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 السلطان قابوس 
 بن سعيد المعظم 

- حفظه الل�ه ورعاه 
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ب�صم اللـه الرحمن الرحيم

يسرنا مبنا�صبة انعقاد موؤمتر الأمم املتحدة للبيئة والتنمية 
اأن نخاطب العامل اأجمع، ونتحدث اإىل املوؤمترين ب�صفة خا�صة، 

اللقاء  ذلك  )�صتوكهومل(  يف  ال�صابق  الدويل  بلقائهم  مذكرين 

�صليمة  لإقامة عالقة  يعداأول خطوة �صحيحة،  الذي  التاريخي، 

اللقاء،  الإن�صان وبيئته، لقد م�صت ع�صرون �صنة على ذلك  بني 

عن  الناجتة  البيئية  الــكــوارث  من  الكثري  خاللها  العامل  �صهد 

�صراعاته واقرتاف يده، قبل اأن يدرك هول اخلطر مرة اأخرى.

بقرار  ن�صيد  اأن  نود  العربي،  العامل  ويف  ُعمان،  �صلطنة  يف  اإننا 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، ودورها التنظيمي لهذا املوؤمتر، 

بذلته من جهد  ما  ال�صديقة، على  الربازيل  ن�صكر حكومة  كما 

وتن�صيق.

كثرًيا  اأهملنا  قد  الأر�صي هذا،  كوكبنا  مًعا، على  يعي�س  وكعامل 

التن�صيق  بغياب  الطبيعة  ومــوارد  البيئة،  على  املحافظة  م�صاألة 

اجلماعي، بل ذهبنا يف الجتاه املعاك�س يف ت�صابق عجيب بحًثا 

عن الرفاهية والتقدم ال�صناعي، دون مراعاة للتوازن املفرت�س 

بني التنمية والبيئة، ودون احت�صاب لالآثار الوخيمة، لهذا التقدم 

ال�صناعي، على غالفنا اجلوي وطبقات الأوزون، ومياه الأنهار 

والبحار، وانقرا�س احلياة والغابات وتلوث الرتبة اخل�صبة، واإذا 

ما ا�صتمر احلال على هذا النحو فاإن الب�صرية قد ت�صهد نوًعا من 

النتحار اجلماعي.

اأيها املوؤمترون،،،



احلــدود  حتدها  ل  جماعية  م�صوؤولية  البيئة  على  احلفاظ  اإن 

الإن�صان  فاإن على  للدول، ثبت ذلك غري مرة، وعليه  ال�صيا�صية 

اأينما كان، اأن ي�صاهم يف احلفاظ على البيئة، واأن يت�صالح معها، 

واأن يتعامل معها بعقالنية، واأن ينتبه للم�صببات الكثرية للتلوث، 

�صواء طبيعية وبيلوجية، اأو �صناعية وكيميائية وفيزيائية، وعلى 

وحتافظ  الع�صوائي،  التكاثر  من  حتد  اأن  ال�صعوب،  من  كثري 

الت�صحر  موؤثرات  بعيًدا عن  ومياه،  لها من مراع  تبقى  ما  على 

التزاحم  هذا  وقف  اإىل  ال�صناعي  العامل  ندعو  كما  واجلفاف، 

الفجوة  ت�صييق  على  يعمل  واأن  نحوه،  والت�صابق  التكنولوجي، 

اأجل  من  النامية،  والــدول  بينه  العاملي،  القت�صاد  يف  الوا�صعة 

املن�صودة واحلفاظ  التنمية  املطلوب بني  التوازن  املحافظة على 

على بيئة نقية.

املتعلقة  للق�صايا  ق�صوى  اأهمية  �صيويل  موؤمتركم  باأن  ويقيننا 

بهذا املو�صوع.

اإننا يف �صلطنة ُعمان باهتمامنا ال�صخ�صي وبتوجيهاتنا الدائمة 

حلكومتنا وبالتن�صيق القائم مع الدول املحيطة بنا، نبذل جهوًدا 

�صادقة للحفاظ على بيئتنا ومياهنا الإقليمية بعيًدا عن التلوث 

وال�صو�صاء، ولقد �صهدت منطقة اخلليج وال�صرق الأو�صط موؤخًرا 

كوارث بيئية موؤ�صفة وموؤملة نتيجة �صراعاتها، وما مل يتم ت�صوية 

للحفاظ  املبذولة  فاإن اجلهود  �صليمة  ب�صورة  الإقليمية  امل�صاكل 

على البيئة وال�صتمرار يف التنمية الر�صيدة تبقى معر�صة للهدر.

ت�صوية  اإىل  الإيجابي  وتوجهه  العاملي  النفراج  ي�صمح  اأن  راجني 

عن  النظر  بغ�س  جميًعا  ونت�صافر  مًعا  لنلتفت  اخلطر  بــوؤر 

من  بــروح  والبيئة  التنمية  ق�صايا  كافة  ملعاجلة  الأيدلوجيات 

الوفاق واملحبة وال�صالم من اأجل حياة �صحية نقية لنا ولأجيالنا 

القادمة. 

n
وال�صالم عليكم،،،     

ال���ب���ي���ئ���ة  ل�������ص�������ون   ق��������اب��������وس   ال�����س�����ل�����ط�����ان     - ال�����ي�����ون�����س�����ك�����و   7ج��������ائ��������زة  
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 كلمة معالي الدكتورة 
وزيرة التربية والتعليم 

بسلطنة ُعمان

بسم الل�ه الرحمن الرحيم

بمناسبة انعقاد موؤمتر الأمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية 
كان   ،١99٢ يونيو  يف  اجلنوبية  باأمريكا  الربازيل  يف  الأر�ــس«  »قمة 

جلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه - كلمة 

خالدة حيث �صرح قائال »باإن احلفاظ على البيئة م�صوؤولية جماعية 

البيئة  حماية  كانت  هنا  ومن  للدول«.  ال�صيا�صية  احلــدود  حتدها  ل 

واحلفاظ على مواردها الطبيعية املختلفة اأولوية رئي�صة ل�صلطنة عمان 

وخططها التنموية. وكا�صتجابة مبا�صرة لتوجيهات جاللته - حفظه 

اهلل ورعاه - مت الرتكيز ب�صكل كبري على تبني اأف�صل املمار�صات يف 

جمال حماية البيئة واإدارتها.

من  عمان  �صلطنة  اأ�صبحت  جلاللته  ال�صامية  الروؤية  من  وانطالقا 

الدول ال�صباقة يف ال�صرق الأو�صط التي تعتمد �صيا�صتها على ال�صمولية 

يف �صون وحماية البيئة. حيث مت اإن�صاء جمل�س حماية البيئة ومكافحة 

التلوث يف عام ١979م والذي بدوره ُيعد اإجناًزا كبرًيا يف هذا املجال، 

وقد ُتوج هذا الإجناز باإن�صاء وزارة البيئة يف عام ١984م. وكان الهدف 

الرئي�س من هذه اخلطوات �صمان مراعاة تو�صع التنمية القت�صادية 

دون الخالل مبوارد البيئة الطبيعية. ويف عام ٢٠٠١م اأ�صدر جاللته 

حماية  بقانون  اخلا�س  ال�صلطاين  املر�صوم   - ورعــاه  اهلل  حفظه   -

البيئة ومكافحة التلوث والذي يت�صمن فر�س عقوبات على املمار�صات 

ُت�صبب ال�صرار بالبيئة. وداأبت ال�صلطنة على اللتزام امل�صتمر  التي 

والتنظيمية  القانونية  الأطر  اإن�صاء  خالل  من  البيئة  جتاه  واحلــازم 

حلماية البيئة واحلد من خماطرها، ورفع الوعي الجتماعي وتغيري 

ممار�صات النا�س جتاه البيئة بالإ�صافة اىل الن�صمام اإىل العديد من 

التفاقيات والربوتوكولت الدولية يف جمال �صون وحماية البيئة.



ح�صرة  اأعلن  البيئة،  �صون  جمــال  يف  الدولية  اجلهود  ولدعم 

حفظه   - املعظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب 

عن  ١989م،  عام  يف  اليون�صكو  ملقر  زيارته  اأثناء   - ورعــاه  اهلل 

البيئة«.  حلماية  قابو�س  اليون�صكو-ال�صلطان  »جائزة  اإطــالق 

وتعرتف هذه اجلائزة بامل�صاهمات البارزة التي يقدمها الأفراد 

اأو املجموعات اأو املعاهد اأو املنظمات احلكومية وغري احلكومية 

ويف  البيئي،  والتعليم  التدريب  ويف  وحمايتها،  البيئة  اإدارة  يف 

اإن�صاء حمميات املحيط احليوي واإدارتها، ومواقع الرتاث العاملي 

الطبيعي واحلدائق اجليولوجية العاملية مبا يتوافق مع �صيا�صات 

ال�صلطنة امل�صتمر  اأثبت دعم  اليون�صكو واأهدافها وغاياتها. وقد 

 للجائزة دورها احليوي يف امل�صاهمة الفاعلة يف حتقيق اأهداف 

التنمية امل�صتدامة.

وعلماء  خمتلفة  بيئية  ملوؤ�ص�صات  اإطالقها  منذ  اجلائزة  منح  مت 

بيئة متميزين ينحدرون من دول خمتلفة يف كافة قارات العامل؛ 

حيث منحت اجلائزة لأول مرة يف عام ١99١ »ملعهد علوم البيئة 

باملك�صيك« الذي حقق اإجنازات متميزة يف بحوث العلوم البيئية 

والتدريب وال�صتخدام امل�صتدام للموارد الطبيعية، وتواتر منحها 

كل عامني دون توقف، وكان اآخرها الن�صخة الرابعة ع�صرة لعام 

٢٠١7 والتي منحت ملجل�س احلدائق الوطنية ب�صنغافورة جلهوده 

يف  البيولوجي  التنوع  حفظ  وتعزيز  البيئة،  حماية  يف  امل�صتمرة 

املناطق احل�صرية واملناطق الطبيعية النادرة، واإدماجه يف جميع 

م�صتويات النظام التعليمي.

بجوائز  اخلــا�ــصــة  ال�صاملة  ال�صرتاتيجية  تنفيذ  اإطـــار  ويف 

حلماية  قابو�س  اليون�صكو-ال�صلطان  جائزة  وجلعل  اليون�صكو، 

والتنمية  البيئة  جمــال  يف  العاملية  اجلــوائــز  اأبـــرز  مــن  البيئة 

الأخـــرية  الآونــــة  عــمــان يف  �صلطنة  ـــررت  ق فــقــد  املــ�ــصــتــدامــة، 

اجلائزة  ا�صم  على  طفيف  تعديل  اإجراء  اليون�صكو  مع  بالتعاون 

البيئة  ل�صون  قابو�س  اليون�صكو-ال�صلطان  »جــائــزة   لي�صبح 

  »UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environmental Conservation 

اليون�صكو   وبرامج  �صيا�صات  مع  متاما  بذلك  اأهدافها  لتتما�صى 

اأجل  من  والتعليم  الطبيعية  واملـــوارد  البيئة  ب�صون  املرتبطة 

األف   7٠،٠٠٠ من  قيمتها  تعزيز  قررت  كما  امل�صتدامة.  التنمية 

اجلهود  من  املزيد  لت�صجيع  اأمريكي  دولر  األف   ١٠٠،٠٠٠ اإىل 

الدولية الرامية لتح�صني عالقة الن�صان بالبيئة املحيطة به.

ختاما، اأود اأن اأغتنم هذه الفر�صة لأعرب عن �صكري وتقديري 

هذه  ا�ــصــدار  يف  �صاهموا  الذين  والــزمــالء  املوؤ�ص�صات  جلميع 

ل�صون  قابو�س  اليون�صكوال�صلطان  »جائزة  كتاب  من  الن�صخة 

برنامج  ملكتب  وامتناين  �صكري  عن  اأعرب  كما  ٢٠١9م«.  البيئة 

وا�صرافه  ادارتــه  ح�صن  على  )ماب(  احليوي  واملحيط  الإن�صان 

على اأعمال اجلائزة وفقا للنظام الأ�صا�صي لها. 

د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية

وزيرة الرتبية والتعليم 

رئي�صة اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم
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كلمة معالي 
المديرة العامة لمنظمة 

اليونسكو 

املنرب  قدمه  الذي  الأخري  العاملي  التقييم  تقرير  �صوء  على 
احلكومي الدويل للعلوم وال�صيا�صات يف جمال التنوع البيولوجي 

وخدمات النظم الإيكولوجية )IPBES(، الذي �صدر يف اليون�صكو، 

ال�صريع  التدهور  ملواجهة  عاجلة  اإجــراءات  لتخاذ  ومنا�صدته 

املبادرات  اأهمية  هنا  تربز  البيولوجي،  التنوع  منه  يعاين  الذي 

مثل جائزة ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة ملا لها من دور واأهمية 

ت�صليط  اإىل  اجلائزة  تهدف  حيث  البيولوجي،  التنوع  جمال  يف 

ال�صوء على جهود الأفراد ودعمهم يف م�صاعيهم واإبراز اأهميته 

ل فيه ن�صيج احلياة يف العامل من بني اأيدينا. يف الوقت الذي ين�َصّ

وتاأتي هذه اجلائزة تقديرًا للوقت واجلهد املبذول يف �صياغة عامل 

اأكرث ا�صتدامة. كما اأنها مُتثل دعوة لكل مواطني العامل للعمل من 

لهذه  اأن  ريب  ول  القادمة،  لالأجيال  كوكبنا  على  احلفاظ  اأجل 

اجلائزة دورا مهما يف ت�صليط ال�صوء على مناذج بارزة لت�صجيع 

والتنوع  املناخ  على  احلفاظ  اأجــل  من  ال�صباب  ل�صيما  اجلميع 

ال�صلطان  �صاحب اجلاللة  اأن  بالذكر  ومن اجلدير  البيولوجي. 

قابو�س بن �صعيد املعظم، حفظه اهلل، تفهم احلاجة امللحة للعمل 

البيئي يف اأوائل عام ١989م، وقام بتمويل هذه اجلائزة ملكافاأة 

امل�صاهمات البارزة يف احلفاظ على تراثنا الطبيعي امل�صرتك.

�صابقًا مت تكرمي العديد من الفائزين باجلائزة لعملهم يف مواقع 

 - لليون�صكو  التابعة  احليوي  املحيط  وحمميات  العاملي  الــرتاث 

والتنمية  البيئة  ل�صون  لليون�صكو  الرئي�صيتان  الو�صيلتان  وهما 

لليون�صكو  التابعة  العاملي  ــرتاث  ال مواقع  وحتتوي  امل�صتدامة. 

اب���س���ت  ال��م��ج��ر  االح���ت���ف���ال ب��ت��س��ل��ي��م ال���ج���ائ���زة ف���ي دورت����ه����ا ال��خ��ام��س��ة ع��ش��ر ب��م��دي��ن��ة ب���ود ١٠
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والتي تغطي م�صاحة  وحمميات املحيط احليوي واجليولوجي - 

اأغنى  اإجمالية تعادل م�صاحة ال�صني - على مكونات تعترب من 

تراثًا  ومتتلك  والبحري،  الــربي  البيولوجي  التنوع  جمموعات 

جيولوجيًا ذا قيمة دولية. وغالًبا ما تكون مبثابة خمتربات حية 

واإدارة  الربية  الأنـــواع  على  احلفاظ  يف  الغذائية  للممار�صات 

املياه والرتميم البيئي، ف�صاًل عن التكيف الجتماعي وم�صاركة 

املجتمع املحلي. اإن حمايتها واإدارتها امل�صتدامة اأمران �صروريان 

ل�صون كوكب الأر�س.

وتوؤكد الطبيعة عرب احلدود للعديد من هذه املواقع على �صرورة 

ولالأجيال  للبيئة  و�صاملة  متكاملة  حلول  لتطوير  احلدود  جتاوز 

القادمة.

بالأر�س  يتعلق  ما  كل  ذلك  يف  مبا  ال�صمويل،  النهج  هذا  ميثل 

واملحيطات، قوة دافعة يف جهودنا الرامية اإىل احلد من عملية 

الحتبا�س احلراري وحتم�س املحيطات والنحدار العام ل�صالمة 

املحيطات من خالل عقد الأمم املتحدة الدويل لعلوم املحيطات 

بتن�صيق   ،)٢٠3٢٠٢١-٠( التنمية  امل�صتدامة  التنمية  خدمة  يف 

من جلنة اليون�صكو احلكومية الدولية لعلوم املحيطات.

�صروري  اأمــر  والقطاعات  احلــقــول  عــرب  اجلماعي  العمل  اإن 

هذا  على  تاأثريهم  والن�صاء  الرجال  فيه  يــدرك  عامل  لتحقيق 

اأجــل  مــن  ومــ�ــصــوؤولــة  جماعية  بطريقة  ويت�صرفون  الــكــوكــب، 

املجتمعات املتناغمة الأكرث احرتامًا للبيئة، مبا يتما�صى مع خطة 

عام ٢٠3٠ للتنمية امل�صتدامة.

بالنيابة عن اليون�صكو، ا�صمحوا يل اأن اأتقدم بال�صكر اجلزيل اإىل 

�صلطنة عمان على اإ�صنادها اإدارة اجلائزة اإىل اليون�صكو، وكذلك 

لتفانيها يف حماية البيئة من خالل متويلها ال�صخي. كما اأعرب 

اجلــودة،  عالية  تر�صيحاتها  على  الأع�صاء  للدول  امتناين  عن 

الفائزين باجلائزة  ال�صكر مو�صول جلميع  اآخرا،  ولي�س  واأخريا 

حلر�صهم الكبري على �صمان م�صتقبل اأف�صل.

اأودري اأزوالي

 املديرة العامة ملنظمة الأمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة )اليون�صكو(



القط الرملي.  حمد بن خلفان الوردي
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 سبعة عشر هدفا 
لتحويل عالمنا





١5

 قضية مشتركة 
بين كافة األمم
- اتفاق باريس

يستند اتفاق باري�س اإىل التفاقية، ويجمع - للمرة الأوىل - جميع الدول يف ق�صية 
م�صرتكة لال�صطالع بجهود طموحة ملكافحة تغري املناخ والعمل على التكيف مع اآثاره، 

فاإنه  النحو،  هذا  وعلى  بذلك.  القيام  على  النامية  الــدول  مل�صاعدة  الدعم  تعزيز  مع 

ير�صم م�صارا جديدا يف جمهود املناخ العاملي.

الهدف الرئي�صي لتفاق باري�س هو تعزيز ال�صتجابة العاملية ملخاطر تغري املناخ لأجل 

بذل املزيد من اجلهود لي�س فقط للحفاظ على معدل درجات حرارة ل تزيد عن درجتني 

مئويتني خالل هذا القرن فوق م�صتويات ما قبل الثورة ال�صناعية، بل وملوا�صلة اجلهود 

للحد من هذه الزيادة بحيث ل تزيد عن ١.5 درجة مئوية. وبالإ�صافة اإىل ذلك، فان  

التفاق يهدف اإىل تعزيز قدرة الدول على التعامل مع اآثار تغري املناخ.

تدفق مايل منا�صب  ايجاد  العمل على  �صيتم  الطموحة،  الأهــداف  اإىل هذه  وللو�صول   

واإطار تكنولوجي جديد واإطار معزز لبناء القدرات مما يدعم الإجراءات التي تتخذها 

الدول النامية والدول الأكرث �صعفا، مبا يتما�صى مع اأهدافها الوطنية. كما يوفر التفاق 

مزيدا من ال�صفافية يف العمل والدعم من خالل اإطار �صفاف اأكرث متانة.

التنفيذ  حيز  ودخــل  باري�س.  اتفاق  تنفيذ  متطلبات  حتقيق  مت   ،٢٠١6 اأكتوبر   5  ويف 

يف 4  نوفمرب ٢٠١6.

