
www.eso.org.om

مشروع أبحاث وصون السالحف البحرية 
لجمعية البيئة الُعمانية

وصونهــا  البحريــة  الســاحف  حــول  أبحاثنــا  بــدأت 
فــي جزيــرة مصيــرة منــذ عــام 2008. بــدأ الموســم 
الميدانــي لهــذا العــام فــي شــهر أبريــل ويهــدف 
إلــى مراقبــة اتجاهــات التعشــيش وتنفيــذ إجــراءات 
الصــون الهامــة لحمايــة هــذه المجموعــة الفرعيــة 
المهــددة باالنقــراض مــن ســاحف الريمانــي لشــمال 
غــرب المحيــط الهنــدي )Caretta caretta( التــي 
البيئــة  هيئــة  نشــكر  أن  نــود  هنــاك.  تعشــش 
 )MTCF( وصنــدوق حمايــة الســاحف البحريــة 
والــي  وســعادة  المحيطــات  بيئــة  وشــبكة 
مصيــرة وشــركة بحــار المســتقبل لدعــم هــذا 

المشــروع.

مشروع متابعة الطيور الجارحة الُعمانية المهددة باالنقراض

أهم مالمح المشاريع

نحــن فخــورون بتقديــم برامــج العضويــة للشــركات واألفــراد، حيــث نقــدم ألي شــخص متحمــس لصــون البيئــة فرصــة لدعــم عمــل الجمعيــة البيئيــة األهليــة الوحيــدة فــي ســلطنة ُعمــان. بعــد عاميــن مــن تقديــم األنشــطة افتراضيــً، ُيســعدنا إعــادة 
بنــاء التقويــم الســنوي لبرنامــج العضويــة لعــام 2022 ونــود أن نعبــر عــن امتناننــا لجميــع أعضائنــا لدعمهــم المســتمر.

مستجدات عن برنامج العضوية لجمعية البيئة الُعمانية

١. تابعونا على

٢. االنضمام )أو تجديد( لبرنامج 
عضوية جمعية البيئة الُعمانية 

٣. تبرعوا من خالل

أبريل - ٢0٢٢

كانــت محاضرتنــا لشــهر أبريــل مــن تقديــم الدكتــور 
البيئــة  شــؤون  إدارة  مديــر  الحكمانــي  هــادي 
)صالــة( فــي مكتــب حفــظ البيئــة بهيئــة البيئــة، 
ــز  ــة مــع التركي ــات البري وهــو متخصــص فــي الثديي
العربــي  النمــر  بيئــة وصــون  علــى  خــاص  بشــكل 
حيــث عمــل ألكثــر مــن 20 عامــً فــي هــذا المجــال، بمــا 
فــي ذلــك المشــاركة فــي تأليــف أول كتــاب عــن هــذه 
األنــواع الفرعيــة “النمــر العربــي فــي ُعمــان”. هــذه 
المحاضــرة كانــت بعنــوان “النمــر العربــي المهــدد 
بشــدة باالنقــراض ووضعــه فــي جبــال ظفــار” والتــي 
تحــدث الدكتــور هــادي خالهــا عــن الوضــع الحالــي 
ــدات التــي تتعــرض لهــا   لهــذه المجموعــة والتهدي
ُعمــان  اتخذتهــا حكومــة  التــي  وإجــراءات صونهــا 

لحمايــة النمــر العربــي فــي جبــال ظفــار.

بمناســبة يــوم األرض 2022، اجتمــع أعضــاء الجمعيــة 
جــودة  تدهــور  حــول  الوعــي  مســتوى  لرفــع  معــً 
عنــد  التجديــف  بقــوارب  معــً  اســتمتعنا  بيئتنــا. 
النفايــات  مــن  الخاليــة  وبنزهــة  الشــمس  غــروب 
يمكننــا  التــي  التغييــرات  استكشــاف  أثنــاء 
إجراؤهــا جميعــً فــي حياتنــا لدعــم مســتقبل أكثــر 
نشــكر  أن  نــود  البيئيــة.  الناحيــة  مــن  اســتدامة 
Wave Summit علــى دعــم هــذه الفعاليــة ونشــكر 

