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 :المقدمة

بتحديث اسللللتجاتيايتلا الوطنية  ع ل عمت التنوع األحيائي      عمانقامت سللللل نة 

ض  متكاملة اتااهات االستجاتياية هذه منتاالستجاتياية العالمية للتنوع األحيائي، حيث ت

ستند الق اعات متعددة   قدان من  الحد االيكولوجية، النظم حماية اعتبارات دمج على ت

 تعزيز االسللتاداا المسللتداا لمكو اتم  دمج قضللاياه  ي جميط الا ل  األحيائي التنوع

  البجامج  المشاريط التنموية.

 مط  الشللجا ة بالتعا نالوطنية  ع ة عمت التنوع األحيائي  االسللتجاتياية اعداد تم حيث

مد ي  الماتمط العالقة ذات الالات ماتلف عات  ال مت بين الق ا بلدف تحقي  التكا

جميط  بينالتنسللي   مااالت  توسلليط المؤسللسللية  القدرات الالود عزيزت  المسللتلد ة 

تنفيذ المشاريط المقترحة لى إيااد مصادر تمويت مستدامة لإ باإلضا ةصحاب المصلحة أ

 التنوع األحيائي  ي اإلستجاتياية. عمت ع ةضمن 
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الى  السلللل نة تسلللعى–ما زالت قيد االعتماد  –(  هد ا 22 ) بتحديد السلللل نة قامتحيث 

يائي  المحا ظة على الموا ما يضللللمن صللللون التنوع االح لا ب ية رتحقيق ما د ال بيع  ب

 .القادمة الفترة عالل السل نة توجلات تعكس التي )2040 )عمان رؤية مط يتماشى

 
اهداف ايتشللللي  ي اعداد على عتماد اإلقد تم    ظجا لعدا إعتماد األهداف الوطنية 

يت  مت  أبجزالتقرير الوطني السلللللادس  تحل ية  2015 الفترة من عاللاالعمال التي ت غا ل

التقرير  متتشلللي ،ا بالتعا ن مط المؤسلللسلللات ذات العالقة بتحقي  اهداف ايتشلللي2020

 على عمس أجزاء  اآلتي: 

اسلللتعجاأل األهداف الوطنية  ما يقابلم من أهداف إيتشلللي للتنوع األحيائي  األ ل:الازء 

 الصلم. الوثائ  ذات  الالات ذات العالقم 

 

التدابير  اإلججاءات المتاذه للتنفيذ  مدى  عاليتلا  التحديات المرتب ة بلا  الثا ي:الازء 

  االحتياجات العلمية  التقنية لتحقي  األهداف الوطنية.

 

المؤشلللجات  األ شللل ة لقياس  الازء الثالث : تقييم التقدا المحجز  حو  ت هدف  طني 

 مستوى قياس التقدا .التقدا   

 

لود الوطنية  ي تحقي   ت هدف عالمي من أهداف أيشللللي الازء الجابط :  صللللف الا

 .حيائيللتنوع األ

 

اإلتااهات   عرأل لحالة التنوع األحيائي  - حيائياأل: تحديث ملف التنوع  اامسالازء ال

 التلديدات( 
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 حد أقصى، يكون الناس على علم بقيم التنوع األحيائي،  2020: بحلول عاا 1رقم  اللدف

  بالا وات التي يمكن اتااذها لحفظم  استادامم على  حو مستداا.

 بلا، المرتب ة  العقبات  عاليتلا،  تقييم المتاذه التنفيذ تدابير: الثا ي القسم

 اللدف لتحقي  الالزمة  التقنية العلمية  اإلحتياجات

تسلللعى السلللل نة إلى ترسللليا مبدأ حماية البيفة  صلللون مفردات التنوع األحيائي  الحياة الف رية  ي 

،   يأتي موضلللوع التوعية البيفية ضلللمن أ لويات  ةأ سلللال الماتمط من عالل بجامج التوعية المسلللتمر

لمتعلقة بنشلللر اهتماا  سلللائت اإلعالا  ي السلللل نة، حيث تغ ي األ شللل ة التوعوية  ا ة الاوا   ا

المعارف  المعلومات لترسلللليا القيم  السلللللو يات اإلياابية لدى  ا ة مكو ات الماتمط العما ي 

ة بماتلف  فاتم  شللللجائحة باعتبار أن حماية البيفة  المحا ظة على مكو اتلا ال بيعية ذات أهمية  بير

سل نة جلود  ب شر التوعية البيفية ي حياة األ جاد  الماتمط العما ي ،  قد بذلت حكومة ال  يرة  ي  

بالشللللجا ة  بأهمية التنوع األحيائي  المحا ظة على مكو اتلا من عالل تنفيذ بجامج  ع ل توعوية 

 - التعا ن من جمعيات الماتمط المد ي  الق اع الااص  من ضمن البجامج :

 المبادرات البيفية:

لة اإلقتصادية  اإلجت لت البيفي المالزا للتنمي لال العم لدة  لي ما لادرات رائ لزت السلل نة بمب لة تمي ماعي

لة على الصعيدين اإلقليملي  العالملي، لة العالمي لر ملط الصحلوة البيفي حيث  المتسلارعة،  بتالا ب  بي

لة بالتعلا ن ملط الق لاع الالاص   مؤسسلات الماتملط المد لي تعملت ماتللف المؤسسلات الحكومي

لتنفيللللذ بجامللللج تعليميللللة  توعويللللة لغللللرس قيللللم المحا ظة على التنوع اإلحيائي  ي الففة الناشفة 

  الماتمط بشكت عاا. 

 الحمالت التوعوية:

 قد تم عمت حمالت تثقيفيم  توعوية للماتمط  ي جميط البجامج  ي ماال البحث  الصون من الالات 

صم ذات العالقم إلطالع الناس على قيم التنوع األحيائي  الا وات التي يمكنلم الحكومية  الاا

 اتااذها للحفاظ على مواردهم  استاداملا بشكت مستداا.

 -البيفي: التعليم 

لم  ل تولي السل نة أهتماما  بيجا بتضمين رسللللائت المحا ظة على  التنللللوع األحيائللللي بمناهللللج التعلي

لة  ل لة البيفي ل لج التوعوي لي البجامل لدارس  ل لن المل لد مل ل لار ة العدي ل  مشل ل لتوياتم ، باا  لف مسل ل بماتل

يفللة  تقديلر التنلوع األحيائلي،  ملا بعلد الماتلفللة ، حيث يتللم تعليللم أطفللال المللدارس أساسلليات الب

لة لبجاملج البكالوريلوس    ل لاء البيفيلة  العلللوا البيفي مسلتوى المدرسلة، يتم طجح مقجرات تتعل   باألحي
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الماجسللللللتير للعللللوا  لللي الاامعات  الكليات العلمية  ي السل نة باإلضا م إلى األ ش ة  الد رات 

 ين. المتعلقم بلذين الماال

 السب  توضيح مط التنفيذ تدابير لفعالية تقييم للغاية  عالة المتاذه التدبير

 :العلمية  اإلحتياجات التحديات

لي  لال  ل لذا المال لي هل لات  ل ل لجز التحدي ل لز أب تتر ل

لة  المتقن ضعللللف التنسللللي   الشللللجا ة الحقيقيلل

لاع الاللاص    يمابيللن الالللات الحكوميللة  الق ل

 المعلومللات  تبللادل  المشللللللاريط بللالبجامج يتعل 

 .األحيائي بالتنوع المتعلقة

 المتاصصة.  الكوادر البشريةالمالية  مواردال قلة -

المتو رة البحثية التاصللللصللللية النقص  ي الابجات -

 .الماال هذا  ي حاليا

 المتعلقة  التقنية العلمية  اإلحتياجات التحديات

 المتاذه بالتدابير
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 الثالث: تقييم التقدا المحجز  حو تحقي  اللدفالقسم 

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا  فة على المسار الصحيح لتحقي  اللدف

تضللمين القضللايا البيفية المتعلقة بالتنوع األحيائي  -

ية  الغير  لات الحكوم  ي ع ل  بجامج من الا

 حكومية  ي السل نة.

بات  - ية  ي عدد ال ل يادة اإلحصللللائ لشللللتالت الز

األشللللاار البريم العما يم من عالل مبادرة أشللللاار 

 الوطنية.

 عي الماتمط المحلي بأهمية  د ر أشاار القرا  -

  بيفة حاضنة أل واع ماتلفة من الكائنات البحرية.

عللدد المنللاهج التعليميللة المتعلقللة بللالبيفللة  ي  -

قضللايا لل  المتضللمنة الكليات  الاامعات العلمية

لتنوع األحيللائي  ي مقجرات البيفيللة المتعلقللة بللا

 الاامعات  الكليات العلمية  ي السل نة

 عدد المشار ين  ي الحمالت  البجامج التوعوية -

 عدد البجامج التوعوية -

 التقييم  ي المستادمة المؤشجات

 التقييم إججاء تاريا ( 2019- 2014) 

، حيث تم تقييم المؤشللللر  شللللاملةيسللللتند إلى أدلة 

الااص بالزيادة اإلحصللائية  ي عدد ال لبات لشللتالت 

اار  بادرة أشلللل يم من عالل م ما  يم الع اار البر األشلللل

عدد  لدف ) صلللللت  هذا ال ياس  ية  نموذج لق الوطن

الشتالت التي تم توزيعلا للماتمط  المؤسسات  ي 

 10960  حوالي ا2016العللاا األ ل للمبللادرة  ي 

  ي توزيعلا تم التي األشللاار عدد بلغت ،بينما شللتلة

 (شتلة 28512 حوالي ا2019 عاا

 التقييم  ي الثقم مستوى

   يفية التقييم لدعم الرصد معلومات  فاية مدى جزئي اللدف بلذا المتعل  الرصد

 اللدف رصد
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 موقط اإللكتج  ي  مواقط التواصت اإلجتماعي : ال

فة فة  هي ية ،البي ية ، مر ز الموارد  جمع ما  فة الع البي

ية )ا ظر  بات ية  الن ية الحيوا  ثائ الوراث ااصلللللم الو  ال

 (1،2) الوطني باللدف

 ذات  الملفات الوي    صالت الشبكية المواقط

 الصلم





 اللدف تحقي   ي الوطنية المساهمة  صف الجابط: القسم

 -الحكومي:  الق اع

 شجائح محتلف بين يمعل  المحا ظة األحيائي التنوع بأهمية البيفية التوعية لنشر تبذل  بيرة جلود هناك

  اقامة التوعية أ شلللل ة شللللملت  الفعاليات األ شلللل ة من عدد تنفيذ عالل من العما ي الماتمط

  فات  ا ة مط التواصللللت على األ شلللل ة هذه ارتكزت حيث اإلعالمية، األ شلللل ة   ذلك المعارأل،

 هذه سللللاهمت  ما  ت ويرها،  المكتسللللبات المنازات على المحا ظة بأهمية  توعيتلم الماتمط

ش ة شاريط بماتلف  التعريف إعالميا المنازات تلك إبجاز  ي األ  سل نة،  ي المنفذة  الادمات الم  ال

 -يلي:  ما المبذ لم الالود ضمن  من

الثدييات البحرية  أهمية حمايتلا  المااطر التي تواجللا  أيضللللا  عن  يفية حمالت توعوية عن أ واع  -

يادين  جمعيات المجأة العما ية  التعامت معلا  ي حال  فوقلا أ  جنوحلا مط طلبة المدارس  الصلللل

صيادين  الماتمط المحلي  طالب 2019-2015عالل الفتره من ) سبيت المثال :حمالت توعوية لل ( على 

أهمية المحا ظة علي بيفات الشللعاب المرجا ية  اسللتدامتلا   حمالت توعوية للمحا ظة المدارس عن 

على  ظا ة الشللللواط  من المالفات للحفاظ على الكائنات البحرية ،  ذلك مواصلللللة بر امج التعليم 

ظة البيفي  ي ما ياص التوعية باهمية االراضي الرطبة   بيفات أشاار القرا  استزراعلا    يفية المحا 

 عليلا   استغلالللا بالشكت المستداا  لاميط  فات الماتمط.

 المتعلقة المناسلللبات عاص  بشلللكتالمعارأل  تنظيم الماتلفة البيفية بالفعاليات لالحتفال ع ة إعداد -

  فة الاصللللوص  جم  على الماتمط شللللجائح  ا ة تسللللتلدف  التيالموارد الوراثية   األحيائي بالتنوع

 .األحيائي التنوع على المحا ظة  أهيمة البيفية القيم لغرس  ذلك الشباب

لي اال البيفة،د ر المجأه  ي المحا ظة على  إبجاز - ل ليما   ل لة بألس ل لور المتعلق ل  األحيائي، حيث التنوعم

ملور البيفيلة،  عاصلة ألجتماعللي اسلتجاتياية لتحسلين مللارات النسلاء  لي اإلتتضمللن جلللود العمللت ا

 . البرية األشاار استزراع ي حمالت  األحيائي،  المشار ةات الحر ية المرتب ة بالتنوع الصناع

العديد من الم بوعات  النشللللجات الااصللللة بالتنوع األحيائي  المواد الوراثية  منلا  تي   إصللللدار -

داد إع وعا من ا واع االشللللاار البرية   ذلك اصللللدار.  20"ب اقات االشللللاار العما ية"  الذض يتضللللمن 

الاملور بالقيم االجتماعية  االقتصللادية للتنوع األحيائي    تيبات لتوعية  شللجات  ملصللقات  م ويات

  أهمية إدارتلا ب ريقة مناسبة. 

هي مبادرة  طنية أطلقت بلدف   ماليين شلللارة 10 المبادرة الوطنية لزراعة مبادرة أشلللاار  تدشلللين-

باتي  يائي الن ية من عالل الحفاظ على التنوع االح ية العما  تات البر با اار  الن  المحا ظة على األشلللل

أ ثارها  التوسط  ي زراعتلا،  ذلك  ظجا لألهمية البيفية  االقتصادية  الثقا ية لألشاار  النباتات البرية 

 و لا مصللدر  بير للصللناعات الغذائية  الد ائية باالضللا ة الى ا لا تدعم حياة الكثير من الكائنات الحية 

 حا ظ على توازن اال ظمة البيفية. ت
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 شللللبكات  اإللكتج  ية المواقط ي سللللل نة عمان عبر   الموارد الوراثيةزيادة الوعي بالتنوع األحيائي -

 التواصت االجتماعي.

 المثال،على سلللبيت  الوارثية،ذ بجامج توعية حول األهمية االقتصلللادية  االجتماعية  البيفية للموارد ينفت-

مقاهي العلوا بشللكت سللنوض ،    ميللنباتات ال بية من عالل تنظ المسللتداا سللتاداااالحالة  أهمية 

 عرأل العناصر / العينات المتعلقة بالموارد الوراثية. -إدارة "معرأل  نوز عمان للمدارس" 

 -الحكومية:  غير الق اعات

 الحمالت دعم  ي السللللل نللة  ي األهليللة  المنظمللات الق للاع الاللاص مؤسللللسلللللات تسلللللاهم

حمالت ب قواحيث ت الوطني الصللللعيد على  حمايتلا البيفة على للحفاظ مشللللاريعلا الحكوميةبماتلف

فةت لا   يماتمط للية و توع ثقي يمجميط بجاما ناس على قيم التنوع األ البحث لدف إطالع ال يائيب  ح

  يلي: ما األ ش ة أبجز  من مستداا،موارد ال بيعية  استاداملا بشكت الللحفاظ على  

المدارس  طالبماتمعات المحلية  لل عمت توعويةمن عالل تنفيذ  رش  نمحا ظم على شلللارة اللباال -

صحاب  صلحة المزارعين  أ صاد الم شاار اللبان  ح شأن المحا ظة على أ ستدامم،  توزيطب ريقة  هاب  م

شتالت اللبان على الماتمعات المحلية  المدارس لزيادة الوعي حول قيمة هذه الشارة مط  ضط  شرة 

 .طويلة لفترة بقاءهاأ ضت الممارسات لرعاية األشاار الموزعة  دعم  تصف شارة  ت مط

المناط  ذات األهمية إلنتشللار   يصللون السللالحف البحرية  ذلك من عالل تنظيم ملرجان للسللالحف -

النسلللائية  المدارس حول أهمية السلللالحف ج أل توعية لعامة الناس  الامعيات ع األ واع،  عمته هذ

الساحلية بلدف  للمناط  حمالت التنظيف  الصيد شباك إزالة  تنظيم حمالت البحرية،البحرية  ي البيفة 

  معدات الصلليداك  التالص من شللب البشللرض،على البيفة البحرية  تأثير السلللوك  التأثيجاتتوعية الناس ب

(skip bins من عالل  شر صنادي   ي )أ ضت الممارسات للصيادين بشأن  لعرأل الصيد مناط  من عدد

 .لاالتالص من

حماية الحيتان  الدال ين من عالل تنفيذ عج أل توعية لعامة الناس  الامعيات النسللللائية  المدارس -

 .مستدامة ب ريقة  الدال ين الحيتان مشاهدةحلقات عمت للتوعية بشأن  البحرية،حول أهمية الثدييات 

الاد ل التالي يوضح مشار ات الليفة باالذاعة  التلفزيون  ي تغ ية الفعاليات البيفية عالل الفترة من 

(2015 - 2020 ) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 716 128 124 827 1006 147 اإلذاعة

 101 241 141 1198 2114 152 التلفزيون
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 إلحتياجات ا بلا، المرتب ة  العقبات  عاليتلا،  تقييم المتاذه التنفيذتدابير : الثا ي القسم

 اللدف لتحقي  الالزمة  التقنية العلمية

 صا عي بين  التعا ن المشار ة من  بير  قدر التاصصات متعدد  لج األحيائي التنوع على الحفاظ يت ل 

 ماتلف من المصلحة أصحاب   ذلك  العلميم األ اديميم المؤسسات من  بدعم  التشريعات السياسات

 تحقي  هو األحيائي للتنوع الوطنية لإلسللللتجاتياية الرئيسللللية األهداف أحد  ان لذلك،    قا   الق اعات،

 الموارد لحشللللد القجارات صللللنط  ي الالات ماتلف بين  التآزر ، األحيائي للتنوع  الفعال الكامت التعميم

ية مال اداا اإلقتصللللادض  التا يل ال تداا  االسللللت   بجامج ع ل  ي األحيائي التنوع لمكو ات المسلللل

 إدماج تم  قد المن ل  هذا ، من المباشلللرة الصللللة ذات الق اعات بين  ما للق اعات البالد  سلللياسلللات

سية الق اعات  ا ة  ي األحيائي التنوع صحة األسا صاد  التعليم  ال صناعة  اإلقت سياحة  ال   البنية  ال

 .التحتية

على البيفة  لمحا ظةا-ضلللمن أ لوياتلا   من-المدى ي اسلللتجاتيايتلا بعيدة  2040تبنت رؤية عمان   قد 

قة  اسللتغالل الموارد ال بيعية بصللورة مسللتدامة لضللمان التوازن بين البعد البيفي  االبعاد االعرى المتعل

