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 الكلمة السامية لحضرة صاحب الجاللة 
السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه اللـه ورعاه -

قمة الأر�س - الربازيل 3-١4 يونيو ١99٢

ب�سم اللـه الرحمن الرحيم

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

�سليمة بني الإن�سان وبيئته، لقد م�ست ع�سرون �سنة على ذلك اللقاء، �سهد العامل خاللها الكثري من الكوارث البيئية الناجتة 

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

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

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

وكعامل يعي�س مًعا، على كوكبنا الأر�سي هذا، قد اأهملنا كثرًيا م�ساألة املحافظة على البيئة، وموارد الطبيعة بغياب التن�سيق 

اجلماعي، بل ذهبنا يف الجتاه املعاك�س يف ت�سابق عجيب بحًثا عن الرفاهية والتقدم ال�سناعي، دون مراعاة للتوازن املفرت�س 

ومياه  الأوزون،  وطبقات  اجلوي  غالفنا  على  ال�سناعي،  التقدم  لهذا  الوخيمة،  لالآثار  احت�ساب  ودون  والبيئة،  التنمية  بني 

الأنهار والبحار، وانقرا�س احلياة والغابات وتلوث الرتبة اخل�سبة، واإذا ما ا�ستمر احلال على هذا النحو فاإن الب�سرية قد 

ت�سهد نوًعا من النتحار اجلماعي.

اأيها املوؤمترون...

اإن احلفاظ على البيئة م�سوؤولية جماعية ل حتدها احلدود ال�سيا�سية للدول، ثبت ذلك غري مرة، وعليه فاإن على الإن�سان اأينما 

كان، اأن 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 
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موؤثرات  عن  بعيًدا  ومياه،  مراع  من  لها  تبقى  ما  على 

اإىل  ال�سناعي  العامل  ندعو  كما  واجلفاف،  الت�سحر 

واأن  نحوه،  والت�سابق  التكنولوجي،  التزاحم  هذا  وقف 

يعمل على ت�سييق الفجوة الوا�سعة يف القت�ساد العاملي، 

التوازن  على  املحافظة  اأجل  من  النامية،  والدول  بينه 

املطلوب بني التنمية املن�سودة واحلفاظ على بيئة نقية.

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

املتعلقة بهذا املو�سوع.

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

الدائمة حلكومتنا وبالتن�سيق القائم مع الدول املحيطة 

بيئتنا ومياهنا  للحفاظ على  بنا، نبذل جهوًدا �سادقة 

�سهدت  ولقد  وال�سو�ساء،  التلوث  عن  بعيًدا  الإقليمية 

بيئية  كوارث  موؤخًرا  الأو�سط  وال�سرق  اخلليج  منطقة 

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

املبذولة  فاإن اجلهود  �سليمة  الإقليمية ب�سورة  امل�ساكل 

الر�سيدة  التنمية  يف  وال�ستمرار  البيئة  على  للحفاظ 

تبقى معر�سة للهدر.

راجني اأن ي�سمح النفراج العاملي وتوجهه الإيجابي اإىل 

بغ�س  جميًعا  ونت�سافر  مًعا  لنلتفت  اخلطر  بوؤر  ت�سوية 

التنمية  ق�سايا  كافة  ملعاجلة  الأيدلوجيات  عن  النظر 

والبيئة بروح من الوفاق واملحبة وال�سالم من اأجل حياة 

�سحية نقية لنا ولأجيالنا القادمة. 

n
وال�سالم عليكم،،،     

ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  7جـــــــائ



 كلمة معالي الدكتورة 
وزيرة التربية والتعليم 

بسلطنة ُعمان
بسم اللـه الرحمن الرحيم 

يأتـي الهتمام ب�سالمة البيئة ومواردها الطبيعية املتنوعة، وتوفري ال�سبل الكفيلة 
حلمايتها واإدارتها، يف مقدمة الأولويات واخلطط التنموية ل�سلطنة عمان، والتي تنبع 

 – ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  من الهتمام املبا�سر من لدن �ساحب اجلاللة 

حفظه اهلل ورعاه- بحماية البيئة ب�سكل عام والبيئة العمانية ب�سكل خا�س، حيث تعد 

تكفل حماية  وقوانني  نظم  و�سع  اإىل  بادرت  التي  العامل  دول  اأوائل  من  �سلطنة عمان 

البيئة وتنمية مواردها الطبيعية، وذلك اميانا منها باأهمية  �سحة النظمة الأيكولوجية 

املناخية  وال�سوؤون  البيئة  وزارة  �سّنت  وقد  امل�ستدامة.  بالتنمية  وعالقتها  وتنوعها 

التزام  تعك�س  والتي  ال�سرتاتيجية  والت�سريعات �سمن خططها  القوانني  جمموعة من 

وتعزيز  الأيكولوجية  النظم  بحماية  املتعلقة  الدولية  واملعاهدات  باملواثيق  ال�سلطنة 

ا�ستخدامها على نحو م�ستدام.

اإىل  اأي�سا  البيئة على امل�ستوى املحلي فح�سب؛ بل �سعت  مل تتوقف جهود ال�سلطنة حلماية 

منها  اإميانا  واحلوار  التفاهم  مبداأ  املبنية على  الدولية  وال�سراكات  التعاون  روابط  تو�سيع 

باأهمية تو�سيع امل�سالح امل�سرتكة واملنافع املتبادلة مع خمتلف دول العامل فيما يتعلق بالأبعاد 

الأخالقية بحماية واإدارة املوارد البيئية. وا�ستمرارا لهذه اجلهود النبيلة فقد تف�سل ح�سرة 

زيارته  خالل  ورعــاه-،  اهلل  -حفظه  املعظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب 

اإىل مقر اليون�سكو بباري�س يف عام ١989 بتخ�سي�س »جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س 

حلماية البيئة« تتويجا للتعاون املثمر بني ال�سلطنة واليون�سكو يف جمال حماية البيئة. 
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ومما ل �سك فيه باأن جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة منذ اأن ُمنحت الن�سخة الأوىل يف عام ١99١ و�سول 

اإىل الن�سخة الثالثة ع�سرة  لعام ٢٠١5 ، قد اأ�سهمت ا�سهاما فعليا يف ت�سجيع العلماء واملوؤ�س�سات املعنية بالبيئة يف كافة اأنحاء 

العامل على بذل جهود متوا�سلة لإجراء البحوث والدرا�سات التطبيقية الكفيلة ملعاجلة الق�سايا والتحديات التي تواجه النظم 

والتدريب  التعليم  والبيئة من خالل  الن�سان  العالقة بني  ثقافة حت�سني  لتعزيز  ال�سعي  بالإ�سافة اىل  املختلفة،  اليكولوجية 

وذلك  يف �سياق حتقيق التنمية امل�ستدامة. 

العام  لهذا  البيئة  قابو�س حلماية  ال�سلطان  اليون�سكو-  جائزة  من  ع�سر  الرابعة  بالن�سخة  الفائز  ت�سليم  �سيتم  اهلل  مب�سيئة 

٢٠١7 �سمن جدول اأعمال املنتدى العاملي للعلوم املنعقد يف اململكة الأردنية الها�سمية خالل الفرتة من 7 –١١ نوفمرب ٢٠١7، 

والذي يتزامن مع الحتفاء بيوم اليون�سكو العاملي للعلوم من اأجل ال�سالم والتنمية. وبهذه املنا�سبة اأود اأن اأعرب عن �سكري 

والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  وملنظمة  للعلوم،  املجرية  ولالأكادميية  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  وتقديري حلكومة 

وجلميع ال�سركاء الدوليني املعنيني بتنظيم وا�ست�سافة هذا احلدث العاملي الهام. ول يفوتني اأي�سا اأن اأ�سيد باجلهود الطيبة 

التي بذلتها هيئة التحكيم املكلفة من قبل اليون�سكو يف مهمة اختيار الفائز جلائزة اليون�سكو- ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة 

لعام ٢٠١7م، كما ناأمل اأن يحقق املنتدى العاملي للعلوم ٢٠١7م كل التوفيق والنجاح. 

