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حضرة صاحب الجاللـة
 السلطان هيثم بن طارق المعظم

-حفظه اهلل ورعاه-

المغفور لـه
 السلطان قابوس بن سعيد 

-طّيب الّله ثراه-



6 الكلمة	ال�سامية	حل�سرة	�ساحب	اجلاللة	ال�سلطان	هيثم	بن	طارق	املعظم	-	حفظه	اهلل	ورعاه	-	 		n

1٠ الكلمة	ال�سامية	جلاللة	ال�سلطان	قابو�ض	بن	�سعيد	-طيب	اهلل	ثراه-	قمة	الأر�ض	-	الربازيل	يونيو	199٢م  		n

1٢ كلمة	معايل	الدكتورة	وزيرة	الرتبية	والتعليم	ب�سلطنة	عمان	  		n

16 كلمة	معايل	املديرة	العامة	ملنظمة	اليون�سكو  		n

18 كلمة	�سعادة	الربوفي�سور	اأدي�سول	اأولتوندي	اأجيبو	رئي�ض	جمل�ض	التن�سيق	الدويل	لربنامج	الإن�سان	واملحيط	احليوي  		n

٢٢ كلمة	املندوب	الدائم	لل�سلطنة	لدى	اليون�سكو	 		n

٢6 املعايري	التي	ينبغي	اأن	ت�ستوفيها	احلدائق	اجليولوجية	العاملية	لليون�سكو  		n

٢8 تاريخ	جائزة	اليون�سكو-ال�سلطان	قابو�ض	ل�سون	البيئة،	والنظام	الأ�سا�سي	لها	  		n

 33 الفائزون	باجلائزة	من	عام	1991	اإىل	عام	٢٠٢1	واإ�سهاماتهم	يف	حماية	البيئة  		n

4٢ انعكا�ض	اجلائزة	على	�سندوق	اأ�سوكا	لالأبحاث	يف	جمال	الإيكولوجيا	والبيئة	-	الهند	-	الفائز	باجلائزة	٢٠19  		n

46 دور	قطاع	البحث	العلمي	والبتكار	يف	دعم	الق�سايا	البيئية  		n

5٢ دور	الإعالم	العماين	يف	تر�سيخ	القيم	البيئية	لدى	املجتمع  		n

58 اإجنازات	هيئة	البيئة	يف	�سون	الطبيعة	وامل�ستقبل	البيئي	يف	�سوء	روؤية	عمان	٢٠4٠  	n

64 جهود	وزارة	الرتاث	وال�سياحة	يف	احلفاظ	على	مفردات	الرتاث	اجليولوجي	واإبرازه	�سياحيا	 	n

68 البعد	البيئي	يف	روؤية	عمان	٢٠4٠م  	n

74 معلومات	خمت�سرة	عن	�سلطنة	ُعمان   n

المحتويات

الفرا�سة	الدانية	اأو	الإكليلية	-	حمد	البو�سعيدي

الغالف:	يرقة	)نوع	من	اأنواع	فرا�ض	العث(	-		حمد	البو�سعيدي

وزارة	الرتبية	والتعليم	٢٠19،	�سلطنة	ُعمان

رقم	وزارة	الرتبية	والتعليم	٢٠٢1/1

رقم	الإيداع	بوزارة	الإعالم	٢٠٢1/4٢17

رقم	الإيداع	الدويل	978-99969-3-8٢7-6

جميع	احلقوق	حمفوظة	لوزارة	الرتبية	والتعليم

املطبعة:	مطبعة	ُعمان	ومكتبتها	املحدودة



ب�سم	اللـه	الرحمن	الرحيم

الطبيعية	 مواردها	 على	 واحلفاظ	 البيئة	 إن	حماية	
التنموية	 اخلطط	 م�سامني	 اأولويات	 من	 هي	 املختلفة	

يف	�سلطنة	ُعمان؛	وذلك	انطالقا	من	القناعة	الرا�سخة	

لدينا	باأن	العناية	بالبيئة	ومقدراتها	م�سوؤولية	عاملية	ل	

اأن	 ينبغي	 ما	 وهو	 للدول،	 ال�سيا�سية	 احلــدود	 حتدها	

الإمكانيات	 كل	 بتوفري	 الــدويل	 املجتمع	 عليه	 يحر�ض	

مــوارده	 و�سون	 البيئي	 النظام	 على	 للحفاظ	 املتاحة	

الطبيعية،	وو�سع	خطط	عمل	لتحقيق	اأهداف	التنمية	

امل�ستدامة	على	امل�ستويات	الوطنية	والإقليمية	والدولية،	

البيئة،	 ــوازن	 ت على	 املحافظة	 باأهمية	 الوعي	 ون�سر	

التنمية	 يحقق	 الذي	 بالقدر	 مواردها	 يف	 وال�ستثمار	

وي�سمن	ا�ستدامتها	لالأجيال	القادمة.

والدولية،	من	خالل	 الإقليمية	 املحافل	 الدويل	يف	جميع	 تعزيز	ح�سورها	 ُعمان	على	 �سلطنة	 لقد	حر�ست	

ال�سلطان	 	- اليون�سكو	 1989جائزة	 باإطالقها	عام	 الهتمام	 توج	هذا	 وقد	 العاملية،	 املوؤمترات	 امل�ساركة	يف	

قابو�ض	ل�سون	البيئة،	وهي	اأول	جائزة	عربية	يتم	منحها	على	امل�ستوى	العاملي؛	اإ�سهاما	منها	يف	رفع	الوعي	

العاملي	جتاه	البيئة.
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وتاأتي	هذه	اجلائزة	يف	خ�سم	التو�سع	التنموي	والتحولت	الكبرية	التي	ي�سهدها	العامل	بوترية	

مت�ساعدة	جراء	ا�ستخدام	معطيات	التقدم	العلمي	والثورة	ال�سناعية	التي	كان	لها	تاأثريات	

مبا�سرة	على	البيئة.	و�سنوا�سل	مـد	ج�سور	التعاون	وال�سالم	والعمل	امل�سرتك	مع	جميع	دول	

البيئية	 بالأنظمة	 الهتمام	 الدولية	يف	 ال�سراكة	 لتحقيق	 البيئية؛	 واملنظمات	 والهيئات	 العامل	

العامل	 �سعوب	 ل�سمان	رفاهية	 ال�ساعية	 امل�ستدامة	 التنمية	 اأهداف	 و�سون	مواردها،	وحتقيق	

وتقدمها.

اإن	احلفاظ	على	البيئة	يعترب	من	اأ�سا�سيات	خطط	التنمية	اخلم�سية	وال�سرتاتيجيات	الوطنية	

واأنظمتها	 مواردها	 وحماية	 البيئة	 على	 باحلفاظ	 التنمية	 لربط	 الأولية	 املبادئ	 التي	حددت	

ب�سورة	م�ستدامة.	ونتطلع	اإىل	تعزيز	الطموحات	الوطنية	باأن	تثمر	جهود	املخت�سني	والعاملني	

يف	املجال	البيئي	وفق	اأولويات	»روؤية	ُعمان	٢٠4٠«	واأهدافها	يف	حتقيق	احلماية	الكافية	لكافة	

الطبيعية،	 مواردها	 وا�ستدامة	 البيئة	 حلماية	 واملتزنة	 الفعالة	 الإيكولوجية	 النماذج	 اأنــواع	

وجودة	الأو�ساط	البيئية	وقدرتها	الإنتاجية،	وا�ستخدام	موارد	التنوع	الأحيائي	على	نحو	قابل	

التوازن	 يف	حتقيق	 ي�سهم	 مبا	 املرحلية	 واملتطلبات	 التنمية	 بخطط	 ذلك	 وربط	 لال�ستدامة،	

املن�سود	مل�ستقبل	بيئي	اأف�سل.

واإننا	اإذ	نقدر	الأن�سطة	البحثية	التي	يقوم	بها	الباحثون	والأكادمييون	يف	جمال	احلفاظ	على	

الطموحة	واجلهود	 بالربامج	 لن�سيد	 فاإننا	 امل�ستدامة؛	 العي�ض	 �سبل	 وتعزيز	 الطبيعية،	 املوارد	

التنوع	 على	 املحافظة	 يف	 البيئية	 واملوؤ�س�سات	 واملنظمات	 الهيئات	 بها	 تقوم	 التي	 املتميزة	

الأحيائي	والبيولوجي،	وناأمل	حتقيق	املزيد	من	الإجنازات	املتميزة	التي	ت�سهم	يف	�سون	البيئة	

على	امل�ستوى	الجتماعي	وحماية	الأنظمة	اليكولوجية	للبيئة.	راجني	اأن	يتم	ا�ستغالل	موارد	

الأر�ض	املختلفة	بطريقة	متوازنة	متّكن	العامل	من	حتقيق	ال�ستفادة	الكاملة	منها،	واحلفاظ	

على	التنوع	البيولوجي	وحتقيق	التوازن	البيئي	وال�ستخدام	الأمثل	وامل�ستدام	للموارد	الطبيعية	

يف	الوقت	نف�سه.

وال�سالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته،،

الربع	اخلايل	-	حمد	ال�سليمي 
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اأيها	املوؤمترون،،،

اإن	احلفاظ	على	البيئة	م�سوؤولية	جماعية	ل	حتدها	احلدود	ال�سيا�سية	

اأن	 كان،	 اأينما	 الإن�سان	 على	 فاإن	 وعليه	 مرة،	 غري	 ذلك	 ثبت	 للدول،	

ي�ساهم	يف	احلفاظ	على	البيئة،	واأن	يت�سالح	معها،	واأن	يتعامل	معها	

بعقالنية،	واأن	ينتبه	للم�سببات	الكثرية	للتلوث،	�سواء	طبيعية	وبيلوجية،	

اأو	�سناعية	وكيميائية	وفيزيائية،	وعلى	كثري	من	ال�سعوب،	اأن	حتد	من	

التكاثر	الع�سوائي،	وحتافظ	على	ما	تبقى	لها	من	مراع	ومياه،	بعيًدا	عن	

موؤثرات	الت�سحر	واجلفاف،	كما	ندعو	العامل	ال�سناعي	اإىل	وقف	هذا	

التزاحم	التكنولوجي،	والت�سابق	نحوه،	واأن	يعمل	على	ت�سييق	الفجوة	

الوا�سعة	يف	القت�ساد	العاملي،	بينه	والدول	النامية،	من	اأجل	املحافظة	

على	التوازن	املطلوب	بني	التنمية	املن�سودة	واحلفاظ	على	بيئة	نقية.

بهذا	 املتعلقة	 للق�سايا	 ق�سوى	 اأهمية	 �سيويل	 موؤمتركم	 باأن	 ويقيننا	

املو�سوع.

الدائمة	 وبتوجيهاتنا	 ال�سخ�سي	 باهتمامنا	 ُعمان	 �سلطنة	 يف	 اإننا	

حلكومتنا	وبالتن�سيق	القائم	مع	الدول	املحيطة	بنا،	نبذل	جهوًدا	�سادقة	

وال�سو�ساء،	 التلوث	 بعيًدا	عن	 الإقليمية	 بيئتنا	ومياهنا	 للحفاظ	على	

بيئية	 كــوارث	 موؤخًرا	 الأو�سط	 وال�سرق	 اخلليج	 منطقة	 �سهدت	 ولقد	

موؤ�سفة	وموؤملة	نتيجة	�سراعاتها،	وما	مل	يتم	ت�سوية	امل�ساكل	الإقليمية	

ب�سورة	�سليمة	فاإن	اجلهود	املبذولة	للحفاظ	على	البيئة	وال�ستمرار	يف	

التنمية	الر�سيدة	تبقى	معر�سة	للهدر.

بوؤر	 ت�سوية	 اإىل	 الإيجابي	 وتوجهه	 العاملي	 النفراج	 ي�سمح	 اأن	 راجني	

الأيدلوجيات	 عن	 النظر	 بغ�ض	 جميًعا	 ونت�سافر	 مًعا	 لنلتفت	 اخلطر	

ملعاجلة	كافة	ق�سايا	التنمية	والبيئة	بروح	من	الوفاق	واملحبة	وال�سالم	

من	اأجل	حياة	�سحية	نقية	لنا	ولأجيالنا	القادمة.	

وال�سالم	عليكم،،،			    

الكلمة السامية لجاللة 
السلطان قابوس بن سعيد -طيب اهلل ثراه-

قمة األرض - البرازيل 3-14 يونيو 1992

ب�سم	اللـه	الرحمن	الرحيم

اإىل	 ونتحدث	 اأجمع،	 العامل	 اأن	نخاطب	 والتنمية	 للبيئة	 املتحدة	 الأمم	 انعقاد	موؤمتر	 يسرنا	مبنا�سبة	
الذي	 التاريخي،	 اللقاء	 ال�سابق	يف	)�ستوكهومل(	ذلك	 الدويل	 بلقائهم	 ب�سفة	خا�سة،	مذكرين	 املوؤمترين	

يعداأول	خطوة	�سحيحة،	لإقامة	عالقة	�سليمة	بني	الإن�سان	وبيئته،	لقد	م�ست	ع�سرون	�سنة	على	ذلك	اللقاء،	

اأن	يدرك	هول	 يده،	قبل	 الناجتة	عن	�سراعاته	واقرتاف	 البيئية	 الكوارث	 الكثري	من	 العامل	خاللها	 �سهد	

اخلطر	مرة	اأخرى.

ودورها	 املتحدة،	 لالأمم	 العامة	 اجلمعية	 بقرار	 ن�سيد	 اأن	 نود	 العربي،	 العامل	 ويف	 ُعمان،	 �سلطنة	 يف	 اإننا	

التنظيمي	لهذا	املوؤمتر،	كما	ن�سكر	حكومة	الربازيل	ال�سديقة،	على	ما	بذلته	من	جهد	وتن�سيق.

وكعامل	يعي�ض	مًعا،	على	كوكبنا	الأر�سي	هذا،	قد	اأهملنا	كثرًيا	م�ساألة	املحافظة	على	البيئة،	وموارد	الطبيعة	

والتقدم	 الرفاهية	 عن	 بحًثا	 عجيب	 ت�سابق	 يف	 املعاك�ض	 الجتــاه	 يف	 ذهبنا	 بل	 اجلماعي،	 التن�سيق	 بغياب	

ال�سناعي،	دون	مراعاة	للتوازن	املفرت�ض	بني	التنمية	والبيئة،	ودون	احت�ساب	لالآثار	الوخيمة،	لهذا	التقدم	

ال�سناعي،	على	غالفنا	اجلوي	وطبقات	الأوزون،	ومياه	الأنهار	والبحار،	وانقرا�ض	احلياة	والغابات	وتلوث	

الرتبة	اخل�سبة،	واإذا	ما	ا�ستمر	احلال	على	هذا	النحو	فاإن	الب�سرية	قد	ت�سهد	نوًعا	من	النتحار	اجلماعي.
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ومتابعة	 البيئة،	 الدويل	يف	جمال	 التعاون	 ترقية	 اأجل	 من	 )PUNE(؛	

بني	 للتن�سيق	 البيئية	 املعارف	 ون�سر	 وتنمية	 الــدويل،	 البيئي	 الو�سع	

البيئة	يف	 برامج	 البيئي،	ومتويل	 املجال	 والدولية	يف	 الوطنية	 اجلهود	

اإطار	الأمم	املتحدة،	كذلك	اأعلنت	املنظمة	يوم	اخلام�ض	من	يونيو	من	

والأفكار	 الروؤى	 العديد	من	 يتم	فيه	طرح	 للبيئة،	 يوًما	عاملًيا	 كل	عام	

للمحافظة	على	 املنا�سبة	 اإيجاد	الطرائق	 ت�ساعد	يف	 التي	 واملقرتحات	

البيئة	و�سونها	من	الندثار،	واإبراز	دور	املوؤ�س�سات	والأفراد	يف	ذلك،	

املنظمة	 احت�سنته	 الذي	 املو�سوع	 البيئية	 املو�سوعات	 هذه	 اآخر	 وكان	

كافة	 فيه	 والتي	دعت	 البيئي«،	 النظام	 »ا�ستعادة	 بعنوان	 ٢٠٢1م	 عام	

الدول	للحفاظ	على	النظام	البيئي	يف	كوكب	الأر�ض	من	التلف	والدمار.

وتعد	�سلطنة	عمان	من	اأوائل	الدول	التي	اهتمت	اهتمامًا	كبريًا	مبو�سوع	

املحافظة	على	البيئة	واحلد	من	تلوثها	باعتباره	مرتكزًا	اأ�سا�سيًا	للحياة	

والعي�ض	الآمن،	بالإ�سافة	اإىل	اهتمامها	بتحقيق	التوازن	بني	متطلبات	

املوارد	الطبيعية	مبا	 ال�ساملة	وحماية	املحيط	احليوي	و�سون	 التنمية	

معها،	 ويتواكب	 امل�ستدامة	 للتنمية	 املتحدة	 الأمم	 اأهداف	 مع	 ين�سجم	

ال�سلطان	 األقاه	 الــذي	 اخلطاب	 خــالل	 من	 الهتمام	 هــذا	 وقــد	جتلى	

للبيئة	 املتحدة	 الأمم	 موؤمتر	 يف	 ثــراه-	 اهلل	 -طيب	 �سعيد	 بن	 قابو�ض	

يونيو	 من	 الثالث	 يف	 بالربازيل	 جانريو«	 دي	 »ريــو	 عقد	مبدينة	 الــذي	

م�سوؤولية	 البيئة	 على	 احلفاظ	 اأن	 على	 فيه	 اأكــد	 الــذي	 199٠م	 عــام	

جماعية	ل	حتدها	احلدود	ال�سيا�سية	للدول،	وعلى	الإن�سان	اأن	ي�ساهم	

يف	احلفاظ	على	البيئة	ويت�سالح	معها،	اإىل	جانب	تخ�سي�ض	جاللته	

جائزة	اليون�سكو-	ال�سلطان	قابو�ض	ل�سون	البيئة؛	لتتما�سى	مع	اأهداف	

املنظمة	و�سيا�ساتها	وبراجمها	املرتبطة	ب�سون	البيئة.	وعلى	�سعيد	اآخر	

وقعت	ال�سلطنة	على	اتفاقية	الأمم	املتحدة	الإطارية	ب�ساأن	تغري	املناخ	

الذي	�سادقت	عليها	مبوجب	املر�سوم	ال�سلطاين	رقم	)1994/119(،	

املر�سوم	 مبوجب	 بالتفاقية	 اخلا�ض	 الربوتوكول	 على	 �سادقت	 كما	

ال�سلطاين	رقم	)٢٠٠4/1٠7(.		

اأوىل	 فقد	 البيئة	 على	 احلفاظ	 جمــال	 يف	 ال�سلطنة	 جلهود	 وتعزيزًا	

ح�سرة	�ساحب	اجلاللة	ال�سلطان	هيثم	بن	طارق	املعظم	-حفظه	اهلل	

ورعاه-	كذلك	اهتمامًا	خا�سًا	بالبيئة،	ودعا	اإىل	اأهمية	تكثيف	اجلهود	

حلماية	البيئة	العمانية	املتفردة	وا�ستدامة	مواردها	الطبيعية.	وحر�سًا	

واملحافل	 املنا�سبات	 الدويل	يف	جميع	 واحل�سور	 امل�ساركة	 تعزيز	 على	

اإيجاد	تعاون	و�سراكة	مع	الأ�سرة	 اإىل	 واملوؤمترات	الدولية	التي	تهدف	

وان�سجامًا	 الطبيعية،	 مواردها	 و�سون	 البيئة	 على	 للحفاظ	 الدولية	

ال�سادر	 للدولة	 الأ�سا�سي	 النظام	 اأكد	 فقد	 ال�سامية؛	 التوجيهات	 مع	

املادة	 من	 	)6( رقم	 البند	 يف	 	)٢٠٢1/6( رقم	 ال�سلطاين	 باملر�سوم	

الطبيعي؛	 وتوازنها	 البيئة،	 على	حماية	 الدولة	 »تعمل	 	 اأن	 على	 	)15(

املواطنني	 وعلى	 الأجيال،	 لكل	 وامل�ستدامة	 ال�ساملة	 للتنمية	 حتقيقًا	

واملقيمني	املحافظة	عليها،	وعدم	الإ�سرار	بها«،	كما	اأولت	روؤية	عمان	

٢٠4٠	اأهميًة	خا�سًة	بهذا	اجلانب؛	اإذ	كانت	من	اأولوياتها	وجود	نظم	

مواردها	 وا�ستدامة	 البيئة	 حلماية	 ومرنة	 ومتزنة	 فّعالة	 اإيكولوجية	

الطبيعية،	واأو�ساط	بيئية	ذات	جودة	عالية	وخالية	من	التلوث.

�سون	 الدولية	يف	جمال	 اجلهود	 تعزيز	 باأهمية	 ال�سلطنة	 من	 واإميانًا	

ل�سون	 قابو�ض	 اليون�سكو-ال�سلطان	 جائزة	 لأهمية	 ونظرًا	 البيئة،	

كلمة معالي الدكتورة 
وزيرة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان

بسم الل�ه الرحمن الرحيم

ملنظمة	 العام	 للموؤمتر	 والأربــعــني	 احلــاديــة	 الـــدورة	 انعقاد	 يأتي 
الأمم	املتحدة	للرتبية	والعلم	والثقافة	»اليون�سكو«	لهذا	العام	متزامنا	

والذكرى	 اإن�سائها،	 على	 وال�سبعني	 اخلام�سة	 بالذكرى	 الحتفال	 مع	

	،)MAB( احليوي	 واملحيط	 الإن�سان	 برنامج	 انطالق	 على	 اخلم�سني	

اليون�سكو-	 جــائــزة	 عــن	 الإعـــالن	 على	 عاما	 وثــالثــني	 اثنني	 ومـــرور	

ال�سلطان	قابو�ض	ل�سون	البيئة،	والذكرى	الثالثني	على	ت�سليم	اجلائزة	

يف	ن�سختها	ال�ساد�سة	ع�سر	٢٠٢1م.	

لقد	اأ�سبحت	املحافظة	على	البيئة	وحماية	مواردها	الطبيعية	واملتنوعة	

من	اأهم	الق�سايا	التي	يهتم	بها	املجتمع	الدويل،	فالتلوث	الذي	تتعر�ض	

له	البيئة	نتيجة	التطور	املت�سارع	لتطبيقات	الثورة	ال�سناعية	والتقدم	

العلمي	والتكنولوجي	بات	ي�سكل	حتدًيا	عاملًيا	يهدد	البيئة	من	جوانب	

فاعل	 بدور	 القيام	 اإىل	 الدولية	 باملنظمات	 حدا	 الذي	 الأمر	 خمتلفة؛	

التي	 املخاطر	 من	 عليها	 واملحافظة	 وحمايتها	 البيئة	 �سون	 يف	جمال	

تعرت�سها؛	فقد	قامت	منظمة	اليون�سكو	بتطوير	القانون	الدويل	للبيئة	

املياه	 تلوث	 ومنع	 املختلفة،	 جوانبها	 من	 البيئة	 بحماية	 يهتم	 الــذي	

البحرية،	وتوفري	احلماية	وال�ستخدام	املعقول	ملوارد	الأحياء	البحرية،	

من	 الربية	 واحليوانات	 والغابات	 والنباتات	 احليوي	 املحيط	 وحماية	

التلوث،	كما	قامت	املنظمة	باإعداد	م�سروع	امليثاق	العاملي	للطبيعة	لعام	

على	 قانونية	 حماية	 واأ�سفت	 	،)World Charter Of Nature( 198٢م	

البيئة	متثلت	يف	اإن�ساء	هيئة	فرعية	تابعة	لربنامج	الأمم	املتحدة	للبيئة	
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بالبيئة	 املعنية	 واملوؤ�س�سات	 العلماء	 ت�سجيع	 اإ�سهامًا	حقيقيًا	يف	 اأ�سهمت	 والتي	 البيئة	ومكانتها	

يف	اأرجاء	العامل	على	بذل	اجلهود	للقيام	باأبحاث	ودرا�سات	نوعية	كفيلة	باأن	توجد	جمموعة	

من	احللول	ملعاجلة	التحديات	والق�سايا	يف	املجال	البيئي؛	فقد	قامت	ال�سلطنة	وبالتعاون	مع	

منظمة	اليون�سكو	بتطوير	اجلائزة	وحتديثها	لتتنا�سب	مع	توجهاتها	واأولوياتها	املرتبطة	بخطط	

اأهداف	الأمم	املتحدة	للتنمية	 برنامج	الإن�سان	واملحيط	احليوي	وا�سرتاتيجياته،	وكذلك	مع	

امل�ستدامة	٢٠3٠؛	اإذ	مت	تعديل	ا�سم	اجلائزة	لي�سبح	»جائزة	اليون�سكو-ال�سلطان	قابو�ض	ل�سون	

1991م،	 عام	 باملك�سيك	 البيئة	 علوم	 ملعهد	 الأوىل	 ن�سختها	 ُمنحت	اجلائزة	يف	 البيئة«،	حيث	

	)ATREE(	والبيئة	الإيكولوجيا	جمال	يف	لالأبحاث	اأ�سوكا	ل�سندوق	ُمنحت	٢٠19م	العام	ويف

بالهند،	ولهذه	املوؤ�س�سة	جهود	متميزة	يف	�سون	البيئة	على	امل�ستوى	الجتماعي	وتنوع	اأن�سطتها	

وا�سعة	من	 اإجناز	جمموعة	 امل�ستدامة	عرب	 العي�ض	 �سبل	 وتعزيز	 امل�ستدامة،	 بالتنمية	  املتعلقة	

الأعمال	البيئية.

ويف	اخلتام،	اأعرب	عن	خال�ض	تقديري	جلميع	املوؤ�س�سات	والهيئات	التي	كانت	لها	م�ساهمات	

كما	 ٢٠٢1م«.	 البيئة	 ل�سون	 قابو�ض	 اليون�سكو-ال�سلطان	 »جائزة	 كتاب	 اإ�سدار	 يف	 فاعلة	

املبذولة،	وجميع	منت�سبي	 والإعالميني	على	جهودهم	 الزمالء	 امتناين	و�سكري	جلميع	 اأقدم	

)اليون�سكو(	 والثقافة	 والعلم	 للرتبية	 املتحدة	 الأمم	 وملنظمة	 باجلائزة،	 الفائزة	 املوؤ�س�سات	

ممثلة	يف	مكتب	برنامج	الإن�سان	واملحيط	احليوي	)ماب(	على	ما	يقومون	به	من	دور	فعال	يف	

ح�سن	الإدارة	والإ�سراف	على	اأعمال	اجلائزة	وفًقا	للنظام	الأ�سا�سي	لها.

واهلل	ويل	التوفيق	،،،

د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية

وزيرة	الرتبية	والتعليم	

رئي�سة	اللجنة	الوطنية	العمانية	للرتبية	والثقافة	والعلوم

�ساطئ	املغ�سيل	-	�ساللة	-	حمد	ال�سليمي 
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الإن�سان	 برنامج	 باأهداف	 اجلائزة	 هذه	 اأهــداف	 ترتبط	 الواقع،	 يف	

واملحيط	احليوي	التابع	لليون�سكو،	والذي	تاأ�س�ض	قبل	5٠	عاًما	لإر�ساء	

العالقة	بني	الب�سر	والطبيعة.	ونعمل	اليوم	على	حماية	التنوع	البيولوجي	

اجتماعيًا	 امل�ستدامة	 القت�سادية	 التنمية	 ودعــم	 الثقايف	 والتنوع	

وثقافيًا	وبيئيًا	يف	)714(	حممية	من	حمميات	املحيط	احليوي	التابعة	

لليون�سكو.

يف	 العي�ض	 على	 البيولوجي	 التنوع	 اتفاقية	 فيه	 الذي	حتثنا	 الوقت	 يف	

ل�سلطنة	عمان	على	 بال�سكر	اجلزيل	 اأتقدم	 اأن	 اأود	 الطبيعة؛	 وئام	مع	

على	 الأع�ساء	 الــدول	 اأ�سكر	 كما	 اجلائزة،	 لرعاية	 باليون�سكو	 ثقتها	

جهودهم	 على	 اجلائزة	 على	 احلائزين	 جميع	 واأ�سكر	 تر�سيحاتها،	

البارزة	واملميزة	حلماية	كوكبنا.

