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ب�سم اللـه الرحمن الرحيم

الكلمة السامية لحضرة صاحب الجاللة
السلطان هيثم بن طارق المعظم
 -حفظه اهلل ورعاه -

إن حماية البيئة واحلفاظ على مواردها الطبيعية
املختلفة هي من �أولويات م�ضامني اخلطط التنموية
يف �سلطنة ُعمان؛ وذلك انطالقا من القناعة الرا�سخة
لدينا ب�أن العناية بالبيئة ومقدراتها م�س�ؤولية عاملية ال 
حتدها احل��دود ال�سيا�سية للدول ،وهو ما ينبغي �أن
يحر�ص عليه املجتمع ال��دويل بتوفري كل الإمكانيات
املتاحة للحفاظ على النظام البيئي و�صون م��وارده
الطبيعية ،وو�ضع خطط عمل لتحقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية،
ون�شر الوعي ب�أهمية املحافظة على ت��وازن البيئة،
واال�ستثمار يف مواردها بالقدر الذي يحقق التنمية
وي�ضمن ا�ستدامتها للأجيال القادمة.
لقد حر�صت �سلطنة ُعمان على تعزيز ح�ضورها الدويل يف جميع املحافل الإقليمية والدولية ،من خالل
امل�شاركة يف امل�ؤمترات العاملية ،وقد توج هذا االهتمام ب�إطالقها عام 1989جائزة اليون�سكو  -ال�سلطان
قابو�س ل�صون البيئة ،وهي �أول جائزة عربية يتم منحها على امل�ستوى العاملي؛ �إ�سهاما منها يف رفع الوعي
العاملي جتاه البيئة.
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وت�أتي هذه اجلائزة يف خ�ضم التو�سع التنموي والتحوالت الكبرية التي ي�شهدها العامل بوترية
مت�صاعدة جراء ا�ستخدام معطيات التقدم العلمي والثورة ال�صناعية التي كان لها ت�أثريات
مبا�شرة على البيئة .و�سنوا�صل مـد ج�سور التعاون وال�سالم والعمل امل�شرتك مع جميع دول
العامل والهيئات واملنظمات البيئية؛ لتحقيق ال�شراكة الدولية يف االهتمام بالأنظمة البيئية
و�صون مواردها ،وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�ساعية ل�ضمان رفاهية �شعوب العامل
وتقدمها.
�إن احلفاظ على البيئة يعترب من �أ�سا�سيات خطط التنمية اخلم�سية واال�سرتاتيجيات الوطنية
التي حددت املبادئ الأولية لربط التنمية باحلفاظ على البيئة وحماية مواردها و�أنظمتها
ب�صورة م�ستدامة .ونتطلع �إىل تعزيز الطموحات الوطنية ب�أن تثمر جهود املخت�صني والعاملني
يف املجال البيئي وفق �أولويات «ر�ؤية ُعمان  »2040و�أهدافها يف حتقيق احلماية الكافية لكافة
�أن��واع النماذج الإيكولوجية الفعالة واملتزنة حلماية البيئة وا�ستدامة مواردها الطبيعية،
وجودة الأو�ساط البيئية وقدرتها الإنتاجية ،وا�ستخدام موارد التنوع الأحيائي على نحو قابل
لال�ستدامة ،وربط ذلك بخطط التنمية واملتطلبات املرحلية مبا ي�سهم يف حتقيق التوازن
املن�شود مل�ستقبل بيئي �أف�ضل.
و�إننا �إذ نقدر الأن�شطة البحثية التي يقوم بها الباحثون والأكادمييون يف جمال احلفاظ على
املوارد الطبيعية ،وتعزيز �سبل العي�ش امل�ستدامة؛ ف�إننا لن�شيد بالربامج الطموحة واجلهود
املتميزة التي تقوم بها الهيئات واملنظمات وامل�ؤ�س�سات البيئية يف املحافظة على التنوع
الأحيائي والبيولوجي ،ون�أمل حتقيق املزيد من الإجنازات املتميزة التي ت�سهم يف �صون البيئة
على امل�ستوى االجتماعي وحماية الأنظمة االيكولوجية للبيئة .راجني �أن يتم ا�ستغالل موارد
الأر�ض املختلفة بطريقة متوازنة مت ّكن العامل من حتقيق اال�ستفادة الكاملة منها ،واحلفاظ
على التنوع البيولوجي وحتقيق التوازن البيئي واال�ستخدام الأمثل وامل�ستدام للموارد الطبيعية
يف الوقت نف�سه.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

الربع اخلايل  -حمد ال�سليمي

10

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

الكلمة السامية لجاللة
السلطان قابوس بن سعيد -طيب اهلل ثراه-
قمة األرض  -البرازيل  14-3يونيو 1992

ب�سم اللـه الرحمن الرحيم
يسرنا مبنا�سبة انعقاد م�ؤمتر الأمم املتحدة للبيئة والتنمية �أن نخاطب العامل �أجمع ،ونتحدث �إىل
امل�ؤمترين ب�صفة خا�صة ،مذكرين بلقائهم الدويل ال�سابق يف (�ستوكهومل) ذلك اللقاء التاريخي ،الذي
يعد�أول خطوة �صحيحة ،لإقامة عالقة �سليمة بني الإن�سان وبيئته ،لقد م�ضت ع�شرون �سنة على ذلك اللقاء،
�شهد العامل خاللها الكثري من الكوارث البيئية الناجتة عن �صراعاته واقرتاف يده ،قبل �أن يدرك هول
اخلطر مرة �أخرى.
�إننا يف �سلطنة ُعمان ،ويف العامل العربي ،نود �أن ن�شيد بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،ودورها
التنظيمي لهذا امل�ؤمتر ،كما ن�شكر حكومة الربازيل ال�صديقة ،على ما بذلته من جهد وتن�سيق.
وكعامل يعي�ش م ًعا ،على كوكبنا الأر�ضي هذا ،قد �أهملنا كث ًريا م�س�ألة املحافظة على البيئة ،وموارد الطبيعة
بغياب التن�سيق اجلماعي ،بل ذهبنا يف االجت��اه املعاك�س يف ت�سابق عجيب بح ًثا عن الرفاهية والتقدم
ال�صناعي ،دون مراعاة للتوازن املفرت�ض بني التنمية والبيئة ،ودون احت�ساب للآثار الوخيمة ،لهذا التقدم
ال�صناعي ،على غالفنا اجلوي وطبقات الأوزون ،ومياه الأنهار والبحار ،وانقرا�ض احلياة والغابات وتلوث
نوعا من االنتحار اجلماعي.
الرتبة اخل�صبة ،و�إذا ما ا�ستمر احلال على هذا النحو ف�إن الب�شرية قد ت�شهد ً

�أيها امل�ؤمترون،،،
�إن احلفاظ على البيئة م�س�ؤولية جماعية ال حتدها احلدود ال�سيا�سية
للدول ،ثبت ذلك غري مرة ،وعليه ف�إن على الإن�سان �أينما كان� ،أن
ي�ساهم يف احلفاظ على البيئة ،و�أن يت�صالح معها ،و�أن يتعامل معها
بعقالنية ،و�أن ينتبه للم�سببات الكثرية للتلوث� ،سواء طبيعية وبيلوجية،
�أو �صناعية وكيميائية وفيزيائية ،وعلى كثري من ال�شعوب� ،أن حتد من
التكاثر الع�شوائي ،وحتافظ على ما تبقى لها من مراع ومياه ،بعيدً ا عن
م�ؤثرات الت�صحر واجلفاف ،كما ندعو العامل ال�صناعي �إىل وقف هذا
التزاحم التكنولوجي ،والت�سابق نحوه ،و�أن يعمل على ت�ضييق الفجوة
الوا�سعة يف االقت�صاد العاملي ،بينه والدول النامية ،من �أجل املحافظة
على التوازن املطلوب بني التنمية املن�شودة واحلفاظ على بيئة نقية.
ويقيننا ب�أن م�ؤمتركم �سيويل �أهمية ق�صوى للق�ضايا املتعلقة بهذا
املو�ضوع.
�إننا يف �سلطنة ُعمان باهتمامنا ال�شخ�صي وبتوجيهاتنا الدائمة
حلكومتنا وبالتن�سيق القائم مع الدول املحيطة بنا ،نبذل جهودًا �صادقة
للحفاظ على بيئتنا ومياهنا الإقليمية بعيدً ا عن التلوث وال�ضو�ضاء،
ولقد �شهدت منطقة اخلليج وال�شرق الأو�سط م�ؤخ ًرا ك��وارث بيئية
م�ؤ�سفة وم�ؤملة نتيجة �صراعاتها ،وما مل يتم ت�سوية امل�شاكل الإقليمية
ب�صورة �سليمة ف�إن اجلهود املبذولة للحفاظ على البيئة واال�ستمرار يف
التنمية الر�شيدة تبقى معر�ضة للهدر.
راجني �أن ي�سمح االنفراج العاملي وتوجهه الإيجابي �إىل ت�سوية ب�ؤر
اخلطر لنلتفت م ًعا ونت�ضافر جمي ًعا بغ�ض النظر عن الأيدلوجيات
ملعاجلة كافة ق�ضايا التنمية والبيئة بروح من الوفاق واملحبة وال�سالم
من �أجل حياة �صحية نقية لنا ولأجيالنا القادمة.
وال�سالم عليكم  ،،،
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كلمة معالي الدكتورة
وزيرة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان
بسم اللـه الرحمن الرحيم
يأتي انعقاد ال���دورة احل��ادي��ة والأرب��ع�ين  للم�ؤمتر العام ملنظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة «اليون�سكو» لهذا العام متزامنا
مع االحتفال بالذكرى اخلام�سة وال�سبعني على �إن�شائها ،والذكرى
اخلم�سني على انطالق برنامج الإن�سان واملحيط احليوي (،)MAB
وم���رور اثنني وث�لاث�ين  عاما على الإع�ل�ان ع��ن ج��ائ��زة اليون�سكو-
ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة ،والذكرى الثالثني على ت�سليم اجلائزة
يف ن�سختها ال�ساد�سة ع�شر 2021م.
لقد �أ�صبحت املحافظة على البيئة وحماية مواردها الطبيعية واملتنوعة
من �أهم الق�ضايا التي يهتم بها املجتمع الدويل ،فالتلوث الذي تتعر�ض
له البيئة نتيجة التطور املت�سارع لتطبيقات الثورة ال�صناعية والتقدم
العلمي والتكنولوجي بات ي�شكل حتد ًيا عامل ًيا يهدد البيئة من جوانب
خمتلفة؛ الأمر الذي حدا باملنظمات الدولية �إىل القيام بدور فاعل
يف جمال �صون البيئة وحمايتها واملحافظة عليها من املخاطر التي
تعرت�ضها؛ فقد قامت منظمة اليون�سكو بتطوير القانون الدويل للبيئة
ال��ذي يهتم بحماية البيئة من جوانبها املختلفة ،ومنع تلوث املياه
البحرية ،وتوفري احلماية واال�ستخدام املعقول ملوارد الأحياء البحرية،
وحماية املحيط احليوي والنباتات والغابات واحليوانات الربية من
التلوث ،كما قامت املنظمة ب�إعداد م�شروع امليثاق العاملي للطبيعة لعام
1982م ( ،)World Charter Of Natureو�أ�ضفت حماية قانونية على
البيئة متثلت يف �إن�شاء هيئة فرعية تابعة لربنامج الأمم املتحدة للبيئة

()PUNE؛ من �أجل ترقية التعاون الدويل يف جمال البيئة ،ومتابعة
الو�ضع البيئي ال��دويل ،وتنمية ون�شر املعارف البيئية للتن�سيق بني
اجلهود الوطنية والدولية يف املجال البيئي ،ومتويل برامج البيئة يف
�إطار الأمم املتحدة ،كذلك �أعلنت املنظمة يوم اخلام�س من يونيو من
يوما عامل ًيا للبيئة ،يتم فيه طرح العديد من الر�ؤى والأفكار
كل عام ً
واملقرتحات التي ت�ساعد يف �إيجاد الطرائق املنا�سبة للمحافظة على
البيئة و�صونها من االندثار ،و�إبراز دور امل�ؤ�س�سات والأفراد يف ذلك،
وكان �آخر هذه املو�ضوعات البيئية املو�ضوع الذي احت�ضنته املنظمة
عام 2021م بعنوان «ا�ستعادة النظام البيئي» ،والتي دعت فيه كافة
الدول للحفاظ على النظام البيئي يف كوكب الأر�ض من التلف والدمار.
وتعد �سلطنة عمان من �أوائل الدول التي اهتمت اهتمام ًا كبري ًا مبو�ضوع
املحافظة على البيئة واحلد من تلوثها باعتباره مرتكز ًا �أ�سا�سي ًا للحياة
والعي�ش الآمن ،بالإ�ضافة �إىل اهتمامها بتحقيق التوازن بني متطلبات
التنمية ال�شاملة وحماية املحيط احليوي و�صون املوارد الطبيعية مبا
ين�سجم مع �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ويتواكب معها،
وق��د جتلى ه��ذا االهتمام من خ�لال اخلطاب ال��ذي �ألقاه ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ث��راه -يف م�ؤمتر الأمم املتحدة للبيئة
ال��ذي عقد مبدينة «ري��و دي جانريو» بالربازيل يف الثالث من يونيو
ع��ام 1990م ال��ذي �أك��د فيه على �أن احلفاظ على البيئة م�س�ؤولية
جماعية ال حتدها احلدود ال�سيا�سية للدول ،وعلى الإن�سان �أن ي�ساهم
يف احلفاظ على البيئة ويت�صالح معها� ،إىل جانب تخ�صي�ص جاللته
جائزة اليون�سكو -ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة؛ لتتما�شى مع �أهداف

املنظمة و�سيا�ساتها وبراجمها املرتبطة ب�صون البيئة .وعلى �صعيد �آخر
وقعت ال�سلطنة على اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ
الذي �صادقت عليها مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم (،)1994/119
كما �صادقت على الربوتوكول اخلا�ص  باالتفاقية مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم (  .)2004/107
وتعزيز ًا جلهود ال�سلطنة يف جم��ال احلفاظ على البيئة فقد �أوىل
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -كذلك اهتمام ًا خا�ص ًا بالبيئة ،ودعا �إىل �أهمية تكثيف اجلهود
حلماية البيئة العمانية املتفردة وا�ستدامة مواردها الطبيعية .وحر�ص ًا
على تعزيز امل�شاركة واحل�ضور الدويل يف جميع املنا�سبات واملحافل
وامل�ؤمترات الدولية التي تهدف �إىل �إيجاد تعاون و�شراكة مع الأ�سرة
الدولية للحفاظ على البيئة و�صون مواردها الطبيعية ،وان�سجام ًا
مع التوجيهات ال�سامية؛ فقد �أكد النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2021/6يف البند رقم ( )6من املادة
( )15على �أن  «تعمل الدولة على حماية البيئة ،وتوازنها الطبيعي؛
حتقيق ًا للتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة لكل الأجيال ،وعلى املواطنني
واملقيمني املحافظة عليها ،وعدم الإ�ضرار بها» ،كما �أولت ر�ؤية عمان
� 2040أهمي ًة خا�ص ًة بهذا اجلانب؛ �إذ كانت من �أولوياتها وجود نظم
�إيكولوجية ف ّعالة ومتزنة ومرنة حلماية البيئة وا�ستدامة مواردها
الطبيعية ،و�أو�ساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث.
و�إميان ًا من ال�سلطنة ب�أهمية تعزيز اجلهود الدولية يف جمال �صون
البيئة ،ونظر ًا لأهمية جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س  ل�صون
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البيئة ومكانتها والتي �أ�سهمت �إ�سهام ًا حقيقي ًا يف ت�شجيع العلماء وامل�ؤ�س�سات املعنية بالبيئة
يف �أرجاء العامل على بذل اجلهود للقيام ب�أبحاث ودرا�سات نوعية كفيلة ب�أن توجد جمموعة
من احللول ملعاجلة التحديات والق�ضايا يف املجال البيئي؛ فقد قامت ال�سلطنة وبالتعاون مع
منظمة اليون�سكو بتطوير اجلائزة وحتديثها لتتنا�سب مع توجهاتها و�أولوياتها املرتبطة بخطط
برنامج الإن�سان واملحيط احليوي وا�سرتاتيجياته ،وكذلك مع �أهداف الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة 2030؛ �إذ مت تعديل ا�سم اجلائزة لي�صبح «جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س ل�صون
البيئة» ،حيث ُمنحت اجلائزة يف ن�سختها الأوىل ملعهد علوم البيئة باملك�سيك عام 1991م،
ويف العام 2019م ُمنحت ل�صندوق �أ�شوكا للأبحاث يف جمال الإيكولوجيا والبيئة ()ATREE
بالهند ،ولهذه امل�ؤ�س�سة جهود متميزة يف �صون البيئة على امل�ستوى االجتماعي وتنوع �أن�شطتها
املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة ،وتعزيز �سبل العي�ش امل�ستدامة عرب �إجناز جمموعة وا�سعة من
الأعمال البيئية.
ويف اخلتام� ،أعرب عن خال�ص تقديري جلميع امل�ؤ�س�سات والهيئات التي كانت لها م�ساهمات
فاعلة يف �إ�صدار كتاب «جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س  ل�صون البيئة 2021م» .كما
�أقدم امتناين و�شكري جلميع الزمالء والإعالميني على جهودهم املبذولة ،وجميع منت�سبي
امل�ؤ�س�سات الفائزة باجلائزة ،وملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)
ممثلة يف مكتب برنامج الإن�سان واملحيط احليوي (ماب) على ما يقومون به من دور فعال يف
ح�سن الإدارة والإ�شراف على �أعمال اجلائزة وف ًقا للنظام الأ�سا�سي لها.
واهلل ويل التوفيق ،،،

د .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
�شاطئ املغ�سيل � -صاللة  -حمد ال�سليمي

وزيرة الرتبية والتعليم
رئي�سة اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم
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كلمة معالي
المديرة العامة لليونسكو

شهد العامل يف ال�سنوات الأخرية �أزمات مرتابطة ومت�صاعدة ما بني ق�ضايا تغري
املناخ ،وانهيار التنوع البيولوجي ،وتدهور حالة املحيطات والوباء العاملي ،مما ال �شك  
فيه �أنه �أثر على م�سريتنا وجهودنا.
ومن الأهمية مبكان �إقامة عالقة جديدة بني الإن�سان والكوكب ،عالقة تقوم على
املعاملة باملثل واالحرتام املتبادل .هذا هو هدف جائزة اليون�سكو -ال�سلطان قابو�س 
عاما بتربع من جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
ل�صون البيئة التي مت �إطالقها قبل ً 32
 طيب اهلل ثراه .-تمُ نح هذه اجلائزة كل عامني للأفراد وامل�ؤ�س�سات التي قدمت جهود ًا بارزة يف جمال
�صون البيئة من خالل احلفاظ على النظام البيئي ،والعمل على تعافيه ،والتعليم،
والبحث .وقد ُمنحت اجلائزة يف ال�سنوات ال�سابقة لفائزين من جميع �أنحاء العامل،
كما مت تكرمي العديد منهم لعملهم يف حمميات املحيط احليوي ومواقع الرتاث العاملي
التابعة لليون�سكو.

يف الواقع ،ترتبط �أه��داف هذه اجلائزة ب�أهداف برنامج الإن�سان
عاما لإر�ساء
واملحيط احليوي التابع لليون�سكو ،والذي ت�أ�س�س قبل ً 50
العالقة بني الب�شر والطبيعة .ونعمل اليوم على حماية التنوع البيولوجي
والتنوع الثقايف ودع��م التنمية االقت�صادية امل�ستدامة اجتماعي ًا
وثقافي ًا وبيئي ًا يف ( )714حممية من حمميات املحيط احليوي التابعة
لليون�سكو.
يف الوقت الذي حتثنا فيه اتفاقية التنوع البيولوجي على العي�ش يف
وئام مع الطبيعة؛ �أود �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل ل�سلطنة عمان على
ثقتها باليون�سكو لرعاية اجلائزة ،كما �أ�شكر ال��دول الأع�ضاء على
تر�شيحاتها ،و�أ�شكر جميع احلائزين على اجلائزة على جهودهم
البارزة واملميزة حلماية كوكبنا.