إلينــا. انضمــوا  الذيــن  أعضائنــا 

 احتفــاًء بيــوم الســاحف العالمــي، نظمــت الجمعيــة 
تشــجيع  بهــدف  لألعضــاء،  عائليــة  محاضــرة  أول 
الصغــار والكبــار علــى التعــرف علــى أنــواع الســاحف 
كان  ُعمــان.  فــي  المتواجــدة  المختلفــة  البحريــة 
صغــار  مــن  الحمــاس  هــذا  مثــل  رؤيــة  الرائــع  مــن 
جنــود حمايــة البيئــة! نــود أن نشــكر ربــاب اللواتيــة، 
البيئــة  لجمعيــة  والصــون  التوعيــة  منســقة 
الُعمانيــة لتقديــم العــرض المرئــي ونــود أن نشــكر 
مركــز إيكولوجيــا التابــع لشــركة تنميــة نفــط ُعمــان 

الســتضافتنا.

يونيــو  شــهر  خــال  الجمعيــة  أعضــاء  اجتمــع 
ويلســون  أنــدرو  للدكتــور  بمحاضــرة  لاســتمتاع 
مؤســس شــركة »بحــار الُمســتقبل« وهــي شــركة 
استشــارات بيئيــة فــي ُعمــان. يعمــل أنــدرو وأعضــاء 
فريقــه حاليــً فــي شــراكة وثيقــة مــع جمعيــة البيئــة 
البيئــة إليجــاد حلــول الســتعادة  الُعمانيــة وهيئــة 
مصيــرة.  جزيــرة  فــي  الريمانــي  الســاحف  أعــداد 
لتطويــر  حلــوٍل  »إيجــاُد  بعنــوان  كانــت  المحاضــرة 
وصــون ســاحف جزيــرة مصيــرة« تعرفنــا مــن خــال 
دورة  متابعــة  علــى  واعتمــادًا  المحاضــرة،  هــذه 
التــي  التهديــدات  علــى  الســاحف،  لهــذه  الحيــاة 
أعــداد  انخفــاض  ســبب  تكــون  أن  الممكــن  مــن 
الســاحف، كمــا تنــاول العــرض المرئــي أيضــً الحاجــة 
إليجــاد حلــول صــوٍن تتوافــق مــع التنميــة االجتماعيــة 
أن  ونــود  وخارجهــا.  مصيــرة  لجزيــرة  واالقتصاديــة 
نشــكر مركــز إيكولوجيــا التابــع لشــركة تنميــة نفــط 

الســتضافتنا. ُعمــان 
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  تنفيــذ األبحــاث والدراســات حــول األنــواع 
باألخطــار المهــددة  الُعمانيــة 

حــول  المجتمــع  فئــات  وتعليــم  تثقيــف   
اســتدامة أكثــرَ  للحيــاةِ  أنمــاط  تبنــي  أهميــة 

 المرافعة عن االستدامة البيئية

القطــاع  فــي  والكفــاءات  القــدرات  بنــاء   
ُعمــان فــي  البيئــي 

 حمايــة اإلرث الطبيعــي لُعمــان وصونــه مــن 
الُمســتقبلية األجيــال  أجــل 

 برامج التبرع
نحــن ممتنــون جــدًا لجميــع شــركاء التبــرع لدينــا، الذيــن قامــوا بإضافــة تبــرع 
اختيــاري بقيمــة ريــال عمانــي لفواتيــر الزبائــن. نحــن نعمــل بنشــاط لتشــجيع 
إلــى  االنضمــام  علــى  الســياحية  الرحــات  ومنظمــي  الفنــادق  مــن  المزيــد 

البرنامــج.

شكرًا لكم!
شكرًا لشركة تنمية نفط ُعمان الستضافتها لفعاليات الجمعية الشهرية

شــكرًا لمتطوعــي الغــوص لجمعيــة البيئــة الُعمانيــة جنــان العصفــور وعائشــة 
الصيــد  إلزالــة شــباك  المــاء  تحــت  التنظيــف  إلــى حملــة  الغابيــة النضمامهــم 

المهجــورة ضمــن الشــعاب المرجانيــة فــي جــزر الديمانيــات.

نــود أن نشــكر زهيــر الفارســي مــن اللجنــة الوطنيــة الُعمانيــة للتربيــة والثقافــة 
والعلــوم، وهــدى الحارثيــة، مســؤولة التســويق واالتصــاالت مــن شــركة فيوليــا 
التحكيــم  لجنــة  فــي  للمشــاركة  الثميــن  وقتهــم  مــن  الكثيــر  لتخصيــص 
للمــدارس  نمــط  فــي مســابقة  المشــاركة  المــدارس  مــن  المقدمــة  للمشــاريع 

الُعمانيــة. البيئــة  لجمعيــة  الحكوميــة 

شكرًا لشركة امتاك لتبرعهم بجهازي كمبيوتر لدعم عملياتنا.

