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»... وكع�مل يعي�ش مع�ً على كوكبن� الأر�سي هذا، قد اأهملن� كثرياً م�س�ألة 

املح�فظة على البيئة وموارد الطبيعة بغي�ب التن�سيق اجلم�عي، بل ذهبن� يف 

الجت�ه املع�ك�ش يف ت�س�بق عجيب بحث� عن الرف�هية والتقدم ال�سن�عي، دون 

مراع�ة للتوازن املفرت�ش بني التنمية والبيئة، دون ح�س�ب للآث�ر الوخيمة لهذا 

التقدم ال�سن�عي على غلفن� اجلوي، وطبق�ت الأوزون، ومي�ه الأنه�ر والبح�ر، 

وانقرا�ش احلي�ة والغ�ب�ت، وتلوث الرتبة اخل�سبة، واإذا م� ا�ستمر احل�ل على هذا 

النحو ف�أن الب�رشية قد ت�سهد نوع�ً من النتح�ر اجلم�عي.

اإن احلف�ظ على البيئة م�سوؤولية جم�عية ل حتده� احلدود ال�سي��سية للدول، 

واأن  البيئة،  على  احلف�ظ  يف  ي�س�هم  اأن  ك�ن،  اأينم�  للإن�س�ن  ف�أن  وعليه 

يت�س�لح معه�، واأن يتع�مل معه� بعقلنية، واأن ينتبه للم�سبب�ت الكثرية 

اأو �سن�عية وكيمي�ئية وفيزي�ئية، وعلى  للتلوث، �سواء طبيعية وبيولوجية، 

كثري من ال�سعوب اأن حتد من التك�ثر الع�سوائي وحت�فظ على م� تبقى له� 

الع�مل  ندعو  كم�  واجلف�ف،  الت�سحر  موؤثرات  عن  بعيدا  ومي�ه،  مراع  من 

يعمل  واأن  نحوه،  والت�س�بق  التكنولوجي،  التزاحم  وقف هذا  اإىل  ال�سن�عي 

على ت�سيق الفجوة الوا�سعة يف القت�س�د الع�ملي بينه والدول الن�مية، من 

على  واحلف�ظ  املن�سودة  التنمية  بني  املطلوب،  التوازن  على  املح�فظة  اأجل 

بيئة نقية ...«

من كلمة �س�حب اجلللة ال�سلط�ن ق�بو�ش بن �سعيد املعظم حفظه الله 

يف قمة الأر�ش ب�لربازيل، 3-14 يونيو 1992م.

ح�رشة �س�حب الـجللة

ال�سلط�ن ق�بو�ش بن �سعيد املعظم

حفظه اللـه ورعـ�ه
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واملنظم�ت  والهيئ�ت  املتحدة  الأمم  هيئة  دقت 
ن�قو�ش اخلطر ب�س�أن  البيولوجي  والتنوع  ب�لبيئة  املعنية 

التهديدات املحدقة ب�لتنوع البيولوجي مع اإعلن هيئة 

البيولوجي  للتنوع  دولي�  املتحدة ع�م 2010م ع�م�  الأمم 

الدرا�س�ت  اأثبتته  مل�  نظر   ،203  /61 رقم  قراره�  مبوجب 

خطري  وت�س�رع  البيولوجي،  للتنوع  تدهور  من  والأبح�ث 

الأول/ ك�نون   19 ويف  الأنواع.  من  الكثري  انقرا�ش  نحو 

املتحدة  للأمم  الع�مة  اجلمعية  حثت  2008م  دي�سمرب 

ب�أن  ب�لتزام�ته�  الوف�ء  على  الأع�س�ء  الدول  جميع 

البيولوجي خف�س� كبريا  التنوع  تخف�ش معدل فقدان 

بحلول ع�م 2010م.

البيولوجي،  للتنوع  الدولية  ال�سنة  انق�س�ء  بعد  الآن 

هل وفين� ب�لتزام�تن�!! وهل ا�ستطعن� ب�لفعل تخفي�ش 

للتحقق  البيولوجي؟  التنوع  يف  احل�دث  التدهور  معدل 

ومراجعة  تقييم  وقفة  من  لن�  بدن�  ل  الأمر  هذا  من 

ومنظم�ت  حكوم�ت   – ومم�ر�س�تن�  ل�سي��س�تن�  ج�دة 

الع�م  هذا  ب�نق�س�ء  الرتاجع  يقبل  ل  ف�لأمر   .– واأفراد 

بد  العدد!!... فل  له  له احل�سود، وعدت  بعد م� ح�سدت 

عملن�  التي  ب�خلطط  العمل  يف  قدم�  امل�سي  من  لن� 

به� خلل الع�م املن�رشم للحف�ظ على م� تبقى لن� من 

تنوع بيولوجي ك�إرث يعترب اأ�س��س� لإ�ستمرار حي�تن� وحي�ة 

الأجي�ل الق�دمة مبختلف اأجن��سه�. 

طريق  �سقت  ن�مية،  ع�رشية  دولة  عم�ن  �سلطنة  تعد 

نه�سته� الع�رشية مع بزوغ فجر النه�سة ع�م 1970م، 

الع�مل  دول  من  كثري  على  متقدمة  الآن  تقف  وهي 

عن  ومتيزت  والب�رشية،  القت�س�دية  التنمية  جم�لت  يف 

واحلف�ظ  التعليم  تطوير  الدول يف جم�لت  من  العديد 

على البيئة وجم�لت اأخرى. 

عم�ن  �سلطنة  تغفل  مل  النه�سة  ع�رش  بداية  منذ 

والتنمية،  التخطيط  جوانب  البيئة يف خمتلف  عن�رش 

الت�رشيع�ت  ب�لبيئة، و�سنت  املعنية  املوؤ�س�س�ت  ف�أن�س�أت 

التي  واملع�يري  القوانني  بك�فة  اللتزام  �سمنت  التي  

وامل�س�ريع  التنموية،  تنفيذ اخلطط  يجب مراع�ته� عند 

املزارات  اأف�سل  اأ�سبحت عم�ن من  القت�س�دية، وبذلك 

البيئية مب� تتميز به من ثراء بيئي، وتنوع بيولوجي موزع 

بني اجلب�ل والأودية وال�سهول والبح�ر.

فرق  ب�إن�س�ء  الأع�س�ء  الدول  اليون�سكو  من��سدة  مع 

للتنوع  الدولية  ال�سنة  اأهداف  تنفيذ  ملت�بعة  وطنية 

للرتبية  العم�نية  الوطنية  اللجنة  جتد  مل  البيولوجي، 

والثق�فة والعلوم اأية م�سقة يف ح�سد ال�رشك�ء لتنفيذ 

وامل�ستمر  اخل��ش  للهتم�م  نظرا  ال�سنة  هذه  اأهداف 

ك�نت  املعنية  اجله�ت  فكل  عم�ن،  يف  البيئة  ب�سلمة 

لل�سنة  املعلنة  الأهداف  تن�سجم مع  املعت�دة  خططه� 

ب�أن  ثقة  بكل  القول  وميكن  البيولوجي،  للتنوع  الدولية 

خ�سو�س�  البيولوجي  والتنوع  عموم�  ب�لبيئة  الهتم�م 

الوترية حتى بعد انق�س�ء ال�سنة  �سي�ستمر على نف�ش 

فمنذ  عم�ن.  �سلطنة  يف  البيولوجي  للتنوع  الدولية 

يعد  البيئي  ال�س�أن  ب�أن  ال�سلطنة  اأدركت  مبكر  وقت 

ق�سية ع�ملية ينبغي تك�تف اجلميع حي�له�، ويجب علين� 

الت�سدي له� ب�سكل جمعي على م�ستوى الع�مل. وتعد 

ج�ئزة ال�سلط�ن ق�بو�ش حلم�ية البيئة التي ت�أ�س�ست ع�م 

1989م، وت�رشف عليه� اليون�سكو، من اأبرز امللمح التي 

انتهجته� ال�سلطنة ملك�ف�أة اجلهود الع�ملية الرامية اإىل 

حم�ية البيئة و�سونه�. كم� ب�درت ال�سلطنة ب�لن�سم�م 

اإىل التف�قي�ت الدولية الرامية اإىل حم�ية البيئة والتنوع 

البيولوجي  للتنوع  الدولية  التف�قية  مثل  البيولوجي 

احليوان�ت  يف  الدولية  التج�رة  واتف�قية  1992م،  ع�م 

والنب�ت�ت الفطرية املهددة ب�لنقرا�ش ع�م 2007م. كم� 

حر�ست وزارة الرتبية والتعليم على دمج مف�هيم البيئة 

والتنوع البيولوجي يف خمتلف املن�هج الدرا�سية مبختلف 

الطلبة على مبداأ  تن�سئة  ب�أهمية  منه�  اإمي�ن�ً  مراحله� 

معه�  والتع�مل  معه�،  والت�س�لح  البيئة  على  احلف�ظ 

بحر�ش لأجل ا�ستدامته�.

الوطني  العمل  لفريق  اجلزيل  ب�ل�سكر  اأتقدم  وخت�م� 

البيولوجي  للتنوع  الدولية  ب�ل�سنة  ب�لحتف�ء  املعني 

على اجلهود التي بذلوه� ملت�بعة وتنفيذ فع�لي�ت ال�سنة 

اأخ�ش  اأن  يفوتني  ل  كم�  البيولوجي،  للتنوع  الدولية 

براجمه�  على  املن�خية  وال�سوؤون  البيئة  وزارة  ب�ل�سكر 

يف  امل�ستمرة  جهوده�  وعلى  الع�م،  هذا  خلل  الرثية 

احلف�ظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وكذلك ال�سكر 

مو�سول لكل املوؤ�س�س�ت والأفراد الذين �س�هموا بطريقة 

مب��رشة اأو غري مب��رشة يف تفعيل اأهداف ال�سنة الدولية 

للتنوع البيولوجي،والعمل على تنفيذه�.

وفقن� الله جميع� مل� فيه �س�لح وطنن� والع�مل اأجمع.

يحيى بن �سعود ال�سليمي

وزير الرتبية والتعليم

 كلـمـة 

 مع�يل وزير الرتبية والتعليم 

رئي�ش اللجنة الوطنية العم�نية 

للرتبية والثق�فة والعلوم
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التنوع البيولوجي هو تنوع احلي�ة، وي�سمل جميع الك�ئن�ت احلية من اإن�س�ن ونب�ت وحيوان وك�ئن�ت 

دقيقة وم� حتمله من موروث جيني وم� ت�سكله من اأنظمة بيئية، ويُعد التنوع البيولوجي كنز 

حيوي واأ�س��سي لكل اأمة، وهو الأ�س��ش لوجود الإن�س�ن.

دولية  �سنة  2010م  �سنة  اعتب�ر   61/203 قراره�  مبوجب  املتحدة،  الع�مةللأمم  اجلمعية  اأعلنت 

للتنوع البيولوجي. وعينت اأم�نة اتف�قية التنوع البيولوجي مركزاً للتن�سيق ب�س�أن هذ ال�سنة، 

الأطراف  املتعددة  البيئية  والتف�قي�ت  املتحدة  الأمم  هيئ�ت  مع  التع�ون  اإىل  الأم�نة  ودعت 

واملنظم�ت الدولية املعنية الأخرى وغريه� من اجله�ت �س�حبة امل�سلحة، بغية ح�سد مزيد من 

الهتم�م الدويل مب�س�ألة ا�ستمرار تدهور التنوع البيولوجي، من اأجل الرتكيز على اأهميته ب�لن�سبة 

حلي�تن�، ولتوجيه الأنظ�ر اإىل اجن�زاتن� للحف�ظ على التنوع البيولوجي حتى وقتن� احل�يل، ولت�سجيع 

م�س�عفة جهودن� للتقليل من ن�سبة فقدان التنوع البيولوجي. 