�أودري �أزوالي

املديرة العامة ملنظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)
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كلمة سعادة رئيس مجلس التنسيق الدولي
لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي

يعد برنامج الإن�سان واملحيط احليوي �أحد �أقدم الربامج البحثية ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (اليون�سكو) و�أكرثها �أهمية ،ويهدف �إىل حت�سني العالقة بني الإن�سان والبيئة واال�ستخدام امل�ستدام
للموارد الطبيعية .وقد مت الت�صديق على برنامج الإن�سان واملحيط احليوي يف امل�ؤمتر العام ال�ساد�س ع�شر
لليون�سكو عام 1970؛ حيث ُيعنى الربنامج مبجموعة من النظم البيئية الأر�ضية ونظم املياه العذبة والنظم
ال�ساحلية حول العامل .ويف نوفمرب  1971مت �إطالق برنامج الإن�سان واملحيط احليوي بهدف «تطوير جماالت
العلوم الطبيعية واالجتماعية من �أجل اال�ستخدام الر�شيد ملوارد املحيط احليوي واحلفاظ عليها ولتح�سني
العالقة بني الإن�سان والبيئة ،ومن �أجل ا�ستقراء نتائج �أفعال احلا�ضر على عامل الغد؛ وبالتايل زيادة قدرة
الإن�سان على �إدارة املوارد الطبيعية للمحيط احليوي بكفاءة».
عاما)  -ب�شكل ت�صاعدي  -على
ركزت �أن�شطة برنامج الإن�سان واملحيط احليوي ،منذ �إن�شائها (قبل ً 50
ال�شبكة العاملية ملحميات املحيط احليوي ،وهي �شبكة ديناميكية وتفاعلية ملواقع التميز .وقد حتقق ذلك
من خالل تعزيز التكامل والتناغم بني الإن�سان والبيئة من �أجل التنمية امل�ستدامة عرب احلوار الت�شاركي،
وتبادل املعرفة ،واحلد من الفقر وحت�سني رفاهية الإن�سان ،واحرتام القيم الثقافية وقدرة املجتمع على
مواجهة التغيري.
لقد تطورت ر�ؤية عام  1971ليت�سع نطاقها اليوم ب�شكل كبري ،ون�ستطيع القول بكل فخر ب�أنه  -من دون مبالغة
 ميكننا الت�أكيد على �إ�سهامات الربنامج الهامة واملتعددة الأبعاد يف جماالت ال�سالم والتنمية امل�ستدامةوالنمو الب�شري واالجتماعي واالقت�صادي واحلفاظ على النظام البيئي ،وكذلك النهو�ض بالتنوع البيولوجي

والثقايف .ويت�ضح دور الربنامج احلا�سم يف حتقيق العالقات التكاملية
بني الإن�سان والتنوع البيولوجي واملناخ والبيئة من خ�لال ()714
حممية للمحيط احليوي يف ( )129دولة؛ مبا يف ذلك ( )21موق ًعا
عاب ًرا للحدود وحمميتني للمحيط احليوي عابرتان للقارات .ومتتد
هذه املحميات عرب �إفريقيا وال��دول العربية و�آ�سيا واملحيط الهادئ
و�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وتغطي حمميات املحيط احليوي هذه امل�ساحة جمتمع ًة ما يعادل ٪5
من م�ساحة �سطح الكرة االر�ضية� ،أو ما يعادل  7،398،000كيلومرت ًا
مربع ًا ،ت�ؤوي �أكرث من  275مليون ًا من ال�سكان.
�إن �إدراك وفهم �أهمية احلفاظ على البيئة كمحرك داف��ع للتنمية
امل�ستدامة يف �ضوء التحديات والتهديدات املدمرة للأنظمة البيئية
التي نواجهها اليوم� ،ألهم جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب
اهلل ثراه -لإعالن �إن�شاء «جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س ل�صون
البيئة»؛ حيث حتول مفهوم اجلائزة �إىل حقيقة خالل زيارة جاللة
ال�سلطان الراحل ملقر اليون�سكو عام  ،1989عندما خ�ص�ص جائزة
عاملية للمهتمني ب�ش�ؤون البيئة .وت��وج ه��ذا احل��دث ب�إعالم جمل�س 
«برنامج الإن�����س��ان واملحيط احل��ي��وي» يف باري�س  يف نوفمرب 1990
بتخ�صي�ص  اجلائزة التي �أُطلقت يف العام التايل ،والتي تمُ نح كل
�سنتني منذ ذلك احلني.
ُت��ك�� ّرم م��ب��ادرة ج��ائ��زة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س  ل�صون البيئة
الإ�سهامات املتميزة للأفراد �أو اجلماعات �أو امل�ؤ�س�سات من الذين
ق�ضوا وقتهم وطاقتهم لتحقيق عامل �أكرث ا�ستدامة عرب احلفاظ على
تراثنا الطبيعي امل�شرتك من خالل �إجن��ازات مثبتة تتعلق بالبحوث
البيئية وامل��وارد الطبيعية ،والتعليم والتدريب البيئي ،وخلق الوعي
البيئي من خالل �إعداد مواد و�أن�شطة املعلومات البيئية التي تركز على
�إن�شاء املناطق املحمية و�إدارتها ،ال �سيما يف حمميات املحيط احليوي،
ومواقع الرتاث العاملي الطبيعي واحلدائق اجليولوجية.
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وبنا ًء على ذلك ،ف�إن االحتفال املتزامن هذا العام  ،2021بثالثينية
جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س  ل�صون البيئة وخم�سينية برنامج
الإن�سان واملحيط احليوي ،يعك�س  الإجن��ازات والدرو�س  امل�ستفادة،
ويكرم املهتمني بالبيئة ،ويعمل كدليل للأجيال القادمة للعي�ش  يف
وئام مع الطبيعة .وهو � ً
أي�ضا مبثابة �إعادة تقييم للعالقات املتبادلة
بني الإن�سان والبيئة وانعكا�ساتها على جميع جوانب الأن�شطة الإن�سانية
والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي واالقت�صاد العاملي ككل.
كان جلائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س  ل�صون البيئة دو ٌر حا�س ٌم
وم�ؤث ٌر يف برنامج الإن�سان واملحيط احليوي ،من خالل العمل على
عك�س  التغريات البيئية املختلفة واال�ضطرابات الناجمة عن �إزال��ة
�أنواع النباتات ،وت�شريد �أنواع احليوانات ،وتغيري الأنواع املحلية من
النباتات واحليوانات ،واال�ضطراب العام يف بيولوجيا النظام البيئي.
تتما�شى م��ب��ادرة �سلطنة ع��م��ان م��ع الأدوار الوظيفية الأ�سا�سية
وال�شاملة الأربعة لربنامج الإن�سان واملحيط احليوي والتي تتعلق؛
بال�صون (احل��ف��اظ على امل���وارد الوراثية والأن���واع والنظم البيئية
واملناظر الطبيعية دون امل�سا�س بالتنوع البيولوجي املحلي) ،والتنمية
(���ض��م��ان التنمية االق��ت�����ص��ادي��ة والثقافية واالج��ت��م��اع��ي��ة والبيئية
امل�ستدامة) ،والتعايف (�إعادة بناء �أي �ضرر يلحق بالنظم الإيكولوجية
وامل�ستوطنات) ،والتعليم والبحث (توفري املعلومات العلمية حول
التعايف واحلفظ والتطوير لدرا�سات و�أبحاث علمية حمددة) .وت�ستند
كلتا املبادرتني ب�شكل كلي �إىل ا�ستقراء ت�أثريات �أفعال احلا�ضر على
عامل الغد ،وبالتايل؛ زي��ادة قدرة الإن�سان على �إدارة م��وارد العامل
الطبيعية والبيئية الغنية بكفاءة.
�إن اال�ستخدام غري امل�ستدام �أو اال�ستغالل املفرط للنظام البيئي
الطبيعي هو �أحد نتائج عواقب �أفعالنا وتقاع�سنا نحو البيئة؛ مما
�أوجد فجوة يف ال�سل�سلة الغذائية �أثرت �سل ًبا على الب�شرية جمعاء،
ولقد �أدت الأن�شطة الب�شرية؛ مبا يف ذل��ك �إزال��ة الغابات ،وتدمري
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البيئة ،وحتويل الأرا�ضي الزراعية ،والتعدي على املوائل وتدمريها،
واالجت��ار غري امل�ستدام ،والتجارة غري امل�شروعة بالأحياء الربية،
�إىل املزيد من الإخ�لال بتوازن الطبيعة ،وبالتايل؛ ظهور فريو�سات
و�أمرا�ض جديدة .عالو ًة على ذلك ،يبدو �أنه نتج عن الأزمات البيئية
التي ي�سببها الإن�سان وتعطيل املوائل احليوانية امل�صدر تعديل يف
البنية البيئية للحياة الربية؛ مما �سبب اختال ًال يف التنوع البيولوجي
�أدى حت ًما �إىل �إيجاد فجوة يف النظام البيئي مع زيادة خطر انتقال
العدوى من احليوان �إىل الإن�سان وتف�شي املزيد من الأوبئة الفريو�سية
مثل جائحة كوفيد .19-بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن التح�ضر ال�سريع
والنمو ال�سكاين املت�سارع يجعل النا�س �أقرب �إىل مملكة احليوان؛ مما
يت�سبب يف فقدان احليوانات ملوائلها الطبيعية و�إجبارها على البقاء يف
م�ساحة �أ�صغر بكثري ،ينتج عنه ازدحام لهذه الأنواع ،وبالتايل �سي�ؤدي
يف نهاية املطاف �إىل انقرا�ضها.
ومع ذلك ،مل يكن هنالك وقت �أن�سب لنا من الآن لفهم الآثار الناجتة
عن فقدان التنوع البيولوجي ب�شكل �أف�ضل ،والأم��ر اجللي هو �أننا
�أنف�سنا م�س�ؤولون عن ذلك .وال يقت�صر هذا التدمري امل�ستمر للنظام
البيئي الطبيعي وفقدان التنوع البيولوجي على مكان واحد حمدد �أو
جمموعة من الكائنات احلية؛ بل يحدث يف الوقت نف�سه يف �أفريقيا،
ويف القطب ال�شمايل ،ويف الأم���ازون ،وب�شكل ع��ام يف جميع �أنحاء
العامل.
يبلغ عدد �سكان العامل حال ًيا  6.7مليار ،ومن املتوقع �أن ي�صل �إىل
 8.6مليار بحلول عام  2030و 9.8مليار بحلول عام  .2050عالوة
على ذلك ،ف�إن من املتوقع �أن تكون هناك  43مدينة يزيد عدد �سكانها
عن  10ماليني ن�سمة بحلول عام  ،2030ومن املتوقع �أن يعي�ش ٪68
من ال�سكان يف املناطق احل�ضرية بحلول عام  ،2050و�سيكون لهذه
الزيادة يف عدد ال�سكان والتح�ضر �آثار على الطلب على املوارد؛ مبا
يف ذلك الغذاء والبنية التحتية وا�ستخدام الأرا�ضي .وال ريب �أنَّ البيئة
الطبيعية هي خط الدفاع الأول للب�شرية �ضد العديد من املخاطر ،و�أن
املها العربية  -حمد البو�سعيدي
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�سالمة الكوكب �ضرورة مطلقة ل�ضمان �أ�شخا�ص �أ�صحاء ،وذلك كله
ميثل بدوره �أ�سا�س االقت�صاد ال�سليم.
لذلك ،ف�إن هناك حاجة ما�سة لزيادة مرونة املجتمعات الب�شرية من
خالل ا�ستعادة النظم البيئية ،والتي ت�ساهم بدورها يف حماية الإن�سان
والبنية التحتية من الآث���ار ال�سلبية للتغريات اجل��ذري��ة يف النظام
البيئي .ولقد �ساهمت جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة
يف جتهيز وتوفري من�صة للعديد من العاملني يف جمال حماية البيئة؛
ف�ض ًال عن ت�شجيع الأجيال احلالية وامل�ستقبلية على االلتزام باملبادئ
والقيم املت�ضمنة يف ر�ؤية  2050للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي
يعتمد على عامل «يتناغم فيه الإن�سان مع الطبيعة»؛ بحيث يتم تقييم
التنوع البيولوجي وحفظه وا���س�ترداده وا�ستخدامه بحكمة ،و�صون
م��ا يقدمه النظام البيئي لنا ،واحل��ف��اظ على كوكب �صحي يقدم
االحتياجات الأ�سا�سية جلميع النا�س .يف احلقيقة� ،إن �صون البيئة
والتنمية امل�ستدامة يتعلقان «بالقدرة على احلياة».
يف اخلتام� ،أمتنى جلميع خ�براء البيئة ومديري حمميات املحيط
احليوي وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني يف جميع �أنحاء العامل
الفوز بالن�سخة الثانية والثالثني   من جائزة اليون�سكو-ال�سلطان
قابو�س  ل�صون البيئة والتي ت�صادف خم�سينية برنامج الإن�سان
واملحيط احليويn .

الربوفي�سور �أدي�شوال �أوالتوندي �أجيبو

رئي�س جمل�س التن�سيق الدويل لربنامج الإن�سان واملحيط احليوي
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�أجل حتقيق م�ستقبل م�ستدام ،ونحن بالت�أكيد بحاجة �إىل مثل هذه
املبادرات الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى.

كلمة المندوب الدائم للسلطنة
لدى اليونسكو
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تولي منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)
اهتماما كب ًريا مبنح اجلوائز التي ُتعنى بجميع املجاالت املتعلقة
ً
بربامج املنظمة .يتمثل �أحد الأه��داف الرئي�سية للمنظمة يف تعزيز
احللول امل�ستدامة للتحديات العاملية من خالل اال�ستفادة من معرفة
العلماء وخرباتهم يف �إجراء البحوث العلمية وتعزيزها .ومن اجلوائز
املهمة يف جمال البيئة وامل��وارد الطبيعية والتعليم من �أجل التنمية
امل�ستدامة؛ جائزة اليون�سكو -ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة ،والتي
�أُطلقت بعد زيارة ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه-
�إىل مقر اليون�سكو عام 1989م.
الهدف من جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة ،والتي مت
رفع  قيمتها م�ؤخ ًرا �إىل  100،000دوالر �أمريكي ،هو مكاف�أة املبادرات
املتميزة من قبل الأفراد وامل�ؤ�س�سات واملنظمات التي �ساهمت يف �صون
البيئة مبا يتوافق مع �سيا�سات و�أه��داف وغايات اليون�سكو .وت�سعى
اجلائزة �إىل ت�شجيع العمل على �صون البيئة ب�أبعاده املختلفة؛ مبا
يف ذلك البحث والتعليم والتدريب وزي��ادة الوعي و�إدارة املحميات.
ومن اجلدير بالذكر �أنها اجلائزة الوحيدة لدى اليون�سكو التي تعزز

�صون البيئة ،لذلك ُتعد فريدة من نوعها يف دعمها للجهود اجلماعية
املبذولة حلماية بيئتنا الطبيعية واحلفاظ عليها.
وهذا العام� ،سيكون االحتفال مبنح جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س 
ل�صون البيئة ذا �أهمية خا�صة يف �ضوء تف�شي جائحة كوفيد.19-
ويف الواقع ،ف�إن من ال�صعب جتاهل الأثر الذي خ َّلفته هذه اجلائحة
على اجلميع حول العامل؛ حيث �أدى ذلك �إىل قيام الأف��راد والقادة
واملجتمع امل��دين على حد �سواء بتجربة ما ميكن �أن حتدثه جائحة
عاملية ب�شكل مبا�شر ومالحظة ت�أثريها املدمر على جميع جوانب
حياتنا .كما �سلطت هذه الأزمة ال�ضوء � ً
أي�ضا على العالقة بني التنوع
البيولوجي والأوبئة؛ فقد �أدركنا �أهمية احلفاظ على تنوعنا البيولوجي
وبيئتنا من �أجل احلد من خماطر الأوبئة؛ نظ ًرا للعالقة العك�سية بني
التنوع البيولوجي يف النظام البيئي وانت�شار م�سببات الأمرا�ض .ومن
�أجل جتنب مثل هذه الكوارث على وجه التحديد ،مت �إن�شاء جائزة
اليون�سكو  -ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة منذ البداية ،والتي تهدف
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ت�شجيع املبادرات التي ت�سعى �إىل احلفاظ على
مواردنا الطبيعية وبيئتنا وتنوعنا البيولوجي و�إدارتها ب�شكل �أف�ضل من

من ناحية �أخ��رى �أكرث �إيجابية ،ف�إن لهذا العام �أهمية خا�صة؛ فهو
ي�صادف الذكرى الثانية والثالثني للجائزة التي تتزامن مع االحتفال
لي�س فقط بالذكرى اخلم�سني لربنامج الإن�سان واملحيط احليوي التابع
لليون�سكو ،ولكن � ً
أي�ضا بالذكرى ال�سنوية اخلام�سة وال�سبعني لليون�سكو.
يحظى االحتفال هذا العام ب�أهمية كبرية فهو ي�ستعر�ض الر�ؤية طويلة
الأمد جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل ثراه  -الذي كان
عاما ب�أن �صون البيئة هو املفتاح لتحقيق اال�ستدامة.
ي�ؤمن قبل ً 32
وينعك�س هذا االلتزام من خالل دعم املبادرات الر�سمية وال�شعبية من
خمتلف �أنحاء العامل � ً
أي�ضا يف ال�سيا�سات الوطنية ل�سلطنة عمان ،مع
�إيالء اهتمام خا�ص ل�صون البيئة وحماية الرتاث الطبيعي وال�سياحة
امل�ستدامة .ومن منطلق تعزيز هذه اجلهود ،ح�صلت �سلطنة ُعمان
على ع�ضوية جلنة الرتاث العاملي التابعة لليون�سكو يف عام 2019م،
وه��ي جلنة ال حتافظ فقط على ال�تراث الثقايف ،و�إمن��ا � ً
أي�ضا على
املواقع الطبيعية ذات القيمة العاملية واال�ستثنائية .كما قدمت �سلطنة
عمان اقرتاح ًا اعتمده املجل�س التنفيذي لليون�سكو ب�ش�أن �إعادة الت�أكيد
على دور املنظمة يف جمال ال�سياحة امل�ستدامة� ،أ�سفر هذا االلتزام
عن �إعالن م�سقط لل�سياحة والثقافة :تعزيز التنمية امل�ستدامة ،الذي
مت اعتماده يف دي�سمرب 2017م  .وقد حظيت ر�ؤية ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد  -طيب اهلل ثراه  -امللهمة لتعزيز وحماية تراثنا الطبيعي بدعم
كامل من قبل عاهل البالد �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
التزاما كب ًريا بت�سريع اجلهود
املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -الذي �أبدى
ً
الوطنية ل�صون البيئة وتعزيزها؛ ال �سيما يف �إطار ر�ؤية عمان 2040
التي ت�ؤكد على حماية املوارد الطبيعية وا�ستخدامها امل�ستدام ،وحماية
الب�شر من الآث��ار البيئية ال�سلبية ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع ا�ستخدام
الطاقة املتجددة مع اال�ستفادة من ال�سياحة امل�ستدامة التي ت�ضيف
قيمة لالقت�صاد الوطني.
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ُتعد الذكرى الثانية والثالثون للجائزة منا�سبة رائعة تتيح الفر�صة،
لي�س فقط للتفكري يف الإجن���ازات التي مت حتقيقها يف جمال �صون
البيئة؛ ولكن � ً
أي�ضا لتعزيز جهودنا اجلماعية يف هذا ال�صدد .ويف
العادة تمُ نح اجلائزة خالل املنتدى العاملي للعلوم ،ولكن �سيتم منحها
هذا العام خالل امل�ؤمتر العام لليون�سكو؛ لالحتفال بالذكرى الثانية
والثالثني للجائزة بالتزامن مع الذكرى اخلم�سني لربنامج الإن�سان
واملحيط احليوي ،وهو برنامج يتما�شى مع �أهداف اجلائزة يف �سعيها
�إىل تعزيز العالقة بني النا�س وبيئتهم .ومن هنا نود �أن ننتهز هذه
الفر�صة للتعبري عن خال�ص تقديرنا لأمانة برنامج الإن�سان واملحيط
احليوي ولأع�ضاء جلنة التحكيم لدعمهم امل�ستمر لهذه اجلائزة
املهمة.
ونتمنى ب�شدة �أن يرتدد �صدى احتفال
هذا العام باجلائزة بني ق��ادة العامل
و���ص��ن��اع ال��ق��رار ال��ذي��ن �سيح�ضرون
احل���دث مب��ا ي�ساهم يف زي����ادة ع��دد
امل���ب���ادرات ،وي�شجع الأف����راد و�صناع
ال��ق��رار على ح��د ���س��واء على ت�سريع
ج��ه��وده��م اجل��م��اع��ي��ة ل�����ص��ون البيئة
وحتقيق �أجندة  .2030كما ن�أمل �أن
حتفز حقبة ما بعد كوفيد 19-العمل
يف هذا ال�صدد ،مع االع�تراف � ً
أي�ضا
بالدور احليوي الذي تلعبه املنظمات
املهمة مثل اليون�سكو يف م�ساعدة الدول
الأع�����ض��اء م��ن خ�لال ب��ن��اء ال��ق��درات
والدعوة ل�صون البيئة من �أجل م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية جمعاء.

�سعادة الدكتور حمد بن �سيف الهمامي

املندوب الدائم ل�سلطنة عمان لدى اليون�سكو

«««
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سبعة عشر هدفًا لتحويل عالمنا

اليع�سوب  -عمر احلجري
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)3

الحدائق الجيولوجية
العالمية لليونسكو
املعايري التي ينبغي �أن ت�ستوفيها احلدائق
اجليولوجية العاملية لليون�سكو
 )1ينبغي �أن تكون احلدائق اجليولوجية العاملية لليون�سكو من املناطق
اجلغرافية املنفردة بذاتها واملوحدة الأرا�ضي ،والتي توجد فيها
مواقع ومناظر طبيعية ذات �أهمية جيولوجية دولية تتم �إدارتها
باعتماد مفهوم �إدارة �شامل ي�أخذ بعني االعتبار الأبعاد املت�صلة
بال�صون والتعليم والبحوث والتنمية امل�ستدامة .ويجب �أن تكون
احلديقة اجليولوجية العاملية لليون�سكو وا�ضحة احل��دود ،و�أن
يكون حجمها كافي ًا لتمكينها من اال�ضطالع بوظائفها ،كما
يتعني عليها �أن ت�شتمل على عنا�صر من الرتاث اجليولوجي الذي
يكت�سي �أهمية دولية وفق ًا ملا يتم التحقق منه على نحو م�ستقل
على يد علماء يعملون يف املجال املعني.
 )2وينبغي للحدائق اجليولوجية العاملية لليون�سكو �أن ت�ستفيد
من عنا�صر الرتاث اجليولوجي امل�شار �إليها ،بالرتابط مع كل
عنا�صر الرتاث الطبيعي والثقايف الأخرى املوجودة يف املنطقة
املعنية ،من �أج��ل تعزيز التوعية ب�أهم الق�ضايا التي يواجهها
املجتمع وفهمها فهم ًا �أف�ضل على �ضوء التغيريات الدينامية التي
تطر�أ على الكوكب الذي نعي�ش على �سطحه ،مبا يف ذلك ،على
�سبيل املثال ال احل�صر ،زيادة املعارف والفهم فيما يتعلق بالأمور
التالية :العمليات اجليولوجية ،والأخطار اجليولوجية ،وتغري
املناخ ،و�ضرورة ت�أمني اال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية
التي تزخر بها الكرة الأر�ضية ،وتطور احلياة ،ومتكني ال�شعوب
الأ�صلية.