اأودري اأزوالي

 املديرة	العامة	ملنظمة	الأمم	املتحدة	

للرتبية	والعلم	والثقافة	)اليون�سكو(

شهد	العامل	يف	ال�سنوات	الأخرية	اأزمات	مرتابطة	ومت�ساعدة	ما	بني	ق�سايا	تغري	
املناخ،	وانهيار	التنوع	البيولوجي،	وتدهور	حالة	املحيطات	والوباء	العاملي،	مما	ل	�سك		

فيه	اأنه	اأثر	على	م�سريتنا	وجهودنا.	

على	 تقوم	 عالقة	 والكوكب،	 الإن�سان	 بني	 جديدة	 عالقة	 اإقامة	 مبكان	 الأهمية	 ومن	

قابو�ض	 ال�سلطان	 اليون�سكو-	 جائزة	 هو	هدف	 هذا	 املتبادل.	 والحرتام	 باملثل	 املعاملة	

ل�سون	البيئة	التي	مت	اإطالقها	قبل	3٢	عاًما	بتربع	من	جاللة	ال�سلطان	قابو�ض	بن	�سعيد	

-	طيب	اهلل	ثراه	-.

مُتنح	هذه	اجلائزة	كل	عامني	لالأفراد	واملوؤ�س�سات	التي	قدمت	جهودًا	بارزة	يف	جمال	

والتعليم،	 تعافيه،	 على	 والعمل	 البيئي،	 النظام	 على	 احلفاظ	 خالل	 من	 البيئة	 �سون	

العامل،	 اأنحاء	 لفائزين	من	جميع	 ال�سابقة	 ال�سنوات	 ُمنحت	اجلائزة	يف	 وقد	 والبحث.	

كما	مت	تكرمي	العديد	منهم	لعملهم	يف	حمميات	املحيط	احليوي	ومواقع	الرتاث	العاملي	

التابعة	لليون�سكو.

 كلمة معالي 
المديرة العامة لليونسكو
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والثقايف.	ويت�سح	دور	الربنامج	احلا�سم	يف	حتقيق	العالقات	التكاملية	

	)714( خــالل	 من	 والبيئة	 واملناخ	 البيولوجي	 والتنوع	 الإن�سان	 بني	

موقًعا	 دولة؛	مبا	يف	ذلك	)٢1(	 للمحيط	احليوي	يف	)1٢9(	 حممية	

ومتتد	 للقارات.	 عابرتان	 احليوي	 للمحيط	 وحمميتني	 للحدود	 عابًرا	

الهادئ	 واملحيط	 واآ�سيا	 العربية	 والــدول	 اإفريقيا	 عرب	 املحميات	 هذه	

واأوروبا	واأمريكا	ال�سمالية	واأمريكا	الالتينية	ومنطقة	البحر	الكاريبي.	

وتغطي	حمميات	املحيط	احليوي	هذه	امل�ساحة	جمتمعًة	ما	يعادل	٪5 

من	م�ساحة	�سطح	الكرة	الر�سية،	اأو	ما	يعادل	7،398،000	كيلومرتًا	

مربعًا،	توؤوي	اأكرث	من	٢75	مليونًا	من	ال�سكان.

للتنمية	 دافــع	 كمحرك	 البيئة	 على	 احلفاظ	 اأهمية	 وفهم	 اإدراك	 اإن	

البيئية	 لالأنظمة	 املدمرة	 والتهديدات	 التحديات	 �سوء	 يف	 امل�ستدامة	

-طيب	 �سعيد	 بن	 قابو�ض	 ال�سلطان	 األهم	جاللة	 اليوم،	 نواجهها	 التي	

ل�سون	 قابو�ض	 اليون�سكو-ال�سلطان	 »جائزة	 اإن�ساء	 لإعالن	 ثراه-	 اهلل	

جاللة	 زيارة	 حقيقة	خالل	 اإىل	 اجلائزة	 مفهوم	 حيث	حتول	 البيئة«؛	

جائزة	 عندما	خ�س�ض	 	،1989 عام	 اليون�سكو	 ملقر	 الراحل	 ال�سلطان	

جمل�ض	 باإعالم	 احلــدث	 هــذا	 وتــوج	 البيئة.	 ب�سوؤون	 للمهتمني	 عاملية	

 199٠ نوفمرب	 يف	 باري�ض	 يف	 احلــيــوي«	 واملحيط	 الإنــ�ــســان	 »برنامج	

كل	 مُتنح	 والتي	 التايل،	 العام	 يف	 طلقت	
ُ
اأ التي	 اجلائزة	 بتخ�سي�ض	

�سنتني	منذ	ذلك	احلني.

البيئة	 ل�سون	 قابو�ض	 اليون�سكو-ال�سلطان	 جــائــزة	 مــبــادرة	 ُتــكــّرم	

الذين	 من	 املوؤ�س�سات	 اأو	 اجلماعات	 اأو	 لالأفراد	 املتميزة	 الإ�سهامات	

ق�سوا	وقتهم	وطاقتهم	لتحقيق	عامل	اأكرث	ا�ستدامة	عرب	احلفاظ	على	

بالبحوث	 تتعلق	 مثبتة	 اإجنــازات	 من	خالل	 امل�سرتك	 الطبيعي	 تراثنا	

الوعي	 وخلق	 البيئي،	 والتدريب	 والتعليم	 الطبيعية،	 واملــوارد	 البيئية	

البيئي	من	خالل	اإعداد	مواد	واأن�سطة	املعلومات	البيئية	التي	تركز	على	

اإن�ساء	املناطق	املحمية	واإدارتها،	ل	�سيما	يف	حمميات	املحيط	احليوي،	

ومواقع	الرتاث	العاملي	الطبيعي	واحلدائق	اجليولوجية.

٢٠٢1،	بثالثينية	 العام	 وبناًء	على	ذلك،	فاإن	الحتفال	املتزامن	هذا	

برنامج	 وخم�سينية	 البيئة	 ل�سون	 قابو�ض	 اليون�سكو-ال�سلطان	 جائزة	

امل�ستفادة،	 والدرو�ض	 الإجنــازات	 يعك�ض	 احليوي،	 واملحيط	 الإن�سان	

يف	 للعي�ض	 القادمة	 لالأجيال	 كدليل	 ويعمل	 بالبيئة،	 املهتمني	 ويكرم	

املتبادلة	 للعالقات	 تقييم	 اإعادة	 مبثابة	 ا	 اأي�سً وهو	 الطبيعة.	 مع	 وئام	

بني	الإن�سان	والبيئة	وانعكا�ساتها	على	جميع	جوانب	الأن�سطة	الإن�سانية	

والنظم	الإيكولوجية	والتنوع	البيولوجي	والقت�ساد	العاملي	ككل.

حا�سٌم	 دوٌر	 البيئة	 ل�سون	 قابو�ض	 اليون�سكو-ال�سلطان	 جلائزة	 كان	

على	 العمل	 خالل	 من	 احليوي،	 واملحيط	 الإن�سان	 برنامج	 يف	 وموؤثٌر	

اإزالــة	 عن	 الناجمة	 وال�سطرابات	 املختلفة	 البيئية	 التغريات	 عك�ض	

من	 املحلية	 الأنواع	 وتغيري	 احليوانات،	 اأنواع	 وت�سريد	 النباتات،	 اأنواع	

النباتات	واحليوانات،	وال�سطراب	العام	يف	بيولوجيا	النظام	البيئي.	

الأ�سا�سية	 الوظيفية	 الأدوار	 مــع	 عــمــان	 �سلطنة	 مــبــادرة	 تتما�سى	

تتعلق؛	 والتي	 احليوي	 واملحيط	 الإن�سان	 لربنامج	 الأربعة	 وال�ساملة	

البيئية	 والنظم	 ـــواع	 والأن الوراثية	 املـــوارد	 على	 )احلــفــاظ	 بال�سون	

واملناظر	الطبيعية	دون	امل�سا�ض	بالتنوع	البيولوجي	املحلي(،	والتنمية	

والبيئية	 والجــتــمــاعــيــة	 والثقافية	 القــتــ�ــســاديــة	 التنمية	 )�ــســمــان	

امل�ستدامة(،	والتعايف	)اإعادة	بناء	اأي	�سرر	يلحق	بالنظم	الإيكولوجية	

حول	 العلمية	 املعلومات	 )توفري	 والبحث	 والتعليم	 وامل�ستوطنات(،	

التعايف	واحلفظ	والتطوير	لدرا�سات	واأبحاث	علمية	حمددة(.	وت�ستند	

اأفعال	احلا�سر	على	 تاأثريات	 اإىل	ا�ستقراء	 كلتا	املبادرتني	ب�سكل	كلي	

العامل	 مــوارد	 اإدارة	 على	 الإن�سان	 قدرة	 زيــادة	 وبالتايل؛	 الغد،	 عامل	

الطبيعية	والبيئية	الغنية	بكفاءة.

البيئي	 للنظام	 املفرط	 ال�ستغالل	 اأو	 امل�ستدام	 غري	 ال�ستخدام	 اإن	

مما	 البيئة؛	 نحو	 وتقاع�سنا	 اأفعالنا	 عواقب	 نتائج	 اأحد	 هو	 الطبيعي	

جمعاء،	 الب�سرية	 على	 �سلًبا	 اأثرت	 الغذائية	 ال�سل�سلة	 يف	 فجوة	 اأوجد	

وتدمري	 الغابات،	 ــة	 اإزال ذلــك	 يف	 مبا	 الب�سرية؛	 الأن�سطة	 اأدت	 ولقد	

 كلمة سعادة رئيس مجلس التنسيق الدولي 
لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي

يعد	برنامج	الإن�سان	واملحيط	احليوي	اأحد	اأقدم	الربامج	البحثية	ملنظمة	الأمم	املتحدة	للرتبية	والعلم	
والثقافة	)اليون�سكو(	واأكرثها	اأهمية،	ويهدف	اإىل	حت�سني	العالقة	بني	الإن�سان	والبيئة	وال�ستخدام	امل�ستدام	

للموارد	الطبيعية.	وقد	مت	الت�سديق	على	برنامج	الإن�سان	واملحيط	احليوي	يف	املوؤمتر	العام	ال�ساد�ض	ع�سر	

لليون�سكو	عام	197٠؛	حيث	ُيعنى	الربنامج	مبجموعة	من	النظم	البيئية	الأر�سية	ونظم	املياه	العذبة	والنظم	

ال�ساحلية	حول	العامل.	ويف	نوفمرب	1971	مت	اإطالق	برنامج	الإن�سان	واملحيط	احليوي	بهدف	»تطوير	جمالت	

العلوم	الطبيعية	والجتماعية	من	اأجل	ال�ستخدام	الر�سيد	ملوارد	املحيط	احليوي	واحلفاظ	عليها	ولتح�سني	

العالقة	بني	الإن�سان	والبيئة،	ومن	اأجل	ا�ستقراء	نتائج	اأفعال	احلا�سر	على	عامل	الغد؛	وبالتايل	زيادة	قدرة	

الإن�سان	على	اإدارة	املوارد	الطبيعية	للمحيط	احليوي	بكفاءة«.

ركزت	اأن�سطة	برنامج	الإن�سان	واملحيط	احليوي،	منذ	اإن�سائها	)قبل	5٠	عاًما(	-	ب�سكل	ت�ساعدي	-	على	

التميز.	وقد	حتقق	ذلك	 العاملية	ملحميات	املحيط	احليوي،	وهي	�سبكة	ديناميكية	وتفاعلية	ملواقع	 ال�سبكة	

من	خالل	تعزيز	التكامل	والتناغم	بني	الإن�سان	والبيئة	من	اأجل	التنمية	امل�ستدامة	عرب	احلوار	الت�ساركي،	

املجتمع	على	 وقدرة	 الثقافية	 القيم	 واحرتام	 الإن�سان،	 رفاهية	 الفقر	وحت�سني	 املعرفة،	واحلد	من	 وتبادل	

مواجهة	التغيري.

لقد	تطورت	روؤية	عام	1971	ليت�سع	نطاقها	اليوم	ب�سكل	كبري،	ون�ستطيع	القول	بكل	فخر	باأنه	-	من	دون	مبالغة	

-	ميكننا	التاأكيد	على	اإ�سهامات	الربنامج	الهامة	واملتعددة	الأبعاد	يف	جمالت	ال�سالم	والتنمية	امل�ستدامة	

والنمو	الب�سري	والجتماعي	والقت�سادي	واحلفاظ	على	النظام	البيئي،	وكذلك	النهو�ض	بالتنوع	البيولوجي	
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املها	العربية	-	حمد	البو�سعيدي

اأ�سحاء،	وذلك	كله	 اأ�سخا�ض	 �سالمة	الكوكب	�سرورة	مطلقة	ل�سمان	

ميثل	بدوره	اأ�سا�ض	القت�ساد	ال�سليم.

لذلك،	فاإن	هناك	حاجة	ما�سة	لزيادة	مرونة	املجتمعات	الب�سرية	من	

خالل	ا�ستعادة	النظم	البيئية،	والتي	ت�ساهم	بدورها	يف	حماية	الإن�سان	

النظام	 يف	 اجلــذريــة	 للتغريات	 ال�سلبية	 الآثـــار	 من	 التحتية	 والبنية	

البيئي.	ولقد	�ساهمت	جائزة	اليون�سكو-ال�سلطان	قابو�ض	ل�سون	البيئة	

يف	جتهيز	وتوفري	من�سة	للعديد	من	العاملني	يف	جمال	حماية	البيئة؛	

ف�ساًل	عن	ت�سجيع	الأجيال	احلالية	وامل�ستقبلية	على	اللتزام	باملبادئ	

والقيم	املت�سمنة	يف	روؤية	٢٠5٠	للحفاظ	على	التنوع	البيولوجي	الذي	

يعتمد	على	عامل	»يتناغم	فيه	الإن�سان	مع	الطبيعة«؛	بحيث	يتم	تقييم	

و�سون	 بحكمة،	 وا�ستخدامه	 وا�ــســرتداده	 وحفظه	 البيولوجي	 التنوع	

يقدم	 �سحي	 كوكب	 على	 واحلــفــاظ	 لنا،	 البيئي	 النظام	 يقدمه	 مــا	

البيئة	 �سون	 اإن	 احلقيقة،	 يف	 النا�ض.	 جلميع	 الأ�سا�سية	 الحتياجات	

والتنمية	امل�ستدامة	يتعلقان	»بالقدرة	على	احلياة«.

املحيط	 حمميات	 ومديري	 البيئة	 خــرباء	 جلميع	 اأمتنى	 اخلتام،	 يف	

احليوي	وغريهم	من	اأ�سحاب	امل�سلحة	املعنيني	يف	جميع	اأنحاء	العامل	

اليون�سكو-ال�سلطان	 جائزة	 من	 	 والثالثني	 الثانية	 بالن�سخة	 الفوز	

الإن�سان	 برنامج	 خم�سينية	 ت�سادف	 والتي	 البيئة	 ل�سون	 قابو�ض	

n	.احليوي	واملحيط

وتدمريها،	 املوائل	 على	 والتعدي	 الزراعية،	 الأرا�سي	 البيئة،	وحتويل	

الربية،	 بالأحياء	 امل�سروعة	 غري	 والتجارة	 امل�ستدام،	 غري	 والجتــار	

فريو�سات	 ظهور	 وبالتايل؛	 الطبيعة،	 بتوازن	 الإخــالل	 من	 املزيد	 اإىل	

واأمرا�ض	جديدة.	عالوًة	على	ذلك،	يبدو	اأنه	نتج	عن	الأزمات	البيئية	

يف	 تعديل	 امل�سدر	 احليوانية	 املوائل	 وتعطيل	 الإن�سان	 ي�سببها	 التي	

البنية	البيئية	للحياة	الربية؛	مما	�سبب	اختالًل	يف	التنوع	البيولوجي	

انتقال	 البيئي	مع	زيادة	خطر	 النظام	 اإيجاد	فجوة	يف	 اإىل	 اأدى	حتًما	

العدوى	من	احليوان	اإىل	الإن�سان	وتف�سي	املزيد	من	الأوبئة	الفريو�سية	

ال�سريع	 التح�سر	 فاإن	 ذلك،	 اإىل	 بالإ�سافة	 كوفيد-19.	 جائحة	 مثل	

والنمو	ال�سكاين	املت�سارع	يجعل	النا�ض	اأقرب	اإىل	مملكة	احليوان؛	مما	

يت�سبب	يف	فقدان	احليوانات	ملوائلها	الطبيعية	واإجبارها	على	البقاء	يف	

م�ساحة	اأ�سغر	بكثري،	ينتج	عنه	ازدحام	لهذه	الأنواع،	وبالتايل	�سيوؤدي	

يف	نهاية	املطاف	اإىل	انقرا�سها.

ومع	ذلك،	مل	يكن	هنالك	وقت	اأن�سب	لنا	من	الآن	لفهم	الآثار	الناجتة	

اأننا	 هو	 اجللي	 والأمــر	 اأف�سل،	 ب�سكل	 البيولوجي	 التنوع	 فقدان	 عن	

اأنف�سنا	م�سوؤولون	عن	ذلك.	ول	يقت�سر	هذا	التدمري	امل�ستمر	للنظام	

اأو	 البيئي	الطبيعي	وفقدان	التنوع	البيولوجي	على	مكان	واحد	حمدد	

جمموعة	من	الكائنات	احلية؛	بل	يحدث	يف	الوقت	نف�سه	يف	اأفريقيا،	

اأنحاء	 جميع	 يف	 عــام	 وب�سكل	 الأمـــازون،	 ويف	 ال�سمايل،	 القطب	 ويف	

العامل.	

اإىل	 ي�سل	 اأن	 املتوقع	 ومن	 مليار،	 	6.7 حالًيا	 العامل	 �سكان	 يبلغ	عدد	

٢٠5٠.	عالوة	 ٢٠3٠	و9.8	مليار	بحلول	عام	 8.6	مليار	بحلول	عام	

على	ذلك،	فاإن	من	املتوقع	اأن	تكون	هناك	43	مدينة	يزيد	عدد	�سكانها	

 ٪68 اأن	يعي�ض	 ٢٠3٠،	ومن	املتوقع	 1٠	ماليني	ن�سمة	بحلول	عام	 عن	

لهذه	 و�سيكون	 	،٢٠5٠ عام	 بحلول	 احل�سرية	 املناطق	 ال�سكان	يف	 من	

اآثار	على	الطلب	على	املوارد؛	مبا	 الزيادة	يف	عدد	ال�سكان	والتح�سر	

	البيئة	 يف	ذلك	الغذاء	والبنية	التحتية	وا�ستخدام	الأرا�سي.	ول	ريب	اأنَّ

الطبيعية	هي	خط	الدفاع	الأول	للب�سرية	�سد	العديد	من	املخاطر،	واأن	

الربوفي�شور  اأدي�شوال اأوالتوندي اأجيبو

رئي�ض	جمل�ض	التن�سيق	الدويل	لربنامج	الإن�سان	واملحيط	احليوي
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�سعادة الدكتور حمد بن �سيف الهمامي

««« املندوب	الدائم	ل�سلطنة	عمان	لدى	اليون�سكو	

هذه	 مثل	 اإىل	 بحاجة	 بالتاأكيد	 ونحن	 م�ستدام،	 م�ستقبل	 اأجل	حتقيق	

املبادرات	الآن	اأكرث	من	اأي	وقت	م�سى.

فهو	 خا�سة؛	 اأهمية	 العام	 لهذا	 فاإن	 اإيجابية،	 اأكرث	 اأخــرى	 ناحية	 من	

ي�سادف	الذكرى	الثانية	والثالثني	للجائزة	التي	تتزامن	مع	الحتفال	

لي�ض	فقط	بالذكرى	اخلم�سني	لربنامج	الإن�سان	واملحيط	احليوي	التابع	

ا	بالذكرى	ال�سنوية	اخلام�سة	وال�سبعني	لليون�سكو.	 لليون�سكو،	ولكن	اأي�سً

يحظى	الحتفال	هذا	العام	باأهمية	كبرية	فهو	ي�ستعر�ض	الروؤية	طويلة	

الأمد	جلاللة	ال�سلطان	قابو�ض	بن	�سعيد	-	طيب	اهلل	ثراه	-	الذي	كان	

ال�ستدامة.	 لتحقيق	 املفتاح	 هو	 البيئة	 �سون	 باأن	 عاًما	 	3٢ قبل	 يوؤمن	

وينعك�ض	هذا	اللتزام	من	خالل	دعم	املبادرات	الر�سمية	وال�سعبية	من	

ا	يف	ال�سيا�سات	الوطنية	ل�سلطنة	عمان،	مع	 خمتلف	اأنحاء	العامل	اأي�سً

اإيالء	اهتمام	خا�ض	ل�سون	البيئة	وحماية	الرتاث	الطبيعي	وال�سياحة	

ُعمان	 �سلطنة	 ح�سلت	 اجلهود،	 هذه	 تعزيز	 منطلق	 ومن	 امل�ستدامة.	

٢٠19م،	 عام	 لليون�سكو	يف	 التابعة	 العاملي	 الرتاث	 على	ع�سوية	جلنة	

على	 ا	 اأي�سً واإمنــا	 الثقايف،	 الــرتاث	 على	 فقط	 حتافظ	 ل	 وهــي	جلنة	

املواقع	الطبيعية	ذات	القيمة	العاملية	وال�ستثنائية.	كما	قدمت	�سلطنة	

عمان	اقرتاحًا	اعتمده	املجل�ض	التنفيذي	لليون�سكو	ب�ساأن	اإعادة	التاأكيد	

اللتزام	 هذا	 اأ�سفر	 امل�ستدامة،	 ال�سياحة	 املنظمة	يف	جمال	 دور	 على	

عن	اإعالن	م�سقط	لل�سياحة	والثقافة:	تعزيز	التنمية	امل�ستدامة،	الذي	

مت	اعتماده	يف	دي�سمرب	٢٠17م.		وقد	حظيت	روؤية	ال�سلطان	قابو�ض	بن	

�سعيد	-	طيب	اهلل	ثراه	-	امللهمة	لتعزيز	وحماية	تراثنا	الطبيعي	بدعم	

كامل	من	قبل	عاهل	البالد	�ساحب	اجلاللة	ال�سلطان	هيثم	بن	طارق	

املعظم	-	حفظه	اهلل	ورعاه	-	الذي	اأبدى	التزاًما	كبرًيا	بت�سريع	اجلهود	

 ٢٠4٠ اإطار	روؤية	عمان	 الوطنية	ل�سون	البيئة	وتعزيزها؛	ل	�سيما	يف	

التي	توؤكد	على	حماية	املوارد	الطبيعية	وا�ستخدامها	امل�ستدام،	وحماية	

ا�ستخدام	 ت�سجيع	 اإىل	 بالإ�سافة	 ال�سلبية،	 البيئية	 الآثــار	 من	 الب�سر	

ت�سيف	 التي	 امل�ستدامة	 ال�سياحة	 من	 ال�ستفادة	 مع	 املتجددة	 الطاقة	

قيمة	لالقت�ساد	الوطني.

الفر�سة،	 تتيح	 رائعة	 منا�سبة	 للجائزة	 والثالثون	 الثانية	 الذكرى	 ُتعد	

�سون	 مت	حتقيقها	يف	جمال	 التي	 الإجنـــازات	 يف	 للتفكري	 فقط	 لي�ض	

ويف	 ال�سدد.	 هذا	 يف	 اجلماعية	 جهودنا	 لتعزيز	 ا	 اأي�سً ولكن	 البيئة؛	

العادة	مُتنح	اجلائزة	خالل	املنتدى	العاملي	للعلوم،	ولكن	�سيتم	منحها	

الثانية	 بالذكرى	 لالحتفال	 لليون�سكو؛	 العام	 املوؤمتر	 العام	خالل	 هذا	

الإن�سان	 لربنامج	 اخلم�سني	 الذكرى	 مع	 بالتزامن	 للجائزة	 والثالثني	

واملحيط	احليوي،	وهو	برنامج	يتما�سى	مع	اأهداف	اجلائزة	يف	�سعيها	

ننتهز	هذه	 اأن	 نود	 هنا	 ومن	 وبيئتهم.	 النا�ض	 بني	 العالقة	 تعزيز	 اإىل	

الفر�سة	للتعبري	عن	خال�ض	تقديرنا	لأمانة	برنامج	الإن�سان	واملحيط	

اجلائزة	 لهذه	 امل�ستمر	 لدعمهم	 التحكيم	 جلنة	 ولأع�ساء	 احليوي	

املهمة.

ونتمنى	ب�سدة	اأن	يرتدد	�سدى	احتفال	

العامل	 قــادة	 بني	 باجلائزة	 العام	 هذا	

�سيح�سرون	 الــذيــن	 ــقــرار	 ال و�ــســنــاع	

عــدد	 زيــــادة	 يف	 ي�ساهم	 مبــا	 احلـــدث	

و�سناع	 الأفــــراد	 وي�سجع	 املـــبـــادرات،	

ت�سريع	 على	 �ــســواء	 حــد	 على	 ــقــرار	 ال

البيئة	 لــ�ــســون	 اجلــمــاعــيــة	 جــهــودهــم	

اأن	 ناأمل	 كما	 	.٢٠3٠ اأجندة	 وحتقيق	

العمل	 كوفيد-19	 بعد	 ما	 حقبة	 حتفز	

ا	 اأي�سً العــرتاف	 مع	 ال�سدد،	 هذا	 يف	

املنظمات	 تلعبه	 الذي	 احليوي	 بالدور	

املهمة	مثل	اليون�سكو	يف	م�ساعدة	الدول	

الأعــ�ــســاء	مــن	خــالل	بــنــاء	الــقــدرات	

والدعوة	ل�سون	البيئة	من	اأجل	م�ستقبل	اأف�سل	للب�سرية	جمعاء.

 كلمة المندوب الدائم للسلطنة 
لدى اليونسكو

تولي	منظمة	الأمم	املتحدة	للرتبية	والعلم	والثقافة	)اليون�سكو(	
املتعلقة	 املجالت	 بجميع	 ُتعنى	 التي	 اجلوائز	 مبنح	 كبرًيا	 اهتماًما	

تعزيز	 يف	 للمنظمة	 الرئي�سية	 الأهــداف	 اأحد	 يتمثل	 املنظمة.	 بربامج	

احللول	امل�ستدامة	للتحديات	العاملية	من	خالل	ال�ستفادة	من	معرفة	

العلماء	وخرباتهم	يف	اإجراء	البحوث	العلمية	وتعزيزها.	ومن	اجلوائز	

التنمية	 اأجل	 من	 والتعليم	 الطبيعية	 واملــوارد	 البيئة	 يف	جمال	 املهمة	

والتي	 البيئة،	 ل�سون	 قابو�ض	 ال�سلطان	 اليون�سكو-	 جائزة	 امل�ستدامة؛	

طلقت	بعد	زيارة	ال�سلطان	الراحل	قابو�ض	بن	�سعيد	-طيب	اهلل	ثراه-	
ُ
اأ

اإىل	مقر	اليون�سكو	عام	1989م.	

الهدف	من	جائزة	اليون�سكو-ال�سلطان	قابو�ض	ل�سون	البيئة،	والتي	مت	

رفع		قيمتها	موؤخًرا	اإىل	100،000	دولر	اأمريكي،	هو	مكافاأة	املبادرات	

املتميزة	من	قبل	الأفراد	واملوؤ�س�سات	واملنظمات	التي	�ساهمت	يف	�سون	

وت�سعى	 اليون�سكو.	 وغايات	 واأهــداف	 �سيا�سات	 مع	 يتوافق	 مبا	 البيئة	

مبا	 املختلفة؛	 باأبعاده	 البيئة	 �سون	 على	 العمل	 ت�سجيع	 اإىل	 اجلائزة	

املحميات.	 واإدارة	 الوعي	 وزيــادة	 والتدريب	 والتعليم	 البحث	 ذلك	 يف	

اأنها	اجلائزة	الوحيدة	لدى	اليون�سكو	التي	تعزز	 ومن	اجلدير	بالذكر	

�سون	البيئة،	لذلك	ُتعد	فريدة	من	نوعها	يف	دعمها	للجهود	اجلماعية	

املبذولة	حلماية	بيئتنا	الطبيعية	واحلفاظ	عليها.