جبل �صم�س - ولية احلمراء.  �صامل الوردي



 جائزة اليونسكو-
السلطان قابوس لصون البيئة 

مر  على  لأ�صالفنا  كانت  الطبيعية  بــاملــوارد  غنية  بيئة  ُعــمــان  �صلطنة  وتــعــاىل  �صبحانه  اهلل  وهــب  لقد 
اأنواع عديدة من الطيور  اإليها  اآلفتها وا�صتاأن�صت  الع�صور م�صدر رزق ورخاء، وحباها بطبيعة جميلة خالبة 

واحليوانات، وحتى تظل هذه الرثوة م�صدر رزق متجدد وم�صتمر لنا ولأجيالنا القادمة يف خ�صم التطورات 

املباركة يف جميع املجالت ال�صناعية والعمرانية والزراعية، كان  النه�صة  ال�صلطنة يف ع�صر  التي ت�صهدها 

ل بد من مراعاة العتبارات البيئية يف جميع مراحل التنمية والتخطيط، الأمر الذي ا�صتحوذ على اهتمام 

املعظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  احلكيمة  القيادة  ظل  حتت  عمان   �صلطنة 

اأهمية  للتنمية  البيئية امل�صاحبة  البيئة واملحافظة عليها من املخاطر  فاأولت حماية  - حفظه اهلل ورعاه -، 

خا�صة، وجاء اإن�صاء جمل�س حماية البيئة ومكافحة التلوث عام ١979م اإجناًزا كبرًيا على هذا الطريق، وتوج 

هذا الهتمام باإن�صاء وزارة البيئة عام ١984م لتقوم بتنفيذ اخلطة القومية للبيئة واللوائح املنفذة لها بالتن�صيق 

مع الوزارات واجلهات الأخرى، ونظًرا لرتباط التغريات املناخية املبا�صر بالبيئة ملا ت�صببه تلك التغريات من 

اأ�صرار خمتلفة تتطلب حماية النظم املناخية واإعداد الدرا�صات وال�صرتاتيجيات الوطنية املنا�صبة فقد �صدر 

املر�صوم ال�صلطاين رقم )٢٠٠7/9٠( باإن�صاء وزارة البيئة وال�صوؤون املناخية، وو�صعت القوانني والأنظمة التي 

تنظم ال�صبل الكفيلة بحماية البيئة واحلفاظ عليها من كل اأ�صكال التلوث، فوجدت الطيور واحليوانات ن�صيبها 

وحممية  املها،  توطني  لإعــادة  احلرا�صي�س؛  جدة  كمحمية  بها  اخلا�صة  املحميات  باإن�صاء  الهتمام  هذا  من 

ال�صالحف يف راأ�س اجلنز. 

وتتويًجا جلهود ال�صلطنة يف املحافظة على البيئة فقد تربع قائد البالد املعظم - اأبقاه اهلل - بجائزة متنح للمهتمني 

ب�صوؤون البيئة على امل�صتوى العاملي، وذلك اأثناء زيارة جاللته حفظه الـله اإىل مقر اليون�صكو يف عام ١989م.

وقد اأعرب جمل�س »برنامج الإن�صان واملحيط احليوي« يف دورته احلادية ع�صرة التي عقدت يف باري�س 

يف نوفمرب ١99٠م، عن �صكره وتقديره وامتنانه العميق حل�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س 

بن �صعيد املعظم - حفظه الـله ورعاه - الذي تف�صل وتربع باجلائزة كي متنح يف جمال حماية البيئة، ويف 

يناير ١99١م مت الإعالن باأن اجلائزة �صوف متنح لالأفراد اأو جمموعة من الأفراد اأو معاهد اأو منظمات غري 

حكومية اأو جهات اأخرى التي تقوم بجهود مميزة يف جمال اإدارة البيئة وحمايتها.
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الوروار الأخ�صر

�صيف بن �صليمان احلرا�صي



Sand dunes in Sharqiyah region

 النظام األساسي لجائزة 
اليونسكو-السلطان قابوس لصون البيئة

املادة 1 -  الغر�ض من اجلائزة

اأو  اأو معاهد  الأفراد  اأو جمموعة من  اأفراد  يقّدمها  التي  البارزة  البيئة مكافاأًة لالإ�صهامات  قابو�س ل�صون  اليون�صكو-ال�صلطان  تاأتي جائزة 

منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى، وي�صرتط اأْن يكون املر�صحون للفوز بها قد قدموا اإ�صهامات بارزة يف اإدارة البيئة وحمايتها، مبا يتفق مع 

�صيا�صات منظمة اليون�صكو واأهدافها وغاياتها ذات ال�صلة ب�صون البيئة، واأن تكون اإ�صهاماتهم ذات عالقة بربامج املنظمة يف هذا املجال مثل: 

البحوث يف جمال املوارد البيئية والطبيعية، والتعليم والتدريب يف جمال البيئة، ورفع م�صتوى الوعي البيئي من خالل اإعداد املواد والأن�صطة 

الإعالمية عن البيئة بهدف اإقامة مناطق حممية واإدارتها مثل: معازل املحيط احليوي ومواقع الرتاث الطبيعي العاملي.

املادة 2 -  ا�شم اجلائزة وقيمتها وتواتر منحها

ت�صمى اجلائزة »جائزة اليون�شكو-ال�شلطان قابو�ض ل�شون البيئة«   ٢.١

يتم متويل هذه اجلائزة من قبل �صلطنة عمان من خالل تربعاتها للح�صاب اخلا�س للجائزة الذي اأن�صاأته اليون�صكو. ويجب األ تقل قيمة    ٢.٢

اجلائزة عن ١٠٠.٠٠٠األف دولر اأمريكي، وميكن للمدير العام حتديد مبلغ اأكرب بالت�صاور مع اجلهة املانحة بناًء على امل�صاهمة التي 

تتلقاها من �صلطنة عمان، والفائدة على املبلغ املودع يف احل�صاب اخلا�س وفًقا للوائح املالية لليون�صكو، وكذلك التكاليف التي يغطيها 

احل�صاب والتي ت�صمل تكاليف اإدارة اجلائزة وامليداليات وال�صهادات وتكاليف الإعالن.

يجب الحتفاظ بجميع الأموال امل�صتلمة والفوائد امل�صتحقة عليها يف احل�صاب اخلا�س للجائزة )انظر القوانني املالية يف امللحق الثاين    ٢.3

من الق�صم »١« من هذه الوثيقة(.

التكاليف  ذلك  يف  مبا  باجلائزة،  اخلا�صة  الإدارة  وم�صاريف  الت�صغيل  وتكاليف  املوظفني  دعم  تكاليف  جميع  عمان  �صلطنة  تغطي    ٢.4

املال  راأ�س  ا�صتقطاعه من  يتم  �صنتني  لكل  اأمريكي  دولر  قدره ١5٢.١75  الإعالمية مببلغ  والأن�صطة  توزيع اجلائزة  بحفل  املرتبطة 

بتحديد مبلغ  العام  املدير  �صيقوم  الغاية  لهذه  للجائزة. حتقيًقا  املالية  واللوائح  للقوانني  وفقا  املتوفر يف احل�صاب اخلا�س باجلائزة 

التكلفة الجمالية الذي �صيتم ا�صتقطاعه من الأموال املوجودة يف احل�صاب اخلا�س وفقا للقوانني واللوائح املالية للجائزة.

مُتنح اجلائزة يف ال�صنة الثانية من فرتة ال�صنتني، على اأ�صا�س اأويل ملدة 3 )ثالث( فرتات مالية. ميكن تق�صيم مبلغ اجلائزة بالت�صاوي    ٢.5

بني ثالثة فائزين، وُيعد كل واحد منهم م�صتحقًا للجائزة.
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املادة 3 - �شروط اختيار املرت�شحني

يجب اأن يكون املر�صحون قد �صاهموا م�صاهمات بارزة يف اإدارة اأو �صون البيئة مبا يتم�صى مع �صيا�صات واأهداف اليون�صكو فيما يتعلق بربامج 

املنظمة يف هذا جمال على �صبيل املثال: الأبحاث البيئية واملوارد الطبيعية، والتعليم والتدريب وتنمية الوعي البيئي من خالل اإعداد مواد 

واأن�صطة تثقيفية حول البيئة تهدف اإىل اإن�صاء واإدارة املناطق املحمية، مبا يف ذلك كل ما يخ�س ال�صياحة امل�صتدامة، مثل حمميات املحيط 

احليوي، ومواقع الرتاث العاملي الطبيعية واحلدائق اجليولوجية لليون�صكو. وميكن منح اجلائزة لالأفراد اأو املوؤ�ص�صات اأو اجلهات الأخرى اأو 

املنظمات غري احلكومية.

املادة 4 - اختيار الفائزين

يتم اختيار الفائزين ويرتاوح عددهم من واحد اىل ثالثة فائزين من قبل املدير العام لليون�صكو بناًء على التقييم والتو�صية التي ُترفع اإليه 

اأو اإليها من جلنة التحكيم. 

املادة 5 - جلنة التحكيم

تتاألف جلنة التحكيم من عدد خم�صة اأع�صاء م�صتقلني ميثلون �صخ�صيات معروفة يف املجالت التي تغطيها اجلائزة، على اأن ُيراعى    5.١

يف ع�صويتها التوزيع اجلغرايف وامل�صاواة بني اجلن�صني، وتطبيق مبداأ عدم تقدمي املكافاآت املالية لأع�صائها. ويتم تعيني اأع�صاء جلنة 

التحكيم بوا�صطة املدير العام ملدة عامني على األ تتجاوز فرتة ع�صويتهم يف اللجنة �صتة اأعوام كحد اق�صى. كما ل ميكن تعيني ممثلي 

املجل�س التنفيذي اأو املندوبني عنهم يف ع�صوية جلنة التحكيم. ويف حال وجود اأي ت�صارب حقيقي اأو حمتمل يف امل�صالح مع اأع�صاء 

جلنة التحكيم عليهم اأن يطلبوا التنحي عن اأي م�صاورات قادمة اأو يقوم املدير العام بطلب ذلك منهم. ويجوز للمدير العام ا�صتبدال 

اأع�صاء جلنة التحكيم لأ�صباب معينة. 

تنتخب جلنة التحكيم رئي�صًا لها ونائبًا للرئي�س. ول يتلقى اأع�صاء اللجنة اأي مكافاآت مالية مقابل عملهم ولكنهم يح�صلون على بدلت    5.٢

لل�صفر والإقامة اإذا ما اقت�صت احلاجة اإىل ذلك. كما اأن الن�صاب القانوين لقبول التحكيم هو ثالثة اأع�صاء من جلنة التحكيم. اللغات 

الر�صمية للم�صاورات بني اأع�صاء جلنة التحكيم هي الإجنليزية والفرن�صية.

اأمانة  اأع�صاء  اأحد  اأداء مهمتها  و�صي�صاعدها يف  للجائزة،  الأ�صا�صي  النظام  يتما�صى مع  واإداراتها مبا  باأعمالها  التحكيم  تقوم جلنة    5.3

اليون�صكو ُيعينه املدير العام، ويتم اتخاذ القرارات بالإجماع باأكرب قدر ممكن، واإن مل يتحقق ذلك يتم اإجراء اقرتاع �صري والأخذ براأي 

الأغلبية فيه، ول ي�صارك الع�صو يف اأي ت�صويت متعلق ببلده.

5.4  جتتمع جلنة التحكيم كل �صنتني.

تر�صل جلنة التحكيم تقييمًا ب�صاأن الرت�صيحات والتو�صيات امل�صاحبة اإىل املدير العام لليون�صكو يف موعد ل يتجاوز 3٠ �صبتمرب من    5.5

ال�صنة التي متنح فيها هذه اجلائزة.

اب���س���ت  ال��م��ج��ر  االح���ت���ف���ال ب��ت��س��ل��ي��م ال���ج���ائ���زة ف���ي دورت����ه����ا ال��خ��ام��س��ة ع��ش��ر ب��م��دي��ن��ة ب���ود ١8



املادة 6 - اختيار املر�شحني

عندما تتلقى اليون�صكو التمويل الالزم للجائزة على النحو امل�صار اإليه يف املادة ٢ اأعاله، يوجه املدير العام لليون�صكو دعوة ر�صمية لأمانة    6.١

اجلائزة لتقدمي تر�صيحات اجلائزة، وذلك بتاريخ ١5 يوليو كل عامني، وُتقدم الرت�صيحات من حكومات الدول الأع�صاء بالت�صاور مع 

جلانها الوطنية، وكذلك من املنظمات غري احلكومية التي تربطها �صراكة مع اليون�صكو وفاعلة يف املجالت التي تغطيها اجلائزة.

املنظمات غري  اأو عن طريق  الوطنية،  مع جلانها  بالت�صاور  الأع�صاء  الدول  العام عن طريق حكومات  املدير  اإىل  الرت�صيحات  تقدم    6.٢

احلكومية التي متلك �صراكات ر�صمية مع اليون�صكو وتكون فاعلة يف املجالت التي تغطيها اجلائزة، ول ُيعتد بالرت�صحات الفردية.

يجب اأن يكون كل تر�صيح م�صحوًبا بتو�صية خطية مكتوبة باللغة الإجنليزية اأو الفرن�صية، وت�صتمل على الأمور التالية:   6.3

نبذة عن املر�صح واإجنازاته  اأ( 

ملخ�س عن العمل اأو نتائج العمل واملن�صورات وغريها من الوثائق املهمة الداعمة للعمل ب(  

حتديد م�صاهمة املر�صح يف خدمة اأهداف اجلائزة هـ(  

املادة 7 - اإجراءات منح اجلائزة

يقوم املدير العام مبنح هذه اجلائزة يف حفل ر�صمي يقام خ�صي�صًا لهذه املنا�صبة وُيعقد يف املقر الرئي�صي لليون�صكو اأو بالتزامن مع    7.١

املنتدى العاملي للعلوم. وتقدم اليون�صكو للفائز اأو الفائزين �صيكًا بقيمة اجلائزة بالإ�صافة اإىل �صهادة وميدالية. وتعلن اليون�صكو عن 

ا�صم الفائز اأوالفائزين ب�صورة ر�صمية.

اإذا كان العمل املنتج الذي تكافئه اجلائزة مقدما من �صخ�صني اأو ثالثة اأ�صخا�س، فاإن اجلائزة متنح لهم بال�صرتاك معًا، ول ميكن    7.٢

باأي حال من الأحوال تق�صيم مبلغ اجلائزة بني اأكرث من ثالثة اأ�صخا�س.

يقوم الفائز اأو الفائزون، اإذا اأمكن، باإلقاء حما�صرة حول املو�صوع الذي ا�صتحق/ا�صتحقوا به نيل اجلائزة، ويتم تنظيم هذه املحا�صرة    7.3

اأثناء اأو تزامنا مع احتفال ت�صليم اجلائزة.

ل ميكن اعتماد الأعمال التي تقدم بعد وفاة ال�صخ�س اأو اإدخالها للمناف�صة على اجلائزة، اإل اإذا ُتويف ال�صخ�س قبل ا�صتالمه للجائزة    7.4

ففي هذه احلالة ميكن منحها لالأقارب اأو املوؤ�ص�صة.

اإذا امتنع الفائز عن قبول اجلائزة، تقوم جلنة التحكيم بتقدمي مر�صح اآخر جديد اإىل املدير العام.   7.5
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املادة 8 - التجديد االإلزامي للجائزة

لليون�صكو  العام  املدير  يقوم  للجائزة،  عليها  املتفق  الفرتة  انتهاء  اأ�صهر من  �صتة  قبل   8.١

املنا�صب حول  القرار  واتخاذ  بتقييم جميع جوانب اجلائزة  مع حكومة �صلطنة عمان 

لليون�صكو  التنفيذي  املجل�س  باإبالغ  العام  املدير  يقوم  بعدها  الغائها.  اأو  ا�صتمرارها 

بنتائج التقييم من خالل تقدمي وثيقة تلخ�س امل�صتجدات ذات ال�صلة يف هذا ال�صدد 

من اأجل متكني املجل�س التنفيذي من اعتماد قرار ب�صاأن جتديد اجلائزة اأو الغائها.

8.٢  يف حالة الغاء اجلائزة، ُيعاد الر�صيد املتبقي اإىل اجلهة املانحة )املانحني( ما مل يتم 

التفاق على غري ذلك وفًقا للوائح املالية اخلا�صة بهذه اجلائزة.

املادة 9 - الطعن

ل يجوز قبول اأي طعن �صد قرار اليون�صكو فيما يتعلق مبنح اجلائزة. كما ل يجوز الك�صف عن 

املقرتحات التي مت ا�صتالمها ملنح اجلائزة.

املادة 10 - التعديالت على النظام االأ�شا�شي للجائزة

n      .يجب تقدمي اأي تعديل للنظام الأ�صا�صي اإىل املجل�س التنفيذي للموافقة عليه

�أ�س�ست 

ل�سالح �لبيئة �لعاملية

الأرنب احل�صراوي.  �صعيد بن حممد ال�صنفري
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Wadi Sabet -  Al Kamil Al Wafi.   By Majid Al  Amri
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View from Jebal Shams - part of the Hajar mountain range Wadi Sabet -  Al Kamil Al Wafi.   By Majid Al  Amri

جائزة اليون�شكو-ال�شلطان قابو�ض ل�شون البيئة  لعام 2019

العامة  املديرة  معايل  قــررت   باجلائزة،  اخلا�صة  التحكيم  جلنة  تو�صية  على  بناًء 

لليون�صكو اأودري اأزولي منح جائزة اليون�صكو - ال�صلطان قابو�س لليون�صكو ل�صون البيئة 

لعام ٢٠١9 اإىل: 

n �شندوق اأ�شوكا لالأبحاث يف جمال االإيكولوجيا 

والبيئة )ATREE( بالهند 

يف  والبيئة  الإيكولوجيا  جمــال  يف  لالأبحاث  اأ�صوكا  �صندوق  اأن�صطة  تاأ�ص�صت    

عام ١996، وهي ت�صتند اإىل اأبحاث دقيقة متعددة التخ�ص�صات وت�صمل الأكادمييني 

و�صانعي ال�صيا�صات واملمار�صني والباحثني والطالب.

على  البيئة  �صون  يف  املتميزة  جلهودها  املوؤ�ص�صة  لهذه  اجلــائــزة  منح  ويــاأتــي    

�صبل  وتعزيز  امل�صتدامة  بالتنمية  املتعلقة  اأن�صطتها  وتنوع  الجتماعي  امل�صتوى 

النظم  ت�صمل  البيئية  الأعمال  من  وا�صعة  اإجناز جمموعة  امل�صتدامة عرب  العي�س 

الإيكولوجية يف جبال الهيماليا، وغابات غات�س الغربية امل�صجلة �صمن حمميات 

كوت�س،  الع�صبية يف  والأرا�صي  لليون�صكو،  العاملي  الرتاث  ومواقع  احليوي  املحيط 

الطبيعية احل�صرية يف ولية  واملناظر  نادو وكريال،  تاميل  الرطبة يف  والأرا�صي 

كارناتاكا وتاميل نادو، بالإ�صافة اإىل العديد من اأن�صطة �صندوق اأ�صوكا لالأبحاث 

يف جمال الإيكولوجيا والبيئة للتوعية والتدريب يف جمال �صون البيئة.

 الفائزون بالجائزة من 1991 إلى 2019 
وإسهاماتهم في صون البيئة

وادي �صبت - ولية الكامل والوايف.  ماجد العامري



جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام  ٢٠١7

جمل�ض احلدائق الوطنية يف �شنغافورة  n

يقوم  كما  البيئة،  على  احلفاظ  لدعم  الـــدوؤوب  وعملها  للتزامها 

جمل�س احلدائق الوطنية بتعزيز حفظ التنوع البيولوجي يف املناطق 

البيئية  الظروف  وحت�صني  الــنــادرة،  الطبيعية  واملناطق  احل�صرية 

للموائل والأنواع، ويدعم اإدماج التنوع البيولوجي يف جميع م�صتويات 

النظام التعليمي.

بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن املجل�س يدير اأي�صا اأول موقع للرتاث العاملي 

يف �صنغافورة - حدائق �صنغافورة النباتية، بالإ�صافة اإىل 35٠ منتزه 

واأربع حمميات طبيعية، كما يقوم املجل�س وبالتعاون مع اأمانة اتفاقية 

التنوع البيولوجي باإعداد »موؤ�صر �صنغافورة للتنوع البيولوجي للمدن«، 

يف  البيولوجي  التنوع  حفظ  جلهود  الذاتي  للتقييم  مهمة  اأداة  وهو 

علم  يف  مهمة  بحوثا  الوطنية  احلدائق  جمل�س  اأجــرى  وقــد  املــدن. 