شــكرًا لـــهوك واتــش لتبرعهــم بخمــس أجهــزة تتبــع عبــر األقمــار الصناعيــة 
لدعــم مشــروعنا لصــون الطيــور الجارحــة و شــكرًا للجمعيــة البريطانيــة الُعمانيــة 

ــي لدعــم هــذا العمــل. ــل التكميل ــر التموي لتوفي

www.eso.org.com
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دعمكم لجمعية البيئة الُعمانية يتيح لنا:
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علــى  المجتمــع  نشــكر  أن  نــود 
لألزمــة  المذهلــة  اســتجابتهم 
البيئيــة الناجمــة عنــن تســرب عبــوات 
مســحوق الغســيل فــي البحــر خــال 
المؤســف  مــن  كان  يونيــو.  شــهر 
رؤيــة شــواطئنا وبحارنــا ملوثــة بهــذا 
أن  الملهــم  مــن  ولكــن  الشــكل، 
ــراد المجتمــع  نشــهد كيــف اجتمــع أف
خــاص  شــكر  لألمــر.  اســتجابة  معــً 
لُعمــان  التابعــة  ُعمــان،  بحــر  لشــركة 
لإلبحــار، ولمــوف غريــن وهيئــة البيئــة 

دعمهــم. علــى 

إنجازات وأحداث

ــة  ــا فــي مجــال صــون النســور اآلذن تتواصــل جهودن
هــذه  تواجــد  مراقبــة  فريقنــا  يواصــل  ُعمــان.  فــي 
المحتملــة  والتهديــدات  تكاثرهــا  وحــاالت  النســور 
التــي تواجههــا هــذه األنــواع المهــددة باالنقــراض، 
باإلضافــة إلــى تقديــم مبــادرات التوعيــة المجتمعيــة 
الوعــي. وألول مــرة فــي ُعمــان، قــام فريــق  لزيــادة 
التتبــع  وأجهــزة  الحلقــات  بتركيــب  لدينــا  الخبــراء 
ممــا  آذنــة،  نســور  ألربعــة  الصناعيــة  األقمــار  عبــر 
معرفــة  مــع  تحركاتهــم،  بمراقبــة  لنــا  يســمح 
والتكاثــر  للتغذيــة  يزورونهــا  التــي  المناطــق 
أن  نــود  الوقــت.  بمــرور  حركاتهــم  تتغيــر  وكيــف 
نشــكر صنــدوق ديزنــي للصــون وهــوك واتــش 
والجمعيــة البريطانيــة الُعمانيــة وهيئــة البيئــة 

المشــروع. هــذا  لدعــم 

تــم تصميــم تقريرنــا الســنوي لتســليط الضــوء علــى أهميــة العمــل الــذي نقــوم 
بــه وشــكر العديــد مــن المنظمــات واألفــراد الذيــن ســاعدونا إلنجــازه، وهــو أيضــً 
يحتفــي بالتنــوع األحيائــي المذهــل الــذي نتمتــع بــه هنــا فــي ُعمــان، لكننــا هــذا 

العــام عرضنــاه لكــم بشــكٍل مختلــف.
امسحوا رمز 

االستجابة السريعة 
لإلطاع على 

التقرير الُمفصل 
والتعرف على 

المزيد من أعمال 
جمعية البيئة 

الُعمانية

اتخذنــا القــرار بعــدم الطباعــة علــى الــورق االعتيــادي مــن أجــل توفيــر مــا 
يقــارب مــن:

 500 كج من الورق مما يعادل ١2 شجرة

  459.7 كــج مــن غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون ممــا يعــادل ترســب غــاز ثانــي 
أكســيد الكربــون عنــد قيــادة الســيارة مــن مســقط إلــى صالــة

  مليــون لتــر مــن المــاء ممــا يقــارب نفــس كميــة الميــاه التــي تحتاجهــا عائلــة 
تتكــون مــن أربعــة أفــراد لمــدة ١8 شــهر