هدف الع�م الدويل للتنوع البيولوجي اإىل عك�ش اأهداف املنظم�ت التي تعمل يف الع�مل من اأجل 

�سم�ن حم�ية التنوع البيولوجي، وك�نت الأهداف املعلنة لهذه املن��سبة هي: 

تعزيز التوعية الع�مة لأهمية حم�ية التنوع البيولوجي والتهديدات الأ�س��سية   n

للتنوع البيولوجي. 

رفع م�ستوى التوعية مب� يتعلق ب�لإجن�زات حلم�ية التنوع البيولوجي والتي حققته�    n

املجتمع�ت واحلكوم�ت.  

ت�سجيع الأفراد واملنظم�ت واحلكوم�ت على اتخ�ذ اخلطوات الفورية املرادة لوقف    n

فقدان التنوع البيولوجي. 

تقدمي احللول الرائدة للتقليل من م�س�در تهديد التنوع البيولوجي.   n

n بدء احلوار بني اجله�ت املعنية ب�لن�سبة للخطوات التي �سيتم اتخ�ذه� يف فرتة م� 

بعد ع�م 2010م.

يحت�ج اإنق�ذ التنوع البيولوجي اإىل جهـود اجلميع من خلل القي�م ب�لعديد من الأن�سطة حول 

الع�مل، ومن املتوقع تع�ون املجتمع الدويل مع�ً ل�سم�ن م�ستقبل م�ستدام لن� جميع�.

ال�سنة الدولية 

للتنوع البيولوجي



11التقرير الوطني - �سلطنة عم�ن10

 

والثق�فة  للرتبية  العم�نية  الوطنية  اللجنة  من  اإدراك� 

والعلوم ب�أهمية امل�س�همة مع دول الع�مل يف الحتف�ء 

منذ  اللجنة  ب�درت  البيولوجي،  للتنوع  الدولية  ب�ل�سنة 

مطلع ع�م 2010م ب�لتع�ون مع خمتلف اجله�ت املعنية 

يف ال�سلطنة بهذا اجل�نب، ووفق�ً لذلك مت ت�سكيل فريق 

للتنوع  الدولية  ال�سنة  فع�لي�ت  وتنفيذ  ملت�بعة  عمل 

البيولوجي مبوجب قرار وزاري رقم 135 / 2010م من اأجل 

الع�م.  ذلك  يف  املرجوة  الأهداف  لتحقيق  اجلهود  ح�سد 

الوطنية  اللجنة  ج�نب  اإىل  ع�سويته  يف  الفريق  �سم 

املوؤ�س�س�ت  من  كل  والعلوم  والثق�فة  للرتبية  العم�نية 

الت�لية:

وزارة الرتبية والتعليم   n

وزارة البيئة وال�سوؤون املن�خية   n

وزارة الزراعة،   n

وزارة الرثوة ال�سمكية   n

وزارة ال�سي�حة   n

ج�معة ال�سلط�ن ق�بو�ش   n

حديقة النب�ت�ت والأ�سج�ر العم�نية   n

جمعية البيئة العم�نية    n

الت�سكيلية  للفنون  العم�نية  اجلمعية    n

)ن�دي الت�سوير ال�سوئي(.

الفريق الوطني للحتف�ء 

ب�ل�سنة الدولية للتنوع 

البيولوجي 2010

 وزارة ال�سي�حة



13التقرير الوطني - �سلطنة عم�ن12

n

 التنوع البيولوجي 

يف �سلطنة عم�ن

2

رملية  ومن�طق  حجرية،  �سحراوية  �سهول  من  العم�نية  الأرا�سي  تتكون 

وجبلية وخطوط �ساحلية، وبالرغم من اأن طق�سها جاف، اإال اأن ال�سلطنة 

ذات  املن�طق  وخ��سة يف  املثري،  البيولوجي  ب�لتنوع  تتميز  تقع يف منطقة 

الن�سبة الأعلى بت�س�قط الأمط�ر.

كم� اأن التنوع البيئي الأر�سي هو من املكون�ت املهمة للتنوع البيئي يف ال�سلطنة فقد مت حتديد 

اأكرث من 1204 اأنواع من النب�ت�ت. وت�ستمل املجموع�ت النب�تية على 78 نوع م�ستوطن، ويوجد 

11 نوع من النب�ت�ت ت�سنف ح�لي�ً اأنه� معر�سة خلطر النقرا�ش بدرج�ت متف�وته. كم� اأن احلي�ة 

والغزال  املخطط،  وال�سبع  والذئب،  العربي،  والنمر  العربي،  الغزال  ت�سمل  ال�سلطنة  الربية يف 

الرملي، وامله� العربي، والوعل النوبي، والطهر العربي والفهد العربي. ومعظم هذه احليوان�ت 

اللبونة مدرجة يف ق�ئمة الأنواع املعر�سة خلطر النقرا�ش. كم� مت حتديد اأكرث من 1140 نوع من 

الأ�سم�ك، و 329 نوع من الطيور، و 75 نوع�ً من الزواحف واآلف الأنواع من احليوان�ت اللفق�رية. 

كم� توجد على ال�سواحل العم�نية خم�سة اأنواع من ال�سلحف البحرية.

ومن املعتقد اأن هن�ك العديد من اأنواع احلي�ة الأر�سية قد انقر�ست اأو اأنه� على و�سك النقرا�ش 

نتيجة لتعر�ش مواطنه� لل�رشر. ومن اأبرز العوامل املوؤدية لفقدان التنوع البيولوجي يف �سلطنة 

عم�ن: الرعي اجل�ئر وتدمري املن�طق الطبيعية ودخول اأنواع غريبة من احليوان�ت والنب�ت�ت والأع�س�ب 

على البيئة العم�نية، والت�سحر.

اأدركت �سلطنة عم�ن اأهمية املح�فظة على  وتقديراً منه� للح�لة الراهنة للتنوع البيولوجي، 

البيئة ال�سحية لغر�ش حم�ية الطبيعة وتنمية الإنت�ج القت�س�دي والزراعي وال�سن�عي بهدف 

حتقيق التنمية امل�ستدامة، وب�لت�يل تف�سل ح�رشة �س�حب اجلللة ال�سلط�ن املعظم ب�إ�سدار عدد 

من املرا�سيم ال�سلط�نية اخل��سة بحم�ية البيئة ومك�فحة التلوث و�سون املحمي�ت الطبيعية 

واحلي�ة الربية بهدف �سم�ن احلف�ظ امل�ستدام لهذه املوارد والقط�ع�ت املهمة. 

البيولوجي، ومتت امل�س�دقة عليه� ع�م  اإىل اتف�قية التنوع  يف ع�م 1992م ان�سمت ال�سلطنة 

1994م بوا�سطة املر�سوم ال�سلط�ين رقم 94/119.

يف ع�م 2001م اأقرت ال�سلطنة ال�سرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل املرفقة 

به�. وتتكون خطة العمل من 11 مو�سوع�ً وهي: حم�ية املوارد الطبيعية، واحلي�ة الربية، ويف املي�ه 

العذبة واحلي�ة البحرية والرثوة ال�سمكية، والنب�ت�ت الربية وامل�ئية، واملوارد الزراعية، وموارد الط�قة 

واملوارد املعدنية، وال�سن�عة التقنية واخلدم�ت والبيئة يف املدن، واملوارد امل�ئية، والطوارئ البيئية، 

وم�س�ركة اجلمهور الع�م، واملنظم�ت غري احلكومية والقط�ع اخل��ش، والقيم الجتم�عية وجودة 

احلي�ة والقيم الدينية.

�سلطنة عم�ن
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الحتف�ل ب�ملن��سب�ت 

البيئية الوطنية 

والإقليمية والدولية

3

حتتفل ال�سلطنة بيوم البيئة العم�ين يف الث�من من ين�ير من كل ع�م، حيث 

جــ�ء الحتف�ل بــه لأول مرة يف ين�ير من ع�م 1997م بنــ�ء على التوجيه�ت 

ال�س�ميــة حل�رشة �س�حــب اجلللة ال�سلطــ�ن ق�بو�ش بــن �سعيد املعظم 

- حفظــه الله ورعــ�ه - من اأجل حم�ية البيئة العم�نيــة و�سون اأنظمته� 

وحم�ية مواردهــ� الطبيعية التي متثل الر�سيد ال�سرتاتيجي خلطط التنمية 

امل�ستدامة التي ت�سمل ك�فة جوانب احلي�ة العم�نية املع��رشة.

ومن اأهم املن��سط والفع�لي�ت التي تزامنت مع الحتف�ل بهذه املن��سبة اإق�مة 

العم�نية  ال�رشكة  مع  ب�لتع�ون  2010م(  اإيكو  )جلف  للبيئة  عم�ن  معر�ش 

والتغريات  »البيئة  بعنوان  بيئية  ندوة  واإق�مة  الدولية  والتج�رة  للمع�ر�ش 

والبديلة«.  املتجددة  والط�قة  البحرية،  واملوارد  املي�ه  وا�ستدامة  املن�خية، 

الت�ريخ عددا من  مع هذا  تزامن�ً  املن�خية  وال�سوؤون  البيئة  وزارة  نفذت  كم� 

الربامج والأن�سطة اله�دفة اإىل حم�ية و�سون احلي�ة الفطرية ك�إق�مة حملة 

اأ�سج�ر القرم  لتنظيف ال�سواطئ مبحمية جزر الدمي�ني�ت، وحملة ل�ستزراع 

بخور الوادي�ت بولية �سن��ش مبنطقة الب�طنة.

 الحتف�ل  بيوم البيئة العم�ين 

8 ين�ير

حلقة  املن�خية  وال�سوؤون  البيئة  ووزارة  ق�بو�ش  ال�سلط�ن  ج�معة  نظمت 

اأقيمت  والتي  ق�بو�ش  ال�سلط�ن  بج�معة  البيولوجي«  »التنوع  حول  عمل 

الذي ي�س�دف اخل�م�ش من يونيو  الع�ملي«  البيئة  بـ »يوم  مبن��سبة الحتف�ل 

من كل ع�م. وحمل �سع�ر هذا الع�م )اأنواع كثرية.. كوكب واحد.. م�ستقبل 

البيولوجي  التنوع  اإىل تعزيز احلف�ظ على  اأهمية خ��سة كونه يدعو  واحد( 

ودعم النظم الإيكولوجية للحي�ة الفطرية والربية وم�س�همته يف ا�ستقرار 

على  الق�دمة، هذا ف�سل  للأجي�ل  واعد  اأجل م�ستقبل  الأر�ش من  كوكب 

اأن �سع�ر ع�م 2010م ج�ء متواكب�ً مع احتف�ل دول الع�مل ب�ل�سنة الدولية 

للتنوع البيولوجي 2010م.  �س�حب حلقة العمل معر�ش م�سغر عن التنوع 

البيولوجي �س�ركت فيه خمتلف اجله�ت احلكومية والقط�ع اخل��ش.

الحتف�ل ب�ليوم الع�ملي للبيئة 

5 يونيو
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على  البيولوجي  للتنوع  الدولية  ب�ل�سنة  ال�سلطنة  احتف�لت  من  انطلق� 

مدار الع�م 2010م، فقد نظمت اللجنة الوطنية العم�نية معر�س� للتنوع 

امل�ستدامة«  التنمية  اأجل  من  البيولوجي  �سع�ر«التنوع  حمل  البيولوجي 

املوجة اخل�رشاء  ب�حلدث، كم� مت تد�سني حملة  مب�س�ركة جه�ت عدة معنية 

خلل هذا اليوم.