الأحياء واملحافظة على البيئة اأ�صفرت عن اكت�صاف اأنواع جديدة من 

ف�صائل الالفقاريات الأر�صية والنباتات املتوطنة، وا�صتفاد املجل�س 

اتخاذ  عملية  وت�صهيل  اأف�صل  اإداريــة  لو�صع خطط  النتائج  هذه  من 

القرارات املعتمدة على احلقائق العلمية.

جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام  ٢٠١5

الربوفي�شور هورا�شيو �شريويل والربوفي�شور فابيو   n
كاال�شنيك والربوفي�شور لو�شيانو اإيريبان

التابعني ملجموعة البحث ب�شاأن اإيكولوجيا االأرا�شي الرطبة    

جامعة بوان�ض اآير�ض، االأرجنتني

يف  الرطبة  ــي  ــص الأرا� بيئة  يف  البحث  جمموعة  ــَذت  ــّف ون �صّممت 

الرجنتني من خالل البحوث التي قامت بها درا�صات حول جمموعة 

من اجلوانب البيئية ذات ال�صلة  بالُنظم البيئية لالأرا�صي الرطبة 

عاتقها  على  املجموعة  هــذه  واأخـــذت  خمتلفة.  واأوقـــات  اأمــاكــن  يف 

والتدريب يف  البيئية  الرتبية  للغاية يف جمال  مبادرات مهمة  تنفيذ 

هذا املجال. كما رّكزت املجموعة عملها ب�صفة خا�صة على دلتا نهر 

الطبيعية  املحمية  واإدارة  باإن�صاء  اهتمامها  وذلك من خالل  بارانا، 

برنامج  �صمن  لتكون  اختيارها  مت  التي  املحمية  وهي  النهر.  لهذا 

 الإن�صان واملحيط احليوي التابع ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة )اليون�صكو(.

جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام ٢٠١3

االإدارة الوطنية حلماية الغابات، بولندا  n

منظمة حماية احلياة الربية املعر�شة للخطر،   n 
جنوب اأفريقيا

االإدارة الوطنية حلماية الغابات 

الإدارة الوطنية حلماية الغابات ببولندا، التي تاأ�ص�صت يف عام 

١9٢4م، وهي مكلفة باإدارة اأكرب جزء من غابات بولندا، وتعد 

اأكرب موؤ�ص�صة من نوعها يف اأوروبا لتاأثريها الكبري يف الأهمية التي 

اكت�صبتها اإدارة املوارد الغابية على نحو م�صتدام لتحقيق عدة 

منافع مع مراعاة اجلوانب الإيكولوجية والجتماعية والثقافية 

والقت�صادية. 

منظمة حماية احلياة الربية املعر�شة للخطر 

منظمة حماية احلياة الربية املعر�صة للخطر بجنوب اأفريقيا، التي 

تاأ�ص�صت يف عام ١973م، وتقوم باإعداد واإدارة جمموعة من الربامج 

املنظمة  هذه  وت�صتحدث  اأفريقيا،  البيئة يف جنوب  املبتكرة حلماية 

على  للم�صاعدة  املمار�صات  لأف�صل  توجيهية  ومبادئ  فعالة  مناهج 

مع  وثيق  نحو  على  املنظمة  وتتعاون  ال�صلبية،  البيئية  الآثار  تخفيف 

املهددة  اليكولوجية  والنظم  الأنـــواع  حلماية  املحلية  املجتمعات 

بالنقرا�س.

اب���س���ت  ال��م��ج��ر  االح���ت���ف���ال ب��ت��س��ل��ي��م ال���ج���ائ���زة ف���ي دورت����ه����ا ال��خ��ام��س��ة ع��ش��ر ب��م��دي��ن��ة ب���ود ٢4



جائزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام  ٢٠١١

معهد بحوث الغابات - عبادان - نيجرييا   n

يف  واإدارتــهــا  الطبيعية  املحميات  اإن�صاء  يف  مهم  ــدوٍر  ب املعهد  قــام 

تقنية  عمليات  اأعــد  كما  اأ�صا�صية  بحثية  اأن�صطة  ونفذ  نيجرييا، 

مبتكرة لتحويل خملفات الغابات اإىل منتجات مفيدة، كما اأ�صهم يف 

تطوير التقنيات اخلا�صة بثبات وا�صتقرار الكثبان الرملية ومكافحة 

الربامج  جمال  يف  اأجراها  التي  البحوث  وعلى  والتعرية،  الت�صحر 

الوطنية ل�صتزراع الغابات واإنتاج البذور. واأ�صهم املعهد كذلك - من 

خالل كليات التدريب الأربع التي تتبع له - طوال ال�صنوات املا�صية يف 

تدريب القوى العاملة الفنية يف قطاع الغابات، وقطاعات القت�صاد 

الأخرى ذات ال�صلة بالن�صاط والإنتاج الزراعي. 

جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام  ٢٠٠9

هيئة احلدائق الوطنية )OAPN( بوزارة البيئة واملناطق   n
الريفية والبحرية - االإ�شبانية 

تعمل هيئة احلدائق الوطنية يف اإ�صبانيا على املحافظة على الرتاث 

الأنــواع  لإنقاذ  تبذلها  التي  اجلهود  خالل  من  الإ�صباين  الطبيعي 

املهددة بالنقرا�س واإنقاذ املواطن الطبيعية، كما عملت هذه الهيئة 

موطًنا  اإ�صبانيا  تعترب  ل  التي  الدخيلة  الأنـــواع  من  التخل�س  على 

ومراقبة  الرتبة،  لتاآكل  تعر�صت  التي  املناطق  واإعــادة  لها،  طبيعًيا 

ا من خالل عملها يف دعم التعليم  م�صتوى جودة الهواء واملاء، واأي�صً

يف  التدريبية  ــدورات  ال وتنفيذ  بالبيئة  الوعي  م�صتوى  ورفــع  البيئي 

ريادي  بــدوٍر  الإ�صبانية  الوطنية  احلدائق  هيئة  وتقوم  املجال.  هذا 

على امل�صتوى الدويل يف الرتويج لتبادل اخلربات حول اإدارة املناطق 

املحمية، واإعداد امل�صروعات البحثية، وبناء قدرات املخت�صني باإدارة 

الهيئة، ونقل التقنية وامل�صادر الأخرى لدعم حماية و�صون املحميات 

الطبيعية واإدارتها، وتعزيز التنمية امل�صتدامة. 

جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام  ٢٠٠7 

n الربوفي�شور/جوليو�ض اأوزالين - مدير معهد  
ايكولوجيا املناظر الطبيعية يف االأكادميية ال�شلوفاكية 

للعلوم - �شلوفاكيا 

معهد حماية التنوع االإحيائي يف اأدي�ض ابابا - اثيوبيا   n

الربوفي�شور/جوليو�ض اأوزالين - جمهورية �شلوفاكيا 

اإّن اللتـــزام الـــذي يبديـــه الربوفي�صور اأوزلين جتـــاه تعزيز البحوث 

البيئيـــة وتطويرهـــا واملحافظة علـــى التنوع الأحيائـــي اأدى اإىل تقوية 

ال�صبكـــة الدولية ملحميات املحيط احليـــوي وتطويرها. كما اأ�صهم يف 

 اإعداد ا�صرتاتيجية )�صيفيل( للمحيطات احليوية وتعزيز التعاون بينها 

عرب العامل. 

معهد حماية التنوع االأحيائي يف اأدي�ض اأبابا  

ت�صمن  فّعالة  اأنظمة  اإن�صاء  بهدف  ١976م،  عام  يف  املعهد  تاأ�ص�س 

اثيوبيا وب�صفة خا�صة يف  الأحيائي يف  للتنوع  وال�صتدامة  املحافظة 

املختلفة.  وا�صتخداماتها  الوراثية  اجلينات  م�صادر  على  املحافظة 

املعلومات  جلمع  والدرا�صات  البحوث  من  العديد  املعهد  اأجنز  وقد 

وتوثيقها حول الأنواع احليوانية والنباتية وتوزيعها، واأنواع الكائنات 

املائية والنباتات الطبية. 

٢5

الكروان املنقط.  وحيد بن عبداهلل الفزاري

ال���ب���ي���ئ���ة  ل�������ص�������ون   ق��������اب��������وس   ال�����س�����ل�����ط�����ان     - ال�����ي�����ون�����س�����ك�����و   ج��������ائ��������زة  



اب���س���ت  ال��م��ج��ر ٢6 االح���ت���ف���ال ب��ت��س��ل��ي��م ال���ج���ائ���زة ف���ي دورت����ه����ا ال��خ��ام��س��ة ع��ش��ر ب��م��دي��ن��ة ب���ود

جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام ٢٠٠5 

الربوفي�شور/ارن�شتو �شي انكرلن هوفلي�ض رئي�ض اللجنة   n
الوطنية للمحميات الطبيعية يف املك�شيك 

حممية الرثوات البحرية املرجانية يف ا�شرتاليا   n

الربوفي�شور/ارن�شتو �شي انكرلن هوفليت�ض 

ي�صغل الربوفي�صور/ارن�صتو �صي انكرلن هوفلي�س وظيفة رئي�س اللجنة 

غري  دعم  بتقدمي  وقام  املك�صيك.  يف  الطبيعية  للمحميات  الوطنية 

املك�صيك يف  البيئة يف  املحافظة على  اأكرب منظمات  لإن�صاء  م�صبوق 

عام ١997م. وا�صتطاع خالل فرتة رئا�صته التي امتدت اأربع �صنوات 

ملنظومة املحميات الطبيعية يف املك�صيك اإدراج خم�س حمميات جديدة 

للمحيطات احليوية �صمن ال�صبكة الدولية للمحميات احليوية. 

حممية الرثوات البحرية املرجانية يف ا�شرتاليا

عاًما  اإطاًرا  ا�صرتاليا  يف  املرجانية  البحرية  الرثوات  حممية  اأعدت 

جيدة،  حالة  يف  والبحرية  ال�صاحلية  البيئية  الأنظمة  بقاء  ي�صمن 

قبل  من  الأنظمة  لهذه  الأمثل  بال�صتغالل  نف�صه  الوقت  يف  وي�صمح 

الإن�صان. ويتمّثل اأحد اأهم مكونات هذا الإطار العام الإداري اجلديد 

يف خطة حتديد املناطق املحمية التي �صارت �صارية املفعول مبوجب 

اخلطة  هذه  وزادت  ٢٠٠4م.  يوليو  من  الأول  من  اعتباًرا  القانون 

التي تتمتع بدرجة عالية من  الن�صبة املئوية للمحميات البحرية  من 

الوقت  اأكرث من 33%، وهي حتمي يف  اإىل  اأقل من %5  احلماية من 

يبلغ  التي  الطبيعية  املــواطــن  اأنـــواع  مــن  نــوع  لكل  منــاذج  احلا�صر 

عددها 7٠ موطًنا طبيعًيا. ومت اإدراج هذه املحمية البحرية املرجانية 

يف  الإن�صاين  الرتاث  مواقع  قائمة  �صمن  اليون�صكو  منظمة  بوا�صطة 

عام ١98١م. 

جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام  ٢٠٠3 

بيرت جوهان �شي - الرنويج   n

مركز البيئة - فنزويال   n

بيرت جوهان �شي 

ُمنح جائزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام ٢٠٠3م 

تقديًرا جلهوده واإ�صهاماته املتميزة يف املحافظة على التنوع الأحيائي 

اإىل ذلك تقّدر  للموارد الطبيعية. وبالإ�صافة  امل�صتدام  وال�صتخدام 

بني  للحوار  كمي�ّصر  �صي  جوهان  بيرت  به  قام  الــذي  الــدور  اجلائزة 

الدولية،  البيئية  الق�صايا  جمال  يف  النامية  والدول  املتقدمة  الدول 

حول  الدولية  للمعاهدة  العام  بالإطار  يتعلق  فيما  خا�صة  وب�صفة 

التنوع الأحيائي. 

مركز البيئة 

قابو�س  اليون�صكو-ال�صلطان  جائزة  فنزويال  يف  البيئة  مركز  ُمنح 

ل�صون البيئة لعام ٢٠٠3م تقديرًا إلسهاماته املتميزة يف تكوين ثروة 

علمية ومعلوماتية يف جمال البيئة ون�صر هذه املعرفة وتوزيعها على 

اجلهات املعنية بق�صايا البيئة من املخت�صني وعامة النا�س من خالل 

مناهج التعليم والتثقيف والتدريب وحمالت ن�صر الوعي البيئي. 

 

   

احلوطة - ولية رخيوت.  اأن�س الذيب



٢7

جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام ٢٠٠١ 

جمعية ت�شاد للمتطوعني حلماية البيئة - جمهورية ت�شاد    n

١997م  عام  منذ  البيئة  حماية  ملتطوعي  الت�صادية  اجلمعية  ظلت 

م�صتمرة يف تنفيذ العديد من الأن�صطة املهمة والناجحة يف مناطق ت�صاد 

املختلفة وب�صفة خا�صة يف جمال اإعادة ا�صتزراع الغابات واملحافظة 

عام  من  �صنوات  خم�س  فرتة  خالل  اجلمعية  وجنحت  الرتبة.  على 

١997 اإىل عام ٢٠٠١م يف غر�س ٢٠٠٠٠ �صجرة يف جميع اأنحاء البالد 

واأنتجت ووزعت 7٠٠٠٠ نبتة �صغرية )�صتلة( اإىل ال�صكان املحليني. 

 وت�صتخدم اجلمعية التقنيات التقليدية يف مكافحة الت�صحر وتقليل 

اآثار اجلفاف. 

جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام  ١999

موؤ�ش�شة ت�شارلزداروين - جزيرة جاالباجو�ض - االإكوادور   n

ت�صف موؤ�ص�صة ت�صارلز داروين عملها يف جزر جالباجو�س باعتباره 

»علم وتعليم للمحافظة على البيئة«. وتتمثل ر�صالة املوؤ�ص�صة يف تقدمي 

حممية  يف  الأحيائي  والتنوع  البيئة  حماية  ل�صمان  والدعم  املعرفة 

جزر جالباجو�س من خالل البحث العلمي والإجــراءات املكملة له، 

واإن�صاء  ال�صت�صارات  وتقدمي  والتدريب  »التعليم  على  ت�صتمل  التي 

ذات  الأخــرى  املوؤ�ص�صات  ا  واأي�صً املحلية  املجموعات  مع  التحالفات 

العالقة بهذا املجال«. 

جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام  ١997 

ق�شم العلوم البيئية بكلية العلوم بجامعة االإ�شكندرية    n
بجمهورية م�شر العربية 

دائرة الغابات - �شرييالنكا  n

د. �شافيرتي غوانتليك و د. نيمال غوانتليك،   

د. بيرت اأ�شتون و د.مارك ـاأ�شتون   

ق�شم العلوم البيئية بكلية العلوم بجامعة االإ�شكندرية  

بجمهورية م�شر العربية 

مت اختيار ق�صم العلوم البيئية بكلية العلوم بجامعة الإ�صكندرية لنيل 

العلوم  تدري�س  جمال  يف  املتميز  الق�صم  لعمل  تقديًرا  اجلائزة  هذه 

درا�صية  مقررات  خالل  من  وتدريبهم  واخلريجني  للطالب  البيئية 

الدرا�صات  على  والإ�ــصــراف  البيئية،  العلوم  يف  ومتخ�ص�صة  عامة 

البيئية  التغيريات  لتقومي  الطبيعية  الُعمّيد  حممية  حــول  البحثية 

التي تطراأ عليها، وقيا�س العوامل القت�صادية والجتماعية اخلا�صة 

تنظيم  خالل  من  البيئي  الوعي  م�صتوى  ورفع  امل�صتدامة،  بالتنمية 

الندوات التي ُتعنى بالق�صايا البيئية املعا�صرة.  

دائرة الغابات يف �شريالنكا

د. �شافيرتي غوانتليك و د. نيمال غوانتليك، 

د. بيرت اأ�شتون و د. مارك ـاأ�شتون  

اأ�صهمت دائرة الغابات يف �صريلنكا وجمموعة غابات �صينهاراجا 

)د. �صافيرتي غوانتليك ود. نيمال غوانتليك، ود. بيرت اأ�صتون 

ود. مارك اأ�صتون( بقدر كبري يف تدري�س الطالب ال�صباب داخل 

اجلامعة وخارجها، وتثقيف عامة النا�س وب�صفة خا�صة القرويني 

املحليني حول فوائد حماية التنوع الأحيائي. 

ال���ب���ي���ئ���ة  ل�������ص�������ون   ق��������اب��������وس   ال�����س�����ل�����ط�����ان     - ال�����ي�����ون�����س�����ك�����و   ج��������ائ��������زة  



اب���س���ت  ال��م��ج��ر  االح���ت���ف���ال ب��ت��س��ل��ي��م ال���ج���ائ���زة ف���ي دورت����ه����ا ال��خ��ام��س��ة ع��ش��ر ب��م��دي��ن��ة ب���ود ٢8

جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام  ١995 

n حممية احلظرية الوطنية لبحرية ماالوي - ماالوي   

قرر مكتب املجل�س الدويل لتن�صيق برنامج الإن�صان واملحيط احليوي 

)MAB( منح جائزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام 

١995م للحظرية الوطنية لبحرية مالوي؛ تقديًرا للربامج الطموحة 

لإدارة هذه املحمية بالتعاون مع املجتمعات املحلية. اإّن هذه الربامج 

واإمّنــا  باملنطقة،  الأحيائي  التنوع  و�صون  حماية  يف  فقط  ت�صهم  ل 

 اأي�صًا تعزز من تطوير اأ�صاليب حياة النا�س الذين يعي�صون يف داخل 

احلظرية ومن حولها. 

جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام  ١993

بروفي�شور/جان جينك - جمهورية الت�شيك   n

ظل الربوفي�صور جان جينك وملدة تزيد عن اأربعني عامًا يوجه درا�صاته 

واأبحاثه نحو بنية ووظائف الغابات، والتفاعالت التي تتم بني النبات 

والرتبة والطق�س يف ت�صاري�س الأر�س املختلفة واملجتمعات احليوية يف 

اأنظمة بيئية واأقاليم مناخية خمتلفة. وقام الربوفي�صور جان جينك 

وب�صفة خا�صة يف  اوروبــا  دول  بني  الإقليمي  التعاون  فّعال يف  بــدوٍر 

ا  برنامج اليون�صكو لالإن�صان واملحيط احليوي )MAB(، كما �صارك اأي�صً

 يف اإن�صاء املنظمات ال�صت�صارية اخلا�صة باملحميات الطبيعية يف دول 

و�صط اأوروبا. 

جائـــزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام  ١99١ 

n معهد علوم البيئة - املك�شيك   

والأن�صطة  العلمية  البحوث  يف  متميزة  اإ�صهامات  املعهد  هذا  قدم 

للمعهد  وكانت  الطبيعية.  املــوارد  على  احلفاظ  جمال  يف  التدريبية 

للموارد  امل�صتدام  وال�صتخدام  البيئية  العلوم  جمال  يف  اإ�صهاماته 

الطبيعية على امل�صتويني الإقليمي والعاملي ولي�س فقط داخل املك�صيك. 

وانعك�صت جودة البحوث التي يتوىل تنفيذها يف ال�صهادات واجلوائز 

التقديرية التي يح�صل عليها على امل�صتويني املحلي والدويل.   