أقيمــت الجولــة الثانيــة مــن مســابقة نمــط لجمعيــة 
البيئــة الُعمانيــة فــي الربــع الثانــي مــن هــذه الســنة. 
تــم اختيــار 8١ مشــروعً مــن 274 مدرســة للمشــاركة 
إلــى  وانتقلــوا  البيئيــة،  التوعيــة  مســابقة  فــي 
المرحلــة الثانيــة مــن المســابقة، حيــث تــم تطويــر 
النفايــات  إدارة  بمواضيــع  المتعلقــة  المشــاريع 
والميــاه والطاقــة. و فــي شــهر مايــو، اجتمعــت لجنــة 
ســير  لمراجعــة  أســبوعين  مــدار  علــى  التحكيــم 
النهائيــة.  للمرحلــة  ١١ مدرســة  واختيــار  المشــاريع، 
التقييمــات النهائيــة ســتجرى فــي ســبتمبر. نــود أن 
نشــكر شــركة فيوليــا ومبــادرة حدائــق ايميلــي 
التعليميــة  المبــادرة  لهــذه  المســتمر  لدعمهــم 

الهامــة

تضافــرت  للمحيطــات،  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
ــان  جهــود جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــع شــركة ُعم
حملــة  إلجــراء  ُعمــان  شــنكر  بــي  ودي  لإلبحــار 
إلزالــة  الديمانيــات  جــزر  فــي  المــاء  تحــت  تنظيــف 
شــباك الصيــد المهجــورة المتشــابكة مــع المرجــان. 
الشــباك  مــن  200 كجــم  مــن  يقــرب  مــا  إزالــة  تمــت 
ــه  ــى أن ــرات إل ــة التنظيــف. تشــير التقدي ــاء عملي أثن
يتــم التخلــي عــن حوالــي مليــون طــن مــن معــدات 
الصيــد فــي المحيــط كل عــام، ممــا يــؤدي إلــى قتــل 
مــا يصــل إلــى 650 ألــف نــوع مــن الحيوانــات البحريــة. 

التالــي. لمشــاهدة جهودنــا شــاهدوا الفيديــو 

المسوحات الميدانية للطيور الجارحة

هل رأيتم تقريرنا السنوي 
لعام 2021؟

اليوم العالمي للمحيطات مسابقة نمط للمدارس الحكومية

بــدأ برنامــج جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ألبحــاث وصــون الطيــور الجارحــة فــي  عــام 
20١2 ويهــدف إلــى المحافظــة علــى حالــة الصــون المائمــة للطيــور الجارحــة فــي 

ُعمــان، وخاصــًة النســور. أهــداف هــذا البرنامــج هــي: 

  الوصول إلى فهٍم شامل ألنواع الطيور الجارحة،
  تثقيــف المجتمعــات المحليــة حــول الــدور الــذي تلعبــه الطيــور الجارحــة فــي  

       البيئة،
  تعزيز جهود التواصل  ونشر النتائج،

  المرافعة عن جهود الصون على المستوى المحلي والحكومي.

يكــون  التــي  الجارحــة  الطيــور  مــن  نوعــً   30 مــن  ألكثــر  موطــن  هــي  ُعمــان 
البعــض منهــا مهاجــرًا أو عابــرًا للزيــارة الشــتوية أو المســتوطنين للتكاثــر. 
تــم إدراج عــدد مــن األنــواع فــي القائمــة الحمــراء لألنــواع المهــددة باالنقــراض 
 Neophron( التابعــة لاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة، مثــل الرخمــة المصريــة
percnopterus( والنســر اآلذن )Torgos tracheliotos( والُعقابــان الَســهبية 
 Falco( األســحم  والصقــر  باالنقــراض؛  المهــددة   )Aquila nipalensis(
والُعقبــان   )Aquila heliaca( الشــرقية  الملكيــة  والُعقابــان   ،)concolor

الرقطــاء الكبــرى )Clanga clanga( المعرضيــن لألخطــار. يمكــن االطــاع علــى 
القائمــة الكاملــة لهــا فــي كتيــب »الطيــور الجارحــة فــي ُعمــان«، وهــو متاحــة 
الُعمانيــة  البيئــة  علــى موقــع جمعيــة  والعربيــة  اإلنجليزيــة  باللغتيــن  مجانــً 

اإللكترونــي.