الحتف�ل ب�ليوم الع�ملي للتنوع البيولوجي 

22 م�يو

�سمن فع�لي�ت الحتف�ل ب�ليوم الع�ملي ملك�فحة الت�سحر 2010م حتت �سع�ر 

)تعزيز الأر�ش يف اأي مك�ن يعزز احلي�ة يف اأي زم�ن( الذي يوافق 17 يونيو ، د�سنت 

م�رشوع  ظف�ر  مبح�فظة  حريتي  قريون  بني�بة  املن�خية  وال�سوؤون  البيئة  وزارة 

ب�لتع�ون مع �رشكة ميت�سوبي�سي  الذي تنفذه  ال�سب�ب  تقنية جتميع مي�ه 

حيث  �سنوات،  خم�ش  ملدة  امل�رشوع  هذا  وي�ستمر  الي�ب�نية،  الع�مة  للتج�رة 

وي�أتي �سمن  الت�سحر يف حم�فظة ظف�ر  اأبرز م�س�ريع مك�فحة  يعترب من 

اجلهود التي تبذله� الوزارة للتخفيف من ح�لت الت�سحر يف ال�سلطنة، حيث 

اخلريف  اأثن�ء ف�سل  امل�ء  لت�أمني  ال�سب�ب  تقنية جتميع مي�ه  تُ�ستخدم فيه 

لت�ستخدم فيم� بعد يف ري �ستلت خمتلف الأ�سج�ر امل�ستوطنة.

 الحتف�ل ب�ليوم الع�ملي ملك�فحة الت�سحر 

17 يونيو

املوؤمترات والندوات 

وور�ش العمل 

الإقليمية والدولية

4

البيئة  ووزارة  والعلوم  والثق�فة  للرتبية  العم�نية  الوطنية  اللجنة  تع�ونت 

وال�سوؤون املن�خية يف تنظيم هذه احللقة خلل �سهر فرباير. �س�رك يف احللقة 

وخ��سة من خمتلف  42 جهة حكومية  ميثلون  120 متخ�س�س�ً،  اأكرث من 

اجله�ت املعنية ب�إدارة الكوارث واحلد منه� والع�ملني مبختلف و�س�ئل الإعلم 

من داخل ال�سلطنة ودول منطقة اخلليج العربية ب�لتع�ون مع جلنة التوعية 

والإعلم البيئي ب�لأم�نة الع�مة لدول جمل�ش التع�ون.

ويف خت�م احللقة اتفق امل�س�ركون على اأهمية و�سع خطة اإعلمية ملواجهة 

الكوارث والأزم�ت البيئية بدول املجل�ش، واأكدوا على اأهمية ت�سمني املن�هج 

الدرا�سية طرق التع�مل ال�سليم يف ح�لة حدوث الكوارث والأزم�ت الطبيعية 

برن�مج  ب�أهمية وجود  اأو�سوا  ، وكذلك  ك�لزلزل والرباكني والأع��سري وغريه� 

تدريبي م�ستمر للإعلميني البيئيني لأهمية اطلعهم على اخلطط املعمول 

به�  ملواجهة الكوارث والأزم�ت البيئية، وال�ستف�دة من التج�رب الع�ملية يف 

اإىل الهتم�م بتقنية الإعلم الإلكرتوين وو�سع �سوابط  اإ�س�فة  هذا املج�ل 

للحد من ال�س�ئع�ت والأخب�ر غري املوثقة عن الكوارث.

وكيفية  البيئية  الأزم�ت  عن  التوعية  برامج  ب�إعداد  احللقة  اأو�ست  كم� 

، وتدريب  ب�لتع�ون مع اجله�ت ذات العلقة يف دول املجل�ش  التع�مل معه� 

توعية  وكيفية  احلدث،  اأثن�ء  املعلومة  نقل  اإدارة  على  الإعلميني  وت�أهيل 

املجتمع�ت للتخفيف من اآث�ر الأزم�ت البيئية.

حلقة العمل للمهتمني واملخت�سني ب�لإعلم والتوعية 

البيئية يف ح�ل وقوع الكوارث والأزم�ت البيئية بدول جمل�ش 

التع�ون لدول اخلليج العربية: 1-2 فرباير 2010م
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واملنظمة  والعلوم  والثق�فة  للرتبية  العم�نية  الوطنية  اللجنة  بني  ب�لتع�ون  الندوة  نظمت 

الإ�سلمية للرتبية والعلوم والثق�فة )اأي�سي�سكو(.

 هدفت الندوة اإىل ت�سجيع الربط بني علم�ء البح�ر والب�حثني واملهتمني ب�ملوارد 

لدى  املتوفرة  البحرية  والإمك�ن�ت  ب�لتق�ن�ت  اخل��سة  املعلوم�ت  ون�رش  البحرية، 

الدول الأع�س�ء، كم� هدفت اأي�س� اإىل دعم الربامج امل�سرتكة اخل��سة ب�لبحث 

الدول  تواجه  التي  امل�سكلت  حل  على  والعمل  البحري  املج�ل  يف  العلمي 

الأع�س�ء يف هذا املج�ل وطرح احللول املن��سبة لإزالته�. كم� هدفت الندوة اأي�س�ً 

اإىل تعزيز تب�دل املعلوم�ت واخلربات حول املوارد والتق�ن�ت البحرية والعمل على 

املرتبطة  اجل�دة  والدرا�س�ت  الوث�ئق  ن�رش  البحرية عرب  املوارد  توفري مرجعية حول 

واملواطنني  ال�سي�ح  تثقيف  خلل  من  البيئة  على  املح�فظة  مع  ب�ملو�سوع، 

الربية  املن�طق  م�ستخدمي  تثقيف  اإىل  تهدف  مب�دئ  تطبيق  على  واملقيمني 

البيئة  وتعريفهم ب�لأ�س�ليب ال�سليمة وال�سلوكي�ت الأخلقية التي متكنهم من احلف�ظ على 

ال�س�حلية بكل م� حتتويه من ثروات بيئية متعددة. �س�رك يف الندوة جمموعة خربا من الإم�رات 

العربية املتحدة، دولة البحرين، اجلمهورية ال�سورية وجمهورية م�رش العربية ب�لإ�س�فة اإىل جمع 

كبري من اخلرباء واملهتمني العم�نيني من خمتلف اجله�ت ذات العلقة.

الندوة الإقليمية حول ال�سي�حة اليكولوجية 

 وحم�ية البيئة ال�س�حلية

24 - 26 اأكتوبر 2010م

البيئة  مــ�ــســ�نــدي  جمــمــوعــة  ــ�ركــت  ــس � والــتــعــلــيــم  ــة  ــي ــرتب ال وزارة  ـــرشاف  ـــ�إ�  ب

 ،)Youth   Communicating and Network( يف املوؤمتر الدويل ملنظمة يوث ك�ن )OMAN ECO GROUP(

البيئية  الطلب  مب�س�ريع  تهتم  التي  الدولية،   IEARN ايرن  اآي  منظمة  من  جزء  تعترب  والتي 

والتنموية من خمتلف اأنح�ء الع�مل ، وتعترب جمموعة م�س�ندي البيئة اأول جمموعة من �سلطنة 

عم�ن تن�سم ملنظمة يوث ك�ن الدولية حيث ق�مت املجموعة بعمل وتنظيم عدة اأن�سطة دولية 

ب�لتع�ون مع خمتلف الدول ومنه� م�رشوع اجل�رش الأخ�رش بني الولي�ت املتحدة 

الأمريكية وب�ك�ست�ن.

ق�م  حيث   ،IEARN ايرن  اآي  منظمة  من  بدعوة  ب�ملوؤمتر  املجموعة  �س�ركت 

جمموعة  وعن  عم�ن  �سلطنة  عن  عن  تعريفي  عر�ش  بعمل  امل�س�رك  الوفد 

م�س�ندي البيئة . وقد ك�ن للمجموعة زاوية خ��سة مبعر�ش املوؤمتر لقت اإقب�ل 

التي  العمل  بور�ش  الوفد  �س�رك  كم�  املدار�ش،  وطلبة  الزوار  قبل  من  جيدا 

ور�سة  و  البيئية  واملخلف�ت  البل�ستيك  ت�سنيع  اإع�دة  كور�سة   ، ب�ملوؤمتر   اقيمت 

�سن�عة الورق. 

 موؤمتر ال�سب�ب الدويل ملنظمة يوث ك�ن 

    )Youth Communicating and Network( 2010 YouthCaN

24 - 26 ابريل 2010م

�سمن الحتف�ل بيوم البيئة العم�ين نظمت وزارة البيئة وال�سوؤون املن�خية 

ندوة بيئية بعنوان »البيئة والتغريات املن�خية، وا�ستدامة املي�ه واملوارد البحرية، 

والط�قة املتجددة والبديلة«. مت خلله� من�ق�سة عدد من اأوراق العمل املقدمة 

التغري املن�خي وكيفية  البيئية يف جم�ل  والتي ا�ستهدفت بع�ش الق�س�ي� 

التنمية  جم�لت  خمتلف  على  الندوة  ركزت  له�.  املن��سبة  احللول  اإيج�د 

امل�ستدامة املتعلقة بحم�ية البيئة و�سون الطبيعة وال�سوؤون املن�خية واإدارة 

موارد املي�ه وال�رشف ال�سحي، والإدارة املتك�ملة للمخلف�ت واملواد الكيمي�ئية، 

دول  يف  املتجددة  الط�ق�ت  وا�ستخدام�ت  التلوث،  اأ�سك�ل  ك�فة  ومك�فحة 

جمل�ش التع�ون لدول اخلليج العربية.

ندوة »البيئة والتغريات املن�خية، وا�ستدامة املي�ه 

 واملوارد البحرية، والط�قة املتجددة والبديلة« 

12 ين�ير2010م

الندوات وور�ش العمل 

والدورات التدريبية 

الوطنية

5

اأق�مت وزارة البيئة وال�سئون املن�خية حلقة عمل عن دور مي�ه ال�سب�ِب يف 

عدد  مب�س�ركة  وذلك  ظف�ر  بجب�ل حم�فظة  البيئي  النظ�م  وا�ستمرار  دعم 

من اجله�ت احلكومية واخل��سة ب�ل�سلطنة مثل وزارة الزراعة ووزارة البلدي�ت 

الإقليمية وموارد املي�ه ووزارة النقل والت�س�لت ومكتب حفظ البيئة بديوان 

ومركز  مت�سوبي�سي  و�رشكة  قابو�س  ال�سلطان  وجامعة  ال�سلطاين  البالط 

البحوث البيئية بجمهورية اأمل�ني� الحت�دية.

به�  ق�مت  التي  املختلفة  التج�رب  ا�ستعرا�ش  و  من�ق�سة  احللقة  خلل  مت 

اجله�ت احلكومية واخل��سة لل�ستف�دة من مي�ه ال�سب�ب، ب�ل�س�فة اىل عر�ش 

نت�ئج حتليل بي�ن�ت حمط�ت ر�سد العوامل اجلوية يف حم�فظة ظف�ر الت�بعة  

لوزارة البيئة وال�سوؤون املن�خية ، وال�ستف�دة من تلك النت�ئج لتطبيق امل�س�ريع 

املتعلقة ب��ستدامة الغط�ء النب�تي ومك�فحة الت�سحر.

حلقة عمل حول دور مي�ه ال�سب�ب يف دعم 

النظ�م البيئي، 31 ين�ير2010م
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ال�سلط�ن  ج�معة  مع  ب�لتع�ون  املن�خية  وال�سوؤون  البيئة  وزارة  نظمت 

ق�بو�ش حلقة عمل حول »التنوع الحي�ئي« مبن��سبة الحتف�ل بـيوم البيئة 

الع�ملي. ح�رش احللقة وكيل وزارة البيئة وال�سوؤون املن�خية ب�سحبة العديد 

من املخت�سني واملهتمني مبو�سوع الندوة من اأع�س�ء هيئة التدري�ش وطلب 

ا�سرتالي�  من  الدوليني  اخلرباء  من  وجمموعة  ق�بو�ش،  ال�سلط�ن  ج�معة 

ت�سمنت  التي  العمل  اأوراق  من  العديد  احللقة  تن�ولت  الهند.  وجمهورية 

جمموعة من املو�سوع�ت احليوية التي تن�ولت يف م�سمونه� ق�س�ي� البيئة 

واملن�خ والتلوث واحلي�ة البحرية وطرق اإدارة موارد املي�ه وغريه� من املو�سوع�ت 

ذات ال�سلة. 