وض مستويات التا يل التنمبالصحة  ال اقة  التعدين  البنية التحتية  الصناعة التحويلية  ذلك  ي  ا ة 

الى مصلللادر ال اقة البديلة بما يعزز اسلللتدامة النظم  توجم تبني  لج التحول الى االقتصلللاد األعضلللر  ال

  ،اإليكولوجية  تاديد مواردها

 :يلي ما الجؤية هذه  ي البيفة بماال المتعلقة األهداف اهم بين  من

 الوطني  االقتصاد ال اقة ألمن دعما    استدامتلا ال بيعية للموارد  متوازن أمثت استاداا 

 للموقط أمثللت  اسللللتغالل مت ورة  تقنيللات متاللددة موارد على قللائم  مللائي غللذائي أمن 

 للسل نة الحيوض  التنوع االستجاتياي

 يةالتنم بقواعد  العمت  االجتماعية  االقتصلللادية البيفية المت لبات بين التوازن تحق  محمية بيفة 

 المستدامة

 عالية مضا ة قيمة تحقي  يكفت بما  استثمارها ال بيعية  الثج ات للموارد مستداا استاداا 

 ال اقة أمن لتحقي  لالستلالك  ترشيد متنوعة بمصادر متاددة طاقة 

 ظاهرة مط للتأقلم العالمي التوجم مط  ينسام الوطنية لالحتياجات يستاي   دائرض أعضر اقتصاد 

 المناعي التغيير

 المستدامين  اإلنتاج االستلالك لقواعد الفعال للت بي  مالزا بيفي  عي 

  حد أقصى، ُتدمج قيم التنوع األحيائي  ي االستجاتيايات 2020بحلول عاا  :2 رقم اللدف

لوطنية  المحلية للتنمية  الحد من الفقر  عمليات التا يل  يارض إدماجلا حس  ا

 اإلقتضاء،  ي  ظم الحسابات القومية   ظم اإلبالغ
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 السب  توضيح مط التنفيذ تدابير لفعالية تقييم جزئيا  عالة المتاذه التدبير

  تتر للز أبللجز التحديللات  للي هللذا الماللال  للي

لن  ل لة بي ل لجا ة الحقيقي ل لي   الش ل لف التنس ل ضع

  يماالالللللللات الحكوميللللللة  الق للللللاع الاللللللاص 

 المعلوملات  تبللادل  المشلللللاريط بللالبجامج يتعل 

قة يائي، بالتنوع المتعل لك األح ية   ذ عال عدا  

اصلللصلللم المت  قلة الكوادراللاان المتاصلللصلللم 

لمتابعة  تقييم اإلسللللتجاتيايات الوطنية المتعلقة 

لوارد  األحيائي، هذابالتنوع  ل باإلضا ة إلى قلة الم

المشاريط  الدراسات  البحوث  لتنفيذالماليللللللللللة 

لة ا ل لدة لإلالميدا ية لتلبي ل لات المتزاي ل  لحفاظحتياج

 األحيائي.على التنوع 

 

 المتعلقة  التقنية العلمية  اإلحتياجات التحديات

 المتاذه بالتدابير

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا تقييم: الثالث القسم

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا  فة على المسار الصحيح لتحقي  اللدف

  ي األحيائي التنوع  مفاهيم قيم تضللللمين -

 التنمويللة الامسلللليللة  الا ل السلللليللاسلللللات

 .للسل نة

  للي األحلليللائللي الللتللنللوع مللواضللللليللط إدراج-

 الق اع  مشلللاريط عمت  ع ل اإلسلللتجاتيايات

  .الااص

 التقييم  ي المستادمة المؤشجات

 التقييم إججاء تاريا (2014-2019) 

 التقييم  ي الثقم مستوى جزئية أدلة إلى يستند

   يفية التقييم لدعم الرصد معلومات  فاية مدى جزئي اللدف بلذا المتعل  الرصد

 اللدف رصد

  :اإلجتماعي التواصت  مواقط تج  يموقط اإللكال

  موارد  السمكية الزراعيم الثج ة  زارة البيفة، هيفة

  النبللاتيللة الحيوا يللة الوراثيللة الموارد مر ز الميللاه،

 (1،2) الوطني باللدف الااصم الوثائ )ا ظر 

 ذات  الملفات الوي    صالت الشبكية المواقط

 الصلم



 اللدف تحقي   ي الوطنية المساهمة  صف الجابط: القسم

ض ستند الق اعات متعددة متكاملة اتااهات ع ل عمت التنوع األحيائي  الوطنية االستجاتياية منتت  ت

بارات دمج على ية اعت ية، النظم حما حد االيكولوج يائي التنوع  قدان من  ال اداا  األح  تعزيز االسللللت

 المستداا لمكو اتم  دمج قضاياه  ي جميط الا ل  البجامج  المشاريط التنموية.

ماال الثج ة الحيوا ية  الزراعية ،  قد ر زت السل نة  ي اسللللللللتجاتياية الزراعللللللللة المسللللللللتدامة   ي

لان  لي عمل لة  ل ل لة الريفي ل لادة   التي  - 2040 التنمي لز اسلتدامة الق لاع الزراعي،  زي تللدف إللى تعزي

لن إلالعائد ا ل لد م ل لة،  الح ل لات الريفي ل لم الماتمع ل لن،  دع ل لت للمواطني ل لرص عم ل ل    ل قتصادض،  عل

على زيادة اإلنتاج  االستثمار المستداا  األمن الغذائي  تحسين  -ت الليكليللة  للي الق للاع الالعتللإلا

ر ط مسلللتوى الحياة الريفية  ت وير األسلللالي  الزراعية  تنظيم اسلللتاداا المناط  الرعوية، الملارات  

 الحد من اسلللتاداا المبيدات الكيميائية  حماية التربة من التآ ت  حماية المحاصللليت  الثج ة الحيوا ية 

 من األمجاأل.

لادة   تلدف ل لى زي ل لدى ال ل لدة الم ل لمكي بعي لاع السل لتجاتياية الق ل لط إلااسل ل لمكي،  ر  لاج السل ل نت

لتغ لادة اسل ل لتدامة،  زي لاع ب ريقللة مسل لاءة الق ل لادة إلالماازن السللمكية، با الل فل ل لة الللى زي ضا ل

سلللتثمارات الاارجيلللة لتوظيفللللا  لللي مشلللاريط الصناعلللات إلاسللللللتثمارات الق للللللاع الالللاص،  جلللذب ا

من المشاريط السمكية بلدف الحفاظ على  عدداتنفيذ  سللللللتزراع السللللللمكي من عاللإلالسللللللمكية  ا

،   القشلللريات، الج بيانالثج ة السلللمكية بشلللكت مسلللتداا من ضلللمنلا مشلللج ع مصلللائد األسلللماك  ي 

 الصللفيلح،  مشللج ع ت وير معدات الصلليد  طيد الصلليد مط األعذ  ي االعتبار القدرة االنتقائية لأل واع 

 الموجم  حو الحفاظ على الموارد السمكية. ذلك تم تحديث  ظاا اإلحصاء السمكي 

 ي ع تلا طويلة -أعذت االسللللتجاتياية الوطنية للتنمية العمجا ية  العمجا ي،  قدماال التا يل    ي

اإلعتبار االبعاد البيفية  االقتصللادية  االجتماعية لتنظيم  ا ة اشللكال النمو العمجا ي  ي  بعين-المدى

 على البيفة  الموارد ال بيعية لألجيال القادمة.  يحا ظية  السل نة بشكت مستداا يحفز التنم

 قد ر عي مبدأ الحفاظ على التنوع األحيائي  ي الدراسللللات  التحتية،ماال النقت  ت وير البنية    ي

لت وير ق اع النقت العاا  ت وير البنية األسللاسللية  معامال اإلهدافالمتعلقة بتقييم األثر البيفي ضللمن 

 .العاا للنقت الوطنية اإلستجاتياية  ي المتضمنةة  ع ول النقت الحتياجات شبك

لة إلل االتسلعى السلل نة ملن عل  ما لاه الصلرف المعالالة  إلستغاللسلتجاتياية الوطني لا إللىمي  ثالثي

لة  لرف لالتوسلط  لي إ شلاء مح لات معالا لبكات الصل لول شل لد ع ل ل لاه الصلرف الصحلي  تمدي مي

ت الزراعة  التشلللاير التاميلي  التبريد  حقن االيتم إستغالل المياه المعالاة  ي مالللللل الصحللللللي بحيث

 ت بيللل   سلللائت  عاللللة  مسلللتدامة لزيلللادة تازيلللن الميلللاه الاو يللللللة  ،الازا ات الاو ية السللللللاحلية
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حمايللة التنللوع  بالتالية   تنفيللذ بجامللج لتحسللين  وعيللة الميللاه،  الحفللاظ علللى الزراعلل  السلل حية،

 .األحيائللي

سل نة التعليم،ماال    ي صت ال سات تعليمية تر ز على قيم التنوع األحيائي  من  حر سيا ضط  على  

ئت حفظ التنوع األحيائي  ي المناهج  يادة  التعليمية،هذا المن ل   قد تم دمج رسللللا  عملت على ز

 بعض إسللللتحداث تم  ما ،التوعية البيفية الماتلفة  ي بجامج مالوعي لدى ال لبم من عالل المشللللار 

 .العلمية  الكليات الاامعات  ي األحيائية بالعلوا المتعلقم التاصصات

ستجاتياية ضمنت  قد التعدين، ماال   ي ضج رية عمان ا صم للمشاريط البيفي األثر تقييم للتعدين   الاا

 التعدين قا ون بنود اشتمت  ذلك األحيائي التنوع على المشاريط هذه األثر تقييم ذلك  ي بما بالتعدين

 المشاريط. هذه مثت إلقامة البيفية  اإلشتجاطات المعايير على( 27/03 رقم السل ا ي)المرسوا 

هلداف تسلعى  لي ماملللا أل( ماموعلة ملن ا2040- 2020ملن الغذائلي )ألتضمنلت اسلتجاتياية ا  ما

سللتيجاد  التازيللن  التوزيللط إلنتللاج  اإلالغذائلي  لي السللل نة مللن حيللث املن ألرتقلاء بمنظوملة اإلل

  تحقي  أ بر قدر من  س  اإل تفاء الذاتي من عالل األستاداا األمثت للموارد ال بيعية.

 -الحكومية:  غير الق اعات

سللل نة  ذلك من سللاهم الق اع الااص على إدماج قيم التنوع األحيائي  ي سللياسللات العمت  ي ال 

صدارعالل  سة ا صحة سيا سالمة ال شأن حماية البيفة  التنوع  (HSE)  البيفة  ال سية ب مط األهداف الرئي

  األحيائي.

 من المجاحت المبكرة بما  ي ذلك تقييم التأثيجات  اريطجاء دراسللللات تقييم األثر لاميط المشللللإج

 الحسلللاسلللة،للتنوع األحيائي  تحديد المناط    عمت مسلللوحاتالمحتملة على التنوع األحيائي. 

 دمج نتائج هذه االسللللت العات  ي أداة  ظم المعلومات الاغجا ية البيفية  االجتماعية التي 

تمكن جميط  يد المشاريط من الحصول على عري ة بيفية لموقعلا تظلر جميط السمات البيفية 

  االجتماعية 

  صارمة إلدارة التأثيجات المحتملة عال ة على ذلك ت وير ع ة عمت للحفاظ على ضوابل  ت بي  

لتنوع األحيائي عندما تعمت بالقرب من المناط  الحسللللاسللللة بيفيا لضللللمان الحد األد ى من ا

 التأثيجات.

 ،المياه  ير ز المسللللح على تأثير  إججاء مسللللوحات بحرية منتظمة من أجت حماية الحياة البحرية

 من عينات تتحلي عالل من  ذلك ،المنتاة من تصللريف مح ة معالاة النفايات إلى البيفة البحرية

 المياه  الج اس   بعض المعلومات عن مدى تأثر النباتات  الحيوا ات البحريم بلذه المياه. 

 اار ال عة األشلللل يةزرا تات  اإلسللللتزراع دعم بجامج  بر با يةللن لا الالات البر ية التي تقوا ب  ،المعن

 باإلضا ة إلى بتمويت العديد من الدراسات المتعلقة بحماية النباتات  الحيوا ات. 



16 
 

 

 

 بلا، المرتب ة  العقبات  عاليتلا،  تقييم المتاذه تدابير التنفيذ: الثا ي القسم

 اللدف لتحقي  الالزمة  التقنية العلمية  اإلحتياجات

تقوا السللللللل نة باتااذ علللدة إجلللجاءات للمحا ظلللة عللللى الموائللللللت ال بيعيللللللة  األ للللللواع الف ريللللللة 

 -علالل: بالسللل نة،  ذللك ملن 

 بيعيلللة   ذلك المحميات المقترحة المحميلللات ال النالقوا يلللن  التشلللريعات  إعللل منظومة ت وير -

 ة  الحيوا يم  إعداد  تنغيذ الا ل  البجامج إلدارتلا. المواقط ذات األهمية الااصة لال واع النباتي

 الى القا ون هذا  بلدف( 19/2019) رقم السللل ا ي المرسللوا بموج  المعد ية الثج ة قا ون اصللدار-

  ضج رة العامة  الصحة  السالمة البيفة على المحا ظة مت لبات مرعاه مط المعد ية الثج ة ادارة الى

ياز، محت للمن قة الجاهن البيفي الوضللللط عن دراسللللة تقديم لا، المحي ة  المناط  االمت   المااطر ب

 .التأهيت إعادة  ع ة معالاتلا  طيد التعديني  شاطم ججاء من المحتملة

ع ة العمت الوطنية إلدارة المناط  السللاحلية  من أهم أ لوياتلا منط حد ث المزيد من متابعة تنفيذ  -

لبيفة الساحلية من عالل اتااذ اإلججاءات المناسبة لحمايتلا  ا شاء المحميات ال بيعية الساحلية اتدهور 

معينة إلدارة البيفية  يلا  إعادة تأهيت البيفة السلللاحلية التي تعرضلللت للتدهور الى   تاصللليص مناط 

ت السللاحلية بما  ي ذلك طبيعتلا  إججاء دراسللة للتاثيجات المحتملة للتغيجات المناعية على بيفات الموائ

 مجاقبة تأ ت الشلللواط    الشلللعاب المرجا ية  أشلللاار القرا  الرمال  األراضلللي السلللباةالشلللواط  

 ال بيعية.  استعادة حالتلا

إعداد الا ل  البجامج الوطنيم لمكا حة التصلحر  اتااذ العديد من اإلججاءات للتافيف  الحد من هذه - 

المشكلة البيفية من عالل  ضط أطر تنظيمية  تشريعية  إججاء الدراسات  البحوث  تنفيللللذ عللللدد مللللن 

لمتأثرة بعوامت المشللللاريط للتافيللللف مللللن تدهللللور األراضللللي  مكا حة التصحر  ي مناط  السل نة ا

 التصحر.

 اإلعتبار بعين أعذت التي العمجا ية اإلسللتجاتياية اعداد عالل من شللمولية أ ثر منلاجا السللل نة اتاذت -

 الى االستجاتياية هذه سعت  ما. 2040 عمان رؤية      ذلك العمجا ي التا يل  ي الموائت  قدان

  تان  المكا ي التا يل  عالية لتقييم السلللل نة محا ظات  ا ة  ي االراضلللي اسلللتادامات رصلللد

 .ال بيعية الموارد استدامة بغية الماتلفة  البيفية  التنموية االقتصادية الق اعات بين االز اجية

 

ض معدل  قدان جميط الموائت ال بيعية، بما  ي ذلك 2020: بحلول عاا 5اللدف  ، يافَّ

الغابات، إلى النصف على األقت،  حيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر،  يافض 

 الموائت ال بيعية بقدر  بير تدهور  تفتت
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إعللللللداد اإلسللللللتجاتياية الوطنيللللللة للتكيلللف  التافيلللف ملللن حدة التغيلللجات المناعيلللة  لللي السلللل نة -

لجارض  لاس الح ل لرة اإلحتب ل للبية لظاه ل لجات الس ل لة التأثي ل لي مواجل ل لة   ل لود الوطني ل لتكماال للال ل اس

  تحديلات التغيلجات المناعيلة. 

 السب  توضيح مط التنفيذ تدابير لفعالية تقييم جزئيا  عالة المتاذه التدابير

 :التحديات 

  ي إرتفاع من يصلللاحبلا قد  ما المناعيمالتغيجات -

 الافاف  التصللللحر  األم ار قلة أ  الحجاره درجات

  االعاصير  العواصف االستنثناية المناعية  اال واع

 .الموائت  قدان الى تؤدض التي

الرعي الاائر األ شلل ة البشللرية الغير مرشللده مثت  -

 ق ط األشللللاللار  الزحف العمجا ي  تملح التربللة 

  غيرها.

صاحبلا  ما التنمويم المشاريط -  لبيةس تأثيجات من ي

 .الف ريم  الحياة البيفة على

 :  التقنية العلمية اإلحتياجات

ثة للرصللللد  المجاقبم  - حدي  ي اسللللتاداا أ ظمة 

 المنشللآت التي تصللدر الملوثات المتعلقة  المصللا ط

 بغازات اإلحتباس الحجارض  

  عجائلتو ير البيا ات ل  البحوث الدراسللللات اججاء -

 .ال بيعية الموائت على التأثيجات

 الساحلية.دراسة ع ل إدارة المناط   تحديث-

 المتعلقة  التقنية العلمية  اإلحتياجات التحديات

 المتاذه بالتدابير

 :اللدف تحقي   حو المحجز التقدا تقييم: الثالث القسم

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا  فة  اللدف لتحقي  الصحيح المسار على

  المعلنم المحميات عدد  ي الزيادة

 الزيادة  ي مساحة الغابات المزر عم

 التقييم  ي المستادمة المؤشجات

 التقييم إججاء تاريا 2019

 التقييم  ي الثقم مستوى جزئية أدلة إلى يستند

 جزئي اللدف بلذا المتعل  الرصد
 التقييم لدعم الرصد معلومات  فاية مدى

 اللدف رصد   يفية
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  اإلجتماعي:موقط اإللكتج  ي  مواقط التواصت ال

 الوطني()ا ظر الوثائ  الااصم باللدف البيفة  هيفة

 ذات  الملفات الوي    صالت الشبكية المواقط

 الصلم

 اللدف تحقي   ي الوطنية المساهمة  صف الجابط: القسم

 

السل نة جلود  ي ماال استزراع النباتات البرية  اعادة تأهيت االعوار التي تعرضت الى الكثير من  تبذل

التدمير بسللللب  اال واء المناعية عالل االعواا السللللابقة  ذلك بالتعا ن  الشللللجا ة مط الق اع الااص 

  الامعيات األهلية  األ جاد.  