�أ�س�ست 

ل�سالح �لبيئة �لعاملية



ال���ب���ي���ئ���ة  ل�������ص�������ون   ق��������اب��������وس   ال�����س�����ل�����ط�����ان     - ال�����ي�����ون�����س�����ك�����و   ٢9ج��������ائ��������زة  

منظر من بخاء - حمافظة م�صندم. �صامل العادي



اب���س���ت  ال��م��ج��ر  االح���ت���ف���ال ب��ت��س��ل��ي��م ال���ج���ائ���زة ف���ي دورت����ه����ا ال��خ��ام��س��ة ع��ش��ر ب��م��دي��ن��ة ب���ود 3٠

 معهد البيئة 

بوالية فرياكوز

- املك�شيك

 الربوف�شور 

 جان جينيك 

- جمهورية ال�شيك

ال�شلطات املاالوية القائمة 

على اإدارة املحمية الطبيعية 

لبحرية ماالوي يف اأفريقيا

١997

ق�شم العلوم البيئية لكلية 

 العلوم بجامعة االإ�شكندرية 

- جمهورية م�شر العربية

 دائرة حماية الغابات 

- �شرييالنكا

١999

 موؤ�ش�شة ت�شارلزداروين 

 - جزيرة جاالباجو�ض 

- االإكوادور

٢٠٠١

 جمعية ت�شاد 

 للمتطوعني حلماية 

البيئة - جمهورية ت�شاد 

٢٠٠3

 الربوفي�شور 

 بيرتجوهان �شي   

- الرنويج

مركز علم البيئة باملعهد 

 الفنزويلي للبحث 

العلمي - فنزويال

١99١

١993

١995
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٢٠٠5

 الربف�شور اإرن�شتو 

انكرلني-هوفليت�ض 

- املك�شيك

اإدارة الر�شيف البحري 

 املرجاين الكبري 

- اأ�شرتاليا

٢٠٠7

د. جوليو�ض اأوزالين 

- �شلوفاكيا

معهد �شون التنوع 

 البيولوجي 

- اإثيوبيا

هيئة احلدائق الوطنية 

)OAPN( التي ي�شرف 

 عليها ق�شم املناطق 

الريفية واملناطق البحرية 

بوزارة البيئة-االأ�شبانية

٢٠١١

معهد بحوث الغابات - 

عبادان - نيجرييا 

االإدارة الوطنية حلماية 

الغابات  - بولندا

منظمة حماية احلياة 

 الربية املعر�شة للخطر 

- جنوب اأفريقيا

 الفائزون بجائزة اليونسكو- السلطان قابوس لصون البيئة 
لألعوام من 1991 إلى 2019

جمموعة البحث ب�شاأن 

اإيكولوجيا االأرا�شي 

الرطبة- االأرجنتني

�شندوق اأ�شوكا 

لالأبحاث يف جمال 

االإيكولوجيا والبيئة 

)ATREE( بالهند

٢٠١9

٢٠١7

 جمل�ض احلدائق 

الوطنية يف �شنغافورة

٢٠١3٢٠١5

٢٠٠9
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من مدينة في حديقة إلى مدينة في احضان الطبيعة: 
تجربة سنغافورة في حماية التنوع البيولوجي

جمل�ض احلدائق الوطنية، �شنغافورة

الفائز باجلائزة 2017م

ال�صكل ١: ي�صم منتزه  منداي تنوًعا بيولوجًيا غنًيا يف النظم الإيكولوجية 

للمنغروف وامل�صطحات الطينية. وهو نقطة مهمة يف ممر �صرق اآ�صيا - 

اأ�صرتاليا للطيور املهاجرة 

)امل�صدر : املجل�س الوطني للمنتزهات(

يت�صرف املجل�س الوطني للمتنزهات )NParks( يف �صنغافورة 

ل�صون  قابو�س  اليون�صكو-ال�صلطان  جــائــزة  على  باحل�صول 

البيئة لعام ٢٠١7 تقديرًا جلهوده يف حفظ التنوع البيولوجي يف 

املواقع املتمدنة. ويوا�صل املجل�س جهوده يف احلفاظ على التنوع 

وا�صتعادة  الطبيعية  البيئات  البيولوجي من خالل برامج تعزيز 

الف�صائل املهددة، وادراج التنوع البيولوجي يف جميع م�صتويات 

نظام التعليم. و�صيوا�صل املجل�س تعزيز تطبيق موؤ�صر �صنغافورة 

امل�صتوى  على  الذاتي  للتقييم  ــاأداة  ك للمدن  البيولوجي  للتنوع 

الدويل  و�صيتم اإدماج النتائج العلمية يف ت�صميم خطط الإدارة 

و�صنع القرار يف �صنغافورة.

�صنغافورة عبارة عن جزيرة تبلغ م�صاحتها حوايل 7٢4 كيلومرًتا 

مربًعا ويبلغ عدد �صكانها 5.64 مليون ن�صمة. وعلى الرغم من 

كونها متمدنة للغاية، اإل اأنها ت�صم جمموعة وا�صعة من الف�صائل 

املحلية، فهي موطن حلوايل ٢٢١5 نوًعا من النباتات و 6١ نوًعا 

من الثدييات و 4٠3 نوًعا من الطيور و ١٠٢ نوًعا من الزواحف 

و 334 نوًعا من الفرا�صات و ١3١ نوًعا من اليعا�صيب واأكرث من 

8٠٠ نوعًا من العناكب و ١٢ نوًعا من الأع�صاب البحرية و ٢55 

نوًعا من املرجان ال�صلب  واأكرث من ٢٠٠ نوع من الإ�صفنجيات، 

البيولوجي  التنوع  حفظ  جهود  وتكثيف  وتن�صيق  ولتعزيز  اإلــخ. 

اخلطة  املجل�س  اأعــد  الأرا�ــصــي،  ب�صح  تت�صم  التي  �صنغافورة  يف 
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الرئي�صة حلفظ الطبيعة )NCMP( وهي ت�صم 4 حماور:

احلفاظ على املواطن الرئي�صة  n

حت�صني و�صيانة املواطن الطبيعية وا�صتعادة الف�صائل  n

البحث التطبيقي يف احلفظ والتخطيط البيولوجي  n

ال�صراف املجتمعي والدارة املجتمعية للطبيعة  n

وقد حققنا تقدمًا يف العديد من اجلوانب يف كافة حماور اخلطة 

املذكورة منذ عام ٢٠١7.

احلفاظ على املواطن الرئي�شة

خالل  مــن  احل�صري  الإيكولوجي  نظامها  �صنغافورة  عــززت 

تو�صيع نطاق جهودها يف احلفاظ على البيئات الرئي�صة وحماية 

حممياتها الطبيعية من خالل احلدائق الطبيعية العازلة. متثلت 

اأهمية جهودنا يف احلفاط على املواطن الرئي�صة يف الإعالن يف 

وم�صطحاته  مانداي  منغاروف  موقع  تعيني  اأكتوبر ٢٠١8 عن   7

كجزء  باأهميته  اعرتاًفا  طبيعي  كمنتزه   )١ )ال�صكل  الطينية 

تلعب  حيث  املهاجرة،  للطيور  اآ�صيا-اأ�صرتاليا  �صرق  ممر  من 

اأ�صجار املانغروف وامل�صطحات الطينية اأدواًرا مهمة يف تخفيف 

ومواجهة اآثار تغري املناخ ومواجهتها، مثل ارتفاع م�صتوى �صطح 

البحر والفي�صانات ال�صاحلية.

يناير ٢٠١9 كمنتزه   9 الطبيعي يف  رينج  رايفل  تعيني منتزه  مت 

عازل ملحمية بوكيت تيما الطبيعية  وذلك للحفاظ على �صالمة 

هذه املنطقة الغنية بالغابات.

البيولوجي  التنوع  حلفظ  مهمتني  مــبــادرتــني  اإطـــالق  مت  كما 

البحري: )١( افتتاح مفرخ ال�صالحف يف منتزه �ص�صرتز ايالند 

ا�صتباقية  خطوة  مبثابة  وهــو   ٢٠١8 �صبتمرب   ٢9 يف  البحري 

�صنغافورة،  يف  البحرية  ال�صالحف  على  احلفاظ  نحو   حيوية 

و)٢( تركيب ال�صعاب ال�صطناعية قبالة منتزه �ص�صرتز ايالند 

البحري يف 8 نوفمرب ٢٠١8 والتي �صتزيد من ال�صتدامة طويلة 

الأجل للنظام البيئي لل�صعاب املرجانية ال�صلبة يف �صنغافورة.

امل�صاحات  مــن  هــكــتــارًا   8٠.5 هــنــاك  كــان   ،٢٠١6 عــام  ويف 

عام  يف  الأخري  الرقم  وكان  �صنغافورة.  يف  العمودية  اخل�صراء 

جــودة  حققت  الــوقــت،  نف�س  ويف  هــكــتــارًا.   ١١٠.9 هــو   ٢٠١8

�صركاء  من  بدعم  نوعية  قفزة  العمودية  اخل�صراء  امل�صاحات 

�صناعة العمارة والهند�صة املعمارية.

حت�شني و�شيانة املواطن الطبيعية وا�شتعادة الف�شائل

ك�صف  الرئي�صة،  املواطن  وحت�صني  اإحياء  اإعــادة  جهود  اإطار  يف 

املجل�س عن خطة اإعادة احياء الغابات يف ٢5 يناير ٢٠١9 لتعزيز 

العمليات  ا�صتعادة  خالل  من  الوطنية  املطرية  الغابات  مقاومة 

للمناطق  البيئي  والت�صال  البيولوجي  التنوع  وتعزيز  البيئية 

احلرجية الرئي�صة. وقد تعهدنا بزراعة اأكرث من ٢5٠٠٠٠ �صجرة 

املفتوحة.  واملناطق  الطبيعية  احلدائق  من  العديد  يف  و�صجرية 

هذه  �صت�صاهم  البيولوجي،  التنوع  على  احلفاظ  اإىل  وبالإ�صافة 

ا ب�صكل كبري يف زيادة خمزون الكربون وزيادة عزل  اجلهود اأي�صً

الكربون ملواجهة الآثار ال�صلبية لتغري املناخ.

هناك نظام بيئي اآخر ذو اأهمية تاريخية يف �صنغافورة وهو غابة 

م�صتنقعات املياه العذبة التي ميكن اأن ت�صهم يف تخفيف ومواجهة 

ال�صديدة  املمطرة  العوا�صف  مثل  القا�صية  املناخية  الظروف 

فاإن  ال�صدد،  هذا  ويف  املناخ.  تغري  عن  الناجمة  والفي�صانات 

افتتاح احلديقة الوطنية الثالثة يف �صنغافورة يف ٢7 اأبريل ٢٠١9 

على  امل�صت�صلحة  العذبة  املياه  م�صتنقعات  غابة  ت�صتحوذ  والتي 

�صطٍر كبرٍي منها )ال�صكل ٢( مع �صم حوايل 5٠ نوًعا حملًيا من 

�صنغافورة  �صعي  ي�صهد على مدى  اإمنا  بعناية  املختارة  النباتات 

النظم  ا�صتعادة  خــالل  مــن  املناخية  ـــواء  الأن مقاومة  لتعزيز 

الإيكولوجية الأ�صلية الرئي�صة.
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حيث  م�صجعة،  نتائج  الف�صائل  ا�صتعادة  م�صاريع  اأظهرت  وقد 

 Harlequin Butterfly الرق�صاء  الفرا�صة  تربية  عملية  تنفيذ  مت 

بنجاح، مما اأدى اإىل تكوين م�صتوطنة لها يف منتزه با�صري ري�س 

الطبيعي.

البحث التطبيقي يف احلفظ والتخطيط البيولوجي

الذي  الرقمي  املخطط  عن  املجل�س  اأعلن   ،٢٠١8 يوليو   ١9 يف 

يهدف اإىل ا�صتخدام املزيد من التكنولوجيا يف اإدارة امل�صاحات 

قاعدة  البتكارات هو  واأحد  الطبيعة.  اخل�صراء واحلفاظ على 

البيانات امل�صماة مافن  Maven التي تدعم تفتي�س و�صيانة مليوين 

ال�صلة بتخطيط  املعلومات ذات  �صجرة يف �صنغافورة، وتخزين 

التنوع  لبيانات  كم�صتودع  وظيفتها  اىل  بال�صافة  املنتزهات، 

البيولوجي  وخرائط النباتات وخرائط القمار ال�صناعية، اإلخ. 

النمذجة  ا�صتخدام  اآخر وهو  تكنولوجيًا  واأن هناك تطبيقًا  كما 

فمن  ال�صليمة.  العلوم  على  القائمة  الــقــرارات  اتخاذ  لت�صهيل 

خالل ت�صغيل خطة التحويل الرقمي الرئي�صة، يهدف املجل�س اإىل 

تطبيق تكنولوجيا جديدة لتحويل اأعمالنا اإىل م�صتوى اأعلى.

التقنية  عالية  الليلية  الــروؤيــة  مــعــدات  ا�صتخدام  اأظــهــر  وقــد 

امل�صوحات  فعالية  تعزيز  اإمكانية   ٢٠١9 يناير  يف  ــداأت  ب التي 

البطيء �صوندا  اللور�س  وبيئة و�صلوك حيوان  حلجم ال�صتيطان 

النووي  Sunda Slow Loris. وقد �صاعدت الكامريات واحلم�س 

الإلكرتوين )e-DNA( بفعالية يف اكت�صاف الأنواع دون ال�صطرار 

اإجراء ا�صتق�صاءات للتنوع البيولوجي على مدار ٢4 �صاعة   اإىل 

من دون احلاجة اىل عمالة مكثفة طوال اأيام الأ�صبوع.

اال�شراف املجتمعي واالدارة املجتمعية للطبيعة

املا�صيني. فقد نظم  العامني  املجتمعية خالل  امل�صاركة  تقدمت 

املجل�س جمموعة من املنا�صبات والأن�صطة لت�صجيع ال�صنغافوريني 

احيائها  واعــــادة  وا�ــصــتــ�ــصــعــارهــا  الطبيعة  ا�صتك�صاف   عــلــى 

ال�صكل ٢: ت�صم غابة م�صتنقعات املياه العذبة امل�صتعادة يف حدائق بحرية 

 جوروجن حوايل 5٠ نوًعا من النباتات املحلية. 

)امل�صدر: املجل�س الوطني للمنتزهات(

ال�صكل 3: )ال�صورة على الي�صار( �صاعد العديد من املتطوعني يف تعزيز 

املواطن ال�صاحلية يف جزيرة كوين. )ال�صورة على اليمني( انخرط 

امل�صاركون من جميع الأعمار من مبادرة BioBlitz يف م�صح الفرا�صات 

على ال�صعيد الوطني على امتداد ممر ريل كوريدور )امل�صدر : املجل�س 

الوطني للمنتزهات(
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على   BioBlitz مبادرة  اقامة  الن�صطة  وا�صتملت   .)3 )ال�صكل 

ال�صعيد الوطني عرب 58 مدر�صة و33 منتزه وحديقة. ومت اعادة 

عامل   33٠٠ من  اأكــرث  قــام  حيث   ،٢٠١9 عــام  املــبــادرة  تطبيق 

�صنغافوري مب�صح حول 9٢ موقًعا يف جميع اأنحاء �صنغافورة مثل 

�صارك  كما  واملدار�س،  الطبيعية  واملناطق  واملنتزهات  احلدائق 

برامج  يف  مدر�صة   36٠ من  اأكــرث  من  طالب   38٠٠٠ من  اأكــرث 

ا بن�صاط يف تعزيز  املدار�س، ناهيك عن م�صاركة املتطوعني اأي�صً

للتنوع  الثامن  ال�صنوي  املهرجان  اأقيم  كما  الطبيعية.  املواطن 

البيولوجي يومي ٢5 و ٢6 مايو ٢٠١9 )ال�صكل 4(.

تعزيز موؤ�شر �شنغافورة للتنوع البيولوجي  يف املدن

موؤ�صر  لتطوير  العا�صرة  ال�صنوية  الــذكــرى  الــعــام  هــذا  يــوافــق 

�صنغافورة للتنوع البيولوجي يف املدن. مت تطبيق املوؤ�صر من قبل 

 ١٢ من  اأكرث  ومع  العامل  م�صتوى  على  مدينة   ٢8 عن  يقل  ل  ما 

الأكادمييون  طبق  كما  التنفيذ،  من  خمتلفة  مراحل  يف  مدينة 

ا املوؤ�صر يف اأكرث من ١4 مدينة. وهو موؤ�صر فريد من حيث  اأي�صً

وي�صتخدم  للموؤ�صرات،  بالن�صبة  اأ�صمل  تغطية  على  يحتوي  اأنه 

علميًا،  به  موثوق  فهو  ذلك  ومع  التطبيق  و�صهل  كمية،  درجات 

ويخطط  ــك.  ذل اإىل  ومــا  الرئي�س   التخطيط  ت�صهيل  وميكنه 

نطاق  على  للتطبيق  قاباًل  بهدف جعله  املوؤ�صر  ملراجعة  املجل�س 

اأو�صع عن طريق اإ�صافة موؤ�صرات بيئية اأخرى ذات �صلة.

يف اخلتام، اأظهرت �صنغافورة اأن التنوع البيولوجي الأ�صيل ميكن 

اأن يتعاي�س يف النظم الإيكولوجية احل�صرية. ويف الواقع، ميكن 

للمدن اأن توفر احللول واأن تكون يف الطليعة يف جمال احلفاظ 

املجل�س  طــور  الطموح،  هــذا  وبف�صل  البيولوجي.  التنوع  على 

يف  مدينة  اىل  احلدائق  مدينة  من  لت�صبح  تدريجيًا  �صنغافورة 

حديقة.  و�صنوا�صل اإثراء الطبيعة والتنوع البيولوجي خللق بيئة 

على  و�صنعمل  �صنغافورة  يف  املناخية  لالأنواء  مقاومة  طبيعية 

حتويل �صنغافورة اإىل مدينة يف اأح�صان الطبيعة. و�صيتم اإعادة 

احلر�س  مع  واملنتزهات  احلدائق  يف  الطبيعية  املواطن  احياء 

يف ت�صميمها على  ال�صماح للجمهور بتجربة الطبيعة لفوائدها  

لل�صحة البدنية والعقلية. و�صيتم تعزيز العمل التطوعي لإن�صاء 

من  الطبيعية  مدينتنا  على  حتافظ  �صوف  م�صوؤولة  جمتمعات 

n  .خالل مبادرات قادمة جديدة

ال�صكل 4: ح�صور كبري يف املهرجان الثامن للتنوع البيولوجي  الذي 

اأقيم احتفال باليوم الدويل للتنوع البيولوجي لتفاقية التنوع البيولوجي 

)امل�صدر  املجل�س الوطني للمنتزهات(



الذباب الطنان.  حمد بن �صعود البو�صعيدي
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Nauclea diderrichii  موقع بحوث اأ�صجار 

 آثار الجائزة على المعهد 
النيجيري لبحوث الغابات، إبادان

الربوفي�شور اأدي�شوال  اأو  اأديبوجو

املدير العام/الرئي�س التنفيذي

الفائز باجلائزة 2011م

اخللفية القانونية / التاريخية للمعهد

تاأ�ص�س املعهد النيجريي لبحوث الغابات )FRIN( لأول مرة ليكون 

مبوجب  ١954م.  عام  يف  الغابات  لأبحاث  الفيدرالية  الإدارة 

الأمر باإن�صاء معهد للبحوث يف عام ١975م، والذي مت ا�صتبداله 

لحًقا باملر�صوم رقم 5 لعام ١977م، فتحولت الإدارة اإىل معهد. 

عام  يف  �صدر  عمل  قانون  للمعهد  احلا�صر  الوقت  يف  ويوجد 

٢٠١8م والذي قام بتو�صيع اأن�صطته. يقع املقر الرئي�صي للمعهد 

ت�صرف عليها  التي  اإحدى اجلهات  اأويــو، وهي  اإبــادان بولية  يف 

الوزارة الحتادية للبيئة وُيعد املعهد الوحيد للبحوث بالوزارة.