تكوينات �صخرية يف الدقم  -مو�سى الرزيقي

)4

)5

)6

ينبغي �أن متثل احلدائق اجليولوجية العاملية لليون�سكو مناطق
تخ�ضع لهيئة �إداري���ة تتمتع بو�ضع قانوين معرتف به مبوجب
الت�شريعات الوطنية .ويتعني تزويد تلك الهيئات الإدارية باملعدات
الالزمة لتمكني كل منها من القيام على النحو الواجب ب�إدارة
�ش�ؤون املنطقة ب�أكملها التي توجد فيها احلديقة اجليولوجية
العاملية لليون�سكو.
ويف حال وجود تداخل بني املنطقة املر�شحة للح�صول على ت�سمية
«حديقة جيولوجية عاملية لليون�سكو» واملواقع الأخرى التي تتمتع
بت�سمية من ت�سميات اليون�سكو ،مثل مواقع الرتاث العاملي ومعازل
املحيط احليوي ،يجب دعم ملف الرت�شيح باملربرات الوا�ضحة
والأدل���ة التي تربهن على �أن احل�صول على ت�سمية «حديقة
جيولوجية عاملية لليون�سكو» من �ش�أنه �أن يولد قيمة م�ضافة يف
حد ذاته وكذلك بف�ضل الت�آزر مع الت�سميات الأخرى.
ينبغي �أن تكفل احلدائق اجليولوجية العاملية لليون�سكو م�شاركة
املجتمعات املحلية وال�شعوب الأ�صلية م�شاركة فعلية يف �إدارة
�ش�ؤونها باعتبارها من الأط��راف املعنية الرئي�سية .ويتعني �أن
تو�ضع ،بالت�شارك مع املجتمعات املحلية ،خطة للإدارة امل�شرتكة
و�أن تنفذ على نحو يلبي االحتياجات االجتماعية واالقت�صادية
لل�سكان املحليني ،ويكفل حماية املناظر الطبيعية التي يعي�شون
يف كنفها ،ويتيح لهم احلفاظ على هويتهم الثقافية .و ُيح ّبذ
�أن حتظى جميع ال�سلطات والأط���راف الفاعلة املعنية املحلية
والإقليمية بتمثيل لها على �صعيد الهيئة املعنية ب�إدارة احلدائق
اجليولوجية العاملية لليون�سكو .وينبغي �أن ت�ؤخذ معارف ال�سكان
املحليني والأ�صليني وممار�ساتهم ونظم الإدارة لهم بعني االعتبار
�إىل جانب العلوم يف �إطار عمليات التخطيط والإدارة اخلا�صة
باملناطق التي توجد فيها احلدائق اجليولوجية.
وت�شجع احلدائق اجليولوجية العاملية لليون�سكو على ت�شاطر خربتها
َّ
وم�شورتها ،وعلى اال�ضطالع مب�شروعات م�شرتكة يف �إط��ار ال�شبكة
العاملية للحدائق اجليولوجية ،علما ب�أن الع�ضوية يف ال�شبكة �إلزامية.
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 )7يتعني على احلدائق اجليولوجية العاملية لليون�سكو �أن حترتم
القوانني املحلية والوطنية ذات ال�صلة بحماية الرتاث اجليولوجي.
و�إن مواقع ال�تراث اجليولوجي املوجودة داخل املنطقة املعنية
يجب �أن ت��ك��ون مو�ضع حماية قانونية قبل تر�شيح املنطقة
للح�صول على ت�سمية «حديقة جيولوجية عاملية لليون�سكو».
وينبغي يف الوقت نف�سه اال�ستفادة من ت�سمية «حديقة جيولوجية
عاملية لليون�سكو» كعامل حفز مل�ضاعفة اجلهود الرامية �إىل تعزيز
حماية الرتاث اجليولوجي على ال�صعيدين املحلي والوطني .وال 
يجوز للهيئات الإدارية �أن ت�شارك يف بيع املنتجات اجليولوجية
مثل الأحفوريات واملعادن وال�صخور امل�صقولة و�صخور الزينة
التي يزخر بها ما ي�سمى «مبتاجر بيع املنتجات ال�صخرية» داخل
�إطار احلدائق اجليولوجية العاملية لليون�سكو (بغ�ض النظر عن
من�شئها) ،بل ينبغي على الهيئات الإدارية �أن ت�سعى جاهدة �إىل
ردع التجارة غري امل�ستدامة باملواد اجليولوجية برمتها .ويجوز
للهيئات الإداري���ة �أن ت���أذن بجمع امل��واد اجليولوجية على نحو
م�ستدام من املواقع ذات القدرة على التجدد الذاتي الطبيعي
داخل نطاق احلدائق اجليولوجية العاملية لليون�سكو ،ال�ستخدام
تلك املواد للأغرا�ض العلمية والتعليمية� ،شريطة بيان املربرات
التي تو�ضح �أن ذلك ميثل ن�شاط ًا ر�شيد ًا يندرج يف �إطار اجلهود
املبذولة من �أجل ت�أمني �إدارة املواقع املعنية ب�أف�ضل ال�سبل املمكنة
من حيث الفعالية واال�ستدامة .وانطالقا من ذلك ،ميكن ال�سماح
بالتجارة باملواد اجليولوجية يف حاالت ا�ستثنائية �شريطة القيام
على نح ٍو وا�ضح وعلني ب�شرح هذه الأن�شطة التجارية وتربيرها
ور�صدها للربهنة على �أنها متثل �أف�ضل اخليارات املتاحة لإدارة
احلديقة اجليولوجية العاملية املعنية يف ظل الظروف املحلية.
وتبقى احلاالت امل�شار �إليها مرهونة مبوافقة جمل�س  احلدائق
اجليولوجية العاملية لليون�سكو الذي ينظر يف كل حالة على حدة.
 )8يجري التحقق من ا�ستيفاء املعايري امل�شار �إليها �أعاله با�ستخدام
قوائم التحقق اخلا�صة بعمليتي التقييم وت�أكيد الأهليةn  .
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تاريخ جائزة اليونسكو  -السلطان قابوس لصون البيئة
والنظام األساسي لها
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عاما

�أ�س�ست 1989

ل�صالح
البيئة العاملية

لقد وهب اهلل �سبحانه وتعاىل �سلطنة ُعمان بيئة غنية باملوارد الطبيعية كانت لأ�سالفنا على مر الع�صور م�صدر رزق ورخاء ،وحباها بطبيعة
جميلة خالبة �ألفتها وا�ست�أن�ست �إليها �أنواع عديدة من الطيور واحليوانات ،وحتى تظل هذه الرثوة م�صدر رزق متجدد وم�ستمر لنا ولأجيالنا
القادمة يف خ�ضم التطورات التي ت�شهدها ال�سلطنة يف ع�صر النه�ضة املباركة يف جميع املجاالت ال�صناعية والعمرانية والزراعية ،كان ال بد من
مراعاة االعتبارات البيئية يف جميع مراحل التنمية والتخطيط ،الأمر الذي ا�ستحوذ على اهتمام �سلطنة ُعمان ،ف�أولت حماية البيئة واملحافظة
عليها من املخاطر البيئية امل�صاحبة للتنمية �أهمية خا�صة ،وجاء �إن�شاء جمل�س حماية البيئة ومكافحة التلوث عام 1979م �إجنا ًزا كب ًريا على
هذا الطريق ،وتوج هذا االهتمام ب�إن�شاء وزارة البيئة عام 1984م لتقوم بتنفيذ اخلطة القومية للبيئة واللوائح املنفذة لها بالتن�سيق مع الوزارات
واجلهات الأخرى ،ونظ ًرا الرتباط التغريات املناخية املبا�شر بالبيئة ملا ت�سببه تلك التغريات من �أ�ضرار خمتلفة تتطلب حماية النظم املناخية
و�إعداد الدرا�سات واال�سرتاتيجيات الوطنية املنا�سبة فقد �صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )٢٠٠٧/٩٠ب�إن�شاء وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية،
وو�ضعت القوانني والأنظمة التي تنظم ال�سبل الكفيلة بحماية البيئة واحلفاظ عليها من كل �أ�شكال التلوث ،فوجدت الطيور واحليوانات ن�صيبها
من هذا االهتمام ب�إن�شاء املحميات اخلا�صة بها كمحمية جدة احلرا�سي�س؛ لإعادة توطني املها ،وحممية ال�سالحف يف ر�أ�س اجلنز.
ويف �إطار التعديالت التي طر�أت على الهيكل الإداري للدولة؛ فقد مت تغيري الوزارة �إىل هيئة البيئة وفق املر�سوم ال�سلطاين رقم (،)2020/106
التي تعمل على ت�أمني �سالمة البيئة ومكافحة التلوث واملحافظة على النظم البيئية املختلفة يف �إطار الأهداف الأ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة،
وحماية احلياة الفطرية ،و�صون الطبيعة ،واحلفاظ على املوارد املتجددة ،والإ�سهام يف تطوير �آفاق البحث العلمي يف املجاالت البيئية.
م�سندم  -جريجوار كولباني�س

النظام األساسي للجائزة
املادة  - 1الغر�ض من اجلائزة

ت�أتي جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة مكاف�أ ًة للإ�سهامات
البارزة التي يق ّدمها �أفراد �أو جمموعة من الأفراد �أو معاهد �أو منظمات
غري حكومية �أو جهات �أخرى ،وي�شرتط �أنْ يكون املر�شحون للفوز بها قد
قدموا �إ�سهامات بارزة يف �إدارة البيئة وحمايتها ،مبا يتفق مع �سيا�سات
منظمة اليون�سكو و�أهدافها وغاياتها ذات ال�صلة ب�صون البيئة ،و�أن تكون
�إ�سهاماتهم ذات عالقة بربامج املنظمة يف هذا املجال مثل :البحوث يف
جمال املوارد البيئية والطبيعية ،والتعليم والتدريب يف جمال البيئة ،ورفع
م�ستوى الوعي البيئي من خالل �إعداد املواد والأن�شطة الإعالمية عن البيئة
بهدف �إقامة مناطق حممية و�إدارتها مثل :معازل املحيط احليوي ومواقع
الرتاث الطبيعي العاملي.

املادة  - 2ا�سم اجلائزة وقيمتها وتواتر منحها

وتتويجا جلهود ال�سلطنة يف املحافظة على البيئة فقد خ�ص�ص 
ً
ال�سلطان الراحل -طيب اهلل ث��راه -جائزة متنح للمهتمني ب�ش�ؤون  2.1ت�سمى اجلائزة «جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة»
البيئة على امل�ستوى العاملي ،وذل��ك �أث��ن��اء زي��ارة جاللته �إىل مقر  2.2يتم متويل هذه اجلائزة من قبل �سلطنة عمان من خالل تربعاتها
اليون�سكو يف عام 1989م.
للح�ساب اخلا�ص  للجائزة الذي �أن�ش�أته اليون�سكو .ويجب �أال  تقل
قيمة اجلائزة عن �100.000ألف دوالر �أمريكي ،وميكن للمدير العام
وق��د �أع��رب جمل�س  «برنامج الإن�سان واملحيط احل��ي��وي» يف دورت��ه
حتديد مبلغ �أكرب بالت�شاور مع اجلهة املانحة بنا ًء على امل�ساهمة التي
احلادية ع�شرة التي عقدت يف باري�س يف نوفمرب 1990م ،عن �شكره
تتلقاها من �سلطنة عمان ،والفائدة على املبلغ املودع يف احل�ساب
وتقديره وامتنانه العميق جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب
اخلا�ص وف ًقا للوائح املالية لليون�سكو ،وكذلك التكاليف التي يغطيها
اهلل ثراه -الذي تف�ضل بتخ�صي�ص اجلائزة لتمنح يف جمال حماية
احل�ساب والتي ت�شمل تكاليف �إدارة اجلائزة وامليداليات وال�شهادات
البيئة ،ويف يناير 1991م مت الإعالن ب�أن اجلائزة �سوف متنح للأفراد
وتكاليف الإعالن.
�أو جمموعة من الأفراد �أو معاهد �أو منظمات غري حكومية �أو جهات
 2.3يجب االحتفاظ بجميع الأموال امل�ستلمة والفوائد امل�ستحقة عليها يف
�أخرى تقوم بجهود مميزة يف جمال �إدارة البيئة وحمايتها.

احل�ساب اخلا�ص للجائزة (انظر القوانني املالية يف امللحق الثاين
من الق�سم « »1من هذه الوثيقة).
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 2.4تغطي �سلطنة عمان جميع تكاليف دعم املوظفني وتكاليف الت�شغيل
وم�صاريف الإدارة اخلا�صة باجلائزة ،مبا يف ذلك التكاليف املرتبطة
بحفل توزيع اجلائزة والأن�شطة الإعالمية مببلغ قدره  175.152دوالر
�أمريكي لكل �سنتني يتم ا�ستقطاعه من ر�أ�س املال املتوفر يف احل�ساب
اخلا�ص باجلائزة وفقا للقوانني واللوائح املالية للجائزة .حتقي ًقا لهذه
الغاية �سيقوم املدير العام بتحديد مبلغ التكلفة االجمالية الذي �سيتم
ا�ستقطاعه من الأموال املوجودة يف احل�ساب اخلا�ص وفقا للقوانني
واللوائح املالية للجائزة.
 2.5تمُ نح اجلائزة يف ال�سنة الثانية من فرتة ال�سنتني ،على �أ�سا�س �أويل
ملدة ( 3ثالث) فرتات مالية .ميكن تق�سيم مبلغ اجلائزة بالت�ساوي
ب�ين  ثالثة فائزين كحد �أق�صى ،و ُي��ع��د ك��ل واح��د منهم م�ستحق ًا
للجائزة.

املادة  - 5جلنة التحكيم

 5.1تت�ألف جلنة التحكيم م��ن ع��دد خم�سة �أع�ضاء م�ستقلني ميثلون
�شخ�صيات معروفة يف املجاالت التي تغطيها اجلائزة ،على �أن ُيراعى
يف ع�ضويتها التوزيع اجلغرايف وامل�ساواة بني اجلن�سني ،وتطبيق
مبد�أ عدم تقدمي املكاف�آت املالية لأع�ضائها .ويتم تعيني �أع�ضاء
جلنة التحكيم بوا�سطة املدير العام مل��دة عامني على �أال  تتجاوز
فرتة ع�ضويتهم يف اللجنة �ستة �أع��وام كحد �أق�صى .كما ال  ميكن
تعيني ممثلي املجل�س التنفيذي �أو املندوبني عنهم يف ع�ضوية جلنة
التحكيم .ويف حال وجود �أي ت�ضارب حقيقي �أو حمتمل يف امل�صالح
مع �أع�ضاء جلنة التحكيم عليهم �أن يطلبوا التنحي عن �أي م�شاورات
قادمة� ،أو يقوم املدير العام بطلب ذلك منهم .ويجوز للمدير العام
ا�ستبدال �أع�ضاء جلنة التحكيم لأ�سباب معينة.
 5.2تنتخب جلنة التحكيم رئي�س ًا لها ونائب ًا للرئي�س .وال يتلقى �أع�ضاء
املادة � - 3شروط اختيار املرت�شحني
اللجنة �أي مكاف�آت مالية مقابل عملهم ولكنهم يح�صلون على بدالت
يجب �أن يكون املر�شحون قد �ساهموا م�ساهمات بارزة يف �إدارة �أو �صون
لل�سفر والإقامة �إذا ما اقت�ضت احلاجة �إىل ذلك .كما �أن الن�صاب
البيئة مبا يتم�شى مع �سيا�سات و�أهداف اليون�سكو فيما يتعلق بربامج املنظمة
القانوين لقبول التحكيم هو ثالثة �أع�ضاء من جلنة التحكيم .اللغات
يف هذا املجال على �سبيل املثال :الأبحاث البيئية واملوارد الطبيعية ،والتعليم
الر�سمية للم�شاورات بني �أع�ضاء جلنة التحكيم هي الإجنليزية
والتدريب وتنمية الوعي البيئي من خالل �إعداد مواد و�أن�شطة تثقيفية حول
والفرن�سية.
البيئة تهدف �إىل �إن�شاء و�إدارة املناطق املحمية ،مبا يف ذلك كل ما يخ�ص 
ال�سياحة امل�ستدامة ،مثل حمميات املحيط احليوي ،ومواقع الرتاث العاملي  5.3تقوم جلنة التحكيم ب�أعمالها و�إدارات��ه��ا مبا يتما�شى مع النظام
الأ�سا�سي للجائزة ،و�سي�ساعدها يف �أداء مهمتها �أحد �أع�ضاء �أمانة
الطبيعية واحلدائق اجليولوجية لليون�سكو .وميكن منح اجلائزة للأفراد �أو
اليون�سكو ُيعينه املدير العام ،ويتم اتخاذ القرارات بالإجماع ب�أكرب
امل�ؤ�س�سات �أو اجلهات الأخرى �أو املنظمات غري احلكومية.
قدر ممكن ،و�إن مل يتحقق ذلك يتم �إجراء اقرتاع �سري والأخذ بر�أي
املادة  - 4اختيار الفائزين
الأغلبية فيه ،وال ي�شارك الع�ضو يف �أي ت�صويت متعلق ببلده.
يتم اختيار الفائزين ويرتاوح عددهم من واحد �إىل ثالثة فائزين من قبل  5.4جتتمع جلنة التحكيم كل �سنتني.
املدير العام لليون�سكو بنا ًء على التقييم والتو�صية التي تُرفع �إليه �أو �إليها  5.5تر�سل جلنة التحكيم تقييم ًا ب�ش�أن الرت�شيحات والتو�صيات امل�صاحبة
من جلنة التحكيم.
�إىل املدير العام لليون�سكو يف موعد ال يتجاوز � 30سبتمرب من ال�سنة
التي متنح فيها هذه اجلائزة.
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املادة  - 6اختيار املر�شحني

 6.1عندما تتلقى اليون�سكو التمويل الالزم للجائزة على النحو امل�شار �إليه
يف املادة � 2أعاله ،يوجه املدير العام لليون�سكو دعوة ر�سمية لأمانة
اجلائزة لتقدمي تر�شيحات اجل��ائ��زة ،وذل��ك بتاريخ  15يوليو كل
عامني ،وتُقدم الرت�شيحات من حكومات الدول الأع�ضاء بالت�شاور مع
جلانها الوطنية ،وكذلك من املنظمات غري احلكومية التي تربطها
�شراكة مع اليون�سكو وفاعلة يف املجاالت التي تغطيها اجلائزة.
ُ 6.2ت��ق�� َّدم الرت�شيحات �إىل امل��دي��ر ال��ع��ام ع��ن طريق حكومات ال��دول
الأع�ضاء بالت�شاور مع جلانها الوطنية� ،أو عن طريق املنظمات غري
احلكومية التي متلك �شراكات ر�سمية مع اليون�سكو وتكون فاعلة يف
املجاالت التي تغطيها اجلائزة ،وال  ُيعتد بالرت�شحات الفردية.
 6.3يجب �أن يكون كل تر�شيح م�صحو ًبا بتو�صية خطية مكتوبة باللغة
الإجنليزية �أو الفرن�سية ،وت�شتمل على الأمور التالية:
 �أ) نبذة عن املر�شح و�إجنازاته.
ب) ملخ�ص  عن العمل �أو نتائج العمل واملن�شورات وغريها من
الوثائق املهمة الداعمة للعمل.
هـ) حتديد م�ساهمة املر�شح يف خدمة �أهداف اجلائزة.

املادة � - 7إجراءات منح اجلائزة

 7.1يقوم املدير العام مبنح هذه اجلائزة يف حفل ر�سمي ُيقام خ�صي�ص ًا
لهذه املنا�سبة و ُيعقد يف املقر الرئي�سي لليون�سكو �أو بالتزامن مع
املنتدى العاملي للعلوم .وتقدم اليون�سكو للفائز �أو الفائزين �شيك ًا
بقيمة اجلائزة بالإ�ضافة �إىل �شهادة وميدالية .وتُعلن اليون�سكو عن
ا�سم الفائز �أوالفائزين ب�صورة ر�سمية.
مقدما من �شخ�صني �أو
� 7.2إذا كان العمل املنتج الذي تكافئه اجلائزة ً
ً
ثالثة �أ�شخا�ص ،ف�إن اجلائزة تمُ نح لهم باال�شرتاك معا ،وال ميكن
ب���أي ح��ال من الأح���وال تق�سيم مبلغ اجل��ائ��زة بني �أك�ثر من ثالثة
�أ�شخا�ص.
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 7.3يقوم الفائز �أو الفائزون� ،إذا �أمكن ،ب�إلقاء حما�ضرة حول املو�ضوع
الذي ا�ستحق/ا�ستحقوا به نيل اجلائزة ،ويتم تنظيم هذه املحا�ضرة
�أثناء �أو تزامنا مع احتفال ت�سليم اجلائزة.
 7.4ال ميكن اعتماد الأعمال التي تُقدم بعد وفاة ال�شخ�ص �أو �إدخالها
للمناف�سة على اجلائزة� ،إال �إذا تُويف ال�شخ�ص قبل ا�ستالمه للجائزة
ففي هذه احلالة ميكن منحها للأقارب �أو امل�ؤ�س�سة.
� 7.5إذا امتنع الفائز عن قبول اجلائزة ،تقوم جلنة التحكيم بتقدمي
مر�شح �آخر جديد �إىل املدير العام.