 حلقة عمل حول التنوع البيولوجي 

6 يونيو2010م

تزخر البح�ر العم�نية بتنوع بيولوجي فريد مب� حتتويه من اأ�سم�ك و�سلحف 

دفع  ولأجل  البحرية،  الك�ئن�ت  من  الكثري  وغريه�  مرج�نية  و�سع�ب  ودلفني 

العم�نية،  املي�ه  يف  البيولوجي  التنوع  ا�ستك�س�ف  على  ال�سب�ب  وت�سجيع 

البيولوجي  التنوع  اكت�س�ف ج�نب مهم من  اأم�مهم يف  اأفق جديد  وفتح 

ال�سب�ب  من  ملجموعة  الدورة  هذه  تنظيم  ج�ء  ال�سلطنة.  به  تزخر  الذي 

العم�نيني الذين ح�سلوا على الرخ�سة الدولية للغو�ش يف املي�ه املفتوحة، 

بعد اجتي�زهم عدة مراحل من التدريب ب�لغو�ش يف اأعم�ق تراوحت بني 12 

و18 مرت من ق�ع البحر. ج�ء تنظيم هذه الدورة مبب�درة من مركز عم�ن للغو�ش 

والحت�د  والعلوم  والثق�فة  للرتبية  العم�نية  الوطنية  اللجنة  مع  وب�لتع�ون 

العم�ين لل�سب�حة. 

الدورة التدريبية للغو�ش يف املي�ه املفتوحة 

 »غو�ش ال�سكوب�«

12 - 17 يوليو 2010م

اإمي�ن�ً من اللجنة الوطنية العم�نية للرتبية والثق�فة والعلوم ب�أهمية اإظه�ر 

هذا التميز والتب�ين يف التنوع البيولوجي لل�سلطنة واإبرازه ج�ءت فكرة ندوة 

»التنوع البيولوجي يف �سلطنة عم�ن«. تزامن�ً مع فرتة ف�سل اخلريف، ولذلك 

اأكرث  من  تعد  ظف�رالتي  مبح�فظة  �سللة  مدينة  يف  تكون  ب�أن  له�  اأختري 

املن�طق ثراًء ب�لتنوع البيولوجي على م�ستوى ال�سلطنة بل حتظى ببيئة ل 

تق�رن على م�ستوى بيئ�ت الدول املج�ورة. 

عمل  اأوراق  �ست  من�ق�سة  خلله�  مت  عمل  جل�ستي  اإىل  الندوة  انق�سمت 

تن�ولت:

التنوع  على  احلف�ظ  جم�ل  يف  املبذولة  والربامج  اجلهود   n

البيولوجي و�سون الطبيعة يف �سلطنة عم�ن.

التنوع البيولوجي البحري يف �سلطنة عم�ن.  n

التنوع البيولوجي يف املراعي الطبيعية ب�سلطنة عم�ن.  n

التنوع البيولوجي يف املن�هج العم�نية.  n

�سلطنة  يف  والزراعة  للغذاء  النب�تية  الوراثية  املوارد  ح�لة   n

عم�ن.

التنوع البيولوجي اأحد املرتكزات الأ�س��سية لتنمية ال�سي�حة   n

يف �سلطنة عم�ن.

�س�رك يف هذه الندوة وزارة الرتبية والتعليم، وزارة البيئة وال�سوؤون املن�خية، 

وزارة الزراعة، وزارة ال�سي�حة، وزارة الرثوة ال�سمكية. 

 ندوة التنوع البيولوجي يف �سلطنة عم�ن

 2 اأغ�سط�ش 2010م



23التقرير الوطني - �سلطنة عم�ن22

من اأهم املن��سط والفع�لي�ت التي تزامنت مع الحتف�ل مبن��سبة يوم البيئة 

العم�ين نظمت وزارة البيئة وال�سوؤون املن�خية معر�ش عم�ن للبيئة )جلف 

مع  ب�لتع�ون  املن�خية  وال�سوؤون  البيئة  وزارة  نظمته  الذي  2010م(  اإيكو 

اجله�ت  من  عدد  املعر�ش  يف  �س�رك  والتج�رة،  للمع�ر�ش  العم�نية  ال�رشكة 

وبع�ش  التع�ون  جمل�ش  دول  ومن  ال�سلطنة  داخل  من  واخل��سة  احلكومية 

املنظم�ت والهيئ�ت الإقليمية والدولية واملحلية وعدد من اجل�مع�ت والكلي�ت 

وجمعي�ت املراأة العم�نية. واهتم املعر�ش ب�إبراز خمتلف التكنولوجي�ت احلديثة 

التي ت�ستخدم اخل�م�ت البيئية واأهم الأعم�ل والأن�سطة التي تقدم يف جم�ل 

حم�ية و�سحة البيئة. كم� �سمل املعر�ش اأي�س� اإق�مة يوم مفتوح لطلبة 

املدار�ش ت�سمن العديد من الأن�سطة التوعوية يف جو من املتعة واملرح.

 معر�ش عم�ن للبيئة )جلف اإيكو 2010م( 

11 - 13 ين�ير 2010م

املـعـ�ر�ش 6

نظمت اللجنة الوطنية العم�نية للرتبية والثق�فة والعلوم معر�س�ً خ��س�ً 

مبن��سبة اليوم الع�ملي للتنوع البيولوجي حتت �سع�ر »التنوع البيولوجي من 

اأجل التنمية« والذي حتتفل به دول الع�مل يف 22 م�يو كل ع�م. هدف املعر�ش 

البيولوجي،  التنوع  على  احلف�ظ  جم�ل  يف  املعنية  اجله�ت  جهود  اإبراز  اإىل 

املطبوع�ت   من  مبجموعة  وتزويدهم  اجلهود،  هذه  على  اجلمهور  وتعريف 

والن�رشات التي حتث على احلف�ظ على التنوع البيولوجي.  ا�ستمل املعر�ش 

على العديد من الإ�سدارات، وعر�ش العديد من الأفلم التي تن�ولت مو�سع 

على  املعر�ش  ا�ستمل  كم�  والع�مل،  عم�ن  �سلطنة  يف  البيولوجي  التنوع 

من�ذج لبيئ�ت خمتلفة مثلت التنوع البيولوجي يف �سلطنة عم�ن ب�لإ�س�فة 

املدار�ش  املعر�ش  اأبرز  وكذلك  واملطوي�ت.  والبو�سرتات  ال�سور  من  الكثري  اإىل 

 معر�ش التنوع البيولوجي الأول - 

 التنوع البيولوجي من اأجل التنمية 

22 - 23 م�يو 2010م
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n
نظمت جمموعة م�س�ندي البيئة ب�لتع�ون مع وزارة البيئة وال�سوؤون املن�خية 

معر�س� مبن��سبة يوم البيئة الع�ملي يف اخل�م�ش من �سهر يونيو 2010م، يف 

ولية اأدم ب�ملنطقة الداخلية، انق�سم املعر�ش اإيل ق�سمني، حيث �سمل على 

بني  م�  تنوعت  والتي  املن�خية  وال�سوؤون  البيئة  وزارة  من�سورات  لعر�ش  جزء 

مطبوع�ت ترفيهية وتربوية موجهة للأطف�ل، ومطبوع�ت تثقيفية واإر�س�دية 

اأعم�ل  بعر�ش  ق�م  فقد  املعر�ش  من  الث�ين  الق�سم  اأم�  للب�لغني.  موجهة 

جمموعة م�س�ندي البيئة واآخر الفع�لي�ت التي اأقيمت حتت ا�سم املجموعة.

على  احلف�ظ  جم�ل  يف  الأهلي  القط�ع  م�س�ركة  دعم  اإىل  املعر�ش  هدف 

التنوع  على  احلف�ظ  وف�ئدة  البيئة  ب�أهمية  ب�لتوعية  وامل�س�همة  البيئة 

البيئ�ت  اأغنى  من  تعد  الداخلية  املنطقة  اأن  ذكره  اجلدير  من  البيولوجي. 

ب�لتنوع البيولوجي يف �سلطنة عم�ن، ويوجد به� بيئ�ت متب�ينة تتنوع بني 

البيئة اجلبلية وال�سحراوية والبيئة الزراعية.

معر�ش يوم البيئة الع�ملي - 5 يونيو 2010م

نظمت اللجنة الوطنية العم�نية للرتبية والثق�فة والعلوم معر�ش التنوع 

البيولوجي الث�ين يف الث�ين من اأغ�سط�ش 2010 مبدينة �سللة يف حم�فظة 

ظف�ر، تزامن�ً مع ندوة التنوع البيولوجي يف �سلطنة عم�ن. هدف املعر�ش اإىل 

اإظه�ر ج�نب مهم من املوارد البيولوجية التي تزخر به� ال�سلطنة وتعريف 

اجلمهور ب�جلهود التي تقوم به� خمتلف اجله�ت املعنية يف ال�سلطنة من اأجل 

احلف�ظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به ال�سلطنة، وكيفية ا�ستثم�ره، 

التي  العم�نية  والنب�ت�ت  وقد ا�ستمل املعر�ش على �ستلت ومن�ذج للأ�سج�ر 

تتواجد يف حم�فظة ظف�ر ب�لإ�س�فة اإىل من�ذج وكتب ومطبوع�ت تبني البيئة 

البحرية العم�نية اإىل ج�نب املطبوع�ت التي اأبرزت اهتم�م ال�سلطنة مبو�سوع 

العم�نية  الوطنية  اللجنة  ج�نب  اإىل  املعر�ش  �س�رك يف  البيولوجي.  التنوع 

البيئة وال�سوؤون املن�خية وزارة الرثوة  للرتبية والثق�فة والعلوم كل من وزارة 

ال�سمكية، وزارة الزراعة ووزارة ال�سي�حة.

 معر�ش التنوع البيولوجي الث�ين

2 اأغ�سط�ش 2010م

ق�مت وزارة البيئة وال�سوؤون املن�خية ب�لتع�ون مع اجلمعية العم�نية للفنون 

لتتيح ملحرتيف وهواة فن  ال�سوئي  للت�سوير  بتنظيم م�س�بقة  الت�سكيلية 

الت�سوير من مواطنني ومقيمني التعبري عن اهتم�م�تهم مبفردات الطبيعة 

تنظيم  ومت  اأ�سهر.  خم�سة  من  يق�رب  م�  امل�س�بقة  وا�ستمرت  العم�نية. 

معر�ش خ��ش مل�س�رك�ت املتن�ف�سني حتت م�سمى »التنوع الإحي�ئي يف البيئة 

العم�نية«، وتعد هذه امل�س�بقة الأوىل من نوعه� على م�ستوى املنطقة وقد 

لقت اإقب�ل جم�هريي� كبريا، حيث بلغ جمموع ال�سور التي متت امل�س�ركة به� 

128 �سورة فوتوغرافية.