البيفات الساحلية المتدهورة  إعادة تأهيتساهمت  ي  مشج ع إستزراع أشاار القرا من المشاريط التي -

بماتلف المواقط  ي السللللل نة  زيادة مسللللاحات غابات أشللللاار القرا  بالتالي زيادة التنوع األحيائي 

نات  ما يقارب  البحرية،للكائ اار القرا عالل الفتره  12854 قد تم اسللللتزراع  لة من شللللتالت أشلللل شللللت

 .(2019-2018من)

عللددا مللن المشللاريط للتافيللف مللن تدهللور األراضللي  مكا حللة التصحللر ، شللارك   فللذت السللل نة-

 يلللا ماموعللة مللن المؤسسللات العلميللة  البحثيللة،  ملن ضمن المشلاريط المنفلذة مشلج ع حصلاد 

لادة  ل لج ع إع ل لي،  مش ل لور األراض ل لة تده ل لداد عري  ل لج ع إع لاب ،  مش لاه الضب ل  مي ل لت المناط ل تأهي

لورة  ل  المتدهل لد المناطل ل لاريط تحدي لذه المشل لالل هل لن عل لم مل ل لث ت ل لر، حي لت التصحل لتأثرة بعوامل ل المل

 األراضللي المعرضللة للتدهللور  إعللداد قاعللدة بيا للات مكا يللة   ظللاا رصللد مبنللي علللى بيا للات 

 .دقللةاألقمللار اإلص ناعيللة العاليللة ال

يذ - بادرة تنف ية شللللارة مالين 10 اسللللتزراع م لدف المحا ظة بر باتي الغ اء على ب يادة الن  رقعة  ز

 من الحد  ي رئيسللي عامت المبادرة هذه تعد حيث السللل نة محا ظات  ا ة  ي الاضللجاء المسللاحات

 .ال بيعية   قدان الموائت األراضي تدهور
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 ) الغابات ال بيعية ( مساحة أشاار القرا

 الوالية المحا ظة أسم الموقط الرقم 
المساحة 
 باللكتار

 8.27 شناص محا ظة شمال الباطنة عور  لباء عمان 1

 39.8 شناص محا ظة شمال الباطنة عور شناص 2

 71.8 لوى محا ظة شمال الباطنة عور حرمول 3

 70 بوشر محا ظة مسقل محمية القرا ال بيعية 4

 9.1 م جح محا ظة مسقل بندر الايجان 5

 18.4 قريات ماحا ظة مسقل عور قريات 6

 49.8 صور محا ظة جنوب الشرقية لب حا -عور سكيكرة  7

 12.3 صور محا ظة جنوب الشرقية عور ججاما 8

 18.5 محوت محا ظة جنوب الشرقية جزيرة معول 9

 19 محوت محا ظة الوس ي بر الحكمان 10

 170 محوت محا ظة الوس ي محوتجزيرة  11

 23.7 مصيرة محا ظة جنوب الشرقية جزيرة مرصيص 12

 3 صاللة محا ظة ظفار عور القرا الكبير 13

 0.95 صاللة محا ظة ظفار عور القرا الصغير 14

 57 محوت محا ظة الوس ي  لم محوت 15

 8  محوت محا ظة الوس ي شنة 16

 579.62 األجمالي
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 ) غابات مستزرعة (مساحة أشاار القرا 

 المساحة باللكتار الوالية المحا ظة أسم الموقط الرقم

 0.12 دبا محا ظة مسندا عور دبا 1

 1 شناص محا ظة شمال الباطنة عور الوديات 2

3 
عور الحار/ جزيرة 

 مصيرة
 0.25 مصيرة محا ظة جنوب الشرقية

 1.42 طاقة محا ظة ظفار عور جنوف 4

 2.1 طاقة محا ظة ظفار عور شاع 5

 1.25 صاللة محا ظة ظفار عور الدهاريز 6

 4 صاللة محا ظة ظفار عور عوقد 7

 30.9 صور محا ظة جنوب الشرقية عور الحار 8

 88.3 بر ا محا ظة جنوب الباطنة عور السوادض 9

 0.09 المصنعة محا ظة جنوب الباطنة عور القريم 10

 0.2 بر ا محا ظة جنوب الباطنة عور حفرض 11

 3 الدقم محا ظة الوس ي عور ذرف 12

 1.2 الاازر محا ظة الوس ي عور غا ض 13

 1 صاللة محا ظة ظفار عور  ارس 14

 0.6 صاللة محا ظة ظفار  عور القرمة 15

 135.43 األجمالي
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Khwar Al Batah in Sur ( 119.8 Hectare ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khwar Al Hajar – Sur ( 27 Hectare ) 
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Al Wadiyat – North Batinah ( 6 Hectare ) 

 

 
Al Sawadi – South Batinah ( 88.3 Hectare ) 
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 بلا، المرتب ة  العقبات  عاليتلا،  تقييم المتاذه تدابير التنفيذ: الثا ي القسم

 اللدف لتحقي  الالزمة  التقنية العلمية  اإلحتياجات

يشللكت الق اع السللمكي موردا اقتصللاديا  ماليا هاما،  لم أهمية  بيرة  ي القيمة المضللا ة من عالل 

المشاريط األعرى التي تقاا للتكامت مط هذا الق اع،  من التدابير التي اتاذتلا السل نة للمحا ظة على 

  -اآلتي: هذه الثج ة بصورة مستدامم 

زراعة لألمم المتحدة)الفا (  المكي بالتعا ن مط منظمة األغذية إعداد اسلللتجاتياية لت وير الق اع السللل -

عالل تأسللليس مشلللاريط االسلللتزراع السلللمكي،  إ شلللاء قاعدة للبيا ات،  إججاء  الق اع،  ذلك منلت وير 

اإلسلللللتثمارات الاارجيلللللة   بيره  جلللللذبالبحوث الت بيقية،  تاصيص مواقط للذه المشاريط بمساحات 

لتوظيفللللا  لللي مشلللاريط الصناعلللات السللللللمكية  اإلسللللللتزراع السللللللمكي بحيث يصبح ق اع االستزراع 

 السمكي مكمال  ليس منا سا  مط ق اع الصيد التقليدض.

دتلا السمكي حيث تم إصدار الئحة استزراع األحياء المائية  ضبل جو الااصة باالستزراعت وير التشريعات  -

 (.177/2012بالقجار الوزارض رقم )

سل ا ي رقم ) - سوا ال صدار قا ون الثج ة المائية الحية بموج  المر ( حيث يعنى هذا القا ون 20/2019ا

 بادارة الق اع السمكي  حماية اال واع الملددة باال قجاأل. 

مت  - ماك القرش  الع ظة على أسلللل حا  ية للم عداد ع ة  طن عا نعلى ا ل مط بالت ية الا ات الحكوم

شكت عاص اال واع الملددة  ستدامة الموارد البحرية  ب صيادين  الامعيات البيفية من اجت ا  ماتمعات ال

 قبت من للا المسللتداا  االسللتغاللمحا ظة على موارد أسللماك القرش لل الا ة تلدفباال قجاأل حيث 

 .الصيادين  ي المياه العما ية

، يتم على  حو مستداا إدارة  حصاد جميط األرصدة السمكية 2020: بحلول عاا 6اللدف 

 الال قاريات  النباتات المائية، ب ريقة قا و ية  بت بي  الُنلج القائمة على النظاا 

لاميط األ واع  إ عاشاإليكولوجي،  ذلك لتان  الصيد المفرل،   ضط ع ل  تدابير 

ماك تأثيجات ضارة  بيرة على األ واع الملددة باإل قجاأل المستنفدة،  ال يكون لمصايد األس

 النظم اإليكولوجية الضعيفة،  أن تكون تأثيجات مصايد األسماك على األرصدة السمكية 

  األ واع  النظم اإليكولوجية  ي   اد الحد د اإليكولوجية المأمو ة
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 السب  توضيح مط التنفيذ تدابير لفعالية تقييم المتاذه  عالة  التدبير

 -احتياجات: 

 الملددة اال واع ماال  ي  البحوث الدارسللللاتتعزيز -

 .البحرية البيفة  ي باال قجاأل

 اال واع حمللايللة ماللال  ي التقنيللة االمكللا يللاتتعزيز -

 .الماتلفة البحرية

  -التحديات: 

 االسلللتنزاف الذض يسلللببم الصللليد الاائر  التلوث البيفي-

   التغيجات المناعية.

  التقنية العلمية  اإلحتياجات التحديات

 المتاذه بالتدابير المتعلقة

 

 

 :اللدف تحقي   حو المحجز التقدا تقييم: الثالث القسم

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا  فة  اللدف لتحقي  الصحيح المسار على

بلغ  ا حيث2018ع السمكي  ي  مو  ي إنتاج الق ا -

عاا  يإجمال ماك ل تاج السللللل نة من األسلللل ا 2018إن

عن عاا  %59ألف طن بنسللللبة  مو بلغت  553حوالي 

                                                                     ا2017

صادرات زيادة- ا 2018األسماك العما ية  ي عاا   ي 

 %،  ا افاأل 24ألف طن بنسللللبة  مو بلغت  245إلى 

 عللاا عللن %3 بللنسلللللبللة السلللللمللكلليللم الللواردات  للي

                                           ا.2017

 التقييم  ي المستادمة المؤشجات

 التقييم إججاء تاريا 2019

 التقييم  ي الثقم مستوى جزئيةإلى أدلة  يستند

 جزئي اللدف بلذا المتعل  الرصد
 التقييم لدعم الرصد معلومات  فاية مدى

 اللدف رصد   يفية

  الملفات الوي    صالت الشبكية المواقط  اإلجتماعي:موقط اإللكتج  ي  مواقط التواصت ال

 الصلم ذات
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ية  موارد   زارة ية  السللللمك ياه،الثج ة الزراع مر ز  الم

صللم الموارد الوراثية الحيوا ية  النباتية )ا ظر الوثائ  الاا

 الوطني(باللدف 

 اللدف تحقي   ي الوطنية المساهمة  صف الجابط: القسم

صيد الحر ي  سالي  ال سل نة عملية ت وير مستمرة من حيث التنوع  ي أ شلد الق اع السمكي  ي ال ي

 التاارض عال ة على االسلتزراع السلمكي  ت وير  ي موا   الصليد  زيادة  ي عدد المصلا ط السلمكية 

هذا  السلللل نة،تسلللويقية  ي  ا ة مناط   توسلللط  ي عدد األسلللواد السلللمكية المر زية  المنا ذ ال

باإلضللللا ة إلى االهتماا بالشللللجا ة مط الق اع الااص  ي ت وير  إدارة عدد من المشللللاريط بالق اع 

 -اآلتي: السمكي  من أبجز الالود المبذ لم التي ساهمت  ي هذا الت وير المستمر 

ساتتنفيذ عدد  - سة بيولوجية  د من الدرا س حية  البحوث المتعلقم بدرا سماك القاعية  ال يناميكية األ

صائد  شارعة  الج بيان  مجاقبة ت ورات م صائد ال سات المتعلقم بم ضا ة إلى الدرا صغيره باإل الكبيره  ال

 تنفيذ مشللج ع التوزيط النوعي  الكمي للثج ات البحريم الذض يعد أحد المشللاريط  البجامج البحثية  الكنعد،

ئي  ضللمان األمن الغذائي من عالل  صللف  توثي   شللمولية األسللماك الحيوية  ي حماية التنوع األحيا

 البحرية  ي السل نة. 

  ظجا( )العقرب ب محليا المعج  ة الصيد شباك استاداا بحضر الماتلفم اإلعالا  سائت عبر توعويم حمالت

 من النوع هذا أن إلى باإلضلللا م المرجا ية،  الشلللعاب السلللمكية الثج ة على سللللبية تأثيجات من للا لما

 عديده. لسنوات حاللا على  تبقى تتحلت لال التي الصيد معدات

إججاء دراسلللات الاد ى اإلقتصلللادية بالتعا ن مط عبجاء د ليين  ي ماال االسلللتزراع السلللمكي لتحديد -

 المشاريط التي يمكن إقامتلا للحفاظ على هذه الثج ة الوطنية بصوره مستدامة.

 اإلستزراع السمكي لماتلف أ واع األسماك. ة من مشج عاتتنفيذ ماموع -

من  1005،  قد تم تصللنيف 2018العرب بحر  العما ية،إصللدار  تاب األطلس الحقلي ألسللماك السللواحت  -

سواحت بحر العرب  سايت  األ واع المسالة  ي  سايت  41ت  وعا أل ل مره  ي مياه بحر العرب بينما تم ت

 أ واع من بحر عمان.  9

لى إ شلاء - ل لليت عل لماك، للتسل لزال األسل ل لز إ  لاحلية،  مجا ل لم المناط  السل لي معظل لد  ل ل  للصي موا 

 إللى الملوارد البحريلة  األسلواد.  الوصولالحر ييلن  الصياديللن

تعد الشللعاب الصللناعية أحد أهم المشللاريط  البجامج التي تسللاهم  ي تحقي  ضللمان اسللتدامة  تنوع   -

من الشعاب الصناعية  12601 قد تم إ زال عدد  البحرض،األحيائي  على التنوع الحفاظ  المصائد السمكية

 السمكي. ي تعزيز الماز ن  العرب للمساهمةبحر   ي 40العربي  الاليج   ي 1194  ي بحر عمان 

 من اجت االستفادة من الموارد ال بيعية السمكي اقامة الصناعات المسا دة لق اع االستزراع -
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ض التلوث، بما  ي ذلك التلوث الناتج عن المغذيات 2020: بحلول عاا 8 اللدف ، يافَّ

 الزائدة، إلى مستويات ال تضر بوظيفة النظم اإليكولوجية  بالتنوع األحيائي.

المتاللذه  تقييم  عللاليتلللا،  العقبللات المرتب للة بلللا،  تللدابير التنفيللذالقسللللم الثللا ي: 

 لالزمة لتحقي  اللدف اإلحتياجات العلمية  التقنية ا

سببا الف رية الحياة على تقضي التي العوامت أهم من التلوث يعد سيا     ي التوازن تحقي  عدا  ي رئي

 البد  ان طبيعية  موارد ثج ات من السللل نة تمتلكم ما على المحا ظة أجت  من ال بيعية البيفية النظم

 باتااذ  ذلك األحيائي،  التنوع البيفي النظاا على  يم اليؤثر الذض الحد إلى التلوث مستويات تافيف من

 :يلي ما أبجزها  من  العمجا ية الصناعية التنمية من الناتج التلوث تأثير من الحد على تعمت التي التدابير

  من التلوث مصادر من للحد السل نة اتاذتلا التي التدابير من الوطنية  التشريعات القوا ينإصلدار  -

    -ضمنلا: 

 (، 114/2001قا ون حماية البيفة  مكا حة التلوث بالمرسوا السل ا ي رقم ) -

 بقا لون التللوث البحلرض. ( الالاص1974/ 34المرسوا السل ا ي رقلم ) - 

 ( الذض ينظم النظاا البيفي تدا ل  استاداا المواد الكيميائية.46/95المرسوا السل ا ي رقم)- 

، قا ون التحكم  ي التلوث البحرض حيث يحظر هذا القا ون تصريف أض (34/74رقم)المرسوا السل ا ي - 

ملوثات من سفينة أ  منشأة شاطفية أ  جلاز لنقت النفل  ي المن قة الاالية من التلوث للسل نة لسالمة 

 البيفة البحرية. 

غللجاد  التصريللف  للي إلإصللدار اللوائح التشريعية الااصم بمواد تصريللف المالفللات،   ضللط تصاريللح ا - 

 شلل ة  المشللاريط الواقعلة عللى البيفلة السلاحلية، ألباعتبارهللا آليللة رقابيللة علللى ا البحريللة،البيفللة 

 أعملال تصريلف المالفلات السلائلة إللى البيفلة البحريلة،  عمليلات  قلت السلوائت بيلن المنشلآت البحريلة، 

 بلة  لي البيفلة البحريلة. ُ  إغلجاد الملواد الصل

 .البحريةصريف المالفات السائلة  ي البيفة ( الااصة بت159/2005)رقم  الالئحة -

 .البحريةبادارة البيفة  الااصة (39/2004)رقم  الالئحة  -

 .17/93رقم ا رة الصادرة بالقجار الوزارض الالئحة إدارة المالفات الصلبة غير  - 

 .18/93رقم الئحة إدارة المالفات الا رة الصادرة بالقجار الوزارض  -

 .145/93الئحة إعادة استاداا مياه الصرف  تصريفلا الصادرة بالقجار الوزارض رقم -

 187/2001الئحة تنظيم استصدار الموا قات البيفية  التصريح البيفي النلائي الصادر بالقجار الوزارض رقم -

 .البيفية التصاريح استصدار تنظيم الئحة باصدار 2017/  48 رقم  زارض قجار -

  ز ن.ألت اسللتلالك المللواد المسللتنفدة ل بقللة االافللض معللدل ز ن ألحللة حمايللة طبقلة االئإصللدار  - 
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ة البالستيكية التسود أ ياس استاداا بحظر( 23/2020)رقم  قجار إصدار-   احدة، لمرة لالستاداا الُمعدَّ

ا ا االستلالك أحادية البالستيكية التسود أ ياس استاداا يحظر 2021عاا  بدايم من بدء   البيفة على حفاظ 

 .التلوث  مكا حة البيفة حماية قا ون     الجادعة العقوبات  رأل  تم العما ية

يالرض تحديثللا بصفلة متواصللة لتتناسل  ملط  التي  التللوث،إعللداد الا للة الوطنيللة لمكا حللة -

 التغيلجات التلي تشللدها السلل نة. 