وهذا	العام،	�سيكون	الحتفال	مبنح	جائزة	اليون�سكو-ال�سلطان	قابو�ض	

كوفيد-19.  جائحة	 تف�سي	 �سوء	 يف	 خا�سة	 اأهمية	 ذا	 البيئة	 ل�سون	

ويف	الواقع،	فاإن	من	ال�سعب	جتاهل	الأثر	الذي	خلَّفته	هذه	اجلائحة	

والقادة	 الأفــراد	 قيام	 اإىل	 ذلك	 اأدى	 العامل؛	حيث	 اجلميع	حول	 على	

جائحة	 اأن	حتدثه	 ميكن	 ما	 بتجربة	 �سواء	 حد	 على	 املــدين	 واملجتمع	

جوانب	 جميع	 على	 املدمر	 تاأثريها	 ومالحظة	 مبا�سر	 ب�سكل	 عاملية	

ا	على	العالقة	بني	التنوع	 حياتنا.	كما	�سلطت	هذه	الأزمة	ال�سوء	اأي�سً

البيولوجي	والأوبئة؛	فقد	اأدركنا	اأهمية	احلفاظ	على	تنوعنا	البيولوجي	

وبيئتنا	من	اأجل	احلد	من	خماطر	الأوبئة؛	نظًرا	للعالقة	العك�سية	بني	

التنوع	البيولوجي	يف	النظام	البيئي	وانت�سار	م�سببات	الأمرا�ض.	ومن	

جائزة	 اإن�ساء	 مت	 التحديد،	 وجه	 على	 الكوارث	 هذه	 مثل	 جتنب	 اأجل	

اليون�سكو	-	ال�سلطان	قابو�ض	ل�سون	البيئة	منذ	البداية،	والتي	تهدف	

على	 احلفاظ	 اإىل	 ت�سعى	 التي	 املبادرات	 ت�سجيع	 اإىل	 اأ�سا�سي	 ب�سكل	

مواردنا	الطبيعية	وبيئتنا	وتنوعنا	البيولوجي	واإدارتها	ب�سكل	اأف�سل	من	
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مناطق	 لليون�سكو	 العاملية	 اجليولوجية	 احلدائق	 متثل	 اأن	 ينبغي	 	)3

مبوجب	 به	 معرتف	 قانوين	 بو�سع	 تتمتع	 اإداريـــة	 لهيئة	 تخ�سع	

الت�سريعات	الوطنية.	ويتعني	تزويد	تلك	الهيئات	الإدارية	باملعدات	

باإدارة	 الواجب	 النحو	 القيام	على	 منها	من	 كل	 لتمكني	 الالزمة	

اجليولوجية	 احلديقة	 فيها	 توجد	 التي	 باأكملها	 املنطقة	 �سوؤون	

العاملية	لليون�سكو.

ويف	حال	وجود	تداخل	بني	املنطقة	املر�سحة	للح�سول	على	ت�سمية	 	)4

»حديقة	جيولوجية	عاملية	لليون�سكو«	واملواقع	الأخرى	التي	تتمتع	

بت�سمية	من	ت�سميات	اليون�سكو،	مثل	مواقع	الرتاث	العاملي	ومعازل	

الوا�سحة	 باملربرات	 الرت�سيح	 املحيط	احليوي،	يجب	دعم	ملف	

»حديقة	 ت�سمية	 على	 احل�سول	 اأن	 على	 تربهن	 التي	 ـــة	 والأدل

م�سافة	يف	 قيمة	 يولد	 اأن	 �ساأنه	 من	 لليون�سكو«	 عاملية	 جيولوجية	

حد	ذاته	وكذلك	بف�سل	التاآزر	مع	الت�سميات	الأخرى.

لليون�سكو	م�ساركة	 العاملية	 اأن	تكفل	احلدائق	اجليولوجية	 ينبغي	 	)5

اإدارة	 يف	 فعلية	 م�ساركة	 الأ�سلية	 وال�سعوب	 املحلية	 املجتمعات	

اأن	 ويتعني	 الرئي�سية.	 املعنية	 الأطــراف	 من	 باعتبارها	 �سوؤونها	

تو�سع،	بالت�سارك	مع	املجتمعات	املحلية،	خطة	لالإدارة	امل�سرتكة	

والقت�سادية	 الجتماعية	 الحتياجات	 يلبي	 نحو	 على	 تنفذ	 واأن	

يعي�سون	 التي	 الطبيعية	 املناظر	 حماية	 ويكفل	 املحليني،	 لل�سكان	

وُيحّبذ	 الثقافية.	 هويتهم	 على	 احلفاظ	 لهم	 ويتيح	 كنفها،	 يف	

املحلية	 املعنية	 الفاعلة	 والأطـــراف	 ال�سلطات	 جميع	 حتظى	 اأن	

والإقليمية	بتمثيل	لها	على	�سعيد	الهيئة	املعنية	باإدارة	احلدائق	

اجليولوجية	العاملية	لليون�سكو.	وينبغي	اأن	توؤخذ	معارف	ال�سكان	

املحليني	والأ�سليني	وممار�ساتهم	ونظم	الإدارة	لهم	بعني	العتبار	

والإدارة	اخلا�سة	 التخطيط	 اإطار	عمليات	 العلوم	يف	 اإىل	جانب	

باملناطق	التي	توجد	فيها	احلدائق	اجليولوجية.

ت�ساطر	خربتها	 لليون�سكو	على	 العاملية	 ع	احلدائق	اجليولوجية	 وت�سجَّ 	)6

ال�سبكة	 اإطــار	 يف	 م�سرتكة	 مب�سروعات	 ال�سطالع	 وعلى	 وم�سورتها،	

العاملية	للحدائق	اجليولوجية،	علما	باأن	الع�سوية	يف	ال�سبكة	اإلزامية.

حترتم	 اأن	 لليون�سكو	 العاملية	 اجليولوجية	 احلدائق	 على	 يتعني	 	)7

القوانني	املحلية	والوطنية	ذات	ال�سلة	بحماية	الرتاث	اجليولوجي.	

املعنية	 املنطقة	 داخل	 املوجودة	 اجليولوجي	 الــرتاث	 مواقع	 واإن	

املنطقة	 تر�سيح	 قبل	 قانونية	 حماية	 مو�سع	 تــكــون	 اأن	 يجب	

لليون�سكو«.	 عاملية	 جيولوجية	 »حديقة	 ت�سمية	 على	 للح�سول	

وينبغي	يف	الوقت	نف�سه	ال�ستفادة	من	ت�سمية	»حديقة	جيولوجية	

عاملية	لليون�سكو«	كعامل	حفز	مل�ساعفة	اجلهود	الرامية	اإىل	تعزيز	

حماية	الرتاث	اجليولوجي	على	ال�سعيدين	املحلي	والوطني.	ول	

املنتجات	اجليولوجية	 بيع	 ت�سارك	يف	 اأن	 الإدارية	 للهيئات	 يجوز	

الزينة	 و�سخور	 امل�سقولة	 وال�سخور	 واملعادن	 الأحفوريات	 مثل	

التي	يزخر	بها	ما	ي�سمى	»مبتاجر	بيع	املنتجات	ال�سخرية«	داخل	

النظر	عن	 لليون�سكو	)بغ�ض	 العاملية	 اإطار	احلدائق	اجليولوجية	

من�سئها(،	بل	ينبغي	على	الهيئات	الإدارية	اأن	ت�سعى	جاهدة	اإىل	

ويجوز	 برمتها.	 باملواد	اجليولوجية	 امل�ستدامة	 التجارة	غري	 ردع	

نحو	 على	 اجليولوجية	 املــواد	 بجمع	 تــاأذن	 اأن	 الإداريـــة	 للهيئات	

الطبيعي	 الذاتي	 التجدد	 على	 القدرة	 ذات	 املواقع	 من	 م�ستدام	

لليون�سكو،	ل�ستخدام	 العاملية	 داخل	نطاق	احلدائق	اجليولوجية	

تلك	املواد	لالأغرا�ض	العلمية	والتعليمية،	�سريطة	بيان	املربرات	

التي	تو�سح	اأن	ذلك	ميثل	ن�ساطًا	ر�سيدًا	يندرج	يف	اإطار	اجلهود	

املبذولة	من	اأجل	تاأمني	اإدارة	املواقع	املعنية	باأف�سل	ال�سبل	املمكنة	

من	حيث	الفعالية	وال�ستدامة.	وانطالقا	من	ذلك،	ميكن	ال�سماح	

بالتجارة	باملواد	اجليولوجية	يف	حالت	ا�ستثنائية	�سريطة	القيام	

على	نحٍو	وا�سح	وعلني	ب�سرح	هذه	الأن�سطة	التجارية	وتربيرها	

ور�سدها	للربهنة	على	اأنها	متثل	اأف�سل	اخليارات	املتاحة	لإدارة	

املحلية.	 الظروف	 ظل	 يف	 املعنية	 العاملية	 اجليولوجية	 احلديقة	

احلدائق	 جمل�ض	 مبوافقة	 مرهونة	 اإليها	 امل�سار	 احلالت	 وتبقى	

اجليولوجية	العاملية	لليون�سكو	الذي	ينظر	يف	كل	حالة	على	حدة.

يجري	التحقق	من	ا�ستيفاء	املعايري	امل�سار	اإليها	اأعاله	با�ستخدام	 	)8

n		.الأهلية	وتاأكيد	التقييم	بعمليتي	اخلا�سة	التحقق	قوائم

املعايري التي ينبغي اأن ت�ستوفيها احلدائق 

اجليولوجية العاملية لليون�سكو

ينبغي	اأن	تكون	احلدائق	اجليولوجية	العاملية	لليون�سكو	من	املناطق	 	)1

اجلغرافية	املنفردة	بذاتها	واملوحدة	الأرا�سي،	والتي	توجد	فيها	

مواقع	ومناظر	طبيعية	ذات	اأهمية	جيولوجية	دولية	تتم	اإدارتها	

باعتماد	مفهوم	اإدارة	�سامل	ياأخذ	بعني	العتبار	الأبعاد	املت�سلة	

اأن	تكون	 بال�سون	والتعليم	والبحوث	والتنمية	امل�ستدامة.	ويجب	

واأن	 احلــدود،	 وا�سحة	 لليون�سكو	 العاملية	 اجليولوجية	 احلديقة	

كما	 بوظائفها،	 ال�سطالع	 من	 لتمكينها	 كافيًا	 حجمها	 يكون	

يتعني	عليها	اأن	ت�ستمل	على	عنا�سر	من	الرتاث	اجليولوجي	الذي	

م�ستقل	 نحو	 على	 منه	 التحقق	 يتم	 ملا	 وفقًا	 دولية	 اأهمية	 يكت�سي	

على	يد	علماء	يعملون	يف	املجال	املعني.

ت�ستفيد	 اأن	 لليون�سكو	 العاملية	 اجليولوجية	 للحدائق	 وينبغي	 	)٢

كل	 مع	 بالرتابط	 اإليها،	 امل�سار	 اجليولوجي	 الرتاث	 عنا�سر	 من	

املنطقة	 املوجودة	يف	 الأخرى	 والثقايف	 الطبيعي	 الرتاث	 عنا�سر	

يواجهها	 التي	 الق�سايا	 باأهم	 التوعية	 تعزيز	 اأجــل	 من	 املعنية،	

املجتمع	وفهمها	فهمًا	اأف�سل	على	�سوء	التغيريات	الدينامية	التي	

تطراأ	على	الكوكب	الذي	نعي�ض	على	�سطحه،	مبا	يف	ذلك،	على	

�سبيل	املثال	ل	احل�سر،	زيادة	املعارف	والفهم	فيما	يتعلق	بالأمور	

وتغري	 اجليولوجية،	 والأخطار	 اجليولوجية،	 العمليات	 التالية:	

الطبيعية	 للموارد	 امل�ستدام	 ال�ستخدام	 تاأمني	 و�سرورة	 املناخ،	

التي	تزخر	بها	الكرة	الأر�سية،	وتطور	احلياة،	ومتكني	ال�سعوب	

الأ�سلية.

الحدائق الجيولوجية 
العالمية لليونسكو

تكوينات	�سخرية	يف	الدقم	-	مو�سى	الرزيقي 
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النظام األساسي للجائزة 

املادة 1 -  الغر�ض من اجلائزة

تاأتي	جائزة	اليون�سكو-ال�سلطان	قابو�ض	ل�سون	البيئة	مكافاأًة	لالإ�سهامات	

البارزة	التي	يقّدمها	اأفراد	اأو	جمموعة	من	الأفراد	اأو	معاهد	اأو	منظمات	

اأْن	يكون	املر�سحون	للفوز	بها	قد	 اأخرى،	وي�سرتط	 اأو	جهات	 غري	حكومية	

�سيا�سات	 مع	 يتفق	 مبا	 وحمايتها،	 البيئة	 اإدارة	 يف	 بارزة	 اإ�سهامات	 قدموا	

منظمة	اليون�سكو	واأهدافها	وغاياتها	ذات	ال�سلة	ب�سون	البيئة،	واأن	تكون	

البحوث	يف	 املجال	مثل:	 املنظمة	يف	هذا	 اإ�سهاماتهم	ذات	عالقة	بربامج	

جمال	املوارد	البيئية	والطبيعية،	والتعليم	والتدريب	يف	جمال	البيئة،	ورفع	

م�ستوى	الوعي	البيئي	من	خالل	اإعداد	املواد	والأن�سطة	الإعالمية	عن	البيئة	

بهدف	اإقامة	مناطق	حممية	واإدارتها	مثل:	معازل	املحيط	احليوي	ومواقع	

الرتاث	الطبيعي	العاملي.

املادة 2 -  ا�سم اجلائزة وقيمتها وتواتر منحها

ت�سمى	اجلائزة	»جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�ض ل�سون البيئة« 		٢.1

يتم	متويل	هذه	اجلائزة	من	قبل	�سلطنة	عمان	من	خالل	تربعاتها	 		٢.٢

تقل	 األ	 ويجب	 اليون�سكو.	 اأن�ساأته	 الذي	 للجائزة	 اخلا�ض	 للح�ساب	

قيمة	اجلائزة	عن	1٠٠.٠٠٠األف	دولر	اأمريكي،	وميكن	للمدير	العام	

حتديد	مبلغ	اأكرب	بالت�ساور	مع	اجلهة	املانحة	بناًء	على	امل�ساهمة	التي	

احل�ساب	 يف	 املودع	 املبلغ	 على	 والفائدة	 عمان،	 �سلطنة	 من	 تتلقاها	

اخلا�ض	وفًقا	للوائح	املالية	لليون�سكو،	وكذلك	التكاليف	التي	يغطيها	

احل�ساب	والتي	ت�سمل	تكاليف	اإدارة	اجلائزة	وامليداليات	وال�سهادات	

وتكاليف	الإعالن.

يجب	الحتفاظ	بجميع	الأموال	امل�ستلمة	والفوائد	امل�ستحقة	عليها	يف	 		٢.3

الثاين	 امللحق	 املالية	يف	 القوانني	 )انظر	 للجائزة	 احل�ساب	اخلا�ض	

من	الق�سم	»1«	من	هذه	الوثيقة(.

خ�س�ض	 فقد	 البيئة	 على	 املحافظة	 يف	 ال�سلطنة	 جلهود	 وتتويًجا	

ب�سوؤون	 للمهتمني	 متنح	 جائزة	 ثــراه-	 اهلل	 -طيب	 الراحل	 ال�سلطان	

مقر	 اإىل	 جاللته	 زيــارة	 اأثــنــاء	 وذلــك	 العاملي،	 امل�ستوى	 على	 البيئة	

اليون�سكو	يف	عام	1989م.

دورتــه	 يف	 احلــيــوي«	 واملحيط	 الإن�سان	 »برنامج	 جمل�ض	 اأعــرب	 وقــد	

احلادية	ع�سرة	التي	عقدت	يف	باري�ض	يف	نوفمرب	199٠م،	عن	�سكره	

-طيب	 �سعيد	 بن	 قابو�ض	 ال�سلطان	 العميق	جلاللة	 وامتنانه	 وتقديره	

لتمنح	يف	جمال	حماية	 اجلائزة	 بتخ�سي�ض	 تف�سل	 الذي	 ثراه-	 اهلل	

البيئة،	ويف	يناير	1991م	مت	الإعالن	باأن	اجلائزة	�سوف	متنح	لالأفراد	

اأو	جمموعة	من	الأفراد	اأو	معاهد	اأو	منظمات	غري	حكومية	اأو	جهات	

اأخرى	تقوم	بجهود	مميزة	يف	جمال	اإدارة	البيئة	وحمايتها.

�أ�س�ست 1989 

ل�سالح

�لبيئة �لعاملية

32عاما

تاريخ جائزة اليونسكو - السلطان قابوس لصون البيئة
والنظام األساسي لها 

لقد	وهب	اهلل	�سبحانه	وتعاىل	�سلطنة	ُعمان	بيئة	غنية	باملوارد	الطبيعية	كانت	لأ�سالفنا	على	مر	الع�سور	م�سدر	رزق	ورخاء،	وحباها	بطبيعة	
جميلة	خالبة	األفتها	وا�ستاأن�ست	اإليها	اأنواع	عديدة	من	الطيور	واحليوانات،	وحتى	تظل	هذه	الرثوة	م�سدر	رزق	متجدد	وم�ستمر	لنا	ولأجيالنا	

القادمة	يف	خ�سم	التطورات	التي	ت�سهدها	ال�سلطنة	يف	ع�سر	النه�سة	املباركة	يف	جميع	املجالت	ال�سناعية	والعمرانية	والزراعية،	كان	ل	بد	من	

مراعاة	العتبارات	البيئية	يف	جميع	مراحل	التنمية	والتخطيط،	الأمر	الذي	ا�ستحوذ	على	اهتمام	�سلطنة	ُعمان،	فاأولت	حماية	البيئة	واملحافظة	

عليها	من	املخاطر	البيئية	امل�ساحبة	للتنمية	اأهمية	خا�سة،	وجاء	اإن�ساء	جمل�ض	حماية	البيئة	ومكافحة	التلوث	عام	1979م	اإجناًزا	كبرًيا	على	

هذا	الطريق،	وتوج	هذا	الهتمام	باإن�ساء	وزارة	البيئة	عام	1984م	لتقوم	بتنفيذ	اخلطة	القومية	للبيئة	واللوائح	املنفذة	لها	بالتن�سيق	مع	الوزارات	

واجلهات	الأخرى،	ونظًرا	لرتباط	التغريات	املناخية	املبا�سر	بالبيئة	ملا	ت�سببه	تلك	التغريات	من	اأ�سرار	خمتلفة	تتطلب	حماية	النظم	املناخية	

واإعداد	الدرا�سات	وال�سرتاتيجيات	الوطنية	املنا�سبة	فقد	�سدر	املر�سوم	ال�سلطاين	رقم	)٢٠٠7/9٠(	باإن�ساء	وزارة	البيئة	وال�سوؤون	املناخية،	

وو�سعت	القوانني	والأنظمة	التي	تنظم	ال�سبل	الكفيلة	بحماية	البيئة	واحلفاظ	عليها	من	كل	اأ�سكال	التلوث،	فوجدت	الطيور	واحليوانات	ن�سيبها	

من	هذا	الهتمام	باإن�ساء	املحميات	اخلا�سة	بها	كمحمية	جدة	احلرا�سي�ض؛	لإعادة	توطني	املها،	وحممية	ال�سالحف	يف	راأ�ض	اجلنز.	

ويف	اإطار	التعديالت	التي	طراأت	على	الهيكل	الإداري	للدولة؛	فقد	مت	تغيري	الوزارة	اإىل	هيئة	البيئة	وفق	املر�سوم	ال�سلطاين	رقم	)1٠6/٢٠٢٠(،	

امل�ستدامة،	 للتنمية	 الأ�سا�سية	 الأهداف	 اإطار	 املختلفة	يف	 البيئية	 النظم	 واملحافظة	على	 التلوث	 البيئة	ومكافحة	 تاأمني	�سالمة	 تعمل	على	 التي	

وحماية	احلياة	الفطرية،	و�سون	الطبيعة،	واحلفاظ	على	املوارد	املتجددة،	والإ�سهام	يف	تطوير	اآفاق	البحث	العلمي	يف	املجالت	البيئية.

م�سندم	-	جريجوار	كولباني�ض
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املادة 6 - اختيار املر�سحني

عندما	تتلقى	اليون�سكو	التمويل	الالزم	للجائزة	على	النحو	امل�سار	اإليه	 		6.1

لأمانة	 لليون�سكو	دعوة	ر�سمية	 العام	 املدير	 يوجه	 اأعاله،	 	٢ املادة	 يف	

كل	 يوليو	 	15 بتاريخ	 وذلــك	 اجلــائــزة،	 تر�سيحات	 لتقدمي	 اجلائزة	

عامني،	وُتقدم	الرت�سيحات	من	حكومات	الدول	الأع�ساء	بالت�ساور	مع	

التي	تربطها	 جلانها	الوطنية،	وكذلك	من	املنظمات	غري	احلكومية	

�سراكة	مع	اليون�سكو	وفاعلة	يف	املجالت	التي	تغطيها	اجلائزة.

الــدول	 حكومات	 طريق	 عــن	 الــعــام	 املــديــر	 اإىل	 الرت�سيحات	 م	 ُتــقــدَّ 		6.٢

الأع�ساء	بالت�ساور	مع	جلانها	الوطنية،	اأو	عن	طريق	املنظمات	غري	

احلكومية	التي	متلك	�سراكات	ر�سمية	مع	اليون�سكو	وتكون	فاعلة	يف	

املجالت	التي	تغطيها	اجلائزة،	ول	ُيعتد	بالرت�سحات	الفردية.

باللغة	 مكتوبة	 خطية	 بتو�سية	 م�سحوًبا	 تر�سيح	 كل	 يكون	 اأن	 يجب	 		6.3

الإجنليزية	اأو	الفرن�سية،	وت�ستمل	على	الأمور	التالية:

نبذة	عن	املر�سح	واإجنازاته. 	اأ(	

من	 وغريها	 واملن�سورات	 العمل	 نتائج	 اأو	 العمل	 عن	 ملخ�ض	 ب(		

الوثائق	املهمة	الداعمة	للعمل.

حتديد	م�ساهمة	املر�سح	يف	خدمة	اأهداف	اجلائزة. هـ(		

املادة 7 - اإجراءات منح اجلائزة

يقوم	املدير	العام	مبنح	هذه	اجلائزة	يف	حفل	ر�سمي	ُيقام	خ�سي�سًا	 		7.1

مع	 بالتزامن	 اأو	 لليون�سكو	 الرئي�سي	 املقر	 يف	 وُيعقد	 املنا�سبة	 لهذه	

�سيكًا	 الفائزين	 اأو	 للفائز	 اليون�سكو	 وتقدم	 للعلوم.	 العاملي	 املنتدى	

بقيمة	اجلائزة	بالإ�سافة	اإىل	�سهادة	وميدالية.	وُتعلن	اليون�سكو	عن	

ا�سم	الفائز	اأوالفائزين	ب�سورة	ر�سمية.

اأو	 املنتج	الذي	تكافئه	اجلائزة	مقدًما	من	�سخ�سني	 العمل	 اإذا	كان	 		7.٢

ول	ميكن	 معًا،	 بال�سرتاك	 لهم	 مُتنح	 فاإن	اجلائزة	 اأ�سخا�ض،	 ثالثة	

ثالثة	 اأكــرث	من	 بني	 اجلــائــزة	 مبلغ	 تق�سيم	 الأحـــوال	 حــال	من	 ــاأي	 ب

اأ�سخا�ض.

يقوم	الفائز	اأو	الفائزون،	اإذا	اأمكن،	باإلقاء	حما�سرة	حول	املو�سوع	 		7.3

الذي	ا�ستحق/ا�ستحقوا	به	نيل	اجلائزة،	ويتم	تنظيم	هذه	املحا�سرة	

اأثناء	اأو	تزامنا	مع	احتفال	ت�سليم	اجلائزة.

اإدخالها	 اأو	 ال�سخ�ض	 وفاة	 بعد	 ُتقدم	 التي	 الأعمال	 اعتماد	 ل	ميكن	 		7.4

للمناف�سة	على	اجلائزة،	اإل	اإذا	ُتويف	ال�سخ�ض	قبل	ا�ستالمه	للجائزة	

ففي	هذه	احلالة	ميكن	منحها	لالأقارب	اأو	املوؤ�س�سة.

بتقدمي	 التحكيم	 جلنة	 تقوم	 اجلائزة،	 قبول	 عن	 الفائز	 امتنع	 اإذا	 		7.5

مر�سح	اآخر	جديد	اإىل	املدير	العام.

املادة 8 - التجديد الإلزامي للجائزة

قبل	�ستة	اأ�سهر	من	انتهاء	الفرتة	املتفق	عليها	للجائزة،	يقوم	املدير	 	8.1

العام	لليون�سكو	مع	حكومة	�سلطنة	عمان	بتقييم	جميع	جوانب	اجلائزة	

واتخاذ	القرار	املنا�سب	حول	ا�ستمرارها	اأو	الغائها.	بعدها	يقوم	املدير	

خالل	 من	 التقييم	 بنتائج	 لليون�سكو	 التنفيذي	 املجل�ض	 باإبالغ	 العام	

تقدمي	وثيقة	ُتلخ�ض	امل�ستجدات	ذات	ال�سلة	يف	هذا	ال�سدد	من	اأجل	

اأو	 اجلائزة	 ب�ساأن	جتديد	 قرار	 اعتماد	 التنفيذي	من	 املجل�ض	 متكني	

اإلغائها.

املانحة	 اجلهة	 اإىل	 املتبقي	 الر�سيد	 ُيعاد	 اجلائزة،	 اإلغاء	 حالة	 يف	 		8.٢

املالية	 للوائح	 وفًقا	 ذلــك	 غري	 على	 التفاق	 يتم	 مل	 ما	 )املانحني(	

اخلا�سة	بهذه	اجلائزة.

املادة 9 - الطعن

ل	يجوز	قبول	اأي	طعن	�سد	قرار	اليون�سكو	فيما	يتعلق	مبنح	اجلائزة.	كما	ل	

يجوز	الك�سف	عن	املقرتحات	التي	مت	ا�ستالمها	ملنح	اجلائزة.

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

يجب	تقدمي	اأي	تعديل	للنظام	الأ�سا�سي	اإىل	املجل�ض	التنفيذي	للموافقة	عليه.   

الت�سغيل	 وتكاليف	 املوظفني	 تكاليف	دعم	 �سلطنة	عمان	جميع	 تغطي	 		٢.4

وم�ساريف	الإدارة	اخلا�سة	باجلائزة،	مبا	يف	ذلك	التكاليف	املرتبطة	

بحفل	توزيع	اجلائزة	والأن�سطة	الإعالمية	مببلغ	قدره	175.15٢	دولر	

اأمريكي	لكل	�سنتني	يتم	ا�ستقطاعه	من	راأ�ض	املال	املتوفر	يف	احل�ساب	

اخلا�ض	باجلائزة	وفقا	للقوانني	واللوائح	املالية	للجائزة.	حتقيًقا	لهذه	

الغاية	�سيقوم	املدير	العام	بتحديد	مبلغ	التكلفة	الجمالية	الذي	�سيتم	

للقوانني	 ا�ستقطاعه	من	الأموال	املوجودة	يف	احل�ساب	اخلا�ض	وفقا	

واللوائح	املالية	للجائزة.