املادة  - 8التجديد الإلزامي للجائزة

 8.1قبل �ستة �أ�شهر من انتهاء الفرتة املتفق عليها للجائزة ،يقوم املدير
العام لليون�سكو مع حكومة �سلطنة عمان بتقييم جميع جوانب اجلائزة
واتخاذ القرار املنا�سب حول ا�ستمرارها �أو الغائها .بعدها يقوم املدير
العام ب�إبالغ املجل�س  التنفيذي لليون�سكو بنتائج التقييم من خالل
تقدمي وثيقة تُلخ�ص امل�ستجدات ذات ال�صلة يف هذا ال�صدد من �أجل
متكني املجل�س التنفيذي من اعتماد قرار ب�ش�أن جتديد اجلائزة �أو
�إلغائها.
 8.2يف حالة �إلغاء اجلائزةُ ،يعاد الر�صيد املتبقي �إىل اجلهة املانحة
(املانحني) ما مل يتم االتفاق على غري ذل��ك وف ًقا للوائح املالية
اخلا�صة بهذه اجلائزة.

املادة  - 9الطعن

ال يجوز قبول �أي طعن �ضد قرار اليون�سكو فيما يتعلق مبنح اجلائزة .كما ال 
يجوز الك�شف عن املقرتحات التي مت ا�ستالمها ملنح اجلائزة.

املادة  - 10التعديالت على النظام الأ�سا�سي للجائزة

يجب تقدمي �أي تعديل للنظام الأ�سا�سي �إىل املجل�س التنفيذي للموافقة عليه.
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الفائزون بالجائزة من  1991إلى 2021
وإسهاماتهم في صون البيئة
جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة لعام ٢٠21

�أعلنت املديرة العامة لليون�سكو ،معايل الدكتورة �أودري �أزوالي ،ومكتب برنامج الإن�سان واملحيط
احليوي ( )MABعن منح جائزة اليون�سكو  -ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة لعام  2021بالت�ساوي �إىل:
n

معهد �أبحاث غابات ماليزيا ( ،)FRIMماليزيا

ت�أ�س�س معهد �أبحاث غابات ماليزيا ( )FRIMعام  ،1929وهو �أحد امل�ؤ�س�سات الرائدة يف
جمال �أبحاث الغابات اال�ستوائية يف العامل .يعزز املعهد الإدارة امل�ستدامة واال�ستخدام الأمثل
ملوارد الغابات يف ماليزيا من خالل �إنتاج وتطوير املعارف والتكنولوجيا عرب البحث والتطوير
وتطبيقاتهما يف جمال الغابات اال�ستوائية.
n

جامعة التعاون الدويل ( ،)UCIممثلة يف كلية �أمريكا
الالتينية للمناطق املحمية ( ،)ELAPكو�ستاريكا

�شاركت جامعة التعاون الدويل من خالل كلية �أمريكا الالتينية للمناطق املحمية ()ELAP
بفاعلية يف جمال املناطق املحمية يف خمتلف بلدان �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وت�شارك اجلامعة يف جهود الإ�صالح لعك�س �آثار تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي من
خالل مبادراتها يف �شبكة املجتمعات املتجددة.

تود جلنة التحكيم �أن تتقدم بالتهنئة ملعهد غابات ماليزيا على دوره يف مراقبة الأنواع املهددة
باالنقرا�ض واحلفاظ عليها وجلامعة التعاون الدويل لدعمها �إن�شاء حمميات جديدة للمحيط
احليوي يف �أمريكا الالتينية.
يتي  -م�سقط  -م�سعود ال�سعدي
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جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئ���ة لع���ام  ٢٠١9جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئة  لع���ام ٢٠١7
� nصندوق �أ�شوكا للأبحاث يف جمال الإيكولوجيا والبيئة
( )ATREEبالهند
ت�أ�س�ست �أن�شطة �صندوق �أ�شوكا للأبحاث يف جمال الإيكولوجيا والبيئة يف
عام  ،1996وهي ت�ستند �إىل �أبحاث دقيقة متعددة التخ�ص�صات وت�شمل
الأكادمييني و�صانعي ال�سيا�سات واملمار�سني والباحثني والطالب.
وي�أتي منح اجلائزة لهذه امل�ؤ�س�سة جلهودها املتميزة يف �صون البيئة على
امل�ستوى االجتماعي وتنوع �أن�شطتها املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة وتعزيز
�سبل العي�ش امل�ستدامة عرب �إجن��از جمموعة وا�سعة من الأعمال البيئية
ت�شمل النظم الإيكولوجية يف جبال الهيمااليا ،وغابات غات�س  الغربية
امل�سجلة �ضمن حمميات املحيط احليوي ومواقع الرتاث العاملي لليون�سكو،
والأرا�ضي الع�شبية يف كوت�ش ،والأرا�ضي الرطبة يف تاميل نادو وكرياال،
واملناظر الطبيعية احل�ضرية يف والية كارناتاكا وتاميل نادو ،بالإ�ضافة �إىل
العديد من �أن�شطة �صندوق �أ�شوكا للأبحاث يف جمال الإيكولوجيا والبيئة
للتوعية والتدريب يف جمال �صون البيئة.

�شجرة ال�سمر  -علي نا�صر الرا�سبي

 nجمل�س احلدائق الوطنية يف �سنغافورة
يقوم جمل�س احلدائق الوطنية بتعزيز حفظ التنوع البيولوجي يف املناطق
احل�ضرية واملناطق الطبيعية النادرة ،وحت�سني الظروف البيئية للموائل
والأن���واع ،ويدعم �إدم��اج التنوع البيولوجي يف جميع م�ستويات النظام
التعليمي.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن املجل�س يدير �أي�ضا �أول موقع للرتاث العاملي يف
�سنغافورة  -حدائق �سنغافورة النباتية ،بالإ�ضافة �إىل ( )350منتزهً ا
و�أربع حمميات طبيعية ،كما يقوم املجل�س وبالتعاون مع �أمانة اتفاقية التنوع
البيولوجي ب�إعداد «م�ؤ�شر �سنغافورة للتنوع البيولوجي للمدن» ،وهو �أداة
مهمة للتقييم الذاتي جلهود حفظ التنوع البيولوجي يف املدن .وقد �أجرى
جمل�س  احلدائق الوطنية بحو ًثا مهمة يف علم الأحياء واملحافظة على
البيئة �أ�سفرت عن اكت�شاف �أنواع جديدة من ف�صائل الالفقاريات الأر�ضية
والنباتات املتوطنة ،وا�ستفاد املجل�س من هذه النتائج فيو�ضع خطط �إدارية
�أف�ضل وت�سهيل عملية اتخاذ القرارات املعتمدة على احلقائق العلمية.

جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئة  لع���ام ٢٠١5
 nالربوفي�سور هورا�سيو �سريويل والربوفي�سور فابيو كاال�سنيك
والربوفي�سور لو�سيانو �إيريبان
التابعني ملجموعة البحث ب�ش�أن �إيكولوجيا الأرا�ضي الرطبة
جامعة بوان�س �آير�س ،الأرجنتني
�ص ّممت ون ّف َذت جمموعة البحث يف بيئة الأرا�ضي الرطبة يف الأرجنتني من
خالل البحوث التي قامت بها درا�سات حول جمموعة من اجلوانب البيئية
ذات ال�صلة  بال ُنظم البيئية للأرا�ضي الرطبة يف �أماكن و�أوقات خمتلفة.
و�أخذت هذه املجموعة على عاتقها تنفيذ مبادرات مهمة للغاية يف جمال
الرتبية البيئية والتدريب يف هذا املجال .كما ر ّكزت املجموعة عملها ب�صفة
خا�صة على دلتا نهر بارانا ،وذل��ك من خالل اهتمامها ب�إن�شاء و�إدارة
املحمية الطبيعية لهذا النهر .وهي املحمية التي مت اختيارها لتكون �ضمن
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برنامج الإن�سان واملحيط احليوي التابع ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (اليون�سكو).

جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئ���ة  لع���ام ٢٠١٣
 nالإدارة الوطنية حلماية الغابات ,بولندا
 nمنظمة حماية احلياة الربية املعر�ضة للخطر,
جنوب �أفريقيا
الإدارة الوطنية حلماية الغابات ببولندا
التي ت�أ�س�ست يف عام 1924م ،وهي مكلفة ب���إدارة �أكرب جزء من غابات
بولندا ،وتعد �أكرب م�ؤ�س�سة من نوعها يف �أوروبا لت�أثريها الكبري يف الأهمية
التي اكت�سبتها �إدارة املوارد الغابية على نحو م�ستدام لتحقيق عدة منافع
مع مراعاة اجلوانب الإيكولوجية واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية.
منظمة حماية احلياة الربية املعر�ضة للخطر بجنوب �أفريقيا
ت�أ�س�ست املنظمة يف ع��ام 1973م ،وتقوم ب���إع��داد و�إدارة جمموعة من
الربامج املبتكرة حلماية البيئة يف جنوب �أفريقيا ،وت�ستحدث هذه املنظمة
مناهج فعالة ومبادئ توجيهية لأف�ضل املمار�سات للم�ساعدة على تخفيف
الآثار البيئية ال�سلبية ،وتتعاون املنظمة على نحو وثيق مع املجتمعات املحلية
حلماية الأنواع والنظم االيكولوجية املهددة باالنقرا�ض.

35

جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئة  لع���ام 2011
 nمعهد بحوث الغابات  -عبادان  -نيجرييا
قام املعهد بدو ٍر مهم يف �إن�شاء املحميات الطبيعية و�إدارتها يف نيجرييا ,
ونفذ �أن�شطة بحثية �أ�سا�سية كما �أعد عمليات تقنية مبتكرة لتحويل خملفات
الغابات �إىل منتجات مفيدة ،كما �أ�سهم يف تطوير التقنيات اخلا�صة بثبات
وا�ستقرار الكثبان الرملية ومكافحة الت�صحر والتعرية ،وعلى البحوث
التي �أجراها يف جمال الربامج الوطنية ال�ستزراع الغابات و�إنتاج البذور.
و�أ�سهم املعهد كذلك  -من خالل كليات التدريب الأرب��ع التي تتبع له -
طوال ال�سنوات املا�ضية يف تدريب القوى العاملة الفنية يف قطاع الغابات،
وقطاعات االقت�صاد الأخرى ذات ال�صلة بالن�شاط والإنتاج الزراعي.

جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئة  لع���ام 2009
 nهيئة احلدائق الوطنية ( )OAPNبوزارة البيئة واملناطق الريفية
والبحرية  -الإ�سبانية
تعمل هيئة احل��دائ��ق الوطنية يف �إ�سبانيا على املحافظة على ال�تراث
الطبيعي الإ�سباين من خالل اجلهود التي تبذلها لإنقاذ الأن��واع املهددة
باالنقرا�ض و�إنقاذ املواطن الطبيعية ،كما عملت هذه الهيئة على التخل�ص 
من الأن���واع الدخيلة التي ال  تعترب �إ�سبانيا موط ًنا طبيع ًيا لها ،و�إع��ادة
املناطق التي تعر�ضت لت�آكل الرتبة ،ومراقبة م�ستوى جودة الهواء واملاء،
و� ً
أي�ضا من خالل عملها يف دعم التعليم البيئي ورفع م�ستوى الوعي بالبيئة
وتنفيذ الدورات التدريبية يف هذا املجال .وتقوم هيئة احلدائق الوطنية
الإ�سبانية بدو ٍر ريادي على امل�ستوى الدويل يف الرتويج لتبادل اخلربات
حول �إدارة املناطق املحمية ،و�إع��داد امل�شروعات البحثية ،وبناء قدرات
املخت�صني ب���إدارة الهيئة ،ونقل التقنية وامل�صادر الأخ��رى لدعم حماية
و�صون املحميات الطبيعية و�إدارتها ،وتعزيز التنمية امل�ستدامة.

36

االح����ت����ف����ال ب���ت���س���ل���ي���م ال����ج����ائ����زة ف�����ي دورت������ه������ا ال����س����ادس����ة ع���ش���ر ب���م���دي���ن���ة ب�����اري�����س ب���ف���رن���س���ا

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

37

جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئة  لع���ام  2007جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئ���ة  لع���ام 2005

جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئة  لع���ام  2003جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئة  لع���ام 1999

 nالربوفي�سور/ارن�ستو �سي انكرلن هوفلي�ش رئي�س اللجنة الوطنية
 nالربوفي�سور/جوليو�س �أوزالين  -مدير معهد
للمحميات الطبيعية يف املك�سيك
�إيكولوجيا املناظر الطبيعية يف الأكادميية ال�سلوفاكية
للعلوم � -سلوفاكيا
 nحممية الرثوات البحرية املرجانية يف ا�سرتاليا
 nمعهد حماية التنوع الإحيائي يف �أدي�س ابابا  -اثيوبيا
الربوفي�سور/ارن�ستو �سي انكرلن هوفليت�ش
الربوفي�سور/جوليو�س �أوزالين  -جمهورية �سلوفاكيا
ي�شغل الربوفي�سور/ارن�ستو �سي انكرلن هوفلي�ش  وظيفة رئي�س  اللجنة
�إنّ االلت���زام الذي يبدي���ه الربوفي�سور �أوزالين جتاه تعزي���ز البحوث البيئية الوطنية للمحميات الطبيعية يف املك�سيك .وقام بتقدمي دعم غري م�سبوق
وتطويره���ا واملحافظة على التنوع الأحيائ���ي �أدى �إىل تقوية ال�شبكة الدولية لإن�شاء �أكرب منظمات املحافظة على البيئة يف املك�سيك يف عام 1997م.
ملحمي���ات املحيط احلي���وي وتطويرها .كم���ا �أ�سهم يف �إع���داد ا�سرتاتيجية وا�ستطاع خالل فرتة رئا�سته التي امتدت �أربع �سنوات ملنظومة املحميات
(�سيفيل) للمحيطات احليوية وتعزيز التعاون بينها عرب العامل.
الطبيعية يف املك�سيك �إدراج خم�س حمميات جديدة للمحيطات احليوية
�ضمن ال�شبكة الدولية للمحميات احليوية.
معهد حماية التنوع الأحيائي يف �أدي�س �أبابا
ت�أ�س�س املعهد يف عام 1976م ،بهدف �إن�شاء �أنظمة ف ّعالة ت�ضمن املحافظة   حممية الرثوات البحرية املرجانية يف ا�سرتاليا
عاما ي�ضمن
على اال�ستدامة للتنوع الأحيائي يف اثيوبيا وب�صفة خا�صة يف املحافظة على �أعدت حممية الرثوات البحرية املرجانية يف �أ�سرتاليا �إطا ًرا ً
م�صادر اجلينات الوراثية وا�ستخداماتها املختلفة .وقد �أجنز املعهد العديد بقاء الأنظمة البيئية ال�ساحلية والبحرية يف حالة جيدة ،وي�سمح يف الوقت
من البحوث والدرا�سات جلمع املعلومات وتوثيقها حول الأنواع احليوانية نف�سه باال�ستغالل الأمثل لهذه الأنظمة من قبل الإن�سان .ويتم ّثل �أحد
والنباتية وتوزيعها ،و�أنواع الكائنات املائية والنباتات الطبية.
�أهم مكونات هذا الإطار العام الإداري اجلديد يف خطة حتديد املناطق
املحمية التي �صارت �سارية املفعول مبوجب القانون اعتبا ًرا من الأول من
يوليو 2004م .وزادت هذه اخلطة من الن�سبة املئوية للمحميات البحرية
التي تتمتع بدرجة عالية من احلماية من �أقل من � %5إىل �أكرث من ،%33
وهي حتمي يف الوقت احلا�ضر مناذج لكل نوع من �أنواع املواطن الطبيعية
احلرباء العربية  -د .ماجو جو�سي
التي يبلغ عددها  70موط ًنا طبيع ًيا .ومت �إدراج هذه
املحمية البحرية املرجانية بوا�سطة منظمة اليون�سكو
�ضمن قائمة مواقع الرتاث الإن�ساين يف عام 1981م.

 nم�ؤ�س�سة ت�شارلزداروين  -جزيرة جاالباجو�س  -الإكوادور
ت�صف م�ؤ�س�سة ت�شارلز داروين عملها يف جزر جاالباجو�س باعتباره «علم
وتعليم للمحافظة على البيئة» .وتتمثل ر�سالة امل�ؤ�س�سة يف تقدمي املعرفة
والدعم ل�ضمان حماية البيئة والتنوع الأحيائي يف حممية جزر جاالباجو�س 
من خالل البحث العلمي والإجراءات املكملة له ،التي ت�شتمل على «التعليم
والتدريب وتقدمي اال�ست�شارات و�إن�شاء التحالفات مع املجموعات املحلية
و� ً
أي�ضا امل�ؤ�س�سات الأخرى ذات العالقة بهذا املجال».

 nبيرت جوهان �شي  -الرنويج
 nمركز البيئة  -فنزويال
بيرت جوهان �شي
ُمنح جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة  لعام 2003م تقدي ًرا
جلهوده و�إ�سهاماته املتميزة يف املحافظة على التنوع الأحيائي واال�ستخدام
امل�ستدام للموارد الطبيعية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك تُق ّدر اجلائزة الدور الذي
ي�سر للحوار بني الدول املتقدمة والدول النامية
قام به بيرت جوهان �شي ك ُم ّ
يف جمال الق�ضايا البيئية الدولية ،وب�صفة خا�صة فيما يتعلق بالإطار العام
للمعاهدة الدولية حول التنوع الأحيائي.
مركز البيئة
ُمنح مركز البيئة يف فنزويال جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س  ل�صون
البيئة لعام 2003م تقدير ًا إلسهاماته املتميزة يف تكوين ث��روة علمية
ومعلوماتية يف جم��ال البيئة ون�شر ه��ذه املعرفة وتوزيعها على اجلهات
املعنية بق�ضايا البيئة من املخت�صني وعامة النا�س من خالل مناهج التعليم
والتثقيف والتدريب وحمالت ن�شر الوعي البيئي.

جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئ���ة  لع���ام 2001
 nجمعية ت�شاد للمتطوعني حلماية البيئة  -جمهورية ت�شاد
ظ��ل��ت اجلمعية ال��ت�����ش��ادي��ة ملتطوعي ح��م��اي��ة البيئة م��ن��ذ ع���ام 1997م
م�ستمرة يف تنفيذ العديد من الأن�شطة املهمة والناجحة يف مناطق ت�شاد
املختلفة وب�صفة خا�صة يف جم��ال �إع��ادة ا�ستزراع الغابات واملحافظة
على ال�ترب��ة .وجن��ح��ت اجلمعية خ�لال ف�ترة خم�س  ���س��ن��وات م��ن عام
� 1997إىل عام 2001م يف غر�س � 20000شجرة يف جميع �أنحاء البالد
و�أنتجت ووزع��ت  70000نبتة �صغرية (�شتلة) �إىل ال�سكان املحليني.
وت�ستخدم اجلمعية التقنيات التقليدية يف مكافحة الت�صحر وتقليل
�آثار اجلفاف.

جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئة  لع���ام 1997
 nق�سم العلوم البيئية بكلية العلوم بجامعة الإ�سكندرية بجمهورية
م�صر العربية
 nدائرة الغابات � -سرييالنكا
د� .سافيرتي غوانتليك و د .نيمال غوانتليك،
د .بيرت �أ�شتون و د.مارك �أ�شتون
ق�سم العلوم البيئية بكلية العلوم بجامعة الإ�سكندرية
بجمهورية م�صر العربية
مت اختيار ق�سم العلوم البيئية بكلية العلوم بجامعة الإ�سكندرية لنيل هذه
اجلائزة تقدي ًرا لعمل الق�سم املتميز يف جمال تدري�س العلوم البيئية للطالب
واخلريجني وتدريبهم من خالل مقررات درا�سية عامة ومتخ�ص�صة يف
العلوم البيئية ،والإ�شراف على الدرا�سات البحثية حول حممية ال ُعم ّيد
الطبيعية لتقومي التغيريات البيئية التي تطر�أ عليها ،وقيا�س  العوامل
االقت�صادية واالجتماعية اخلا�صة بالتنمية امل�ستدامة ،ورفع م�ستوى الوعي
البيئي من خالل تنظيم الندوات التي تُعنى بالق�ضايا البيئية املعا�صرة  .
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دائرة الغابات يف �سريالنكا
د� .سافيرتي غوانتليك و د .نيمال غوانتليك،
د .بيرت �أ�شتون و د .مارك �أ�شتون
�أ�سهمت دائرة الغابات يف �سريالنكا وجمموعة غابات �سينهاراجا (د.
�سافيرتي غوانتليك ود .نيمال غوانتليك ،ود .بيرت �أ�شتون ود .مارك
�أ�شتون) بقدر كبري يف تدري�س الطالب ال�شباب داخل اجلامعة وخارجها،
وتثقيف عامة النا�س وب�صفة خا�صة القرويني املحليني حول فوائد حماية
التنوع الأحيائي.

جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئة  لع���ام 1995
 nحممية احلظرية الوطنية لبحرية ماالوي  -ماالوي
ق��رر مكتب املجل�س  ال��دويل لتن�سيق برنامج الإن�سان واملحيط احليوي
( )MABمنح جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س  ل�صون البيئة   لعام
1995م للحظرية الوطنية لبحرية م��االوي؛ تقدي ًرا للربامج الطموحة
لإدارة ه��ذه املحمية بالتعاون مع املجتمعات املحلية� .إنّ ه��ذه الربامج
ال  تُ�سهم فقط يف حماية و���ص��ون ال��ت��ن��وع الأح��ي��ائ��ي باملنطقة ،و�إنمّ���ا
�أي�ض ًا تُعزّز من تطوير �أ�ساليب حياة النا�س  الذين يعي�شون يف داخل
احلظرية ومن حولها.

جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئة  لع���ام 1993
 nبروفي�سور/جان جينك  -جمهورية الت�شيك
وجه درا�ساته
ظل الربوفي�سور جان جينك وملدة تزيد عن �أربعني عام ًا ُي ّ
و�أبحاثه نحو بنية ووظائف الغابات ،والتفاعالت التي تتم بني النبات
والرتبة والطق�س  يف ت�ضاري�س  الأر���ض املختلفة واملجتمعات احليوية يف
�أنظمة بيئية و�أقاليم مناخية خمتلفة .وق��ام الربوفي�سور ج��ان جينك
ب���دو ٍر ف�� ّع��ال يف ال��ت��ع��اون الإقليمي ب�ين  دول �أوروب����ا وب�صفة خا�صة يف
برنامج اليون�سكو للإن�سان واملحيط احليوي ( ،)MABكما �شارك � ً
أي�ضا
يف �إن�شاء املنظمات اال�ست�شارية اخلا�صة باملحميات الطبيعية يف دول
و�سط �أوروبا.

جائ���زة اليون�سكو-ال�سلط���ان قابو����س ل�ص���ون البيئة  لع���ام 1991
 nمعهد علوم البيئة  -املك�سيك
قدم هذا املعهد �إ�سهامات متميزة يف البحوث العلمية والأن�شطة التدريبية
يف جمال احلفاظ على املوارد الطبيعية .وكانت للمعهد �إ�سهاماته يف جمال
العلوم البيئية واال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية على امل�ستويني
الإقليمي والعاملي ولي�س فقط داخل املك�سيك .وانعك�ست جودة البحوث التي
يتوىل تنفيذها يف ال�شهادات واجلوائز التقديرية التي يح�صل عليها على
امل�ستويني املحلي والدويل   .

�شقائق النعمان البحرية  -بدر البلو�شي
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الإدارة الوطنية حلماية
الغابات   -بولندا

2007

د .جوليو�س �أوزالين
� -سلوفاكيا

2019

�صندوق �أ�شوكا للأبحاث
يف جمال الإيكولوجيا
والبيئة ( -)ATREEالهند

2017
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الربوف�سور جان جينيك
 -جمهورية ال�شيك
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ق�سم العلوم البيئية لكلية
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الربوفي�سور
بيرتجوهان �شي   
 -الرنويج

العلوم بجامعة الإ�سكندرية
 -جمهورية م�صر العربية

جامعة التعاون الدويل
( - )UCIكو�ستاريكا

1991

2011

1995

دائرة حماية الغابات
� -سرييالنكا

2005

2007

معهد �صون التنوع
البيولوجي  � -إثيوبيا

الفائزون بجائزة اليونسكو -السلطان قابوس
لصون البيئة لألعوام من  1991إلى 2021

معهد البيئة بوالية فرياكوز
 -املك�سيك

معهد بحوث الغابات -
عبادان  -نيجرييا

جمل�س احلدائق
الوطنية يف �سنغافورة

�إدارة الر�صيف البحري
املرجاين الكبري
� -أ�سرتاليا

2009

هيئة احلدائق الوطنية
( )OAPNالتي ي�شرف
عليها ق�سم املناطق
الريفية واملناطق البحرية
بوزارة البيئة � -أ�سبانيا

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

2021

معهد �أبحاث غابات
ماليزيا ()FRIM
 -ماليزيا

مركز علم البيئة باملعهد
الفنزويلي للبحث
العلمي  -فنزويال

ال�سلطات املاالوية القائمة
على �إدارة املحمية
الطبيعية لبحرية ماالوي
يف �أفريقيا

1999
م�ؤ�س�سة ت�شارلزداروين

2013

منظمة حماية احلياة
الربية املعر�ضة للخطر
 -جنوب �أفريقيا

2015
جمموعة البحث ب�ش�أن

�إيكولوجيا الأرا�ضي
الرطبة -الأرجنتني

 جزيرة جاالباجو�س  -الإكوادور

2005

الربف�سور �إرن�ستو
انكرلني-هوفليت�ش 
 -املك�سيك
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انعكاس جائزة اليونسكو -السلطان قابوس لصون
البيئة على صندوق أشوكا لألبحاث في مجال اإليكولوجيا
والبيئة  -الفائز بالجائزة 2019
�صندوق �أ�شوكا للأبحاث يف جمال الإيكولوجيا والبيئة ،بنغالور ،الهند
كمال باوا ،نيتني بانديت
في ظل التحديات اجلديدة التي �أوجدتها جائحة كوفيد 19-يف جماالت املياه والزراعة والتنوع البيولوجي
وال�صحة العامة واحلوكمة ،نحن يف �أم�س احلاجة� ،أكرث من �أي وقت �آخر� ،إىل م�ؤ�س�سات ميكنها �إثبات
�أهمية العلوم والت�صاميم ومعاجلة املعلومات القائمة على الأدلة لتنفيذ ال�سيا�سات واحلوكمة ال�شاملة� .أحد
هذه امل�ؤ�س�سات هو �صندوق �أ�شوكا للأبحاث يف جمال الإيكولوجيا والبيئة ،الذي ت�أ�س�س يف عام  1996يف
بنغالور بالهند ( .)www.ATREE.orgتتمثل مهمة ال�صندوق يف �إنتاج معرفة عميقة متعددة التخ�ص�صات
لتحقيق هدف �صون البيئة والتنمية امل�ستدامة بطريقة عادلة اجتماع ًيا ،لتمكني �صانعي ال�سيا�سات واملجتمع
من ا�ستخدام هذه املعرفة ،ولتدريب اجليل القادم من العلماء والقادة.
ينتظم موظفو �صندوق �أ�شوكا للأبحاث يف جمال الإيكولوجيا والبيئة �ضمن �أربعة مراكز و�أكادميية واحدة.
وتدير الأكادميية برنامج دكتوراه متعدد التخ�ص�صات يف علوم �صون البيئة ودرا�سات اال�ستدامة؛ حيث
متنح الدرجة العلمية من �أكادميية مانيبال للتعليم العايل .جتري هيئة التدري�س يف ال�صندوق �أبحاثها
العلمية من خالل مركزين رئي�سيني ،هما مركز التنوع البيولوجي وال�صون ،ومركز البيئة والتنمية .وقد مت
�إطالق مركزين تنفيذيني جديدين م�ؤخ ًرا وهما :مركز االبتكار االجتماعي والبيئي يف عام  2019لت�سويق
وتو�سيع نطاق خمرجات �أبحاث ال�صندوق ،ومركز ت�صميم ال�سيا�سات يف عام  2020للم�ساعدة يف �ضمان
�إيجاد �سيا�سات ُتعنى باال�ستدامة .وتعمل خم�سة مراكز حماية جمتمعية يف مناطق جغرافية خمتلفة كقواعد
الختبار �أبحاث ال�صندوق حول اال�ستدامة.

يوجد يف ال�صندوق حالي ًا  20ع�ضو هيئة تدري�س ،وثالثة مكاتب بحثية،
و�ستة مراكز �صون جمتمعية ،و�أكرث من  40موق ًعا مل�شاريع طالبية.
ويف عام  ،2019ح�صل ال�صندوق على جائزة اليون�سكو-ال�سلطان
قابو�س ل�صون البيئة.
ي�صف الن�ص  التايل ب�إيجاز بع�ض امل��ب��ادرات والإجن���ازات الهامة
ل�صندوق �أ�شوكا للأبحاث خالل عامي  2020و.2021

مبادرة وطنية من �أجل التنوع البيولوجي ورفاهية الإن�سان
تنوع بيولوجي يف املناطق اال�ستوائية املكتظة بال�سكان،
يوجد �أكرب ٍ
و�سيبقى ه��دف �صون نظمنا البيئية بعيد املنال حتى يكون هناك
دليل وا�ضح على �أهمية التنوع البيولوجي يف حتقيق رفاهية الب�شر،
والذين يعي�ش غالبيتهم حتت خط الفقر .وعلى الرغم من �أن احللول
إحلاحا مثل تغري
القائمة على الطبيعة املوجهة نحو حتدياتنا الأكرث � ً
املناخ وندرة املياه وزيادة رقعة الأرا�ضي الزراعية ب�شكل كبري وال�صحة
معروفة جيدً ا؛ �إال �أن ال�صلة بني التنوع البيولوجي ورفاهية الإن�سان
ظلت غري مفهومة.
جمع �صندوق �أ�شوكا للأبحاث يف جمال الإيكولوجيا والبيئة جمموعة
من امل�ؤ�س�سات يف الهند يف �إط��ار جمعية التنوع البيولوجي لإقناع
حكومة الهند ب�إطالق مبادرة وطنية طموحة حول التنوع البيولوجي
ورفاهية الإن�سان .و�ست�ستفيد هذه املبادرة ال�شاملة من علم التنوع
البيولوجي لربط �صون التنوع البيولوجي مبجموعة وا�سعة من الربامج
ال�صحية والزراعية واالقت�صادية والبيئية .واملبادرة هي واحدة من
ت�سع مبادرات وطنية وافق عليها املجل�س اال�ست�شاري لالبتكار العلمي
والتكنولوجي التابع لرئي�س الوزراء يف عام  .2018و�سوف تعزز هذه
املبادرة علوم تعايف الرتاث الطبيعي للهند واحلفاظ عليه وا�ستخدامه
على نحو م�ستدام ،كما �ستعمل على ت�ضمني التنوع البيولوجي ك�أحد
االعتبارات الرئي�سية يف جميع الربامج الإمنائية ،وال �سيما يف الزراعة
وخدمات النظم الإيكولوجية وال�صحة واالقت�صاد احليوي والتخفيف
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من �آثار تغري املناخ ،بالإ�ضافة �إىل ذلك �ستقوم ب�إن�شاء نظام معلومات
للتنوع البيولوجي موجه نحو املواطن وال�سيا�سات ،و�ستُعزّز القدرات يف
جميع القطاعات لتحقيق �أهداف التنوع البيولوجي الوطنية يف الهند
و�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
ُتعد الهند موق ًعا منطق ًيا لهذه املبادرة ،كونها موطن ما يقرب من
 ٪8من التنوع البيولوجي العاملي يف حدود جغرافية متثل  ٪2.3من
م�ساحة الياب�سة على الكوكب وحتتوي على �أربعة من  36نقطة �ساخنة
للتنوع البيولوجي العاملي.
يجعل االنت�شار امل�ستمر جلائحة كوفيد 19-هذه املبادرة يف �أعلى �سلم
�أولويات املبادرات الوطنية؛ حيث ك�شف الوباء عن العالقة املختلة بني
الب�شر والطبيعة .ويتعني علينا �أن نعالج ب�شكل عاجل الق�ضايا التي
ك�شفت اجلائحة عنها مثل :ظهور الأمرا�ض املعدية ،ونق�ص الغذاء
والأمن الغذائي ،والبطالة الريفية ،والتغري املناخي بكل ت�أثرياته على
الطبيعة واملناظر الطبيعية الريفية وال�صحة العامة .وا�ستجاب ًة لهذه
الق�ضايا احلا�سمة واملرتابطة؛ ف�إن هذه املبادرة ُتق ّدم �إطار ًا �شام ًال،
ونهج ًا متكام ًال ،وم�شاركة جمتمعية وا�سعة النطاق.
منوذجا للدول واملناطق الأخ��رى لدمج العلم
�إنَّ  �إط��ار عملنا يوفر
ً
مع ال�سيا�سات التي من �ش�أنها تعزيز رفاهية الإن�سان ،وا�ستعادة
الطبيعة و�صونها ،وبناء القدرات .وب��دون مثل هذه اجلهود� ،سوف
ت�ستمر البلدان يف جنوب الكرة الأر�ضية  -والتي تتمتع بتنوع بيولوجي
ا�ستثنائي �أ�سا�سي ل�صحة الكوكب  -يف فقدان التنوع البيولوجي على
الرغم من الأفكار واملفاهيم الإيجابية القادمة من ال�شمال.

حتالف عك�س التهديدات املحيطة بالنظام الإيكولوجي
ُيع ّد فقدان التنوع البيولوجي الذي ي�ؤدي �إىل ا�ستنفاد جيوب امت�صا�ص 
غ��ازات االحتبا�س احل��راري �أح��د �أه��م التحديات التي تعمل عليها
حكومة الهند؛ حيث تعهدت احلكومة الهندية يف اتفاقية املناخ التي
مت التو�صل �إليها بباري�س يف دي�سمرب  2015ب�إ�صالح  13مليون هكتار
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بحلول عام  2030من خالل مبادرة الهند اخل�ضراء بهدف خف�ض
 3-2.5مليار طن من مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون ْ .عالو ًة على ذلك،
�أطلقت احلكومة الهندية �سيا�سة ومبادرة الزراعة احلراجية التي -
�إذا مت تنفيذها ب�شكل �صحيح على نطاق وا�سع -ف�إنه ميكن �أن تعمل
ب�شكل تكاملي مع الأهداف املناخية� .أخ ًريا ،زادت احلكومة الهندية
من التزامها املتعلق بتخفي�ض �أرا�ضيها املتدهورة مبقدار  22مليون
هكتار يف االجتماع الرابع ع�شر مل�ؤمتر الأط��راف يف اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الت�صحر يف دلهي عام .2019
حتالف عك�س  التهديدات املحيطة بالنظام الإيكولوجي هو حتالف
دويل بقيادة �صندوق �أ�شوكا للأبحاث ،وع�ضوية جامعة كولومبيا،
واملركز الدويل للحراجة الزراعية ،و�صندوق الدفاع البيئي ،وم�ؤ�س�سة
الأمن البيئي .ويعمل هذا التحالف على الوفاء بهذه االلتزامات من
خ�لال ا���س�ترداد الأرا���ض��ي املتدهورة من خ�لال احلراجة الزراعية
و�إع���ادة الت�شجري ،وتعزيز �سبل العي�ش  والأم��ن الغذائي وخدمات
النظام الإيكولوجي يف الريف ،وحت�سني �سيا�سات �إدارة املوارد العامة
والأرا�ضي .وبالإ�ضافة �إىل الفائدة االقت�صادية ،ف�سوف يتيح تعايف
الأرا���ض��ي توفري فر�ص  عمل جماعية للأ�شخا�ص ،وخا�صة العمال
املهاجرين الذين ع��ادوا �إىل ديارهم من املناطق احل�ضرية نتيجة
لأزم��ة كوفيد 19-الأخ�يرة .و�ستكون النتيجة الرئي�سة لهذه املرحلة
خارطة طريق ذات م�صداقية ال�ستعادة الأرا�ضي املتدهورة يف �شبه
جزيرة الهند بحلول مار�س .2022
ت���ق���وم ف��رق��ن��ا ب�����إع����داد من�����اذج ال���س��ت��خ�لا���ص الن���ت���ان���ا ك���ام���ارا
( ،)Lantana camaraوهي مادة غازية �ضارة تخنق الغابات الهندية
وتغزو � ً
أي�ضا مناطق �أخ��رى .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قمنا بتطوير �أول
خريطة للموائل املفتوحة والطبيعية يف الهند لت�صوير املوائل املكانية
املفتوحة ب�شكل طبيعي ،والتي غال ًبا ما تكون خالية من الأ�شجار ،بد ًءا
من ال�سافانا والأرا�ضي الع�شبية م��رور ًا بالوديان والكثبان الرملية،
والتي غال ًبا ما ُت�صنف على �أنها �أرا� ٍ��ض قاحلة .هذه الأرا�ضي هي

موطن ملجموعة كبرية ومتنوعة من النباتات واحليوانات مبا يف ذلك
الأع�شاب والنباتات اخل�شبية واحليوانات الفريدة مثل غرير الع�سل
والقنفذ ،واحليوانات املفرت�سة مثل الفهد والذئب والو�شق والثعلب،
بالإ�ضافة لفرائ�سها مثل الغزالن والأرانب واجلربوع ،والطيور املهددة
باالنقرا�ض التي تتعاي�ش مع املجتمعات الرعوية التقليدية والزراعية
الرعوية التي ت�ستمد هويتها وقوتها و�سبل عي�شها من الطبيعة.
�سيتم ا�ستخدام بيانات خريطة املوائل املفتوحة والطبيعية لتحديد
مدى اعتماد الرثوة احليوانية على هذه امل�ساحات الطبيعية .وي�ستفيد
فريق حتالف عك�س التهديدات املحيطة بالنظام الإيكولوجي � ً
أي�ضا من
العمل اجلاري يف �إطار املبادرة الوطنية للتنوع البيولوجي ورفاهية
الإن�سان يف منطقة رايت�شر ،وهي مبادرة طموحة يف والية كارناتاكا؛
حيث يعمل الفريق على ا�سرتداد الطبيعة الزراعية املتدهورة.
و�س ُي�س ّهل هذا امل�شروع يف مرحلته الثانية تنفيذ خطط التعايف بنا ًء
على التدخالت املحددة املطلوبة يف كل م�ساحة طبيعية مت حتديدها
يف �شبه جزيرة الهند.
ختام ًا ،ت�ش َّرف �صندوق �أ�شوكا للأبحاث يف جمال الإيكولوجيا والبيئة
باحل�صول على جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة يف
ن�سخة عام  .2019وقد قدمت هذه اجلائزة دفعة مهمة جلهودنا نحو
حتقيق عامل م�ستدام ،ونتطلع ب�شدة �إىل تعزيز �شراكتنا مع م�ؤ�س�سة
اجلائزة واليون�سكوn .

�إجنازات �أخرى
)1

)2
)3
)4

)5

مت ت�صنيف �صندوق �أ�شوكا للأبحاث يف جمال الإيكولوجيا
والبيئة يف املرتبة  20من بني �أف�ضل مراكز الفكر يف العامل
وف ًقا لتقرير م�ؤ�شر  Go To Think Tankالعاملي لعام 2020
ال�صادر عن جامعة بن�سلفانيا.
مت ت�صنيف ال�صندوق � ً
أي�ضا يف املرتبة  14من بني �أف�ضل
مراكز الفكر يف جمال الأم��ن املائي يف العامل من خالل
تقرير م�ؤ�شر م�ؤ�س�سات الفكر.
يف عام  ،2020ح�صل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ال�صندوق
 الدكتور �سيدابا �سيتي وفريقه  -على جائزة IF Social Impactلعملهم البحثي بعنوان « -من الأع�شاب �إىل الرثوة».
مت اختيار ال�صندوق م��ن ب�ين   10مت�أهلني للت�صفيات
النهائية يف فئة البحوث املتعلقة بتلوث املياه وتغيري ال�سلوك
عن عمله يف الأرا���ض��ي الرطبة ببحرية فيمباناد (موقع
رام�سار).
يف عام  ،2021كان ال�صندوق من بني املت�أهلني للت�صفيات
النهائية جلوائز ال���رداء الأخ�ضر الدولية ،يف فئة تعلم
مهارات اجليل القادم ،برعاية م�ؤ�س�سة حتالف من �أجل
اال�ستدامة العاملية.

الغزالن يف بيئة الغابة  -الهند  -دواجننابا
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دور قطاع البحث العلمي واالبتكار
في دعم القضايا البيئية
معايل الأ�ستاذة الدكتورة رحمة بنت �إبراهيم املحروقية
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار

تحتل املوا�ضيع البيئية موقع ال�صدارة يف الأولويات الوطنية للبحث العلمي واالبتكار؛ حيث
�أدركت اال�سرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير  2040وما قبلها من اخلطط واال�سرتاتيجيات
�أن البيئة و�سيلة لتحقيق التنمية امل�ستدامة وغاي ًة لها يف الوقت نف�سه ،وترجمة لذلك؛ فقد مت
بحثي حتت م�سمى قطاع البيئة وامل��وارد احليوية ،ومت حتديد التحديات التي
ٍ
تخ�صي�ص قطاع ٍ
تواجه هذا القطاع على م�ستوى املمار�سات وال�سيا�سات ،وبذلك �أمكن معرفة الفجوات التي
ميكن معاجلتها عن طريق البحث العلمي والتطوير واالبتكار .وجاء تعريف الأولويات البحثية
ومتكامل من منظور الرتكيز على الق�ضايا البيئية التي تدعم التنمية االقت�صادية
�شامل
ب� ٍ
ٍ
أ�سلوب ٍ
واالجتماعية ،وحتقق اال�ستدامة والتوازن للنظم البيئية.

قرية وكان  -والية نخل  -حمد ال�سليمي
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وعليه ج��اءت الأول��وي��ات الوطنية للبحوث البيئية متوافقة مع ر�ؤية
عمان  2040و�أهداف التنمية امل�ستدامة  ،2030والتي ت�شمل املجاالت
اال�سرتاتيجية الآتية:
.1
.2
.3
.4
.5

البحوث البيئية املتعلقة بالتلوث وت�أثريها على املوارد الطبيعية
واالقت�صاد.
بحوث الأمن الغذائي واملائي ،و�أمن الطاقة.
البحوث البيئية املتعلقة بالتنويع احليوي (النباتي واحليواين
وامليكروبي) ،وحفظ الأ�صول.
بحوث نقل وتوطني التقانة ،واكت�ساب
القيمة من امل��وارد احليوية والنظم
البيئية.
ب��ح��وث ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي واحل��وك��م��ة
واال����س���ت���خ���دام امل�����س��ت��دام ل��ل��م��وارد
الطبيعية.

وقد مت توجيه الأن�شطة البحثية من خالل
م�سارين:
�أو ًال :املنح البحثية املفتوحة ،وكذلك املنح
اال�سرتاتيجية املوجهة التي قامت
بتمويل امل�شاريع البحثية يف الأولويات املذكورة.
ثاني ًا:الربامج وامل�سابقات التي ت�ستهدف الأول��وي��ات بال�شراكة مع
جمموعة متعددة من ذوي االخت�صا�ص  واملعنيني ،وت�ستهدف
تعزيز العمل امل�شرتك وتوحيد اجلهود.