الوحيدة  املنظمة  باعتباره  باأكمله  البلد  املعهد  مهام  تغطي 

بحثية  اأق�صام  �صبعة  املعهد  ي�صم  حيث  البالد.  يف  نوعها  من 

متخ�ص�صة كبرية، ولكل منها اأق�صام متخ�ص�صة خمتلفة وخم�س 

واأربعة  اإبــادان،  يف  الرئي�صي  مقرها  يف  الدعم  ملوظفي  اإدارات 

ع�صر حمطة بحثية، وخم�صة مراكز للموارد الريفية القائمة على 

العايل /  الوطني  الدبلوم  الغابات، و�صبع كليات متنح �صهادات 

ال�صت  اجليو�صيا�صية  املناطق  يف  تقع  وجميعها  الوطني  الدبلوم 

ل على املعهد القيام باملهام املنوطة اإليه. يف نيجرييا، مما ُي�صَهّ
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للمعهد  العلمي  الــبــحــث  اأنــ�ــشــطــة  بع�ض  عــن  ملخ�ض 

 )FRIN( النيحريي لبحوث الغابات

فاز املعهد النيجريي لبحوث الغابات بجائزة اليون�صكو-ال�صلطان 

قابو�س ل�صون البيئة بقيمة 3٠.٠٠٠ األف دولر لعام ٢٠١١م، ومت 

والذي عقد  للعلوم  الرابع  العاملي  املنتدى  منحه اجلائزة خالل 

يف بوداب�صت بهنغاريا يف ١7 نوفمرب ٢٠١١م. وكان ذلك اإجناًزا 

مكافاأة  اجلائزة  بهذه  املعهد  فاز  حيث  املعهد.  تاريخ  يف  بــارًزا 

واحلفاظ  والبيئة،  الغابات  اإدارة  يف  البارزة  م�صاهماته  على 

على التنوع البيولوجي، والإنتاج الغذائي امل�صتدام لتحقيق الأمن 

الغذائي وتوفري املواد ال�صناعية اخلام وفر�س العمل.

حققت الأن�صطة البحثية املتعلقة بالإدارة البيئية للمعهد اإجنازات 

والغريبة(  املختلفة )الأ�صلية  الأ�صجار  اأنواع  اعتماد  �صخمة يف 

ويف اإن�صاء مزارع يف اأجزاء خمتلفة من البالد لأغرا�س متباينة 

من ال�صتخدام.

املكا�شب املتعددة للجائزة

دولر  األــــف   3٠.٠٠٠ قيمتها  تــبــلــغ  ــي  ــت ال اجلـــائـــزة  جــلــبــت 

غــابــة ــني  ــص ــمــا يف جمـــــال حتــ� ــي ــص � ل  املـــعـــهـــد،  ــــطــــورًا يف   ت

اعرتاًفا حملًيا  كما جلبت   .)Forest Herbarium Ibadan FHI(

وعاملًيا باملعهد، وعززت �صورة املعهد باعتباره وكالة اأبحاث تركز 

على الروؤية والر�صالة داخل نيجرييا واإفريقيا والعامل باأ�صره.

»و�ــصــام  جــائــزة  املعهد  ُمــنــح  فقد  املــحــلــي،  امل�صتوى  على  اأمـــا 

البحوث  برامج  يف   )NPOM( لالإنتاجية«  الوطني  ال�صتحقاق 

نيجرييا  رئي�س  قدمها  التي   ٢٠١٢ عــام  يف  والبيئية  احلرجية 

اأغ�صط�س ٢٠١3م.   ١9 الوقت )جــودلك جوناثان( يف  ذلك  يف 

جمل�س  قبل  من  بجائزة  املعهد  تكرمي  مت  ذلــك،  اإىل  بالإ�صافة 

�صبه  موؤ�ص�صة  وهي   ،)RMRDC( اخلــام  املــواد  وتطوير  اأبحاث 

 ١5 يف  الحتــاديــة   والتكنولوجيا  العلوم  ــوزارة  ل تابعة  حكومية 

اليمني: الأنواع الهجينة من موريندا �صيرتيفوليا

الي�صار: التكاثر اخل�صري الناجح لبادرات �صتول ال�صندل الأفريقي 

)خ�صب الورد(
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املواد  وتطوير  معاجلة  يف  للتميز  مركزًا  كونه  ٢٠١3م  فرباير 

اخلام املحلية.

وقد حظي املعهد بعد ح�صوله على اجلائزة على عرو�س للتعاون 

املنظمات  وكذلك  والدولية  الوطنية  اجلامعات  من  وال�صراكة 

وحكومات  احلكومية  غري  واملنظمات  البحوث  ومعاهد  الدولية 

اجلائزة  ا�صتقطبت  كما  وغريها.  املحلية  واحلكومات  الوليات 

ا الأبحاث وور�س العمل واملوؤمترات والرعاية الأكادميية من  اأي�صً

املتحدة  والوليات  واآ�صيا  واأوروبــا  اإفريقيا  يف  املانحة  الوكالت 

مالية  منح  على  املعهد  موظفي  من  العديد  وح�صل  الأمريكية. 

اأنحاء  يف  التدريبية  والربامج  واملوؤمترات  العمل  ور�س  حل�صور 

اأكادميية  منح  على  البع�س  ح�صل  بينما  العامل.  من  خمتلفة 

طويلة الأجل للدرا�صة يف برامج الدكتوراه واملاج�صتري، وبع�صهم 

نطاق  �صمن  كاملة  مبنح  ق�صرية  تدريب  برامج  على  ح�صلوا 

اخت�صا�صات املعهد. ويف عام ٢٠١7، ا�صت�صاف املعهد النيجريي 

لل�صبكة  العامة  للجمعية  اخلام�صة  ـــدورة  ال الــغــابــات  لبحوث 

.)AfriMAB( الأفريقية لالإن�صان واملحيط احليوي

نيجرييا  اأ�صبحت  للمعهد،  اجلــائــزة  م�صاهمة  مــن  وكــجــزء 

ملعلومات  العاملي  املرفق  يف  به  معرتفًا  منت�صبًا  ع�صًوا  �صابًقا 

اأغ�صط�س   ١٠ مـــن  اعـــتـــبـــاًرا   )GBIF( الــبــيــولــوجــي  ــنــوع  ــت ال

ـــادان  ـــاأب ب الــعــ�ــصــبــيــة  الأحـــــــراج  غــابــة  اإىل  ا�ــصــتــنــادًا   ٢٠١6 

)Forest Herbarium، Ibadan(. عندما مت اإجراء تدريبني على 

التنوع البيولوجي يف املعهد النيجريي لبحوث الغابات  ُرفع تقرير 

التنوع  ملعلومات  العاملي  للمرفق  الإلــكــرتوين  املوقع  على  ذلــك 

بيانات  بن�صر  نيجرييا  من  موؤ�ص�صة  اأي  تقم  مل  باأنه  البيولوجي 

من خالل املرفق العاملي. وبحلول عام ٢٠١7، ن�صرت املوؤ�ص�صات 

النيجريية اأكرث من ٢٠.٠٠٠ من البيانات. 

وقد اأ�صفر منح هذه اجلائزة عن جناحات متتالية للمعهد منها 

ح�صوله على منحتني دوليتني من املرفق العاملي ملعلومات التنوع 

التنمية  اأجل  من  البيولوجي  التنوع  معلومات  وهي  البيولوجي، 

٢٠١7م بعنوان »النهو�ض بالقدرات لوحدة نيجرييا من املرفق 

تعزيز  دعــم  وبرنامج  البيولوجي«  الــتــنــوع  ملعلومات  الــعــاملــي 

القدرات، ٢٠١8م  بعنوان – توجيه الوحدة النيجريية. ويقع 

الوطني  واملكتب   )MAB( واملحيط احليوي الإن�صان  مكتب  مقر 

النيجريي  املعهد  يف  العاملي  البيولوجي  التنوع  معلومات  ملرفق 

لبحوث الغابات ب�صفته ممثاًل للدولة.

بالإ�صافة اإىل ذلك، ح�صل املعهد على منحة من الأمم املتحدة-

لتنفيذ القت�صاد الأخ�صر يف حممية املحيط احليوي يف  الهند 

اأوجون وت�صريي هيلز بولية بالتو. كما يعد م�صروع  اأومو بولية 

للحد  و�صيلة  هيلز  و�صريي  اأومــو  يف  البيولوجي  التنوع  »اأعمال 

ويعد  امل�صتدامة«  والتنمية  البيولوجي  التنوع  وحفظ  الفقر  من 

هذا امل�صروع �صراكة ثالثية بني حكومة نيجرييا وحكومة الهند 

)اليون�صكو(.  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  ومنظمة 

ومتت املوافقة على منحة امل�صروع البالغة مليون دولر من حيث 

الهند  بني  الإمنائية  ال�صراكة  �صندوق  جمل�س  قبل  من  املبداأ 

والأمم املتحدة. وُيعد هذا اأول م�صروع يتم اإطالقه يف الهند من 

�صندوق الرفد الهندي والأول مع اليون�صكو.

البيئة  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  املــ�ــصــروع  ــذا  ه اليون�صكو  �صتنفذ 

الإن�صان  وبرنامج  الغابات  لبحوث  النيجريي  واملعهد  الحتادية 

من  باملعهد  العــرتاف  مت  ذلك   اإىل  اإ�صافة  احليوي.  واملحيط 

قبل اتفاقية التجارة الدولية يف الأنواع املهددة بالنقرا�س من 

علمية  هيئة  باعتبارها   )CITES( الربية  والنباتات  احليوانات 

ب�صاأن ال�صرر  عــدم  عن  ا�صتنتاجات  تقدمي  مب�صوؤولية   مكلفة 

Pterocarpus erinaceous )مدريد( يف نيجرييا.
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اال�شتفادة من اجلائزة

البيئة  ل�صون  قابو�س  اليون�صكو-ال�صلطان  جائزة  ا�صتخدام  مت 

بها  فاز  والتي  ٢٠١١م،  لعام  اأمريكي  دولر   3٠.٠٠٠ والبالغة 

غابة  م�صتوى  حت�صني  يف  الــغــابــات   لبحوث  النيجريي  املعهد 

 ،)Forest Herbarium، Ibadan،FHI( باإبادان الع�صبية  الأحراج 

والتي ت�صم  اأويو،  اإبــادان بولية  والتي تقع داخل مقر املعهد يف 

اأكرث من ١5٠.٠٠٠ جمموعة نباتية وُتعد الأكرب يف غرب اإفريقيا 

وتلعب اأدوار املع�صبة الوطنية حيث متثل نتائج املرحلة الرائدة اأو 

ال�صتك�صافية للت�صنيف يف نيجرييا والتي ت�صم عينات خمتلفة 

يف  العاملني  تدريب  مت  وقــد  هــذا  نيجرييا.  يف  النباتات  ــواع  لأن

الت�صنيف من خالل تقدمي الدورات العادية واملتقدمة يف تقنيات 

واإدارة غابات الأحراج الع�صبية يف اجلامعات ومعاهد البحوث، 

والعاملني يف املناطق الع�صبية، على �صبيل املثال: جامعة اأحمدو 

بيلو، وزاريا ومعهد بحوث الكاكاو يف نيجرييا، وجامعة ايلورين 

واملعهد  اإيلورين،  املخزنة،  املنتجات  لبحوث  الوطني  واملعهد 

لبحوث  ــدويل  ال واملعهد  ـــادان،  اإب الب�صتانية،  للبحوث  القومي 

املحا�صيل يف املناطق ال�صتوائية، اإبادان، وغريها الكثري. ولزال 

ت�صنيف ورقمنة العينات الع�صبية م�صتمرًا.

لتحديد  مرجعيًا  مركزًا  بابادان  الع�صبية  الأحراج  غابة  ومتثل 

بالنباتات  يتعلق  ما  وكل  وتوزيعها  وجمعها  وت�صنيفها  النباتات 

النيجريية والبحوث الوطنية والدولية على حد �صواء. 

اخلامتة

عظيمة  مبزايا  يتمتع  الغابات  لبحوث  النيجريي  املعهد  اأ�صبح 

ل�صون  قابو�س  اليون�صكو-ال�صلطان  جائزة  على  ح�صوله  نتيجة 

البيئة يف عام ٢٠١١م. مما جعل احلكومة الحتادية يف نيجرييا 

اأن منحته هذه اجلائزة تقديرًا  تقوم بتو�صيع مهام املعهد، بعد 

اأجل  بفعالية وكفاءة من  العمل  حمليًا ودوليًا، كما �صجعته على 

املعهد  ويعرب  �صلفًا،  املحددة  ومهامه  ور�صالته  روؤيته  حتقيق 

البيئة  ل�صون  قابو�س  اليون�صكو-ال�صلطان  جلائزة  امتنانه  عن 

وحكومة �صلطنة عمان.

 زراعة املُقحمات      

)اجلرتوفا مع 

اللوبيا(

نتيجة جهود 

ال�صت�صالح يف 

موقع التاآكل
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جهود جمعية البيئة العمانية المتعلقة بصون 
التنوع البيولوجي البري والبحري

�شاحبة ال�شمو ال�شيدة تانيا بنت �شبيب اآل �شعيد

رئي�صة جمل�س اإدارة جمعية البيئة العمانية

الأهلية  املنظمة  وهي  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  اإحدى  هي  الُعمانية  البيئة  جمعية 

البيئية الوحيدة يف �صلطنِة ُعمان، وتهدف اإىل �صون الإرث الطبيعي لُعمان من خالل 

البحوث  وتنفيذ  املجتمع  فئات  مع  والتوا�صل  الوعي  ون�صر  التعليم  مثل  متعددة  و�صائل 

العلمية الهادفة اإىل رفد اإجراءات ال�صون واحلماية.

حتر�س برامج التوا�صل مع املجتمع التي تنفذها جمعية البيئة الُعمانية على ا�صتهداف 

املناطق،  كافة  ويف  الثقافية  واخللفيات  الأعمار  خمتلف  من  املجتمع  واأبناء  اأفراد  كل 

وذلك ابتداًء من العاملني يف جني حم�صول اللبان يف ظفار مرورًا بالن�صاء يف جزيرة 

م�صرية وال�صيادين يف حمافظة الو�صطى وانتهاًء بالأطفال وال�صباب يف م�صندم، حيث 

املنا�صط  يف  فعال  ب�صكل  امل�صاهمة  على  وحثهم  املجتمع  اأبناء  كل  مع  التفاعل  نحاول 

املختلفة مثل حمالت التنظيف وحمالت ا�صتزراع الأ�صجار املحلية.

كما اأن برامج التعليم والتثقيف التي تنفذها جمعية البيئة الُعمانية تهدُف للو�صول اإىل 

طالب املدار�س ب�صكل موجه، بغية متكينهم وم�صاعدتهم على معرفة اأهمية حماية و�صون 

الطاقة واملياه واأهمية التنوع الأحيائي يف �صلطنِة ُعمان، اإ�صافًة اإىل ذلك تعمل اجلمعية 

الطالب يف  مع  كذلك  وتعمل  ال�صلطنة  اأرجــاء  واجلامعات يف  الكليات  مع  وثيق  ب�صكل 

فرتة ال�صيف بغية ت�صجيعهم على امل�صاركة يف م�صابقة اخلطابة البيئية العامة لطالب 

الكليات واجلامعات التي تتيح املجال لهم للتعبري عن اأنف�صهم وتنفيذ درا�صات واأبحاث 

وتطوير مهارات القيادة والتوا�صل �صمن موا�صيع بيئية متعددة.
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واأما الدرا�صات والأبحاث التي تقوم بها جمعية البيئة الُعمانية 

فاإنها تهدف اإىل دعم جهود ال�صون واحلماية من خالل توفري 

براهني علمية ومعلومات كافية لرفد عمليات اتخاذ القرارات، 

احل�صاد  عــن  اأبــحــاثــًا  الــربيــة  البيئة  م�صاريع  تت�صمن  حيث 

امل�صرية  الرخمة  وعن طيور  اللبان يف ظفار  لأ�صجار  امل�صتدام 

امل�صنفة لدى الحتاد الدويل ل�صون الطبيعة على اأنها مهددة، 

اإذ تعمل جمعية البيئة الُعمانية على فهم ومعرفة اأمناط التزاوج 

عرب  مراقبتها  جهود  دعــم  مــن  متكنت  كما  لديها،  والتكاثر 

وبالتايل حتديد  م�صارات حتركها  بغيَة فهم  ال�صناعية  الأقمار 

والدلفني  اأبحاث احليتان  م�صاريع  اأما  تواجهها.  التي  املخاطر 

وال�صالحف البحرية و�صونها فتعترب امل�صاريع الأقدم يف اجلمعية 

عن  ب�صيطة  ُنبذة  يلي  وفيما  تقريبًا.  ن�صاأتها  مع  انطلقت  والتي 

م�صاريع وبرامج ال�صون يف البيئتني الربية والبحرية.

م�شاريع �شون البيئة الربية

اأبحاث اجلوارح و�شونها

وال�صقور  الن�صور  مثل  املفرت�صـة،  الطيـور  اأو  اجلـــــوارح  تعترب 

رئي�صية  موؤ�صرات  مبثابة  وغريهـا،  والبوم  وال�صواهني  والعقبان 

على ال�صحـة العامـة للنظـام البيئي، فمن خالل تربعها على قمة 

النظــام.  لذلك  عديدة  خدمات  توؤدي  فاإنها  الغذائية  ال�صل�صلة 

ومثــال على ذلك هو التهامها للماليني من احل�صرات، التي لو 

تركت لت�صببت باأ�صرار كبرية للمحا�صيــل الزراعيــة، ف�صاًل عن 

ت�صاهم يف  النافقة، وبذلك فهي  تغذيتها على جيف احليوانات 

منع انت�صــار الأمــرا�س والأوبئــة. ولكن الطيور اجلارحة تواجه 

�صاهمت  فقد  التهديدات،  من  متنوعة  جمموعة  الأخــرى  هي 

العقــود  مــدى  علــى  التطوير  عمليات  خالل  الب�صــرية  الأن�صطة 

القليلــة املا�صيــة يف تدميــر املوائـل الطبيعيـة للجـوارح وت�صتيتها، 

اإىل جانب الزراعـة املكثفـة اأو ال�صتخدامات الأخـرى لالأرا�صي، 

مــع  الت�صــادم  اأو  الكهربائــي  لل�صعــق  الطيور  تعر�س  ب�صبب  اأو 

اأو  الت�صــمم  اأو  لل�صيــد  تعر�صها  عن  ناهيك  الطاقــة،  اأبــراج 

الأ�صــر، وانخفــا�س معــدل تكاثرها نتيجــة ا�صــتخدام املبيــدات 

التهديدات  هذه  كل  اأدت  وقــد  الأخــرى،  وامللوثــات  احل�صــرية 

املتوا�صلة اإلــى انخفــا�س اأعــداد اجلــوارح وتقليـ�س امل�صــاحات 

اجلغرافيــة املتاحة اأمام العديد من الأنواع.

اآمًنا  ومــالًذا  جنة  تعترب  اأنها  ُعمـان  �صـلطنة  عن  املعروف  ومن 

طيـور  ذلـك  فـي  مبـا  اجلــارحــة،  الطيور  ف�صائـل  مـن  للعديـد 
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ابحاث اجلوارح و�صونها- جمعية البيئة العمانية
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الطيـور  اأنـواع  اأكرث  بني  من  تعترب  والتـي  بالنقـرا�س،  املهـددة 

جمعيـة  بـداأت  وقد  املنطقة.  فـي  بالخطـار  املهـددةُ   اجلارحـة 

البيئـة الُعمانيـة بدرا�صـة هذا النوع من اجلوارح فـي عـام ٢٠١٢، 

ا�صتقرار  اأماكن  اأبرز  اأحد  ت�صكل  ال�صـلطنة  اأن  بنتيجتها  ليتبيـن 

اأن جزيـرة م�صيـرة  درا�صات اجلمعية  اأظهـرت  اإذ  النـوع.  هـذا 

هـي ثاين اأكرب موطـن لتكاثـر طيـور الرخمـة امل�صريـة فـي العالـم. 

يتعلق  ما  يف  احلاليـة  الثغـرات  �صـد  يف  الرغبة  من  وانطالًقا 

وحركتهـا،  الطيـور  بهذه  اخلا�س  البيئي  النظام  ومعرفـة  بفهـم 

الطيــور،  الأبحــاث  الدوليــة  املنظمــة  مــع  التعــاون  مت  فقـد 

من  و�شونها،  اجلــوارح  الأبحــاث  مايبــورغ«  »برينــد  و�شنــدوق 

اأجل تثبيت اأجهزة التتبع عبـر الأقمـار ال�صناعيـة على اجلوارح 

 ١٢ على  التتبع  رقائق  تثبيـت  مت   ٢٠١8 عام  ويف  ال�صلطنة.  فـي 

من طيور الرخمة امل�صرية يف مردم النفايات الواقع يف منطقة 

اأن تلك الطيور مهاجرة، ولكن املفاجاأة  امللتقى، وكان العتقاد 

كانت اأن اأًيا منها مل يهاجر، با�صتثناء ن�صر واحد طار اإىل جنوب 

اأول ن�صور بالغة يتم  البالغ عددها ١٢ هي  اإيران. وهذه الطيور 

تعقبها، بعد تثبيت �صرائح التعقب على 4 من �صغار الن�صور بني 

الرخمة  اأن طيور  باملح�صلة  القول  عامي ٢٠١5-٢٠١7. وميكن 

الــنــوع غري  مــن  معظمها  هــي يف  ُعــمــان  املــوجــودة يف  امل�صرية 

املهاجر، واأن اأعدادها تفوق اإىل حد كبري ما هو متوقع.

