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مشروع أبحاث وصون السالحف البحرية

جــرى خــال شــهر يوليــو، وضمــن فعاليــات مشــروع 
أبحــاث الســاحف البحريــة وصونهــا، تنفيــُذ برنامــٍج 
طــاب  اســتهدَف  الــذي  المدنيــة  العلــوم  إلشــراك 
االختصاصــات  فــي  التخــرج  وحديثــي  الجامعــات 
األوجــه  علــى  تعريفهــم  بهــدف  وذلــك  البيئيــة، 
التــي  اُلمســتمرة  الصــون  لجهــود  الُمختلفــة 
أعــداد  تناقــص  أســباب  ولمناقشــة  بهــا،  نقــوم 
ســاحف الريمانــي الُمعششــة فــي جزيــرة مصيــرة، 
والُمصنفــة بأنهــا مهــددة باالنقــراض مــن الدرجــة 
األولــى، وهنــا، نــود اإلشــادة بــاألداء المتميــز والحضور 
الطــاب شــاركوا ضمــن هــذا  القــوي لســبعٍة مــن 
البرنامــج خــال شــهر يوليــو، كمــا نشــكر هيئــة 
البحريــة  الســاحف  صــون  وصنــدوق  البيئــة 
مصيــرة  ووالــي  المحيطــات  بيئــة  وشــبكة 
وشــركة بحــار الُمســتقبل العالميــة لدعمهــم 

البرنامــج. لهــذا 

مشروع دراسات وأبحاث السالحف البحرية وصونها

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.
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يوليو - ٢0٢٢

تقديــم  مــن  كانــت  يوليــو  لشــهر  محاضرتنــا 
الفاضــل طــال حســن، وهــو المؤســس لشــركة 
يكافــح  الــذي  البيئيــة  بالتقنيــات  ومختــص   ،44.01
ــى االبتــكار  ــر المناخــي مــن خــال االعتمــاد عل التغي
»كيــف  بعنــوان  محاضرتــه  وكانــت  واالختــراع، 
تســاعد تقنيــات ســحب الكربــون فــي مكافحــة 
تقنيــات  علــى  ركــزت  والتــي  المناخــي«،  التغيــر 
الــذي  امتصــاص وتخزيــن الكربــون وعلــى العمــل 
تنقيــة  فــي  للمســاهمة   44.01 شــركة  بــه  تقــوم 
قطــاع الطاقــة فــي ُعمــان مــن الكربــون. كل الشــكر 
ــان  ــط ُعم ــة نف ــركة تنمي ــي ش ــة ف ــز البيئ لمرك

الفعاليــة. الســتضافة 

سبتمبر - ٢0٢٢

ســبتمبر   18 بتاريــخ  الُعمانيــة  البيئــة  أعضــاء جمعيــة  قــام 
مــن   125 عمــل  حيــث  العالمــي،  التنظيــف  يــوم  بإحيــاء 
مــا  أو  كيســً   36 لتعبئــة  كلــل  ودون  بجــٍد  المتطوعيــن 
شــواطئ  مــن  النفايــات  مــن  كــج   1523 حوالــي  مجموعــه 
المدينــة الُمســتدامة  الســيب، ونــود أن نشــكر كًا مــن 
يتــي ومجموعــة ُعمــران ودايمونــد ديفيلوبــرز لتعاونهــم 
مــع الجمعيــة لتنفيــذ هــذه الفعاليــة، والشــكر أيضــً لفنــدق 
فرنــدي  وشــركة  الوجبــات  لتقديــم  االنتركونتيننتــال 
لتقديــم الهدايــا وشــركة بيئــة لتقديــم الدعــم واإلمــداد.

يوليو - ٢0٢٢

فــي ســياق الحملــة الكبــرى التــي نفذتهــا الجمعيــة 
للمشــاركة فــي حركــة يوليــو خــاٍل مــن الباســتيك، 
فيلــم  لعــرض  خاصــة  فعاليــة  تنفيــذ  جــرى  فقــد 
»محيــط الباســتيك« علــى أعضــاء الجمعيــة، وهــذا 
الهشــة  الطبيعــة  يســتعرض  الوثائقــي  الفيلــم 
لمحيطاتنــا، ويكشــف لنــا الحقيقــة المــرة لعواقــب 
أنمــاط الحيــاة االســتهاكية التــي نعيشــها. نشــكر 
مركــز البيئــة فــي شــركة تنميــة نفــط ُعمــان 

