّية	
· شركة نفط ُعمان للتسويق	
· ُعمان لإلبحار	
· ِشل ُعمان	
· أومينفست	
· ُعمران	
· أو كيو	
· بيتروجراس  إي و بي  ش.م.م	
· ميناء الدقم	
· شركة النهضة للخدمات ش.م.ع.ع	
· مجموعة سابكو	
· صحار ألمنيوم	
· الطاووس ش.م.م	
· توتال للطاقة أي و بي تنمية ُعمان بي.في. - فرع 	

ُعمان

وكفائــدة مميــزة وحصرّيــة ألعضائنــا مــن الشــركات، فقــد قامــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بوضــع المبــادئ التوجيهّيــة لتأســيس المكاتــب الخضــراء 
الصديقــة للبيئــة ولتنظيــم حمــات التنظيــف مــن ِقَبــل الشــركات والمؤسســات فــي ُعمــان.

· الجمعية الُعمانية البريطانية	
· الصندوق الدولي للحياة الفطرية - باكستان	
· سامة المحيطات	
· الصور الزرقاء الواضحة	
· منظمة صون الحيتان الحدباء البحرية	
· جامعة نيو ساوث ويلز، سيدني	
· شبكة بيئة المحيطات	
· معهد أرهوس للدراسات المتقدمة	
· صندوق ديزني للصون	
· الحلف العالمي ألشجار اللبان	
· المركز البيئي للمدن العربية )دبي(	
· مكتب البيئة األوربي	
· مبادرة التدوير معً	
· شركة إكوينوشيو	
· االتحاد األوربي	
· معهد أرهوس للدراسات المتقدمة	
· صندوق ديزني للصون	
· الحلف العالمي ألشجار اللبان	
· المركز البيئي للمدن العربية )دبي(	
· مكتب البيئة األوربي	
· مبادرة التدوير معً	
· شركة إكوينوشيو	
· االتحاد األوربي	



شكر وتقدير

تود جمعية البيئة الُعمانية أن تتقدم بالشكر والتقدير لكثير من األشخاص الذين كّرسوا الكثير من جهدهم ودعمهم لصالح الجمعية.

بادئ ذي بدء، نتقــدم بالشــكر الخــاص لســمو الســيد طــارق بــن شــبيب آل ســعيد، الراعــي الفخــري لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة، الــذي 
مــا دأب يقــدم كافــة أشــكال الدعــم للجمعيــة، وكان له دور محوري في نجاحهــا. كما نشكر أيضً المجلس التنفيذي للجمعية لعامي 

2020-2022 على التزامهم الطوعي وتفانيهم خال هذه المدة. 

وكل الشـكر أيضً لهيئة البيئـة، ووزارة الثروة الزراعيـة والسـمكية موارد المياه، ووزارة التربيـة والتعليـم، ووزارة التنميـة االجتماعيـة، علـى 
دعمهم الكريم والمتواصل للجمعية، ولتفهمهـم لطبيعـة عملنـا وإرشـاداتهم الكريمـة.

وال بد من التنويه إلى أنه مـا كان يمكـن لجمعيـة البيئـة الُعمانيـة أن تنجـز أعمالهـا لـوال التمويـل الكريـم مـن أعضائهـا من الشـركات ومـن 
الجهات الراعيـة والداعمة األخرى، فلهم منا جزيـل الشـكر، آملين أن يتواصـل عطاؤهم الكريم في السـنوات القادمة.

كما نشكر كل عضو من أعضائنا األعزاء لحضورهم الفعاليات التي أقمناها ولتكريسهم وقتهم وطاقاتهم المتميزة في سبيل دعم 
صون بيئة ُعمان.

شكر خاص أيضً لمجموعة أجيت كيمجي لمنحهم الجمعية مكتبً مجانيً لسنوات عديدة ولشركة أنتررنت لزويد موظفي الجمعية 
بالسيارت المجانية الازمة. 

والشكر موصول أيضً لكافة وسـائل اإلعام الُعمانيـة التي قدمت لنا الكثير من الدعم من خال إيصـال رسـالة الجمعيـة إلى المجتمع 
ونخـص  ونجاحاتنـا،  برامجنـا  لـكافة  تغطيتهـا  واصلـت  التـي  النشـر  دور  لجميع  الجزيل  بالشـكر  نتقـدم  فإننـا  ولذلـك  شرائحه،  بجميع 

بالشـكر وكالـة تراكـس ُعمـان لتقديم خدمـات األخبـار الصحفيـة.