ومن اجلدير بالذكر اأن الأبحاث التي قامـت بـها جمعيـة البيئـة 

الُعمانيـة قد اأظهرت احلاجة ال�صديدة اإىل درا�صـة البيئة املحيطة 

بطيـور الرخمـة امل�صريـة واأنـواع اجلوارح الأخــرى، بهــدف توفري 

ويف هذا  وحمايتها.  �صونها  اإجــراءات  لدعم  الالزمة  املعلومات 

ال�صدد فاإن و�صــع خرائط مف�صلة تبني الأخطــار التي تهددها، 

مثــل خطــوط التيــار الكهربائــي ذات التوتر املنخفــ�س، ورفدها 

ي�صـاهم  اأن  الطيـور، ميكـن  تلك  عـن حركـة  املتوفـرة  بالبيانـات 

ح�صا�صية  الأكـــرث  للمناطق  خرائـط  و�صـع  فـي  كبري  حــد  اإىل 

ل�صـتخدامها �صمـن جهـود ال�صـون واحلمايـة للجوارح.

اأبحاث اأ�شجار اللبان و�شونها

كان للبان دور حيوي �صمن الرتاث والثقافة الُعمانية، حيث كان 

خلت،  قرون  طوال  على  ظفار  لأهايل  الرئي�صي  الدخل  م�صدر 

كما كان لأ�صجار اللبان دوٌر بيئٌي هام، اإذ اأنها تنمو يف املناطق 

اأي�صًا  وهي  التقليدية،  للزراعات  عــادًة  ت�صلح  ل  التي  النائية 

لتاأمني الظالل  ُتعُدّ م�صدرًا  اأنها  التاآكل، كما  حتمي الرتبة من 

واملاأوى للكائنات الدقيقة. يتم ح�صاد حم�صول اللبان من خالل 

اأن  الباحثون  لحظ  ولقد  واأغ�صانها،  الأ�صجار  جــذوع  جتريح 

عمليات التجريح باتت قا�صية على ال�صجرة وتوؤدي اإىل ت�صّررها 

ب�صكل يتجاوز قدرتها على التعايف.

بتمويل من بنك )HSBC( وباإ�صراف الراحل الدكتور حم�شن 

اأربع  على  بالرتكيز  زمنيًا  الطويل  امل�صروع  هذا  بــداأ  العامري 

مناطق جتريبية يف حمافظة ظفار بهدف حتديد التواتر الأن�صب 

دون  اللبان  من  جيدًا  حم�صوًل  يعطي  الذي  التجريح  لعمليات 

الإ�صرار بال�صجرة، وخالل الفرتِة ما بني ٢٠١٢ – ٢٠١7 متت 

مراقبة ١8٠ �صجرة لدرا�صة معّدل التوريق واإنبات البذور كموؤ�صٍر 

على �صحة الأ�صجار.

اأجل �صمان جناح جهود ال�صون واحلماية؛ فقد قام فريق  من 

الأطــراف  كافة  مع  بالتوا�صل  البيئيِة  والتوعيِة  املجتمع  �صوؤون 

ذات ال�صلة والعالقة، بهدف رفع م�صتوى الوعي وتر�صيخ ثقافة 

على  اأو  املحلي  املجتمع  م�صتوى  على  �صواء  واحلماية  ال�صون 

واملنظمات. كما جرى تقدمي عرو�س مرئية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 

وحما�صرات توعوية يف املدار�س العامة وجمعيات املراأة الُعمانية 

يف حمافظة ظفار.

كما مت تنظيم حلقات عمل خالل عام ٢٠١6 يف حمافظة ظفار 

ا�صتهدفت اجلهات احلكومية ذات ال�صلة اإ�صافًة اإىل العاملني يف 

جمال جني اللبان، ومت خالل هذه احللقات و�صع جمموعة من 

التو�صيات تتعلق بالأبحاث واحلوكمة وقوانني التجارة والتثقيف 
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املوؤ�ص�صات احلكومية  التو�صيات على  تعميم هذه  والتوعية، ومت 

املخت�صة، و�صتوا�صل جمعية البيئة الُعمانية العمل حلث اجلهات 

بغيِة تطوير قوانني  التو�صيات  لتطبيق هذه  املخت�صة  احلكومية 

وممار�صات جني اللبان يف حمافظِة ظفار.

م�شاريع �شون البيئة البحرية

م�شروع اأبحاث ال�شالحف البحرية و�شونها

لقد مت ب�صكل ل لب�س فيه تاأكيد الأهمية البالغة التي متثلها �صلطنة 

ُعمان على امل�صتوى العاملي يف ما يتعلق ببقاء ال�صالحف البحرية، 

من خالل امل�صوحات والأبحاث العديدة التي مت اإجراوؤها داخل 

ال�صياق؛  هذا  ويف  املا�صية.  �صنة  الأربعني  مدار  على  ال�صلطنة 

الثالث  ال�صنوات  خالل  الُعمانية  البيئة  جمعية  ا�صطلعت  فقد 

املتعلقـة  الأبحـاث  �صعيد  على  رائد  قيادي  بدور  املا�صية  ع�صرة 

وزارة  مع  بالتعاون  وذلــك  ال�صلطنة،  يف  البحريـة  بال�صـالحف 

العلمــاء  واأهــم  اأكبــر  املناخية ومــع نخبة مــن  البيئة وال�شوؤون 

واخلبــراء الدولييــن يف هذا املجال؛ الأمر الذي اأثمر عن تعزيــز 

معرفتنا وفهمنـا للمحيــط احليــوي والبيئــي لل�صــالحف، وكذلك 

ت�صليط  جانب  اإىل  وحمايتها،  ب�صونها  املتعلقة  لالحتياجــات 

ال�صـالحف  اأهميـة  مــدى  على  العاملـي  امل�صـتوى  علـى  ال�صوء 

البحريـة فـي ُعمـان. 

مع  م�صيــرة،  جزيــرة  فــي  رئي�س  ب�صــكل  امل�صــروع  يتمركــز  و 

يقوم  حيث  الرميانــي.  �صــالحف  علــى  خا�س  ب�صكل  الرتكيز 

الرمياين  �صالحف  تع�صي�س  مو�صم  خارج  امليدانيون  امل�صاعدون 

اخل�صراء  ال�صالحف  مثل  الأخــرى،  ال�صالحف  ــواع  اأن مبراقبة 

عــام  وفــي  الزيتونية.  ريــديل  و�صالحف  ال�صرفاف  و�صالحف 

�صـالحف  تع�صـي�س  لبيانـات  مبدئيـة  مراجعـة  ك�صــفت   ،٢٠١3

عـامي  بيـن  مـا  الواقعة  الفتـرة  يف  ت�صجيلها  مت  التي  الرميانـي، 

٢٠٠8 - ٢٠١٢ عن وجود موؤ�صرات اأولية حول حـدوث انخفـا�س 

جزيــرة  علــى  الــرميــاين  �صالحف  تع�صي�س  ن�صــبة  فـي  حـاد 

م�صيــرة، حيــث انخفــ�س عــدد الإنــاث املع�ص�صــة بن�صــبة الثلثيــن 

الفتـرة  فـي  اأخذهـا  تــم  التــي  التقديــرات  مــع  مقارنــة  تقريبــًا 

لأعداد  اأي�صًا  احلاليـة  التقديـرات  اأن  .كما   ١98٠ عام  قبـل  مـا 

هي  توؤكد  م�صرية،  جزيرة  على  املع�ص�صة  الرمياين  �صالحف 

الأخرى علـى مدى خطـورة هـذه النتائـج،  حيث بلغ عـدد اإنـاث 
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عـام ٢٠١4 ح�صـب  فـي  زارت جزيـرة م�صيـرة  التـي  ال�صـالحف 

التقديـرات ١١،٠٠٠ �صـلحفاة، مقارنـة مع 3٠،٠٠٠ اإىل 4٠،٠٠٠ 

ال�صـبعينيات مـن  اأواخـر  فـي  اأنها زارت اجلزيرة  يقّدر  �صلحفاة 

اأما م�صادر الأخطار الرئي�صية التي تهـدد كاًل  القـرن املا�صـي. 

ال�صـتخدامات  مـن  فتاأتي  الطبيعية  وموائلهـا  ال�صـالحف  مـن 

املكثفـة  ال�صـاحلية  التنميـة  اأن�صطة  مثـل  لالأرا�صـي،  ال�صـلبية 

بالإ�صافـة  ال�صـواطئ،  علـى  املركبـات  وقيـادة  ال�صوئي  والتلوث 

اإلـى املخاطـر البحريـة، مثـل ا�صطياد ال�صـالحف ب�صـباك  طبًعا 

ال�صيـد عـن طريـق اخلطـاأ )ال�صيـد العر�صـي(.

وبناًء على التقييـم الذي مت اإجراوؤه  لأعداد �صـالحف الرميانـي 

الأنــواع  ببقاء  املخت�صـة  اللجنة  قبل  مـن   ٢٠١5 عـام  البحريـة 

احلية التابعة لالحتـاد الدولـي ل�صـون الطبيعـة، فقد مت ت�صنيـف 

ت�صتوطن  التي  الرميانـي  �صـالحف  مـن  الفرعيـة  الف�صيلـة  هـذه 

باتت  اأنهـا  علـى  الهنـدي  املحيـط  مـن  الغربـي  ال�صـمايل  الق�صـم 

دق  الذي  الأمر  ال�صـديد،  باخلطـر  املهـددة  الأنـواع  �صمـن  مـن 

ناقو�س اخلطر ب�صاأن احتماليـة انقرا�صهـا مـن موائلهـا الطبيعيـة 

فـي امل�صـتقبل القريـب، حيث ا�صـتند هـذا التقييـم اإىل التقاريـر 

التـي اأ�صـارت اإلـى انخفـا�س اأعـداد هـذه ال�صـالحف التـي اعتـادت 

التع�صـي�س علـى جزيـرة م�صيـرة.

م�شروع النه�شة ل�شون احليتان والدالفني

النه�صـة  �صـركة  جانب  من  واملتوا�صل  الكبري  الدعم  بف�صل 

للخدمـات )�س.م.ع.ع(، فاإن م�صـروع النه�صة لأبحـاث احليتـان 

قد   ،٢٠١١ عـام  فـي  انطلـق  قد  كان  الـذي  و�صونها،  والدلفيـن 

ا�صتمر بنف�س الزخم خـالل عـام ٢٠١8، وذلك بالتن�صـيق والتعـاون 

والثــروة  الزراعــة  ووزارة  املناخيــة  وال�شــوؤون  البيئـة  وزارة  مـع 

ال�شــمكية. حيث تاأوي املياه الُعمانية ما يزيد على ع�صرين نوعًا 

من احليتان والدلفني، وقد تركزت جهــود الأبحــاث وال�صــون 

التــي قامــت بهــا اجلمعيــة خــالل ال�صــنوات القليلة املا�صية علـى 

حيتـان بحـر العـرب احلدباء.

 ت�صـتهر احليتان احلدباء عامليـًا باأنهـا تقطـع اأ�صـواًطا طويلـة فـي 

هجرتهـا املو�صـمية بيـن مناطـق التغذيـة القطبيـة وبيـن مناطـق 

قد  اجلمعية  اأجرتها  التي  الأبحاث  اأن  اإل  ال�صـتوائية؛  التكاثـر 

اأثبتـت اأن احليتـان احلدبـاء فـي بحـر العرب هـي الوحيـدة مـن 

مطلًقا،  موطنها  تهاجر  ل  التـي  العالـم  فـي  الأنـواع  هـذه  بيـن 

اجلغرافيـة  البقعة  ذات  فـي  وتتكاثـر  تتغـذى  اأن  ل  تف�صّ واإمنــا 

التـي تتواجـد فيها، علًما اأن هـذا الأمـر ليـ�س هـو الوحيـد الـذي 

بّينت  حيث  العالـم،  فـي  احليتـان  مـن  غريهـا  عـن  مييزهـا 

اأحــدث الأبحــاث التــي قمنــا بهــا موؤخــًرا باأنهــا ُتعتبــر مــن اأقــل 

احليتــان عــدًدا، مما قد يجعلها من بني اأكثــر احليتــان عر�صــة 

فـي  حـوت   ١٠٠ تتجاوز  ل  قد  فاأعدادهـا  العالـم،  فــي  للخطــر 

بحـر ُعمـان على اأبعد تقدير.

احليتان خالل  فردًا من هذه   ١4 تعقب  امل�صروع  مت �صمن هذا 

�صلوكياتها  فهم  بغية  وذلــك   ،٢٠١7–٢٠١4 بني  ما  ال�صنوات 

احليتان  بقيت معظم هذه  انت�صارها، حيث  ومناطق  وموا�صمها 

يف املياه املجاورة لل�صواحل الُعمانية مع ق�صاء معظم الوقت يف 

املوئلني الرئي�صني وهما خليج م�صرية وخليج احلالنيات.

بحر  حيتان  ــاث  اإن اأحــدى  على  اأطلق  الــذي  ال�صم  هو  )لــبــان( 

العرب احلدباء التي مت تعقبها يف خليج احلالنيات، وقد قامت 

بعبور منطقة �صمال املحيط الهندي لت�صل اإىل ال�صاحل اجلنوبي 

فيها ر�صد عملية عبور حليتان بحر  يتم  اأول مرة  للهند، وهذه 

�صرورة  على  يوؤكد  مما  الهند،  اإىل  ُعمان  من  احلدباء  العرب 

واأهمية التعاون الدويل.

ول ريب اأن ن�صاطات التنمية ال�صاحلية امل�صتمرة وعمليات ال�صيد 

وتزايد حركة املالحة البحرية والن�صاطات ال�صناعية التي تتم 

اب���س���ت  ال��م��ج��ر  االح���ت���ف���ال ب��ت��س��ل��ي��م ال���ج���ائ���زة ف���ي دورت����ه����ا ال��خ��ام��س��ة ع��ش��ر ب��م��دي��ن��ة ب���ود 46



جميعها �صمن املوائل الطبيعية الرئي�صة للحيتان، ت�صكُل بواعَث 

املحلي  ال�صعيدين  على  بالتن�صيق  اجلمعية  تقوم  لــذا  للقلق، 

والدويل لدعم جهود ال�صون واحلماية.

حملة تغيري ال�شلوكيات اخلاطئة للق�شاء على ظاهرة 

ال�شيد اخلفي

اأبرز  مت توثيق حالت الت�صابك مع �صباك �صيد الأ�صماك كاأحد 

العرب،  بحر  احليتان احلدباء يف  تهدد  التي  الرئي�صة  املخاطر 

اأن الفوتوغرايف  الت�صوير  ل�صجالت  �صابق  حتليل  اأظهر   حيث 

3٠-4٠ % من اأعداد احليتان تظهر عليها عالمات ت�صري اإىل اأنها 

قد علقت �صابًقا يف �صباك ال�صيد. ويجدر التنويه اإىل اأن حالت 

ت�صابك الأحياء البحرية مبعدات ال�صيد قد ازدادت ب�صكل كبري 

بعد �صبعينيات القرن الع�صرين وباتت ت�صكل اإحدى اأهم الق�صايا 

اإىل  اأ�صا�صًا  ذلــك  ويرجع  اأجــمــع.  العامل  م�صتوى  على  البيئية 

ال�صتخدام الكبري للمواد ال�صطناعية امل�صنوعة من مواد قوية 

يف معدات ال�صيد. وقد مت اإطالق حملة لتغيري �صلوك ال�صيادين 

ملعاجلة هذه امل�صكلة يف جزيرة م�صرية، من خالل توفري �صل�صلة 

الالزمة  التخفيف  اإجــراءات  حول  تتمحور  التي  التدخالت  من 

بكل اأنواعها وامل�صاركة املجتمعية، والتوعية، والتعليم، والأن�صطة 

الت�صويق  اأدوات  الدرا�صة  وت�صتخدم  الأر�ـــس.  على  تقام  التي 

الجتماعي الذي يركز على املجتمع، والذي �صيكون حمور هذا 

امل�صروع يف عام ٢٠١9.

م�شروع �شون حممية جزر الدميانيات الطبيعية

قامت �شركة تنمية نفط ُعمان بتمويل م�صروع �صون حممية جزر 

يف  املتطوعني  انخراط  اإىل  هدَف  الذي  الطبيعية،  الدميانيات 

حمالت التنظيف لإزالة املخلفات البحرية �صواء من حتت املاء 

اأو من على �صواطئ املحمية البحرية الوحيدة يف ُعمان. وتاأوي 
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�صواطئ  وتوؤَّمن  املرجانية  ال�ُصعب  من  متنوعة  جمموعة  اجلزر 

اخل�صراء،  وال�صالحف  ال�صرفاف  �صالحف  لتع�صي�س  اآمــنــة 

والأ�صماك  البحرية  الطيور  من  للعديد  طبيعٌي  موئٌل  اأنها  كما 

اأن بع�س هذه الأنواع  والالفقاريات والكثري من النباتات، علمًا 

هي من الأنواع املحلية املتوطنة يف املنطقة.

ولن�صاطات  الرتفيهية  للن�صاطات  جذب  منطقة  املحمية  وت�صكل 

لتحول  البحرية  الــتــيــارات  مــع  تــرتافــق  الــتــي  املحلي،  ال�صيد 

البال�صتيك  ذلك  يف  مبا  البحرية  للنفايات  مكب  اإىل  املحمية 

البيئي  النظام  على  توؤثر  التي  املخلفات  من  وغريها  وال�صباك 

هذا  خالل  من  الُعمانية  البيئة  جمعية  �صعت  فقد  لذا؛  الفريد. 

الوعي  لن�صر  العمل مع ما يزيد على ١٢٠ متطوعًا  اإىل  امل�صروع 

ورفع �صويته حول اأهمية هذه املحمية الطبيعية، وذلك بالتعاون 

والــرثوة  الــزراعــة  ووزارة  املناخية  والــ�ــشــوؤون  البيئة  وزارة  مع 

ال�شمكية و�شركة اأفريدا للعلوم البيئية ومركز العلوم البحرية 

و�شركة  للت�شويق  �شل  و�شركة  ُعــمــان  بحر  ونـــادي  وال�شمكية 

تراك�ض و�شركة املطاحن الُعمانية وميناء املوج.

باإزالة ٢٠٢ كي�س  اأيام  قامت فرق املتطوعني وعلى مدى ثمانية 

ما يعادل )١٠64 كيلوجرامًا( من النفايات وامللوثات من ثالثة 

�صواطئ، كما قام املتطوعون من الغوا�صني باإزالة 59٠ كيلوجرامًا 

من �صباك ال�صيد واملرا�صي املهملة من 3 مواقع رئي�صة للغو�س، 

وقد مت التخل�س من 9١٠ كيلوجرامًا من النفايات فيما مت اإر�صال 

وذلك  التدوير،  اإعــادة  حمطات  اإىل  املتبقية  كيلوجرامًا   743

بالتعاون مع �صركة اأفريدا للعلوم البيئية، وهناك م�صاٍعِ م�صتقبلية 

جلمعية البيئة الُعمانية ملوا�صلة برامج ن�صر الوعي التي تتم عرب 

التوا�صل والعمل مع فرق املتطوعني، والتي تهدف اإىل امل�صاهمة 

يف جهود ال�صون واحلماية.
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بركة ال�صرف -  ولية احلمراء.  اأحمد ال�صكيلي



ال���ب���ي���ئ���ة  ل�������ص�������ون   ق��������اب��������وس   ال�����س�����ل�����ط�����ان     - ال�����ي�����ون�����س�����ك�����و   49ج��������ائ��������زة  

 جهود الجمعية الجيولوجية العمانية 
في صون اإلرث الجيولوجي

ح�شام بن �شامل الرواحي

جيولوجي

�صلطنة  املهنية يف  اجلمعيات  اأوىل  من  واحدة  العمانية  اجليولوجية  اجلمعية  تعترب 

املجتمع  ولأفــراد  لأع�صائها  اجليولوجية  املعرفة  وتطوير  ن�صر  اإىل  تهدف  وهي  عمان، 

العماين من املواطنني واملقيمني والزوار وطلبة املدار�س واجلامعات، وقد اأولت اجلمعية 

اجليولوجي  الــرتاث  حماية  يف  ال�صلة  ذات  املو�صوعات  من  للكثري  الفائقة  العناية 

واحلفاظ عليه، اإذ تعد احلدائق اجليولوجية من اأهم الو�صائل الأ�صا�صية للحفاظ عليه 

التعليمية  والفعاليات  الأن�صطة  اإقامة  احلثيثة  اجلهود  هذه  اأ�صكال  ومن  وا�صتدامته، 

الإ�صت�صارة  لتقدمي  الوطنية  للم�صاريع  النقا�صية  احللقات  يف  وم�صاركتها  املختلفة 

اجليولوجية ولتقييم فكرة احلدائق اجليولوجية يف �صلطنة عمان وتطويرها.