د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية

وزيرة الرتبية والتعليم

رئي�سة اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم
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معايل ايرينا بوكوفا املديرة العامة لليون�سكو ومعايل الدكتورة مديحة ال�سيبانية اأثناء 

افتتاح معر�س جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة، الربازيل ٢٠١3



كلمة معالي 
منظمة الأمم املتحدةالمديرة العامة لمنظمة اليونسكو 

للرتبية والعلم والثقافة

في عام ٢٠١5م، اجتاز املجتمع الدويل مرحلتني مهمتني من مراحل تنفيذ اأجندة ٢٠3٠م للتنمية امل�ستدامة واتفاق باري�س 
للمناخ، وت�سكل هذه التفاقيتان معًا اأجندة واحدة  وهي حقوق الإن�سان وكرامته من اأجل تنمية اأكرث �سمولية وا�ستدامة ومن 

اأجل ال�سالم الدائم.

وللم�سي قدما يف هذه الأجندة، نحتاج اإىل ال�ستفادة الق�سوى من البيانات واملعلومات املثبتة علمًيا، ويعترب ذلك اأ�سا�سيا 

من اأجل �سيا�سة عامة اأكرث فاعلية، ومن اأجل التوعية العامة حول ال�ستجابات املالئمة للتحديات التي تواجه كافة املجتمعات 

اليوم. اإن العلوم هي اأ�سا�س ا�ستنباط احللول الناجعة من اأجل تعزيز رفاهية ال�سعوب مع عدم ال�سرار بكوكبنا.

ومن هنا تنبع اأهمية جائزة ال�سلطان قابو�س حلفظ البيئة التي اأطلقت عام ١99١م حيث يتم من خاللها اإبراز الإ�سهامات 

العظيمة التي يقوم بها الأفراد واملوؤ�س�سات يف جمال البيئة واأبحاث املوارد الطبيعية، والتثقيف والتدريب البيئي، وخلق الوعي 

الرتاث  مواقع  اإىل  بالإ�سافة  اليون�سكو  حددتها  التي  احليوي  املحيط  حمميات  اإدارة  اإىل  الرامية  الأن�سطة  وتنفيذ  البيئي، 

الطبيعي العاملية. ويقوم احلائزون على هذه اجلائزة – كل بطريقته اخلا�سة – برتك ب�سمة طويلة الأمد واآثار اإيجابية على 

التنمية امل�ستدامة.

حيث  عمان،  �سلطان  �سعيد،  اآل  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  جلاللة  الهام  الدور  على  ال�سوء  اأ�سلط  اأن  اأود  ال�سدد،  وبهذا 

فخورة  واليون�سكو  والتقدير.  المتنان  م�ساعر  له  اأكن  الذي  جاللته  وكرم  حكمة  لول  النور  لرتى  تكن  مل  اجلائزة  هذه  اإن 

 بكونها قد اأ�سند اإليها واحدة من اأبرز اجلوائز يف جمال البيئة والتنمية امل�ستدامة يف الوقت الذي كنا فيه باأم�س احلاجة ملثل 

هذه املبادرة.