الســتضافة هــذه الفعاليــة

سبتمبر - ٢0٢٢

احتفــاًء باليــوم العالمــي ألســماك القــرش الحوتــي، 
فقــد نظمــت الجمعيــة محاضــرة افتراضيــة قدمهــا 
الدكتــور مــارك ميــكان، وهــو كبيــر علمــاء األبحــاث 
فــي المعهــد األســترالي لعلــوم البحــار الواقــع فــي 
مدينــة بيــرث غــرب أســتراليا. اســتعرضت المحاضــرة 
أســماك  أحجــام  »تطــور  بعنــوان  كانــت  التــي 
لألســماك  الجســدية  البنيــة  الحوتــي«  القــرش 

وتطورهــا عبــر األزمــان.
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ســبتمبر  شــهر  خــال  ألعضائنــا  الفرصــة  اتيحــت 
للتعــرف علــى جهــود صــون النســور فــي أفريقيــا، 
ــا،  ــه بوت ــك مــن خــال االســتماع للفاضــل أندري وذل
الفطريــة  الحيــاة  منظمــة  فــي  البرامــج  مديــر 
المهــددة باالنقــراض، عبــر المحاضــرة التــي قدمهــا 
ُعمــان،  إلــى  الخبيــر  بهــا  قــام  التــي  الزيــارة  أثنــاء 
صــون  جهــود  »تقــدم  بعنــوان  كانــت  والتــي 
الــذي  المــأزق  بينــت  والتــي  األفريقيــة«،  النســور 
التــي  الخطــط  هــي  ومــا  النســور  هــذه  تواجهــه 
تــم تنفيذهــا لصونهــا وحمايتهــا. نشــكر مركــز 
البيئــة فــي شــركة تنميــة نفط ُعمــان الســتضافة 

الفعاليــة. هــذه 
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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!
ــات  ــان الســتضافة فعالي ــط ُعم ــة نف ــركة تنمي ــي ش ــة ف ــز البيئ شــكرًا لمرك

الشــهرية الجمعيــة 

شكرًا لشركة أرنست ويونغ للعمل على تدقيق التقرير المالي للجمعية

ــي للمســاعدة  ــليمان الرحب ــي وس ــر الحراص شــكرًا لمتطوعــي الجمعيــة كوث
أثنــاء ورشــة عمــل النســور الُعمانيــة

شــكرًا لزهيــر الفارســي وإبراهيــم الشامســي مــن اللجنــة الوطنيــة للتربيــة 
والثقافــة والعلــوم، ولحــواء الشــريقي المتطوعــة فــي الجمعيــة، للمشــاركة فــي 

الزيــارات المدرســية ضمــن مســابقة نمــط

شــكرًا »هوكوتــش العالميــة« للتبــرع بأجهــزة التعقــب عبــر األقمــار االصطناعيــة 
الُمســتعملة ضمــن مشــروع متابعــة الجــوارح.
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دعمكم لجمعية البيئة الُعمانية يتيح لنا:
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إنجازات وأحداث

اســتكماالً لجهودنــا لتعزيــز وترســيخ الســلوكيات 
الجمعيــة  انضمــت  فقــد  ُعمــان،  فــي  الُمســتدامة 
إلــى الحركــة العالميــة »يوليــو خــاٍل مــن الباســتيك«، 
المــواد  اســتخدام  مخاطــر  حــول  للتوعيــة  وذلــك 
علــى  ســواء  االســتعمال،  أحاديــة  الباســتيكية 
البيئــة أو علــى صحــة البشــر، ولحــث الُمســتهلكين 
والمنتجيــن علــى حــٍد ســواء للمســاهمِة فــي إيجــاِد 
حــٍل لهــذه المشــكلة. نفــذت الجمعيــة طــوال شــهر 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  حملــة  كامــل 
أفــراد  تحــث  التــي  #أنا_اتعهــد  حملــة  تضمنــت: 
أحاديــة  الباســتيكية  المــواد  الســتبدال  المجتمــع 
ــاراٍتٍ  ُمســتدامة، كمــا جــرى تنفيــذ  االســتعمال بخي
»المحيــط  فيلــم  لعــرض  لألعضــاء  خاصــة  فعاليــة 
الباســتيكي«. نتقــدم بالشــكر لــكل مــن ســاهم 

معنــا خــال حملــة هــذا العــام.