و�صمن اإطار الأن�صطة والربامج العلمية التي نظمتها اجلمعية اجليولوجية العمانية يف 

جمال �صون الإرث اجليولوجي يف ال�صلطنة قيام اجلمعية بتنظيم العديد من الرحالت 

امليدانية لزيارة املواقع اجليولوجية املختلفة يف جبال احلجر ال�صرقي والغربي يف �صلطنة 

حمافظة  يف  اأدم  ولية  اىل  واأي�صًا  الو�صطى  مبحافظة  والدقم  حموت  ووليتي  عمان 

الداخلية وال�صاحل ال�صرقي ملحافظة ظفار، هذه الرحالت امليدانية �صعت اإىل تعريف 

ومناق�صة امل�صاركني من اخلرباء وطلبة اجلامعات واملدار�س واملهتمني بعلم اجليولوجيا 

الرثوات  بهذه  وتعريفهم  اجليولوجية  والأبحاث  الدرا�صات  اإليه  و�صلت  ما  باآخر 

اجليولوجية التي يجب املحافظة عليها، كما اأنها قامت بتنظيم العديد من املحا�صرات 

هذه  اأن  وكيف  اجليولوجية  الرثوات  عن  املختلفة  الوليات  يف  الأفراد  لتوعية  العلمية 

والبيئة املحيطة بهم. تاريخ مناطقهم  يتجزاأ من  تعترب جزءًا ل  الرثوات اجليولوجية 
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العماين  الفريق  جنح  احلديثة  العلمية  الكت�صافات  جانب  ومن 

اجليولوجية  اجلمعية  قبل  من  املدعوم  الكهوف  ل�صتك�صاف 

)اأحد  الكندي  حممد  الدكتور  اجليولوجي  وبقيادة  العمانية 

لها(  ال�صابق  والرئي�س  العمانية  اجليولوجية  اجلمعية  اأع�صاء 

جبال  من  خمتلفة  مناطق  يف  الكهوف  من  العديد  اإكت�صاف  يف 

تطويرها  بعد  ن�صطة  ال�صياحية  احلركة  �صيجعل  مما  احلجر، 

والرتويج  اجليولوجية  احلدائق  فكرة  تطوير  يف  و�صي�صاعد 

قام  كما  املغامرات،  وهواة  الزوار  من  الكثري  جلذب  للمنطقة 

اأي�صا الدكتور حممد الكندي وجمموعة من اخلرباء والباحثني 

الدينا�صورات  عظام  اأحافري  من  حديثة  جمموعة  باكت�صاف 

هذه  و�ُصِلّمت  �صنة،  مليون   7٠ نحو  قبل  عا�صت  التي  والثدييات 

عليها. واملحافظة  لدرا�صتها  الطبيعي  التاريخ  ملتحف  العينات 

وقامت اجلمعية بن�صر العديد من ال�صدارات املتنوعة واملرتبطة  

مبجال اجليولوجيا يف �صلطنة عمان باللغات العربية والجنليزية 

والملانية. ومن هذه الإ�صدارات كتاب »روائع عمان اجليولوجية« 

وهو كتاب م�صور يحتوى على 3٠ موقعًا جيولوجيًا من خمتلف 

واأي�صا  موقع،  كل  جليولوجية  مب�صط  �صرح  مع  ال�صلطنة  اأنحاء 

 »Field Guide to the Geology of Northeastern Oman« كتاب

والذي يقدم معلومات جيولوجية ملواقع خمتلفة يف �صمال �صرق 

ال�صلطنة. 

يف  رئي�صا  �صريكا  العمانية  اجليولوجية  اجلمعية  تعترب  و 

الو�صطى  مبحافظة  اجليولوجية  احلديقة  مبادرة  تنفيذ 

التنويع  لتعزيز  الوطني  للربنامج  الواعدة  املبادرات  اإحدى 

من  ال�صتفادة  اإىل  املبادرة  وتهدف  )تنفيذ(،  القت�صادي 

جذب  نقطة  اإىل  احلديقة  لتحويل  الطبيعية  البيئة  عنا�صر 

اجليولوجية  وال�صياحة  البيئية  ال�صياحة  بني  جتمع  �صياحي 

لتعزيز املقومات ال�صياحية لولية الدقم واملناطق املحيطة بها. 

و قد �صاركت اجلمعية اجليولوجية العمانية يف عدة اجتماعات 

ملناق�صة  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  مع 

يف  بامل�صاركة  قامت  واأي�صا  اجليولوجية  احلدائق  مو�صوع 

مواقع  ملفات  اإعداد  حول  الت�صاوري  الإقليمي  الإجتماع 

والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  نظمته  الذي  اجليوبارك 

والثقافة )اليون�صكو( بالتعاون مع الدول العربية بالكويت اإذ قام 

الع�صو الإداري للجمعية اجليولوجية العمانية اجليولوجي ح�صام 

بن �صامل الرواحي بالتعاون مع املهند�س زاهر بن حمد الريامي 

بتقدمي عر�س  ال�صياحة(  بوزارة  ال�صياحية  التنمية  )مدير عام 

على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  تهدف  التي  املبادرات  لإحدى  مرئي 

ال�صياحة اجليولوجية يف �صلطنة عمان يف هذا الجتماع القليمي.

و يف الوقت احلايل تقوم اجلمعية بعمل درا�صة جدوى لإمكانية 

تطوير املواقع اجليولوجية املختلفة لتكون حدائق جيولوجية وطنية 

لليون�صكو  العاملية  اجليولوجية  احلدائق  قائمة  على  واإدراجها 

وذلك جنبا اإىل جنب مع و�صع ا�صرتاتيجية للتنمية الإجتماعية 

والإقت�صادية والبيئية امل�صتدامة للحديقة اجليولوجية يف عمان.  

n

حديقة احلقف اجليولوجية- اجلمعية اجليولوجية العمانية
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مدخل كهف جمل�س اجلن - ولية قريات.  اأحمد الطوقي
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Rock Hyrax.   By Said Mohammed Alshanfariالوبر ال�صخري.  �صعيد بن حممد ال�صنفري
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 جهود وزارة البيئة والشؤون المناخية 
في سلطنة عمان في صون الطبيعة

د. ثريا بنت �شعيد ال�شريرية

املديرة العامة امل�شاعدة ل�شون الطبيعة

املديرية العامة ل�شون الطبيعة

وزارة البيئة وال�شوؤون املناخية 

احلكيمة  الروؤية  وبف�صل  املباركة  النه�صة  بزوغ  منذ  الر�صيدة  احلكومة  اأولت  لقد 

ورعاه-  اهلل  -حفظه  املعظم  �صعيد  بن  قابو�س  ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

مواطنها  وحماية  الفطرية  احلياة  واإمناء  الطبيعية  والرثوات  باملوارد  كبريًا  اهتمامًا 

حممي  مكان  اأول  باإعالن  جليا   هذه  وياأتي  العمانية،  البيئة  بها  تزخر  التي  الطبيعة 

رقـم )75/38( حر�صًا  ال�صامـي  ال�صلطاين  املر�صوم  القرم مبوجب  منطقة  مفتوح يف 

من احلكومة العمانية باأهمية املوقع  واإعرتافًا ب�صرورة املحافظة على احلياة الفطرية،  

وتوا�صلت اهتمامات القائد املفدى بالبيئة العمانية حيث اأ�صدر اأوامره ال�صامية يف عام 

املجموعة  و�صلت  ١98٠م  عام  ويف  الأ�صلي  موطنها  اإىل  العربي  املها  باإعادة  ١974م 

املها  من  قطيع  اأول  اإطالق  مت  عامني  وبعد  ال�صلطنة  اإىل  املها  حيوانات  من  الأوىل 

الرامية  اجلهود  وتوا�صلت  الو�صطى  مبحافظة  احلرا�صي�س  جدة  منطقة  يف  العربي 

والقوانني  الت�صريعات  من  الكثري  اإ�صدار  مت  حيث  عمان  يف  الفطرية  احلياة  ل�صون 

والتي  ٢٠٠٠م  عام  يف  الإحيائي  التنوع  عمل  وخطة  الوطنية  الإ�صرتاتيجية  واإعداد 

احلياة  و�صون  الطبيعية  املحميات  واإعالن  الطبيعية،  املوارد  وا�صتخدام  اإدارة  تنظم 

امل�صتدامة.  التنمية  لأهداف  حتقيقا  القادمة  لالأجيال  ا�صتمرارها  ل�صمان  الفطرية 

تعترب �صلطنة عمان من الدول ذات التنوع اجلغرايف وتتميز بالتنوع الإحيائي الفريد، 

وتنظر ال�صلطنة اىل مفردات احلياة الفطرية على اأنها ثروة وطنية يجب املحافظة عليها 

من خطر التهديدات والتعديات الب�صرية كونها متثل اإرثًا وطنيًا ف�صاًل عن اأهميتها يف 
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الطبيعية  املوارد  ويعد �صون  ال�صياحي،  تعزيز مقومات اجلذب 

وحماية مفردات احلياة الفطرية وموائلها الطبيعية واملحافظة 

اأمرًا يف غاية الأهمية؛ وذلك  على التنوع الأحيائي يف ال�صلطنة 

لأن  اأي تغري يف البيئات الطبيعية �صوف يواكبه خ�صارة ل تعو�س 

هذه  اأن  كما  النادرة،  الطبيعية  املوارد  يف  �صديد  ونق�س  بثمن 

اجلائر  الرعي  بينها  من  حتديات  عدة  تواجه  الطبيعية  املوارد 

وتدهور  واجلفاف  والت�صحر  الرتبة  وتاآكل  الأ�صجار  وقطع 

الأرا�صي وغريها. 

ويف �صوء ذلك بداأت ال�صلطنة يف عام )١983م( باإن�صاء نظام 

عن  تف�صيلية  خططًا  اأعــدت  كما  الطبيعية  للمحميات  متكامل 

برنامج  تنفيذ  مت  كما  الطبيعية  �صون  مناطق  واإدارة  ت�صميم 

التنوع  موارد  بهدف حتديد  ال�صاحلية  للمناطق  لإعداد خرائط 

الأحيائي بها واملخاطر التي تهدد اأولويات حمايتها بالتعاون مع 

)الحتاد العاملي ل�صون الطبيعة ()IUCN( حيث مت حتديد بع�س 

ا�صتخداماتها  وت�صنيف  ال�صاحلية  للمناطق  املتجددة  املــوارد 

الوطنية   »اخلطة  و�صع  اي�صًا  مت  كما  اإدارتها.  وو�صائل  املختلفة 

لإدارة ال�صعاب املرجانية«.

مفردات التنوع االأحيائي يف ال�شلطنة

لعنا�صر  املهمة  املكونات  من  الياب�صة  على  الأحيائي  التنوع  يعد 

ت�صم  والغابات  املراعي  اأن  حيث  بال�صلطنة  الأحيائي  التنوع 

جمموعة متنوعة من اأنواع النباتات، اذ مت ت�صجيل ما يزيد على 

اجلافة  ال�صحاري  يف  ينمو  ما  منها  النباتات  من  نوعًا   ١4٠7

واملناطق  الأودية  وجماري  اخل�صبة  املناطق  يف  ينمو  ما  ومنها 

ال�صاحلية. وتعد البيئات النباتية بال�صلطنة فريدة من نوعها من 

خالل متيز كل بيئة مبجموعة من النباتات والأ�صجار تكيفت للنمو 

وجبال  ظفار  حمافظة  جبال  وتعد  الأخرى.  البيئات  دون  فيها 

واله�صبة  والغربي  ال�صرقي  احلجر  جبال  و�صل�صلة  عمان  �صمال 

�صاطئ الدقم.  قا�صم الفار�صي
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لالأنواع  الرئي�صية  املراكز  اأهم  الو�صطى من  اجلريية مبحافظة 

النباتية بال�صلطنة، حيث يوجد يف منطقة اجلبل الأخ�صر بع�س 

اأنواع الأ�صجار املعمرة التي تنفرد بها ال�صلطنة كاأ�صجار العلعالن 

والعتم والبوت. 

وتتميز البيئة العمانية برثاء احلياة الربية حيث ت�صم الثدييات 

من  جمموعة  منها  نوعًا   )99( حوايل  ال�صلطنة  يف  الربية 

بالإنقرا�س  املهددة  الثدييات  ت�صمل  التي  النادرة  احليوانات 

العربي  والغزال  العربي  والوعل  العربي  واملها  العربي  كالنمر 

وال�صبع  والو�صق  م�صريه  واأرنب  النوبي  والوعل  الرمي  وغزال 

املخطط والثعلب الرملي وغريها.

ال�صواطئ  بني  العمانية  الطبيعية  البيئات  تنوع  �صاعد  وقد 

احل�صوية  والأودية  العالية  اجلبال  وقمم  واخلريان  ال�صاحلية 

جتد  اأن  يف  املمتدة  وال�صحاري  ال�صهلية  واملناطق  وال�صبخات 

الأنواع املختلفة من الطيور البيئة التي تنا�صبها للعي�س والتكاثر.  

بع�صها  الطيور  اأنواع  من  نوعًا   )546( حوايل  حتديد  مت  حيث 

هجرته،  اأثناء  ال�صلطنة  اأرا�صي  يف  يتوقف  زائر  والآخر  مقيم 

مكانًا  جزر  من  به  ارتبط  وما  لل�صلطنة  ال�صرقي  ال�صاحل  ويعد 

ل�صرتاحة الكثري من الطيور املهاجرة بني قارات اآ�صيا وافريقيا 

واأوربا. وت�صتوطن يف حممية جزر الدميانيات الطبيعية والأخوار 

يف حمافظة ظفار العديد من اأنواع الطيور وبح�صب  الدرا�صات 

يوجد حوايل )76( نوعًا من الطيور يف حممية جزر الدميانيات 

وي�صكل هذا العدد حوايل ١٠% من اأعدادها يف العامل.

من  نوعًا   )١١٠( من  اأكرث  بال�صلطنة  يوجد  ذلك  عن  ف�صاًل 

الزواحف واآلف الأنواع من الالفقاريات. 

ويقرتن التنوع الأحيائي الربي بتنوع بحري غني متثل يف خمتلف 

يفد  حيث  الأ�صماك  خا�صة  وال�صاحلية  البحرية  احلياة  اأنواع 

احليتان  من  نوعًا   )٢١( حوايل  العمانية  البحرية  البيئة  اإىل 
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والدلفني، منها حوت العنرب واحلوت الأحدب والدولفني ال�صائع 

وحوت  الأحدب  احلوت  ويعترب   . القنيني  الأنف  ذو  والدولفني 

العنرب من الثدييات البحرية العمانية امل�صنفة يف قائمة الحتاد 

العاملي ل�صون الطبيعة. ومتثل هذه الأنواع ربع الأنواع املعروفة 

من احليتان والدلفني يف العامل .

وقد اأمكن ح�صر ما يزيد على )١3٠( نوعًا من ال�صعاب املرجانية  

يف مياه بحر عمان وبحر العرب ويتم ب�صفة م�صتمرة اكت�صاف 

باأنها غري عادية  ال�صلطنة  الأنواع يف  اأخرى، وتعرف هذه  اأنواع 

مناطق  يف  املنت�صرة  بال�صعاب  مقارنة  خ�صائ�صها  من  كثري  يف 

اأنواع  الكثري من  الأخرى  ال�صعاب  ت�صم  العامل حيث  اأخرى من 

حيث  العمانية  البحار  يف  الأمر  يختلف  بينما  املختلفة  املرجان 

تكون معظمها من نوع واحد. 

اأربعة  منها  البحرية  ال�صالحف  من  اأنواع  اإىل خم�صة  بالإ�صافة 

اأهم  وتعد جزيرة م�صرية من  العمانية.  ال�صواطئ  تع�ص�س على 

كما  العامل  يف  الرمياين  ف�صيلة  من  ال�صالحف  تع�صي�س  مواقع 

اأكرث الأنواع التي تع�ص�س يف معظم  اأن ال�صلحفاة اخل�صراء تعد 

بها  يع�ص�س  التي  احلد  راأ�س  منطقة  وخا�صة  ال�صلطنة  �صواحل 

�صنويا،  الف�صيلة  األفا )١3٠٠٠( من هذه  اأكرث من ثالثة ع�صر 

خمتلف  من  وال�صائحني  والدار�صني  العلماء  اهتمام  حمل  وهي 

اأنحاء العامل.

يف  البحرية  البيئة  لأنظمة  كبرية  اأهمية  القرم  اأ�صجار  وت�صكل 

العامل فهي اإىل جانب كونها تلعب دور احل�صانات لكائنات بحرية 

عديدة فانها ت�صهم يف اإثراء البيئة البحرية. وتعترب اأ�صجار القرم 

مرعى ومالذًا دائمًا للعديد من الأ�صماك والكائنات البحرية؛ اإذ 

للمياه  انتقالها  قبل  املناطق  تلك  يف  الكائنات  هذه  �صغار  تنمو 

العميقة كالروبيان والق�صريات واملحاور وال�صرطانات، بالإ�صافة 

اإىل  الكائنات  لتلك  املنا�صب  للغذاء  وفريًا  م�صدرًا  كونها  اإىل 
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التاآكل  من  ال�صواطئ  حماية  يف  اأ�صا�صيًا  دورًا  تلعب  اأنها  جانب 

الذي تتعر�س له. 

القرم وهو  اأ�صجار  نوع واحد فقط من  ي�صود  ويف �صلطنة عمان 

مع  التاأقلم  ا�صتطاع  والــذي   )Avicennia Marina( بـ  املعروف 

البيئة العمانية ذات الطق�س احلار و�صح املياه العذبة، وهي من 

العوامل التي حتد من منو اأ�صجار القرم، وهذا النوع من اأ�صجار 

احلارة  البيئات  اأق�صى  ال�صديدة على حتمل  القدرة  لديه  القرم 

واجلافة.

جهود ال�شلطنة يف �شون الطبيعة

توالت الجنازات يف �صون احلياة الفطرية حيث حر�صت حكومة 

ال�صلطنة ممثلة بوزارة البيئة وال�صوؤون املناخية يف �صون التنوع 

الأحيائي. جتلى ذلك يف و�صع عدة اآليات حلماية احلياة الفطرية 

  ٢٠ اإن�صاء  عن  الإعالن  اأبرزها  من  الطبيعية  مواطنها  و�صون 

لأ�صواء  وحممية  وبحرية  برية  حمميات  �صملت  طبيعية  حممية 

الأوىل من نوعها يف املنطقة وتهدف هذه  والتي تعترب  النجوم؛ 

املحميات اإىل املحافظة على احلياة الفطرية التي تتميز وتنفرد 

بها ال�صلطنة من خطر النقرا�س. وت�صاهم هذه املحميات ب�صكل 

كبري يف التقليل من التهديدات الطبيعية والب�صرية التي تتعر�س 

لها احلياة الفطرية. اإ�صافًة اإىل ذلك فان هذه املحميات تعمل 

على تنمية الحياء الفطرية ب�صكل متنامي وم�صتدام؛  كما �صدر 

اأي�صا املر�صوم ال�صلطاين ال�صامي  رقم ٢٠٠3/6 باإ�صدار قانون 

اآخر  بعدًا  لي�صيف  الفطرية  الأحياء  و�صون  الطبيعية  املحميات 

على اهتمام حكومة ال�صلطنة ب�صون الطبيعة واحلياة الفطرية.