سللتجاتياية الوطنيللة للتكيلف  التافيلف ملن تأثيلجات التغيلجات المناعيلة  لي السلل نة إلإعللداد ا-  

حتبللاس الحلجارض  تحديلات إلللالللود الوطنيللة  للي مواجلللة التأثيللجات السلللبية لظاهللرة ا الاسللتكما

هلداف التاليلة: تحديلد  تقييلم التأثيلجات  المااطلر عللى بعلض الق اعلات؛ لأل اتحقيلق التغيلجات المناعيلة 

جللجاءات الااصللة بتافيللف إلت ويلر إطلار العملت المؤسسللي  التشللريعي؛ تحديللد البجامللج  الا للل  ا

ضا للة للتدريلل  إلتبللاس الحللجارض  التكيللف مللط تأثيللجات  مااطللر تغيللر المنللاخ؛ باحإلا بعاثللات غللازات ا

 -. بنللاء القللدرات

 تحديث ذلك  تلى ع ةا 1985 أصدرت عاا بالزيت التلوث لمكا حة الوطنية ال وارئ ع ة إعداد -

(  قد تلى هاتين بالزيت البحرض التلوث بمكا حة الااصة العمت ع ة)  باعدادا 1992 عاا  ي للا ة

 جارض حاليا تحديث  ،ا1995الا تين، ع ة ال وارئ الوطنية لمكا حة التلوث بالزيت  ي عمان لعاا 

 ضط إرشادات محددة عاصة بسياسة السل نة تااه حيث تلدف الا ة الى ،  ا 2021الا ة إلصدار 

ي الذض تتم من عاللم عملية مكا حة حوادث تحديد الليكت التنظيم،   التعامت مط حوادث التسرب الزيتي

الزيت  أسلوب التعامت إعداد ع ول إرشادية عن  يفية اإلبالغ  تقييم حوادث تسرب    التلوث الزيتي

دث تو ير معلومات أساسية حول الموارد المتاحة للسل نة من معدات  أد ات للتعامت مط حوا،  معلا

 تحديد مصادر المساعدة الاارجية  طيد االتصال بلا ا،  ايضا التلوث الزيتي  تحديد مواقعل

سللتجاتياية الوطنيللة للتكيلف  التافيلف ملن تأثيلجات التغيلجات المناعيلة  لي السلل نة إلإعللداد ا-  

حتبللاس الحلجارض  تحديلات إلللالللود الوطنيللة  للي مواجلللة التأثيللجات السلللبية لظاهللرة ا الاسللتكما

هلداف التاليلة: تحديلد  تقييلم التأثيلجات  المااطلر عللى بعلض الق اعلات؛ لأل اتحقيلق لجات المناعيلة التغي

جللجاءات الااصللة بتافيللف إلت ويلر إطلار العملت المؤسسللي  التشللريعي؛ تحديللد البجامللج  الا للل  ا

ضا للة للتدريلل  إلتأثيللجات  مااطللر تغيللر المنللاخ؛ باحتبللاس الحللجارض  التكيللف مللط إلا بعاثللات غللازات ا

 . بنللاء القللدرات

 السب  توضيح مط التنفيذ تدابير لفعالية تقييم المتاذه  عالة جزئيا  التدبير

 -احتياجات: 

  جاداأل ثقللا للة مسللللتوى ر ط إلى لحللاجللةا -

صناعية  المؤسسات الماتمط  للتافيف من  ال

  التقنية العلمية  اإلحتياجات التحديات

 المتاذه بالتدابير المتعلقة

 



28 
 

فة تكثيف على التلوث اضللللجار بة البي قا  على الر

 .التنموية المشاريط

  -التحديات: 

 من يصاحبلا  ما التنمويم المشاريط  ي الزياده -

 آثار على البيفة.

 

 :اللدف تحقي   حو المحجز التقدا تقييم: الثالث القسم

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا  فة  ا ي غير بمعدل  لكن اللدف  حو تقدا تحق  -

 المللواد كالت اسللتلالعفللض معللد -

 مسللتويات إلللى  ز نالا ل بقللة المسللتنفدة

 بج تو للول  للي الم لوبللة تلللك مللن أقللت

 . جيللزة  تللرة عللال مونتريللال

 التقييم  ي المستادمة المؤشجات

 التقييم إججاء تاريا 2019 -

 التقييم  ي الثقم مستوى جزئية أدلة إلى يستند -

 جزئي اللدف بلذا المتعل الرصد  -
 التقييم لدعم الرصد معلومات  فاية مدى

 اللدف رصد   يفية

 هيفة اإلجتماعي: التواصت  مواقط اإللكتج  ي موقطال

ا ظر الوثائ  الااصم حيا ) شر ة بيفة، شر ة البيفة،

 الوطني(باللدف 

  الملفات الوي    صالت الشبكية المواقط

 الصلم ذات

 اللدف تحقي   ي الوطنية المساهمة  صف الجابط: القسم

إن الحاجة الماسم لتحديد المصادر الرئيسية  رصد مسارات االنتشار  الملوثات الكيميائية  الفيزيائية  ي 

البيفية ال بيعية ،   ت وير ع ل  بجامج التفتيش النظم البيفية ال بيعية  تأثيجات التلوث على النظم 

 الرقابة البيفية على المشاريط  اال ش ة الصناعية  ي ماتلف ا حاء السل نة  متابعة قضايا التلوث البيفي 

بكا ة أ واعم  قضايا الصرف الصحي  الصناعي  مشاريط النفل  الغاز  المشاريط التعدينية  إدارة 

، أمر  ي غاية األهمية لحماية التنوع األحيائي  النظم اإليكولوجية  تعتبر من المالفات  تلوث البيفة 

االهداف  السياسات الوطنية المتوا قة مط التزامات السل نة باالتفاقيات البيفية الد لية  ي اطار 

  من ابجز الالود المبذ لم  ي هذا الماال التالي:  ةاالهداف االساسية للتنمية المستدام

عبر  على البيفة  بضج رة الحفاظحمالت لتوعية الماتمط بأع ار االستاداا المفرل لأل ياس البالستيكية  -

  مبادرات لتنظيف الشواط   أما ن الغوص بمشار ة ماتلف شجائح الماتمط،  اإلعالا، سائت  ماتلف
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تيكية  ي األسواد استاداا األ ياس البالس اإلجتماعي عنإست الع عبر  سائت التواصت  تنفيذتم -

 المجا ز التاارية  استبداللا بأ ياس قابلة للتحلت أ  إعادة االستاداا،  يلدف االست الع إلى ر ط 

مستوى الوعي با ورة استاداا األ ياس البالستيكة على البيفة الُعما ية  اإل سان  على الحياة الف رية، 

من  %89راء تبين أن األاالطالع على من عالل  أياا، 3 قياس مستوى الوعي الشعبي على مدى 

 .المشار ين  يم أيد ا حظر استاداا األ ياس البالستيكية

 اإلستاداا حرصاتكثيف الحمالت التوعوية  ي عدد من المجا ز  المحالت التاارية  توزيط أ ياس متعددة  -

البيفة  تشايعلم على  على توعية الماتمط حول أضجار ا ياس التسود البالستيكية أحادية اإلستلالك على

 إستاداا األ ياس اآلمنة الصديقة للبيفة.

جللجاءات الللازا تنفيذهللا للحللد منلللا أ  تافيفلللا إلدراسللة التأثيللجات البيفيللة السلللبية المحتملللة  ا-

ا لة مصلادر ل بجاملج المتابعلة  التفتيلش لكال يتللم ذلك من عالل التقييللم البيفلي للمشلاريط ملن عل

 .شلتجاطات البيفيلة القا و يلةإلالتللوث لاميلط المنشلآت الصناعيلة الماتلفلة للتأ لد ملن التزامللا با

تكنولوجيا النظيفة،  التي تقلت من الغازات المسببة للمشاريط ال اقة المتاددة ب تعنىإ شاء جلة  طنية  -

  يوتو.لالحتباس الحجارض بموج  بج تو ول 

بيا ات  تحليللا من عالل عدد من مح ات لرصد ملوثات اللواء موزعم  ي عدد من المناط  ذات جمط ال-

 التأثير البيفي المحتمت  عمت التقارير الموضحم لاودة اللواء  ي السل نة.  

عمت تقاريللر رصللد د ريللة لاللودة المالفلات السلائلة المصر لة  تقاريلر مابريلة تتضملن تحاليت  يميائيلة -

 على التنوع األحيائي البحرض.  للحفاظللمواد الصلبة التي يتلم إغجاقللا بملا يضملن علوهلا ملن الملوثلات 

مط المنظمة اإلقليمية لحماية البيفة  من بالتعا نة تنفيذ بر امج  طني لرصد الملوثات  ي البيفة البحري -

البحرية  ذلك بامط عينات من مياه البحر  الرسوبيات من عدد المواقط الماتارة على امتداد الشواحت 

   العما ية.

 شلر الوعلي بأهميلة  جلد ى ت بيقلات ال اقلة المتالددة  لي التافيلف ملن آثلار التغيلجات المناعيلة -

التعلرف عللى جللود   لجاد؛ ألاتللف الاللات  المؤسسلات  منظملات الماتملط المد لي  ا لي م

السلل نة  لي مواجللة تحديلات التغيلجات المناعيلة  آثلاره؛ التعريلف بأهلم البحلوث  الدراسلات  لي 

لل اقلات المتالددة منتلدى البيفلي لل التنظيم عالل من  ذلك مالال ال اقلات المتالددة  لي السلل نة

ا،  اللذض اسلتلدف:  شلر ت بيقلات ال اقللات المتاللددة بيللن ماتلللف الالللات 2017 لي علاا 

  لجاد. أل المؤسسللات  منظمللات الماتمللط المد لي  ا

اذ استالا بالغات التلوث البيفي  إدارة عمليات االستاابة الفورية  العمت على اتاتقوا هيفة البيفة ب  -

التدابير الم لوبة للتقليت من آثارها متاذا اإلججاءات المناسبة بشأ لا بالتعا ن مط الالات الوطنية 

 اإلقليمية  الد لية إلى جا   تفعيت الا ل الوطنية  البجامج الااصة بمكا حة التلوث البيفي ،  ما يقوا 
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البيفية المعمول بلا بالتنسي  مط بالعمت على رصد حوادث التلوث البيفي  ت بي  القوا ين  اللوائح 

الالات الماتصة  ت بي  االتفاقيات  البج تو والت الد لية  اإلقليمية المعنية بمكا حة التلوث البيفي 

لردع من يقوا بالممارسات الااطفة التي تؤثر على البيفة العما ية.  ايضا القياا بعمليات اإلصحاح للبيفة 

 القياا بالمسوحات  الدراسات  البحوث  إعداد التقارير حول حوادث  المتأثرة بحوادث التلوث البيفي

 .التلوث البيفي

تلوث التمرين  طني لمكا حة  عمتب السل نة  يمط الالات الوطنية  بالتنسي البيفة  ةهيف تقوا -

 تم  بالتنسي  مط احدى الشر ات المتعاملة مط النفل  ي البيفة البحرية  نف ي من المستوى الثا يال

النف ي من المستوى الثا ي ا   عالل التمرين إججاء محا اة  علية   اقعية لعمليات مكا حة التلوث

لسل نة ُعمان إطار العمت لإلججاءات المتبعة  ي  زيتيُتشكت الا ة الوطنية لمكا حة التلوث ال،  الثالث

للملاا  االد ار المناطة إلى جميط الالات الماتصة من عالل  تمليداحالة  قوع حادث تلوث  ف ي، 

 باعتبار الا ة للتأ د من جاهزية جميط الالات السل نةالا ة الوطنية لمكا حة التلوث الزيتي تقوا 

 .الزيتية لحوادثل استعدادها للتصدض  المعنية
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 بلا، المرتب ة  العقبات  عاليتلا،  تقييم المتاذه تدابير التنفيذ: الثا ي القسم

 اللدف لتحقي  الالزمة  التقنية علميةال  اإلحتياجات

 اارةالت تلع   ما ، عاا بشكت البيفة   األحيائي التنوع على الملددات احد الغازية الغريبة اال واع تعد

 اال واع من ريالكث تعريض يساهم مما المحلية البيفات الى اال واع هذه لدعول الرئيسي الد ر الد لية

ات  المعلوم، بالرغم من الالود التي تبذللا السل نة لمكا حة األ واع الغازية، التلديدات الى المحلية

لى  يرجط ذلك إ البيفية تأثيجاتلا المؤشجات الااصة بانتشارها   لاحول تصنيف العديد من ضفيلةما زالت 

تصادض أسباب عديدة من أهملا عدا توثي   تسايت هذه األ واع لقلة الدراسات عن التأثير البيفي  االق

 لأل واع الغازية المنتشرة  ي السل نة. 

 السب  توضيح مط التنفيذ تدابير لفعالية تقييم جزئياالتدبير المتاذه  عالة 

 -التحديات: 

 المتاصصة.  الكوادر البشريةالمالية  مواردال قلة -

 .الماال هذا  ي حالياة النقص  ي الابجات المتو ر-

 عمليات تستغرقلا التي الزمنية الفترة طول -

 .المكا حة

 -اإلحتياجات: 

 .السل نة  ي الغازية الغريبة األ واع حصر -

 إلدارة  طنية عمت  ع ة استجاتياية إعداد -

 .الغازية األ واع  مكا حة

ناء قدرات  طنية  ي ماال إدارة  مكا حة ب -

 األ واع الغريبم الغازية. 

 بحامالماتمط اتلف شجائح متكثيف التوعية لدى  -

األضجار التي تسببلا هذه األ واع اتااه األ واع 

 المحلية  اإل سان. 

 

 

 

 المتعلقة  التقنية العلمية  اإلحتياجات التحديات

 المتاذه بالتدابير

الغريبة الغازية  مساراتلا،  يحدد ترتيبلا حس  ، تعّرف األ واع 2020: بحلول عاا 9اللدف 

األ لوية،  تاضط للمجاقبة األ واع ذات األ لوية أ  يتم القضاء عليلا  توضط تدابير إلدارة 

 المسارات لمنط إدعاللا  انتشارها
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 :اللدف تحقي   حو المحجز التقدا تقييم: الثالث القسم

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا  فة على المسار الصحيح لتحقي  اللدف

عالل ها انتشار   ثا ةالغازية عدد األ واع  -

 السنوات األعيره

 تسببلا التياإلقتصاديم  اإلجتماعيم  األضجارحام -

 .أل واع المحليما على  التلديدات الغازية األ واع

-  

 التقييم  ي المستادمة المؤشجات

 التقييم إججاء تاريا 2019 -2015

 التقييم  ي الثقم مستوى جزئية أدلة إلى يستند

 جزئي اللدف بلذا المتعل  الرصد-
 التقييم لدعم الرصد معلومات  فاية مدى

 اللدف رصد   يفية

  اإلجتماعي:موقط اإللكتج  ي  مواقط التواصت ال

  موارد  السمكية الزراعية الثج ة  زارة البيفة، هيفة

)ا ظر   النباتية الحيوا ية الوراثية الموارد مر ز المياه،

 الوطني( باللدف الااصم الوثائ 

 ذات  الملفات الوي    صالت الشبكية المواقط

 الصلم

 اللدف تحقي   ي الوطنية المساهمة  صف الجابط: القسم

الدعيلة ئت هي األ واع اإن من العوامت الرئيسية التي تلدد التنوع اإلحيائي  ي السل نة باا   تدمير المو

 بالتالي  ان  للتلديداتتنتشر األ واع الدعيلة الغازيم بسلولة  ي الموائت المتدهور  المعرضة  حيث

تعتبر من األهداف الرئيسية  سل نةالتحكم  ي هذه األ واع  الحد من انتشارها على   اد أ سط  ي ال

 -يلي:  اا   ماالالالود المبذ لة  ي هذا  أبجزللصون  الحفاظ على التنوع األحيائي المحلي  من 

تقييللم األثللر البيفلي  لي حلال اسلتاداا األ لواع النباتية غيلر المحليلة للت بيقلات الزراعيلة  مدى ع ورة - 

 انتشار هذه اال واع  ي البيفة المحلية.

 .المحلية البرية النباتات باستزراع( الزينم ) باتات المستورده النباتية األ واعاستبدال -

لدف الى  ضط بر امج ي الذض  )المسكيت(شج ع اإلداره المتكاملم لشارة الغاف البحرض م تنفيذ -

،  الحد من انتشارها  ي السل نة، بيولوجيا(ا   اأ   يميائي اميكا يكي )مكا حتلامتكامت إلدارة الشارة 

د ات التعريفية اضا ة الى دراسة  مجاقبة الشارة باستاداا التقنيات الحديثة  اقامة  تنظيم عدد من الن

  التوعوية للمواطنين  المزارعين

ريبة بشكت عاا   ذلك التي قد يشتبم با لا من اال واع الغازية غتقنين عمليم منح تصاريح االستيجاد لأل واع ال

  ذلك لضمان عدا تاثر البيفة المحلية بلا.  
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 :أهملا  من الغازية الغريبم األ واع لمكا حة الوطنية الحمالت من عدد إطالد

الحمللة الوطنيلة إلزاللة أشلاار   الغلاف البحلرض المعلج ف بالمسلكيت، حيلث دعلت الحمللة إللى تعلا ن -

 الغاف تعد اشاار الاميلط  لي القضلاء علللى شللارة المسللكيت بسللب  أضجارهللا علللى الزراعللة  البيفللة 

 البرية اال واع لفقدان الملددات  أ بر المحلية النباتات على العالية ثيجاتأالت ذات اال واع أحد البحرض

 المستوطنة. اال واع عاص  بشكت

 (  البحرض)المسكيت الغافلمكا حة المبذ لم  الالود

بتنفيذ مشج ع اإلدارة المتكاملة لشايرة الغاف البحرض )المسكيت( من عالل تنفيذ العديد  السل نة قامت

السل نة باإلضا ة الى  ناط رة الغاف البحرض من جميط مالوطنية التي تلدف الى إزالة شا من الحمالت

تنفيذ ماموعة من الند ات  المحاضجات لتوعية الماتمط  التنسي  مط الالات الرسمية القتالع تلك 

المزارعين الشايجات من اال دية  السد د  األما ن المفتوحة  الما  ات العمجا ية  ما يتم التنسي  مط 

  أصحاب العزب للتالص منلا  ي ممتلكاتلم

 ي الباحثين  قاا ظجا لعدا  جود دراسات سابقة حول مكا حة شارة المسكيت  ي السل نة،  قد  -

 تم تنفيذ التاربة  قدباججاء بعض التاارب األساسية حول أ س  طيد المكا حة،  الالات ذات العالقم

 : انتشار الشارةمناط  الموضحة أد اه  ي  التالية

 (.2سم  تنظيف الموقط من البذ ر المتساق ة  تسوية األرأل )صورة رقم  50عم  ل شايجاتقلط ال-1

 (.3 ود س ح األرأل  معاملة موضط الق ط بمبيد حشائش )صورة رقم  شايرةق ط ال-2

 (.4الصغيرة بالكامت بمبيد حشائش )صورة رقم  شايجاترش ال-3

 (.5ألرأل  معاملة موضط الق ط بالديزل )صورة رقم  ود س ح ا شايجاتق ط ال-4

 (.6 معاملة موضط الق ط بمبيد حشائش )صورة رقم  شايجاتإزالة لحاء جذ ع ال-5

 (.7بمبيد حشائش )بد ن إزالة اللحاء( )صورة رقم  شايجاتمعاملة جذ ع ال-6

 (.8 ود س ح األرأل  معاملة موضط الق ط بالزيت الجاجط )صورة رقم  شايجاتق ط ال-7

 (.9بمبيد حشائش )صورة رقم  شايجاتحقن جذ ع ال-8

 (.10 معاملة الموضط بمبيد حشائش )صورة رقم  شايجاتتاريح جذ ع ال-9
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 (4) رقم صورة                          (3) رقم صورة                    (2) رقم صورة                     

 

 (7(                                   صورة رقم )6صورة رقم )                                ( 5) رقم صورة

 

 (10) رقم صورة                                 ( 9رقم ) صورة                         (8) رقم صورة                  

المسكيت  ي السل نة  شايجات قد تم إعتماد اآلليات التي توصت إليلا المشج ع  ي إدارة 

  المتمثلة  ي التالي:

سم  تنظيف المواقط من  ا ة بقايا المسكيت  بذ رها  50المسكيت لعم   شايرةقلط  .1

 أشلر. 3 متابعة المواقط لمدة تصت الى 

 متابعة المواقط المستلد ة لمدة تصت  4المسكيت  رشلا بمبيد جارلون  شايرةتقشير لحاء  .2

 أشلر.  3إلى 
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متر د ن تقشير  1,5المسكيت الصغيرة التي ال يتعدى إرتفاعلا  شايرة على 4رش مبيد جارلون .3

 .أشلر 3 الى متابعتلا لمدة تصت 

جلزر الديما يلات   ي محميلة بالتحديد  المرجا يلة،تنفيلذ بر املج متكاملت لحمالت تنظيلف بيفلات الشلعاب -

 السللل نة،تعتبر ملن أهلم المواقلط التلي تحلوض مسلتعمجات الشلعاب   المرجا يللة  للي   التيال بيعية 

ت تنظيللف بالمحميللة  بمشللار ة ال حملل ُ 4تنفيللذ  مللن عللالل امللة  600مللا يقللارب مللن  تم إزالللة قد 

 اللتكاثللر  اللم البحللر التاجللي الللذض بللدأ تأثيلره  اضحلا ملن عل نتياة الغوص  يدن مت وعيللن ملل

 ابيضلاأل الكثيلر ملن الشلعاب المرجا يلة.