فــي تعــاوٍن مشــترٍك مــع هيئــة البيئة، اســتضافت 
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة ثاثــة خبــراء دولييــن فــي 
المعنيــة  األطــراف  مــن  النســور، ومجموعــًة  علــوم 
مــن أرجــاء ُعمــان لمناقشــِة جهــود صــون الطيــور 
الجارحة والنســور في ُعمان. وقد شــارك 79 شــخصً 
المزيــد  ومعرفــة  لمناقشــة  مؤسســة   19 يمثلــون 
عــن األبحــاث التــي تجريهــا جمعيــة البيئــة الُعمانيــة 
اإلمكانيــات  لتحديــد  تهــدف  والتــي  النســور  عــن 
الوطنيــة الُعمانيــة للمســاهمة فــي جهــود صــون 
وفــي  االنقــراض،  بخطــر  المهــددة  األنــواع  هــذه 
هــذا الســياق تتقــدم الجمعيــة بالثنــاء علــى كافــة 
المشــاركين لمــا أبــدوه مــن مســتوياٍت عاليــٍة مــن 
االلتــزام، ونتطلــُع ُقدمــً لمزيــٍد مــن أعمــال الصــون 
والحمايــة المســتقبلية مــع العديــد مــن الشــركاء 
إطــار  فــي  الورشــة  هــذه  تنفيــذ  جــرى  المحلييــن. 
مشــروع جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لمراقبــة أعــداد 
المهــددة باالنقــراض فــي ُعمــان،  الجارحــة  الطيــور 

ــون. ــي للص ــدوق ديزن ــل صن والُممــول مــن ِقب

شــارفت الــدورة الثانيــة مــن مســابقة »نمــط« علــى 
نفذتهــا  التــي  المســابقة  فــي  شــارك  االنتهــاء. 
الجمعيــة 81 مدرســة ُعمانيــة، تنافســوا فــي تنفيــذ 
مشــاريع تتعلــق بــإدارة النفايــات أو الميــاه أو الطاقــة، 
وقــد اجتمعــت لجنــة التحكيــم خــال شــهر مايــو 
الختيــار 11 مدرســة متأهلــة للمرحلــة النهائيــة مــن 
هــذه المســابقة البيئيــة، كمــا قامــوا بزيــارة هــذه 
المــدارس الُمتأهلــة خــال شــهر ســبتمبر لتقييــم 
األعمــال. وممــا يثيــر األعجــاب هــو المســتوى العالــي 
مــن اإلنجــاز والعمــل مــن المتأهليــن، ونتطلــُع ُقدمــً 
فــي شــهر  التكريــم  الفائزيــن خــال حفــل  إلعــان 
لشــركة  الشــكر  بجزيــل  نتقــدم  وهنــا  أكتوبــر، 
لمواصلــة  إيميلــي  حديقــة  ومبــادرة  فيوليــا 
التعليميــة  المبــادرة  لهــذه  وتمويلهــم  دعمهــم 

الهامــة.

مسابقة نمط للمدارس الحكوميةورشة عمل حول النسوريوليو خاٍل من البالستيك

شــكلت المســوحات والدراســات التــي جــرت فــي ُعمــان علــى مــدى 40 عامــً خلــت، 
حجــر األســاس للــدور العالمــي الهــام الــذي ُيمكــن لســلطنِة ُعمــان أن تنهــض 
بــه فــي مجــال صــون وبقــاء الســاحف البحريــة، إذ إضافــًة إلــى أن ُعمــان تحتضــُن 
ثانــي أكبــر نســبة فــي العالــم مــن ســاحف الريمانــي المعششــة، فإنهــا تــأوي 
علــى شــواطئها المتراميــة علــى طــول الســاحل الُعمانــي، أربعــًة أنــواٍع مــن 
الســاحف البحريــة مــن أصــل ســبعة أنــواٍع موجــودٍة فــي العالــم، والتــي تعــود 
أدراجهــا ســنويً إلــى الشــواطئ التــي فقســت منهــا، وهــي ســاحف الريمانــي 
 )Chelonia mydas( الخضــراء  والســاحف   )Caretta caretta(
ريدلــي  وســاحف   )Eretmochelys imbricata( الشــرفاف  وســاحف 