وتكملًة للجهود املبذولة يف جمال حماية و�صون التنوع الأحيائي 

فقد اأن�صئت وحدات حلماية احلياة الفطرية بلغ عددها 45 وحدة 

الوحدات  هذه  وتقوم  ال�صلطنة  حمافظات  خمتلف  على  موزعة 

بتوعية املواطنني باأهمية حماية مفردات البيئة ومكافحة ال�صيد 

ب�صون  املتعلقة  والدرا�صات  البحوث  وامل�صاركة يف  امل�صروع  غري 

الطبيعة واحلد من عملية الحتطاب غري امل�صرح وتنظيم دخول 

املحميات الطبيعية.

باأهمية  واإميانًا  النباتي،  بالغطاء  وللنهو�س  اآخر،  �صعيد  على 

املحافظة على الأ�صجار الطبيعية التي تتميز بها البيئة العمانية 

حممية  من  بكل  الربية  النباتات  لإكثار  م�صاتل  ثالث  اإن�صاء  مت 

حديقة ال�صليل الطبيعية ومنطقة قريون حرييتي مبحافظة ظفار 

حمافظات  يف  القرم  لأ�صجار  م�صاتل  واأربعة  الأخ�صر  واجلبل 

م�صقط وظفار وجنوب ال�صرقية.

ويف نطاق الهتمام بحفظ احلياة الفطرية يف ال�صلطنة فقد مت 

تنفيذ عدد من امل�صاريع واملنجزات منها:

ال�صلطنة  يف  الطبيعية  املحميات  من  عدد  وتنمية  تطوير   n

وفتح جمال ال�صتثمار يف ال�صياحة البيئية يف بع�س منها.

ال�صليل  حديقة  حممية  يف  البيئي  للبحث  مركز  اإن�صاء   n

الطبيعية.

وامل�صتوطنة  املع�ص�صة  الطيور  عــن  �صنوي  تــعــداد  اإجـــراء   n

معرفة  بهدف   ال�صلطنة  حمافظات  مبختلف  واملهاجرة 

حلماية  املبذولة  اجلهود  من  كجزء  وانت�صارها  تعدادها 

للطيور  ال�صنوي  الــتــعــداد  م�صروع  اأبــرزهــا  ومــن  الطيور 

املهاجرة يف حممية الرا�صي الرطبة مبحافظة الو�صطى، 

والذي يعترب من اأهم مواقع الطيور املهاجرة عامليا.

امل�صتاأن�صة  العمانية  الغزلن  وترقيم  ح�صر  م�صروع  تنفيذ   n

الغزلن  ال�صيد  بهدف تنظيم تداولها واحلد من عمليات 

الربية.

تنفيذ م�صاريع ترقيم ال�صالحف البحرية يف كل من حممية   n

ال�صالحف براأ�س احلد وحممية جزر الدميانيات الطبيعية 

وجزيرة م�صرية.  

ال���ب���ي���ئ���ة  ل�������ص�������ون   ق��������اب��������وس   ال�����س�����ل�����ط�����ان     - ال�����ي�����ون�����س�����ك�����و   ج��������ائ��������زة  
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حتديد اأماكن انت�صار احليوانات الربية من خالل الدرا�صات   n

امليدانية.

اإن�صاء مركز وطني لتاأهيل واإكثار احلياة الفطرية يف ولية بركاء   n

بهدف تاأهيل عدد من احليوانات الربية حلفظ نوعها واإطالقها 

بعد ذلك اإىل احلياة الربية لزيادة اأعدادها يف الطبيعة.

تنفيذ عدد من حمالت الغو�س بهدف تنظيف واملحافظة على   n

ال�صعاب املرجانية التي تزخر بها البيئة البحرية العمانية. 

عمليات  مــن  للحد  امل�صرتكة  الــدوريــات  مــن  عــدد  ت�صيري   n

وتوعية  الفطرية  احلــيــوانــات  لــه  تتعر�س  الــذي  ال�صيد 

املواطنني باأهمية حمايتها.

برنامج  �صمن  الــقــرم  اأ�ــصــجــار  ا�ــصــتــزراع  حمالت  تنفيذ   n

زراعة   ٢٠١9 احلايل  العام  حتى  مت  حيث  لذلك،  خمطط 

اأكرث من �صتمائة األف  نبتة من اأ�صجار القرم يف عدد من 

الأخوار باملحافظات. 

ال�صرفاف  �صالحف  تع�صي�س  مناطق  درا�صة  م�صروع  تنفيذ   n

الرمياين  �صالحف  اأعـــداد  وح�صر  الدميانيات  جــزر  يف 

التقنيات  باإ�صتخدام  احلالنيات  وجــزر  م�صرية  بجزيرة 

لل�صالحف  تتبع  اأجهزة  تركيب  خالل  من  وذلك  احلديثة، 

كذلك  امل�صروع  ويهدف  وتغذيتها،  هجرتها  م�صار  ملعرفة 

اإىل تدريب املراقبني على كيفية اإعداد احل�صر، كذلك مت 

الرمياين  �صالحف  تع�صي�س  مناطق  درا�صة  م�صروع  تنفيذ 

بجزيرة م�صرية. 

والدولية  الإقليمية  التفاقيات  لعدد من  ال�صلطنة  ان�صمام   n

بالإ�صافة اإىل الربوتوكولت العاملة يف جمال �صون الطبيعة 

والتفاقية  الحيائي،  للتنوع  الدولية  التفاقية  اأبرزها  من 

والنباتية  احليوانية  الأنـــواع  يف  الجتــار  لتنظيم  الدولية 

املهددة بالنقرا�س )ال�صايت�س( واتفاقية الرا�صي الرطبة 

)رام�صار( واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر.

اإطالق مبادرة اأ�صجار منذ عام ٢٠١6 بهدف توعية وتثقيف   n

املجتمع للمحافظة على النباتات الربية العمانية ومكافحة 

الت�صحر وامل�صاركة يف زيادة الرقعة اخل�صراء يف ال�صلطنة 

ال�صراكة  وتو�صيع  اجلهود  توحيد  اإىل  املبادرة  تهدف  كما 

بني املوؤ�ص�صات احلكومية والقطاع اخلا�س للمحافظة على 

البيئة الطبيعية وحتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة حيث مت 

يقارب  ما  توزيع  الثالثة  ال�صنة  وحتى  املبادرة  اطالق  منذ 

من  لعدد  الربية  النباتات  خمتلف  من  �صتلة   4446٢ من 

املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة واأفراد املدار�س.

اخلال�شة:

اأنعم اهلل على �صلطنة عمان مبوارد برية وبحرية و�صاحلية  لقد 

متميزة تتمثل يف طبيعة موقعها اجلغرايف وتنوع ت�صاري�صها مما 

جعلها تتميز بتنوع اأحيائي متفرد بالرغم من وجود املناخ اجلاف 

احلكومة  اأولت  ولقد  ال�صلطنة.  حمافظات  معظم  ي�صود  الذي 

اأهتمامًا بالغا باملحافظة على البيئة و�صون مواردها الطبيعية.

لالأن�صطة  نتيجة  الفطرية عدة حتديات  تواجه مفردات احلياة 

الأ�صجار  وقطع  وال�صيد  اجلائر  كالرعي  الواعية  غري  الب�صرية 

احلاجة  برزت  ولذلك  وغريها،  الأرا�صي  وتدهور  والت�صحر 

املا�صة اإىل �صون وحماية احلياة الفطرية يف مواطنها الأ�صلية. 

ول�صمان ذلك قامت احلكومة باتخاذ عدة اإجراءات ملنع الإ�صرار 

باملوائل الطبيعية وحماية التنوع الأحيائي من خالل �صن القوانني 

والت�صريعات واإن�صاء نظام متكامل للمحميات الطبيعية والإعالن 

حتى الآن عن ٢٠ حممية طبيعية واإعداد خطط لإدارة املحميات 

الطبيعية والقيام باإجراء امل�صوحات امليدانية وتنفيذ عدة برامج 

البيئي  الوعي  ون�صر  بالإنقرا�س  املهددة  الأنواع  بع�س  حلماية 

واملعلومات واملعارف والتعريف مبا تزخر به ال�صلطنة من اأحياء 

   n    .فطرية
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 المندوبية الدائمة للسلطنة 
لدى اليونسكو

ت�صت�صيف بوداب�صت مرة اأخرى املنتدى العاملي للعلوم يف اأكادميية العلوم املجرية 

يف الفرتة من ٢٠ اإىل ٢3 نوفمرب ٢٠١9 بال�صراكة مع اليون�صكو واملجل�س الدويل للعلوم 

للعلوم  العاملية  والأكــادميــيــة   )AAAS( العلمي  للتقدم  الأمريكية  والرابطة   )ISC(

)TWAS(، واملجل�س ال�صت�صاري لعلوم الأكادمييات الأوروبية )EASAC(، وال�صراكة بني 

.)IAP( الأكادمييات

و�صيتم تقدمي جائزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة للمرة اخلام�صة ع�صرة 

يف حفل خا�س يقام خالل املنتدى العاملي للعلوم، ومتنح كل عامني تقديرًا للم�صاهمات 

املهتمة  املنظمات  اأو  املوؤ�ص�صات  اأو  الأفراد  جمموعات  اأو  الأفراد  قدمها  التي  البارزة 

مبعاجلة التحديات البيئية يف جمالت التنوع البيولوجي، والبحث، والإدارة، والتعليم، 

واحلفاظ على املوارد الطبيعية. وتتكون اجلائزة من �صهادة تقديرية ومنحة مالية وهي 

ذات اأهمية خا�صة يف �صوء التحديات البيئية العاملية املتنامية.

املقلق  البيئي  ال�صياق  مل�صتقبلنا. وهذا  تهديدا حمتمال كبريا  ي�صكل  املناخي  التغري  اإن 

ي�صتدعي اتخاذ اإجراءات عاجلة، وهنا تاأتي اأهمية جائزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س 

ال�صتدامة  تعزيز  يف  املتمثلة  اليون�صكو  مهام  مع  متاًما  تتما�صى  والتي  البيئة،  ل�صون 

البيئية واحلفاظ عليها، والتي تهدف اإىل دعم �صيا�صات اليون�صكو بالكامل وتتوافق مع 

اأهداف املنظمة لتعزيز ال�صتدامة البيئية واحلفاظ عليها، وكذلك مع اتفاقية باري�س 

للمناخ.

 �شعادة ال�شفرية الدكتورة �شمرية  بنت حممد املو�شى 

املندوبة الدائمة ل�صلطنة عمان لدى اليون�صكو
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اإن هذه اجلائزة وثيقة ال�صلة بربنامج الإن�صان واملحيط احليوي 

العاملي  الــرتاث  بحماية  املتعلقة   ١97٢ عام  واتفاقية   )MAB(

تقييم حديث  تاأكيد ذلك من خالل  وقد مت  والطبيعي.  الثقايف 

لال�صرتاتيجية  )وفــًقــا  اليون�صكو  داخــل  اإجـــراوؤه  مت  للجائزة، 

التاأ�صي�صية(،  ومعايريها  اليون�صكو  جلوائز  املنقحة  ال�صاملة 

والتي اأبرزت مواءمة اجلائزة مع هدف اليون�صكو ال�صامل للتنمية 

امل�صتدامة، وكذلك مع اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة 

النظم  )�صون  امل�صتدامة  للتنمية   ١5 الهدف  ل�صيما   ،)SDGs(

الأرا�صي  تدهور  ووقف  الت�صحر  ومكافحة  الربية  الإيكولوجية 

وفقدان التنوع(.

قابو�س  اليون�صكو-ال�صلطان  جائزة  اخلارجي  التقييم  اأكد  لقد 

الأثر  على  عام ٢٠١7،  منه يف  النتهاء  الذي مت  البيئة،  ل�صون 

الفائزين،  مع  اأجريت  التي  للمقابالت  وفقا  للجائزة.  الإيجابي 

حيث مكنتهم اجلائزة من حتقيق م�صتوى من العرتاف العاملي 

الذي كان مفيدا للغاية لأبحاثهم. ومن الأمثلة على ذلك �صهادة 

الأرا�صي  اأبحاث  )جمموعة   ٢٠١5 لعام  بالأرجنتني  الفائزين 

اإىل  فقط  لي�س  اأ�صاروا  الذين  اآير�س(،  بوين�س  بجامعة  الرطبة 

العاملية  الدعاية  من  عليه  ح�صلوا  الذي  عملهم  من  ال�صتفادة 

ا  اأي�صً ولكن  الإعالمية،  التغطية  وزيادة  �صكل م�صلحة عامة  يف 

دي  دلتا  احليوي  املحيط  حممية  يف  املتكبدة  النفقات  لتغطية 

بومة الأ�صجار العربية.  الهادي علي خ�صارم



اب���س���ت  ال��م��ج��ر  االح���ت���ف���ال ب��ت��س��ل��ي��م ال���ج���ائ���زة ف���ي دورت����ه����ا ال��خ��ام��س��ة ع��ش��ر ب��م��دي��ن��ة ب���ود 6٢62

�صرطان البحر.  حممود بن �صرهان البلو�صي



63

اأن اجلائزة قد �صاهمت يف زيادة الوعي العام  بارانا. عالوة على ذلك، وجد التقييم 

باأهمية حماية البيئة واحلاجة اإىل تعزيز اجلهود يف حمميات املحيط احليوي، ومواقع 

الرتاث العاملي، وغريها من مناطق احلفاظ على الطبيعة.

كما لحظ فريق التقييم اأن اجلائزة تتما�صى ب�صكل جيد مع جهود املانحني على امل�صتوى 

ن�صئت عام 
ُ
الوطني والإقليمي والدويل لدعم حماية البيئة. وتنبثق هذه اجلائزة التي اأ

١989، عن روؤية �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل - يف 

لتجنب  وذلك  امل�صتدامة،  التنمية  على حتقيق  والعمل  البيئة  على  للحفاظ  مبكر  وقت 

هذه  مبنح  عمان  �صلطنة  تفخر  لذلك،  اليوم.  نواجهها  التي  البيئية  التحديات  اإدامة 

مع  وتعاونها  البيئة،  الدائمة يف احلفاظ على  العمانية  تعك�س اجلهود  والتي  اجلائزة، 

املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة ذات ال�صلة يف و�صع ا�صرتاتيجية بيئية وطنية �صاملة. 

اإن القرار الأخري الذي اتخذته احلكومة العمانية برفع قيمة اجلائزة من 7٠،٠٠٠ دولر 

اإىل ١٠٠٠٠٠ دولر لهو تاأكيد على هذا اللتزام.

ا اأهمية رمزية قوية. ميكن  وبغ�س النظر عن قيمة اجلائزة النقدية، فانها حتمل اأي�صً

املبادرات يف احلفاظ  اإىل مزيد من  يوؤدي  قد  البحوث، مما  لتطوير  تخلق حوافز  اأن 

جميع  تعالج  اأن  اجلائزة  لهذه  ميكن  ل  بالطبع،  القطاعات.  خمتلف  عرب  البيئة  على 

امل�صرتكة  مواردنا  على  احلفاظ  اأن  حيث  حالًيا،  العامل  تواجه  التي  البيئية  الق�صايا 

عاملًيا يتطلب م�صاركة املوؤ�ص�صات العاملية التي تدعم العمل اجلماعي، وكذلك القوانني 

وال�صيا�صات املتفق عليها دولًيا، وذلك يف اإطار ي�صمح للبلدان بالعمل معا ب�صكل تعاوين 

 يف مواجهة التحديات البيئية. وعليه، ميكن اأن تكون اأهداف التنمية امل�صتدامة مفيدة يف 

هذا ال�صدد.

لقد اأدت التحركات التي حتدث على م�صتوى القاعدة ال�صعبية اإىل زيادة الوعي مبختلف 

امل�صكالت البيئية التي يواجهها العامل. هذا الإح�صا�س املتزايد بامل�صوؤولية الجتماعية 

ومن  البيئة.  على  احلفاظ  اأجل  من  العمل  لدفع  ال�صروري  الزخم  يوفر  اأن  ميكن 

جانب اآخر فاإن تعليم الأجيال احلالية والقادمة وتزويدهم باملعرفة والأدوات الالزمة 

ت�صجع  اأن  املاأمول  ومن  اإيجابية.  نتائج  يجني  اأن  بد  ل  البيئة  جتديد  يف  للم�صاعدة 

طبيعة ونطاق جائزة اليون�صكو-ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة التابعة لليون�صكو علماء 

 البيئة يف جميع اأنحاء العامل على موا�صلة جهودهم نحو حتقيق م�صتقبل اأف�صل واأكرث 

n  .ا�صتدامة للجميع



١

اب���س���ت  ال��م��ج��ر  االح���ت���ف���ال ب��ت��س��ل��ي��م ال���ج���ائ���زة ف���ي دورت����ه����ا ال��خ��ام��س��ة ع��ش��ر ب��م��دي��ن��ة ب���ود 64

 معلومات مختصرة 
عن سلطنة ُعمان

فتاة ُعمانية يف مالب�صها البهيجة امللونة.  ١

جامع ال�صلطان قابو�س الأكرب وهو ثالث اأكرب جامع يف العامل. وي�صع املبنى   ٢

الرئي�صي للجامع ٢٠٠٠٠ م�صلِ وهو يحتوي على اأكرب �صجادة فار�صية متت 

�صناعتها يدويًا.

ق�صر العلم العامر  هو الق�صر الر�صمي حل�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان   3

قابو�س، يوجد يف م�صقط القدمية.

4   دار الأوبرا ال�صلطانية م�صقط.

تقطري الورد لإنتاج ماء الورد هو حرفة تقليدية  يف �صلطنة عمان.    5

تعترب �صلطنة ُعمان من اأقدم الدول يف العامل العربي، وتقع على 

اجلزيرة  ل�صبه  ال�صرقية  اجلنوبية  الزاوية  يف  ال�صرطان  مدار 

ممتدة  كيلومرت   3١65 البحرية  �صواحلها  طول  ويبلغ  العربية، 

اجلنوبي  طرفها  يف  الهندي  املحيط  ومدخل  العرب،  بحر  من 

ال�صرقي،اإىل بحر ُعمان حتى تنتهي اإىل م�صندم �صماًل، وت�صاركها 

اجلنوب  جهة  من  اليمنية  اجلمهورية  هي  دول  ثــالث  احلــدود 

ودولــة  الــغــرب،  جهة  من  ال�صعودية  العربية  واململكة  الغربي، 

الإمارات العربية املتحدة يف ال�صمال، اأما من جهة ال�صرق فاإنها 

تطل على بحر ُعمان وبحر العرب، ويف�صلها م�صيق هرمز عن 

املحيط  على  تطل  اأنها  وحيث  الإيرانية،  الإ�صالمية  اجلمهورية 

الهندي و�صرق اأفريقيا واخلليج العربي، فهي بذلك حتتل موقعًا 

حيويًا وا�صرتاتيجيًا مهمًا.      

 n
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لم�ح�ة عن ع�م�ان
٢

3٠9،5٠٠ كم امل�شاحة:  

)٢٠١9(  4،677،5٠9 عدد ال�شكان: 

م�صقط العا�شمة:  

العربية )مع انت�صار وا�صع للغة الإجنليزية( اللغة الر�شمية:  

الإ�صالم الديانة:  

توقيت جرينت�س +4 التوقيت:  

الريال العماين. ١ ريال = ٢،58 دولر اأمريكي العملة:  

3،١65 كم طول ال�شواحل: 

3،٠٠4 م ١٠،٠٠٠ قدم/ جبل �صم�س اأعلى قمة جبلية:  

حار ورطب �صيًفا ومعتدل �صتاء املناخ:  

١8 نوفمرب اليوم الوطني:  

ال���ب���ي���ئ���ة  ل�������ص�������ون   ق��������اب��������وس   ال�����س�����ل�����ط�����ان     - ال�����ي�����ون�����س�����ك�����و   ج��������ائ��������زة  
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