  يد تشكيت عالل من المحلي  ذلك الماتمط من مبادرات الباراثينيوا،  بتم لمكا حة  طنية حمالت تنفيذ-

 الالود  حشد العالقم ذات الحكومية الالات مط بالتعا ن الشاره هذه إنتشار مناط   ي ت وعية

 اإلعالا  سائت عبر الماتمعية  التوعية الت وعية الفيد بم تقوا الذض الفعال الد ر  ابجاز لمكا حتلا

 ري   تشكيتتم  قد من قة انتشارها للحمالت الت وعية القتالع  بتة البارثنيوا  ي  استاابة الماتلفم،

 .العالقة ذات  األهلية الماتصة الالاتمن عمت مشترك للتعامت مط  بتة البارثينيوا 

  هي: الحالية المرحلة عالل لتنفيذها قصوى أ لوية ذات بحثية بجامج 4 اعتماد على االتفاد تم◄

  دراسة مواقط انتشار النبتة  اعداد عارطة بمواقط االنتشار.  تحديد- أ

 .منلا النبتة اجتثاث تم التي المواقط متابعة- ب

 ال يد إلدارة  التحكم بنبتة البارثينيوا  أ ضت تحديد  بحث- ج

 الفريللل   يقلللوا عضلللوض(  سلللماد اسلللتاداملا)تاربلللة  النبتلللة السلللتاداا االقتصلللادية القيملللة- د

 .النبتة هذه إلدارة األمد طويلة ع ة باعداد حاليا المشترك
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 بلا، المرتب ة  العقبات  عاليتلا،  تقييم المتاذه تدابير التنفيذ: الثا ي القسم

 اللدف لتحقي  الالزمة  التقنية العلمية  اإلحتياجات

لل نة، بمللا تشللكت البيفللة البحريللة أحللد أهللم المقومللات اإلقتصاديللة  اإلجتماعيللة  البيفيللة للسل

عاب الش يةالجاميلة لحما ملن أجلت تحقيل  األهلداف  جماليللة،تتميللز من مللوارد طبيعيللة  مناظللر 

بجزها أمن   التي قد قامت السل نة باتااذ بعض التدابير  ،البحريللة ّ  النظللم اإليكولوجيللةالمرجا ية 

 -مايلي: 

تلا التي تكفت المحا ظم للمحا ظة على البيفة البحرية  مكو ا  التشللريعات الوطنيةإصللدار القوا ين -

 على الشعاب المرجا ية  النظم اإليكولوجية البحرية.  

تنظيم ( ل40/2009الئحة تنظيم الغوص  ي البيفة البحرية عارج   اد المحميات )قجار  زارض رقم  اصدار -

 المرحا ية شال الغوص  حماية الشعاب 

زملة للحلد الال مبيفيلال ئمتلللاتنفيذهللا للتأ للد مللن مال قتجحمشللاريط التنمويللة المللشللتجاطات إل ضللط ا-

 .ملن تأثيرهلا عللى البيفلة البحريلة  عللى طبيعلة الشلواط  العما يلة

 ع للل إدارة الشللعاب المرجا يللة. ذ ع للل إدارة المناطلل  السللاحلية تنفيلل- 

 الرطبة األراضي لحماية نيةالوط ستجاتياية  طنية لحماية االراضي الرطبة تلدف لإلسجاتيايةإعداد ا -  

 اإلنتاج  تحسن اإل سان، صحة حماية  زيادة للشرب، الصالحة المياه عى الحصول  رص تحسن إلى

 آثار من  التافيف التكيف قضايا  تنا ل مستداا،  حو على حيائياأل التنوع  استاداا  حفظ الغذائي

 .االقتصادية التنمية من المزيد  تعزيز المناخ، تغر

 
 

ض إلى أد ى حد الضغول البشرية المتعددة على 2020: بحلول عاا 10اللدف  ، ُتافَّ

الشع  المرجا ية،  النظم اإليكولوجية الضعيفة األعرى التي تتأثر بتغير المناخ أ  تحّمض 

 المحي ات، من أجت المحا ظة على سالمتلا    ظائلا
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 السب  توضيح مط التنفيذ تدابير لفعالية تقييم جزئيا  عالة المتاذه التدابير

 -التحديات: 

المن قلة السلاحلية نتيالة  اتشللده التيتأثيلجات ال -

صناعيلة  ي ال األ ش ة مثتتسلارع بجاملج التنميلة، 

الحلرة  الموا ل  التااريلة  موا ل  المناط  

الصيلد البحلرض،  المجاسلي  المنتاعلات السلياحية 

 ل امتلداد التنميلة العمجا يلة.الأ  ملن عل

 التنوع على يؤثر البحرية البيفة  ي المالفات رمي -

 .الضعيفة اإليكولوجية  النظم البحرض األحيائي

يلد تأثلر الشلعاب المرجا يلة جلجاء طليد الص  -

 الشلباك.الااطفلة،  رملي 

عمت بر امج لرصد حالة الشعاب  الحاجة الى -

 المرجا ية.

عللدا  جللود مجا لل  اسللتقبال لميللاه التلوازن  -

بالسلل نة يعتبلر ملن التحديلات الكبلرى التلي 

  ظلجا لملا تسلببم البحرية،اإليكلوجية  النظمتواجلم 

ا عنلد إلقائلل البحرية للبيفةتللك الميلاه ملن تللوث 

قليميلة للسلل نة أ  الميلاه إل لي الميلاه ا

 .المتاعملة لللا

 المتعلقة  التقنية العلمية  اإلحتياجات التحديات

 المتاذه بالتدابير

 :اللدف تحقي   حو المحجز التقدا تقييم: الثالث القسم

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا  فة على المسار الصحيح لتحقي  اللدف -

 مواقط  ي المرجا يم الشع  أ ظمة احد تأثر -

( 2020-2015) الماضيم الفتره عالل انتشارها

 للنام  بير  بشكت المفاج  اإلنتشار بسب 

 التقييم  ي المستادمة المؤشجات
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  ي  تسب  تدهورالنظاا إلى أدى التاجي مما

 . يم المرجا يم الشع  ابيضاأل

 التقييم إججاء تاريا (2019 -2015 -

 التقييم  ي الثقم مستوى جزئية أدلة إلى يستند -

 جزئي اللدف بلذا المتعل  الرصد-
   يفية التقييم لدعم الرصد معلومات  فاية مدى

 اللدف رصد

 اإلجتماعي التواصت  مواقط تج  يموقط اإللكال

  موارد  السمكية الزراعية الثج ة  زارة البيفة، هيفة

)ا ظر   النباتية الحيوا ية الوراثية الموارد مر ز المياه،

 الوطني( باللدف الااصم الوثائ 

 ذات  الملفات الوي    صالت الشبكية المواقط

 الصلم

 اللدف تحقي   ي الوطنية المساهمة  صف الجابط: القسم

  بشكت االهمية، ذاتمواقللط التنظيلف بيفلات الشللعاب المرجا يللة  للي ماتلللف لت د رية الحمل تنفيذ-

امللط المعلومللات  متابعللة حالللة الشللعاب لت الحملل  ذلك  الصيللد، شللال  بلا يكثر التي المواقط عاص

المرجا يللة ال بيعيللة بالتعا ن مط ماتلف الق اعات  شجائح الماتمط لتعزيز الوعي لدى الصيادين  حو اهمية 

 المحا ظة على الشعاب المرجا ية  االع ار الكبيرة لشباك الصيد عليلا.  

حيث تم القياا بحمالت تلدف إلى إزالة هذا الكائن البحرض  حمالت التنظيف إلزالة  ام البحر التاجيتنفيذ-

 انتشاربعدما تالحظ انتشاره بشكت  بير  ي مواقط تواجد الشعاب المرجا ية  الذض أدى الى تناقص  ي 

 المرجا ية  إبيضاأل الكثير منلا  ي المواقط التي تم استلدا لا بسب  تكاثر هذا الكائن.  أعداد الشعاب

حيائيللة،  السللالحف  الثدييللات البحريللة، أللتوعيللة السللكان المحلييللن بأهميللة المللوارد ا تالحملل تنفيذ

لمللا للللا مللن أهميللة  للي اسللتدامة  تللوازن البيفللة البحريللة،  إشللجاك المواطنيللن  للي حمايللة هذه 

  .المللوارد

 البحريم.  الثدييات السالحف بتتبط لقةالمتع الميدا ية  المسوحات الدراسات تنفيذ-

ص ناعيلة  للي عمللس مواقللط رئيسللية إلالعمت على  شللر العديللد ملن الليلا ت الشع  المرجا ية ا تم-

 .البحريم الكائنات من للعديد تمثت بيفات  و لاألهمية تلللك المواقللط   ذلكبالسللل نة 

قليميلة لحمايلة إلمجاقبللة حالللة البيفللة البحريللة ضمللن بر امللج سللنوض بالتنسللي  ملط المنظملة ا على العمت

 تحملض المحي لات إلللى أد للى حللد  معالاللة آثاره. منتقليلت للالبيفلة البحريلة )ر بملي(، 

 

لتنظيف بيفات  بر امح علية تم عمت   ظيفة( )بحار ي المبادرة الد لية لبر امج االمم المتحدة  المشار ة-

 الحمالت.الشعاب المرجا ية  تم عمت بجامج توعوية  تنظيف للشواط  مصاحبة للذه 
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 بلا، المرتب ة  العقبات  عاليتلا،  تقييم المتاذه تدابير التنفيذ: الثا ي القسم

 اللدف لتحقي  الالزمة  التقنية العلمية  اإلحتياجات

لقد عمدت السل نة إلى المحا ظة على المواطن ال بيعية   ظملا البيفية  حماية الحياة الف رية 

يفية  التنوع األحيائي من عالل إعالن المحميات ال بيعية  إقامة مناط  حماية عاصة،  حماية األ ظمة الب

ع. تعيش  يلا هذه األ وا بماتلف أشكاللا  منط األضجار  التلوث الذض قد يلح  بالموائت ال بيعية التي

 -يلي:  من ضمن التدابير المتاذه ما 

 مجاسيم بموج  ال بيعية المحميات من العديد عن باإلعالن الماضية األعواا عالل السل نة قامت

 مباإلضا  هذا الناوا، ألضواء الغربي الحار  محمية البرية للحياة الرستاد محميتي أعرها سل ا ية  ان

 محمية 13 منلا أد اهحس  الاد ل  الماضية السنوات عالل عنلا اإلعالن تم طبيعية محمية 18 إلى

  يور ال المرجا ية  الشعاب  الدال ين  الحيتان البحرية  السالحف البحرية األحياء لحماية بحرية طبيعية

 أ امر بموج  األحيائي التنوع على للحفاظمناط  للصون ذات أهمية عاصة  اصيصتم ت  ما البحرية.

.  98.%ما  سبتم  البريةالمحميات  يتغ ) 3.7  سبتم بيعية ما الحميات الم تغ ي سل ا ية، حيث

 مساحة إجمالي من 0.69%   سبتم ما البحريم المحميات تغ ي بينما 1.79% الابلية البرية  المحميات

 (.  السل نة

 مواردها ال بيعية. على الحفاظ دارة المحميات ال بيعة المعلنم لتنميتلا إع للل  تحديث

 السب  توضيح مط التنفيذ تدابير لفعالية تقييم جزئيا  عالة المتاذه التدبير

 :اإلحتياجات

  المسوحات البجامج لتنفيذ المالية الموارد تو ير -

  محميات العال لا المؤهلة المناط  لتحديد الميدا ية

 .طبيعية

  التقنية العلمية  اإلحتياجات التحديات

 المتاذه بالتدابير المتعلقة

 ي المفة على األقت من المناط  األرضية  17، يتم حفظ 2020: بحلول عاا 11اللدف 

المناط  الساحلية  البحرية،  عصوصا  ي المفة من  10 مناط  المياه الداعلية  

المناط  ذات األهمية الااصة للتنوع األحيائي  عدمات النظاا اإليكولوجي، من عالل 

 ظم مدارة بفاعلية  منصفة  تتسم بالتجابل الايد،  ممثلة إيكولوجيا  للمناط  المحمية 

مناظر ال بيعية  تدابير الحفظ الفعالة األعرى القائمة على المن قة،  إدماجلا  ي ال

 األرضية  المناظر ال بيعية البحرية األ سط   اقا.
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 المقترحة المواقط لتقييم الفنية الابجات تو ير -

 .طبيعية  محميات

 :التحديات 

 ماال  ي المتاصصم البشرية الكوادر قلة -

 المحميات إدارة ع ل إلعداد المحميات

 لتحديد المؤشجات  احتساب ال بيعيم  مواردها

  المحميات البحرية المحميات مساحة  سبة

 تصنيفات من اعتمد ما حس   تصنيفلا األرضية

 صون التحاد العالمية المنظمة  ي للمحميات

 .ال بيعة

 السكان عدد  زيادة العمجا ي التوسط -

 المواقط حساب على التنمويم  األ ش ة

 . محميات المقترحة

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا تقييم: الثالث القسم

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا  فة  ا ي غير بمعدل  لكن اللدف  حو تقدا تحق 

 .ال بيعية المحميات عدد  ي الزيادة -

 البحرية المحميات مساحة اجمالي  سبة -

 .السل نة لمساحة بالنسبة األرضية  المحميات

 التقييم  ي المستادمة المؤشجات

 التقييم إججاء تاريا 2019 -

 التقييم  ي الثقم مستوى جزئية أدلة إلى يستند -

 جزئي اللدف بلذا المتعل  الرصد -
 التقييم لدعم الرصد معلومات  فاية مدى

 اللدف رصد   يفية

 اإلجتماعي:موقط اإللكتج  ي  مواقط التواصت ال

 الااصم الوثائ ا ظر ) البيفةكت  حفظ م البيفة، هيفة

 الوطني( باللدف

 

  الملفات الوي    صالت الشبكية المواقط

 الصلم ذات

 اللدف تحقي   ي الوطنية المساهمة  صف الجابط: القسم

إعداد البجامج التوعوية  المبادرات الوطنية لتوعية الماتمط المحلي بأهمية المحميات ال بيعة -

 األمثت لمواردها ال بيعية.  االستاداا
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 .ال بيعية المحميات  استثمار ت وير  ي الااص الق اع إشجاك-

 ال بيعية المحميات داعت الف ريم للحياة المسوحات   الدراسات إججاء-

 الحياة مكو ات على الحفاظ ألجت  ذلك ال بيعية المحميات من العديد  ي األرأل استادامات تحديد -

 ال بيعية. ردلا   ذلك لإلستاداا األمثت للموا ي الف رية

 استادامات عجائل  أيضا السالحف محمية  ي السالحف تعشيش بمناط  الااصة األحجامات ضط -

 الحماية مت لبات بين  التوازن ال بيعية للموارد مثلى إدارة ألجت ال بيعية السليت لحديقة األرأل

 تنتشر التي لأل واع ميدا ية مسوحات على الاجائل تلك اعتمدت  قد اآلعر الاا    ي المحلي  الماتمط

 .النباتية األ واع   ذلك  الز احف  ال يور  الحيوا ات المحمية  ي

 محمية الار الغربي ألضواء الناوا

اعلنت محمية الحار الغربي ألضواء الناوا  محمية سماء مظلمة بموج  المرسوا السل ا ي رقم 

 تحتضن  2ك ا 386الحار الغربي  تبلغ مساحة المحمية  سلسلة جبال(  تقط المحمية  ي 40/2019)

شمس  جبت السجاة  تقط ألى قمة  ي المحمية بأ ثر  المحمية أعالي جبال الحار الغربي بما  يلا جبت

 متر  ي قمة جبت شمس. 3009من 

يلدف إ شاء محمية الحار الغربي ألضواء الناوا إلى حماية السماء من آثار التلوث الضوئي الناتج عن 

ر أجت الحفاظ على مكو ات النظاا البيفي بأعالي جبال الحا  منالسكا ي األ ش ة البشرية  التوسط 

من األ واع الملددة باإل قجاأل  ما يوجد بالمحمية أ واع أعرى ملددة   هي منلا غابات أشاار العلعالن 

من المناط    المحمية أيضا الذض يستوطن جبال الحار من العالم  النادر يباإل قجاأل  الوعت العرب

 الملمة د ليا لل يور حس  تصنيف المنظمة الد لية لل يور.

 البرية للحياة الرستاد محمية

(  تقط المحمية  ي 41/2019محمية الرستاد للحياة البرية بموج  المرسوا السل ا ي رقم ) أ شفت

 تحتضن العديد من  2 م 253.5الحار الغربي  ي  الية الرستاد  تبلغ مساحة المحمية  سلسلة جبال

 األ دية  القمم الابلية الملمة للوالية.