.)Eretmochelys imbricata( الزيتونيــة 

كافــة هــذه األنــواع هــي مدرجــة ضمــن القائمــة الحمــراء لاتحــاد الدولــي لصــون 
الطبيعــة، علــى أنهــا مهــددة باألخطــار بدرجــاٍت متفاوتــٍة، وهــي تواجــه خطــر 
االنقــراض مــن الحيــاة الفطريــة. تتضمــن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا، التنميــة 
الســاحلية الُمفرطــة، والتلــوث الضوئــي، وقيــادة المركبــات علــى الشــواطئ، 
والصيــد العرضــي، والصيــد الخفــي، والتلــوث الباســتيكي، والتغيــر المناخــي 
)فــي البحــر(، وهــي جميعهــا ُتشــكُل تحديــاٍت جســيمٍة فــي وجــه بقــاء هــذه 

الســاحف البحريــة. أثبتــت الدراســات التــي قامــت بهــا جمعيــة البيئــة الُعمانيــة 
فــي ُعمــان، علــى وجــود تناقــٍص حــاٍد بنســبِة 79% فــي أعــداد ســاحف الريمانــي 

المعششــة فــي جزيــرة مصيــرة.

تحــاول جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، وضمــن جهــوٍد مشــتركٍة مــع هيئــة البيئــة، 
منــذ 14 عامــً مضــت وقــف هــذا التدهــور وتعويضــه، بغيــة صــون وحمايــة هــذه 
الســاحف، وذلــك مــن خــال المحافظــة علــى بيئــة بحريــة صحيــة ومناســبة، ومــن 
خــال ضبــط التــوازن االجتماعــي – االقتصــادي للمجتمــع المحيــط. يتــم تمويــل 
هــذا المشــروع ذو المــدى البعيــد، مــن ِقبــل اإلدارة األمريكيــة لخدمــات الحيــاة 
بالتعــاون مــع مجموعــة مــن  الفطريــة والثــروة الســمكية، ويتــم تنفيــذه 
الجهــات المحليــة والعالميــة، بمــا فــي ذلــك: شــبكة بيئــة المحيطــات، وشــركة 
المحيطــات الخمســة لخدمــات البيئــة، وشــركة بحــار الُمســتقبل العالميــة.

يقــوم فريــق الجمعيــة بتنفيــِذ مســوحاٍت ميدانيــٍة مكرســٍة لغــرض مراقبــة 
نشــاطات التعشــيش الفصليــة والتعديــات الجاريــة علــى الشــواطئ، ممــا يتيــح 
لنــا زيــادة وتوســيع آفــاق معرفتنــا وعلومنــا عــن بيئــة الســاحف ومحيطهــا 
المشــروع  هــذا  تولــى  كمــا  وحمايتهــا.  صونهــا  مســتلزمات  وعــن  الحيــوي 

هــذه  تعتــرض  التــي  المخاطــر  لمعالجــة  الازمــة  اإلجــراءات  ببعــض  القيــام 
الســاحف، مثــل 1( حمــات تنظيــف معينــة تجــري ُقبيــل مواســم التعشــيش 
أثنــاء  التــي قــد تحــدث  التشــابك واالختنــاق  فــي محاولــٍة للحــد مــن مخاطــر 
موســم التعشــيش والتفقيــس )تــم منــذ عــام 2017 إزالــة حوالــي 685 طنــً مــن 
معــدات الصيــد وأنــواٍع أخــرى مــن النفايــات(، 2( فيديوهــات وأفــام التوعيــة حــول 
ترابــط العاقــة مــا بيــن المحيطــات الصحيــة والمجتمعــات الصحيــة، 3( برامــج 
التواصــل والتوعيــة المجتمعيــة )ســواء التــي تســتهدف األطفــال أو النســاء 
أو الصياديــن أو بقيــة فئــات المجتمــع(. جــرى خــال عــام 2022 توســيع مجــاالت 
المشــروع كــي يشــمَل التلــوث الضوئــي، وبرنامــج العلــوم المدنيــة المخصــص 
لطــاب الجامعــات وحديثــي التخــرج فــي المجــاالت البيئيــة المختلفــة مــن أجــل 

إشــراكهم فــي علــوم الصــون المرتبطــة بهــذا الشــأن.

ــٍف مــن أبنــاء  ــٍق مؤل جــرى إلقــاء أعبــاء العمــل الميدانــي الجــاد علــى أكتــاف فري
المجتمــع المحلــي فــي مصيــرة بغيــة مراقبــة وحمايــة الســاحف، وذلــك ضمــن 
رؤيــة الجمعيــة وســعيها لتدريــب وتوظيــف الشــباب الُعمانــي فــي مجــال خطــط 
وبرامــج الصــون، وفــي مجــال التواصــل والعمــل مــع المجتمــع، وإدارة المنظمــات 

المدنيــة، إضافــًة إلــى تعزيــز وضمــان مصــادر الــرزق للمجتمعــات المحليــة.