مُتنح	اجلائزة	يف	ال�سنة	الثانية	من	فرتة	ال�سنتني،	على	اأ�سا�ض	اأويل	 		٢.5

3	)ثالث(	فرتات	مالية.	ميكن	تق�سيم	مبلغ	اجلائزة	بالت�ساوي	 ملدة	

م�ستحقًا	 منهم	 واحــد	 كــل	 وُيــعــد	 اأق�سى،	 كحد	 فائزين	 ثالثة	 بــني	

للجائزة.

املادة 3 - �سروط اختيار املرت�سحني

اأو	�سون	 اإدارة	 بارزة	يف	 �ساهموا	م�ساهمات	 قد	 املر�سحون	 يكون	 اأن	 يجب	

البيئة	مبا	يتم�سى	مع	�سيا�سات	واأهداف	اليون�سكو	فيما	يتعلق	بربامج	املنظمة	

يف	هذا	املجال	على	�سبيل	املثال:	الأبحاث	البيئية	واملوارد	الطبيعية،	والتعليم	

والتدريب	وتنمية	الوعي	البيئي	من	خالل	اإعداد	مواد	واأن�سطة	تثقيفية	حول	

البيئة	تهدف	اإىل	اإن�ساء	واإدارة	املناطق	املحمية،	مبا	يف	ذلك	كل	ما	يخ�ض	

ال�سياحة	امل�ستدامة،	مثل	حمميات	املحيط	احليوي،	ومواقع	الرتاث	العاملي	

الطبيعية	واحلدائق	اجليولوجية	لليون�سكو.	وميكن	منح	اجلائزة	لالأفراد	اأو	

املوؤ�س�سات	اأو	اجلهات	الأخرى	اأو	املنظمات	غري	احلكومية.

املادة 4 - اختيار الفائزين

يتم	اختيار	الفائزين	ويرتاوح	عددهم	من	واحد	اإىل	ثالثة	فائزين	من	قبل	

اإليها	 اأو	 اإليه	 املدير	العام	لليون�سكو	بناًء	على	التقييم	والتو�سية	التي	ُترفع	

من	جلنة	التحكيم.	

املادة 5 - جلنة التحكيم

ميثلون	 م�ستقلني	 اأع�ساء	 خم�سة	 عــدد	 مــن	 التحكيم	 جلنة	 تتاألف	 		5.1

�سخ�سيات	معروفة	يف	املجالت	التي	تغطيها	اجلائزة،	على	اأن	ُيراعى	

وتطبيق	 اجلن�سني،	 بني	 وامل�ساواة	 اجلغرايف	 التوزيع	 ع�سويتها	 يف	

اأع�ساء	 تعيني	 ويتم	 لأع�سائها.	 املالية	 املكافاآت	 تقدمي	 عدم	 مبداأ	

تتجاوز	 األ	 على	 عامني	 ملــدة	 العام	 املدير	 بوا�سطة	 التحكيم	 جلنة	

ميكن	 ل	 كما	 اأق�سى.	 كحد	 اأعــوام	 �ستة	 اللجنة	 يف	 ع�سويتهم	 فرتة	

املندوبني	عنهم	يف	ع�سوية	جلنة	 اأو	 التنفيذي	 املجل�ض	 تعيني	ممثلي	

التحكيم.	ويف	حال	وجود	اأي	ت�سارب	حقيقي	اأو	حمتمل	يف	امل�سالح	

مع	اأع�ساء	جلنة	التحكيم	عليهم	اأن	يطلبوا	التنحي	عن	اأي	م�ساورات	

قادمة،	اأو	يقوم	املدير	العام	بطلب	ذلك	منهم.	ويجوز	للمدير	العام	

ا�ستبدال	اأع�ساء	جلنة	التحكيم	لأ�سباب	معينة.	

اأع�ساء	 يتلقى	 ول	 للرئي�ض.	 ونائبًا	 لها	 رئي�سًا	 التحكيم	 تنتخب	جلنة	 		5.٢

اللجنة	اأي	مكافاآت	مالية	مقابل	عملهم	ولكنهم	يح�سلون	على	بدلت	

الن�ساب	 اأن	 اإىل	ذلك.	كما	 اقت�ست	احلاجة	 اإذا	ما	 والإقامة	 لل�سفر	

القانوين	لقبول	التحكيم	هو	ثالثة	اأع�ساء	من	جلنة	التحكيم.	اللغات	

الإجنليزية	 هي	 التحكيم	 جلنة	 اأع�ساء	 بني	 للم�ساورات	 الر�سمية	

والفرن�سية.

النظام	 مع	 يتما�سى	 مبا	 واإداراتــهــا	 باأعمالها	 التحكيم	 جلنة	 تقوم	 		5.3

اأمانة	 اأع�ساء	 اأحد	 اأداء	مهمتها	 للجائزة،	و�سي�ساعدها	يف	 الأ�سا�سي	

باأكرب	 بالإجماع	 القرارات	 اتخاذ	 ويتم	 العام،	 املدير	 ُيعينه	 اليون�سكو	

قدر	ممكن،	واإن	مل	يتحقق	ذلك	يتم	اإجراء	اقرتاع	�سري	والأخذ	براأي	

الأغلبية	فيه،	ول	ي�سارك	الع�سو	يف	اأي	ت�سويت	متعلق	ببلده.

5.4		جتتمع	جلنة	التحكيم	كل	�سنتني.

تر�سل	جلنة	التحكيم	تقييمًا	ب�ساأن	الرت�سيحات	والتو�سيات	امل�ساحبة	 		5.5

اإىل	املدير	العام	لليون�سكو	يف	موعد	ل	يتجاوز	3٠	�سبتمرب	من	ال�سنة	

التي	متنح	فيها	هذه	اجلائزة.

ال����ب����ي����ئ����ة 3٠ ل���������ص���������ون   ق����������اب����������وس   ال�������س�������ل�������ط�������ان     - ال������ي������ون������س������ك������و   ج����������ائ����������زة   31االح����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 



جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�ض ل�سون البيئة  لعام 2021

اأعلنت	املديرة	العامة	لليون�سكو،	معايل	الدكتورة	اأودري	اأزولي،	ومكتب	برنامج	الإن�سان	واملحيط	

احليوي	)MAB(	عن	منح	جائزة	اليون�سكو	-	ال�سلطان	قابو�ض	ل�سون	البيئة	لعام	٢٠٢1	بالت�ساوي	اإىل:	

n	معهد اأبحاث غابات ماليزيا )FRIM(، ماليزيا 

الرائدة	يف	 املوؤ�س�سات	 اأحد	 وهو	 	،19٢9 عام	 	)FRIM(	ماليزيا غابات	 اأبحاث	 معهد	 تاأ�س�ض	 	

جمال	اأبحاث	الغابات	ال�ستوائية	يف	العامل.	يعزز	املعهد	الإدارة	امل�ستدامة	وال�ستخدام	الأمثل	

ملوارد	الغابات	يف	ماليزيا	من	خالل	اإنتاج	وتطوير	املعارف	والتكنولوجيا	عرب	البحث	والتطوير	

وتطبيقاتهما	يف	جمال	الغابات	ال�ستوائية.

n	جامعة التعاون الدويل )UCI(، ممثلة يف كلية اأمريكا 

الالتينية للمناطق املحمية )ELAP(، كو�ستاريكا 

	)ELAP(	املحمية	للمناطق	الالتينية	اأمريكا	كلية	خالل	من	الدويل	التعاون	جامعة	ساركت� 	

بفاعلية	يف	جمال	املناطق	املحمية	يف	خمتلف	بلدان	اأمريكا	الالتينية	ومنطقة	البحر	الكاريبي.	

من	 البيولوجي	 التنوع	 وفقدان	 املناخ	 تغري	 اآثار	 لعك�ض	 الإ�سالح	 اجلامعة	يف	جهود	 وت�سارك	

خالل	مبادراتها	يف	�سبكة	املجتمعات	املتجددة.

املهددة	 الأنواع	 بالتهنئة	ملعهد	غابات	ماليزيا	على	دوره	يف	مراقبة	 تتقدم	 اأن	 التحكيم	 تود	جلنة	

للمحيط	 جديدة	 اإن�ساء	حمميات	 لدعمها	 الدويل	 التعاون	 وجلامعة	 عليها	 واحلفاظ	 بالنقرا�ض	

احليوي	يف	اأمريكا	الالتينية.

 الفائزون بالجائزة من 1991 إلى 2021 
وإسهاماتهم في صون البيئة

يتي	-	م�سقط	-	م�سعود	ال�سعدي 
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 برنامج	الإن�سان	واملحيط	احليوي	التابع	ملنظمة	الأمم	املتحدة	للرتبية	والعلم	

والثقافة	)اليون�سكو(.

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئـــة		لعـــام ٢٠13

الإدارة الوطنية حلماية الغابات، بولندا 	n

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

الإدارة الوطنية حلماية الغابات ببولندا 

غابات	 من	 اأكرب	جزء	 بــاإدارة	 مكلفة	 وهي	 19٢4م،	 عام	 تاأ�س�ست	يف	 التي	

بولندا،	وتعد	اأكرب	موؤ�س�سة	من	نوعها	يف	اأوروبا	لتاأثريها	الكبري	يف	الأهمية	

التي	اكت�سبتها	اإدارة	املوارد	الغابية	على	نحو	م�ستدام	لتحقيق	عدة	منافع	

مع	مراعاة	اجلوانب	الإيكولوجية	والجتماعية	والثقافية	والقت�سادية.	

منظمة حماية احلياة الربية املعر�سة للخطر بجنوب اأفريقيا 

من	 جمموعة	 واإدارة	 بــاإعــداد	 وتقوم	 1973م،	 عــام	 يف	 املنظمة	 تاأ�س�ست	

الربامج	املبتكرة	حلماية	البيئة	يف	جنوب	اأفريقيا،	وت�ستحدث	هذه	املنظمة	

مناهج	فعالة	ومبادئ	توجيهية	لأف�سل	املمار�سات	للم�ساعدة	على	تخفيف	

الآثار	البيئية	ال�سلبية،	وتتعاون	املنظمة	على	نحو	وثيق	مع	املجتمعات	املحلية	

حلماية	الأنواع	والنظم	اليكولوجية	املهددة	بالنقرا�ض.

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئة		لعـــام  ٢٠11

معهد بحوث الغابات - عبادان - نيجرييا  	n

نيجرييا،	 واإدارتها	يف	 الطبيعية	 املحميات	 اإن�ساء	 بدوٍر	مهم	يف	 املعهد	 قام	

ونفذ	اأن�سطة	بحثية	اأ�سا�سية	كما	اأعد	عمليات	تقنية	مبتكرة	لتحويل	خملفات	

الغابات	اإىل	منتجات	مفيدة،	كما	اأ�سهم	يف	تطوير	التقنيات	اخلا�سة	بثبات	

البحوث	 وعلى	 والتعرية،	 الت�سحر	 ومكافحة	 الرملية	 الكثبان	 وا�ستقرار	

التي	اأجراها	يف	جمال	الربامج	الوطنية	ل�ستزراع	الغابات	واإنتاج	البذور.	

	- له	 تتبع	 التي	 الأربــع	 التدريب	 كليات	 من	خالل	 	- كذلك	 املعهد	 واأ�سهم	

طوال	ال�سنوات	املا�سية	يف	تدريب	القوى	العاملة	الفنية	يف	قطاع	الغابات،	

وقطاعات	القت�ساد	الأخرى	ذات	ال�سلة	بالن�ساط	والإنتاج	الزراعي.	

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئة		لعـــام  ٢٠٠9

هيئة احلدائق الوطنية )OAPN( بوزارة البيئة واملناطق الريفية  	n
والبحرية - الإ�سبانية 

الــرتاث	 على	 املحافظة	 على	 اإ�سبانيا	 يف	 الوطنية	 احلــدائــق	 هيئة	 تعمل	

املهددة	 الأنــواع	 لإنقاذ	 تبذلها	 التي	 اجلهود	 من	خالل	 الإ�سباين	 الطبيعي	

بالنقرا�ض	واإنقاذ	املواطن	الطبيعية،	كما	عملت	هذه	الهيئة	على	التخل�ض	

واإعــادة	 لها،	 طبيعًيا	 موطًنا	 اإ�سبانيا	 تعترب	 ل	 التي	 الدخيلة	 الأنـــواع	 من	

الهواء	واملاء،	 لتاآكل	الرتبة،	ومراقبة	م�ستوى	جودة	 التي	تعر�ست	 املناطق	

ا	من	خالل	عملها	يف	دعم	التعليم	البيئي	ورفع	م�ستوى	الوعي	بالبيئة	 واأي�سً

الوطنية	 هيئة	احلدائق	 وتقوم	 املجال.	 التدريبية	يف	هذا	 الدورات	 وتنفيذ	

اخلربات	 لتبادل	 الرتويج	 يف	 الدويل	 امل�ستوى	 على	 ريادي	 بدوٍر	 الإ�سبانية	

قدرات	 وبناء	 البحثية،	 امل�سروعات	 واإعــداد	 املحمية،	 املناطق	 اإدارة	 حول	

حماية	 لدعم	 الأخــرى	 وامل�سادر	 التقنية	 ونقل	 الهيئة،	 بــاإدارة	 املخت�سني	

و�سون	املحميات	الطبيعية	واإدارتها،	وتعزيز	التنمية	امل�ستدامة.

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئـــة	لعـــام  ٢٠19

	n	�سندوق اأ�سوكا لالأبحاث يف جمال الإيكولوجيا والبيئة 
)ATREE( بالهند 

 تاأ�س�ست	اأن�سطة	�سندوق	اأ�سوكا	لالأبحاث	يف	جمال	الإيكولوجيا	والبيئة	يف	

وت�سمل	 التخ�س�سات	 متعددة	 دقيقة	 اأبحاث	 اإىل	 ت�ستند	 وهي	 	،1996 عام	

الأكادمييني	و�سانعي	ال�سيا�سات	واملمار�سني	والباحثني	والطالب.

وياأتي	منح	اجلائزة	لهذه	املوؤ�س�سة	جلهودها	املتميزة	يف	�سون	البيئة	على	

وتعزيز	 امل�ستدامة	 بالتنمية	 املتعلقة	 اأن�سطتها	 وتنوع	 الجتماعي	 امل�ستوى	

البيئية	 الأعمال	 من	 وا�سعة	 اإجنــاز	جمموعة	 عرب	 امل�ستدامة	 العي�ض	 �سبل	

الغربية	 غات�ض	 وغابات	 الهيماليا،	 جبال	 يف	 الإيكولوجية	 النظم	 ت�سمل	

امل�سجلة	�سمن	حمميات	املحيط	احليوي	ومواقع	الرتاث	العاملي	لليون�سكو،	

وكريال،	 نادو	 تاميل	 يف	 الرطبة	 والأرا�سي	 كوت�ض،	 يف	 الع�سبية	 والأرا�سي	

واملناظر	الطبيعية	احل�سرية	يف	ولية	كارناتاكا	وتاميل	نادو،	بالإ�سافة	اإىل	

العديد	من	اأن�سطة	�سندوق	اأ�سوكا	لالأبحاث	يف	جمال	الإيكولوجيا	والبيئة	

للتوعية	والتدريب	يف	جمال	�سون	البيئة.

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئة		لعـــام  ٢٠17

جمل�ض احلدائق الوطنية يف �سنغافورة 	n

يقوم	جمل�ض	احلدائق	الوطنية	بتعزيز	حفظ	التنوع	البيولوجي	يف	املناطق	

للموائل	 البيئية	 الظروف	 وحت�سني	 النادرة،	 الطبيعية	 واملناطق	 احل�سرية	

النظام	 م�ستويات	 جميع	 يف	 البيولوجي	 التنوع	 اإدمــاج	 ويدعم	 ـــواع،	 والأن

التعليمي.

يف	 العاملي	 للرتاث	 موقع	 اأول	 اأي�سا	 يدير	 املجل�ض	 فاإن	 ذلك	 اإىل	 بالإ�سافة	

منتزًها	 	)35٠( اإىل	 بالإ�سافة	 النباتية،	 �سنغافورة	 حدائق	 	- �سنغافورة	

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

اأداة	 وهو	 للمدن«،	 البيولوجي	 للتنوع	 �سنغافورة	 »موؤ�سر	 باإعداد	 البيولوجي	

مهمة	للتقييم	الذاتي	جلهود	حفظ	التنوع	البيولوجي	يف	املدن.	وقد	اأجرى	

على	 واملحافظة	 الأحياء	 علم	 يف	 مهمة	 بحوًثا	 الوطنية	 احلدائق	 جمل�ض	

البيئة	اأ�سفرت	عن	اكت�ساف	اأنواع	جديدة	من	ف�سائل	الالفقاريات	الأر�سية	

والنباتات	املتوطنة،	وا�ستفاد	املجل�ض	من	هذه	النتائج	فيو�سع	خطط	اإدارية	

اأف�سل	وت�سهيل	عملية	اتخاذ	القرارات	املعتمدة	على	احلقائق	العلمية.

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئة		لعـــام  ٢٠15

الربوفي�سور هورا�سيو �سريويل والربوفي�سور فابيو كال�سنيك  	n
والربوفي�سور لو�سيانو اإيريبان

التابعني ملجموعة البحث ب�ساأن اإيكولوجيا الأرا�سي الرطبة    

جامعة بوان�ض اآير�ض، الأرجنتني

�سّممت	ونّفَذت	جمموعة	البحث	يف	بيئة	الأرا�سي	الرطبة	يف	الأرجنتني	من	

خالل	البحوث	التي	قامت	بها	درا�سات	حول	جمموعة	من	اجلوانب	البيئية	

ذات	ال�سلة		بالُنظم	البيئية	لالأرا�سي	الرطبة	يف	اأماكن	واأوقات	خمتلفة.	

واأخذت	هذه	املجموعة	على	عاتقها	تنفيذ	مبادرات	مهمة	للغاية	يف	جمال	

الرتبية	البيئية	والتدريب	يف	هذا	املجال.	كما	رّكزت	املجموعة	عملها	ب�سفة	

واإدارة	 باإن�ساء	 اهتمامها	 خالل	 من	 وذلــك	 بارانا،	 نهر	 دلتا	 على	 خا�سة	

املحمية	الطبيعية	لهذا	النهر.	وهي	املحمية	التي	مت	اختيارها	لتكون	�سمن	

�سجرة	ال�سمر	-	علي	نا�سر	الرا�سبي 

ال����ب����ي����ئ����ة 34 ل���������ص���������ون   ق����������اب����������وس   ال�������س�������ل�������ط�������ان     - ال������ي������ون������س������ك������و   ج����������ائ����������زة   35االح����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 



جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئة		لعـــام	 ٢٠٠3 

بيرت جوهان �سي - الرنويج  	n

مركز البيئة - فنزويال   n

بيرت جوهان �سي 

ُمنح	جائزة	اليون�سكو-ال�سلطان	قابو�ض	ل�سون	البيئة		لعام	٢٠٠3م	تقديًرا	

جلهوده	واإ�سهاماته	املتميزة	يف	املحافظة	على	التنوع	الأحيائي	وال�ستخدام	

امل�ستدام	للموارد	الطبيعية.	وبالإ�سافة	اإىل	ذلك	ُتقّدر	اجلائزة	الدور	الذي	

قام	به	بيرت	جوهان	�سي	كُمي�ّسر	للحوار	بني	الدول	املتقدمة	والدول	النامية	

يف	جمال	الق�سايا	البيئية	الدولية،	وب�سفة	خا�سة	فيما	يتعلق	بالإطار	العام	

للمعاهدة	الدولية	حول	التنوع	الأحيائي.	

مركز البيئة 

ل�سون	 قابو�ض	 اليون�سكو-ال�سلطان	 جائزة	 فنزويال	 يف	 البيئة	 مركز	 ُمنح	

علمية	 ثــروة	 تكوين	 يف	 املتميزة	 إلسهاماته	 تقديرًا	 ٢٠٠3م	 لعام	 البيئة	

اجلهات	 على	 وتوزيعها	 املعرفة	 هــذه	 ون�سر	 البيئة	 جمــال	 يف	 ومعلوماتية	

املعنية	بق�سايا	البيئة	من	املخت�سني	وعامة	النا�ض	من	خالل	مناهج	التعليم	

والتثقيف	والتدريب	وحمالت	ن�سر	الوعي	البيئي.	

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئـــة		لعـــام ٢٠٠1 

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

1997م	 عـــام	 مــنــذ	 البيئة	 حــمــايــة	 ملتطوعي	 الــتــ�ــســاديــة	 اجلمعية	 ظــلــت	

ت�ساد	 الأن�سطة	املهمة	والناجحة	يف	مناطق	 العديد	من	 م�ستمرة	يف	تنفيذ	

واملحافظة	 الغابات	 ا�ستزراع	 اإعــادة	 جمــال	 يف	 خا�سة	 وب�سفة	 املختلفة	

عام	 مــن	 �ــســنــوات	 خم�ض	 فــرتة	 خــالل	 اجلمعية	 وجنــحــت	 ــة.	 ــرتب ال على	

البالد	 اأنحاء	 جميع	 يف	 �سجرة	 	٢٠٠٠٠ غر�ض	 يف	 ٢٠٠1م	 عام	 اإىل	 	1997

املحليني.	 ال�سكان	 اإىل	 )�ستلة(	 �سغرية	 نبتة	 	7٠٠٠٠ ووزعــت	 واأنتجت	

وتقليل	 الت�سحر	 مكافحة	 يف	 التقليدية	 التقنيات	 اجلمعية	  وت�ستخدم	

اآثار	اجلفاف.	

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئة		لعـــام  1999

موؤ�س�سة ت�سارلزداروين - جزيرة جالباجو�ض - الإكوادور   n

ت�سف	موؤ�س�سة	ت�سارلز	داروين	عملها	يف	جزر	جالباجو�ض	باعتباره	»علم	

املعرفة	 تقدمي	 يف	 املوؤ�س�سة	 ر�سالة	 وتتمثل	 البيئة«.	 على	 للمحافظة	 وتعليم	

والدعم	ل�سمان	حماية	البيئة	والتنوع	الأحيائي	يف	حممية	جزر	جالباجو�ض	

من	خالل	البحث	العلمي	والإجراءات	املكملة	له،	التي	ت�ستمل	على	»التعليم	

املحلية	 املجموعات	 مع	 التحالفات	 واإن�ساء	 ال�ست�سارات	 وتقدمي	 والتدريب	

ا	املوؤ�س�سات	الأخرى	ذات	العالقة	بهذا	املجال«.	 واأي�سً

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئة		لعـــام  1997 

ق�سم العلوم البيئية بكلية العلوم بجامعة الإ�سكندرية  بجمهورية  	n
م�سر العربية 

دائرة الغابات - �سرييالنكا  n

د. �سافيرتي غوانتليك و د. نيمال غوانتليك،   

د. بيرت اأ�ستون و د.مارك اأ�ستون   

 ق�سم العلوم البيئية بكلية العلوم بجامعة الإ�سكندرية  

بجمهورية م�سر العربية 

مت	اختيار	ق�سم	العلوم	البيئية	بكلية	العلوم	بجامعة	الإ�سكندرية	لنيل	هذه	

اجلائزة	تقديًرا	لعمل	الق�سم	املتميز	يف	جمال	تدري�ض	العلوم	البيئية	للطالب	

يف	 ومتخ�س�سة	 عامة	 درا�سية	 مقررات	 خالل	 من	 وتدريبهم	 واخلريجني	

الُعمّيد	 حممية	 حول	 البحثية	 الدرا�سات	 على	 والإ�سراف	 البيئية،	 العلوم	

العوامل	 وقيا�ض	 عليها،	 تطراأ	 التي	 البيئية	 التغيريات	 لتقومي	 الطبيعية	

القت�سادية	والجتماعية	اخلا�سة	بالتنمية	امل�ستدامة،	ورفع	م�ستوى	الوعي	

البيئي	من	خالل	تنظيم	الندوات	التي	ُتعنى	بالق�سايا	البيئية	املعا�سرة.		

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئة		لعـــام  ٢٠٠7 

	n	الربوفي�سور/جوليو�ض اأوزلين - مدير معهد  
 اإيكولوجيا املناظر الطبيعية يف الأكادميية ال�سلوفاكية 

للعلوم - �سلوفاكيا 

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

الربوفي�سور/جوليو�ض اأوزلين - جمهورية �سلوفاكيا 

اإّن	اللتـــزام	الذي	يبديـــه	الربوفي�سور	اأوزلين	جتاه	تعزيـــز	البحوث	البيئية	

وتطويرهـــا	واملحافظة	على	التنوع	الأحيائـــي	اأدى	اإىل	تقوية	ال�سبكة	الدولية	

ملحميـــات	املحيط	احليـــوي	وتطويرها.	كمـــا	اأ�سهم	يف	اإعـــداد	ا�سرتاتيجية	

)�سيفيل(	للمحيطات	احليوية	وتعزيز	التعاون	بينها	عرب	العامل.	

معهد حماية التنوع الأحيائي يف اأدي�ض اأبابا  

تاأ�س�ض	املعهد	يف	عام	1976م،	بهدف	اإن�ساء	اأنظمة	فّعالة	ت�سمن	املحافظة		

على	ال�ستدامة	للتنوع	الأحيائي	يف	اثيوبيا	وب�سفة	خا�سة	يف	املحافظة	على	

م�سادر	اجلينات	الوراثية	وا�ستخداماتها	املختلفة.	وقد	اأجنز	املعهد	العديد	

الأنواع	احليوانية	 وتوثيقها	حول	 املعلومات	 والدرا�سات	جلمع	 البحوث	 من	

والنباتية	وتوزيعها،	واأنواع	الكائنات	املائية	والنباتات	الطبية.	

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئـــة		لعـــام	٢٠٠5 

الربوفي�سور/ارن�ستو �سي انكرلن هوفلي�ض رئي�ض اللجنة الوطنية  	n
للمحميات الطبيعية يف املك�سيك 

حممية الرثوات البحرية املرجانية يف ا�سرتاليا   n

الربوفي�سور/ارن�ستو �سي انكرلن هوفليت�ض 

اللجنة	 رئي�ض	 وظيفة	 هوفلي�ض	 انكرلن	 �سي	 الربوفي�سور/ارن�ستو	 ي�سغل	

الوطنية	للمحميات	الطبيعية	يف	املك�سيك.	وقام	بتقدمي	دعم	غري	م�سبوق	

1997م.	 املك�سيك	يف	عام	 البيئة	يف	 اأكرب	منظمات	املحافظة	على	 لإن�ساء	

اأربع	�سنوات	ملنظومة	املحميات	 وا�ستطاع	خالل	فرتة	رئا�سته	التي	امتدت	

احليوية	 للمحيطات	 اإدراج	خم�ض	حمميات	جديدة	 املك�سيك	 يف	 الطبيعية	

�سمن	ال�سبكة	الدولية	للمحميات	احليوية.	

حممية الرثوات البحرية املرجانية يف ا�سرتاليا

اأعدت	حممية	الرثوات	البحرية	املرجانية	يف	اأ�سرتاليا	اإطاًرا	عاًما	ي�سمن	

بقاء	الأنظمة	البيئية	ال�ساحلية	والبحرية	يف	حالة	جيدة،	وي�سمح	يف	الوقت	

اأحد	 ويتمّثل	 الإن�سان.	 قبل	 من	 الأنظمة	 لهذه	 الأمثل	 بال�ستغالل	 نف�سه	

املناطق	 الإداري	اجلديد	يف	خطة	حتديد	 العام	 الإطار	 اأهم	مكونات	هذا	

املحمية	التي	�سارت	�سارية	املفعول	مبوجب	القانون	اعتباًرا	من	الأول	من	

البحرية	 للمحميات	 املئوية	 الن�سبة	 وزادت	هذه	اخلطة	من	 ٢٠٠4م.	 يوليو	

التي	تتمتع	بدرجة	عالية	من	احلماية	من	اأقل	من	5%	اإىل	اأكرث	من	%33،	

وهي	حتمي	يف	الوقت	احلا�سر	مناذج	لكل	نوع	من	اأنواع	املواطن	الطبيعية	

اإدراج	هذه	 7٠	موطًنا	طبيعًيا.	ومت	 التي	يبلغ	عددها	

املحمية	البحرية	املرجانية	بوا�سطة	منظمة	اليون�سكو	

�سمن	قائمة	مواقع	الرتاث	الإن�ساين	يف	عام	1981م.	