كما نود أن نشكر حديقة النباتات الُعمانية وبلدية الجبل األخضر ومكتب نائب الوالي في الجبل األخضر وشرطة ُعمان السلطانية على 
دعمهم الكبير لمبادرتنا في استزراع األشجار  في الجبل األخضر في الذكرى السنوية لرحيل الفاضلة دارين مهدي رحمها اهلل.

وفي النهاية، إن العاملــين فــي جمعيــة البيئــة الُعمانيــة يشكلون حجــر األســاس في كافة أعمالهــا ونشــاطاتها التي تقوم بها، ونحــن 
نتقــدم بجزيــل الشــكر لكل من قدموا خدماتهم للجمعية على مدى السنوات التي مرت. ومن دواعي حززنا وأسفنا أن التحديات المالية 
التي فرضتها عليها الجائحة الوبائية لكوفيد 19 اضطرتنا إلى توديع عدٍد من موظفي جمعية البيئة الُعمانية مع نهاية عام 2020، وعلى 
الُمتبّقي بتفاني خال عام 2021 لضمان استمرار تنفيذ مشاريعنا  الرغم من انخفاض عدد الموظفين فيها، فقد عمل فريق الجمعية 

وأعمالنا ونجاحها.

شكر وتقدير للمتطّوعين
ُيشكُل المتطوعون جزًء هامً من عمل جمعية البيئة الُعمانية، فهم يعملون على تدعيم رسالتها نحو صون البيئة الُعمانية والحياة 
الجمعية لم تتمكن من تفعيل دور  الوبائية لكوفيد 19 فإن  الجائحة  التي فرضتها علينا  القاسية  الفطرية فيها، وفي ضوء الظروف 
األعضاء كما يجب وكما كنا نطمح، ولكن يبقى هناك العديد من المتطوعين الذين لم يتوقفوا عن دعمنا على الرغم من التحديات 

والصعوبات، ونحن إذ نشيد بجهود كل هؤالء، فإننا نود أن نخص بالذكر:

التي بذلوها في  الوقت والطاقات  التي كّرسوها ولكل  الجهود  الفاضل هاني ثابت والفاضلة والفاضلة لميس داعر لكل 
الُعمانية. البيئة  لجمعية  السنوي  التقرير  وانتاج  تصميم 

الفاضل طالل حسن والفاضل كريستيان تيليكي والفاضلة ابتهال الزدجالي لمشاركتهم في األمسيةالبيئية الُمنتظرة 
.2021 الُعمانية لعام  البيئة  لجمعية 

األمسيةالبيئية  أثناء  الموسيقية  مواهبهم  لعرض  سول  أند  بالس  وفرقة  الكندي  مايسترو  والفاضل  وقار  أمل  الفاضلة 
2021 لعام  الُعمانية  البيئة  الُمنتظرة لجمعية 

لعام  الُعمانية  البيئة  جمعية  فعالية  ودعم  للتطوع  المسلمي  وفيحاء  مصطفى  وأمامة  اليعربية  وأميرة  مغلي  أبو  مي 
2021 »جوائز وعي«

باليوم  االحتفاء  فعالية  ودعم  للتطوع  ليبريتر  وأنوكا  بورلس  ويان  الكيومي  وشفاء  الكندي  ويسرى  الحارثي  هدى 
.2021 التنظيف لعام  العالمي لحمات 

للموافقة  مارتيبل  وتوزتيد  الراشدي  ويعقوب  فالندينيت  وبول  جيورجيو  ونيكوال  المحرزي  ومحمد  الغيالني  حمد 
للجمعية على استخدام ما لديهم من صور رائعة طوال العام 2021.

.2021 الُعمانية لعام  البيئة  الدورية لجمعية  النشرات األخبارية  شيماء الخروصي للتطوع بوقتها ومواهبها لتصميم 

بذلنا  لقد  الماضي.  العام  تلقيناها خال  التي  والمحبة  والتشجيع  الدعم  لرسائل  باالمتنان  لدينا ونشعر  المتطوعين  نفتقد جميع 
جميعً قصارى جهدنا للتكيف مع طرق جديدة للعمل في ظل ظروف صعبة للغاية - وطريقة حياة جديدة تمامً.

جزيل الشكر لكل المتطوعين الذين قد نكون غفلنا عن ذكرهم هنا، لكنهم قدموا يد العون لجمعية البيئة الُعمانية خال عام 
2021 وبأي شكٍل من األشكال.

admin@eso.org.om  الُعمانية مراسلتنا على العنوان البيئة  الراغبين بالتطوع لصالح جمعية  ندعو 
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