ة النظاا البيفي  ي النظاا البيفي لابال الحار   ذلك اإلستاداا األمثت إ شاء المحمية إلى حماي  يلدف

من األ واع الملمة  ي المحمية  يعتبر الوعت العربي النادر   تنتشر العديدللموارد ال بيعية  ي المحمية 

ا هي  الملدد باإل قجاأل من أهم األ واع التي تنتشر  ي المحمية  و لا بيفة مناسبة للذا الحيوان  أيض

 األ واع من ماموعة المحمية تضم  ما األذ ن النسر منلا البرية ال يور من عديدة أل واع ملمة بيفة

 .المحلي للماتمط اإلقتصادية األهمية ذات النباتية
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 السلطنة في الخاصة الأهمية ذات والمناطق الطبيعية المحميات

 الادارة نوع المحمية اسم ا
 المساحة

 2كم

 سنة

 الإعلان

 1975 1.046 طبيعية محمية الطبيعية القرم محمية 1

 1994 2824.3 طبيعية محمية  والفطرية الحية الكائنات محمية 2

 1996 203 طبيعية محمية الطبيعية الديمانيات جزر محمية 3

 1996 120 طبيعية محمية السلاحف محمية 4

 1997 4500 طبيعية محمية سمحان جبل محمية 5

 1997 220 طبيعية محمية الطبيعية السليل حديقة 6

 1997 0.0006 طبيعية محمية المغسيل خور 7

 1997 0.00035 طبيعية محمية الصغير القرم خور 8

 1997 0.00014 طبيعية محمية الكبير القرم خور 9

 1997 1 طبيعية محمية البليد خور 10

 1997 1 طبيعية محمية صولي خور 11

 1997 0.00016 طبيعية محمية عوقد خور 12

 1997 0.0006 طبيعية محمية الدهاريز خور 13

 1997 8.2 طبيعية محمية روري خور 14

 1997 1.07 طبيعية محمية طاقة خور 15

16 
 للمناظر الأخضر الجبل محمية

 الطبيعية
 2011 122 طبيعية محمية

 2014 289.5 طبيعية محمية الطبيعية قهوان جبل محمية 17

18 
 بمحافظة الرطبة الأراضي محمية

 الوسطى
 2014 2621.6 طبيعية محمية

 2019 386 طبيعية محمية النجوم لأضواء الغربي الحجر محمية 19

 2019 253.58 طبيعية محمية البرية للحياة الرستاق محمية 20

 1976 670 خاصة أهمية ذات منطقة السرين 21

 1985 93 خاصة أهمية ذات منطقة الشجر راس 22

 1986 0.0006 خاصة أهمية ذات منطقة صلالة خور 23

 2006 2.4 خاصة أهمية ذات منطقة  الخوير 24

 12317.69 الاجمالي
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 بلا، المرتب ة  العقبات  عاليتلا،  تقييم المتاذه تدابير التنفيذ: الثا ي القسم

 اللدف لتحقي  الالزمة  التقنية العلمية  اإلحتياجات

اإل قجاأل تولي السل نة إهتماما  بيجا باأل واع الف ريم النباتية  الحيوا يم بشكت عاا  األ واع الملدده ب

 من عالل تنفيذ ع ل العمت لال واع اال ثر تعرضا للتلديد  العمت على حماية موائت اال واع عن طري 

اع اهم الوسائت للمحا ظة على صون  حماية اال و أحداالدارة المستدامة للمحميات ال بيعية  التي تعد 

 الملددة باال قجاأل  العمت على حماية ماتلف اال واع عن طري  الوحدات الرقابية  التكامت  ي العمت

    عالل:مط ماتلف المؤسسات الحكومية  ذلك من 

 . باال قجاأل إصدار القوا يللن  التشللريعات الااصللة بحمايللة األ للواع المحليم الملللددة

أل   الااصللة بحمايللة األ للواع الملدده باال قجا العمت الوطنيللة للل  عإعللداد اإلسللتجاتيايات 

 ذات نباتاتلا حفظ اإلسللتجاتياية الوطنيللة  ع للة عمللت التنللوع اإلحيائللي،  اإلسللتجاتياية الوطنيللة ل

 واع النباتية. الحمللجاء الوطنيللة لأل ل ائمةإلللى إصللدار القاإلقتصاديللة، باإلضا للة اإلجتماعيةلل القيمة

 .(65/2017) رقم الوزارض بالقجار الصادرة النباتي  الفحم االحت اب عملية تنظيم الئحة إصدار

 

 السب  توضيح مط التنفيذ تدابير لفعالية تقييم جزئيا  عالة المتاذه التدبير

 -التحديات: 

     الموائت أثرت -

 المناخ  تغير -

 الاائر، ) الصيدالبشرية الغير مرشده  األ ش ة -

   غيرها(ق ط األشاار 

 :االحتياجات

 .الماال هذا  ي متاصصة عبجات إلى الحاجة -

 الملدده األ واع بوضط الااصم الدراسات -

 .باإل قجاأل

 الحيوا ية لأل واع الحمجاء القائمة إعداد -

 .الف رية

-  

 المتعلقة  التقنية العلمية  اإلحتياجات التحديات

 المتاذه بالتدابير

، منط ا قجاأل األ واع المعج  ة الملددة باال قجاأل  تحسين 2020: بحلول عاا 12اللدف 

 تدهورا. إدامة حالة حفظلا،  ال سيما بالنسبة لأل واع األ ثر 
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 :اللدف تحقي   حو المحجز التقدا تقييم: الثالث القسم

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا  فة  ا ي غير بمعدل  لكن اللدف  حو تقدا تحق -

عدد األ واع الف ريم الملدده التي تم االستدالل  -

 عليلا 

 التقييم  ي المستادمة المؤشجات

 التقييم إججاء تاريا (2015-2019 )

 التقييم  ي الثقم مستوى جزئية أدلة إلى يستند -

 التقييم لدعم الرصد معلومات  فاية مدى جزئي اللدف بلذا المتعل  الرصد -
 اللدف رصد   يفية

 اإلجتماعي:موقط اإللكتج  ي  مواقط التواصت ال

 زارة الثج ة الزراعية  البيفة،مكت  حفظ  البيفة، هيفة

مر ز الموارد الوراثية  المياه، السمكية  موارد 

جمعية البيفة العما ية )ا ظر   النباتية،الحيوا ية 

 الوطني( باللدف الااصم الوثائ 

 ذات  الملفات الوي    صالت الشبكية المواقط

 الصلم

 اللدف تحقي   ي الوطنية المساهمة  صف الجابط: القسم

  التصدضالحيللاة الف ريللة  ةمجاقب الحماية من عالل  شر  حللدات حماية  السل نة منظومة عززت

 المحميات ادارة ع ل عالل تنفيذ من   ذلك باال قجاأل، الملددة لال واع عاص  بشكت الصيد لعمليات

.  باإل قجاأل الملددة الف رية األ واع للا تتعرأل التي المااطر من بلدف التقليت السل نة  ي ال بيعية

 اإل قجاأل. أيضا تنفيذ عدد من المشاريط  الدراسات البحثيم للحفاظ على األ واع ذات األ لويم من ع ر 

 -اآلتي:  من أبجز المشاريط  ي ماال صون األ واع الحيوا ية الملدده باأل قجاأل 

 إللى البيفلة العما يلة.  إطالقلاالمللا  إ ثارمشلج ع صلون المللا العربيلة  اللذض تم ملن عالللم  -

عالل دراسة مواقط انتشاره عن طري   ضط الكاميجات الفاية لتوثي   منمشلج ع حمايلة النملر العربلي  -

مستوى الوعي لدى السكان المحليين حول اهمية    ذلك ر طد رة حياتم  التلديدات التي يتعرأل للا 

 الة مشاهدتم  ي المن قة.  المحا ظة على النمر العربي  طيد التعامت معم  ي ح

 الحياةمجا ز إ ثار  تأهيت  ي  اعداده  زيادة لتربيتمائر ظح إ شاءإ ثار الغزال العربي من عالل  مشج ع -

 الف رية.

تلدف الدراسة إلى رصد التنوع الازيفي ومشج ع لدراسة الاري ة الاينية للغزال العربي  ي السل نة  -

ستمكن الماتصين  الباحثين   االنتشار ال بيعية  داعت حظائر مجا ز اإل ثارللغزال العربي  ي مناط  

 .البيفيين من إ شاء قاعدة معلوماتية علمية أ ثر دقة للبيا ات الوراثية  الاينية لق عان الغزال العربي



46 
 

دراسللة الصقللر األدهللم  تر يلل  أجلللزة تعقلل  عبللر األقمللار اإلص ناعيللة لصغللار هللذا  مشج ع -

هللذه الدراسللة  أ ل دراسللة علميللة لتتبللط صغللار الصقللر األدهللم  الاارحلة،  تعتبللرالنللوع مللن ال يللور 

بجاء  عملن المؤسسلات المحليلة  مط علدد نالتعا  التعللرف علللى مصيرهللا  للي مسللار هارتلللا ب

  ي ماال ال يور. د لليين

 األ واع منعقاب السلوب  الذض يلدف إلى دراسة سلو يات هذا  المصرض  النسرمشج ع تعق   -

 :إلكتج  ية التاليمعالل تعقبلم عبر المد  ات 

  ا ) 17تتبط ا مصري  آعر العلومات بشأن    شر 2019-2015من  (Neophron percnopterus )  سج 

 http://egyptianvultureoman.blogspot.comحر تم على الموقط اإللكتج  ي: 

  السلوب عقبان من عقاب 11تتبط Steppe Eagles (Aquila nipalensis) شر 2019-2017 من   

 )مد  ة http://steppeeaglesoman.blogspot.com الموقط: على حر تم بشأن المعلومات آعر

 (.لل يور الد لية البحوث مر ز رعاية تحت

مشلج ع دراسلة الز احلف البرية  لي السلل نة، حيلث  شلفت الدراسلة علن تنوع غير مسبود  لي  -

ملن  101مشلج ع الدراسلة توثيل  أ ثلر ملن  جديدُا،  تضمنت نتائلج وعلا  24اف  ا تشل البرية،الز احلف 

%ملن إجماللي أ لواع الز احلف  لي شلبم الازيلرة  50الز احلف البريلة  لي السلل نة،  هلي تمثلت قجابلة 

 .السل نة  ي اال قجاأل لا ر عرضة اال ثر األ واع الدراسة ا ضحت  ما ةالعربيل

 

يللدف إللى دراسلة  االص ناعي،  الللذضمشلج ع مجاقبللة السللالحف البحريللة عللن بعللد عبللر األقمللار -

،  التغذيةالتعشلليش  ألدارة مواقللط لي السلل نة  اقتلجاح ع لة  ه صلون ا لواع السالحف الموجلود

  عمت بر امج البحث  الصون للذه األ واع.

 

المسح المالحية  عالل عملياتين  الذض يلدف إلى صون هذه األ واع من مشج ع الحيتان  الدال -

 عمت الدراسات  العربي، القياا بالتحليت الصوتي لغناء الحوت األحدب  إلص ناعية تتبعلا عبر األقمار ال

 البحرية الماتلفة.  من الثديياتبحوث لعدد  ال

 -اآلتي:  من ابجز المشاريط  ي ماال الحفاظ على األ واع النباتية الملدده باإل قجاأل 
 
 تاب القائمة الحمجاء للنباتات العما ية  الذض ساهم بتعريف  تصنيف اال واع النباتية العما ية  إصدار - 

 اتية .المواقط ذات األهمية النب تضمن  ما  (IUCNعلى حس  درجة  ع ورة التلديد )تصنيف 

باتي  شر العديد من البحوث العلمية النباتية  التي من شأ لا المساهمة  ي ر ط الوعي بالتنوع الن-

 .  أهميتم  ي األ ظمة البيفية

http://egyptianvultureoman.blogspot.com/
http://steppeeaglesoman.blogspot.com/


47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيفات الساحلية المتدهورة بماتلف  إعادة تأهيت الذض يلدف إلى  القللرا،مشللج ع اسللتزراع أشللاار  -

تعلد موئللال يسللتق   أ واجللا  بيللرة  القرا، التيالمواقط  ي السل نة  زيادة مساحات غابات أشاار 

 .ةمللن ال يللور المسللتوطنة  الملاجللر

ية من مبادرة  طنية أطلقت بلدف المحا ظة على األشاار  النباتات البرية العما  أشاار  هيمبادرة -

 زراعتلا.عالل أ ثارها  التوسط  ي 

 

، الحفاظ على التنوع الايني للنباتات المزر عة  حيوا ات 2020: بحلول عاا 13اللدف 

المزارع  الحيوا ات األليفة  التنوع الايني لألقارب البرية، بما  ي ذلك األ واع األعرى 

 ضال عن القيمة الثقا ية،   ضط  تنفيذ استجاتيايات  ذات القيمة االجتماعية  االقتصادية

 لتقليت التآ ت الايني  صون تنوعلا الايني.
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 بلا، المرتب ة  العقبات  عاليتلا،  تقييم المتاذه التنفيذ  تدابير: الثا ي القسم

 اللدف لتحقي  الالزمة  التقنية العلمية  اإلحتياجات

لتنلوع لسلتاداا المسلتداا إلتعزيلز ا  عليم المحا ظةاهلل سل نة عمان بتنوع أحيائي  ريد  ملن أجلت  حبى

  ي نيةالوط األهدافالوراثلي المتأصلت  لي الحيوا لات  النباتلات  الكائنلات الحيلة الدقيقلة  لتحقيل  

 -:يلي ما أهملا من التدابير من عددا السل نة اتاذت الورايثة الموارد على الحفاظ

لوراثية االموارد  علىلمحا ظة لاصدار عددا من المجاسيم السل ا ية  القجارات الوزارية  اللوائح التنفيذية 

  - ضمان استاداملا بشكت مستداا  منلا ما يلي:

بالتصدي  على إ ضماا السل نة للا ة العالمية للمحا ظة  1997/ 10 رقم سل ا ي مرسوا -

 ء  الزراعة.ذالموارد الوراثية للنباتات للغ االستفادة من ا

بالتصدي  على إ ضماا السل نة للمعاهدة الد لية للموارد الواثية  2004ه/7 ي رقم سل ا مرسوا -

 النباتية لالغنية  الزراعة.

بالتصدي  على ا ضماا السل نة التفاقية ا شاء المعلد الد لي 2007 /86 ي رقم سل ا مرسوا -

 الوراثية النباتيةللموارد 

 دار( باص2004 /3)ه رقم الوزارض.  القجار النباتية المستنب ات لحماية( 2000/92رقم) سل ا ي مرسوا -

 الالئحة التنفيذية لحماية المستنب ات النباتية.

 قا ون المجاعي  ادارة الثج ة الحيوا ية. باصدار 8/2003 رقم سل ا ي مرسوا -

 باصدار قا ون الحار الزراعي. 2004/ 47مرسوا سل ا ي رقم  -

 صند د التنمية الزراعية  السمكية. با شاء 48/2004مرسوا سل ا ي رقم  -

  ظاا الزراعة. باصدار 48/2006 ي رقم سل ا مرسوا  -

 تالمبيدا استاداا بادارة الكفيلة الضوابل لوضط 64/2006 رقم السل ا ي بالمرسوا المبيدات قا ون -

 ا.2012/  41 رقم الوزارض بالقجار الصادرة التنفيذية  الئحتم السل نة  ي

 .84/2020 رقم السل ا ي بالمرسوا الصادرة الزراعية األراضي استاداا لتنظيم التنفيذية الالئحة -

قليميللة  الد ليللة التللي تضمللن تعزيللز التعللا ن إلتفاقيللات اإلا ضمللاا السل نة إلللى العديللد مللن ا-

 الحفاظ على الموارد الوراثية  تقاسلم المنا لط الناشلفة علن اسلتاداملا  من أبجزها:  

تفاقيللة إلالللث مللن هللذه احيائللي،  تسللعى السل نة لتحقيلل  اللللدف الثألاتفاقيللة التنللوع ا -

 اللللدف. الاللاص بلللذا ضمللاا إلللى البج تو للوللإل ل السللعي الالاللاص بتقاسللم المنا للط مللن علل
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بللادل المللوارد الوراثيللة النباتيللة  معار لللا تفاقيللة العربيللة لتإل مللا أن السللل نة عضللو  للي ا  -

ا ملن قبلت 2018أبريلت  15التجاثيللة  تقاسللم المنا للط الناشللفة عللن اسللتاداملا  التللي أقللرت  للي 

  .عربيلةماللس جامعلة اللد ل ال

 بموج   ذلك  الزراعة لألغذية الوراثية النباتية الموارد بشأن الد لية العمت ع ة  ي  اعال عضوآ  -

   .(97 / 10) رقم السل ا ي المرسوا

 .اإلقتصادية- اإلجتماعية األهمية ذات النباتات لحفظ الوطنية إعداد اإلستجاتياية -

 لضمان استادامتلا  إدارة الحيوا ية الوراثية الموارد بحفظ المتعلقة الوطنية اإلستجاتيايةإعداد -

 .القادمة لألجيال استدامتلا

 السب  توضيح مط التنفيذ تدابير لفعالية تقييم جزئيا  عالة المتاذه التدبير -

 -التحديات: 

 قوا ين  تشريعات  ا يم تتعل   جود عدا- -

 الوراثية  ضمانبالمحا ظة  االستفادة من الموارد 

 . تلااستدام

 ماال  ي متاصصة مر زيم ماتبجات تو ر عدا- -

 . الحيوا ية النباتية لأل واع الوراثي التحليت

 -االحتياجات: 

 المحا ظة ماال  ي ةالوطني قدرات الكوادر بناء- -

 .الوراثية الموارد على

من البجامج التوعوية بشأن الموارد  تنفيذ المزيد- -

همية  المحا ظة عليلا الوراثية النباتية من حيث األ

 لماتلف شجائح الماتمط.

رث المعر ي المرتبل بالموارد اإل  توثي  جمط- -

 . الحيوا يةالوراثية النباتية 

دارة  استاداا الموارد ال بابجات اإلستعا ة-  -

الوراثية النباتية  ي موطنلا االصلي  عارج 

 موطنلا االصلي.

 دعم ادارة المعلومات  أ ظمة اإل ذار المبكر - -

اآللية الوطنية لتبادل المعلومات حول الموارد 

 اثية النباتية لالغذية  الزراعة. رالو

 اإلحتياجات العلمية  التقنية المتعلقة  التحديات

 المتاذهبالتدابير 
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 :اللدف تحقي   حو المحجز التقدا تقييم: الثالث القسم

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا  فة اللدف لتحقي  الصحيح المسار على -

 ا ضماا السل نة لبرتو ول  اجويا  - -

حفظ الموارد الوراثية بالد لة من عالل حفظ   - -

 الاينات الوطنية

( 1.7ع حام إنتاج الغذاء بالسل نة من )اارتف  - -

( مليون طن سنة 3.9ا إلى ) 2011مليون طن سنة 

(  متوسل %11معدل  مو بلغ ) ا محققا   2019

 الفترة. تلكعالل 

ال تفاء الذاتي للسلط المنتاة إلى إجمالي ا - -

 .2019( لعاا %79السلط المستوردة النظيرة )

( 202الزيادة إلى ارتفاع انتاج محاصيت الاضر من )  - -

( ألف طن عاا 825ا إلى )2011ألف طن عاا 

 (%19.2) بنسبة مو سنوض  ا بمعدل2019

 

 التقييم  ي المستادمة المؤشجات

 التقييم إججاء تاريا  2015-2019 -

 التقييم  ي الثقم مستوى جزئية أدلة إلى يستند -

  اف غير اللدف بلذا المتعل  الرصد -
 التقييم لدعم الرصد معلومات  فاية مدى

 اللدف رصد   يفية

  اإلجتماعي:موقط اإللكتج  ي  مواقط التواصت ال -

 الزراعية الثج ة  زارة البيفة، حفظ مكت  البيفة، هيفة -

 الوراثية الموارد مر ز المياه،  موارد  السمكية

)ا ظر  العما ية البيفة جمعية  النباتية، الحيوا ية

 الوطني( باللدف الااصم الوثائ 

 ذات  الملفات الوي    صالت الشبكية المواقط

 الصلم

 اللدف تحقي   ي الوطنية المساهمة  صف الجابط: القسم

تساهم عدد من الالات الحكومية  الق اع الااص بالسل نة  ي الحفظ  االستاداا المستداا للموارد  -

 :مايلي الاا   هذا  ي المبذ لم الالود  الحيوا ية،  منالوراثية النباتية 

بلدف  ليمالد  ات المعاهد المنظمات مط بالتعا ن الوطنية المبادرات  البجامج من العديد تنظيم - -

 النباتية  الحيوا ية. موارد الوراثيةال على المحا ظة
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ا،  الللذض يعمللت علللى 2012ا شللاء مر للز عمللان للمللوارد الوراثيللة الحيوا يللة  النباتيللة  للي عللاا  - -

لظ الملوارد تأسلليس ماتبللر لتنفيللذ التاللارب  البحللوث العلميلة الماتبريلة،  ا شلاء بنلك الاينلات لحف

جتماعيلة إلقتصاديلة  اإلا بالقيمةسلتاداا المسلتداا  ذلك من عالل  شر المعر لة إلتشلايط ا الوراثيلة، 

 للموارد ال بيعية.