املعر�ش اخل��ش مب�س�بقة الت�سوير ال�سوئي حتت 

مو�سوع »التنوع الإحي�ئي يف البيئة العم�نية«

امل�س�ركة يف حملة املوجة اخل�رشاء، والدور الذي �س�همت به يف هذه احلملة، 

وكم� ك�نت هن�ك م�س�همة من جمموعة عم�ن للبيئة الطلبية، وبرن�مج 

التنمية املعرفية، وبرن�مج  IEARN. �س�رك يف املعر�ش جمموعة من اجله�ت 

وزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  متثلت  البيولوجي  التنوع  مبو�سوع  املهتمة 

البيئة وال�سوؤون املن�خية، وزارة ال�سي�حة، وزارة الزراعة، وزارة الرثوة ال�سمكية، 

ج�معة ال�سلط�ن ق�بو�ش، حديقة النب�ت�ت العم�نية، جمعية البيئة العم�نية، 

واجلمعية العم�نية للفنون الت�سكيلية.
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ينت�رش يف �سلطنة عم�ن نوع واحد من اأ�سج�ر القرم وهو املعروف ب�في�سين� 

م�رين� )Avicennia marina( ويتوزع هذا النوع من اأ�سج�ر القرم يف عدة من�طق 

م�سقط  مبح�فظة  مرورا  �سم�ل  الب�طنة  منطقة  من  اإمتدادا  �س�حلية 

وتبلغ   ، جنوب�  ظف�ر  وحم�فظة  الو�سطى  واملنطقة  ال�رشقية  واملنطقة 

من  يق�رب  م�  ال�سلطنة  يف  القرم  ا�سج�ر  تغطيه�  التي  الكلية  امل�س�حة 

)1000 هكت�ر(.

اجله�ت  مع  ب�لتع�ون  املن�خية  وال�سوؤون  البيئة  بــوزارة  املخت�سون  يقوم 

اأ�سج�ر  زراعة  حملت  بتنفيذ  املحلي  واملجتمع  اخل��ش  والقط�ع  احلكومية 

القرم �سمن برن�مج خمطط له يف عدد من املواقع واملن�طق ال�س�حلية. مت 

خلل هذه احلملت العديد من املح��رشات للتعريف ب�أ�سج�ر القرم واأهميته� 

يف النظ�م البيئي ، ويقوم امل�س�ركون بزراعة �ستلت من ا�سج�ر القرم وكت�بة 

ا�سم�ئهم عليه� لت�سجيعهم على التوا�سل ومت�بعة منو ال�ستلت يف املواقع 

امل�ستزرعة. ومن �سمن احلملت املنفذة حملة ل�ستزراع اأ�سج�ر القرم بخور 

الوادي�ت بولية �سن��ش مبنطقة الب�طنة، حيث مت تنفيذ املرحلة ال�س�د�سة من 

هذا امل�رشوع ب��ستزراع م� يق�رب من 3 اآلف �ستلة ب�خلور، كم� مت اأي�س� ا�ستزراع 

9 اآلف �ستلة يف خور �سن��ش كمرحلة اأوىل للم�رشوع يف ع�م 2010م.

حملت ا�ستزراع اأ�سج�ر القرم 

 الأنـ�سـطـة 

املـيـدانـيـة 

7

ال�سواطي  على  للحف�ظ  املن�خية  وال�سوؤون  البيئة  وزارة  �سعي  اإط�ر  يف 

والتي حتظى  املتك�ملة  البيئية  الأنظمة  اأحد  ب�عتب�ره�  املرج�نية  وال�سع�ب 

ب�لتع�ون  الــوزارة  نظمت  و�سي�حي�،  واجتم�عي�  اقت�س�دي�  كبرية  ب�أهمية 

لتنظيف  حملت  املحلي  واملجتمع  اخل��ش  والقط�ع  احلكومية  اجله�ت  مع 

ومن�طق  حم�فظ�ت  خمتلف  يف  املرج�نية  ال�سع�ب  وبيئ�ت  ال�سواطي 

املح�فظة  ب�أهمية  التوعية  اىل  احلملت  هذه  ال�س�حلية. هدفت  ال�سلطنة 

املجتمع.  لدى  التطوعي  العمل  وتعزيز  املرج�نية  وال�سع�ب  ال�سواطئ  على 

واملقيمني،  املواطنني  من  الغو�ش  هواة  العديد من  احلملت  �س�رك يف هذه 

وخمتلف فئ�ت املجتمع. 

حملت تنظيف ال�سواطي وبيئ�ت ال�سع�ب املرج�نية
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يف اإط�ر امل�س�ركة يف احتف�لت الع�م الدويل للتنوع البيئي 2010م، نظمت 

املن�خية ووزارة  البيئة وال�سوؤون  وزارة  الُعم�نية وب�لتع�ون مع  البيئة  جمعية 

البحرية  ال�سلحف  حلم�ية  ُعم�ن«  اأجل  من  »مع�ً  حملة  والتعليم  الرتبية 

الُعم�نية، التي ُعقدت يف جزيرة م�سرية خلل �سهر م�يو 2010م، وبح�سور 

وبقية  املن�خية  وال�سوؤون  البيئة  ووزارة  الُعم�نية،  البيئة  جمعية  عن  ممثلني 

الأطراف ذات امل�سلحة من جزيرة م�سرية، كم� متيز احلدث بح�سور خم�سة 

من اأف�سل اخلرباء يف جم�ل �سون الطبيعة وال�سلحف البحرية يف الولي�ت 

املتحدة الأمريكية وكندا.

وال�سوؤون  البيئة  وزارة  ملراقبي  تدريبية  عمل  حلقة  تنفيذ  الربن�مج  ت�سمن 

املن�خية ولفريق اأبح�ث جمعية البيئة الُعم�نية، كم� ت�سمن البدء بعملية 

�سهر  نه�ية  حتى  ا�ستمرت  والتي  املع�س�سة  لل�سلحف  ومراقبة  م�سح 

اإن�ث  بع�ش  على  التتبع  اأجهزة  تثبيت  وعملية  الع�م،  نف�ش  من  �سبتمرب 

ال�سلحف ملراقبته� وتتبعه�، وحملة لن�رش الوعي بني املجتمع�ت املحلية يف 

جزيرة م�سرية.

املراأة  جلمعية  املح��رشات  من  جمموعة  تقدمي  الفع�لية  ه�م�ش  على  جرى 

الُعم�نية يف م�سرية، مت خلله� التعريف ب�لأنواع اخلم�سة لل�سلحف البحرية 

املرت�دة للمي�ه الُعم�نية وهي: ال�رشف�ف، واخل�رشاء، والرمي�ين، والنملة، والزيتونية. 

الروؤو�ش  التع�سي�ش لل�سلحف ذات  انته�ء  اأكتوبر 2010م )مو�سم  يف �سهر 

الكبرية( ذهب م�س�ركون من جمعية البيئة العم�نية اإىل جزيرة م�سرية لإنه� 

برن�مج احلملة بعدد من الأن�سطة واملح��رشات نفذت يف مدار�ش م�سرية و�رشح 

امل�س�ركون للطلبة اجلهود التي ق�مت به� اجلمعية خلل مرحلة التع�سي�ش 

بعنوان  فيديو  اأفلم  على  العرو�ش  هذه  �سملت  وقد  اجلهود،  هذه  ونت�ئج 

»حي�ة مراقبي ال�سلحف« وهي الأفلم التي ق�مت ب�إعداده�  جمعية البيئة 

ال�سلحف  مراقبي  قبل  من  املتبعة  الو�س�ئل  وت�رشح  تبني  والتي  العم�نية 

للح�سول على املعلوم�ت ال�سحيحة عن ال�سلحف البحرية من نوع الرمي�ين.

حملة » مع� من اأجل عم�ن حلم�ية 

ال�سلحف البحرية« 

املرج�نية تعترب ملج�أ وم�سدر الغذاء للكثري  ال�سع�ب  كم� هو معروف ف�إن 

واأحي�ن�ً  مئ�ت  ال�سع�ب  هذه  عمر  يكون  الغ�لب  ويف  البحرية  الك�ئن�ت  من 

اآلف ال�سنني، ويعترب الغط�ش من اأمتع الري��س�ت يف �سلطنة عم�ن نظراً مل� 

تتمتع به من بيئة بحرية متنوعة، ولوجود اأعداد كبرية من ال�سع�ب. للأ�سف 

حملة املرا�سي الع�ئمة

للتنظيف  بحملة    )OMAN ECO GROUP( البيئة  ق�مت جمموعة م�س�ندي 

ك�نت  حيث  عم�ن،  من  الداخلية  ب�ملنطقة  اأدم  ولية  يف  وتوعية  وت�سجري 

هذه الفع�لية برع�ية ال�رشكة العم�نية للت�س�لت ومب�س�ندة بع�ش اجله�ت 

احلكومية كبلدية م�سقط وبلدية اأدم، وبع�ش ال�رشك�ت واملحلت امل�س�همة 

مت  اأكرث من100 متطوع.  احلملة  امل�س�ركني يف  عدد  بلغ  الفع�لية.  دعم  يف 

خلل احلملة زراعة م� يق�رب 150 �سجرة وتنظيف الطرق الداخلية الت�بعة 

لبع�ش الفلج، وكذلك توزيع املن�سورات التي حتث على احلف�ظ على البيئة 

والتنوع البيولوجي.

حملة تنظيف وت�سجري وتوعية - ولية اأدم

نظمت وزارة البيئة وال�سوؤون املن�خية ب�لتع�ون مع اجله�ت احلكومية الخرى 

عدد من الزي�رات امليدانية لطلبة املدار�ش وموظفي قط�ع البيئة جمموعة 

من الزي�رات ملواقع املحمي�ت الطبيعية ومراكز ت�أهيل واإكث�ر احلي�ة الفطرية. 

وتعرفوا على  الأم�كن  تلك  العمل يف  واآلي�ت  برامج  امل�س�ركون على  اطلع 

الإ�سه�م�ت املختلفة التي تقوم به� هذه اجله�ت يف جم�ل املح�فظة على 

م�ستوى  رفع  اىل  الأن�سطة  هذا  هدفت  الفطرية.  واحلي�ة  الطبيعة  املواقع 

التوعية مب� يتعلق ب�لإجن�زات حلم�ية التنوع البيولوجي والتي مت حتقيقه� من 

قبل احلكومة واملجتمع.

تنظيم زي�رات ملواقع املحمي�ت ومراكز ت�أهيل 

واإكث�ر احلي�ة الفطرية

ف�إن بع�ش من اأف�سل املواقع املوجودة يف عم�ن لي�ش به� مرا�سي ط�فية وهو 

الأمر الذي يجعل القوارب ت�ستخدم خط�طيف ت�س�هم يف الإ�رشار ب�ل�سعب 

اله�سة والإخلل ب�لتوازن البيئي. 

املرج�نية  ب�ل�سع�ب  يلحق  الذي  ال�رشر  �سيقلل  ط�فية  مرا�سي  تركيب  اأن 

بن�سبة كبرية. ووفق�ً لذلك تبنت جمعية البيئة العم�نية ب�لتع�ون مع وزارة 

الغط�ش  اأم�كن  مرا�سي ط�فية يف  لتوفري  املن�خية حملة  وال�سئون  البيئة 

اأجل حم�ية ال�سعب املرج�نية من خطر اخلط�طيف . خل ع�م 2010م  من 

مت تركيب 12 مر�سى ط�يف يف مواقع غط�ش خمتلفة، ومن املتوقع اأن يوؤدي 

ا�ستخدام هذه املرا�سي اإىل خف�ش اأعداد ال�سع�ب التي تتعر�ش للتلف من 

ج�نب اخلط�طيف التي ت�ستخدمه� قوارب الغط�ش.
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للتنوع  الدولية  لل�سنة  الع�مة  والأهداف  البيئية  الر�س�لة  اإي�س�ل  من اجل 

وال�سوؤون  البيئة  وزارة  نفذت  املجتمع  �رشائح  جميع  اىل  2010م  البيولوجي 

اخل��ش وجمعي�ت  والقط�ع  املعنية  احلكومية  اجله�ت  ب�لتع�ون مع  املن�خية 

متنوعة  فع�لي�ت  ت�سمنت  اجلم�هريية  التظ�هرات  من  عدد  املدين  املجتمع 

ا�ستملت على م�س�بق�ت جم�هريية وم�رشحي�ت للأطف�ل ومعر�ش للر�سوم�ت 

والتلوين وعر�ش افلم وث�ئقية عن التنوع البيولوجي يف ال�سلطنة.