ايرينا بوكوفا

 املديرة العامة ملنظمة الأمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو(

ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  ١١جـــــــائ



١٢

سبعة عشر هدفا لتحويل عالمنا



ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  ١3جـــــــائ

 » إن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية 
ال تحّدها الحدود السياسية للدول «

n

ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اللـه ورعاه-

الربازيل، يونيو ١99٢



١4

�سيد الأ�سماك بالطريقة التقليدية



ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  ١5جـــــــائ

قضية مشتركة بين كافة األمم
- اتفاق باريس

يستند اتفاق باري�س اإىل التفاقية، ويجمع - للمرة الأوىل - جميع الدول يف ق�سية م�سرتكة لال�سطالع بجهود طموحة 
ملكافحة تغري املناخ والعمل على التكيف مع اآثاره، مع تعزيز الدعم مل�ساعدة الدول النامية على القيام بذلك. وعلى هذا النحو، 

فاإنه ير�سم م�سارا جديدا يف جمهود املناخ العاملي.

فقط  لي�س  اجلهود  من  املزيد  بذل  لأجل  املناخ  تغري  ملخاطر  العاملية  ال�ستجابة  تعزيز  هو  باري�س  لتفاق  الرئي�سي  الهدف 

للحفاظ على معدل درجات حرارة ل تزيد عن درجتني مئويتني خالل هذا القرن فوق م�ستويات ما قبل الثورة ال�سناعية، بل 

وملوا�سلة اجلهود للحد من هذه الزيادة بحيث ل تزيد عن ١.5 درجة مئوية. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فان  التفاق يهدف اإىل 

تعزيز قدرة الدول على التعامل مع اآثار تغري املناخ.

 وللو�سول اإىل هذه الأهداف الطموحة، �سيتم العمل على ايجاد تدفق مايل منا�سب واإطار تكنولوجي جديد واإطار معزز لبناء 

القدرات مما يدعم الإجراءات التي تتخذها الدول النامية والدول الأكرث �سعفا، مبا يتما�سى مع اأهدافها الوطنية. كما يوفر 

التفاق مزيدا من ال�سفافية يف العمل والدعم من خالل اإطار �سفاف اأكرث متانة.

وحتى االآن �شادق 162 طرفا من ا�شل 197 طرفا يف االتفاقية  

ويف 5 اأكتوبر ٢٠١6، مت حتقيق متطلبات تنفيذ اتفاق باري�س. ودخل حيز التنفيذ يف 4  نوفمرب ٢٠١6.



جائزة اليون�س���كو- ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة 

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 اآلفتها 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 حتت ظل القيادة احلكيمة حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم 

- حفظه اهلل ورعاه -، فاأولت حماية البيئة واملحافظة عليها من املخاطر البيئية امل�ساحبة للتنمية اأهمية خا�سة، وجاء اإن�ساء 

جمل�س حماية البيئة ومكافحة التلوث عام ١979م اإجناًزا كبرًيا على هذا الطريق، وتوج هذا الهتمام باإن�ساء وزارة البيئة 

عام ١984م 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 

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

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�س؛ لإعادة توطني املها، وحممية 

ال�سالحف يف راأ�س اجلنز. 

ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح ١6



Desert Sands in the Wilayat of Mahut, Al Wusta Governorate

وتتويًجا جلهود ال�سلطنة يف املحافظة على البيئة فقد تربع 

للمهتمني  متنح  بجائزة   - اهلل  اأبقاه   - املعظم  البالد  قائد 

ب�سوؤون البيئة على امل�ستوى العاملي، وذلك اأثناء زيارة جاللته 

حفظه الـله اإىل مقر اليون�سكو يف عام ١989م.

وقد اأعرب جمل�س »برنامج الإن�سان واملحيط احليوي« يف 

دورته احلادية ع�سرة التي عقدت يف باري�س يف نوفمرب 

حل�سرة  العميق  وامتنانه  وتقديره  �سكره  عن  ١99٠م، 

 - املعظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب 

الـله ورعاه - الذي تف�سل وتربع باجلائزة كي متنح  حفظه 

باأن  الإعــالن  يناير ١99١م مت  البيئة، ويف  يف جمال حماية 

اأو  الأفـــراد  من  جمموعة  اأو  لــالأفــراد  متنح  �سوف  اجلائزة 

معاهد اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى التي تقوم 

بجهود مميزة يف جمال اإدارة البيئة وحمايتها.