فــي عــام 202١، أطلقــت جمعيــة البيئــة الُعمانيــة سلســلة مــن البحــوث العلميــة 
الرخمــة المصريــة والنســور اآلذنــة لدعــم برنامــج صــون الطيــور  حــول تكاثــر 
تمكنــا  للصــون،  ديزنــي  مــن صنــدوق  المقــدم  التمويــل  خــال  مــن  الجارحــة 
مــن جمــع بيانــات مهمــة لمســاعدتنا فــي تنفيــذ إجــراءات الصــون الحاســمة 
لبقــاء هذيــن النوعيــن مــن النســور الخابــة والمهــددة باالنقــراض علــى المــدى 
الطويــل فــي ُعمــان. اســتمر هــذا العمــل فــي عــام 2022، ممــا ســمح لنــا بمســح 
كل مــن المجــاالت المعروفــة والجديــدة لنشــاطات النســور اآلذنــة وإجــراء المزيــد 
ــت فــي عــام 202١.  ــراخ التــي حدث مــن األبحــاث حــول أســباب فقــد البيــوض واألف
كمــا قمنــا بتركيــب الكاميــرات الفخيــة لتوفيــر المزيــد مــن المعلومــات حــول 
الطيــور، وتوســيع جهودنــا لرصــد ظهورهــا وتكاثرهــا والتهديــدات  ســلوك 

المحتملــة التــي تواجههــا هــذه األنــواع المهــددة باالنقــراض.

وألول مــرة فــي ُعمــان، قــام فريــق الخبــراء لدينــا بتثبيــت الحلقــات وأجهــزة التتبــع 

عبــر األقمــار الصناعيــة لثــاث نســور آذنــة، ممــا يســمح لنــا بفهــم تحركاتهــم 
بشــكل أفضــل، مــع معرفــة المناطــق التــي يزورونهــا للتغذيــة والتكاثــر وكيــف 
تتغيــر حركاتهــم بمــرور الوقــت )يوميــً و موســميً وســنويً(. تــم إنشــاء مدونــة 

لتتبــع تحــركات هــذه الطيــور الجارحــة المهــددة باالنقــراض -

https//:lappetsoman.blogspot.com

كمــا هــو الحــال مــع جميــع مشــاريعنا، قــام الفريــق أيضــً بسلســلة مــن مبــادرات 
ــذي تلعبــه  ــدور المهــم ال ــادة الوعــي بال ــة مــع المجتمعــات المحليــة لزي التوعوي
الطيــور الجارحــة فــي بيئتنــا والســلوكيات التــي يمكننــا تبنيهــا جميعــً لدعــم 

صونهــا.

ــة ونأمــل  ــات المذهل ــى مواصلــة جهــود البحــث وصــون هــذه الحيوان ــع إل نتطل
ــا لســلوك  ــا فــي ســد بعــض الفجــوات المتبقيــة فــي فهمن أن تســاعد جهودن

وحركــة وبيئــة الطيــور الجارحــة المهــددة باالنقــراض فــي ُعمــان.

نــود أن نشــكر صنــدوق ديزنــي للصــون وهــوك واتــش والجمعيــة البريطانيــة 
الُعمانيــة وهيئــة البيئــة لدعمهــم لجهــود صــون الطيــور الجارحــة فــي ُعمــان.

لماذا ندعم 
جمعية البيئة 

الُعمانية 

كيفية دعم جمعية البيئة الُعمانية في 2022 

 النشرة اإلخبــارية  

حوت بحر العرب األحدب - داريل ماكدونالد

خريطة تتبع النسور اآلذنة الصغيرة عبر األقمار الصناعية

 إصدار الربع الثاني - يوليو
 جمعية البيئة الُعمانية

 صفحة الغاف: النمر العربي

 فعاليات العضوية
النقاط البارزة من برنامج العضوية 

وتفاصيل عن كيفية المشاركة

  إضاءات على المشاريع
مشروع متابعة الطيور الجارحة 

الُعمانية المهددة باالنقراض

 إنجازات وأحداث
ملخص الربع الثاني يسلط الضوء على مشاريع 

البحث والصون و التعليم والمشاركة المجتمعية

٢0٢٢

نــود أن نشــكركم علــى إيمانكــم بالتزامنــا 
فــي  المذهــل  األحيائــي  التنــوع  بصــون 

وحمايتــه. ُعمــان  إذا كنتــم راغبيــن أن تصبحــوا أعضــاًء فــي جمعيــة البيئــة 
الُعمانيــة أو لتجديــد العضويــة،  انقــر هنــا

إنضموا اليوم!

ملخص عن الربع الثاني لدينا عبر البحوث 
والحفظ والتعليم والمشاركة المجتمعية.
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