ومن اأبرز هذه الفع�لي�ت الحتف�ل بيوم كوكب الر�ش يف  22 اأبريل 2010م، 

خريف  مهرج�ن  ب�أر�ش  الع�مة«  ال�س�حة  »م�رشح  يف  الع�مة  والحتف�لية 

�سللة 2010م، حيث �سهدت ح�سورا  وتف�عل جم�هريي� كبريا مع الأن�سطة 

والربامج التوعوية والتثقيفية. وقد ا�ستملت هذه الفع�لي�ت على م�رشحي�ت 

مواهب  وا�ستعرا�ش  والتلوين  للر�سم  خ��سة  وفقرات  بيئية  وم�س�بق�ت 

ومه�رات امل�س�ركني.

اإق�مة الحتف�لت الع�مة

هي مب�درة ع�ملية ان�سمت اإىل حملة برن�مج الأمم املتحدة للبيئة UNEP  لزراعة 

وحكومية  ع�ملية  موؤ�س�س�ت  عدة  بدعم  املب�درة  هذه  حتظى  �سجرة،  ملي�ر 

ووطنية تهتم بزراعة النب�ت�ت، وت�سعى احلملة اإىل اإ�رشاك الأطف�ل وال�سب�ب 

من اأجل زي�دة الوعي ب�س�أن التنوع البيولوجي. تهدف احلملة اإىل زرع �سجرة 

يف كل منطقة يف الع�مل يف ال�س�عة 10 �سب�ح� للتوقيت املحلي للبلد يف 

يوم 22 م�يو من كل ع�م وهو اليوم الدويل للتنوع البيولوجي للو�سول اإىل 

زراعة بليون �سجرة يف الع�مل.

ال�سلطنة  ا�سرتكت  2010م   البيولوجي  للتنوع  الدولية  ال�سنة  اإط�ر  ويف 

تد�سني  ومت   ، 2007م  ع�م  انطلقه�  منذ  مرة  لأول  احلملة  يف  الع�م   هذا 

مب�س�ركة  الأول  البيولوجي  التنوع  معر�ش  خلل  ال�سلطنة  م�س�ركة 

للتعليم  �سن��ش  ومدر�سة  الأ�س��سي،  للتعليم  زيد  بنت  الريح�نة  مدر�سة 

م� بعد الأ�س��سي، وو�سل عدد املدار�ش امل�س�ركة يف هذه احلملة خلل ع�م 

2010م اأكرث من 23 مدر�سة بك�فة مراحله� العمرية ومن خمتلف املن�طق 

املدار�ش  على  الطلع  وميكن  ال�سنة،  هذه  اأ�سهر  مدار  وعلى  التعليمية، 

بزراع�ته�  ق�مت  التي  الأ�سج�ر  على  والتعرف  احلملة  هذه  يف  امل�س�ركة 

للحملة:  اللكرتوين  الرابط  عرب  عم�ن  �سلطنة  خ�رطة  ت�سفح  خلل   من 

http://greenwave.cbd.int/en/home

املوجة اخل�رشاء )The Green Wave( م�يو 2010م

الـتـعـلـيـم 8

ب�لتع�ون بني اللجنة الوطنية العم�نية للرتبية والثق�فة والعلوم  ووزارة الرتاث 

البيولوجي  للتنوع  الدولية  ال�سنة  عن  خ��ش  ركن  تخ�سي�ش  مت  والثق�فة، 

2010م يف متحف الطفل. وذلك بغر�ش زي�دة وعي اجلمهور من زوار املتحف 

ع�مة وفئة طلبة املدار�ش خ��سة ب�أهمية التنوع البيولوجي واأهمية املح�فظة 

اأ�سدرته� منظمة اليون�سكو واملواد التي  عليه، من خلل عر�ش املواد التي 

اأنتجته� اللجنة الوطنية العم�نية للرتبية والثق�فة والعلوم خ�سي�س� لهذا 

الفلمية  املواد  لعر�ش  تلفزيونية  عر�ش  ب�س��سة  الركن  هذا  تزويد  مت  الع�م. 

التي تتن�ول التنوع البيولوجي، كم� مت عر�ش وتوزيع جمموعة من البو�سرتات 

واملطوي�ت التي تتن�ول التنوع البيولوجي من خمتلف جوانبه. 

ركن ال�سنة الدولية للتنوع البيولوجي 2010م 

يف متحف الطفل 
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تعترب الرحلت العلمية املدر�سية من اأكرث الأن�سطة ت�أثرياً يف تن�سئة الطلب 

الإطلع  للطلبة  تتيح  فهي  والثق�فية  والجتم�عية  الرتبوية  النواحي  من 

والتعرف على البيئ�ت الطبيعية ومفردات احلي�ة الفطرية وتتيح لهم اخلروج 

والنطلق اإىل املجتمع والبيئة وربط امل�دة النظرية التي يتلقونه� من خلل 

وزارة  نظمت  الإط�ر  هذا  ويف  امللمو�ش.  ب�لواقع  الدرا�سية  واملقررات  املن�هج 

البيئة وال�سوؤون املن�خية ب�لتع�ون مع  وزارة الرتبية والتعليم عدداً من الرحلت 

والطلع  الطيور،  مراقبة  على  تدريبهم  بهدف  املدار�ش  لطلبة  العلمية 

الب�حثني  قرب مع  العمل عن  الطلبة من  الربية، متكن  النب�ت�ت  اأنواع  على 

واملخت�سني يف تلك املج�لت، والطلع على عملي�ت امل�سح امليداين وكيفية 

التعرف على الأنواع املختلفة للنب�ت�ت والطيور وت�سنيفه�.

الرحلت العلمية للطلبة

مع  ب�لتع�ون   )OMAN ECO GROUP( البيئة  م�س�ندي  جمموعة  نظمت 

مدر�سة الزده�ر بت�ريخ 20 ين�ير 2010م يوم� مفتوح� لطلبة املدر�سة. ج�ءت 

اإىل  تهدف  حملة  وهي  القلب،  يف  م�سقط  حملة  مع  ت�س�من�  الفع�لية 

اليوم  هذا  خلل  بيئته�.  و�سلمة  م�سقط  حم�فظة  نظ�فة  على  احلف�ظ 

ركزت  املدر�سة  لطلبة  بيئية خمتلفة  اأن�سطة  ب�إق�مة  املجموعة  �س�همت 

على توعيتهم ب�أهمية البيئة، واأهمية احلف�ظ على �سلمة جميع الك�ئن�ت 

احلية املتواجدة يف البيئ�ت التي ين�سط فيه� العن�رش الب�رشي، ومت تنفيذ ذلك 

من خلل امل�س�بق�ت وامل�رشحي�ت. واختتم اليوم بزراعة جمموعة من �ستلت 

الأ�سج�ر بحديقة الن�سيم الع�مة.

يوم مفتوح لطلبة مدر�سة الزده�ر

للبيئة، مت  املدار�ش على ه�م�ش معر�ش عم�ن  يوم مفتوح لطلبة  تنفيذ  مت 

يف  والت�سكيلية  الفنية  مواهبهم  بعر�ش  للم�س�ركني  املج�ل  فتح  خلله 

ا�ستخدام خ�م�ت البيئة والر�سوم�ت الفنية بهدف توعيتهم ب�ملح�فظة على 

البيئة ب�أ�سلوب �سيق وممتع من خلل الر�سوم�ت التي تتن�ول البيئة والطبيعة 

املح�فظة على مفردات  واآلي�ت  البيئية وطرق حله�  امل�سكلت  واإبراز بع�ش 

البيئة الطبيعية.

يوم مفتوح لطلبة املدار�ش على ه�م�ش 

 معر�ش عم�ن للبيئة 

)جلف اإيكو 2010م(

ق�مت وزارة ال�سي�حة ب�لتع�ون مع ال�رشكة العم�نية للغ�ز الطبيعي امل�س�ل 

ب�إن�س�ء املركز العلمي مبحمية ال�سلحف مبنطقة  و�رشك�ت القط�ع اخل��ش 

درا�سة  املركز  اأهداف  اأهم  من  �سور.  ولية  يف  احلد  راأ�ش  بني�بة  اجلنز  راأ�ش 

عنه�  �س�ملة  بي�ن�ت  ق�عدة  وتوفري  املنطقة،  امل�ئية يف  والأحي�ء  ال�سلحف 

بهذا  للمهتمني  الفر�سة  واإت�حة  املعنية،  احلكومية  اجله�ت  ل�ستخدام�ت 

اجل�نب والدار�سني لإجراء البحوث والدرا�س�ت التي ت�سهم يف املح�فظة على 

هذه البيئة الطبيعية املتميزة. ويف اإط�ر احتف�لت ال�سلطنة ب�ل�سنة الدولية 

للتنوع البيولوجي مت تكثيف الزي�رات الطلبية خلل ع�م 2010م للمركز من 

اأجل اإت�حة الفر�سة اأم�م طلبة املدار�ش ملعرفة املزيد عن ال�سلحف املتواجدة 

يف ال�سواطئ العم�نية، والتعرف على نظ�م حي�ته�، والأخط�ر التي حتدق به�.

ومن اجلدير ذكره ب�أن ال�سواطئ العم�نية حتت�سن خم�سة اأنواع من ال�سلحف. 

وتعد ال�سلحف اخل�رشاء هي الأكرث �سيوع� وتوجد يف راأ�ش احلد وتتغذى ع�دة 

على احل�س�ئ�ش والطح�لب البحرية بينم� تتغذى �سلحف Leatherback على 

الزهور التي تنمو على الطح�لب والأع�س�ب البحرية. وتوفر ال�سعب املرج�نية 

الغذاء املن��سب لل�سلحف من نوع Hawksbill، حيث ت�ستخدم فمه� املمتد 

طويلً لكت�س�ف الإ�سفنج يف ال�سعب املرج�نية لتتغذى عليه، اأم� ال�سلحف 

 Loggerhead فهي تعي�ش على الق�رشي�ت، بينم� �سلحف Olive Ridley من نوع

على  ال�سالحف  حياة  اأمناط  وقد ظلت  والرخويات.  الالفقاريات  على  تتغذى 

الدوام حمل اإث�رة و اهتم�م الدار�سني وزوار حممية راأ�ش احلد حيث ي�ستمتعون 

مب�س�هدة خروج ال�سلحف من البحر لو�سع البي�ش.

تفعيل اأن�سطة املركز العلمي مبحمية 

ال�سلحف براأ�ش احلد مل�س�ندة اأهداف ال�سنة 

الدولية للتنوع البيولوجي
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يعترب �سجر اللب�ن من اأ�سهر الأ�سج�ر املوجودة يف �سلطنة عم�ن وقد ظلت 

هذه ال�سجرة ملئ�ت ال�سنني امل�سدر الرئي�سي والوحيد للدخل لأه�يل ظف�ر. 

كذلك ك�نت التج�رة يف احل�س�رات القدمية قبل 7000 ع�م تقوم على اللب�ن 

والأحج�ر  ك�لذهب  الوقت  ذلك  الثمينة يف  الب�س�ئع  من  يعترب  ك�ن  والذي 

وروم�  الهند  يف  القدمية  احل�س�رات  اإىل  اللب�ن  �سحن  يتم  وك�ن  النفي�سة، 

وال�سني وهو الأمر الذي جعل ظف�ر تعي�ش يف ح�لة رخ�ء . اليوم يتم ا�ستخدام 

اللب�ن تقريب� يف كل منزل يف عم�ن ويف معظم الدول العربية . تلعب �سجرة 

وتعبري عن  واعتزاز  اأنه� م�سدر فخر  وبيئي� ه�م�، كم�  اجتم�عي�  دوراً  اللب�ن 

الرتاث العم�ين الأ�سيل كم� اأن اللب�ن ي�س�هم يف حم�ية البيئة لأنه ي�س�عد 

على منع ت�آكل الرتبة. للأ�سف ف�إن مت�بعة معدلت النمو التي متت موؤخراً 

االأ�سجار للح�سول على  اإفراط يف قطع  اأن هناك  اإىل  ال�سجرة ت�سري  لهذه 

اللب�ن الأمر الذي يُلحق �رشراً ب�لغ�ً ب�سجر اللب�ن وهو م� ي�سعب علجه. على 

اجل�نب الآخر ف�إن التغري املن�خي الذي �سهده كوكب الأر�ش خلل ال�سنوات 

امل��سية رمب� يكون قد اأثر بدوره �سلب�ً على منو اأ�سج�ر اللب�ن يف منطقة ظف�ر . 