كما مت متويل جمموعة م��ن البحوث العلمية التي مت تنفيذها يف
امل�ؤ�س�سات الأكادميية واجلامعات والتي متكنت من حتقيق خمرجات
معرفية وتو�صيات للحوكمة وو�ضع ال�سيا�سات ،وكذلك بناء القدرات
البحثية من حيث ت�أ�سي�س  خمتربات علمية ،وبناء قدرات الباحثني
ال�شباب يف �إج��راء البحوث البيئية املختلفة .ويف ذات ال�سياق؛ فقد
تبنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار عدد ًا من الربامج
البحثية وامل�سابقات تتمثل يف الآتي:

الربنامج اال�سرتاتيجي لأبحاث املياه:

الذي مت �إن�شا�ؤه يف العام 2016م يف ال�سلطنة تنفيذ ًا لتو�صيات الندوة
الثالثة لكرا�سي ال�سلطان قابو�س العلمية املنعقدة يف جامعة طوكيو
اليابانية ،ويعد هذا الربنامج ا�ستجابة �شديدة الأهمية لأحد �أهم
اجلوانب املت�صلة بالتنمية؛ �أال  وهي �أبحاث املياه .وتت�ضح الأبعاد
احليوية لهذا الربنامج �إذا و�ضعنا يف االعتبار االحتياجات املتزايدة
ال�ستخدامات املياه يف ال�سلطنة؛ �سواء بفعل التنمية االقت�صادية
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واالجتماعية� ،أو نتيجة الزيادة امل�ستمرة يف �أعداد ال�سكان من ناحية،
وحجم العجز يف كميات املياه املتاحة ،و�ضرورة تدبري وتوفري م�صادر
�آمنة لها �سواء من خالل تقنيات حتلية املياه� ،أو و�سائل املعاجلة يف
حالة ا�ستخدامها لري املزروعات و�أعمال الت�شجري من ناحية �أخرى.
ومن املعروف  -على نطاق وا�سع � -أن االحتياجات املتزايدة للمياه
و�سبل توفريها باتت ت�ستقطب اهتمامات العديد من الدول يف املنطقة
وعلى امتداد العامل ،كما �أن لل�سلطنة خربة طويلة يف املجال املت�صل
ب�أبحاث املياه ،وهو ما �سيدعم بال�ضرورة هذا الربنامج.

 .1الكائنات احلية الدقيقة.
 .2املوارد الوراثية للحياة البحرية.
 .3املوارد الوراثية النباتية.
 .4املوارد الوراثية احليوانية.
وبالإ�ضافة للأن�شطة البحثية والعلمية؛ يقوم املركز ب�أن�شطة عديدة
ت��ه��دف ل��رف��ع ال��وع��ي املجتمعي ب�أهمية امل����وارد ال��وراث��ي��ة النباتية
واحليوانية ،وكذلك العوائد االجتماعية واالقت�صادية من اكت�ساب
القيمة واال�ستثمار يف هذه امل��وارد؛ �أهمها املقهى العلمي ،ومنتدى
منافع.
ويعك�س  ه��ذا احل���راك العلمي الإدراك
الواعي بالتزامات ال�سلطنة باملعاهدات
واالتفاقيات الدولية؛ حيث كان لل�سلطنة
ال�سبق يف التوقيع على اتفاقية امل�صادر
الوراثية باعتبارها �إحدى الدول الرئي�سة
التي مت الرتكيز عليها يف ق�ضية التنوع
الأح����ي����ائ����ي ،وه�����ذه م���ي���زة اق��ت�����ص��ادي��ة
كبرية ميكن ا�ستغاللها يف �إن��ت��اج الغذاء
وامل�ستح�ضرات الطبية.

مركز عمان للموارد الوراثية احليوانية والنباتية:

م�شروع امل�سبار املائي متعدد اال�ستخدامات:

ُيعترب ه��ذا امل��رك��ز م��ن ال�برام��ج املميزة �إقليمي ًا م��ن حيث ال��ر�ؤي��ة
والر�سالة والأهداف؛ حيث يركز على امل�ستوى اجلزيئي الوراثي للتنوع
الفطري ،ويعمل على تطوير اال�ستخدام امل�ستدام للموارد الوراثية
احليوانية والنباتية من خالل التعليم والبحث واالبتكار ،و�إ�ضافة قيمة
لالقت�صاد واملجتمع من خالل عدة �أق�سام:

يهدف هذا امل�شروع �إىل �إيجاد م�صادر غري تقليدية للمياه ودرا�ستها،
وتقييم �إمكانية ا�ستغاللها ل�سد االح��ت��ي��اج��ات املائية لل�سلطنة.
و�أب���رز م��ا مييزه ه��و النطاق الوا�سع م��ن اال�ستعماالت التي ميكن
التعامل معها ،ومن �أهمها :الدرا�سات البيئية ،وجمع البيانات حول
املعطيات البيئية البحرية ،والأر�صاد ،وعلوم املحيطات ،وامل�سوحات
الهيدروغرافية ،ودرا�سة الظواهر البحرية كاملد الأحمر ،والدرا�سات
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املتعلقة بامل�سوحات الكمية للأ�سماك ،وعمليات التلوث البحري .كما
�أن للم�سبار املائي تطبيقات وا�سعة تتعلق بعمليات الأمن واالت�صاالت،
و�أمن املمتلكات ،و�سالمة املالحة يف مياه البحار.

امل�سابقات:
ت�أتي امل�سابقات املختلفة يف مقدمة املبادرات الهادفة �إىل تعزيز الوعي
بني ال�شركاء ،وا�ستهداف الفئات املعنية مبحور امل�سابقة؛ من �أجل
رفع جودة الأداء ،وغر�س ثقافة التجديد واالبتكار يف معاجلة الق�ضايا
البيئية الأكرث �إحلاح ًا ،وذلك من خالل تنفيذ م�سابقتني:
�أو ًال :م�سابقة عمان للبيوت ال�صديقة للبيئة:
ومت �إطالقها يف يونيو  ،2011من خالل دعوة امل�ؤ�س�سات الأكادميية
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة بقطاع الإن�شاء والتعمري ب�شقيها
احلكومي واخلا�ص؛ لتقدمي مقرتحاتها وت�صوراتها لت�صميم البيوت
امل�ستدامة عالية الكفاءة ،وذلك بهدف التوعية ب�أهمية البناء الأخ�ضر
امل�ستدام ورف��ع الكفاءة ،و�إمكانية ا�ستخدام الطاقات املتجددة يف
املنازل ،وربطها بثقافة البحث العلمي واالبتكار يف جماالت ت�صميم
امل��ب��اين ،و�إدارة البيئة ،وامل��ي��اه ،والطاقات املتجددة ،وال�سيا�سات
الوطنية املتعلقة بهذه املجاالت.
وقد هدفت هذه امل�سابقة �إىل بث الوعي بالعمارة اخل�ضراء ،وت�سليط
ال�ضوء على البعد البيئي لقطاع الت�صميم املعماري والت�شييد ،وبناء
جيل من املعمارين املبتكرين ،وذلك باال�ستفادة من اخلربات الدولية
والبحوث العلمية املتقدمة يف امل�ساهمة يف تطوير املباين ال�صديقة
للبيئة وا�ستدامتها ،وتخفي�ض االعتماد على الطاقة ،مع اال�ستفادة من
الإرث املعماري العماين؛ حيث �إنَّ البيوت �صديقة البيئة مت�أ�صلة يف
الهند�سة املعمارية العمانية.

ثانياً :م�سابقة املحافظة على الطاقة الكهربائية:
وقد مت تنفيذها �إميان ًا من �أهمية املحافظة على البيئة ،وتقليل حرق
الوقود الأحفوري ،وخف�ض انبعاث الغازات ال�ضارة بالتعاون مع وزارة
الرتبية والتعليم يف بع�ض مدار�س ال�سلطنة وفق خطة ت�شمل برامج
التوعية يف تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء .وتناف�س  املدار�س  امل�شاركة
يف تخفي�ض ا�ستهالك الكهرباء �ضمن فرتة زمنية حمددة ،مع تنفيذ
برنامج تدريبي للمدار�س التي تحُ ّقق �أكرب ن�سبة يف تخفي�ض اال�ستهالك
على ا�ستخدام حقيبة تعليمية يف الطاقات املتجددة كنوع من التقدير
على جمهودات طالبها يف امل�شاركة يف امل�سابقة.
هدفت امل�سابقة التي ُط ّبقت يف بع�ض حمافظات ال�سلطنة �إىل دعم
التعاون بني خمتلف الوحدات احلكومية واخلا�صة ،وبثّ ثقافة تر�شيد
ا�ستهالك الكهرباء بني طالب املدار�س ،وت�أهيل املعلمني واملعلمات
لتدريب الطلبة والطالبات على �آليات التعامل مع بع�ض التطبيقات
امل�ضمنة يف احلقيبة التعليمية للطاقات املتجددة ،وبثّ ثقافة ا�ستغالل
الطاقات املتجددة «الطاقة ال�شم�سية» لدى طلبة املدار�س عن طريق
تنفيذ جمموعة من التجارب العلمية املمنهجة؛ مع مراعاة جميع
امل�ستويات التعليمية.
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ال�شراكة مع جهات االخت�صا�ص بال�سلطنة:
عملت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار على تعزيز
ال�شراكة مع جهات االخت�صا�ص  يف جم��ال �صون البيئة .ولعل من
�أهم املبادرات ( )UPGRADEالتي ُتر ّكز على حتويل م�شاريع التخرج
الطالبية �إىل �شركات نا�شئة يف عدة جماالت �أهمها؛ املدن الذكية
ال�صديقة للبيئة .وقد مت تد�شني هذه املبادرة بالتعاون مع ال�شركة
العمانية لالت�صاالت (عمانتل) ،والهيئة العامة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة «ريادة» ،ومركز «�سا�س» التابع لوزارة التقنية واالت�صاالت،
وال�صندوق العماين للتكنولوجيا ،واملديرية العامة لل�شباب التابعة
لوزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب (اللجنة الوطنية لل�شباب �سابقا).
n
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دور اإلعالم العماني في ترسيخ القيم
البيئية لدى المجتمع
ُمنذ بدايات النه�ضة ال ُعمانية احلديثة وعلى امتداد العقود اخلم�سة املا�ضية لعب الإعالم
ال ُعماين دور ًا تنموي ًا؛ وذلك بالنظر �إىل �أنه ارتبط يف �أهدافه وو�سائله وبراجمه وخططه باملجتمع
وباملواطن ال ُعماين من ناحية؛ وبخطط وبرامج التنمية الوطنية ال ُعمانية من ناحية �أخرى ،وهو ما
انعك�س بو�ضوح يف االهتمام الوا�سع العميق املتوا�صل بق�ضايا التنمية الوطنية مبختلف قطاعاتها
وب�أولويات وم�صالح الوطن واملواطن ال ُعماين .وما دور الإعالم يف جمال البيئة �إال �أحد الأمثلة على
ذلك من خالل تعميق وتر�سيخ املفاهيم املرتبطة بها وتنمية وعي املواطن وامل�ؤ�س�سات بالق�ضايا
والقيم ذات االرتباط بها .حيث قام ب�أدوار وم�ساهمات فاعلة وم�ؤثرة على مدى العقود املا�ضية،
وذلك بالنظر �إىل تعدد اجلوانب ذات ال�صلة بهذا املجال وارتباطها بجهود التنمية الوطنية
اجتماعي ًا واقت�صادي ًا وغريها.

خميم �سياحي يف رمال ال�شرقية
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وانعكا�سا لهذا االهتمام ُعنيت ال�سيا�سة الإعالمية عرب و�سائل الإعالم
أ�سا�سي يف �أن يحظى قطاع البيئة
ً
لقد كان لالهتمام الر�سمي دو ٌر � ٌ
باالهتمام �إعالمي ًا وجمتمعي ًا؛ حيث م َّكنت احلكومة وو�ضعت حجر املحلية احلكومية واخلا�صة بتعزيز القيم وال�سلوكيات لدى املواطن
الأ�سا�س الالزم الذي ي�ضمن لهذا القطاع �أن يكون �أحد �أركان التنمية واملقيم جتاه تعامله مع البيئة ،ليكون �شري ًكا وم�س�ؤو ًال يف احلفاظ
الأ�سا�سية ،وما اهتمام جاللة ال�سلطان الراحل  -طيب اهلل ثراه  -عليها وحتفيزه للم�شاركة يف �صون املوارد الطبيعية ،و ُمعاجلة املخاطر
بهذا القطاع �إال خري دليل على ذلك؛ و�أب��رز مثال على ذلك جائزة التي تتعر�ض لها البيئة ،والعمل على حتقيق الرتابط والتعاون لتحقيق
اليون�سكو  -ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة والتي �أُن�شئت يف عام 1989م االرتقاء بالعمل البيئي ،وجعل الفرد واع ًيا بالعالقات البيئية وكيفية
خالل زيارة جاللته ملقر منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة التعامل معها ،وتو�ضيح الت�شريعات والقوانني البيئية لتكون يف متناول
(اليون�سكو) يف باري�س ،وقد �أعرب برنامج الإن�سان واملحيط احليوي كل متعامل معها .ويقت�ضي جناح الإعالم يف �أداء مهمته بال�ضرورة
التابع لليون�سكو عن تقديره لل�سلطان الراحل لتف�ضله بتخ�صي�ص  تعاو ًنا بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية والهيئات امل�س�ؤولة عن البيئة ،ودون
اجلائزة ،وذلك يف دورته احلادية ع�شرة يف نوفمرب 1990م .وتظل هذا التعاون لن ت�ستطيع الهيئات حتقيق �أهدافها ولن ي�ستطيع الإعالم
هذه اجلائزة هي الأبرز وذات ال�سمة العاملية على �صعيد العمل من �أداء مهامه .ومن الأهمية مبكان الإ���ش��ارة �إىل �أن   خمتلف و�سائل
�أجل �صون البيئة منذ بدء توزيعها عام 1991م وحتى الآن ،ولذلك؛
ف�إن االهتمام بالبيئة ُيع ّد �أحد �أولويات التنمية ال�شاملة يف ال�سلطنة،
و ُيعترب من �ضمن املحاور الرئي�سة لر�ؤية ُعمان 2040م ،وقد ت�ض َّمنت
اخلطط التنموية اخلم�سية التي بد�أت منذ عام (1976م) املبادئ
الأول َّية لربط التنمية ب�ضرورة املحافظة على البيئة ،كما ت�ضمنت
الر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد العماين التي تمُ ّثل ا�سرتاتيجية التنمية
حتى عام (2020م) الأُ�س�س الرئي�سية للحفاظ على املوارد الطبيعية
غري املتجددة .ونتيجة لهذا االهتمام ال�سامي؛ ف���إن ال�سلطنة ُتعد
جمل�سا حلماية البيئة ومكافحة التلوث يف
�أول دول��ة عربية ُتن�شئ
ً
عام 1979م ،وكان �إن�شا�ؤه مبثابة حجر الزاوية لالنطالق يف البناء
امل�ؤ�س�سي البيئي بال�سلطنة ،كما �أن�ش�أت ال�سلطنة يف الأول من مايو عام
1984م وزارة البيئة ك�أول دولة عربية يف هذا املجال ،وقامت كذلك الإعالم لعبت دو ًرا �أ�سا�س ًيا ومه ًما يف ن�شر الوعي ،خا�صة يف امل�شاكل
ب�إن�شاء املركز الوطني للبحث امليداين يف جمال حفظ البيئة يف عام املتعلقة بالتغيري املناخي والأعا�صري املدارية.
2009م ت�أكيد ًا على االهتمام الر�سمي بقطاع البيئة و�إميان احلكومة
والمُ تتبع لعامل ال�صحافة �س ُيدرك الدور الذي قامت به يف تعزيز الوعي
ب�أهميته يف التنمية امل�ستدامة.
البيئي يف �سلطنة عمان ب�أهمية احلفاظ على املنظومة البيئية ال ُعمانية،
واحلفاظ على الرثاء البيئي والتنوع الأحيائي الفريد الذي تتميز به
عن غريها من دول املنطقة ،كما قام مكتب حفظ البيئة التابع لديوان
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البالط ال�سلطاين ب�إعداد ون�شر (� )4صفحات متخ�ص�صة عن البيئة
يف �صحف عمان والوطن وال�شبيبة ،كما ي�صدر عن املركز الوطني
للبحث امليداين يف جمال حفظ البيئة بديوان البالط ال�سلطاين ُملحق
�صحفي متخ�ص�ص  عن البيئة ُين�شر يف جريدة ُعمان .ويف �أكتوبر
2015م قام املركز ب�إ�صدار ن�شرة “الو�شق” ،والتي حتتوي على ()16
�صفحة؛ مق�سمة بني ثماين �صفحات باللغة العربية ،وثماين �صفحات
باللغة الإجنليزية تتناول موا�ضيع بيئية خمتلفة �إىل جانب التطرق
لبع�ض الق�ضايا ال�شائكة على امل�ستويني املحلي والعاملي.
و�أثبتت نتائج درا�سة «ال�صحافة ال ُعمانية اليومية يف التوعية البيئية يف
�سلطنة ُعمان» �أن هناك م�ساهمة لل�صحافة ال ُعمانية بدرجة مرتفعة

يف تناول بع�ض املوا�ضيع والق�ضايا البيئية املحددة ،بح�سب �أُطروحة
الدكتوراه للدكتور داوود بن �سليمان البلو�شي بعنوان درا�سة ال�صحافة
ال ُعمانية اليومية يف التوعية البيئية يف �سلطنة عمان – 2018م.
كما ال يختلف دور الإذاعة ال ُعمانية �سواء احلكومية �أو اخلا�صة عن
ال��دور الذي تقوم به ال�صحافة املحلية يف زي��ادة الوعي البيئي لدى
خمتلف   �شرائح املجتمع ،وذلك من خالل توجيه قوالبها الإذاعية
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لتحمل الر�سالة البيئية و ُت ّ
وظفها بالطريقة المُ �شوقة والهادفة ،والقادرة
على �إح��داث ت�أثري ف ّعال لدى جمهور امل�ستمعني �سواء يف براجمها
االجتماعية �أو الثقافية �أو التعليمية� ،أو ن�شرات الأخبار التي تت�ضمن
تغطية الأحداث واملنا�سبات البيئية� ،أو من خالل امل�سل�سالت الدرامية
ور�سائل التوعية امل�صاغة كم�سامع درامية ،بالإ�ضافة �إىل تخ�صي�ص 
حلقات وفقرات بيئية ثابتة يف الربامج ال�صباحية وامل�سائية ،وكذا
الربامج احلوارية الأ�سبوعية التي تتحدث عن ق�ضايا البيئة خا�صة
برنامج (�صباح اخلري يا بالدي) .وقد و�صل عدد ما مت بثه من برامج
ومواد �إذاعية حول الق�ضايا البيئية �إىل �أكرث من �أربعني مادة �إذاعية.
دربات  -حمافظة ظفار

وقد �سعى تلفزيون �سلطنة ُعمان  -وما يزال � -إىل �إبراز البيئة الوطنية
يف كل حمافظات ال�سلطنة من خالل براجمه و�أفالمه الوثائقية التي
ُينتجها ب�شكل �سنوي ل ُيظهر مالمح التنوع اجلغرايف الفريد ،وذلك
بالتعاون مع اجلهات املخت�صة بالبيئة حمل ًيا� ،إىل جانب القيام ببثّ
بع�ض الربامج البيئية امل�شرتكة بني دول جمل�س  التعاون اخلليجي،
وبرامج و�أفالم م�ستوردة من اخلارج ُتعالج العديد من الق�ضايا البيئية.
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وقد بثَّ تلفزيون �سلطنة ُعمان العديد من الربامج والأفالم الوثائقية خالل م�سريته و�صل عددها �إىل �أكرث
من خم�سني فيل ًما وثائق ًياُ ،ب َّثت ك�سل�سلة متوا�صلة من املعلومات وامل�شاهد حول الرثوات الطبيعية يف الأودية
والأفالج وال�شواطئ ال ُعمانية البكر والــتنوع الإحيائي املــوجود فيــها .ويف �إطــار الإعالم الرقمي يقوم املوقع
الر�سمي لوزارة الإعالم – البوابة الإعالمية  -وعرب ح�ساباته يف من�صات التوا�صل االجتماعي  -بدو ٍر
كب ٍري يف ن�شر الوعي البيئي من حيث التغطية الإعالمية للأحداث املتعلقة بالبيئة ،ون�شر املقاطع املرئية
والر�سائل التوعوية يف هذا ال�ش�أن ،بالإ�ضافة �إىل بثه املبا�شر لبع�ض امل�ؤمترات البيئية؛ ال �سيما االحتفال
بيوم البيئة ال ُعماين ،وقد قام مركز الإعالم املجتمعي التابع لوزارة الإعالم بر�صد كل ما ُن�شر يف ال�صحافة
املحلية واخلليجية والعربية والدولية ومواقع التوا�صل االجتماعي حول الق�ضايا البيئية ال ُعمانية ،وذلك يف
(عمان يف عيون العامل) من خالل تخ�صي�ص ق�سم بامللف بعنوان “البيئة وموارد املياه
ملف �شهري بعنوان ُ
وال�ش�ؤون املناخية” يغطي ما له عالقة مبوارد املياه ،واملناخ ك�أخبار الطق�س والبيئة بكل مكوناتها النباتية
واحليوانية واجلغرافية ،وتتنوع امل��ادة املن�شورة يف هذا امللف ما بني �أخبار ومقاالت وتقارير و�أحاديث
وا�ستطالعات �صحفية ،وقام املركز بر�صد التغطية الإعالمية للحاالت املدارية التي وقعت يف ال�سلطنة
خالل ال�سنوات املا�ضية ،وذلك ب�إ�صدار ملفات ر�صد �إعالمي ملا مت ن�شره يف ال�صحافة املطبوعة والإلكرتونية
بالإ�ضافة �إىل املواقع الإخبارية الإلكرتونية.
�إن الإعالم البيئي داع ٌم رئي�س لرفع الوعي بالق�ضايا البيئية لدى اجلماهري باختالف فئاتهم وم�ستوياتهم،
رائد منذ فجر النه�ضة املباركة يف حملها للر�سالة
و�أن و�سائل الإعالم يف ال�سلطنة قامت وال تزال بدو ٍر ٍ
التنموية احلري�صة على تعديل ال�سلوك الب�شري مبا يتما�شى ومتطلبات التنمية امل�ستدامة ،وتعمل الوزارة
بالتعاون مع اجلهات املعنية بالبيئة يف ال�سلطنة على تقدمي جرعات كافية للجمهور مبختلف فئاته يف
املجال البيئي؛ ل ُي�سهم بفاعلية يف احلفاظ عليها ،والتع ُّرف على التحديات التي تواجهها للتغلب عليها.
كما ت�سعى الوزارة من خالل �أذرعها الإعالمية على موا�صلة الدور الإيجابي والعمل التوعوي الإر�شادي
املتعلق بالبيئة ،وتقدمي املعلومات الكافية حول كل ما يتعلق بقوانني البيئة ووجوب �صونها و�آلية امل�ساهمة
يف احلفاظ عليها لت�سهم يف تقدمي ر�سالة مهمة مفادها �أن �صون البيئة �أمر ت�شاركي بني اجلهات الر�سمية
وكافة �أطياف املجتمع .كما تعكف الوزارة على بذل املزيد من اجلهد لزيادة حجم املادة الإعالمية البيئية
يف ال�صحف املحلية العربية والأجنبية ،وتكثيف احلمالت الإعالمية البيئية ،و�إبراز امل�ساهمات العلمية
للباحثني واملهتمني ب�ش�ؤون البيئةn  .
عني اثوم� ،صاللة
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إنجازات هيئة البيئة في صون الطبيعة
والمستقبل البيئي في ضوء رؤية عمان 2040
�سعادة الدكتور عبداهلل بن علي العمري
رئي�س هيئة البيئة