١7

�أ�س�ست 

ل�سالح �لبيئة �لعاملية

كثبان رملية مبحافظة ال�سرقية



١8

حممية دانا الطبيعية، الردن

ـيــم 
                      تـ�سـل

- ّعمان - الأردن   
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n		الغر�ض من اجلائزة، و�شروط اأهلية الفوز بها 

تاأتي جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة مكافاأًة لالإ�سهامات البارزة التي يقّدمها اأفراد اأو جمموعة من   

الأفراد اأو معاهد اأو منظمات غري حكومية اأو جهات اأخرى، وي�سرتط اأْن يكون املر�سحون للفوز بها قد قدموا اإ�سهامات 

بارزة يف اإدارة البيئة وحمايتها، مبا يتفق مع �سيا�سات منظمة اليون�سكو واأهدافها وغاياتها ذات ال�سلة ب�سون البيئة، 

والطبيعية،  البيئية  املوارد  جمال  يف  البحوث  مثل:  املجال  هذا  يف  املنظمة  بربامج  عالقة  ذات  اإ�سهاماتهم  تكون  واأن 

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.

n	ا�شم اجلائزة وقيمتها وتواتر منحها 

ت�سمى اجلائزة »جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة« ويتم متويل اجلائزة من قبل حكومة �سلطنة ُعمان   

من خالل ح�ساب خا�س مت اإن�ساوؤه من قبل منظمة اليون�سكو لهذه اجلائزة، وتبلغ قيمتها 7٠.٠٠٠ األف دولر اأمريكي، 

تقدمه حكومة  ما  بناًء على  ُعمان  �سلطنة  للمنظمة وحكومة  العام  املدير  بالت�ساور بني  لها  اأعلى  مبلغ  ومُيكن حتديد 

ال�سلطنة من مبالغ مالية، بالإ�سافة اإىل اأرباح املبالغ املودعة يف ح�ساب اجلائزة، ومبا يتفق مع الأنظمة املالية ملنظمة 

اليون�سكو، والر�سوم الأخرى التي يتحملها احل�ساب اخلا�س باجلائزة مقابل تكلفة اإدارتها، وي�سمل ذلك قيمة ميداليات 

اجلائزة وال�سهادات التقديرية وتكلفة اأن�سطة الدعاية والإعالنات. ويتم منح اجلائزة كل عامني، ومُيكن تق�سيم قيمتها 

بالت�ساوي بني عدد من الفائزين على األ يتجاوز عددهم ثالثة.

n	�شروط اختيار املرت�شحنی 

على املرت�سحني اأن يكونوا قد ا�سهموا اإ�سهاما كبريا يف اإدارة البيئة اأو احلفاظ عليها مبا يتفق مع �سيا�سات اليون�سكو   

التعليم  والطبيعية،  البيئية  املــوارد  بحوث  املثال:  �سبيل  على  املجال  هذا  يف  برباجمها  يتعلق  مبا  واأي�سًا  واأهدافها، 

والتدريب البيئي، والتوعية البيئية التي تتم من خالل الإعداد امل�سبق للمواد الإعالمية البيئية والأن�سطة الرامية اإىل 

اإن�ساء و�سيانة املناطق املحمية مثل حمميات املحيط احليوي، ومواقع الرتاث العاملي الطبيعية. و متنح اجلائزة لالأفراد 

اأو املوؤ�س�سات اأو املنظمات غري احلكومية.