ق�مت جمعية البيئة العم�نية بتد�سني امل�رشوع اللب�ن يف ع�م 2010م حلم�ية 

اللب�ن  اإىل حتديد طريق قطع �سجر  اللب�ن وهو امل�رشوع الذي يهدف  اأ�سج�ر 

يُلحق  اأن  دون  اأف�سل  الف��سلة بني كل منه� لأن ذلك ي�سمن ع�ئد  واملدة 

ب�لآث�ر  التوعية  اإىل  يهدف  امل�رشوع  هذا  ف�إن  كذلك  اللب�ن.  ب�أ�سج�ر  ال�رشر 

املحتملة للتغريات املن�خية على منو اأ�سج�ر اللب�ن. 

م�رشوع اللـبــ�ن 

امل�س�ريع البحثية 

والأن�سطة الأك�دميية

9

هدفت وزارة الرثوة ال�سمكية من هذا امل�رشوع اإىل درا�سة دورة حي�ة ومعدل 

ظف�ر  حم�فظة  يف  التج�رية  الأ�سم�ك  من  اأنواع  خلم�سة  والأعم�ر  النمو 

وبحر العرب، مع تقييم خمزون هذه الأنواع، وتقدير الإنت�ج الأمثل امل�سموح 

ب�سيده. كم� تطرق امل�رشوع اإىل درا�سة معدات ال�سيد امل�ستخدمة ل�سيد 

ظف�ر  حم�فظة  يف  البحرية  البيئية  العوامل  ودرا�سة  الأ�سم�ك،   تلك 

م�رشوع درا�سة بيولوجية وم�س�يد خم�سة اأنواع 

من الأ�سم�ك التج�رية يف حم�فظة ظف�ر
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بي�ن�ت عن  اإىل و�سع ق�عدة  امل�رشوع  ال�سمكية من هذا  الرثوة  وزارة  هدفت 

الدرا�س�ت  لل�ستف�دة منه� يف  العم�نية  للمي�ه  املختلفة  البيئية  التغريات 

والأحي�ئية  الفيزي�ئية  التغريات  لفهم  التغريات،  بتلك  العلقة  ذات  البيئية 

للك�ئن�ت البحرية الدقيقة ومغذي�ته� وعلقته� بظ�هرة املد الأحمر، ونفوق 

وعلقته�  الأك�سجني  نق�ش  ومن�طق  الأحمر  املد  ظ�هرة  وحتليل  الأ�سم�ك، 

واأر�سفة  تنظيم  امل�رشوع  عن  نتج  واحليوانية.  النب�تية  واله�ئم�ت  ب�لبكرتي� 

ق�عدة البي�ن�ت اخل��سة ب�لتغريات البيئية، وحتديد وترتيب اله�ئم�ت النب�تية 

هذا  نت�ئج  ولتدعيم  الأ�سم�ك.  ونفوق  الأحمر  املد  عن  امل�سئوؤولة  والبكرتي� 

لل�سلطنة، ثم  ال�س�حلية  املن�طق  البي�ن�ت من جميع  امل�رشوع �سيتم جمع 

وجزيء  واملغذي�ت  والكيمي�ئية  والحي�ئية  الفيزي�ئية  العوامل  حتليل  �سيتم 

وم�دة  املذاب  والنيرتوجني  املذاب  والكربون  الع�سوي  والنيرتوجني  الكربون 

الكلوروفيل والبكرتي� ب�لإ�س�فة اإىل حتديد اأنواع اله�ئم�ت النب�تية واحليوانية 

بوا�سطة الأجهزة املتوفرة يف ج�معة ال�سلط�ن ق�بو�ش ومركز العلوم البحرية 

وال�سمكية.و�سيتم حتليل جميع بي�ن�ت امل�رشوع وو�سعه� كق�عدة للبي�ن�ت 

ذات  امل�ستقبلية  الأبح�ث  يف  منه�  لل�ستف�دة  ب�لبيئة  واملهتمني  للب�حثني 

العلقة.

م�رشوع  تقدير التطورات الفيزي�ئية والإحي�ئية 

للك�ئن�ت الدقيقة وتف�علته� يف املي�ه العم�نية

م�رشوع املح�فظة على احليت�ن والدلفني

يوجد يف �سلطنة عم�ن حوايل 5 اإىل 7 �سللت من ال�سلحف البحرية خ��سة 

�سخمة  وال�سلحف  اخل�رشاء  ال�سلحف  من  كبرياً  عدداً  ال�سلطنة  وت�سم 

الراأ�ش. تعترب راأ�ش احلد واحدة من اأكرث الأم�كن التي تعي�ش فيه� ال�سلحف 

اأعداداً كبرية من �سلحف ال�رشف�ف التي  اأن هن�ك  اخل�رشاء يف الع�مل كم� 

من  النوع  هذا  جتمع  اأم�كن  اأكرب  من  تعترب  وهي  الدمي�ني�ت  جزر  تعي�ش يف 

جزيرة  يف  الكبرية  الروؤو�ش  ذات  ال�سلحف  من  املوجودة  الأعداد  ال�سلحف. 

ب�ل�سلحف  فقط  مق�رنته�  وميكن  الع�مل  يف  له�  مثيل  يوجد  ل  م�سرية 

املوجودة على �س�حل فلوريدا يف الولي�ت املتحدة حيث ميثل الثن�ن مع�ً %80 

من اإن�ث ال�سلحف املوجودة يف الع�مل، وعلى م� يبدو ف�إن هن�ك تراجع�ً يف 

اأعداد هذه ال�سالحف ب�سبب الن�ساط الب�رشي.

 كذلك ت�سم �سواحل عم�ن �سلحف يف اأكرث من 350 موقع، ويُعتقد ب�أن 

املي�ه ال�س�حلية تدعم منو ال�سلحف اخل�رشاء و�سلحف ال�رشف�ف والتي يبلغ 

عدده� ع�رشات الآلف. وعليه ف�إن ال�سلطنة تعترب واحدة من اأف�سل الأم�كن 

يف الع�مل لعي�ش ال�سلحف البحرية. 

اإن�ث ال�سلحف  اأعداد  اإىل تقدير  ي�سعى م�رشوع املح�فظة على ال�سلحف 

كبرية الراأ�ش التي تع�س�ش �سنوي� يف الفرتة من م�يو اإىل �سبتمرب. كم� يهدف 

ب�أنظمة  مراقبته�  ال�سلحف من خلل  املزيد عن هذه  اإىل معرفة  امل�رشوع 

على  الكرتونية  مل�سق�ت  وو�سع  ال�سن�عية  الأقم�ر  طريق  عن  التعقب 

ون�س�ط�ته�  حترك�ته�  مت�بعة  من  امل�رشوع  على  الق�ئمني  لتمكن  ظهره� 

ب�سكل م�ستمر.

وفق�سه�.  ال�سلحف  تع�سي�ش  تقييم  يف  امل�رشوع  ا�ستمر  2010م  ع�م   يف 

الراأ�ش يف جزيرة م�سرية   فقد مت و�سع مل�سق على خم�ش �سلحف كبرية 

مب�س�عدة املتطوعني والطلبة.

م�رشوع حم�ية و�سون ال�سلحف البحرية  )بحر العرب( املوؤثرة على تلك الأنواع. وفر هذا امل�رشوع  حق�ئق علمية عن 

املخ�زين ال�سمكية للأنواع امل�ستهدفة والتي �ست�س�عد على اإدارته� ب�سكل 

ي�سمن ال�ستف�دة منه� مع املح�فظة على ا�ستمراريته�. وقد خل�ش امل�رشوع 

الرثوة  م�س�ئد  ا�ستغلل  ينظم  مب�  الأ�سن�ف  هذه  لإدارة  خطة  اقرتاح  اإىل 

ب�لطرق املثلى.

يوجد يف �سلطنة عم�ن حوايل 20 نوع من احلوتي�ت )ال�سم امل�سرتك للحيت�ن 

والدلفني(. هدف هذا امل�رشوع اإىل م�س�عدة احليت�ن والدلفني التي جتنح اإىل 

ال�س�طئ والتعرف على اأم�كن انت�س�ره� والتواجد اخل��ش ب�لدلفني واحليت�ن 

جمعية  ق�مت  مواطنه�.  حم�ية  يف  ي�س�عد  ذلك  لأن  عم�ن،  �سلطنة  يف 

البيئة العم�نية خلل ع�م 2010م بعمل م�سوح�ت ميدانية يف جزيرة م�سرية 

وراأ�ش مدركة، والتي تعترب من من�طق التك�ثر واحل�سول على الغذاء للحوت 

ا�ستخدام  مت  وقد  املنطقة.  يف  فريدا  يعترب  والذي  للخطر،  املعر�ش  العربي 

الهواتف امل�ئية )اأجهزة ت�سجيل �سوتي حتت امل�ء( لت�سجيل اأ�سوات واأغ�ين 

احليت�ن من اأجل فهم �سلوكه�، ومت ا�ستخدام ك�مريات متطورة لتحديد اأنواع 

واأم�كن تواجد كل نوع. 

م�رشوع املحمية الطبيعية يف جزر الدمي�ني�ت 

ال�سلط�ين  املر�سوم  بحرية مبوجب  الدمي�ني�ت حممية طبيعية  اإعلن جزر  مت 

ال�س�در يف ع�م 1996م. وحتظى هذه املحمية ب�أهمية ع�لية على امل�ستويني 

يف  املع�س�سة  البحرية  للطيور  الع�لية  للكث�فة  نظراً  والإقليمي  املحلي 

تلك اجلزر، كم� تعترب املك�ن الوحيد يف حميط الع��سمة م�سقط الذي تفد 

فهي  ذلك  اإىل  اإ�سافة  اأع�سا�سها،  لبناء  ال�سماكة  »ال�سماط«  ن�سور  اإليه 

تعد اأكرب م�أوى لتجمع �سلحف ال�رشف�ف التي ت�أتي اإىل ال�سواحل الُعم�نية 

للتع�سي�ش. وت�سكل حممية جزر الدمي�ني�ت مب� ت�سمه من من�ظر خلبة بكر 

ذو اأهمية كبرية، وموطن�ً لكثري من الأحي�ء البحرية والربية  متحف�ً طبيعي�ً 

ال�سقور  من  كبرية  واأعداداً  املرج�نية،  وال�ُسعب  اخل�رشاء،  ال�سلحف  مثل 

ال�سخ�مية. 
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يقع بندر اخلريان على بعد حوايل 20 كلم يف اجلنوب ال�رشقي مل�سقط،  وتغطي 

هذه املنطقة املحددة ب�ملر�سوم ال�سلطــ�ين حوايل 1،030 هكت�ر وتت�ألف من 

جمموعة من اجلزر والأخوار على بحر عم�ن. ت�سم املنطقة التي تعترب اأغلبه� 

ق�حلــة تللً غ�ية يف الروعة لأنه� ت�سم العديد من الت�سكيلت اجليولوجية 

املختلفــة مثل ال�سيق )احلجر اجلــريي( وامل�هل )�سخــور الدومليت( واجلفنني 

)معظمه� من احلجــر اجلريي(. تعترب هذه املنطقة من املن�طق الق�حلة التي 

ل يزيد معدل ت�س�قط املطر عليه� يف الع�م عن 90 ملم، وهي الأمط�ر التي 

تكون معظمه� ب�سبب الري�ح الق�دمة من �سم�ل غرب البحر املتو�سط. وتعترب 

درجة احلرارة و الرطوبة ع�لية يف 

هذه املن�طق، ووفق� لإح�س�ء ع�م 

2003 ف�إن عــدد ال�سك�ن هن�ك 

وتوجد  اأقل مــن 900 ن�سمــة، 

فيهــ� مدر�سة وحمطــة حتلية 

ال�سك�ن  معظــم  يعي�ش  مي�ه. 