 إعادة توطين المحاصيت المحلية التي تم حفظلا  ي ماتلف بنوك الاينات الد لي. - -

  الالات العلمية المؤسساتلحيوا ية بالتعا ن مط إججاء البحوث  الدراسات الوراثية لال واع النباتية  ا- -

 .طبيعية  موارد عليلا المحا ظة بلدف العالقم ذات

 عالماتباستاداا  الازيفي المستوى لىعالمحلية  األغناا لسالالت ازيفيال التوصيف تنفيذ مشج ع   - -

 ".DNAالحمض النو ض منقوص األ ساين " 

 سل نةت وير استجاتياية الحفظ  االستاداا المستداا للموارد الوراثية للحيوا ات المستأ سة  ي - -

 عمان.

 عمان. سل نةلانة التسايت  التوثي  أل واع الحيوا ات المحلية  ي   يالعضوية - -

تنفيذ البجامج  المشاريط إلدارة  تحسين  الحفاظ على الموارد الوراثية النباتيم لألغذية - -

 - منلا: الزراعم  

 جمط تم حيث النباتية اال واع  توصيف جمط بلدف  ذلك السل نة  ي النباتية الوراثية للموارد مسح - -

 البنك  ي منلا االعر البعض  حفظ بذ ر  إ ثارها، المحلية ال بية النباتات من  وع 100 عن يزيد ما

  يلا المنزرعة البيفة مالئمة لعدا اال واع تلك من العديد  قد بعد  ذلك عليلا المحا ظم بلدف الوراثي

 . بقائلا لنموها

 استاداا عالل من  ذلك  المحميات المسورات   اد عارج النباتية الوراثية للموارد النباتية البيفة إدارة- -

  دراسة للمزارعين   شرها  راثيا المحسنة الفا لة  إ ثار لت عيم المحلية النباتية الوراثية االصول

  اآل ات لألمجاألالمقا مة /التحمت لااصية النبات  س   ي االصول تلك بعض من االستفادة إمكا ية

 .الم عومة الفا لة شتالت  عاصة

يتم توزيعلا   سيايا  ( ألف  سيلة  ايت 67ماموعة من البجامج  األ ش ة أبجزها إنتاج حوالي ) تنفيذ- -

التوسط  ي   ذلك  ،  قا لبر امج الدعم على المزارعين  تاصيص جزء  بير منلا لمشج ع المليون  الة

  دان(.2235حيث تم زراعة  حو ) ،زراعة القمح

 

طيد إ ثار اال واع المحلية من الحشائش المعمرة  غيرها من النباتات المحلية  توزيعلا   شرها  دراسة- -

 يذ بر امج تربية  تحسين جودة بعض أصناف  ايت التمر العما ية باستاداا التقنية الحيوية. للمزارعين  تنف
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بجامج تربية  تحسين سالالت القمح  الشعير المحلية من عالل  قت عواص االنتاجية العالية  تنفيذ -

تنفيذ بر امج  مقا مة االمجاأل  التبكير  ي النضج من االصناف المستوردة  المتأقلمة محليا  البدء  ي 

 التقنية باستاداا الساحرة مكنسة مرأل لمقا مة الحامض الليمون من المحلية السالالت  تحسين تربية

 .الحيوية

 التوصيف تو ر العديد من الدراسات  المرتب ة بتوصيف الموارد الوراثية للنباتات  التوثي  مشج ع-

 الموز  الليمون الحلو  الليمون الحامض  الايار  المحلية لألغذية  الزراعة لمحاصيت  ايت التمر  الما او

  الشعير  البرسيم  أ واع أعرى من النباتات العشبية.

 للمادة العشوائي التضايم تقنية باستاداا العما ية النايت من أصناف لستة الوراثية البصمة تحديد-

 المتعددة االطوال ذات الجايبوزض النو ض الحمض لق ط الوراثية المادة تضايم  تقنية (RAPD) الوراثية

(AFLP) . 

 للتنوع الد لي المعلد مط بالتعا ن النباتية الوراثية الموارد إلدارة متكاملة معلومات منظومة ت وير - -

 الدراسات من العديد حاليا  يتو ر النباتية، الوراثية للموارد الوطنية البيا ات بقاعدة تعرف  التي االحيائي

 التمر  ايت لمحاصيت  الزراعة لألغذية المحلية للنباتات الوراثية الموارد بتوصيف  المرتب ة المنشورة الغير

 النباتات من أعرى  أ واع  البرسيم  الشعير  الايار الحامض  الليمون الحلو  الليمون  الموز  الما او

 .العشبية

-  
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 بلا، المرتب ة  العقبات  عاليتلا،  تقييم المتاذه تدابير التنفيذ: الثا ي القسم

 اللدف لتحقي  الالزمة  التقنية العلمية  اإلحتياجات

مية  هذا ما تعنيم بالتن  صللا،تؤمن السل نة بأن القضايا اإلجتماعية  اإلقتصادية  البيفية ال يمكن  -

حرصت السل نة على  فت الرعاء اإلقتصادض  اإلجتماعي  ي مسيرة التنمية د ن  "،  قدالمستدامة

ل القادمة،  تسعى حكومة السل نة إلى إدارة الموارد ال بيعية بشكت يضمن المساس بحقود األجيا

استدامتلا،  ما تسعى لر ط مستوى  عي األ جاد تااه المحا ظة على البيفة،  تنفيذ مشاريط تنموية 

 :اآلتي اللدف هذا لتحقي  المتاذه التدابير ضمن  من ،تستغت الموارد البيفية د ن اإلضجار بلا

  موارد اإليكولوجيم النظم على الحفاظ  ي تساهم التي  التشريعات القوا ين من العديد إصدار - -

 -المياه: 

سل ا ي  -   سوا ال لا المياه  أحد الموجودات الوطنية التي يا  حمايتب المتعل  (29/2000)رقم المر

  تنظيم األ ش ة المتعلقة باآلبار  األ الج  استاداا اآلبار لتحلية المياه.

فة  منط التلوث، التالص من  ( المتعل 114/2001)رقم  سللللل ا يالمرسللللوا ال -   بالحفاظ على البي

ث حي .المعالاةالنفايات الصلبة  الا رة  إدارة التلوث  إصدار تصاريح لتصريف مياه الصرف الصحي غير 

 ا من الملوثاتيحظر إلقاء المالفات  المواد الا رة  غيره“من هذا القا ون على أ م  20تنص المادة 

م ار أ  البيفية  ي األ دية أ  الماارض المائية أ  مناط  إعادة تغذية المياه الاو ية أ  أ ظمة مياه األ

ي  ما يحظر إعادة اسللتاداا أ  تفريغ مياه الصللرف الصللح” الفيضللا ات أ  األ الج  أ ظمة تفريغ قنواتلا.

 قليمية  موارد المياهالمعالاة د ن الحصول على تصريح من  زارة البلديات اإل

 ي  التوسط إلى عالللا من السل نة تسعى  التي الصرف مياه الستغالل الوطنية االستجاتياية إعداد -

 الصللرف شللبكات ع ول  تمديد الصللحي ثالثيا المعالاة الصللحي الصللرف مياه معالاة مح ات إ شللاء

 تشللتمت  ما. ) العاا  ي د الر مليون 381 بمعدل د الر، مليارات 7 (إلى تصللت مالية بتكلفة الصللحي

 الاو ية الازا ات تغذية  ي المتادد المورد هذا من باالسللللتفادة المتعلقة  البجامج اآلليات على

 .بالسل نة المياه استاداا  فاءة ر ط بلدف  الزراعية الصناعية  االستادامات

 

 عاا  ي % 43.4 (من الفاقد  سللبة عفض  ي سللاهمت  التي المفقودة للمياه اسللتجاتياية إعداد -

 مط بالتعا ن لل وارئ  ع ل اسللللتجاتياية إعداد تم  ما ،) ا 2018 عاا  ي % 23 إلى ا 2010

 .بالد لة األعرى المعنية الالات

اإليكولوجية التي تو ر عدمات ، استعادة  صون النظم 2020: بحلول عاا 14اللدف 

أساسية، بما  ي ذلك الادمات المرتب ة بالمياه،  تسلم  ي الصحة  سبت العيش  الر اه، 

 مط مجاعاة احتياجات النساء  الماتمعات األصلية  المحلية  الفقجاء  الضعفاء
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 السب  توضيح مط التنفيذ تدابير لفعالية تقييم للغاية  عالة المتاذه التدبير

  -التحديات: 

جم عديد المياه ق اع يوا  من التي التحديات من ال

 - :أبجزها

 بحكم ال بيعيللة، المللائيللة الموارد محللد ديللة -

  شبم الاا ة البلدان حزاا ضمن السل نة موقط

 لتغذية السنوية األم ار على  اعتمادها الاا ة،

 .المحد دة المائية الموارد

 المللائيللة االسللللتاللدامللات بين التوازن تحقي  -

 موارد على  المحللا ظللة المتاللددة،  الموارد

 إلى باإلضلللا ة  التلوث، االسلللتنزاف من المياه

 . الملوحة ظاهرة

 األجزاءبعض ب الاو يللة الميللاه  وعيللة تللأثر  -

 . الساحلية

  التقنية العلمية  اإلحتياجات التحديات

 المتاذه بالتدابير المتعلقة

 :اللدف تحقي   حو المحجز التقدا تقييم: الثالث القسم

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا  فة اللدفعلى المسار الصحيح لتحقي  

معدل الادمات األسلللاسلللية من المياه التي يتم  -

 تو يره

  ا مليون (196 من التحلية مياه انتاج ي  زياده -

 311 ( أ ثرمن إلى ليصت ا 2011 عاا  ي  3)

 364 أ ثر من  ا 2018 عاا بنلاية3)  ا مليون

 مليون متر مكع 

 تصلللت الاو ية، التغذية السلللد د عدد  ي زيادة -

شرب لمياه األعرى المصادر مساهمة   اآلبار ال

 الصلللرف عدمات تغ ي% 14) .يقارب ما الى

 من % 98 من أ ثر الصللحية  النظا ة الصللحي

  ي % 97   الحضللللريللة بللالمنللاط  السللللكللان

 .القج ية المناط 

 التقييم  ي المستادمة المؤشجات
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 التقييم إججاء تاريا 2015-2019

 التقييم  ي الثقم مستوى إلى أدلة جزئيةيستند 

 جزئيةالرصد المتعل  بلذا اللدف 
 التقييم لدعم الرصد معلومات  فاية مدى

 اللدف رصد   يفية

  اإلجتماعي:اإللكتج  ي  مواقط التواصت  موقطال -

 زارة الثج ة الزراعية  السمكية  موارد  البيفة،هيفة 

 ()ا ظر الوثائ  الااصم باللدف الوطني المياه،

  الملفات الوي    صالت الشبكية المواقط

 الصلم ذات

 اللدف تحقي   ي الوطنية المساهمة  صف الجابط: القسم

 سل نة ظجا العتماد ال الحديثة  ذلك النلضة بداية منذ  بير باهتماا السل نة  ي المياه موارد حظيت -

بشكت أساسي على المياه الاو ية  األم ار نتياة للموقط الاغجا ي  ال بيعة المناعية  من أبجز 

 الالود التي ساهمت  ي إدارة موارد المياه  ر ط  فاءة إستاداماتلا التالي:

لتوسط  ي مح ات تحلية المياه  إ شاء لتنفيذ مشاريط تحلية المياه عن طري   ضط الا ل الجامية  - -

 المياه،ل إشجاك الق اع الااص  ي االستثمار، لتغ ية ال ل  المتزايد على التحلية جديدة، من عمح ات 

  من أجت تعزيز األمن المائي للسل نة.

 94)تنتج قجابة  بماتلف أ واع المعالاة معالاة لمياه الصرف الصحي ( مح ة111)ما يقارب إ شاء  - -

 ت%( من هذه الكمية  ي مااال 61)يتم استغالل  حو  ثالثيا،من المياه المعالاة  سنويا(/  3مليون ا 

 الزراعة  التشاير التاميلي  التبريد  حقن الازا ات الاو ية الساحلية.

  مشار ة التوعية  شر المساهمة ي التنمويم المشاريط  إقامة الوطنيم المبادرات من العديد إطالد - -

 .المائية الموارد على للحفاظ المحلي الماتمط

 د رية بصفة المجاقبة  قال قياس عالل من (% 75) بنسبة المائية لألحواأل مجاقبة بجامج تنفيذ  - -

  إدارة لتقييم األساسية الر ائز أحد المياه جودة مجاقبة بجامج ،  تعد أساسية بيا ات قاعدة  ي  حفظلا

 .المائية الموارد
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قدرة النظم اإليكولوجية على التحمت ، إتماا تعزيز 2020: بحلول عاا 15اللدف 

 مساهمة التنوع األحيائي  ي ماز ن الكربون، من عالل الحفظ  االستعادة، بما  ي 

 ي المفة على األقت من النظم اإليكولوجية المتدهورة، مما يسلم  15ذلك استعادة 

 بالتالي  ي التافيف من تغير المناخ  التكيف معم  مكا حة التصحر
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 بلا، المرتب ة  العقبات  عاليتلا،  تقييم المتاذه تدابير التنفيذ: الثا ي القسم

 اللدف لتحقي  الالزمة  التقنية العلمية  اإلحتياجات

ت السللبية أسلللمت السللل نة بفعاليللة  ي الحللد مللن مااطللر ظاهللرة اإلحتبللاس الحللجارض  التأثيللجا -

أى علن للتغيلجات المناعيلة،  موقعلللا الاغجا للي القريلل  مللن البحللار  المحي للات ال ياعللا بمنل

للدف اغيرهلا ملن د ل المن قلة لتحقي  هذا التغيلجات المناعيلة ّ بت تتأثللر بشلكت  اضلح  أ ثلر ملن 

 -اآلتي: عمدت السل نة إلتااذ التدابير لتعزذز قدرة النظم اإليكولوجية  من ضمن التدابير المتاذه 

قللجار الللوزارض إدارة الشللؤ ن المناعيللة بموجلل  ال أهملللا، الئحللة مللن  إصدار اللوائللح القا و يللة - -

ة تنظيلم اسلتصدار موا قلات مشلاريط آليلة التنميلة النظيفلة تحلت مظلل  الئحلة (،20/2016رقللم )

(، الئحلة 20/2010لوزارض رقلللم )الصادرة بموجل  اللقلللجار اللللل (Projects-CDM) بج تو لول  لليوتو

 ا.2013 و مبلر  11بتاريلا  ( الصلادرة2013/ 107رقلم )حمايلة طبقلة األ ز ن بموجل  القلجار اللوزارض 

السلل نة،  إعللداد اإلسللتجاتياية الوطنيللة للتكيلف  التافيلف ملن تأثيلجات التغيلجات المناعيلة  لي - -

يلجات بتنفيللذ بلدف تحديلد  تقييلم التأث (UNEP)  المااطلر بالتعلا ن ملط بر املج األمللم المتحللدة للبيفللة

لعملت المؤسسللي  التشللريعي، تحديللد البجامللج  الا للل ت ويلر إطلار ا الق اعلات،عللى بعلض 

لجات  مااطللر  اإلجللجاءات الااصللة بتافيللف ا بعاثللات غللازات اإلحتبللاس الحللجارض  التكيللف مللط تأثيل

 .تغيللر المنللاخ، باإلضا للة للتدريلل   بنللاء القللدرات

مايللة طبقللة  مللن أهملللا: اللانللة الوطنيللة لح ذ هذه التدابيرتشللكيت لاللان متاصصللة لمتابعة تنفي - -

ة  اقتللجاح بلللدف مجاجعلل (2012/ 121األ ز ن،  التللي تللم تشللكيللا بموجلل  القللجار الللوزارض رقللم )

ل نة ملن السلالسياسللات  اإلسللتجاتيايات الوطنيللة المتعلقللة بحمايللة طبقللة األ ز ن،  ذللك لتمكيلن 

 اللانللة  الو لاء بالتزاماتللا تالاه بج تو لول مونتريلال بشللأن المللواد المسللتنفدة ل بقللة األ ز ن.

( 2016/ 23الوطنيللة للتغيللجات المناعيللة،  التللي تللم تشللكيللا بموجلل  القللجار الللوزارض رقللم )

لف يلذ السياسلات  ع لل العملت الوطنيلة الالزملة للتكيبللدف المسلاهمة  لي اقتلجاح  تنف الصللادر

 بعاثللات ملط التأثيلجات السللبية الناتالة علن التغيلجات المناعيلة  تللك المتعلقللة بالتافيللف مللن ا

 .غللازات اإلحتبللاس الحللجارض

 ا(2030- 2018االستجاتياي الاديد لإلتفاقية ) اإلطار التصحر    الا ة الوطنية لمكا حة  تحديث -  -

داء لقياس مستوى التقدا المحجز  ي مكا حة األستجاتياية  مؤشجات اإلاهداف  الا ةتضمن تحيث 
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التصحر  تدهور االراضي  الافاف بالتنسي   التعا ن مط الالات ذات العالقة  ي إطار توحيد  تكامت 

 صحر  الحد من تدهور األراضي  الافاف.الالود الوطنية للتافيف من ظاهرة الت

 ما بذلت السل نة جلود  بيرة على  ا ة األصعدة الوطنية  الد لية لمكا حة التصحر  الحد من - -

تدهور األراضي  الافاف ،  قد تم اتااذ العديد من اإلججاءات للتافيف  الحد من هذه المشكلة البيفية 

البجامج  ع ل العمت الوطنية  إججاء الدراسات  البحوث  من عالل  ضط أطر تنظيمية  تشريعية  إعداد

 تنفيذ بعض المشاريط  ي ماتلف المناط  المتأثرة بعوامت التصحر ، حيث تعزى أهم أسباب التصحر 

 ي السل نة إلى قلة األم ار  إرتفاع درجات الحجارة  العواصف الرملية باإلضا ة إلى الرعي الاائر 

 جا ي  تملح التربة  غيرها من األ ش ة البشرية الغير مرشده.   ق ط األشاار  الزحف العم
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 السب  توضيح مط التنفيذ تدابير لفعالية تقييم  ا ي غير بمعدل  لكن اللدف  حو تقدا تحق 

 -التحديات:  -

الكوادر البشرية المؤهلة  ي ماال مكا حة  قلة- -

هذا باإلضا ة إلى قلة  األراضي،التصحر  تدهور 

 .البجامج  الد رات التدريبية  التأهيت  ي هذا الماال

المتو ره عن األ ظمة قلة البيا ات  المعلومات  - -

 اإليكولوجية

 -اإلحتياجات:  -

 ي ماال مكا حة  المتاصصةالوطنية القدرات  بناء- -

التصحر  تدهور األراضي  إلحاقلم بد رات تدريبية 

 .متاصصة  ي ماتلف الماالت المتعلقة بلذا الاا  

لتو ير   المشاريط لبجامجالحاجة إلى المزيد من ا - -

البيا ات عن األ ظمة اإليكولوجية  األراضي 

 المتدهورة.