النظام األساسي لجائزة السلطان قابوس لحماية البيئة

ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  ١9جـــــــائ



اختيار الفائزين   n

يتم اختيار الفائزين )١-3( من قبل املدير العام ملنظمة اليون�سكو؛ بناًء على تقييم وتو�سية ُترفع اإليه من جلنة التحكيم،   

وتتكون جلنة التحكيم من خم�سة اأع�ساء م�ستقلني ميثلون �سخ�سيات معروفة يف املجالت التي تغطيها اجلائزة، على اأْن 

ُيراعى يف تكوينها التوزيع اجلغرايف العادل بني قارات العامل املختلفة وامل�ساواة بني اجلن�سني يف ع�سوية اللجنة، وتطبيق 

مبداأ عدم تقدمي املكافاآت املالية لأع�سائها. ويتم تعيني اأع�ساء جلنة التحكيم بوا�سطة املدير العام لفرتة عامني على اأّل 

تتجاوز فرتة ع�سويتهم يف اللجنة �ستة اأعوام. وتقوم جلنة التحكيم باإر�سال تقييمها للمر�سحني والتو�سيات امل�ساحبة 

للتقييم اإىل املدير العام ملنظمة اليون�سكو يف موعد ل يتجاوز 3٠ �سبتمرب من العام الذي مُتنح فيه اجلائزة.

n 	تقدمي الرت�شيحات  

يدعو املدير العام ملنظمة اليون�سكو ب�سفة ر�سمية اإىل تقدمي اأ�سماء املر�سحني لنيل اجلائزة اإىل الأمانة العامة للجائزة   

بتاريخ ١5 يوليو يف العام الذي مُتنح فيه، وذلك من قبل حكومات الدول الأع�ساء باملنظمة بالت�ساور مع اللجان الوطنية 

حتتفظ  التي  احلكومية  غري  املنظمات  بوا�سطة  ا  اأي�سً العام  املدير  اإىل  الرت�سيحات  وُتقّدم  والثقافة.  والعلوم  للرتبية 

ب�سراكات مع املنظمة، وتت�سف بن�ساطها يف املجالت التي تغطيها اجلائزة، ول ُينظر يف اأي تر�سيحات تنم على امل�ستوى 

الفردي. ويتم الإعالن عن الرت�سيحات التي يتم تقدميها يف خم�سة و�سائط اإعالمية دولية متخ�س�سة.

ينبغي اأْن يكون كل تر�سيح لنيل اجلائزة م�سحوًبا بتو�سية مكتوبة باللغة الإجنليزية اأو الفرن�سية تت�سمن ما يلي:    

و�سف خلفية اجلهة املر�سحة اأو املر�سح والإجنازات التي حققها. اأ(   

تقدمي ملخ�س العمل اأو نتائجه واملطبوعات اخلا�سة به اأو اأية وثائق اأخرى داعمة للرت�سيح لها اأهمية خا�سة.  ب( 

تعريف باإ�سهام املر�سح يف حتقيق اأهداف اجلائزة.   جـ( 

اإجراءات منح اجلائزة     n

ا لهذه املنا�سبة بالتزامن مع  يتم منح اجلائزة من قبل املدير العام ملنظمة اليون�سكو يف حفل ر�سمي يتم تنظيمه خ�سي�سً  

ا �سهادة تقديرية وميدالية. وتعلن منظمة  املنتدى العاملي للعلوم. وُتقّدم اليون�سكو اإىل الفائز �سيكا بقيمة اجلائزة واأي�سً

اليون�سكو ا�سم الفائز اأو الفائزين باجلائزة ب�سورة ر�سمية. 

جنز بوا�سطة �سخ�سني اأو ثالثة اأ�سخا�س اأو معاهد ، فاإّن اجلائزة - يف هذه 
ُ
واإذا كان العمل الذي ُتكافئه اجلائزة قد اأ  

اأو  احلالة - مُتنح لهم بال�سرتاك معا، ول يتم تق�سيم قيمة اجلائزة باأي حال من الأحوال على اأكرث من ثالثة اأفراد 

معاهد اأو منظمات. 