احلرباء	العربية	-	د.	ماجو	جو�سي 
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�سقائق	النعمان	البحرية	-	بدر	البلو�سي

دائرة الغابات يف �سريالنكا

د. �سافيرتي غوانتليك و د. نيمال غوانتليك، 

د. بيرت اأ�ستون و د. مارك اأ�ستون  

اأ�سهمت	دائرة	الغابات	يف	�سريلنكا	وجمموعة	غابات	�سينهاراجا	)د.	

�سافيرتي	غوانتليك	ود.	نيمال	غوانتليك،	ود.	بيرت	اأ�ستون	ود.	مارك	

اأ�ستون(	بقدر	كبري	يف	تدري�ض	الطالب	ال�سباب	داخل	اجلامعة	وخارجها،	

وتثقيف	عامة	النا�ض	وب�سفة	خا�سة	القرويني	املحليني	حول	فوائد	حماية	

التنوع	الأحيائي.	

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئة		لعـــام  1995 

n	حممية احلظرية الوطنية لبحرية مالوي - مالوي   

احليوي	 واملحيط	 الإن�سان	 برنامج	 لتن�سيق	 ــدويل	 ال املجل�ض	 مكتب	 قــرر	

لعام	 	 البيئة	 ل�سون	 قابو�ض	 اليون�سكو-ال�سلطان	 جائزة	 منح	 	)MAB(

الطموحة	 للربامج	 تقديًرا	 مــالوي؛	 لبحرية	 الوطنية	 للحظرية	 1995م	

الربامج	 هــذه	 اإّن	 املحلية.	 املجتمعات	 مع	 بالتعاون	 املحمية	 هــذه	 لإدارة	

واإمّنـــا	 باملنطقة،	 الأحــيــائــي	 الــتــنــوع	 و�ــســون	 حماية	 يف	 فقط	 ُت�سهم	 ل	

داخل	 يف	 يعي�سون	 الذين	 النا�ض	 حياة	 اأ�ساليب	 تطوير	 من	 ُتعّزز	  اأي�سًا	

احلظرية	ومن	حولها.	

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئة		لعـــام  1993

بروفي�سور/جان جينك - جمهورية الت�سيك  	n

درا�ساته	 ُيوّجه	 عامًا	 اأربعني	 عن	 تزيد	 وملدة	 جينك	 جان	 الربوفي�سور	 ظل	

النبات	 بني	 تتم	 التي	 والتفاعالت	 الغابات،	 ووظائف	 بنية	 نحو	 واأبحاثه	

يف	 احليوية	 واملجتمعات	 املختلفة	 الأر�ــض	 ت�ساري�ض	 يف	 والطق�ض	 والرتبة	

جينك	 جــان	 الربوفي�سور	 وقــام	 خمتلفة.	 مناخية	 واأقاليم	 بيئية	 اأنظمة	

يف	 خا�سة	 وب�سفة	 اأوروبــــا	 دول	 بــني	 الإقليمي	 الــتــعــاون	 يف	 فــّعــال	 ـــدوٍر	 ب

ا	 اأي�سً �سارك	 كما	 	،)MAB( احليوي	 واملحيط	 لالإن�سان	 اليون�سكو	 برنامج	

دول	 يف	 الطبيعية	 باملحميات	 اخلا�سة	 ال�ست�سارية	 املنظمات	 اإن�ساء	  يف	

و�سط	اأوروبا.	

جائـــزة	اليون�سكو-ال�سلطـــان	قابو�ـــض	ل�ســـون	البيئة		لعـــام  1991 

n	معهد علوم البيئة - املك�سيك   

قدم	هذا	املعهد	اإ�سهامات	متميزة	يف	البحوث	العلمية	والأن�سطة	التدريبية	

يف	جمال	احلفاظ	على	املوارد	الطبيعية.	وكانت	للمعهد	اإ�سهاماته	يف	جمال	

امل�ستويني	 على	 الطبيعية	 للموارد	 امل�ستدام	 وال�ستخدام	 البيئية	 العلوم	

الإقليمي	والعاملي	ولي�ض	فقط	داخل	املك�سيك.	وانعك�ست	جودة	البحوث	التي	

يتوىل	تنفيذها	يف	ال�سهادات	واجلوائز	التقديرية	التي	يح�سل	عليها	على	

امل�ستويني	املحلي	والدويل.			

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 38



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

�أ�س�ست 1989 

ل�سالح

�لبيئة �لعاملية

32عاما

 ٢٠٠5
 الربف�سور	اإرن�ستو	

انكرلني-هوفليت�ض	

-	املك�سيك

1991
معهد	البيئة	بولية	فرياكوز	

-	املك�سيك

 1999
 موؤ�س�سة	ت�سارلزداروين	

 -	جزيرة	جالباجو�ض	

-	الإكوادور

 ٢٠15
جمموعة	البحث	ب�ساأن	

اإيكولوجيا	الأرا�سي	

الرطبة-	الأرجنتني

 ٢٠٠3
 الربوفي�سور	

 بيرتجوهان	�سي			

-	الرنويج

 ٢٠٠9
هيئة	احلدائق	الوطنية	

)OAPN(	التي	ي�سرف	
 عليها	ق�سم	املناطق	

الريفية	واملناطق	البحرية	

بوزارة	البيئة	-	اأ�سبانيا

 ٢٠11
معهد	بحوث	الغابات	-	

عبادان	-	نيجرييا

 ٢٠٠1
 جمعية	ت�ساد	

 للمتطوعني	حلماية	

البيئة	-	جمهورية	ت�ساد

٢٠٠3
مركز	علم	البيئة	باملعهد	

 الفنزويلي	للبحث	

العلمي	-	فنزويال

1993
 الربوف�سور	جان	جينيك	

-	جمهورية	ال�سيك

1997
ق�سم	العلوم	البيئية	لكلية	

 العلوم	بجامعة	الإ�سكندرية	

-	جمهورية	م�سر	العربية

٢٠13
منظمة	حماية	احلياة	

 الربية	املعر�سة	للخطر	

-	جنوب	اأفريقيا

٢٠13
الإدارة	الوطنية	حلماية	

الغابات		-	بولندا

٢٠٠7
د.	جوليو�ض	اأوزلين	

-	�سلوفاكيا

٢٠٠7
معهد	�سون	التنوع	

البيولوجي		-	اإثيوبيا

1995
ال�سلطات	املالوية	القائمة	

على	اإدارة	املحمية	

الطبيعية	لبحرية	مالوي	

يف	اأفريقيا

٢٠19
�سندوق	اأ�سوكا	لالأبحاث	

يف	جمال	الإيكولوجيا	

والبيئة	)ATREE(-	الهند

1997
 دائرة	حماية	الغابات	

-	�سرييالنكا

٢٠17
 جمل�ض	احلدائق	

الوطنية	يف	�سنغافورة

٢٠٠5
اإدارة	الر�سيف	البحري	

 املرجاين	الكبري	

-	اأ�سرتاليا

٢٠٢1
معهد	اأبحاث	غابات	

)FRIM(	ماليزيا
-	ماليزيا

٢٠٢1
جامعة	التعاون	الدويل	

)UCI(	-	كو�ستاريكا
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يوجد	يف	ال�سندوق	حاليًا	٢٠	ع�سو	هيئة	تدري�ض،	وثالثة	مكاتب	بحثية،	

و�ستة	مراكز	�سون	جمتمعية،	واأكرث	من	4٠	موقًعا	مل�ساريع	طالبية.

اليون�سكو-ال�سلطان	 جائزة	 على	 ال�سندوق	 ح�سل	 	،٢٠19 عام	 ويف	

قابو�ض	ل�سون	البيئة.

الهامة	 والإجنـــازات	 املــبــادرات	 بع�ض	 باإيجاز	 التايل	 الن�ض	 ي�سف	

ل�سندوق	اأ�سوكا	لالأبحاث	خالل	عامي	٢٠٢٠	و٢٠٢1.

مبادرة وطنية من اأجل التنوع البيولوجي ورفاهية الإن�سان

بال�سكان،	 املكتظة	 ال�ستوائية	 املناطق	 يف	 بيولوجي	 تنوٍع	 اأكرب	 يوجد	

هناك	 يكون	 حتى	 املنال	 بعيد	 البيئية	 نظمنا	 �سون	 هــدف	 و�سيبقى	

الب�سر،	 رفاهية	 البيولوجي	يف	حتقيق	 التنوع	 اأهمية	 على	 وا�سح	 دليل	

والذين	يعي�ض	غالبيتهم	حتت	خط	الفقر.	وعلى	الرغم	من	اأن	احللول	

القائمة	على	الطبيعة	املوجهة	نحو	حتدياتنا	الأكرث	اإحلاًحا	مثل	تغري	

املناخ	وندرة	املياه	وزيادة	رقعة	الأرا�سي	الزراعية	ب�سكل	كبري	وال�سحة	

الإن�سان	 ورفاهية	 البيولوجي	 التنوع	 بني	 ال�سلة	 اأن	 اإل	 معروفة	جيًدا؛	

ظلت	غري	مفهومة.

جمع	�سندوق	اأ�سوكا	لالأبحاث	يف	جمال	الإيكولوجيا	والبيئة	جمموعة	

لإقناع	 البيولوجي	 التنوع	 جمعية	 اإطــار	 يف	 الهند	 يف	 املوؤ�س�سات	 من	

البيولوجي	 التنوع	 وطنية	طموحة	حول	 مبادرة	 باإطالق	 الهند	 حكومة	

التنوع	 علم	 من	 ال�ساملة	 املبادرة	 هذه	 و�ست�ستفيد	 الإن�سان.	 ورفاهية	

البيولوجي	لربط	�سون	التنوع	البيولوجي	مبجموعة	وا�سعة	من	الربامج	

من	 واحدة	 هي	 واملبادرة	 والبيئية.	 والقت�سادية	 والزراعية	 ال�سحية	

ت�سع	مبادرات	وطنية	وافق	عليها	املجل�ض	ال�ست�ساري	لالبتكار	العلمي	

٢٠18.	و�سوف	تعزز	هذه	 التابع	لرئي�ض	الوزراء	يف	عام	 والتكنولوجي	

املبادرة	علوم	تعايف	الرتاث	الطبيعي	للهند	واحلفاظ	عليه	وا�ستخدامه	

كاأحد	 البيولوجي	 التنوع	 �ستعمل	على	ت�سمني	 على	نحو	م�ستدام،	كما	

العتبارات	الرئي�سية	يف	جميع	الربامج	الإمنائية،	ول	�سيما	يف	الزراعة	

وخدمات	النظم	الإيكولوجية	وال�سحة	والقت�ساد	احليوي	والتخفيف	

من	اآثار	تغري	املناخ،	بالإ�سافة	اإىل	ذلك	�ستقوم	باإن�ساء	نظام	معلومات	

للتنوع	البيولوجي	موجه	نحو	املواطن	وال�سيا�سات،	و�سُتعّزز	القدرات	يف	

جميع	القطاعات	لتحقيق	اأهداف	التنوع	البيولوجي	الوطنية	يف	الهند	

واأهداف	الأمم	املتحدة	للتنمية	امل�ستدامة.

من	 يقرب	 ما	 موطن	 كونها	 املبادرة،	 لهذه	 منطقًيا	 موقًعا	 الهند	 ُتعد	

٢.3%	من	 العاملي	يف	حدود	جغرافية	متثل	 البيولوجي	 التنوع	 8%	من	

م�ساحة	الياب�سة	على	الكوكب	وحتتوي	على	اأربعة	من	36	نقطة	�ساخنة	

للتنوع	البيولوجي	العاملي.

يجعل	النت�سار	امل�ستمر	جلائحة	كوفيد-19	هذه	املبادرة	يف	اأعلى	�سلم	

اأولويات	املبادرات	الوطنية؛	حيث	ك�سف	الوباء	عن	العالقة	املختلة	بني	

التي	 الق�سايا	 عاجل	 ب�سكل	 نعالج	 اأن	 علينا	 ويتعني	 والطبيعة.	 الب�سر	

الغذاء	 ونق�ض	 املعدية،	 الأمرا�ض	 ظهور	 مثل:	 عنها	 اجلائحة	 ك�سفت	

والأمن	الغذائي،	والبطالة	الريفية،	والتغري	املناخي	بكل	تاأثرياته	على	

الطبيعة	واملناظر	الطبيعية	الريفية	وال�سحة	العامة.	وا�ستجابًة	لهذه	

الق�سايا	احلا�سمة	واملرتابطة؛	فاإن	هذه	املبادرة	ُتقّدم	اإطارًا	�ساماًل،	

ونهجًا	متكاماًل،	وم�ساركة	جمتمعية	وا�سعة	النطاق.

العلم	 لدمج	 الأخــرى	 واملناطق	 للدول	 منوذًجا	 يوفر	 عملنا	 اإطــار	 	 اإنَّ

وا�ستعادة	 الإن�سان،	 رفاهية	 تعزيز	 �ساأنها	 من	 التي	 ال�سيا�سات	 مع	

�سوف	 اجلهود،	 هذه	 مثل	 وبــدون	 القدرات.	 وبناء	 و�سونها،	 الطبيعة	

ت�ستمر	البلدان	يف	جنوب	الكرة	الأر�سية	-	والتي	تتمتع	بتنوع	بيولوجي	

ا�ستثنائي	اأ�سا�سي	ل�سحة	الكوكب	-	يف	فقدان	التنوع	البيولوجي	على	

الرغم	من	الأفكار	واملفاهيم	الإيجابية	القادمة	من	ال�سمال.

حتالف عك�ض التهديدات املحيطة بالنظام الإيكولوجي

ُيعّد	فقدان	التنوع	البيولوجي	الذي	يوؤدي	اإىل	ا�ستنفاد	جيوب	امت�سا�ض	

عليها	 تعمل	 التي	 التحديات	 اأهــم	 اأحــد	 احلــراري	 الحتبا�ض	 غــازات	

التي	 املناخ	 اتفاقية	 الهندية	يف	 الهند؛	حيث	تعهدت	احلكومة	 حكومة	

مت	التو�سل	اإليها	بباري�ض	يف	دي�سمرب	٢٠15	باإ�سالح	13	مليون	هكتار	

انعكاس جائزة اليونسكو- السلطان قابوس لصون 
البيئة على صندوق أشوكا لألبحاث في مجال اإليكولوجيا 

والبيئة - الفائز بالجائزة 2019

�سندوق اأ�سوكا لالأبحاث يف جمال الإيكولوجيا والبيئة، بنغالور، الهند

كمال باوا، نيتني بانديت

في	ظل	التحديات	اجلديدة	التي	اأوجدتها	جائحة	كوفيد-19	يف	جمالت	املياه	والزراعة	والتنوع	البيولوجي	
اإثبات	 موؤ�س�سات	ميكنها	 اإىل	 اآخر،	 وقت	 اأي	 اأكرث	من	 اأم�ض	احلاجة،	 العامة	واحلوكمة،	نحن	يف	 وال�سحة	

اأهمية	العلوم	والت�ساميم	ومعاجلة	املعلومات	القائمة	على	الأدلة	لتنفيذ	ال�سيا�سات	واحلوكمة	ال�ساملة.	اأحد	

هذه	املوؤ�س�سات	هو	�سندوق	اأ�سوكا	لالأبحاث	يف	جمال	الإيكولوجيا	والبيئة،	الذي	تاأ�س�ض	يف	عام	1996	يف	

اإنتاج	معرفة	عميقة	متعددة	التخ�س�سات	 بنغالور	بالهند	)www.ATREE.org(.	تتمثل	مهمة	ال�سندوق	يف	

لتحقيق	هدف	�سون	البيئة	والتنمية	امل�ستدامة	بطريقة	عادلة	اجتماعًيا،	لتمكني	�سانعي	ال�سيا�سات	واملجتمع	

من	ا�ستخدام	هذه	املعرفة،	ولتدريب	اجليل	القادم	من	العلماء	والقادة.

ينتظم	موظفو	�سندوق	اأ�سوكا	لالأبحاث	يف	جمال	الإيكولوجيا	والبيئة	�سمن	اأربعة	مراكز	واأكادميية	واحدة.	

ال�ستدامة؛	حيث	 ودرا�سات	 البيئة	 �سون	 علوم	 التخ�س�سات	يف	 متعدد	 دكتوراه	 برنامج	 الأكادميية	 وتدير	

اأبحاثها	 ال�سندوق	 يف	 التدري�ض	 هيئة	 العايل.	جتري	 للتعليم	 مانيبال	 اأكادميية	 من	 العلمية	 الدرجة	 متنح	

العلمية	من	خالل	مركزين	رئي�سيني،	هما	مركز	التنوع	البيولوجي	وال�سون،	ومركز	البيئة	والتنمية.	وقد	مت	

اإطالق	مركزين	تنفيذيني	جديدين	موؤخًرا	وهما:	مركز	البتكار	الجتماعي	والبيئي	يف	عام	٢٠19	لت�سويق	

وتو�سيع	نطاق	خمرجات	اأبحاث	ال�سندوق،	ومركز	ت�سميم	ال�سيا�سات	يف	عام	٢٠٢٠	للم�ساعدة	يف	�سمان	

اإيجاد	�سيا�سات	ُتعنى	بال�ستدامة.	وتعمل	خم�سة	مراكز	حماية	جمتمعية	يف	مناطق	جغرافية	خمتلفة	كقواعد	

لختبار	اأبحاث	ال�سندوق	حول	ال�ستدامة.

ال����ب����ي����ئ����ة 4٢ ل���������ص���������ون   ق����������اب����������وس   ال�������س�������ل�������ط�������ان     - ال������ي������ون������س������ك������و   43ج����������ائ����������زة  



اإجنازات اأخرى

مت	ت�سنيف	�سندوق	اأ�سوكا	لالأبحاث	يف	جمال	الإيكولوجيا	 		)1

والبيئة	يف	املرتبة	٢٠	من	بني	اأف�سل	مراكز	الفكر	يف	العامل	

 ٢٠٢٠ لعام	 العاملي	 	Go To Think Tank لتقرير	موؤ�سر	 وفًقا	

ال�سادر	عن	جامعة	بن�سلفانيا.

اأف�سل	 14	من	بني	 املرتبة	 ا	يف	 اأي�سً ال�سندوق	 مت	ت�سنيف	 		)٢

من	خالل	 العامل	 يف	 املائي	 الأمــن	 الفكر	يف	جمال	 مراكز	

تقرير	موؤ�سر	موؤ�س�سات	الفكر.

يف	عام	٢٠٢٠،	ح�سل	اأع�ساء	هيئة	التدري�ض	يف	ال�سندوق	 		)3

 IF Social جائزة	 على	 	- وفريقه	 �سيتي	 �سيدابا	 الدكتور	 	-

Impact	لعملهم	البحثي	بعنوان	-	»من	الأع�ساب	اإىل	الرثوة«.

للت�سفيات	 متاأهلني	 	1٠ بــني	 مــن	 ال�سندوق	 اختيار	 مت	 		)4

النهائية	يف	فئة	البحوث	املتعلقة	بتلوث	املياه	وتغيري	ال�سلوك	

)موقع	 فيمباناد	 ببحرية	 الرطبة	 الأرا�ــســي	 يف	 عمله	 عن	

رام�سار(.

يف	عام	٢٠٢1،	كان	ال�سندوق	من	بني	املتاأهلني	للت�سفيات	 		)5

تعلم	 فئة	 يف	 الدولية،	 الأخ�سر	 الـــرداء	 جلوائز	 النهائية	

اأجل	 من	 حتالف	 موؤ�س�سة	 برعاية	 القادم،	 اجليل	 مهارات	

ال�ستدامة	العاملية.

خف�ض	 بهدف	 اخل�سراء	 الهند	 مبادرة	 من	خالل	 	٢٠3٠ عام	 بحلول	

٢.5-3	مليار	طن	من	مكافئ	ثاين	اأك�سيد	الكربون	ْ.	عالوًة	على	ذلك،	

اأطلقت	احلكومة	الهندية	�سيا�سة	ومبادرة	الزراعة	احلراجية	التي	-	

اإذا	مت	تنفيذها	ب�سكل	�سحيح	على	نطاق	وا�سع	-فاإنه	ميكن	اأن	تعمل	

اأخرًيا،	زادت	احلكومة	الهندية	 ب�سكل	تكاملي	مع	الأهداف	املناخية.	

مليون	 	٢٢ املتدهورة	مبقدار	 اأرا�سيها	 بتخفي�ض	 املتعلق	 التزامها	 من	

الأمم	 اتفاقية	 يف	 الأطــراف	 ملوؤمتر	 ع�سر	 الرابع	 الجتماع	 يف	 هكتار	

املتحدة	ملكافحة	الت�سحر	يف	دلهي	عام	٢٠19.

حتالف	 هو	 الإيكولوجي	 بالنظام	 املحيطة	 التهديدات	 عك�ض	 حتالف	

كولومبيا،	 جامعة	 وع�سوية	 لالأبحاث،	 اأ�سوكا	 �سندوق	 بقيادة	 دويل	

واملركز	الدويل	للحراجة	الزراعية،	و�سندوق	الدفاع	البيئي،	وموؤ�س�سة	

اللتزامات	من	 بهذه	 الوفاء	 التحالف	على	 ويعمل	هذا	 البيئي.	 الأمن	

الزراعية	 احلراجة	 خــالل	 من	 املتدهورة	 الأرا�ــســي	 ا�ــســرتداد	 خــالل	

وخدمات	 الغذائي	 والأمــن	 العي�ض	 �سبل	 وتعزيز	 الت�سجري،	 واإعـــادة	

النظام	الإيكولوجي	يف	الريف،	وحت�سني	�سيا�سات	اإدارة	املوارد	العامة	

تعايف	 يتيح	 ف�سوف	 القت�سادية،	 الفائدة	 اإىل	 وبالإ�سافة	 والأرا�سي.	

العمال	 وخا�سة	 لالأ�سخا�ض،	 جماعية	 عمل	 فر�ض	 توفري	 الأرا�ــســي	

نتيجة	 احل�سرية	 املناطق	 من	 ديارهم	 اإىل	 عــادوا	 الذين	 املهاجرين	

املرحلة	 لهذه	 الرئي�سة	 النتيجة	 و�ستكون	 الأخــرية.	 كوفيد-19	 لأزمــة	

�سبه	 املتدهورة	يف	 الأرا�سي	 خارطة	طريق	ذات	م�سداقية	ل�ستعادة	

جزيرة	الهند	بحلول	مار�ض	٢٠٢٢.

ــخــال�ــض	لنـــتـــانـــا	كـــامـــارا	 ــت ــس ــــداد	منـــــاذج	ل� ــــاإع  تـــقـــوم	فــرقــنــا	ب

)Lantana camara(،	وهي	مادة	غازية	�سارة	تخنق	الغابات	الهندية	

اأول	 بتطوير	 قمنا	 ذلك،	 اإىل	 بالإ�سافة	 اأخــرى.	 مناطق	 ا	 اأي�سً وتغزو	

خريطة	للموائل	املفتوحة	والطبيعية	يف	الهند	لت�سوير	املوائل	املكانية	

املفتوحة	ب�سكل	طبيعي،	والتي	غالًبا	ما	تكون	خالية	من	الأ�سجار،	بدًءا	

الرملية،	 والكثبان	 بالوديان	 مــرورًا	 الع�سبية	 والأرا�سي	 ال�سافانا	 من	

هي	 الأرا�سي	 هذه	 قاحلة.	 	 اأرا�ــضٍ اأنها	 على	 ُت�سنف	 ما	 غالًبا	 والتي	

موطن	ملجموعة	كبرية	ومتنوعة	من	النباتات	واحليوانات	مبا	يف	ذلك	

الع�سل	 غرير	 مثل	 الفريدة	 واحليوانات	 اخل�سبية	 والنباتات	 الأع�ساب	

والثعلب،	 والو�سق	 والذئب	 الفهد	 مثل	 املفرت�سة	 واحليوانات	 والقنفذ،	

بالإ�سافة	لفرائ�سها	مثل	الغزلن	والأرانب	واجلربوع،	والطيور	املهددة	

التقليدية	والزراعية	 تتعاي�ض	مع	املجتمعات	الرعوية	 التي	 بالنقرا�ض	

الرعوية	التي	ت�ستمد	هويتها	وقوتها	و�سبل	عي�سها	من	الطبيعة.

لتحديد	 والطبيعية	 املفتوحة	 املوائل	 خريطة	 بيانات	 ا�ستخدام	 �سيتم	

مدى	اعتماد	الرثوة	احليوانية	على	هذه	امل�ساحات	الطبيعية.	وي�ستفيد	

ا	من	 فريق	حتالف	عك�ض	التهديدات	املحيطة	بالنظام	الإيكولوجي	اأي�سً

ورفاهية	 البيولوجي	 للتنوع	 الوطنية	 املبادرة	 اإطار	 يف	 اجلاري	 العمل	

الإن�سان	يف	منطقة	رايت�سر،	وهي	مبادرة	طموحة	يف	ولية	كارناتاكا؛	

حيث	يعمل	الفريق	على	ا�سرتداد	الطبيعة	الزراعية	املتدهورة.

بناًء	 التعايف	 خطط	 تنفيذ	 الثانية	 مرحلته	 يف	 امل�سروع	 هذا	 و�سُي�سّهل	

على	التدخالت	املحددة	املطلوبة	يف	كل	م�ساحة	طبيعية	مت	حتديدها	

يف	�سبه	جزيرة	الهند.

ف	�سندوق	اأ�سوكا	لالأبحاث	يف	جمال	الإيكولوجيا	والبيئة	 ختامًا،	ت�سرَّ

يف	 البيئة	 ل�سون	 قابو�ض	 اليون�سكو-ال�سلطان	 جائزة	 على	 باحل�سول	

ن�سخة	عام	٢٠19.	وقد	قدمت	هذه	اجلائزة	دفعة	مهمة	جلهودنا	نحو	

اإىل	تعزيز	�سراكتنا	مع	موؤ�س�سة	 ب�سدة	 حتقيق	عامل	م�ستدام،	ونتطلع	

n	.واليون�سكو	اجلائزة

الغزلن	يف	بيئة	الغابة	-	الهند	-	دواجننابا 
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 دور قطاع البحث العلمي واالبتكار 
في دعم القضايا البيئية

معايل الأ�ستاذة الدكتورة رحمة بنت اإبراهيم املحروقية

وزيرة	التعليم	العايل	والبحث	العلمي	والبتكار

تحتل	املوا�سيع	البيئية	موقع	ال�سدارة	يف	الأولويات	الوطنية	للبحث	العلمي	والبتكار؛	حيث	
اأدركت	ال�سرتاتيجية	الوطنية	للبحث	العلمي	والتطوير	٢٠4٠	وما	قبلها	من	اخلطط	وال�سرتاتيجيات	

مت	 فقد	 لذلك؛	 وترجمة	 نف�سه،	 الوقت	 يف	 لها	 وغايًة	 امل�ستدامة	 التنمية	 لتحقيق	 و�سيلة	 البيئة	 اأن	

التي	 التحديات	 ومت	حتديد	 احليوية،	 واملــوارد	 البيئة	 قطاع	 م�سمى	 بحثٍي	حتت	 قطاٍع	 تخ�سي�ض	

التي	 الفجوات	 معرفة	 اأمكن	 وبذلك	 وال�سيا�سات،	 املمار�سات	 م�ستوى	 على	 القطاع	 هذا	 تواجه	

البحثية	 الأولويات	 تعريف	 وجاء	 والبتكار.	 والتطوير	 العلمي	 البحث	 طريق	 عن	 معاجلتها	 ميكن	

باأ�سلوٍب	�سامٍل	ومتكامٍل	من	منظور	الرتكيز	على	الق�سايا	البيئية	التي	تدعم	التنمية	القت�سادية	

والجتماعية،	وحتقق	ال�ستدامة	والتوازن	للنظم	البيئية.
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والجتماعية،	اأو	نتيجة	الزيادة	امل�ستمرة	يف	اأعداد	ال�سكان	من	ناحية،	

وحجم	العجز	يف	كميات	املياه	املتاحة،	و�سرورة	تدبري	وتوفري	م�سادر	

املعاجلة	يف	 و�سائل	 اأو	 املياه،	 تقنيات	حتلية	 �سواء	من	خالل	 لها	 اآمنة	

حالة	ا�ستخدامها	لري	املزروعات	واأعمال	الت�سجري	من	ناحية	اأخرى.	