-  

  التقنية العلمية  اإلحتياجات التحديات

 المتاذه بالتدابير المتعلقة

 :اللدف تحقي   حو المحجز التقدا تقييم: الثالث القسم

 اللدف تحقي   حو المحجز التقدا  فة  ا ي غير بمعدل  لكن اللدف  حو تقدا تحق 

 األرأل مساحة من المتدهورة األراضي إجمالي  سبة -

 .(2000-2015 (من الفترة عالل %7.3 بلغت
 التقييم  ي المستادمة المؤشجات

 التقييم إججاء تاريا 2019 -2015

 التقييم  ي الثقم مستوى يستند إلى أدلة جزئية

 التقييم لدعم الرصد معلومات  فاية مدى الرصد المتعل  بلذا اللدف غير  اف

 اللدف رصد   يفية

  اإلجتماعي:موقط اإللكتج  ي  مواقط التواصت ال

 زارة الثج ة الزراعية  السمكية  موارد  البيفة،هيفة 

 ()ا ظر الوثائ  الااصم باللدف الوطني المياه،

  الملفات الوي    صالت الشبكية المواقط

 الصلم ذات
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 اللدف تحقي   ي الوطنية المساهمة  صف الجابط: القسم

 

حمالت استزراع النباتات المحلية  حماية المناط  ال بيعية  تسليت الوصول الى الموارد المائية  -

  ذلك تحسين جودة األرأل ألغجاأل الزراعة  زيادة التوعية العامة من عالل المبادرات مثت إطالد 

 عم.  العما ية  إ ثارها بالزرا البريةمبادرة أشاار التي تلدف إلى المحا ظة على األشاار 

 للي ماتلللف المناط   ي  إ شللاء المشللاتتمللن عللالل  القللرا،مشللج ع اسللتزراع أشللاار  تفيذ -

لن  لر مل ل لتزراع أ ث لة علاا  600السل نة،  اسل ل لى  لاي ل لتلم حت للف شل لادة 2018أل ا إلى  جلود زي

لي   لوع األحيائ لرا  التن لاار الق لات أش لجاء لبيف لاحات الاض لي المس لاار ذات   لذه األش لر ه تعتب

 فلاءة عاليلة لالزن الكربلون،  تعلد موئللال يسللتق   أ واجللا  بيللرة مللن ال يللور المسللتوطنة 

  . الملاجللرة

 التصحللر، فللذت السللل نة عللددا مللن المشللاريط للتافيللف مللن تدهللور األراضللي  مكا حللة  -

لة،  ملن ضمن المشلاريط المنفلذة  ل لة  البحثي ل لات العلمي لن المؤسسل لة مل لا ماموعل لارك  يلل شل

لاه  لاب،مشلج ع حصلاد مي لادة  الضب ل لج ع إع لي،  مشل لور األراضل لة تدهل لداد عري ل ل  مشلج ع إع

 تأهيللت المناطلل  الملللتأثرة بعوامللت التصحللر.

تدهور األراضللي   مسللح حال  المشللج ع إلى رصللد  يلدفاضللي مشللج ع إعداد عري ة تدهور االر  -

البشللرية  ي ماال تدهور األراضللي   تأهيت القدرات المناط  المعرضللة للتصللحر  ي السللل نة 

تسللللببلا  تحديد المناط  المتدهورة بدرجاتلا الماتلفة  التعرف على العوامت  العمليات التي 

   رية.د مجاقبة المناط  المتدهورة مجاقبة  متابعة

إعادة اسللتصللالح األراضللي المتأثرة بعوامت التصللحر بماتلف المناط      بالسللل نة التي  مشللج ع   -

تتعرأل إلى أشللللكال ماتلفة من التدهور  ي السللللل نة مما يؤدض إلى تقلص الغ اء النباتي 

 إعادة  إلى استصالح تد ي مستويات اإلنتاج  تفاقم ظاهرة التعرية  اال اجاف يلدف المشج ع 

  إعادة  اسللتصللالح التملح بمشللكلة الملددة المناط   حماية بالتملح المتأثرة األراضللي اسللتزراع

  استصالح المشكلة بلذه للتأثر المعرضة المناط   حماية الاائر بالرعي المتأثرة األراضي استزراع

 .للاصوبة الفاقدة األراضي استزراع  إعادة

 التصللللحر  مكا حة المتضللللجرة المناط   تأهيت النباتي الغ اء السللللتدامة ت بيقي مشللللج ع    -

 النباتي  الغ اء التربة تدهور حالة تقييم الذض يلدف إلى  الضللباب اسللتق اب تقنيات باسللتاداا

 قيد   ضعلا التصحر  مكا حة البيفي التوازن إلعادة المناسبة الحلول   ضط الدراسة من قة  ي

 ا اجا لا  منط  تماسللللكلا التربة على للمحا ظة بديلة مياه مصللللادر  تو ير المرشللللد االسللللتثمار

                                                                     التعرية. بعوامت
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 اإلتااهات، األحيائي،لحالة التنوع  عرأل- االحيائيتحديث ملف التنوع  الاامس:القسم 

 التلديدات(

 يكولوجيةإل ظمة األ احيائي ألموقط السل نة  أهميتم للتنوع ا

 (500،309)جماليلة حواللي إلتقلط سلل نة عملان  لي الانلوب الشلرقي لشلبم الازيلرة العربيلة  تبللغ مسلاحتلا ا

نوبلي أللف  يلومتلر مربلط يحدهلا بحلر عملان ملن الاا ل  الشلمالي الشلرقي  المحيلل اللنلدض ملن الاا ل  الا

لغلرب ال  ترتبلل السلل نة  لي حد دهلا البريلة ملط المملكلة العربيلة السلعودية ملن الشلرقي حتلى مسلندا شلما

م أراضلي ملارات العربيلة المتحلدة.  تسلود معظلإلمال د للة ا الاملوريلة اليمنيلة ملن الانلوب  تحدهلا ملن الشل

للرقية مليللة تشللكت أ برهللا رمللال الشالسلل نة طبيعلة صحجا يلة تشللمت سللللول حصويللة  مناطلل   ثبللان ر

متلر  3000 للي الشلليد  رمللال الربللط الاالللي  للي الغلرب  سلسللة جبلال الحالر تصلت إللى ارتفلاع أ ثلر ملن 

 .  يلومتلجا تقريبلا  3165 لود سل ح البحلر،  ت لت عللى سلاحت يمتلد أ ثلر ملن 

لى السللباات، ضا للة إللإللاللزر الصغيللرة  الكبيللرة باسللل نة مللن ماموعللة مللن ا يتكللون الشللريل السللاحلي لل

لاد المناعللي  الايللجان  الكلللوف.  مللا أن التبايللن  للي درجللات الحللجارة بسللب   قللوع السللل نة ضمللن الن ل

 .حيائلليأليكولوجيللة  التنللوع اإل ظمللة األوعللا مميللزا  للي االاللاف أع للى للللا تن

 حيائي الصحجا ضألالتنوع ا

ال الشلرقية  تعلد صحلجاء الربلط الااللي  رمل ،تشلكت الصحلجاء بكثبا للا  رمالللا  سللوللا معظلم أرجلاء السلل نة 

م لار. ألاافلاف  قللة ملن أ بلر الكثبلان الرميللة  تتميلز هلذه المناطل  بارتفلاع  لي درجلات الحلجارة  شلدة ال

تميلز ت تنتشلر  لي هلذه الصحلارض ماموعلة ملن النباتلات ملن أهمللا أشلاار الغلاف ، السلمر ،  السلدر  التلي 

رى التلي لللا علأل لواع النباتيلة البريلة األضا لة إللى بعلض اإلبقدرتللا عللى تحملت الظلج ف المناعيلة القاسلية، با

عربيللة ، غللزال الريللم  مللا تنتشللر بلللا ماموعللة مللن الثدييللات البريللة مثللت الملللا ال، .ة  اجتماعيلةقيملة اقتصاديل

ل يلور مثلت ، الثعللل  األحمللر ، الوشلل  ،  القللل الرمللي   تعلد المناطل  الصحجا يلة ملن الموائلت المناسلبة ل

 .،  بعلض أ لواع النسلور  الصقلورالق لا المتلوج ،الحبلارى ،الكلج ان 

 حيائي الابتاألالتنوع 

تتميلز جغجا يلة السلل نة بوجلود سلسللتين جبليتيلن  بيرتيلن، حيلث يغ لي عللى علل السلاحت الشلمالي سلسللتا  

عضلر اللذض يقلط ضملن سلسللة جبلال الحالر الغربلي بارتفاعلم ألجبلال الحالر الشلرقي  الغربلي،  يتميلز الابلت ا

شللاار البريللة ألبوجللود العديللد مللن النباتللات  ا البحللر،متللر  للود سلل ح  3000الشلاه   اللذض يصللت إلللى 

 مللا يحتللوض   الللجاك. السللوقمالعلعللان، البللوت، العتللم، السلللم، الشللحس، الصابللر، العوسللج، السللدر،  أشللاار 

التلي  العربلي، الوشل ،  الافا يلش النوبلي، الغلزال العربلي، الوعلتعلللى العديللد مللن الثدييللات مثللت ال للر 

أملا  لي  . لواع المسلتوطنة ملن الز احلف البريلة التلي تلم تسلايللا مؤعلجاألتسلكن  لي الكللوف  هنلاك بعلض ا

ء الانوبلي ملن السلل نة  تسلودها سلسللة جبلال سلاحلية تعلرف بسلسللة جبلال ظفلار،  يسلاهم ارتفاعللا الالز
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ل  تللرة الصيللف  هللو مللا يعللرف محليللا بموسللم الاريللف الللذض الم للار الموسللمية عللأل للي اجتللذاب ا

ارى. مللا إن الاصائللص التللي تمتللاز ل ظللات السللل نة اتشلللده  قللل محا ظللة ظفللار د ن سللواها مللن محا

بلللا الابللال  للي جنللوب   السلل نة تاتللف  ثيلجا علن تللك التلي  لي الشلمال، حيلث تكتسلي الابلال  لي 

 لي العملت عللى عضلر طلوال موسلم   الاريلف، ملط  ملو النباتلات التلي تسلاهم جذ رهلا  ثيلجا ألبالللون ا الانلوب

 لواع الحيوا يلة  النباتيلة تاتللف أللار الناجمة علن تعريلة التربلة،  تحتوض هلذه الابلال عللى ماموعلة ملن اآلثإب لاء ا

 لواع المتواجلدة  لي الشلمال،  تعللد جبللال محا ظللة ظفللار الموطللن الرئيسللي للنمللر أل وعلا ملا علن تللك ا

الما لل، ضا لم إللى  جلود الضبلط إل قللجاأل بشللكت حلرج. باإل للواع الملللددة باأللذض يصنللف مللن االعربللي  الل

.  ملا تتميلز محا ظلة ظفلار بانتشلار أ لواع  باتيلة مميلزة ملن الصالرض،  اللشليم العربلي، الثعلل ، الوبلر الذئل 

 .شلاار البريلة المسلتوطنة  لي هلذه المحا ظلةألملن ا عتيلت،  غيرهلااللبلان، ايللرير،  ليلت، أشلاار 

 

  الساحلية  البحرية المناط 

  مناظرها  بمواردها ال بيعية  م 3165 لمسا ة تمتد التي الاميلة بشواطفلا العما ية البحرية البيفة تتميز

 شبم أرجاء  ا ة  ي  وعلا من  ريدة تعتبر التي بمسندا الصارية  الاج ف الالاان  ي الحال هو  ما الامالية

  .ارجاء السل نة ي  تنتشر العديد من االعوار  العربية الازيرة

البحرية أهملا السلحفاة سالحف الليلا إ ض أجزيرة مصير  التي ت أبجزهاتمتلك السل نة ماموعة  بيرة من الازر   ما

 زرج   ذلك المرجا ية، شعاببلا التتواجد   ما الملاجرة ل يور ا النسور من ماموعة بلا  تنتشر الريما ي

 .احيائي تنوعتحويم من  لما ال بيعية المحميات من تعد التي الديما يات

 عور  الباطنةشمال  بمحا ظة  لوى شناص  اورالمناط  الساحلية  ماتلف  ي بكثا ة القرا أشاار تواجد ما ت

   ذلك السوادض بمحا ظة جنوب الباطنة  محمية القرا ال بيعية  بندر الايجان  ساحت قريات بمحا ظة مسقل 

 بعض األعوار  الوس ى بمحا ظة محمية األراضي الرطبة  محوت  جزيرة الشرقيةجنوب  بمحا ظة ججاما عور

 لما  وعلا من  ريدة بيفة ذات بحرية مناط  اعللات ي محا ظة ظفار )القرا الكبير، القرا الصغير، عوقد، الدهاريز( 

،  يتم حاليا  تنفيذ الا ة الرئيسية لصون سياحي جذب عامت من تشكلم  ما طبيعية  مناظر أحيائي تنوع من تحويم

 إدارة غابات أشاار القرا  مشج ع إستزراع مليون شارة قرا  ي السواحت العما ية حيث بدأ المشج ع منذ عاا 

 ألف شتلة. 680 حتى تارياة تم إستزراع ا 2001

 شواط  أهم من   جزر الحال يات السالحف  محمية ال بيعية الديما يات جزر  محمية مصيرة جزيرة شواط   تعد

 مستوى على بت  حس  السل نة مستوى على  قل ليست األهمية  هذه أ واعلا بماتلف السالحف تعشيش

  ي عاصة بكثا ة البحرية ال يور بوجود بمحا ظة الوس ى الرطبة األراضي محمية شواط  تتميز  ما العالم

 الموارد جا   إلى هذا ،يز ر المن قة أ ثر من  صف مليون طائر  قل عالل  ترة الشتاءحيث  ال يور هارة مواسم

 الموارد أهم أحد ثتتم  التي المرجا ية الشعاب مقدمتلا  ي العما ية البحرية البيفة بلا تزعر التي االعرى البحرية
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 من  غيرها  الدال ين الحيتان   ذلك الماتلفة البيفية  إسلاماتلا  جمالي إحيائي تنوع من تحويم لما البحرية

 .البحرية الموارد

 

 إتااهات التنوع األحيائي  ي السل نة

 الوطني التقرير     المع يات الواردة  ي السل نة،  ذلك ي  األحيائي التنوع إتااهات  حالة التحليت هذا يصف

الف رية  ذلك أل واع الماموعات الرئيسية ل بعضاتااهات يوضح التقرير  األحيائي، حيث التنوع إلتفاقية الاامس

 التالي:على النحو 

 البرية النباتات إتااهات 

ا عمان سل نة  ي النباتية األ واع أعداد بين من  حالة تقييم تم  لقد توثيقة تم  باتي  وع 1407 من أ ثر يوجد حالي 

  تم( %15.8)بنسبة  وع محد د الن اد  189منلا  الوطنية الحمجاء القائمة  ي النباتات من  وع 261 لل الحفاظ

  وعا 84   لي مستوطن بشكت  ملددا( 6.5%)  وعا 87حوالي   يوجد ا واع ملددة باال قجاأل  110تصنيف 

المناعية  التغييجات  تعد( مستوطنا اقليميا  ي شبة الازيرة العربية. 5.3%)بنسبة وعا  63( شبة مستوطن  4%)

االم ار   مية للتغييجات  ي نتياة النباتية اال واع من العديد  قدان إلى تؤدض قد التي أحد األسباب الرئيسية

 .السابقة االعواا عاللالحجارة  درجات ارتفاع 

 الز احف إتااهات 

ا ) 20هناك عدد  من الز احف البرية  101 منلا 111 بل الز احف تتمثت  ا ت  السل نة ي  مستوطن( ٪19.80 وع 

 ما  سبتم 5 تم تصنيف عدد  ،الودراسات الوراثية التي أجرتلا  زارة البيفة  الشؤ ن المناعية المسوحاتنتياة 

هذه األ واع المستوطنة  بشكت عاص   تعد الوطني، المستوى على اال قجاأل با ر الملددة األ واع من (4.95%)

 تلك بقاء على ع ر يشكت ممااأل واع المتواجدة  ي سلسلة جبال الحار األ ثر عرضة لتلديدات التوسط الحضرض 

   .اال واع

 رإتااهات ال يو

( %3.6)  سبتم ما عالميا باال قجاأل الملددة ال يور تشكت السل نة  ي اآلن حتى ال يور من ا وع   518تسايت  تم

 ليس هناك تغييجات  األ واع من العظمى للغالبية  بالنسبة مستمر ا افاأل منحى  ي الاارحة ال يور تعد حيث

 .ما عدا ال يور الاارحة التي ما زالت أعدادها  ي تناقص مستمر ملحوظة

  الثدييات إتااهات

 اال واع عدد تبلغ حيثموية ناال ش ة الت ببعض التأثرحيث  من ي  تيرة ماتلفة   البحريةالثدييات البرية  تعد

  الحوتاالرد   الحوت العربية  الملا العربي  النمر العربي  هي: ال لر وع  (13) عالميا اال قجاأل با ر الملددة

  قد تأثرت هذه األ واع باأل ش ة التنموية  ي السل نة. العنبر،  حوت االحدب
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 البرض  البحرض األحيائي التنوع على األع ار أهم
 

من بيفة الى اعرى لعت  تاتلف األحيائي  النظم االيكولوجية  ي السل نة تلدد التنوع إن العوامت الرئيسية التي

 :أبجزها

 (التربة عصائص التصحر،  التغيجات  ي) الموئت تدمير 

 البرية الحياة بمفردات مشج عال غير الصيد 

  الرعي  الصيد الاائر 

 التنمية الصناعية العمجا ي التوسط  

 المناعي التغير 

 التلوث 

 الغازية األ واع 
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 -المصادر: 

/ اللجنة  2019الأول لسلطنة عمانالطوعي  الإستعراض الوطني -

 الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2

r3489Sultanate_of_Oman_National_Voluntary_Report__2019_A

 abic_Spreads.pdf 

 

 -المواقع الإلكترونية لكل من:  -

 هيئة البيئة -

https://www.ea.gov.om/ar  

    المياه والسمكية وموارد الزراعية الثروة وزارة -

- https://www.maf.gov.om 

 حديقة النباتات والأشجار العمانية  -

 https://omanbotanicgarden.om/ar 

 / مركز الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية -

 https://oapgrc.gov.om/ar/Pages/default.aspx 
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