يف هذه املنطقــة على ال�سيد 

وهنــ�ك بع�ــش النخيــل الذي 

يتم ا�ستخدام ح�ســ�ده لتلبية 

ال�ستهــلك املحلي، كذلك ف�إن 

تربيته�  التي يتم  عدد احليوان�ت 

حمــدودة ومقت�رش علــى امل�عز 

ويوجــد معظمهــ� يف الأم�كن 

القريبة من القرية. 

جــ�ء يف تقرير لل�سندوق الع�ملي ل�سون الطبيعيــة ب�س�أن املنطقة البيئية 

املطلة على بحر عم�ن والتي من �سمنه� بندر اخلريان: »هذه املنطقة البيئية 

عب�رة عن جنة ملحبي م�س�هدة الطيور«. فقد مت ت�سجيل اأكرث من 400 جن�ش 

مــن الطيور، وتعترب �سبــه اجلزيرة العربية منطقة مهمــة يف رحلة الطيور 

امله�جرة بني افريقي� واآ�سي�. وتتميز املنطقة املوجودة على اخلليج العربي وبحر 

عم�ن ب�أنه�  غ�ية يف الرثاء من حيث وجود الكثري من اخللج�ن والأخوار واملن�طق 

الطينيــة امل�سطحة واأ�سج�ر القرم الطبيعية، وهو م� يجعله� املك�ن املث�يل 

لتع�سي�ش وتغذية الطيــور، وهن�ك العديد من ال�سم�ت واخل�س�ئ�ش البيئية 

املتنوعة التــي متيز بندر اخلريان واأهمهــ� ال�سع�ب املرج�نيــة، اأ�سج�ر القرم، 

الطيــور، ال�سلحف، الغزلن، النب�ت�ت. تعكف وزارة ال�سي�حة يف الوقت احل�يل 

علــى و�سع خطة رئي�سة للمنطقة التي �سيكون الرتكيز فيه� على احلف�ظ 

على التنوع البيئــي ودعم الرثاء الثق�يف وحتقيق عوائد للمجتمع�ت املحلية 

من ا�ستخدام املوارد البيئية امل�ستدامة.

موقع بندر اخلريان ووادي درب�ت على اخلريطة

م�رشوع التوزيع النوعي والكمي للأحي�ء 

البحرية يف �سلطنة عم�ن 

التنوع  درا�سة  اإىل  امل�رشوع  هذا  خلل  من  ال�سمكية  الرثوة  وزارة  �سعت 

الأحي�ئي للأ�سم�ك يف مي�ه بحر العرب العم�نية بهدف التعرف على درجة 

التنوع ال�سمكي يف هذه املي�ه. كذلك ك�ن من اأهداف امل�رشوع حل امل�س�كل 

احلديثة  وب�لطرق  ال�سمكية  العوائل  من  العديد  يف  املوجودة  الت�سنيفية 

امل�رشوع  ال�سمكية. كم� هدف  الأنواع  من  لعدد  الت�سنيفي  املوقع  وحتديد 

منطقة  يف  الأ�سم�ك  لأنواع  واملو�سمي  اجلغرايف  التوزيع  على  التعرف  اإىل 

الدرا�سة. مت اإدخ�ل املعلوم�ت الن�جتة من امل�رشوع يف ق�عدة معلوم�ت خ��سة 

من اأجل ال�ستف�دة منه� م�ستقبل.

نتج عن هذا امل�رشوع ت�سجيل 986 نوع� من الأ�سم�ك تعود اإىل 156 ع�ئلة. من 

هذه األأ�سم�ك، هن�ك 919 نوع� من الأ�سم�ك العظمية التي تعود اإىل 135 

ع�ئله و 67 نوع� من األأ�سم�ك الغ�رشوفية التي ت�سم اأنواع اأ�سم�ك القر�ش 

والطب�ق التي تعود اإىل 21 ع�ئلة. كم� مت ت�سجيل 40 نوع� من الأ�سم�ك لأول 

مرة يف املي�ه العم�نية حيث مل ي�سبق واأن �سجلت من قبل.

والغ�رشوفية يف ق�ئمه تعترب  العظمية  الأ�سم�ك  اأ�سم�ء  اإدراج  هذا وقد مت 

الأوىل من نوعه� تعمل لأ�سم�ك عم�نيه حيث مل ي�سبق واأن اأعدت ق�ئمه 

�سبية به� من قبل. 

درا�سة تطوير بندر اخلريان  والبحرية  الربية  احلي�ة  عن  وبحث  ح�رش  عمل  اإىل  امل�ستمر  امل�رشوع  يهدف 

ال�سي�حية  الفر�ش  تقييم  وكذلك  اجلزر  املوجودة يف هذه  الطبيعية  واملوارد 

اجلزيرة.  على  املح�فظة  تتع�ر�ش مع خطط  ل  التي  والتدريبية  والتعليمية 

لل�سعب  تقييم  بعمل  العم�نية  البيئة  جمعية  ق�مت  2010م  ع�م  وخلل 

�سالحف  تع�سي�س  ن�ساط  مراقبة  مت  كما  املحمية،  يف  املوجودة  املرجانية 

ال�رشف�ف على �سواطئ اجلزيرة اأي�س�. �س�همت هذه الأن�سطة يف زي�دة املعرفة 

عن ن�ساط احليوانات الربية على اجلزيرة وبالتايل ا�ستخدام الو�سائل املنا�سبة 

للحف�ظ عليه�. 
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�سعت وزارة الرثوة ال�سمكية من خلل هذا امل�رشوع اإىل  تقييم املخزون ال�سمكي 

لأ�سم�ك ال�سطح ال�سغرية ذات الأهمية القت�س�دية وو�سع الطرق العملية 

لإدارة امل�س�ئد ل�سم�ن تنمية م�ستدامة لقط�ع الرثوة ال�سمكية، كم� هدفت 

الأ�سم�ك  من  اأنواع  لثلثة  احل�لية  ال�ستغلل  و�سعية  تقييم  اإىل  الدرا�سة 

الوراثية  ال�سف�ت  وحتديد  القت�س�دية،  الأهمية  ذات  ال�سغرية  ال�سطحية 

املن�طق  الأخرى يف  املخ�زين  مع  تداخله�  مدى  ودرا�سة  امل�ستهدفة  للأنواع 

املج�ورة، ودرا�سة ال�سف�ت البيولوجية لأ�سم�ك ال�سطح ال�سغرية والنظ�م 

البيئي املرتبط به�. ومن اأبرز النت�ئج التي تو�سلت له� هذه الدرا�سة حتديد 

الكمي�ت الق�بلة لل�ستغلل التج�ري، واحلد من ا�ستنزاف الأ�سم�ك، واقرتاح 

الدرا�سة  نت�ئج هذه  ب�أن  املتوقع  املخ�زين. من  لإدارة هذه  �سليمة  �سي��س�ت 

�ستوؤثر على الن�جت املحلي الإجم�يل من خلل معرفة املخزون ال�سمكي الذي 

�سيعمل على حت�سني الأحوال القت�س�دية والجتم�عية لل�سي�دين، وتطوير 

طرق �سيد حديثة ت�س�عف الع�ئد ب�سكل كبري، و�ست�س�هم اأي�س�ً يف اإيج�د 

فر�ش عمل جديدة يف هذا القط�ع. 

درا�سة الأبع�د الجتم�عية والقت�س�دية للتنمية 

ال�سي�حية يف منطقة اجلبل الأخ�رش

درا�سة  ب�إجراء  ق�بو�ش  ال�سلط�ن  ب�لتع�ون مع ج�معة  ال�سي�حة  وزارة  ق�مت 

منطقة  يف  ال�سي�حية  للتنمية  والقت�س�دية  الجتم�عية  الأبع�د  لبحث 

اجلبل الأخ�رش بهدف الو�سل اإىل ت�سور واقعي لكيفية تنمية وتن�سيط دور 

املجتمع املحلي مبختلف فئ�ته يف التنمية ال�سي�حية ب�ملنطقة لتكون له� 

قيمة اجتم�عية ي�س�رك فيه� املواطن، وي�ستفيد منه� دون امل�س��ش ب�ملقوم�ت 

الجتم�عية والقت�س�دية والبيئية.

انق�سمت الدرا�سة اإىل ثلث مراحل هي:

درا�سة و�سفية للمعطي�ت الطبيعية والب�رشية من حمددات   )1

واأمناط  اجتماعية  وخ�سائ�س  دميوغرافية  واأو�ساع  جغرافية 

عمرانية.

درا�سة ميدانية للحركة ال�سي�حية وانعك��س�ته� القت�س�دية   )2

والجتم�عية املحتملة. 

درا�سة بيولوجية وم�س�ئد ودين�ميكية 

املخزون لأ�سم�ك ال�سطح ال�سغرية ذات 

الأهمية القت�س�دية يف املي�ه العم�نية

وانعك��س�ته�  املقرتحة  ال�سي�حية  للخطط  حتليلية  قراءة   )3

مدى  حتديد  بهدف  املحتملة  والجتم�عية  القت�س�دية 

ا�ستف�دة املجتمع املحلي منه� و املواقف املحتملة لل�سك�ن 

من ال�سي�حة ودرجة التف�عل املجتمعي الإيج�بي اأو ال�سلبي 

مع هذا الن�ساط اجلديد.

خل�ست الدرا�سة اإىل جمموعة من التو�سي�ت ركزت على اأهمية تفعيل دور 

املجتمع املحلي وزي�دة فر�ش ال�ستف�دة من التطور ال�سي�حي يف ني�بة اجلبل 

الأخ�رش.
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جن�ح«   »ق�سة  فيلم  اإنت�ج  مت  فردية  مب�درات  من  تنبع  التي  للجهود  تقديرا 

ووزارة  والعلوم  والثق�فة  للرتبية  العم�نية  الوطنية  اللجنة  بني  ب�لتع�ون 

الزراعة. يوثق هذا الفيلم جتربة اأحد املواطنني يف اإع�دة اإعم�ر مزرعته التي 

�سلطنة  من  من�طق  اجت�حت  التي  »جونو«  املن�خية  الأنواء  عليه�  ق�ست 

البلو�سي  را�سد بن عبدالله  عم�ن يف �سيف ع�م 2007م. فمزرعة املواطن 

ك�نت حتتوي على اأ�سن�ف  متنوعة من النب�ت�ت والأ�سج�ر املثمرة التي جرفته� 

ال�سيول، وبعزمية واإ�رشار ق�م املواطن ب�إع�دة ت�أهيل مزرعته خل �سهرين بعد 

الأنواء، ومتكن من زراعته� ب�أ�سن�ف اأكرث من  الأ�سج�ر، وبطريقة اأكرث تنظيم� 

ب��ستخدام و�س�ئل التقنية احلديثة، م� مكنه من احل�سول على ع�ئد اأف�سل 

من مزرعته مق�رنة مع و�سعه� ال�س�بق.

قـ�ســة جنـ�ح

الإ�ســدارات 10

البـو�سـتـرات واملـطـويـ�ت

ق�مــت كل جهة من اجله�ت املتف�علة مع ال�سنة الدولية للتنوع البيولوجي 

ب�إ�ســدار العديد مــن الكتب واملجــلت واملطوي�ت والبو�ســرتات والن�رشات 

التثقيفيــة  تخدم اأهــداف ال�سنة الدولية للتنــوع البيولوجي كل ح�سب 

اخت�س��سه، ويو�سح ال�ستعرا�ش الت�يل جمموعة من هذه ااملطبوع�ت.
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