للمياه	 املتزايدة	 الحتياجات	 اأن	 	- وا�سع	 نطاق	 على	 	- املعروف	 ومن	

و�سبل	توفريها	باتت	ت�ستقطب	اهتمامات	العديد	من	الدول	يف	املنطقة	

وعلى	امتداد	العامل،	كما	اأن	لل�سلطنة	خربة	طويلة	يف	املجال	املت�سل	

باأبحاث	املياه،	وهو	ما	�سيدعم	بال�سرورة	هذا	الربنامج.

مركز عمان للموارد الوراثية احليوانية والنباتية:

الــروؤيــة	 حيث	 مــن	 اإقليميًا	 املميزة	 الــربامــج	 مــن	 املــركــز	 هــذا	 ُيعترب	

والر�سالة	والأهداف؛	حيث	يركز	على	امل�ستوى	اجلزيئي	الوراثي	للتنوع	

الوراثية	 للموارد	 امل�ستدام	 ال�ستخدام	 تطوير	 على	 ويعمل	 الفطري،	

احليوانية	والنباتية	من	خالل	التعليم	والبحث	والبتكار،	واإ�سافة	قيمة	

لالقت�ساد	واملجتمع	من	خالل	عدة	اأق�سام:

الكائنات	احلية	الدقيقة. 	.1

املوارد	الوراثية	للحياة	البحرية. 	.٢

املوارد	الوراثية	النباتية. 	.3

املوارد	الوراثية	احليوانية. 	.4

عديدة	 باأن�سطة	 املركز	 يقوم	 والعلمية؛	 البحثية	 لالأن�سطة	 وبالإ�سافة	

النباتية	 الــوراثــيــة	 املــــوارد	 باأهمية	 املجتمعي	 الــوعــي	 لــرفــع	 تــهــدف	

اكت�ساب	 من	 والقت�سادية	 الجتماعية	 العوائد	 وكذلك	 واحليوانية،	

ومنتدى	 العلمي،	 املقهى	 اأهمها	 ــوارد؛	 امل هذه	 يف	 وال�ستثمار	 القيمة	

منافع.

الإدراك	 العلمي	 احلـــراك	 هــذا	 ويعك�ض	

باملعاهدات	 ال�سلطنة	 بالتزامات	 الواعي	

لل�سلطنة	 كان	 حيث	 الدولية؛	 والتفاقيات	

امل�سادر	 اتفاقية	 على	 التوقيع	 يف	 ال�سبق	

الرئي�سة	 الدول	 اإحدى	 باعتبارها	 الوراثية	

التنوع	 ق�سية	 يف	 عليها	 الرتكيز	 مت	 التي	

الأحــــيــــائــــي،	وهـــــذه	مـــيـــزة	اقــتــ�ــســاديــة	

الغذاء	 اإنــتــاج	 يف	 ا�ستغاللها	 ميكن	 كبرية	

وامل�ستح�سرات	الطبية.

م�سروع امل�سبار املائي متعدد ال�ستخدامات:  

يهدف	هذا	امل�سروع	اإىل	اإيجاد	م�سادر	غري	تقليدية	للمياه	ودرا�ستها،	

لل�سلطنة.	 املائية	 الحــتــيــاجــات	 ل�سد	 ا�ستغاللها	 اإمكانية	 وتقييم	

ميكن	 التي	 ال�ستعمالت	 مــن	 الوا�سع	 النطاق	 هــو	 مييزه	 مــا	 واأبـــرز	

حول	 البيانات	 وجمع	 البيئية،	 الدرا�سات	 اأهمها:	 ومن	 معها،	 التعامل	

وامل�سوحات	 املحيطات،	 وعلوم	 والأر�ساد،	 البحرية،	 البيئية	 املعطيات	

الهيدروغرافية،	ودرا�سة	الظواهر	البحرية	كاملد	الأحمر،	والدرا�سات	

روؤية	 مع	 متوافقة	 البيئية	 للبحوث	 الوطنية	 الأولــويــات	 جــاءت	 وعليه	

عمان	٢٠4٠	واأهداف	التنمية	امل�ستدامة	٢٠3٠،	والتي	ت�سمل	املجالت	

ال�سرتاتيجية	الآتية:

املوارد	الطبيعية	 وتاأثريها	على	 بالتلوث	 املتعلقة	 البيئية	 البحوث	 	.1

والقت�ساد.

بحوث	الأمن	الغذائي	واملائي،	واأمن	الطاقة. 	.٢

واحليواين	 )النباتي	 احليوي	 بالتنويع	 املتعلقة	 البيئية	 البحوث	 	.3

وامليكروبي(،	وحفظ	الأ�سول.	

بحوث	نقل	وتوطني	التقانة،	واكت�ساب	 	.4

والنظم	 احليوية	 املــوارد	 من	 القيمة	

البيئية.

ــحــوث	الـــوعـــي	الــبــيــئــي	واحلــوكــمــة	 ب 	.5

ــدام	لــلــمــوارد	 ــت ــس ــ� وال�ـــســـتـــخـــدام	امل

الطبيعية.

وقد	مت	توجيه	الأن�سطة	البحثية	من	خالل	

م�سارين:

املنح	 املفتوحة،	وكذلك	 البحثية	 املنح	 اأوًل:	

قامت	 التي	 املوجهة	 ال�سرتاتيجية	

بتمويل	امل�ساريع	البحثية	يف	الأولويات	املذكورة.

مع	 بال�سراكة	 الأولــويــات	 ت�ستهدف	 التي	 وامل�سابقات	 ثانيًا:الربامج	

وت�ستهدف	 واملعنيني،	 الخت�سا�ض	 ذوي	 من	 متعددة	 جمموعة	

تعزيز	العمل	امل�سرتك	وتوحيد	اجلهود.

يف	 تنفيذها	 مت	 التي	 العلمية	 البحوث	 مــن	 جمموعة	 متويل	 مت	 كما	

املوؤ�س�سات	الأكادميية	واجلامعات	والتي	متكنت	من	حتقيق	خمرجات	

القدرات	 بناء	 ال�سيا�سات،	وكذلك	 وو�سع	 للحوكمة	 وتو�سيات	 معرفية	

الباحثني	 قدرات	 وبناء	 علمية،	 تاأ�سي�ض	خمتربات	 حيث	 من	 البحثية	

فقد	 ال�سياق؛	 ذات	 ويف	 املختلفة.	 البيئية	 البحوث	 اإجــراء	 يف	 ال�سباب	

تبنت	وزارة	التعليم	العايل	والبحث	العلمي	والبتكار	عددًا	من	الربامج	

البحثية	وامل�سابقات	تتمثل	يف	الآتي:

الربنامج ال�سرتاتيجي لأبحاث املياه:

الذي	مت	اإن�ساوؤه	يف	العام	٢٠16م	يف	ال�سلطنة	تنفيذًا	لتو�سيات	الندوة	

طوكيو	 جامعة	 يف	 املنعقدة	 العلمية	 قابو�ض	 ال�سلطان	 لكرا�سي	 الثالثة	

اأهم	 لأحد	 الأهمية	 �سديدة	 ا�ستجابة	 الربنامج	 هذا	 ويعد	 اليابانية،	

الأبعاد	 وتت�سح	 املياه.	 اأبحاث	 وهي	 األ	 بالتنمية؛	 املت�سلة	 اجلوانب	

اإذا	و�سعنا	يف	العتبار	الحتياجات	املتزايدة	 احليوية	لهذا	الربنامج	

القت�سادية	 التنمية	 بفعل	 �سواء	 ال�سلطنة؛	 يف	 املياه	 ل�ستخدامات	
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ال�سراكة مع جهات الخت�سا�ض بال�سلطنة:

تعزيز	 على	 والبتكار	 العلمي	 والبحث	 العايل	 التعليم	 وزارة	 عملت	

من	 ولعل	 البيئة.	 �سون	 جمــال	 يف	 الخت�سا�ض	 جهات	 مع	 ال�سراكة	

اأهم	املبادرات	)UPGRADE(	التي	ُترّكز	على	حتويل	م�ساريع	التخرج	

الذكية	 املدن	 اأهمها؛	 عدة	جمالت	 يف	 نا�سئة	 �سركات	 اإىل	 الطالبية	

ال�سركة	 مع	 بالتعاون	 املبادرة	 هذه	 تد�سني	 مت	 وقد	 للبيئة.	 ال�سديقة	

العمانية	لالت�سالت	)عمانتل(،	والهيئة	العامة	للموؤ�س�سات	ال�سغرية	

واملتو�سطة	»ريادة«،	ومركز	»�سا�ض«	التابع	لوزارة	التقنية	والت�سالت،	

التابعة	 لل�سباب	 العامة	 واملديرية	 للتكنولوجيا،	 العماين	 وال�سندوق	

لوزارة	الثقافة	والريا�سة	وال�سباب	)اللجنة	الوطنية	لل�سباب	�سابقا(.

n

املتعلقة	بامل�سوحات	الكمية	لالأ�سماك،	وعمليات	التلوث	البحري.	كما	

اأن	للم�سبار	املائي	تطبيقات	وا�سعة	تتعلق	بعمليات	الأمن	والت�سالت،	

واأمن	املمتلكات،	و�سالمة	املالحة	يف	مياه	البحار.

امل�سابقات:

تاأتي	امل�سابقات	املختلفة	يف	مقدمة	املبادرات	الهادفة	اإىل	تعزيز	الوعي	

اأجل	 من	 امل�سابقة؛	 مبحور	 املعنية	 الفئات	 وا�ستهداف	 ال�سركاء،	 بني	

رفع	جودة	الأداء،	وغر�ض	ثقافة	التجديد	والبتكار	يف	معاجلة	الق�سايا	

البيئية	الأكرث	اإحلاحًا،	وذلك	من	خالل	تنفيذ	م�سابقتني:

اأوًل: م�سابقة عمان للبيوت ال�سديقة للبيئة: 

الأكادميية	 املوؤ�س�سات	 دعوة	 ٢٠11،	من	خالل	 يونيو	 اإطالقها	يف	 ومت	

ب�سقيها	 والتعمري	 الإن�ساء	 بقطاع	 ال�سلة	 املوؤ�س�سات	ذات	 مع	 بالتعاون	

البيوت	 لت�سميم	 وت�سوراتها	 لتقدمي	مقرتحاتها	 واخلا�ض؛	 احلكومي	

امل�ستدامة	عالية	الكفاءة،	وذلك	بهدف	التوعية	باأهمية	البناء	الأخ�سر	

يف	 املتجددة	 الطاقات	 ا�ستخدام	 واإمكانية	 الكفاءة،	 ورفــع	 امل�ستدام	

والبتكار	يف	جمالت	ت�سميم	 العلمي	 البحث	 بثقافة	 املنازل،	وربطها	

وال�سيا�سات	 املتجددة،	 والطاقات	 واملــيــاه،	 البيئة،	 واإدارة	 املــبــاين،	

الوطنية	املتعلقة	بهذه	املجالت.

وقد	هدفت	هذه	امل�سابقة	اإىل	بث	الوعي	بالعمارة	اخل�سراء،	وت�سليط	

وبناء	 والت�سييد،	 املعماري	 الت�سميم	 لقطاع	 البيئي	 البعد	 ال�سوء	على	

جيل	من	املعمارين	املبتكرين،	وذلك	بال�ستفادة	من	اخلربات	الدولية	

ال�سديقة	 املباين	 تطوير	 يف	 امل�ساهمة	 يف	 املتقدمة	 العلمية	 والبحوث	

للبيئة	وا�ستدامتها،	وتخفي�ض	العتماد	على	الطاقة،	مع	ال�ستفادة	من	

متاأ�سلة	يف	 البيئة	 �سديقة	 البيوت	 	 اإنَّ العماين؛	حيث	 املعماري	 الإرث	

الهند�سة	املعمارية	العمانية.

ثانياً: م�سابقة املحافظة على الطاقة الكهربائية: 

وقد	مت	تنفيذها	اإميانًا	من	اأهمية	املحافظة	على	البيئة،	وتقليل	حرق	

الوقود	الأحفوري،	وخف�ض	انبعاث	الغازات	ال�سارة	بالتعاون	مع	وزارة	

برامج	 ت�سمل	 وفق	خطة	 ال�سلطنة	 مدار�ض	 بع�ض	 والتعليم	يف	 الرتبية	

امل�ساركة	 املدار�ض	 وتناف�ض	 الكهرباء.	 ا�ستهالك	 تر�سيد	 يف	 التوعية	

يف	تخفي�ض	ا�ستهالك	الكهرباء	�سمن	فرتة	زمنية	حمددة،	مع	تنفيذ	

برنامج	تدريبي	للمدار�ض	التي	حُتّقق	اأكرب	ن�سبة	يف	تخفي�ض	ال�ستهالك	

على	ا�ستخدام	حقيبة	تعليمية	يف	الطاقات	املتجددة	كنوع	من	التقدير	

على	جمهودات	طالبها	يف	امل�ساركة	يف	امل�سابقة.	

دعم	 اإىل	 ال�سلطنة	 بع�ض	حمافظات	 ُطّبقت	يف	 التي	 امل�سابقة	 هدفت	

التعاون	بني	خمتلف	الوحدات	احلكومية	واخلا�سة،	وبّث	ثقافة	تر�سيد	

واملعلمات	 املعلمني	 وتاأهيل	 املدار�ض،	 طالب	 بني	 الكهرباء	 ا�ستهالك	

التطبيقات	 بع�ض	 مع	 التعامل	 اآليات	 على	 والطالبات	 الطلبة	 لتدريب	

امل�سمنة	يف	احلقيبة	التعليمية	للطاقات	املتجددة،	وبّث	ثقافة	ا�ستغالل	

الطاقات	املتجددة	»الطاقة	ال�سم�سية«	لدى	طلبة	املدار�ض	عن	طريق	

جميع	 مراعاة	 مع	 املمنهجة؛	 العلمية	 التجارب	 من	 جمموعة	 تنفيذ	

امل�ستويات	التعليمية.	
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الإعالم	 لعب	 املا�سية	 اخلم�سة	 العقود	 امتداد	 وعلى	 احلديثة	 الُعمانية	 النه�سة	 بدايات	 ُمنذ	
الُعماين	دورًا	تنمويًا؛	وذلك	بالنظر	اإىل	اأنه	ارتبط	يف	اأهدافه	وو�سائله	وبراجمه	وخططه	باملجتمع	

وباملواطن	الُعماين	من	ناحية؛	وبخطط	وبرامج	التنمية	الوطنية	الُعمانية	من	ناحية	اأخرى،	وهو	ما	

انعك�ض	بو�سوح	يف	الهتمام	الوا�سع	العميق	املتوا�سل	بق�سايا	التنمية	الوطنية	مبختلف	قطاعاتها	

وباأولويات	وم�سالح	الوطن	واملواطن	الُعماين.	وما	دور	الإعالم	يف	جمال	البيئة	اإل	اأحد	الأمثلة	على	

ذلك	من	خالل	تعميق	وتر�سيخ	املفاهيم	املرتبطة	بها	وتنمية	وعي	املواطن	واملوؤ�س�سات	بالق�سايا	

والقيم	ذات	الرتباط	بها.	حيث	قام	باأدوار	وم�ساهمات	فاعلة	وموؤثرة	على	مدى	العقود	املا�سية،	

الوطنية	 التنمية	 بجهود	 وارتباطها	 املجال	 بهذا	 ال�سلة	 ذات	 اجلوانب	 تعدد	 اإىل	 بالنظر	 وذلك	

اجتماعيًا	واقت�ساديًا	وغريها.

دور اإلعالم العماني في ترسيخ القيم 
البيئية لدى المجتمع

خميم	�سياحي	يف	رمال	ال�سرقية

5٢



الإعالم	لعبت	دوًرا	اأ�سا�سًيا	ومهًما	يف	ن�سر	الوعي،	خا�سة	يف	امل�ساكل	

املتعلقة	بالتغيري	املناخي	والأعا�سري	املدارية.

وامُلتتبع	لعامل	ال�سحافة	�سُيدرك	الدور	الذي	قامت	به	يف	تعزيز	الوعي	

البيئي	يف	�سلطنة	عمان	باأهمية	احلفاظ	على	املنظومة	البيئية	الُعمانية،	

به	 الفريد	الذي	تتميز	 البيئي	والتنوع	الأحيائي	 واحلفاظ	على	الرثاء	

عن	غريها	من	دول	املنطقة،	كما	قام	مكتب	حفظ	البيئة	التابع	لديوان	

البالط	ال�سلطاين	باإعداد	ون�سر	)4(	�سفحات	متخ�س�سة	عن	البيئة	

الوطني	 املركز	 عن	 ي�سدر	 كما	 وال�سبيبة،	 والوطن	 عمان	 �سحف	 يف	

للبحث	امليداين	يف	جمال	حفظ	البيئة	بديوان	البالط	ال�سلطاين	ُملحق	

اأكتوبر	 ويف	 ُعمان.	 جريدة	 يف	 ُين�سر	 البيئة	 عن	 متخ�س�ض	 �سحفي	

٢٠15م	قام	املركز	باإ�سدار	ن�سرة	“الو�سق”،	والتي	حتتوي	على	)16(	

�سفحة؛	مق�سمة	بني	ثماين	�سفحات	باللغة	العربية،	وثماين	�سفحات	

التطرق	 جانب	 اإىل	 خمتلفة	 بيئية	 موا�سيع	 تتناول	 الإجنليزية	 باللغة	

لبع�ض	الق�سايا	ال�سائكة	على	امل�ستويني	املحلي	والعاملي.

واأثبتت	نتائج	درا�سة	»ال�سحافة	الُعمانية	اليومية	يف	التوعية	البيئية	يف	

اأن	هناك	م�ساهمة	لل�سحافة	الُعمانية	بدرجة	مرتفعة	 �سلطنة	ُعمان«	

البيئة	 قطاع	 يحظى	 اأن	 يف	 اأ�سا�سٌي	 دوٌر	 الر�سمي	 لالهتمام	 كان	 لقد	

حجر	 وو�سعت	 احلكومة	 نت	 مكَّ حيث	 وجمتمعيًا؛	 اإعالميًا	 بالهتمام	

الأ�سا�ض	الالزم	الذي	ي�سمن	لهذا	القطاع	اأن	يكون	اأحد	اأركان	التنمية	

	- ثراه	 اهلل	 -	طيب	 الراحل	 ال�سلطان	 اهتمام	جاللة	 وما	 الأ�سا�سية،	

ذلك	جائزة	 على	 مثال	 واأبــرز	 ذلك؛	 على	 دليل	 اإل	خري	 القطاع	 بهذا	

ن�سئت	يف	عام	1989م	
ُ
اليون�سكو	-	ال�سلطان	قابو�ض	ل�سون	البيئة	والتي	اأ

خالل	زيارة	جاللته	ملقر	منظمة	الأمم	املتحدة	للرتبية	والعلم	والثقافة	

)اليون�سكو(	يف	باري�ض،	وقد	اأعرب	برنامج	الإن�سان	واملحيط	احليوي	

بتخ�سي�ض	 لتف�سله	 الراحل	 لل�سلطان	 تقديره	 عن	 لليون�سكو	 التابع	

وتظل	 199٠م.	 نوفمرب	 ع�سرة	يف	 احلادية	 دورته	 وذلك	يف	 اجلائزة،	

العمل	من	 العاملية	على	�سعيد	 ال�سمة	 وذات	 الأبرز	 هذه	اجلائزة	هي	

ولذلك؛	 الآن،	 1991م	وحتى	 توزيعها	عام	 بدء	 البيئة	منذ	 اأجل	�سون	

فاإن	الهتمام	بالبيئة	ُيعّد	اأحد	اأولويات	التنمية	ال�ساملة	يف	ال�سلطنة،	

نت	 وُيعترب	من	�سمن	املحاور	الرئي�سة	لروؤية	ُعمان	٢٠4٠م،	وقد	ت�سمَّ

املبادئ	 )1976م(	 عام	 منذ	 بداأت	 التي	 اخلم�سية	 التنموية	 اخلطط	

ت�سمنت	 كما	 البيئة،	 على	 املحافظة	 ب�سرورة	 التنمية	 لربط	 الأوليَّة	

التنمية	 ا�سرتاتيجية	 مُتّثل	 التي	 العماين	 لالقت�ساد	 امل�ستقبلية	 الروؤية	

�س�ض	الرئي�سية	للحفاظ	على	املوارد	الطبيعية	
ُ
حتى	عام	)٢٠٢٠م(	الأ

ُتعد	 ال�سلطنة	 فــاإن	 ال�سامي؛	 الهتمام	 لهذا	 ونتيجة	 املتجددة.	 غري	

يف	 التلوث	 ومكافحة	 البيئة	 حلماية	 جمل�ًسا	 ُتن�سئ	 عربية	 دولــة	 اأول	

البناء	 لالنطالق	يف	 الزاوية	 اإن�ساوؤه	مبثابة	حجر	 وكان	 1979م،	 عام	

املوؤ�س�سي	البيئي	بال�سلطنة،	كما	اأن�ساأت	ال�سلطنة	يف	الأول	من	مايو	عام	

1984م	وزارة	البيئة	كاأول	دولة	عربية	يف	هذا	املجال،	وقامت	كذلك	

باإن�ساء	املركز	الوطني	للبحث	امليداين	يف	جمال	حفظ	البيئة	يف	عام	

٢٠٠9م	تاأكيدًا	على	الهتمام	الر�سمي	بقطاع	البيئة	واإميان	احلكومة	

باأهميته	يف	التنمية	امل�ستدامة.

وانعكا�ًسا	لهذا	الهتمام	ُعنيت	ال�سيا�سة	الإعالمية	عرب	و�سائل	الإعالم	

املواطن	 لدى	 وال�سلوكيات	 القيم	 بتعزيز	 واخلا�سة	 احلكومية	 املحلية	

احلفاظ	 يف	 وم�سوؤوًل	 �سريًكا	 ليكون	 البيئة،	 مع	 تعامله	 جتاه	 واملقيم	

عليها	وحتفيزه	للم�ساركة	يف	�سون	املوارد	الطبيعية،	وُمعاجلة	املخاطر	

التي	تتعر�ض	لها	البيئة،	والعمل	على	حتقيق	الرتابط	والتعاون	لتحقيق	

الرتقاء	بالعمل	البيئي،	وجعل	الفرد	واعًيا	بالعالقات	البيئية	وكيفية	

التعامل	معها،	وتو�سيح	الت�سريعات	والقوانني	البيئية	لتكون	يف	متناول	

بال�سرورة	 مهمته	 اأداء	 الإعالم	يف	 ويقت�سي	جناح	 معها.	 متعامل	 كل	

ودون	 البيئة،	 امل�سوؤولة	عن	 والهيئات	 الإعالمية	 املوؤ�س�سات	 بني	 تعاوًنا	

هذا	التعاون	لن	ت�ستطيع	الهيئات	حتقيق	اأهدافها	ولن	ي�ستطيع	الإعالم	

و�سائل	 خمتلف	 	 اأن	 اإىل	 الإ�ــســارة	 مبكان	 الأهمية	 ومن	 مهامه.	 اأداء	
دربات	-	حمافظة	ظفار

طروحة	
ُ
اأ البيئية	املحددة،	بح�سب	 يف	تناول	بع�ض	املوا�سيع	والق�سايا	

الدكتوراه	للدكتور	داوود	بن	�سليمان	البلو�سي	بعنوان	درا�سة	ال�سحافة	

الُعمانية	اليومية	يف	التوعية	البيئية	يف	�سلطنة	عمان	– ٢٠18م.
اأو	اخلا�سة	عن	 �سواء	احلكومية	 الُعمانية	 الإذاعة	 دور	 يختلف	 ل	 كما	

لدى	 البيئي	 الوعي	 زيــادة	 املحلية	يف	 ال�سحافة	 به	 تقوم	 الذي	 الــدور	

الإذاعية	 قوالبها	 توجيه	 خالل	 من	 وذلك	 املجتمع،	 �سرائح	 	 خمتلف	

لتحمل	الر�سالة	البيئية	وُتوّظفها	بالطريقة	امُل�سوقة	والهادفة،	والقادرة	

براجمها	 يف	 �سواء	 امل�ستمعني	 جمهور	 لدى	 فّعال	 تاأثري	 اإحــداث	 على	

اأو	ن�سرات	الأخبار	التي	تت�سمن	 اأو	التعليمية،	 اأو	الثقافية	 الجتماعية	

تغطية	الأحداث	واملنا�سبات	البيئية،	اأو	من	خالل	امل�سل�سالت	الدرامية	

اإىل	تخ�سي�ض	 التوعية	امل�ساغة	كم�سامع	درامية،	بالإ�سافة	 ور�سائل	

وكذا	 وامل�سائية،	 ال�سباحية	 الربامج	 يف	 ثابتة	 بيئية	 وفقرات	 حلقات	

خا�سة	 البيئة	 ق�سايا	 عن	 تتحدث	 التي	 الأ�سبوعية	 احلوارية	 الربامج	

برنامج	)�سباح	اخلري	يا	بالدي(.	وقد	و�سل	عدد	ما	مت	بثه	من	برامج	

ومواد	اإذاعية	حول	الق�سايا	البيئية	اإىل	اأكرث	من	اأربعني	مادة	اإذاعية.

	وقد	�سعى	تلفزيون	�سلطنة	ُعمان	-	وما	يزال	-	اإىل	اإبراز	البيئة	الوطنية	

يف	كل	حمافظات	ال�سلطنة	من	خالل	براجمه	واأفالمه	الوثائقية	التي	

وذلك	 الفريد،	 اجلغرايف	 التنوع	 مالمح	 لُيظهر	 �سنوي	 ب�سكل	 ُينتجها	

اإىل	جانب	القيام	ببّث	 بالتعاون	مع	اجلهات	املخت�سة	بالبيئة	حملًيا،	

اخلليجي،	 التعاون	 جمل�ض	 دول	 بني	 امل�سرتكة	 البيئية	 الربامج	 بع�ض	

وبرامج	واأفالم	م�ستوردة	من	اخلارج	ُتعالج	العديد	من	الق�سايا	البيئية.
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عني	اثوم،	�ساللة

	تلفزيون	�سلطنة	ُعمان	العديد	من	الربامج	والأفالم	الوثائقية	خالل	م�سريته	و�سل	عددها	اإىل	اأكرث	 وقد	بثَّ

من	خم�سني	فيلًما	وثائقًيا،	ُبثَّت	ك�سل�سلة	متوا�سلة	من	املعلومات	وامل�ساهد	حول	الرثوات	الطبيعية	يف	الأودية	

والأفالج	وال�سواطئ	الُعمانية	البكر	والــتنوع	الإحيائي	املــوجود	فيــها.	ويف	اإطــار	الإعالم	الرقمي	يقوم	املوقع	

بدوٍر	 الجتماعي	-	 التوا�سل	 الإعالمية	-	وعرب	ح�ساباته	يف	من�سات	 – البوابة	 الإعالم	 لوزارة	 الر�سمي	
املرئية	 املقاطع	 ون�سر	 بالبيئة،	 املتعلقة	 الإعالمية	لالأحداث	 التغطية	 البيئي	من	حيث	 الوعي	 ن�سر	 كبرٍي	يف	

والر�سائل	التوعوية	يف	هذا	ال�ساأن،	بالإ�سافة	اإىل	بثه	املبا�سر	لبع�ض	املوؤمترات	البيئية؛	ل	�سيما	الحتفال	

بيوم	البيئة	الُعماين،	وقد	قام	مركز	الإعالم	املجتمعي	التابع	لوزارة	الإعالم	بر�سد	كل	ما	ُن�سر	يف	ال�سحافة	

املحلية	واخلليجية	والعربية	والدولية	ومواقع	التوا�سل	الجتماعي	حول	الق�سايا	البيئية	الُعمانية،	وذلك	يف	

ملف	�سهري	بعنوان	)ُعمان	يف	عيون	العامل(	من	خالل	تخ�سي�ض	ق�سم	بامللف	بعنوان	“البيئة	وموارد	املياه	
وال�سوؤون	املناخية” يغطي	ما	له	عالقة	مبوارد	املياه،	واملناخ	كاأخبار	الطق�ض	والبيئة	بكل	مكوناتها	النباتية	
واأحاديث	 وتقارير	 ومقالت	 اأخبار	 بني	 ما	 امللف	 هذا	 يف	 املن�سورة	 املــادة	 وتتنوع	 واجلغرافية،	 واحليوانية	

ال�سلطنة	 يف	 وقعت	 التي	 املدارية	 للحالت	 الإعالمية	 التغطية	 بر�سد	 املركز	 وقام	 �سحفية،	 وا�ستطالعات	

خالل	ال�سنوات	املا�سية،	وذلك	باإ�سدار	ملفات	ر�سد	اإعالمي	ملا	مت	ن�سره	يف	ال�سحافة	املطبوعة	والإلكرتونية	

بالإ�سافة	اإىل	املواقع	الإخبارية	الإلكرتونية.