تنظيم  ويجري  اجلائزة،  نيل  به  ا�ستحق  الذي  املو�سوع  حول  حما�سرة   - ذلك  اأمكن  اإذا   - باجلائزة  الفائز  وُيقّدم   

n  .املحا�سرة اأثناء الحتفال مبنح اجلائزة اأو بطريقة تت�سل بهذا الحتفال على نحو ما

ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح ٢٠



٢١

جزء من التنوع البيولوجي البحري يف عمان



ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح ٢٢

جائزة اليون�شكو - ال�شلطان قابو�ض حلماية البيئة  لعام 2٠17

اأعلنت جلنة التحكيم باأمانة برنامج الإن�سان واملحيط احليوي التابع لليون�سكو عن الفائز بجائزة اليون�سكو- ال�سلطان قابو�س 

حلماية البيئة للعام احلايل ٢٠١7م، حيث فاز بها:

n	جمل�ض احلدائق الوطنية يف �شنغافورة

للتزامها وعملها الدوؤوب لدعم احلفاظ على البيئة، كما يقوم جمل�س احلدائق الوطنية بتعزيز حفظ التنوع البيولوجي يف 

املناطق احل�سرية واملناطق الطبيعية النادرة، وحت�سني الظروف البيئية للموائل والأنواع، ويدعم اإدماج التنوع البيولوجي يف 

جميع م�ستويات النظام التعليمي.

بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن املجل�س يدير اأي�سا اأول موقع للرتاث العاملي يف �سنغافورة - حدائق �سنغافورة النباتية، بالإ�سافة اإىل 

35٠ منتزه واأربع حمميات طبيعية، كما يقوم املجل�س وبالتعاون مع اأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي باإعداد »موؤ�سر �سنغافورة 

للتنوع البيولوجي للمدن«، وهو اأداة مهمة للتقييم الذاتي جلهود حفظ التنوع البيولوجي يف املدن. وقد اأجرى جمل�س احلدائق 

الالفقاريات  ف�سائل  من  جديدة  اأنــواع  اكت�ساف  عن  اأ�سفرت  البيئة  على  واملحافظة  الأحياء  علم  يف  مهمة  بحوثا  الوطنية 

القرارات  اتخاذ  اأف�سل وت�سهيل عملية  اإدارية  النتائج لو�سع خطط  وا�ستفاد املجل�س من هذه  املتوطنة،  والنباتات  الأر�سية 

املعتمدة على احلقائق العلمية.

 الفائزون بالجائزة من 1991 إلى 2017 
وإسهاماتهم في حماية البيئة



٢3

منظر من جبل �سم�س - جزء من �سل�سلة جبال احلجر



ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح ٢4

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام 

٢٠١3

االإدارة الوطنية حلماية الغابات )بولندا( 	n
منظمة حماية احلياة الربية املعر�شة للخطر  	n

)جنوب اأفريقيا(

االإدارة الوطنية حلماية الغابات )بولندا(

تاأ�س�ست  التي  ببولندا،  الغابات  حلماية  الوطنية  الإدارة 

يف عام ١9٢4م، وهي مكلفة باإدارة اأكرب جزء من غابات 

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

الكبري يف الأهمية التي اكت�سبتها اإدارة املوارد الغابية على 

اجلوانب  مراعاة  مع  منافع  عدة  لتحقيق  م�ستدام  نحو 

الإيكولوجية والجتماعية والثقافية والقت�سادية. 

 منظمة حماية احلياة الربية املعر�شة للخطر 

)جنوب اأفريقيا(

بجنوب  للخطر  املعر�سة  الربية  احلياة  حماية  منظمة 

باإعداد  وتقوم  ١973م،  عام  يف  تاأ�س�ست  التي  اأفريقيا، 

البيئة يف  املبتكرة حلماية  الربامج  واإدارة جمموعة من 

فعالة  مناهج  املنظمة  هذه  وت�ستحدث  اأفريقيا،  جنوب 

على  للم�ساعدة  املمار�سات  لأف�سل  توجيهية  ومــبــادئ 

على  املنظمة  وتتعاون  ال�سلبية،  البيئية  ــار  الآث تخفيف 

والنظم  الأنواع  املحلية حلماية  املجتمعات  وثيق مع  نحو 

اليكولوجية املهددة بالنقرا�س.