مبكر جدً ا يف انتهاج املحافظة على البيئة
بدأت ال�سلطنة منذ ٍ
وقت ٍ
و�صون مواردها الطبيعة ر�سم ًيا ،وهي من �أكرث الدول العربية اهتماما
ب�سيا�سات احلفاظ على البيئة ومكافحة التلوث ،وقد مت تنظيم ذلك
م��ن قبل احلكومة بالتعاون م��ع املجتمع امل��دين والقطاع اخلا�ص،
وا�ستطاعت ال�سلطنة �أن تخطو خطوات متقدمة جد ًا وثابت ٌة يف هذا
منهجا حتتذي به الكثري من الدول.
املجال ،حتى �أ�صبحت جتربتها ً
و�صاحب هذ االهتمام الر�سمي عم ٌل جا ٌد يف خمتلف البيئات والتنوع اجلغرايف الذي تزخر به ال�سلطنة ،ومع ظهور عدد من التحديات
التي تواجه البيئة؛ �أبرزها التطور العمراين وال�صناعي الذي �شهدته ال�سلطنة ،مت �إ�صدار القوانني والت�شريعات ل�ضمان اال�ستدامة
البيئية مع املحافظة على وترية التطور والثورة ال�صناعية التي �أ�صبحت واق ًعا يجب التوازن فيه من �أجل الطبيعة العمانية وما حتمله
من تنوع بيئي يف خمتلف اجلوانب.
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ل��ذا اهتمت ال�سلطنة بتخ�صي�ص  مناطق بيئية مهمة كاملحميات
الطبيعية ،وخ�لال ال�سنوات املا�ضية  مت الإع�لان عن جمموعة من
املحميات اجلديدة بلغت ( )21حممية طبيعية يف خمتلف حمافظات
ال�سلطنة؛ ُتعنى ب�صون الطبيعة واملحافظة على احلياة الربية منها:
حممية اجلبل الأخ�ضر للمناظر الطبيعية ،وحممية جبل قهوان
الطبيعية مبحافظة جنوب ال�شرقية ،وحممية الأرا���ض��ي الرطبة
مبحافظة الو�سطى ،وحممية احلجر الغربي لأ�ضواء النجوم ،وحممية
الر�ستاق للحياة الربية ،كما قامت الهيئة يف هذا املجال بالتعاون مع
امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية ب�صون الطبيعة منها املركز الربيطاين
للبيئة والعلوم ال�سمكية ،وكذلك التعاون مع احلكومة الأمريكية لبناء
ال���ق���درات ال��وط��ن��ي��ة يف جم���ال املحميات
ال��ط��ب��ي��ع��ة ،وت���ب���ادل اخل��ب��راء يف جم��ال
املحميات الطبيعية ،و�أي�ضا التعاون مع
اجلمعية امللكية الأردنية حلماية الطبيعة.
ك��م��ا انتهجت ال�سلطنة ممثلة يف هيئة
البيئة و���ض��ع اخل��ط��ط واال�سرتاتيجيات
للعمل وفقها ل�ضمان حتقيق الأه���داف،
منها اال�سرتاتيجية الوطنية ،وخطة عمل
التنوع الأحيائي ،واخلطة الوطنية ملكافحة
الت�صحر .ويتم العمل على حتديث هذه
اخلطط من خالل اال�ستعانة باخلرباء املعنيني والتن�سيق مع املنظمات
الدولية ذات العالقة؛ حيث يتم العمل على حتديد الأه��داف وبناء
امل�ؤ�شرات الوطنية بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات ذات العالقة يف
�إطار توحيد وتكامل اجلهود الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي،
والتخفيف من ظاهرة الت�صحر ،واحلد من تدهور الأرا�ضي واجلفاف.
كما �أطلقت الهيئة «م��ب��ادرة �أ�شجار» بهدف التخفيف من ظاهرة
الت�صحر واحلد من تدهور الأرا�ضي ،واحلفاظ على التنوع االحيائي
النباتي واملحافظة على الأ�شجار والنباتات الربية العمانية من خالل

�إكثارها والتو�سع يف زراعتها ،وذلك نظرا للأهمية البيئية واالقت�صادية
والثقافية للأ�شجار والنباتات الربية كونها م�صدر ًا كبري ًا لل�صناعات
الغذائية والدوائية بالإ�ضافة �إىل �أنها تدعم حياة الكثري من الكائنات
احلية وحتافظ على توازن الأنظمة البيئية.
بالإ�ضافة �إىل �إطالق الهيئة م�ؤخ ًرا املبادرة الوطنية لزراعة ()10
ماليني �شجرة ،والتي مت تد�شينها يف ي��وم البيئة العماين  8يناير
 ،2020وج��اءت هذه املبادرة ا�ستكماال  للجهود التي تبذلها الهيئة
لتوعية وتثقيف املجتمع للمحافظة على النباتات الربية ومكافحة
الت�صحر وامل�شاركة يف زيادة الرقعة اخل�ضراء يف ال�سلطنة ،كما �سعت

الهيئة من خالل هذه املبادرة �إىل توحيد اجلهود وتو�سيع ال�شراكة بني
امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين للمحافظة على
البيئة الطبيعية وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
ويف �إطار اجلهود املبذولة يف العملية الت�شريعية حلماية البيئة و�صون
احلياة الطبيعية واال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية �أ�صدرت
الهيئة العديد من اللوائح الت�شريعية التي تنظم ا�ستخدام امل��وارد
الطبيعية بالطرق امل�ستدامة ،منها :الئحة تنظيم عملية االحتطاب
والفحم النباتي بهدف �إدارة ال�ثروة النباتية وتنظيم عملية قطع
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الأخ�شاب الربية اجلافة من البيئة العمانية ،وهى واحدة من الرثوات
الطبيعة ذات املردود االقت�صادي اجليد نظر ًا للطلب العايل عليها يف
ال�سلطنة؛ حيث مت حتديد الفئات امل�ستحقة وال�شروط الواجب توفرها
ملمار�سة هذه املهنة .كما يهدف هذا القرار �إىل احلد من االحتطاب
اجلائر الذي نال العديد من املناطق و�أدى �إىل تدهور الرتبة والق�ضاء
على الب�ساط الأخ�ضر.

جودة البيئة البحرية ب�شكل دوري يف خمتلف املناطق ل�ضمان عدم
ت�أثرها بالأن�شطة الب�شرية واالقت�صادية وال�صناعية ،ور�صد ودرا�سة
حاالت النفوق واجلنوح للثدييات وال�سالحف البحرية حلمايتها و�صون
بيئتها ،واملراقبة املتوا�صلة للبيئة ال�ساحلية ل�ضمان املحافظة عليها،
وتخطيط ا�ستخدامات الأرا�ضي ال�ساحلية ،ولتوعية العامة و�إ�شراك
املواطنني يف حماية املوارد ال�ساحلية.

خا�صا بالبيئة البحرية
كما �أولت ال�سلطنة ممثلة بهيئة البيئة
ً
اهتماما ً
م��ن خ�لال �سن ال��ق��وان�ين  والت�شريعات البيئية ،و�إج����راء البحوث
والدرا�سات ،و�إعداد اخلطط الكفيلة بحماية البيئة البحرية ،وقطعت

م��ن جهة �أخ���رى تقوم الهيئة بتقييم امل�شاريع التنموية املرتبطة
بالبيئة ال�ساحلية والبحرية ،ويقوم املخت�صون فيها بزيارات تفتي�شية
ورقابية على الأع��م��ال الإن�شائية والتنموية والأن�شطة الب�شرية يف
البيئة ال�ساحلية وال��ب��ح��ري��ة ،كما تقوم
بجهود لإع���ادة ت�أهيل ال�شواطئ والبيئة
البحرية وا���س��ت��ع��ادة حالتها الطبيعية؛
كحماية وا�ستزراع �أ�شجار القرم ،وحمالت
لتنظيف ال�شواطئ وال�شعاب املرجانية
ب�شكل دوري ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ م�شاريع
لل�شعاب املرجانية اال�صطناعية .وتعترب
�أ�شجار القرم من �أه��م ال�سمات البيئية
التي تتميز بها البيئة البحرية يف ال�سلطنة؛
وذلك لكونها من املوارد الطبيعية الهامة
يف حفظ التوازن البيئي ومناطق ح�ضانة
مرعى
للعديد من الكائنات البحرية؛ حيث تعترب �أ�شجار القرم
ً
ومالذ ًا دائم ًا للعديد من الأ�سماك والكائنات البحرية؛ �إذ تنمو �صغار
هذه الكائنات يف تلك املناطق قبل انتقالها للمياه العميقة كالروبيان
والق�شريات واملحار ،كما �أنها تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف حماية ال�شواطئ
من الت�آكل� ،إ�ضافة على كونها مناطق ذات مناظر طبيعية وخالبة.

�شوط ًا كبري ًا يف حماية و�صون امل��وارد الإحيائية البحرية من خالل
تنفيذ خطط �إدارة املناطق ال�ساحلية ،وت�أهيل الأخ��وار ،وا�ستزراع
�أ�شجار القرم مبختلف مناطق ال�سلطنة ،وكذلك تنفيذ خطط �إدارة
ال�شعاب املرجانية و�إقامة حمالت تنظيف بيئاتها.
كذلك حددت �أولويات العمل يف حماية البيئة البحرية و�إدارة املناطق
ال�ساحلية ،منها :منع حدوث املزيد من التدهور يف البيئة ال�ساحلية  ،
و�إعادة املناطق املتدهورة �إىل طبيعتها ،و�إجراء الدرا�سات والبحوث كما قطعت هيئة البيئة م�شوا ًرا طويلاً يف التحول الإلكرتوين وتطوير
للت�أثريات املحتملة على املناطق ال�ساحلية ومواردها الطبيعية ،ور�صد خدماتها الإلكرتونية لت�صبح من �أبرز امل�ؤ�س�سات امل�ستوفية للم�شروع
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احلكومي للتحول الإل��ك�تروين ،وهو ما �ساهم يف تب�سيط الإج���راءات مبا يلبي ر�ضا
املتعاملني من امل�ؤ�س�سات والأفراد ،و ُيع ّد نظام «بيان» اجلمركي �أحد الأنظمة الإلكرتونية
التي ت�سعى �إىل ت�سهيل عملية تقدمي ت�صاريح الت�صدير واال�سترياد و�إعادة الت�صدير
عرب نافذة واحدة؛ حيث قام ق�سم تنمية التنوع الأحيائي بالتن�سيق مع املديرية العامة
للجمارك حول تفعيل النظام لتخلي�ص املعامالت .ومن بني اجلهود املبذولة لتحقيق
التحول الإلكرتوين قيام الهيئة ب�إن�شاء قاعدة بيانات احلياة الفطرية ،كما مت و�ضع
ت�صاريح �إلكرتونية لدخول حممية جزر الدميانيات الطبيعية منذ  ،2017ومت كذلك
�إعداد من�صة �إلكرتونية لت�سجيل املخالفات وم�شاهدات احلياة الفطرية ،وا�ستخراج
ت�صاريح الغو�ص يف البيئة البحرية خارج نطاق املحميات الطبيعية.
كذلك اهتمت الهيئة بالتوعية البيئية من خالل تنظيم عدة �أن�شطة وفعاليات تت�ضمن
حما�ضرات توعوية و�إ�صدار مطبوعات ون�شرات ،بالإ�ضافة �إىل اللقاءات التلفزيونية
والإذاعية ون�شر �أخبار �صحفية عرب ال�صحف وو�سائل التوا�صل االجتماعي .كما يتم
�إ�شراك اجلهات ذات العالقة يف هذه املنا�شط والفعاليات ،وقد �أ�صدرت الهيئة العديد
من املطبوعات والن�شرات اخلا�صة ،منها :كتيب بطاقات الأ�شجار ال ُعمانية والذي
الت�صحر والذي
يت�ضمن  20نوع ًا من �أن��واع الأ�شجار الربية ،وكذلك �إ�صدار ُكت ّيب
ُّ
الت�صحر
الت�صحر وان�ضمام ال�سلطنة التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
يت�ضمن مفهوم
ُّ
ُّ
و�أبرز م�سبباته ،و ُكت ّيب عن م�شروع ا�ستقطاب َّ
ال�ضباب يف حمافظة ظفار الذي يت�ضمن
فكرة امل�شروع و�أهدافه و�آلية ت�شغيل حمطات َّ
ال�ضباب ،كذلك يتم العمل حالي ًا على
�إ�صدار عدة مطويات توعوية.
وخالل هذه الفرتة تقوم الهيئة بدور مهم يتعلق باملحور الرابع يف ر�ؤية عمان  ،2040من
خالل الر�ؤية « بيئة م�ستدامة  ..بيئة عنا�صرها م�ستدامة» والذي نتج عنه ا�ستحداث
�أولوية البيئة وامل��وارد الطبيعية �ضمن �أولويات ر�ؤية عمان  2040وذلك بعد �سل�سلة
من االجتماعات والنقا�شات مع املجل�س الأعلى للتخطيط (وحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية
توجه الهيئة يف ر�ؤية عمان  2040يف( :نظم �أيكولوجية فعالة
عمان 2040حال ًيا) ،ومتثل ُّ
متزنة ومرنة حلماية البيئة وا�ستدامة مواردها الطبيعية دعم ًا لالقت�صاد الوطني)،
ويتطلب من الهيئة �سرعة العمل على م�شاريع وفق النتائج الأولوية لفريق امل�ؤ�شرات
البيئية التي من �ش�أنها رفع م�ؤ�شر الأداء البيئي لت�صبح ال�سلطنة �ضمن �أف�ضل  40دولة
يف  ، 2030و�أف�ضل  20دولة يف العام n .2040
اجلبل الأخ�ضر  -حمافظة الداخلية
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جهود وزارة التراث والسياحة في الحفاظ على
مفردات التراث الجيولوجي وإبرازه سياحيا
معطي بن �سامل املعطي

مدير عام م�ساعد املتاحف
وزارة الرتاث وال�سياحة

ُمنذ �أن مت نقل اخت�صا�ص ال�تراث اجليولوجي مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم (� )2019/37إىل وزارة ال�تراث وال�سياحة ،بادرت
ال���وزارة  �إىل تفعيل الأنظمة والت�شريعات املنظمة لهذا اجلانب،
وتعظيم الفائدة العلمية وال�سياحية من هذا الرتاث الطبيعي الذي
تزخر به ال�سلطنة.

جهود وتخطيط
وقد �أطلقت ال��وزارة مطلع يناير  2021خطة طموحة حلماية مواقع
الرتاث اجليولوجي املهدد باخلطر واملُع ّر�ض للتهديد املبا�شر ،وهي
مواقع ذات قيمة ا�ستثنائية وعلمية عالية ،ول�سهولة تع ُّر�ض هذه
املواقع والظواهر اجليولوجية للخطر تقوم ال��وزارة حالي ًا بدرا�سة
حماية ثمانية وع�شرين موقع ًا وعمل لوحات وم�سارات تعريفية لهذه
املواقع ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة ال�سبل املُثلى لتطويرها لتُ�صبح حدائق
جيولوجية عامليةُ ،تق ّدم املعرفة العلمية واملعلومات الق ّيمة للزائر،
ودرا�سة اجلوانب املختلفة لعدد من مواقع الرتاث اجليولوجي لتكون
مواقع جذب �سياحي ُتعزّز املنتج ال�سياحي الطبيعي وتفتح الفر�صة
لتقدمي ال�سلطنة ك�إحدى الدول التي متتلك موارد جيولوجية فريدة
من نوعها حتمل قيمة ا�ستثنائية عالية.

تاريخ جيولوجي متنوع
ُيع ّد ال�تراث اجليولوجي ال��ذي تزخر به ال�سلطنة ذا قيمة علمية
ا�ستثنائية ،ومق�صد ًا هام ًا للباحثني واجليولوجيني وال�سياح املهتمني
بال�سياحة اجليولوجية؛ حيث ي�ضم اجلبل الأخ�ضر لوحده لوحة فنية
تاريخية جيولوجية متنوعة ،وي�ضم تكوين اجلبل عينات من الأحافري
املتحجرة مثل املرجان والقواقع �أحادية وثنائية ال�صدفة وبقايا عظام
و�أ�سنان الأ�سماك ،و�أكرث ما حتتوي عليه هذه املواقع عينات املرجان
املتحجرة ،بالإ�ضافة �إىل الأحافري اجلميلة لأنواع خمتلفة من املرجان

�شتكوينات �صخرية يف الدقم  -فرنتي�سك �ستود

تتوافر يف الطبقة ال�سفلى من تكوين �سيق ،والتي يرجع عمرها �إىل
ما يقارب  250مليون �سنة .كما يوجد املرجان املتحجر بالقرب من
قرية حيل اليمن ،وحتتوي طبقة اجلبل الأخ�ضر كذلك على �أحافري
جميلة لأنواع خمتلفة من املرجان والأحافري �أُحادية وثنائية ال�صدفة.
وتكمن �أهمية هذه الدالئل كونها دلي ًال علمي ًا على وجود هذه الطبقات
من الق�شرة الأر�ضية حتت �سطح املاء خالل فرتات جيولوجية �سابقة.
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ويف حمافظة م�سقط مت اكت�شاف �أحافري نادرة حليوانات الدينا�صورات
المُ نقر�ضة التي ترجع �إىل ما ُيقارب  60مليون �سنة ،وكذلك يوجد
باملوقع بقايا �أ�شجار متحجرة ،ويف منطقة ال�سيفة بوالية قريات انت�شار
ل�صخور الإيكلوجيت التي تكونت يف بيئة جيولوجية ذات �ضغط عال
يقدر بحوايل  20كيلوبار ،و ُيعتقد ب�أن هذه ال�صخور القارية دُفنت
بعمق �أكرث من  40كم حتت ال�صخور املحيطية ثم ُرفعت �إىل ال�سطح؛
لذا ُيعترب هذا املوقع فريد ًا لي�س على م�ستوى ال�سلطنة فح�سب؛ بل على
م�ستوى العامل �أي�ضا .كما مت توثيق ظاهرة النيم البحرية وبقايا �آثار
الأمواج املائية يف ال�صخور الرملية لطبقة عمدة التي تعود �إىل الع�صر
الأوردوفي�شي  450 -مليون �سنة -والتي تقع بوادي عمدة ب�سيح حطاط
بوالية العامرات.
كما توجد يف وادي اجلزي بوالية �صحار لوحة فنية جيولوجية فريدة
للحمم الو�سائدية �ضمن �سل�سلة �صخور الأفيوليت التي تتميز بها
ال�سلطنة .ويف جنوب جبال احلجر ال ُعمانية مت توثيق جبل امل�شط
بوالية ع�بري ال��ذي يعترب من املواقع ال��ن��ادرة على م�ستوى املنطقة
العربية ،حيث �أنه يمُ ّثل جب ًال بحري ًا متكام ًال من حميط التيثي�س ،وهو
بحر حميط كان يف�صل بني القارات خالل الع�صور املختلفة من عمر
الأر���ض ،وهو غري ثابت املوقع؛ �إذ �أن موقعه كان يتغري تبع ًا حلركة
القارات ،حيث مت حمله فوق �صخور الأفيوليت ورفعه �إىل �سطح الأر�ض
لي�ستقر على ارتفاعات عالية ت�صل �إىل 2090م فوق �سطح البحر،
ويحتل اجلبل م�ساحة كبرية متتد ملا يزيد عن  18كيلو مرت ًا .وكذلك
جبل ال�سميني بوالية حم�ضة؛ حيث مت توثيق جمموعة من �أحافري
الرودي�ست والأحافري ثنائية ال�صدفة املت�ضمنة يف طبقة �سم�سمة
والتي يرجع عمرها �إىل ما يقارب  65مليون �سنة.
ويف جنوب ُعمان حت�ضر التجويفات اجليولوجية ال�صخرية بوالية
ثمريت يف حمافظة ظفار؛ حيث ُتع ّد هذه التجويفات ظواهر طبيعية
حتدث يف ال�صخور الر�سوبية ،وقد �أخ��ذت �آالف ال�سنني يف عملية
التكوين ،وهي ذات نوعني؛ �إما ر�سوبية كل�سية �أو ر�سوبية رملية ،وقد

تكونت ب�سبب منو بطيء لبلورات الكل�سايت او ال�سيلكا (الرمل) يف
باطن كرة �صخرية جموفة ،وعادة ما تت�شكل على هيئة بلورات جميلة.
و ُتع ّد حمافظة الو�سطى م�ساحة جيولوجية متنوعة ،ت�ضم يف والياتها
الأرب��ع هيماء وحم��وت وال ُّدقم واجل��ازر ت�ضاري�س  جيولوجية ،منها
�صخور �أنابيب الت�صريف مبنطقة احلو�شي ،حيث �أن هذه الأنابيب من
تر�سبات احلديد تدل على وجود عيون مائية �ساخنة �شبه حديثة يف
�صخور طبقة اخلالطة ،هذه املياه قامت ب�إعادة تر�سيب معدن احلديد
املوجود يف ال�صخر على هيئة �أنابيب ت�صريف ،و ُتعترب من الظواهر
اجليولوجية الفريدة .كما ت�ضم املحافظة �صخور الأفيوليت يف ر�أ�س 
مدركة ،و�آثار �أحافري من ع�صر الكامربي �شمال احلقف �ضمن طبقة
الب�شائر من عمر  490مليون �سنة .ومواقع ت�س ُّرب النفط يف رملة
غنيم ،وبيئة املرجان احلديثة مبنطقة ب ّر احلكمان ،و�أ�شجار ال�صنوبر
المُ تحجرة ،وبقايا �صخور القاع يف منطقة اجلوبة.