اإن	الإعالم	البيئي	داعٌم	رئي�ض	لرفع	الوعي	بالق�سايا	البيئية	لدى	اجلماهري	باختالف	فئاتهم	وم�ستوياتهم،	

للر�سالة	 املباركة	يف	حملها	 النه�سة	 ال�سلطنة	قامت	ول	تزال	بدوٍر	رائٍد	منذ	فجر	 الإعالم	يف	 واأن	و�سائل	

التنموية	احلري�سة	على	تعديل	ال�سلوك	الب�سري	مبا	يتما�سى	ومتطلبات	التنمية	امل�ستدامة،	وتعمل	الوزارة	

يف	 فئاته	 مبختلف	 للجمهور	 كافية	 جرعات	 تقدمي	 على	 ال�سلطنة	 يف	 بالبيئة	 املعنية	 اجلهات	 مع	 بالتعاون	

عليها.	 للتغلب	 تواجهها	 التي	 التحديات	 على	 ف	 والتعرُّ عليها،	 احلفاظ	 بفاعلية	يف	 لُي�سهم	 البيئي؛	 املجال	

الإر�سادي	 التوعوي	 والعمل	 الإيجابي	 الدور	 موا�سلة	 على	 الإعالمية	 اأذرعها	 الوزارة	من	خالل	 ت�سعى	 كما	

املتعلق	بالبيئة،	وتقدمي	املعلومات	الكافية	حول	كل	ما	يتعلق	بقوانني	البيئة	ووجوب	�سونها	واآلية	امل�ساهمة	

يف	احلفاظ	عليها	لت�سهم	يف	تقدمي	ر�سالة	مهمة	مفادها	اأن	�سون	البيئة	اأمر	ت�ساركي	بني	اجلهات	الر�سمية	

وكافة	اأطياف	املجتمع.	كما	تعكف	الوزارة	على	بذل	املزيد	من	اجلهد	لزيادة	حجم	املادة	الإعالمية	البيئية	

العلمية	 امل�ساهمات	 واإبراز	 البيئية،	 الإعالمية	 احلمالت	 وتكثيف	 والأجنبية،	 العربية	 املحلية	 ال�سحف	 يف	

n		.البيئة	ب�سوؤون	واملهتمني	للباحثني
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إنجازات هيئة البيئة في صون الطبيعة 
والمستقبل البيئي في ضوء رؤية عمان 2040

�سعادة الدكتور عبداهلل بن علي العمري

رئي�ض	هيئة	البيئة

بدأت	ال�سلطنة	منذ	وقٍت	مبكٍر	جًدا	يف	انتهاج	املحافظة	على	البيئة	
و�سون	مواردها	الطبيعة	ر�سمًيا،	وهي	من	اأكرث	الدول	العربية	اهتماما	

ب�سيا�سات	احلفاظ	على	البيئة	ومكافحة	التلوث،	وقد	مت	تنظيم	ذلك	

اخلا�ض،	 والقطاع	 املــدين	 املجتمع	 مــع	 بالتعاون	 احلكومة	 قبل	 مــن	

وثابتٌة	يف	هذا	 متقدمة	جدًا	 تخطو	خطوات	 اأن	 ال�سلطنة	 وا�ستطاعت	

املجال،	حتى	اأ�سبحت	جتربتها	منهًجا	حتتذي	به	الكثري	من	الدول.	

و�ساحب	هذ	الهتمام	الر�سمي	عمٌل	جاٌد	يف	خمتلف	البيئات	والتنوع	اجلغرايف	الذي	تزخر	به	ال�سلطنة،	ومع	ظهور	عدد	من	التحديات	

التي	تواجه	البيئة؛	اأبرزها	التطور	العمراين	وال�سناعي	الذي	�سهدته	ال�سلطنة،	مت	اإ�سدار	القوانني	والت�سريعات	ل�سمان	ال�ستدامة	

البيئية	مع	املحافظة	على	وترية	التطور	والثورة	ال�سناعية	التي	اأ�سبحت	واقًعا	يجب	التوازن	فيه	من	اأجل	الطبيعة	العمانية	وما	حتمله	

من	تنوع	بيئي	يف	خمتلف	اجلوانب.	
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الأخ�ساب	الربية	اجلافة	من	البيئة	العمانية،	وهى	واحدة	من	الرثوات	

الطبيعة	ذات	املردود	القت�سادي	اجليد	نظرًا	للطلب	العايل	عليها	يف	

ال�سلطنة؛	حيث	مت	حتديد	الفئات	امل�ستحقة	وال�سروط	الواجب	توفرها	

ملمار�سة	هذه	املهنة.	كما	يهدف	هذا	القرار	اإىل	احلد	من	الحتطاب	

اجلائر	الذي	نال	العديد	من	املناطق	واأدى	اإىل	تدهور	الرتبة	والق�ساء	

على	الب�ساط	الأخ�سر.

ا	بالبيئة	البحرية	 كما	اأولت	ال�سلطنة	ممثلة	بهيئة	البيئة	اهتماًما	خا�سً

البحوث	 واإجــــراء	 البيئية،	 والت�سريعات	 الــقــوانــني	 �سن	 خــالل	 مــن	

والدرا�سات،	واإعداد	اخلطط	الكفيلة	بحماية	البيئة	البحرية،	وقطعت

خالل	 من	 البحرية	 الإحيائية	 املــوارد	 و�سون	 حماية	 يف	 كبريًا	 �سوطًا	

وا�ستزراع	 الأخــوار،	 وتاأهيل	 ال�ساحلية،	 املناطق	 اإدارة	 خطط	 تنفيذ	

اإدارة	 تنفيذ	خطط	 ال�سلطنة،	وكذلك	 القرم	مبختلف	مناطق	 اأ�سجار	

ال�سعاب	املرجانية	واإقامة	حمالت	تنظيف	بيئاتها.

كذلك	حددت	اأولويات	العمل	يف	حماية	البيئة	البحرية	واإدارة	املناطق	

ال�ساحلية،	منها:	منع	حدوث	املزيد	من	التدهور	يف	البيئة	ال�ساحلية،		

الدرا�سات	والبحوث	 واإجراء	 اإىل	طبيعتها،	 املناطق	املتدهورة	 واإعادة	

للتاأثريات	املحتملة	على	املناطق	ال�ساحلية	ومواردها	الطبيعية،	ور�سد	

عدم	 ل�سمان	 املناطق	 دوري	يف	خمتلف	 ب�سكل	 البحرية	 البيئة	 جودة	

ودرا�سة	 ور�سد	 وال�سناعية،	 والقت�سادية	 الب�سرية	 بالأن�سطة	 تاأثرها	

حالت	النفوق	واجلنوح	للثدييات	وال�سالحف	البحرية	حلمايتها	و�سون	

املحافظة	عليها،	 ال�ساحلية	ل�سمان	 للبيئة	 املتوا�سلة	 واملراقبة	 بيئتها،	

واإ�سراك	 العامة	 ولتوعية	 ال�ساحلية،	 الأرا�سي	 ا�ستخدامات	 وتخطيط	

املواطنني	يف	حماية	املوارد	ال�ساحلية.

املرتبطة	 التنموية	 امل�ساريع	 بتقييم	 الهيئة	 تقوم	 اأخـــرى	 جهة	 مــن	

بالبيئة	ال�ساحلية	والبحرية،	ويقوم	املخت�سون	فيها	بزيارات	تفتي�سية	

يف	 الب�سرية	 والأن�سطة	 والتنموية	 الإن�سائية	 الأعــمــال	 على	 ورقابية	

تقوم	 كما	 والــبــحــريــة،	 ال�ساحلية	 البيئة	

والبيئة	 ال�سواطئ	 تاأهيل	 لإعـــادة	 بجهود	

الطبيعية؛	 حالتها	 وا�ــســتــعــادة	 البحرية	

كحماية	وا�ستزراع	اأ�سجار	القرم،	وحمالت	

املرجانية	 وال�سعاب	 ال�سواطئ	 لتنظيف	

ب�سكل	دوري،	بالإ�سافة	اإىل	تنفيذ	م�ساريع	

وتعترب	 ال�سطناعية.	 املرجانية	 لل�سعاب	

البيئية	 ال�سمات	 اأهــم	 من	 القرم	 اأ�سجار	

التي	تتميز	بها	البيئة	البحرية	يف	ال�سلطنة؛	

الهامة	 الطبيعية	 املوارد	 من	 لكونها	 وذلك	

ح�سانة	 ومناطق	 البيئي	 التوازن	 حفظ	 يف	

مرعًى	 القرم	 اأ�سجار	 تعترب	 حيث	 البحرية؛	 الكائنات	 من	 للعديد	

ومالذًا	دائمًا	للعديد	من	الأ�سماك	والكائنات	البحرية؛	اإذ	تنمو	�سغار	

هذه	الكائنات	يف	تلك	املناطق	قبل	انتقالها	للمياه	العميقة	كالروبيان	

والق�سريات	واملحار،	كما	اأنها	تلعب	دورًا	اأ�سا�سيًا	يف	حماية	ال�سواطئ	

من	التاآكل،	اإ�سافة	على	كونها	مناطق	ذات	مناظر	طبيعية	وخالبة.

كما	قطعت	هيئة	البيئة	م�سواًرا	طوياًل	يف	التحول	الإلكرتوين	وتطوير	

اأبرز	املوؤ�س�سات	امل�ستوفية	للم�سروع	 خدماتها	الإلكرتونية	لت�سبح	من	

كاملحميات	 مهمة	 بيئية	 مناطق	 بتخ�سي�ض	 ال�سلطنة	 اهتمت	 لــذا	

من	 عن	جمموعة	 الإعــالن	 مت	 	 املا�سية	 ال�سنوات	 وخــالل	 الطبيعية،	

املحميات	اجلديدة	بلغت	)٢1(	حممية	طبيعية	يف	خمتلف	حمافظات	

الربية	منها:	 واملحافظة	على	احلياة	 الطبيعة	 ُتعنى	ب�سون	 ال�سلطنة؛	

قهوان	 جبل	 وحممية	 الطبيعية،	 للمناظر	 الأخ�سر	 اجلبل	 حممية	

الرطبة	 ــي	 الأرا�ــس وحممية	 ال�سرقية،	 جنوب	 مبحافظة	 الطبيعية	

مبحافظة	الو�سطى،	وحممية	احلجر	الغربي	لأ�سواء	النجوم،	وحممية	

الر�ستاق	للحياة	الربية،	كما	قامت	الهيئة	يف	هذا	املجال	بالتعاون	مع	

الربيطاين	 املركز	 منها	 الطبيعة	 ب�سون	 املعنية	 الدولية	 املوؤ�س�سات	

للبيئة	والعلوم	ال�سمكية،	وكذلك	التعاون	مع	احلكومة	الأمريكية	لبناء	

املحميات	 جمـــال	 يف	 الــوطــنــيــة	 الـــقـــدرات	

ـــادل	اخلـــــرباء	يف	جمــال	 ـــب الــطــبــيــعــة،	وت

مع	 التعاون	 واأي�سا	 الطبيعية،	 املحميات	

اجلمعية	امللكية	الأردنية	حلماية	الطبيعة.

هيئة	 يف	 ممثلة	 ال�سلطنة	 انتهجت	 كــمــا	

وال�سرتاتيجيات	 اخلــطــط	 و�ــســع	 البيئة	

الأهـــداف،	 حتقيق	 ل�سمان	 وفقها	 للعمل	

عمل	 وخطة	 الوطنية،	 ال�سرتاتيجية	 منها	

التنوع	الأحيائي،	واخلطة	الوطنية	ملكافحة	

هذه	 حتديث	 على	 العمل	 ويتم	 الت�سحر.	

اخلطط	من	خالل	ال�ستعانة	باخلرباء	املعنيني	والتن�سيق	مع	املنظمات	

وبناء	 الأهــداف	 على	حتديد	 العمل	 يتم	 حيث	 العالقة؛	 ذات	 الدولية	

يف	 العالقة	 ذات	 اجلهات	 مع	 والتعاون	 بالتن�سيق	 الوطنية	 املوؤ�سرات	

اإطار	توحيد	وتكامل	اجلهود	الوطنية	للمحافظة	على	التنوع	الأحيائي،	

والتخفيف	من	ظاهرة	الت�سحر،	واحلد	من	تدهور	الأرا�سي	واجلفاف.

ظاهرة	 من	 التخفيف	 بهدف	 اأ�سجار«	 »مــبــادرة	 الهيئة	 اأطلقت	 كما	

الت�سحر	واحلد	من	تدهور	الأرا�سي،	واحلفاظ	على	التنوع	الحيائي	

النباتي	واملحافظة	على	الأ�سجار	والنباتات	الربية	العمانية	من	خالل	

اإكثارها	والتو�سع	يف	زراعتها،	وذلك	نظرا	لالأهمية	البيئية	والقت�سادية	

والثقافية	لالأ�سجار	والنباتات	الربية	كونها	م�سدرًا	كبريًا	لل�سناعات	

الغذائية	والدوائية	بالإ�سافة	اإىل	اأنها	تدعم	حياة	الكثري	من	الكائنات	

احلية	وحتافظ	على	توازن	الأنظمة	البيئية.	

	)1٠( لزراعة	 الوطنية	 املبادرة	 موؤخًرا	 الهيئة	 اإطالق	 اإىل	 بالإ�سافة	

يناير	 	8 العماين	 البيئة	 يــوم	 يف	 تد�سينها	 مت	 والتي	 �سجرة،	 ماليني	

الهيئة	 تبذلها	 التي	 للجهود	 ا�ستكمال	 املبادرة	 هذه	 وجــاءت	 	،٢٠٢٠

ومكافحة	 الربية	 النباتات	 على	 للمحافظة	 املجتمع	 وتثقيف	 لتوعية	

الت�سحر	وامل�ساركة	يف	زيادة	الرقعة	اخل�سراء	يف	ال�سلطنة،	كما	�سعت	

الهيئة	من	خالل	هذه	املبادرة	اإىل	توحيد	اجلهود	وتو�سيع	ال�سراكة	بني	

املوؤ�س�سات	احلكومية	والقطاع	اخلا�ض	واملجتمع	املدين	للمحافظة	على	

البيئة	الطبيعية	وحتقيق	التنمية	امل�ستدامة.

ويف	اإطار	اجلهود	املبذولة	يف	العملية	الت�سريعية	حلماية	البيئة	و�سون	

اأ�سدرت	 الطبيعية	 للموارد	 امل�ستدام	 وال�ستخدام	 الطبيعية	 احلياة	

املــوارد	 ا�ستخدام	 تنظم	 التي	 الت�سريعية	 اللوائح	 من	 العديد	 الهيئة	

الحتطاب	 عملية	 تنظيم	 لئحة	 منها:	 امل�ستدامة،	 بالطرق	 الطبيعية	

قطع	 عملية	 وتنظيم	 النباتية	 الــرثوة	 اإدارة	 بهدف	 النباتي	 والفحم	
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ر�سا	 يلبي	 مبا	 الإجـــراءات	 تب�سيط	 يف	 �ساهم	 ما	 وهو	 الإلــكــرتوين،	 للتحول	 احلكومي	

املتعاملني	من	املوؤ�س�سات	والأفراد،	وُيعّد	نظام	»بيان«	اجلمركي	اأحد	الأنظمة	الإلكرتونية	

التي	ت�سعى	اإىل	ت�سهيل	عملية	تقدمي	ت�ساريح	الت�سدير	وال�سترياد	واإعادة	الت�سدير	

عرب	نافذة	واحدة؛	حيث	قام	ق�سم	تنمية	التنوع	الأحيائي	بالتن�سيق	مع	املديرية	العامة	

للجمارك	حول	تفعيل	النظام	لتخلي�ض	املعامالت.	ومن	بني	اجلهود	املبذولة	لتحقيق	

و�سع	 الفطرية،	كما	مت	 بيانات	احلياة	 قاعدة	 باإن�ساء	 الهيئة	 قيام	 الإلكرتوين	 التحول	

٢٠17،	ومت	كذلك	 اإلكرتونية	لدخول	حممية	جزر	الدميانيات	الطبيعية	منذ	 ت�ساريح	

لت�سجيل	املخالفات	وم�ساهدات	احلياة	الفطرية،	وا�ستخراج	 اإلكرتونية	 اإعداد	من�سة	

ت�ساريح	الغو�ض	يف	البيئة	البحرية	خارج	نطاق	املحميات	الطبيعية.

كذلك	اهتمت	الهيئة	بالتوعية	البيئية	من	خالل	تنظيم	عدة	اأن�سطة	وفعاليات	تت�سمن	

التلفزيونية	 اللقاءات	 اإىل	 بالإ�سافة	 ون�سرات،	 واإ�سدار	مطبوعات	 توعوية	 حما�سرات	

التوا�سل	الجتماعي.	كما	يتم	 اأخبار	�سحفية	عرب	ال�سحف	وو�سائل	 والإذاعية	ون�سر	

اإ�سراك	اجلهات	ذات	العالقة	يف	هذه	املنا�سط	والفعاليات،	وقد	اأ�سدرت	الهيئة	العديد	

والذي	 الُعمانية	 الأ�سجار	 بطاقات	 كتيب	 منها:	 اخلا�سة،	 والن�سرات	 املطبوعات	 من	

والذي	 ر	 الت�سحُّ ُكتّيب	 اإ�سدار	 وكذلك	 الربية،	 الأ�سجار	 اأنــواع	 من	 نوعًا	 	٢٠ يت�سمن	

ر	 ر	وان�سمام	ال�سلطنة	لتفاقية	الأمم	املتحدة	ملكافحة	الت�سحُّ يت�سمن	مفهوم	الت�سحُّ

باب	يف	حمافظة	ظفار	الذي	يت�سمن	 واأبرز	م�سبباته،	وُكتّيب	عن	م�سروع	ا�ستقطاب	ال�سَّ

العمل	حاليًا	على	 يتم	 باب،	كذلك	 ال�سَّ ت�سغيل	حمطات	 واآلية	 واأهدافه	 امل�سروع	 فكرة	

اإ�سدار	عدة	مطويات	توعوية.

وخالل	هذه	الفرتة	تقوم	الهيئة	بدور	مهم	يتعلق	باملحور	الرابع	يف	روؤية	عمان	٢٠4٠،	من	

خالل	الروؤية	»	بيئة	م�ستدامة	..	بيئة	عنا�سرها	م�ستدامة«	والذي	نتج	عنه	ا�ستحداث	

�سل�سلة	 بعد	 وذلك	 	٢٠4٠ عمان	 روؤية	 اأولويات	 �سمن	 الطبيعية	 واملــوارد	 البيئة	 اأولوية	

روؤية	 تنفيذ	 للتخطيط	)وحدة	متابعة	 الأعلى	 والنقا�سات	مع	املجل�ض	 من	الجتماعات	

ه	الهيئة	يف	روؤية	عمان	٢٠4٠	يف:	)نظم	اأيكولوجية	فعالة	 عمان٢٠4٠	حالًيا(،	ومتثل	توجُّ

البيئة	وا�ستدامة	مواردها	الطبيعية	دعمًا	لالقت�ساد	الوطني(،	 متزنة	ومرنة	حلماية	

املوؤ�سرات	 لفريق	 الأولوية	 النتائج	 وفق	 م�ساريع	 العمل	على	 �سرعة	 الهيئة	 ويتطلب	من	

البيئية	التي	من	�ساأنها	رفع	موؤ�سر	الأداء	البيئي	لت�سبح	ال�سلطنة	�سمن	اأف�سل	4٠	دولة	

n  .٢٠4٠	العام	يف	دولة	٢٠	واأف�سل	،	٢٠3٠	يف

اجلبل	الأخ�سر	-	حمافظة	الداخلية
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تاريخ جيولوجي متنوع

علمية	 قيمة	 ذا	 ال�سلطنة	 به	 تزخر	 الــذي	 اجليولوجي	 الــرتاث	 ُيعّد	

املهتمني	 وال�سياح	 واجليولوجيني	 للباحثني	 هامًا	 ومق�سدًا	 ا�ستثنائية،	

بال�سياحة	اجليولوجية؛	حيث	ي�سم	اجلبل	الأخ�سر	لوحده	لوحة	فنية	

تاريخية	جيولوجية	متنوعة،	وي�سم	تكوين	اجلبل	عينات	من	الأحافري	

املتحجرة	مثل	املرجان	والقواقع	اأحادية	وثنائية	ال�سدفة	وبقايا	عظام	

واأ�سنان	الأ�سماك،	واأكرث	ما	حتتوي	عليه	هذه	املواقع	عينات	املرجان	

املتحجرة،	بالإ�سافة	اإىل	الأحافري	اجلميلة	لأنواع	خمتلفة	من	املرجان	

اإىل	 يرجع	عمرها	 والتي	 �سيق،	 تكوين	 من	 ال�سفلى	 الطبقة	 تتوافر	يف	

بالقرب	من	 املتحجر	 ٢5٠	مليون	�سنة.	كما	يوجد	املرجان	 ما	يقارب	

اأحافري	 الأخ�سر	كذلك	على	 اليمن،	وحتتوي	طبقة	اجلبل	 قرية	حيل	

حادية	وثنائية	ال�سدفة.	
ُ
جميلة	لأنواع	خمتلفة	من	املرجان	والأحافري	اأ

وتكمن	اأهمية	هذه	الدلئل	كونها	دلياًل	علميًا	على	وجود	هذه	الطبقات	

من	الق�سرة	الأر�سية	حتت	�سطح	املاء	خالل	فرتات	جيولوجية	�سابقة.

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

املر�سوم	 مبوجب	 اجليولوجي	 الــرتاث	 اخت�سا�ض	 نقل	 مت	 اأن	 ُمنذ	
بادرت	 وال�سياحة،	 الــرتاث	 وزارة	 اإىل	 	)٢٠19/37( رقم	 ال�سلطاين	

اجلانب،	 لهذا	 املنظمة	 والت�سريعات	 الأنظمة	 تفعيل	 اإىل	 	 ـــوزارة	 ال

الذي	 الطبيعي	 الرتاث	 هذا	 من	 وال�سياحية	 العلمية	 الفائدة	 وتعظيم	

تزخر	به	ال�سلطنة.	

جهود وتخطيط

٢٠٢1	خطة	طموحة	حلماية	مواقع	 يناير	 الــوزارة	مطلع	 اأطلقت	 وقد	

وهي	 املبا�سر،	 للتهديد	 واملُعّر�ض	 باخلطر	 املهدد	 اجليولوجي	 الرتاث	

هذه	 �ض	 تعرُّ ول�سهولة	 عالية،	 وعلمية	 ا�ستثنائية	 قيمة	 ذات	 مواقع	

بدرا�سة	 حاليًا	 الــوزارة	 تقوم	 للخطر	 اجليولوجية	 والظواهر	 املواقع	

لهذه	 تعريفية	 ثمانية	وع�سرين	موقعًا	وعمل	لوحات	وم�سارات	 حماية	

املواقع،	بالإ�سافة	اإىل	درا�سة	ال�سبل	املُثلى	لتطويرها	لُت�سبح	حدائق	

للزائر،	 القّيمة	 واملعلومات	 العلمية	 املعرفة	 ُتقّدم	 عاملية،	 جيولوجية	

ودرا�سة	اجلوانب	املختلفة	لعدد	من	مواقع	الرتاث	اجليولوجي	لتكون	

الفر�سة	 وتفتح	 الطبيعي	 ال�سياحي	 املنتج	 ُتعّزز	 �سياحي	 مواقع	جذب	

فريدة	 موارد	جيولوجية	 التي	متتلك	 الدول	 كاإحدى	 ال�سلطنة	 لتقدمي	

من	نوعها	حتمل	قيمة	ا�ستثنائية	عالية.

�ستكوينات	�سخرية	يف	الدقم	-	فرنتي�سك	�ستود
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منظمة	 لدى	 م�سجلة	 جيولوجية	 كحدائق	 لتقدميها	 ُعمان؛	 جيولوجية	

اليون�سكو،	بهدف	تعزيز	املقومات	ال�سياحية	واإتاحة	فر�ض	ال�ستثمار،	

ف�سال	عن	�سون	هذه	املواقع	اجليولوجية	وحمايتها،	واإبراز	ما	حتظى	

امل�ساهمة	يف	منو	 متنوعة،	وجعلها	عاماًل	من	عوامل	 به	من	مقومات	

القت�ساد	الوطني	والتعريف	بها	حمليا	ودوليا.	

ومن	اأجل	حتقيق	هذه	الأهداف	الوطنية؛	مت	اإن�ساء	جلنة	وطنية	ُتعنى	

اجليولوجية	 احلدائق	 م�ساريع	 بدرا�سة	 تهتم	 اجليولوجية	 باحلدائق	

املهم	 العماين	 اجليولوجي	 ــرتاث	 ال مــفــردات	 على	 باحلفاظ	 وُتعنى	

واإبراز	اأهميته	الثقافية	والعلمية	حمليًا	وعامليًا،	كما	ُتعنى	اللجنة	بكل	

ملفات	 واإعــداد	 اجليولوجية،	 احلدائق	 م�ساريع	 باختيار	 يخت�ض	 ما	

من	 وغــريهــا	 اجليولوجية	 للحدائق	 اليون�سكو	 قائمة	 يف	 لت�سجيلها	

n		.باللجنة	املناطة	الأعمال

اأ�سجار	ال�سنوبر	املتحجرة	يف	طبقة	غريف	مبحافظة	الو�سطى 		-1

اأحافري	الرودي�ست	والأحافري	ثنائية	ال�سدفة	املت�سمنة	 		-٢ 

يف	طبقة	�سم�سمة	يف	جبل	ال�سميني	بولية	حم�سة

موقع	احلمم	الو�سائدية	يف	وادي	اجلزي	بولية	�سحار 		-3

ويف	حمافظة	م�سقط	مت	اكت�ساف	اأحافري	نادرة	حليوانات	الدينا�سورات	

يوجد	 وكذلك	 �سنة،	 مليون	 	6٠ ُيقارب	 ما	 اإىل	 ترجع	 التي	 امُلنقر�سة	

باملوقع	بقايا	اأ�سجار	متحجرة،	ويف	منطقة	ال�سيفة	بولية	قريات	انت�سار	

بيئة	جيولوجية	ذات	�سغط	عال	 التي	تكونت	يف	 الإيكلوجيت	 ل�سخور	

ُدفنت	 القارية	 ال�سخور	 هذه	 باأن	 وُيعتقد	 كيلوبار،	 	٢٠ بحوايل	 يقدر	

بعمق	اأكرث	من	4٠	كم	حتت	ال�سخور	املحيطية	ثم	ُرفعت	اإىل	ال�سطح؛	

لذا	ُيعترب	هذا	املوقع	فريدًا	لي�ض	على	م�ستوى	ال�سلطنة	فح�سب؛	بل	على	

م�ستوى	العامل	اأي�سا.	كما	مت	توثيق	ظاهرة	النيم	البحرية	وبقايا	اآثار	

الأمواج	املائية	يف	ال�سخور	الرملية	لطبقة	عمدة	التي	تعود	اإىل	الع�سر	

الأوردوفي�سي	-	45٠	مليون	�سنة-	والتي	تقع	بوادي	عمدة	ب�سيح	حطاط	

بولية	العامرات.	