لماذا ندعم 
جمعية البيئة 

الُعمانية 

كيفية دعم جمعية البيئة الُعمانية في 2022 

 النشرة اإلخبــارية  

سحلية التنين - أرجون س.أونيثان

 إصدار الربع الثاني - أكتوبر
 جمعية البيئة الُعمانية

 Torgos( صفحة الغاف: النسر اآلذن 
tracheliotos(، عثمان الجابري

 فعاليات العضوية
النقاط البارزة من برنامج العضوية 

وتفاصيل عن كيفية المشاركة

  إضاءات على المشاريع
مشروع دراسات وأبحاث الساحف 

البحرية وصونها

 إنجازات وأحداث
ملخص الربع الثالث 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!

الفيلم الكرتوني حول الصيد الخفي

فــي ســياق أهــداف وجهــود الجمعيــة بعيــدة المــدى 
الحيوانــات  بيــن  مــا  التشــابك  حــاالت  مــن  للحــد 
البحريــة والشــاطئية وبيــن معــدات الصيــد المهملــة، 
وبفضــل التمويــل الُمقــدم مــن الســفارة البريطانيــة 
ــقط، فقــد تــم فــي شــهر يوليــو إطــاق الفيلــم  بمس
المخاطــر  علــى  يركــز  الــذي  القصيــر  الكرتونــي 
التــي تتعــرض لهــا الحيــاة البحريــة بســبب الحطــام 
الفيلــم  بــأن يقــوم هــذا  البحريــة، ونأمــل  والنفايــات 
الُمشــتركة  بواجباتنــا  دائمــً  بتذكيرنــا  الكرتونــي 
ُيمكــن  المحيطــات.  ميــاه  نظافــة  علــى  للمحافظــِة 
مشــاهدة الفيلــم مــن قنــاة جمعيــة البيئــة الُعمانيــة 

اليوتيــوب علــى 

يوم التنظيف العالمي

قــام أعضــاء جمعيــة البيئــة الُعمانيــة مــع المتطوعيــن 
فعاليــٍة  العالمــي ضمــن  التنظيــف  بيــوم  باالحتفــاء 
جــرت بتاريــخ 18 ســبتمبر وشــارك بهــا 125 متطوعــً، 
عملــوا جاهديــن لجمــع 136 كيســً مــن النفايــات التــي 
مــن  إزالتهــا  تمــت  كــج   1523 بحوالــي  وزنهــا  ُيقــدر 
شــواطئ الســيب. كل الشــكر للمدينــة الُمســتدامة 
يتــي، ومجموعــة ُعمــران، ودايمونــد ديفيلوبــرز 
ولفنــدق  المبــادرة،  هــذه  إلنجــاز  معنــا  للمســاهمة 
ولفرنــدي  الوجبــات،  لتقديــم  االنتركونتيننتــال 
موبايــل لتقديــم الهدايــا ولشــركة بيئــة لتقديــم 
علــى  للمحافظــة  للجميــع  الشــكر  واإلمــداد.  الدعــم 

نظافــة بيئتنــا.

شـاهــــــد

سبتمبر - ٢0٢٢

ــم  ــت مــن تقدي ــا الثانيــة فــي شــهر ســبتمبر كان محاضرتن
الدكتــورة إيريــكا ســوالر ســوتو، األســتاذة المســاعدة 
بعنــوان  كانــت  والتــي  قابــوس،  الســلطان  جامعــة  فــي 
ذات  الصــون  جهــود  فــي  المجتمعيــة  »المشــاركة 
إلــى  أفريقيــا  جنــوب  مــن  رحلــة   – البعيــد  المــدى 
ُيمكــن  كيــف  المحاضــرة  هــذه  ناقشــت  حيــث  ُعمــان«، 
المجتمــع  أفــراد  علــى مشــاركة  المبنيــة  الصــون  لخطــط 
التنــوع  لحمايــة  المــدى  بعيــدة  الجهــود  تعــزز  أن  األهلــي 
األحيائــي. نتقــدُم بــكل الشــكر لمركــز البيئــة فــي شــركة 

تنميــة نفــط ُعمــان الســتضافة هــذه الفعاليــة.
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