م�شروع احلدائق اجليولوجية
ولال�ستفادة من ه��ذه العنا�صر اجليولوجية الفريدة فقد �شرعت
ال���وزارة يف درا�سة ع��دد من امللفات العلمية التي مت تنفيذها حول
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جيولوجية ُعمان؛ لتقدميها كحدائق جيولوجية م�سجلة لدى منظمة
اليون�سكو ،بهدف تعزيز املقومات ال�سياحية و�إتاحة فر�ص اال�ستثمار،
ف�ضال عن �صون هذه املواقع اجليولوجية وحمايتها ،و�إبراز ما حتظى
به من مقومات متنوعة ،وجعلها عام ًال من عوامل امل�ساهمة يف منو
االقت�صاد الوطني والتعريف بها حمليا ودوليا.
ومن �أجل حتقيق هذه الأهداف الوطنية؛ مت �إن�شاء جلنة وطنية ُتعنى
باحلدائق اجليولوجية تهتم بدرا�سة م�شاريع احلدائق اجليولوجية
و ُتعنى باحلفاظ على م��ف��ردات ال�تراث اجليولوجي العماين املهم
و�إبراز �أهميته الثقافية والعلمية حملي ًا وعاملي ًا ،كما ُتعنى اللجنة بكل
ما يخت�ص  باختيار م�شاريع احلدائق اجليولوجية ،و�إع��داد ملفات
لت�سجيلها يف قائمة اليون�سكو للحدائق اجليولوجية وغ�يره��ا من
الأعمال املناطة باللجنةn  .
� -1أ�شجار ال�صنوبر املتحجرة يف طبقة غريف مبحافظة الو�سطى
� -2أحافري الرودي�ست والأحافري ثنائية ال�صدفة املت�ضمنة
يف طبقة �سم�سمة يف جبل ال�سميني بوالية حم�ضة
 -3موقع احلمم الو�سائدية يف وادي اجلزي بوالية �صحار

2
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عمان 2040م
ال ُبعد البيئي في رؤية ُ
الدكتور  /داود بن �سليمان البلو�شي

تخ�ص�صي �أول �إعالم
املركز الوطني امليداين يف جمال حفظ البيئة
ديوان البالط ال�سلطاين

تحظى البيئة العمانية باهتمام خا�ص من لدن �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
ج�سد جاللته هذا االهتمام ُّ
بتف�ضله بغر�س �شجرة اللُّبان بيديه
املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  .-وقد ّ
الكرميتني يف مزرعة رزات ال�سلطان َّية ب�صاللة .وت�أتي هذه ال ًّلفتة الكرمية من جاللته انطال ًقا من
ر�ؤيته احلكيمة لت�شجيع جميع �أفراد املجتمع
لزراعة الأ�شجار واحلفاظ على البيئة ،كما
ج�سد جاللته اهتمامه بالبيئة عند تر�ؤ�س 
َّ
جاللته ر�ؤية ُعمان  2040والتي ت�ضع البيئة
ك�أولوية وطنية يجب على اجلميع احلفاظ
عليها واالعتناء بها.

الربع اخلايل    -حمد ال�سليمي
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ال�صناعات والقطاعات املتنوعة؛ بحيث تحُ ّقق التوازن بني متطلبات
االقت�صاد ومبادئ املحافظة على البيئة.

ومع انطالقة ر�ؤية عمان  ،2040ودخولها ح ّيز التنفيذ والبدء فيها
منذ يناير 2021م؛ ف�إن ال�سلطنة ت�ستعد ملرحلة قادمة من العمل اجلاد
والمُ ثمر القائم على الدرا�سات العلمية واالحتياجات الفعلية لكافة
اجلوانب املتعلقة باحلياة التنموية للدولة .ويعترب حمور ال ُبعد البيئي
واحلفاظ على املوارد الطبيعية
وحت��ق��ي��ق اال���س��ت��دام��ة البيئية
واح������د ًا م���ن �أرك������ان امل��ح��اور
الرئي�سة لهذه الر�ؤية� ،إدراك�� ًا
منها لأهمية هذا ال ُبعد ،ودوره
املحوري يف احلفاظ على �صحة
الإن�سان وعلى ال ُنظم البيئية
وامل�����وارد الطبيعية ،وت���أث�يره
ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر يف احل��ي��اة
اليومية للأفراد.

�أهداف ر�ؤية ُعمان  2040البيئية

لقد جعلت ر�ؤية ُعمان  2040ن�صب عينيها عدد ًا من الأهداف و�آلية
تنفيذها مبا ُيحقق اال�ستدامة البيئية وال ُّرقي بها على �أعلى امل�ستويات،
و�أول هذه الأهداف حتقيق التوازن بني املتطلبات البيئية واالقت�صادية
واالجتماعية وال��ع��م��ل ب��ق��واع��د التنمية امل�ستدامة ،ويتحقق هذا
الهدف بتو�سيع برامج التوعية البيئية ،و�إيجاد الت�شريعات المُ ّ
نظمة
لها للمحافظة على البيئة وا�ستدامتها وارتباطها بعمل العديد من

فيما ر ّكز الهدف الثاين على جعل الأو�ساط البيئية ذات جودة عالية
وخالية من التلوث ،وذلك من خالل ت�شديد قواعد الرقابة على كافة
م�صادر التلوث الهوائي واملائي والإ�شعاعي واحلراري وتطوير �آلياتها،
و�إطالق برنامج وطني جمتمعي مبتكر وفق �سيا�سات التحفيز حول
اال�ستخدامات المُ ثلى للحد من ُمل ّوثات احلياة؛ بينما ُي�ؤ ّكد الهدف
الثالث على حتقيق �أمن غذائي ومائي قائم على موارد ُمتجددة وتقنيات
متطورة ،وا�ستغالل �أمثل للموقع اال�سرتاتيجي والتنوع الأحيائي

لل�سلطنة؛ وذلك بتعزيز الأمن الغذائي وفق ًا للمزايا التناف�سية مبا
يتوافق مع قدرات الإنتاج املحلي وتقدمي احلوافز امل�شروطة بتح�سني
الإنتاجية يف هذا املجال.
ويتم ّثل الهدف الرابع يف ا�ستخدام ُم�ستدام للموارد والرثوات الطبيعية
وا�ستثمارها مبا يكفل حتقيق قيمة م�ضافة عالية ،ومن �ضمن الأهداف
�أي�ض ًا طاقة متجددة وم�صادر متنوعة وتر�شيد لال�ستهالك لتحقيق
�أم��ن الطاقة ،وذل��ك من خ�لال تطوير ال�سيا�سات واللوائح املعنية
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بت�شجيع اال�ستثمار يف الطاقة المُ تج ّددة لدى القطاع اخلا�ص واملجتمع
املدين ،وانتهاج �سيا�سات اال�ستثمار احلكومي يف ر�أ�س املال الطبيعي
لتحقيق �أم��ن الطاقة ،كذلك من �ضمن الأه���داف حتقيق اقت�صاد
�أخ�ضر ودائري ي�ستجيب لالحتياجات الوطنية وين�سجم مع التوجه
العاملي ،ويكون بتبني املبادئ العامة لالقت�صاد الأخ�ضر التي تتفق
عليها جميع الأطراف من م�ؤ�س�سات حكومية وقطاع خا�ص �إ�ضافة �إىل
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لتطبيق وحتفيز الإجراءات التي ت�ساهم يف
ا�ستدامة البيئة ،كما ُعني �أحد �أهداف ر�ؤية عمان  2040بتحقيق وعي
بيئي متالزم للتطبيق الفاعل لقواعد اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني
ب�إعادة هيكلة القطاع امل��ايل وتو�سيع امل��وارد املائية ،خ�صو�ص ًا تلك

�شجع القطاع الزراعي وا�ستخدام التقنيات احلديثة والمُ تطورة
التي ُت ّ
والهادفة �إىل تخفي�ض كُلفة الإنتاج وتطبيق مبد�أ وفورات احلجم.

التوجه اال�سرتاتيجي
ينبني التوجه اال�سرتاتيجي لر�ؤية ُعمان  2040على ُنظم �إيكولوجية
فاعلة و ُمتزنة ومرنة حلماية البيئة وا�ستدامة مواردها الطبيعية دعم ًا
التوجه امل�ستقبلي على �أن اال�ستخدام
لالقت�صاد الوطني .ويقوم هذا ُّ
الأمثل للموارد الطبيعية وا�ستدامتها �ضرورة لدعم بيئة االقت�صاد
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وحتفيزها على الإنتاج .ففي اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية يف جمال �إدارة
املوارد الطبيعية �سيكون الرتكيز على تطوير امل�صادر غري التقليدية
من املوارد الطبيعية ،كا�ستخدام خمتلف �أنواع الطاقة المُ تج ّددة التي
ت�ساهم يف تخفي�ض ال ُكلفة على القطاعات الإنتاجية و ُتعزّز ُمناف�ستها،
�إ�ضاف ًة �إىل تبني نهج التح ُّول نحو االقت�صاد الأخ�ضر المُ عزّز ملو�ضوع
اال�ستدامة البيئية ،وامل�ساهمة يف حتقيق اال�ستقرار وتخفي�ض القيود
وال�ضغوط على الإدارة املالية ،ورفد اخلزينة مب�صادر متويلية من
خالل امل�صادر الطبيعية غري التقليدية.
ويف جم�����ال �إدارة امل������وارد
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة؛ ف��������إن حت��ق��ي��ق
التوازن بني متطلبات التنمية
واال���س��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة يعترب
�أول��وي��ة وطنية ،وكذلك هناك
حاجة ملحة للإ�صالح الهيكلي
يف قطاع امل��ي��اه ورف��ع الكفاءة
امل��ائ��ي��ة ،والتو�سع يف خدمات
ال�صرف ال�صحي ،وا�ستخدام
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا احل���دي���ث���ة
لال�ستفادة من املياه العادمة
وا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف جم���االت
خمتلفة كالزراعة وغريها ،بهدف الزيادة والتن ّوع يف الإنتاج الزراعي
املعتمد على �أ�ساليب التكنولوجيا احلديثة ،و�صو ًال �إىل م�ستويات
ُم َّ
ف�ضلة من الأمن الغذائي ،كذلك �سيتم تدريجي ًا البدء بت�صنيع املواد
الأولية ،بد ًال من ت�صديرها مواد ًا خام؛ لأجل تعزيز القيمة املحلية
المُ �ضافة ،وبناء القدرات الفنية يف هذا املجال ،وهو ما ُي�ساهم كذلك
يف تنويع م�صادر الدخل وتعزيز مكانة ال�سلطنة اقت�صاد ًيا.
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وتكمن الفر�صة يف جعل املزايا البيئية والتن ّوع احليوي م�صد ًرا للنمو،
من خالل اجتذاب ال�سياحة والرتويج لأمناط متميزة من ال�سياحة
البيئية التي توفر دخلاً �إ�ضاف ًيا ،وتتوافق مع مبد�أ اال�ستدامة واحلفاظ
على مكت�سبات التنمية وحقوق الأجيال املقبلة.
كما �سيحمل امل�ستقبل جما ًال وا�سع ًا لتح�سني الأداء وتطويره على �صعيد
ا�ستغالل املوارد ،وحت�سني كفاءة اال�ستخدام �إىل جانب �ضرورة �إدماج
مبد�أ الدميومة عند �صنع ال�سيا�سات� ،أي االعتماد على عمل فاعل
بقواعد اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني ،و�سوف تتبع ا�سرتاتيجية
وا�ضحة ُتعزّز من مفهوم اال�ستدامة البيئية؛ لكي ُي�صبح مدخ ًال يف
ال�سيا�سات العامة كافة ،وتلك التي ُت ّ
نظم عمل القطاع؛ حتقيق ًا
لأهداف ر�ؤية ُعمان .2040

الو�ضع الراهن
ت�ضمنت ر�ؤي��ة ُعمان  2040يف حديثها عن البيئة وامل��وارد الطبيعية
منوذجا على �صعيد التوازن بني التنمية
الإ�شارة �إىل �أن ال�سلطنة متثل
ً
والبيئة؛ �إذ يظهر جل ًيا يف التزاماتها باالتفاقيات الدولية والتعاون
الدويل املتعلق بالبيئة ،فقد التزمت ال�سلطنة يف االتفاقيات املنبثقة
عن م�ؤمتر ريو  1992للبيئة والتنمية امل�ستدامة� ،إ�ضاف ًة �إىل اتفاقية
الت�صحر ،واتفاقية تن ّوع الأحياء ،واتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة
ُّ
الأمم املتحدة الطارئة ب�ش�أن تغيرُّ املناخ .كما حتر�ص ال�سلطنة على
الت�صحر
االهتمام مبختلف الق�ضايا البيئية التي من �أهمها مكافحة
ُّ
واجل��ف��اف وت��ل�� ّوث ال��ه��واء وامل��ي��اه وال�ترب��ة ،و�إدارة املخلفات وامل��واد
الكيميائية ومكافحة تل ّوث البيئة البحرية ،وحماية احلياة الفطرية
وبيئاتها الطبيعية ،واملحافظة على امل��وارد الطبيعية وحتقيق �أمن
الطاقة من ناحيتي العر�ض والطلب.

ّ
جهود حثيث ٍة
و�شخ�صت الر�ؤية الو�ضع الراهن يف ال�سلطنة يف بذل ٍ
ل�ضمان حماية املوارد الطبيعية وا�ستخدامها بطريقة �آمنة و�سليمة،
وحماية الإن�سان من الآثار البيئية ال�ضارة ،و�إدارة البيئة ب�شكل فاعل
مبا يدعم ازدهار املجتمع .وقد عملت على �أن يكون االهتمام بالبيئة
ثقافة را�سخة لدى املواطنني وامل�ؤ�س�سات ،و�أن يتم ت�ضمني املنظور
البيئي واالعتبارات البيئية عند و�ضع ال�سيا�سات واتخاذ القرارات
والتخطيط والتنفيذ ال�صناعي ،وذلك �ضمن �إطار ت�شريعي وتنظيمي
ي�سر الرقابة واملتابعة البيئية ،وي�ؤدي �إىل بيئة م�ستدامة.
ُكف�ؤ وفاعل ُي ّ
و ُيعترب االبتكار من �أب��رز م�ؤ�شرات ر�ؤي��ة ُعمان 2040؛ حيث تهدف
الر�ؤية �إىل �أن تكون ال�سلطنة �ضمن �أف�ضل ع�شرين دولة يف م�ؤ�شري
التناف�س َّية العاملية واالبتكار العاملي ،ومن ثم �ست�صبح ال�سلطنة يف
م�صاف الدول املتقدمة التي تبني اقت�صاد ًا منتج ًا متن ّوع ًا قائم ًا على
والتقني احلديث يف كافة املجاالت .ومبا �أن الر�ؤية
االبتكار العلمي
ّ
ُتر ّكز يف �أحد حماورها على ال ُبعد البيئي ،ف�إن مبد�أ االبتكار يف هذا
اجلانب احليوي املهم ي�أتي يف مقدمة �أهدافها و�أولوياتها؛ حيث يدخل
االبتكار احلديث والتقنية التكنولوجية وا�ستخداماتها ب�شكل �أ�سا�س يف
�أهداف الر�ؤية التي ت�سعى �إىل ا�ستخدام ُم�ستدام للموارد والرثوات
الطبيعية وا�ستثمارها مبا يكفل حتقيق قيمة م�ضافة عالية ،و�إيجاد
طاقة متج ّددة وم�صادر متنوعة ،مع تر�شيد لال�ستهالك لتحقيق �أمن
الطاقة ،وكذا �إيجاد اقت�صاد �أخ�ضر ودائري ي�ستجيب لالحتياجات
الوطنية وين�سجم مع التوجه العاملي ،دون �أن نن�سى الوعي البيئي
للتطبيق الف ّعال لقواعد اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني.
وال يزال االهتمام بالبيئة يف مقدمة �أولويات العهد اجلديد بقيادة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم –حفظه اهلل ورعاه-
�صاحب اجلاللة ُّ
مجُ ّدد ًا و ُمط ّور ًا لها باتزان حمرتف بني املتطلبات واالحتياجاتn  .

را�س الروي�س  -حموت  -زهري ال�سيابي
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معلومات مختصرة
عن سلطنة ُعمان
ُتعترب �سلطنة ُعمان من �أق��دم ال��دول يف العامل العربي ،وتقع على
مدار ال�سرطان يف الزاوية اجلنوبية ال�شرقية ل�شبه اجلزيرة العربية،
ويبلغ ط��ول �سواحلها البحرية ( )٣١٦٥كيلومرتًا ممتدة من بحر
العرب ،ومدخل املحيط الهندي يف طرفها اجلنوبي ال�شرقي�،إىل بحر
ُعمان حتى تنتهي �إىل م�سندم �شما ًال ،وت�شاركها احلدود ثالث دول
هي اجلمهورية اليمنية من جهة اجلنوب الغربي ،واململكة العربية
ال�سعودية من جهة الغرب ،ودولة الإمارات العربية املتحدة يف ال�شمال،
�أما من جهة ال�شرق ف�إنها تطل على بحر ُعمان وبحر العرب ،ويف�صلها
م�ضيق هرمز عن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،وحيث �أنها تطل
على املحيط الهندي و�شرق �أفريقيا واخلليج العربي؛ فهي بذلك حتتل
موقع ًا حيوي ًا وا�سرتاتيج ّي ًا مهم ًا.

1
2
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4
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�سور اللواتيا  -كورني�ش مطرح.
فتاة عمانية يف مالب�سها البهيجة امللونة.
رق�صة �شعبية عمانية.
جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب .وي�سع املبنى الرئي�سي للجامع
 20000م�صلِ ويحتوي على �أكرب �سجادة فار�سية متت �صناعتها
يدوي ًا.
دار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط.
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لمـحـة عن سلطنة ُعـمـان
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امل�ساحة:
عدد ال�سكان:
العا�صمة:
اللغة الر�سمية:
الديانة:
التوقيت:
العملة:
طول ال�سواحل:
�أعلى قمة جبلية:
املناخ:
اليوم الوطني:

 309,500كم
)2021(  ٤،411،756
م�سقط
العربية (مع انت�شار وا�سع للغة الإجنليزية)
الإ�سالم
توقيت جرينت�ش 4+
الريال العماين 1 .ريال =  2،58دوالر �أمريكي
 3,165كم
 3,004م  10,000قدم /جبل �شم�س
حار ورطب �صي ًفا ومعتدل �شت ًاء
 18نوفمرب
2

العيجة � -صور

فريق عمل االعداد
الإ�شراف العام
معايل الدكتورة مديحة بنت �أحمد
ال�شيبانية
وزيرة الرتبية والتعليم  -رئي�سة اللجنة
الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم
فريق التح�ضري
�سعادة الدكتور حمد بن �سيف الهمامي
املندوب الدائم لل�سلطنة لدى اليون�سكو
�آمنة بنت �سامل البلو�شية
�أمينة اللجنة الوطنية العمانية للرتبية
والثقافة والعلوم
الدكتور حممود بن عبداهلل العربي
م�ساعد �أمينة اللجنة الوطنية العمانية للرتبية
والثقافة والعلوم

ق .حمد ال�سليمي

�سليمان بن خلفان املب�سلي
م�ساعد املندوب الدائم لل�سلطنة لدى اليون�سكو
�أحمد بن مو�سى البلو�شي
مدير دائرة قطاع العلوم
املراجعة
�سليمان بن حمود احلرا�صي
م�ست�شار الوزيرة للدرا�سات والبحوث
الدكتور حميد بن �سيف النوفلي
مدير دائرة قطاع الثقافة
�سعود بن عبدالعزيز البلو�شي
مدير م�ساعد بدائرة قطاع العلوم
مي�شيل ين ثوغدا
م�شرفة عامة للغة الإجنليزية
زهري بن خلفان الفار�سي
رئي�س ق�سم العلوم الطبيعية

�أيام بنت ناظم الفار�سية
رئي�سة ق�سم العلوم االجتماعية والإن�سانية
الرتجمة
حممد بن �إبراهيم البلو�شي
مدير م�ساعد بدائرة �ش�ؤون املنظمات
رقية بنت حمود الربوانية
رئي�سة ق�سم املدار�س املنت�سبة لليون�سكو
الت�صوير
�شكر خا�ص جلميع امل�ساهمني يف توفري ال�صور
الت�صميم
�إريكا بفالر
دائرة الدرا�سات الرتبوية والتعاون الدويل
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