كما	توجد	يف	وادي	اجلزي	بولية	�سحار	لوحة	فنية	جيولوجية	فريدة	

بها	 تتميز	 التي	 الأفيوليت	 �سخور	 �سل�سلة	 �سمن	 الو�سائدية	 للحمم	

امل�سط	 جبل	 توثيق	 مت	 الُعمانية	 احلجر	 جبال	 جنوب	 ويف	 ال�سلطنة.	

املنطقة	 م�ستوى	 على	 الــنــادرة	 املواقع	 من	 يعترب	 الــذي	 عــربي	 بولية	

العربية،	حيث	اأنه	مُيّثل	جباًل	بحريًا	متكاماًل	من	حميط	التيثي�ض،	وهو	

بحر	حميط	كان	يف�سل	بني	القارات	خالل	الع�سور	املختلفة	من	عمر	

تبعًا	حلركة	 يتغري	 كان	 موقعه	 اأن	 اإذ	 املوقع؛	 ثابت	 وهو	غري	 الأر�ــض،	

القارات،	حيث	مت	حمله	فوق	�سخور	الأفيوليت	ورفعه	اإىل	�سطح	الأر�ض	

البحر،	 �سطح	 فوق	 ٢٠9٠م	 اإىل	 ت�سل	 عالية	 ارتفاعات	 على	 لي�ستقر	

ويحتل	اجلبل	م�ساحة	كبرية	متتد	ملا	يزيد	عن	18	كيلو	مرتًا.	وكذلك	

اأحافري	 من	 جمموعة	 توثيق	 مت	 حيث	 حم�سة؛	 بولية	 ال�سميني	 جبل	

�سم�سمة	 طبقة	 يف	 املت�سمنة	 ال�سدفة	 ثنائية	 والأحافري	 الرودي�ست	

والتي	يرجع	عمرها	اإىل	ما	يقارب	65	مليون	�سنة.	

بولية	 ال�سخرية	 اجليولوجية	 التجويفات	 حت�سر	 ُعمان	 جنوب	 ويف	

ثمريت	يف	حمافظة	ظفار؛	حيث	ُتعّد	هذه	التجويفات	ظواهر	طبيعية	

عملية	 يف	 ال�سنني	 اآلف	 اأخــذت	 وقد	 الر�سوبية،	 ال�سخور	 يف	 حتدث	

التكوين،	وهي	ذات	نوعني؛	اإما	ر�سوبية	كل�سية	اأو	ر�سوبية	رملية،	وقد	

يف	 )الرمل(	 ال�سيلكا	 او	 الكل�سايت	 لبلورات	 بطيء	 منو	 ب�سبب	 تكونت	

باطن	كرة	�سخرية	جموفة،	وعادة	ما	تت�سكل	على	هيئة	بلورات	جميلة.

وُتعّد	حمافظة	الو�سطى	م�ساحة	جيولوجية	متنوعة،	ت�سم	يف	ولياتها	

منها	 جيولوجية،	 ت�ساري�ض	 واجلــازر	 قم	 والدُّ وحمــوت	 هيماء	 ــع	 الأرب

�سخور	اأنابيب	الت�سريف	مبنطقة	احلو�سي،	حيث	اأن	هذه	الأنابيب	من	

تر�سبات	احلديد	تدل	على	وجود	عيون	مائية	�ساخنة	�سبه	حديثة	يف	

�سخور	طبقة	اخلالطة،	هذه	املياه	قامت	باإعادة	تر�سيب	معدن	احلديد	

وُتعترب	من	الظواهر	 اأنابيب	ت�سريف،	 املوجود	يف	ال�سخر	على	هيئة	

الفريدة.	كما	ت�سم	املحافظة	�سخور	الأفيوليت	يف	راأ�ض	 اجليولوجية	

مدركة،	واآثار	اأحافري	من	ع�سر	الكامربي	�سمال	احلقف	�سمن	طبقة	

رملة	 يف	 النفط	 ب	 ت�سرُّ ومواقع	 �سنة.	 مليون	 	49٠ عمر	 من	 الب�سائر	

غنيم،	وبيئة	املرجان	احلديثة	مبنطقة	بّر	احلكمان،	واأ�سجار	ال�سنوبر	

امُلتحجرة،	وبقايا	�سخور	القاع	يف	منطقة	اجلوبة.

م�سروع احلدائق اجليولوجية

�سرعت	 فقد	 الفريدة	 اجليولوجية	 العنا�سر	 هــذه	 من	 ولال�ستفادة	

حول	 تنفيذها	 مت	 التي	 العلمية	 امللفات	 من	 عــدد	 درا�سة	 يف	 الـــوزارة	

1٢3
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تحظى	البيئة	العمانية	باهتمام	خا�ض	من	لدن	�ساحب	اجلاللة	ال�سلطان	هيثم	بن	طارق	
له	بغر�ض	�سجرة	اللُّبان	بيديه	 املعظم	-	حفظه	اهلل	ورعاه	-.	وقد	ج�ّسد	جاللته	هذا	الهتمام	بتف�سُّ

الكرميتني	يف	مزرعة	رزات	ال�سلطانيَّة	ب�ساللة.	وتاأتي	هذه	اللًّفتة	الكرمية	من	جاللته	انطالًقا	من	

املجتمع	 اأفراد	 لت�سجيع	جميع	 روؤيته	احلكيمة	

كما	 البيئة،	 على	 واحلفاظ	 الأ�سجار	 لزراعة	

تروؤ�ض	 عند	 بالبيئة	 اهتمامه	 جاللته	 د	 ج�سَّ

البيئة	 ت�سع	 والتي	 	٢٠4٠ ُعمان	 روؤية	 جاللته	

احلفاظ	 اجلميع	 على	 يجب	 وطنية	 كاأولوية	

عليها	والعتناء	بها.

الُبعد البيئي في رؤية عُمان 2040م
الدكتور / داود بن �سليمان البلو�سي 

تخ�س�سي	اأول	اإعالم

املركز	الوطني	امليداين	يف	جمال	حفظ	البيئة	

ديوان	البالط	ال�سلطاين

الربع	اخلايل		-		حمد	ال�سليمي
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بت�سجيع	ال�ستثمار	يف	الطاقة	امُلتجّددة	لدى	القطاع	اخلا�ض	واملجتمع	

املدين،	وانتهاج	�سيا�سات	ال�ستثمار	احلكومي	يف	راأ�ض	املال	الطبيعي	

اقت�ساد	 حتقيق	 الأهـــداف	 �سمن	 من	 كذلك	 الطاقة،	 اأمــن	 لتحقيق	

التوجه	 مع	 وين�سجم	 الوطنية	 لالحتياجات	 ي�ستجيب	 ودائري	 اأخ�سر	

تتفق	 التي	 الأخ�سر	 لالقت�ساد	 العامة	 املبادئ	 بتبني	 ويكون	 العاملي،	

عليها	جميع	الأطراف	من	موؤ�س�سات	حكومية	وقطاع	خا�ض	اإ�سافة	اإىل	

موؤ�س�سات	املجتمع	املدين	لتطبيق	وحتفيز	الإجراءات	التي	ت�ساهم	يف	

ا�ستدامة	البيئة،	كما	ُعني	اأحد	اأهداف	روؤية	عمان	٢٠4٠	بتحقيق	وعي	

بيئي	متالزم	للتطبيق	الفاعل	لقواعد	ال�ستهالك	والإنتاج	امل�ستدامني	

تلك خ�سو�سًا	 املائية،	 املــوارد	 وتو�سيع	 املــايل	 القطاع	 هيكلة	 باإعادة	

وامُلتطورة	 التقنيات	احلديثة	 وا�ستخدام	 الزراعي	 القطاع	 ُت�سّجع	 التي	

والهادفة	اإىل	تخفي�ض	ُكلفة	الإنتاج	وتطبيق	مبداأ	وفورات	احلجم.

 التوجه ال�سرتاتيجي

اإيكولوجية	 ُنظم	 على	 	٢٠4٠ ُعمان	 لروؤية	 ال�سرتاتيجي	 التوجه	 ينبني	

فاعلة	وُمتزنة	ومرنة	حلماية	البيئة	وا�ستدامة	مواردها	الطبيعية	دعمًا	

ه	امل�ستقبلي	على	اأن	ال�ستخدام	 لالقت�ساد	الوطني.	ويقوم	هذا	التوجُّ

القت�ساد	 بيئة	 لدعم	 �سرورة	 وا�ستدامتها	 الطبيعية	 للموارد	 الأمثل	

وحتفيزها	على	الإنتاج.	ففي	ال�سرتاتيجية	امل�ستقبلية	يف	جمال	اإدارة	

التقليدية	 الرتكيز	على	تطوير	امل�سادر	غري	 �سيكون	 الطبيعية	 املوارد	

من	املوارد	الطبيعية،	كا�ستخدام	خمتلف	اأنواع	الطاقة	امُلتجّددة	التي	

ت�ساهم	يف	تخفي�ض	الُكلفة	على	القطاعات	الإنتاجية	وُتعّزز	ُمناف�ستها،	

امُلعّزز	ملو�سوع	 الأخ�سر	 القت�ساد	 التحوُّل	نحو	 نهج	 تبني	 اإىل	 اإ�سافًة	

القيود	 البيئية،	وامل�ساهمة	يف	حتقيق	ال�ستقرار	وتخفي�ض	 ال�ستدامة	

من	 متويلية	 مب�سادر	 اخلزينة	 ورفد	 املالية،	 الإدارة	 على	 وال�سغوط	

خالل	امل�سادر	الطبيعية	غري	التقليدية.

املــــــوارد	 اإدارة	 جمـــــال	 ويف	 	

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة؛	فـــــــاإن	حتــقــيــق	

التنمية	 متطلبات	 بني	 التوازن	

يعترب	 الــبــيــئــيــة	 وال�ــســتــدامــة	

هناك	 وكذلك	 وطنية،	 اأولــويــة	

حاجة	ملحة	لالإ�سالح	الهيكلي	

الكفاءة	 ورفــع	 املــيــاه	 قطاع	 يف	

خدمات	 يف	 والتو�سع	 املــائــيــة،	

وا�ستخدام	 ال�سحي،	 ال�سرف	

ـــة	 ـــث ـــا	احلـــدي ـــوجـــي ـــول ـــكـــن ـــت ال

العادمة	 املياه	 من	 لال�ستفادة	

وا�ــســتــخــدامــهــا	يف	جمـــالت	

خمتلفة	كالزراعة	وغريها،	بهدف	الزيادة	والتنّوع	يف	الإنتاج	الزراعي	

م�ستويات	 اإىل	 و�سوًل	 احلديثة،	 التكنولوجيا	 اأ�ساليب	 على	 املعتمد	

لة	من	الأمن	الغذائي،	كذلك	�سيتم	تدريجيًا	البدء	بت�سنيع	املواد	 ُمف�سَّ

املحلية	 القيمة	 تعزيز	 لأجل	 خام؛	 موادًا	 ت�سديرها	 من	 بدًل	 الأولية،	

امُل�سافة،	وبناء	القدرات	الفنية	يف	هذا	املجال،	وهو	ما	ُي�ساهم	كذلك	

يف	تنويع	م�سادر	الدخل	وتعزيز	مكانة	ال�سلطنة	اقت�سادًيا.

فيها	 والبدء	 التنفيذ	 حّيز	 ودخولها	 	،٢٠4٠ عمان	 روؤية	 انطالقة	 ومع	

منذ	يناير	٢٠٢1م؛	فاإن	ال�سلطنة	ت�ستعد	ملرحلة	قادمة	من	العمل	اجلاد	

لكافة	 الفعلية	 والحتياجات	 العلمية	 الدرا�سات	 على	 القائم	 وامُلثمر	

اجلوانب	املتعلقة	باحلياة	التنموية	للدولة.	ويعترب	حمور	الُبعد	البيئي	

واحلفاظ	على	املوارد	الطبيعية	

البيئية	 ال�ــســتــدامــة	 وحتــقــيــق	

ــحــاور	 واحــــــدًا	مـــن	اأركــــــان	امل

اإدراكــًا	 الروؤية،	 لهذه	 الرئي�سة	

منها	لأهمية	هذا	الُبعد،	ودوره	

املحوري	يف	احلفاظ	على	�سحة	

البيئية	 الُنظم	 وعلى	 الإن�سان	

ــاأثــريه	 وت الطبيعية،	 واملـــــوارد	

ــر	يف	احلــيــاة	 ــس ــا� مــب بــ�ــســكــل	

اليومية	لالأفراد.

 اأهداف روؤية ُعمان 2040 البيئية

٢٠4٠	ن�سب	عينيها	عددًا	من	الأهداف	واآلية	 لقد	جعلت	روؤية	ُعمان	

قي	بها	على	اأعلى	امل�ستويات،	 تنفيذها	مبا	ُيحقق	ال�ستدامة	البيئية	والرُّ

واأول	هذه	الأهداف	حتقيق	التوازن	بني	املتطلبات	البيئية	والقت�سادية	

هذا	 ويتحقق	 امل�ستدامة،	 التنمية	 بــقــواعــد	 والــعــمــل	 والجتماعية	

امُلنّظمة	 الت�سريعات	 واإيجاد	 البيئية،	 التوعية	 برامج	 بتو�سيع	 الهدف	

من	 العديد	 بعمل	 وارتباطها	 وا�ستدامتها	 البيئة	 على	 للمحافظة	 لها	

التوازن	بني	متطلبات	 املتنوعة؛	بحيث	حُتّقق	 والقطاعات	 ال�سناعات	

القت�ساد	ومبادئ	املحافظة	على	البيئة.

فيما	رّكز	الهدف	الثاين	على	جعل	الأو�ساط	البيئية	ذات	جودة	عالية	

وخالية	من	التلوث،	وذلك	من	خالل	ت�سديد	قواعد	الرقابة	على	كافة	

م�سادر	التلوث	الهوائي	واملائي	والإ�سعاعي	واحلراري	وتطوير	اآلياتها،	

حول	 التحفيز	 �سيا�سات	 وفق	 مبتكر	 وطني	جمتمعي	 برنامج	 واإطالق	

الهدف	 ُيوؤّكد	 بينما	 احلياة؛	 ُملّوثات	 من	 للحد	 امُلثلى	 ال�ستخدامات	

الثالث	على	حتقيق	اأمن	غذائي	ومائي	قائم	على	موارد	ُمتجددة	وتقنيات	

الأحيائي والتنوع	 ال�سرتاتيجي	 للموقع	 اأمثل	 وا�ستغالل	 متطورة،	

مبا	 التناف�سية	 للمزايا	 وفقًا	 الغذائي	 الأمن	 بتعزيز	 وذلك	 لل�سلطنة؛	

يتوافق	مع	قدرات	الإنتاج	املحلي	وتقدمي	احلوافز	امل�سروطة	بتح�سني	

الإنتاجية	يف	هذا	املجال.

ويتمّثل	الهدف	الرابع	يف	ا�ستخدام	ُم�ستدام	للموارد	والرثوات	الطبيعية	

وا�ستثمارها	مبا	يكفل	حتقيق	قيمة	م�سافة	عالية،	ومن	�سمن	الأهداف	

لتحقيق	 لال�ستهالك	 وتر�سيد	 متنوعة	 وم�سادر	 متجددة	 طاقة	 اأي�سًا	

املعنية	 واللوائح	 ال�سيا�سات	 تطوير	 خــالل	 من	 وذلــك	 الطاقة،	 اأمــن	
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وتكمن	الفر�سة	يف	جعل	املزايا	البيئية	والتنّوع	احليوي	م�سدًرا	للنمو،	

ال�سياحة	 من	 متميزة	 لأمناط	 والرتويج	 ال�سياحة	 اجتذاب	 خالل	 من	

البيئية	التي	توفر	دخاًل	اإ�سافًيا،	وتتوافق	مع	مبداأ	ال�ستدامة	واحلفاظ	

على	مكت�سبات	التنمية	وحقوق	الأجيال	املقبلة.

كما	�سيحمل	امل�ستقبل	جماًل	وا�سعًا	لتح�سني	الأداء	وتطويره	على	�سعيد	

ا�ستغالل	املوارد،	وحت�سني	كفاءة	ال�ستخدام	اإىل	جانب	�سرورة	اإدماج	

فاعل	 عمل	 على	 العتماد	 اأي	 ال�سيا�سات،	 �سنع	 عند	 الدميومة	 مبداأ	

ا�سرتاتيجية	 تتبع	 و�سوف	 امل�ستدامني،	 والإنتاج	 ال�ستهالك	 بقواعد	

يف	 مدخاًل	 ُي�سبح	 لكي	 البيئية؛	 ال�ستدامة	 مفهوم	 من	 ُتعّزز	 وا�سحة	

حتقيقًا	 القطاع؛	 عمل	 ُتنّظم	 التي	 وتلك	 كافة،	 العامة	 ال�سيا�سات	

لأهداف	روؤية	ُعمان	٢٠4٠.

الو�سع الراهن

الطبيعية	 واملــوارد	 البيئة	 عن	 حديثها	 ٢٠4٠	يف	 ُعمان	 روؤيــة	 ت�سمنت	

الإ�سارة	اإىل	اأن	ال�سلطنة	متثل	منوذًجا	على	�سعيد	التوازن	بني	التنمية	

والتعاون	 الدولية	 بالتفاقيات	 التزاماتها	 يف	 جلًيا	 يظهر	 اإذ	 والبيئة؛	

املنبثقة	 التفاقيات	 ال�سلطنة	يف	 التزمت	 بالبيئة،	فقد	 املتعلق	 الدويل	

اتفاقية	 اإىل	 اإ�سافًة	 امل�ستدامة،	 والتنمية	 للبيئة	 	199٢ ريو	 عن	موؤمتر	

واتفاقية	 الأحياء،	 تنّوع	 واتفاقية	 ر،	 الت�سحُّ ملكافحة	 املتحدة	 الأمم	

ال�سلطنة	على	 	املناخ.	كما	حتر�ض	 الأمم	املتحدة	الطارئة	ب�ساأن	تغريُّ

ر	 الهتمام	مبختلف	الق�سايا	البيئية	التي	من	اأهمها	مكافحة	الت�سحُّ

واملــواد	 املخلفات	 واإدارة	 والــرتبــة،	 واملــيــاه	 الــهــواء	 وتــلــّوث	 واجلــفــاف	

الفطرية	 احلياة	 وحماية	 البحرية،	 البيئة	 تلّوث	 ومكافحة	 الكيميائية	

اأمن	 وحتقيق	 الطبيعية	 املــوارد	 على	 واملحافظة	 الطبيعية،	 وبيئاتها	

الطاقة	من	ناحيتي	العر�ض	والطلب.

حثيثٍة	 جهوٍد	 بذل	 يف	 ال�سلطنة	 يف	 الراهن	 الو�سع	 الروؤية	 و�سّخ�ست	

و�سليمة،	 اآمنة	 بطريقة	 وا�ستخدامها	 الطبيعية	 املوارد	 حماية	 ل�سمان	

وحماية	الإن�سان	من	الآثار	البيئية	ال�سارة،	واإدارة	البيئة	ب�سكل	فاعل	

مبا	يدعم	ازدهار	املجتمع.	وقد	عملت	على	اأن	يكون	الهتمام	بالبيئة	

املنظور	 ت�سمني	 يتم	 واأن	 واملوؤ�س�سات،	 املواطنني	 لدى	 را�سخة	 ثقافة	

القرارات	 واتخاذ	 ال�سيا�سات	 و�سع	 عند	 البيئية	 والعتبارات	 البيئي	

والتخطيط	والتنفيذ	ال�سناعي،	وذلك	�سمن	اإطار	ت�سريعي	وتنظيمي	

ُكفوؤ	وفاعل	ُيي�ّسر	الرقابة	واملتابعة	البيئية،	ويوؤدي	اإىل	بيئة	م�ستدامة.

تهدف	 ٢٠4٠؛	حيث	 ُعمان	 روؤيــة	 موؤ�سرات	 اأبــرز	 من	 البتكار	 وُيعترب	 	

اأف�سل	ع�سرين	دولة	يف	موؤ�سري	 ال�سلطنة	�سمن	 اأن	تكون	 اإىل	 الروؤية	

يف	 ال�سلطنة	 �ست�سبح	 ثم	 ومن	 العاملي،	 والبتكار	 العاملية	 ة	 التناف�سيَّ

م�ساف	الدول	املتقدمة	التي	تبني	اقت�سادًا	منتجًا	متنّوعًا	قائمًا	على	

الروؤية	 اأن	 ومبا	 املجالت.	 كافة	 يف	 احلديث	 والتقنّي	 العلمي	 البتكار	

ُترّكز	يف	اأحد	حماورها	على	الُبعد	البيئي،	فاإن	مبداأ	البتكار	يف	هذا	

اجلانب	احليوي	املهم	ياأتي	يف	مقدمة	اأهدافها	واأولوياتها؛	حيث	يدخل	

البتكار	احلديث	والتقنية	التكنولوجية	وا�ستخداماتها	ب�سكل	اأ�سا�ض	يف	

والرثوات	 للموارد	 ُم�ستدام	 ا�ستخدام	 اإىل	 ت�سعى	 التي	 الروؤية	 اأهداف	

واإيجاد	 عالية،	 م�سافة	 قيمة	 يكفل	حتقيق	 مبا	 وا�ستثمارها	 الطبيعية	

طاقة	متجّددة	وم�سادر	متنوعة،	مع	تر�سيد	لال�ستهالك	لتحقيق	اأمن	

لالحتياجات	 ي�ستجيب	 ودائري	 اأخ�سر	 اقت�ساد	 اإيجاد	 وكذا	 الطاقة،	

البيئي	 الوعي	 نن�سى	 اأن	 دون	 العاملي،	 التوجه	 مع	 وين�سجم	 الوطنية	

للتطبيق	الفّعال	لقواعد	ال�ستهالك	والإنتاج	امل�ستدامني.

بقيادة	 اجلديد	 العهد	 اأولويات	 مقدمة	 يف	 بالبيئة	 الهتمام	 يزال	 ول	

لطان	هيثم	بن	طارق	املعظم	–حفظه	اهلل	ورعاه-	 �ساحب	اجلاللة	ال�سُّ
n		.والحتياجات	املتطلبات	بني	حمرتف	باتزان	لها	وُمطّورًا	جُمّددًا

را�ض	الروي�ض	-	حموت	-	زهري	ال�سيابي
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لم�ح�ة عن سلطنة ُع�م�ان
٢

309،500	كم امل�شاحة:  

)٢٠٢1(		٤،٤11،756 عدد ال�سكان: 

م�سقط العا�سمة: 	

العربية	)مع	انت�سار	وا�سع	للغة	الإجنليزية( اللغة الر�سمية: 	

الإ�سالم الديانة: 	

توقيت	جرينت�ض	+4 التوقيت: 	

الريال	العماين.	1	ريال	=	2،58	دولر	اأمريكي العملة: 	

3،165	كم طول ال�سواحل: 

3،00٤	م	10،000	قدم/	جبل	�سم�ض اأعلى قمة جبلية:  

حار	ورطب	�سيًفا	ومعتدل	�ستًاء املناخ: 	

18	نوفمرب اليوم الوطني:  

1٢

3

 معلومات مختصرة 
عن سلطنة ُعمان

�سور	اللواتيا	-	كورني�ض	مطرح. 	1

فتاة	عمانية	يف	مالب�سها	البهيجة	امللونة. 	٢

رق�سة	�سعبية	عمانية. 	3

جامع	ال�سلطان	قابو�ض	الأكرب.	وي�سع	املبنى	الرئي�سي	للجامع	 	4

٢٠٠٠٠	م�سلِ	ويحتوي	على	اأكرب	�سجادة	فار�سية	متت	�سناعتها	

يدويًا.

دار	الأوبرا	ال�سلطانية	م�سقط. 		5

على	 وتقع	 العربي،	 العامل	 يف	 الــدول	 اأقــدم	 من	 ُعمان	 �سلطنة	 ُتعترب	

مدار	ال�سرطان	يف	الزاوية	اجلنوبية	ال�سرقية	ل�سبه	اجلزيرة	العربية،	

بحر	 من	 ممتدة	 كيلومرًتا	 	)3165( البحرية	 �سواحلها	 طــول	 ويبلغ	

العرب،	ومدخل	املحيط	الهندي	يف	طرفها	اجلنوبي	ال�سرقي،اإىل	بحر	

دول	 ثالث	 احلدود	 وت�ساركها	 �سماًل،	 م�سندم	 اإىل	 تنتهي	 حتى	 ُعمان	

العربية	 واململكة	 الغربي،	 اجلنوب	 جهة	 من	 اليمنية	 اجلمهورية	 هي	

ال�سعودية	من	جهة	الغرب،	ودولة	الإمارات	العربية	املتحدة	يف	ال�سمال،	

اأما	من	جهة	ال�سرق	فاإنها	تطل	على	بحر	ُعمان	وبحر	العرب،	ويف�سلها	

تطل	 اأنها	 وحيث	 الإيرانية،	 الإ�سالمية	 اجلمهورية	 عن	 هرمز	 م�سيق	

على	املحيط	الهندي	و�سرق	اأفريقيا	واخلليج	العربي؛	فهي	بذلك	حتتل	

		 	 	 	 موقعًا	حيويًا	وا�سرتاتيجّيًا	مهمًا.	
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ق.  حمد ال�سليمي

العيجة  - �سور 

فريق عمل االعداد 

االإ�شراف العام

معايل الدكتورة مديحة  بنت اأحمد 

ال�شيبانية

وزيرة الرتبية والتعليم - رئي�سة اللجنة 

الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

فريق التح�شري

�شعادة الدكتور حمد بن �شيف الهمامي

املندوب الدائم لل�سلطنة لدى اليون�سكو 

اآمنة بنت �شامل البلو�شية

اأمينة اللجنة الوطنية العمانية للرتبية 

والثقافة والعلوم

الدكتور حممود بن عبداهلل العربي

م�ساعد اأمينة اللجنة الوطنية العمانية للرتبية 

والثقافة والعلوم

�شليمان بن خلفان املب�شلي

م�ساعد املندوب الدائم لل�سلطنة لدى اليون�سكو

اأحمد بن مو�شى البلو�شي

مدير دائرة قطاع العلوم

املراجعة

�شليمان بن حمود احلرا�شي

م�ست�سار الوزيرة للدرا�سات والبحوث

الدكتور حميد بن �شيف النوفلي

مدير دائرة قطاع الثقافة

�شعود بن عبدالعزيز البلو�شي

مدير م�ساعد بدائرة قطاع العلوم

مي�شيل ين ثوغدا

م�سرفة عامة للغة الإجنليزية

زهري بن خلفان الفار�شي

رئي�س ق�سم العلوم الطبيعية

اأيام بنت ناظم الفار�شية

رئي�سة ق�سم العلوم الجتماعية والإن�سانية

الرتجمة

حممد بن اإبراهيم البلو�شي

مدير م�ساعد بدائرة �سوؤون املنظمات

رقية بنت حمود الربوانية

رئي�سة ق�سم املدار�س املنت�سبة لليون�سكو

الت�شوير

�سكر خا�س جلميع امل�ساهمني يف توفري ال�سور

الت�شميم

 اإريكا بفالر

دائرة الدرا�سات الرتبوية والتعاون الدويل
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