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام 

٢٠١5

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

التابعنی ملجموعة البحث ب�شاأن اإيكولوجيا   

 االأرا�شي الرطبة 

جامعة بوان�ض اآير�ض، االأرجنتنی.

�سّممت ونّفَذت جمموعة البحث يف بيئة الأرا�سي الرطبة 

يف الرجنتني من خالل البحوث التي قامت بها درا�سات 

حول جمموعة من اجلوانب البيئية ذات ال�سلة  بالُنظم 

خمتلفة.  واأوقـــات  اأماكن  يف  الرطبة  لالأرا�سي  البيئية 

مــبــادرات  تنفيذ  عاتقها  على  املجموعة  هــذه  واأخـــذت 

والتدريب يف هذا  البيئية  الرتبية  للغاية يف جمال  مهمة 

على  خا�سة  ب�سفة  عملها  املجموعة  رّكزت  كما  املجال. 

باإن�ساء  اهتمامها  خــالل  مــن  وذلــك  بــارانــا،  نهر  دلتا 

التي  النهر. وهي املحمية  واإدارة املحمية الطبيعية لهذا 

واملحيط  الإنــ�ــســان  برنامج  �سمن  لتكون  اختيارها  مت 

والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  التابع   احلــيــوي 

والثقافة )اليون�سكو(.

�أ�س�ست 

ل�سالح �لبيئة �لعاملية



ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  ٢5جـــــــائ

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام

٢٠١١

معهد بحوث الغابات 	n	
- عبادان - نيجرييا 

الطبيعية  املحميات  اإن�ساء  يف  مهم  بـــدوٍر  املعهد  قــام 

كما  اأ�سا�سية  بحثية  اأن�سطة  ونفذ  نيجرييا،  يف  واإدارتها 

اأعد عمليات تقنية مبتكرة لتحويل خملفات الغابات اإىل 

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

الت�سحر  ومكافحة  الرملية  الكثبان  وا�ستقرار  بثبات 

والتعرية، وعلى البحوث التي اأجراها يف جمال الربامج 

الوطنية ل�ستزراع الغابات واإنتاج البذور. واأ�سهم املعهد 

كذلك - من خالل كليات التدريب الأربع التي تتبع له - 

الفنية  العاملة  القوى  املا�سية يف تدريب  ال�سنوات  طوال 

ذات  الأخــرى  القت�ساد  وقطاعات  الغابات،  قطاع  يف 

ال�سلة بالن�ساط والإنتاج الزراعي. 

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام 

٢٠٠9

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

املحافظة  على  اإ�سبانيا  الوطنية يف  احلدائق  هيئة  تعمل 

التي  اجلهود  خالل  من  الإ�سباين  الطبيعي  الرتاث  على 

تبذلها لإنقاذ الأنواع املهددة بالنقرا�س واإنقاذ املواطن 

من  التخل�س  على  الهيئة  هــذه  عملت  كما  الطبيعية، 

الأنواع الدخيلة التي ل تعترب اإ�سبانيا موطًنا طبيعًيا لها، 

ومراقبة  الرتبة،  لتاآكل  تعر�ست  التي  املناطق  واإعـــادة 

ا من خالل عملها يف  واأي�سً واملاء،  الهواء  م�ستوى جودة 

وتنفيذ  بالبيئة  الوعي  م�ستوى  ورفع  البيئي  التعليم  دعم 

الدورات التدريبية يف هذا املجال. وتقوم هيئة احلدائق 

يف  الدويل  امل�ستوى  على  ريادي  بدوٍر  الإ�سبانية  الوطنية 

املحمية،  املناطق  اإدارة  حول  اخلــربات  لتبادل  الرتويج 

املخت�سني  قــدرات  وبناء  البحثية،  امل�سروعات  واإعــداد 

لدعم  الأخــرى  وامل�سادر  التقنية  ونقل  الهيئة،  بــاإدارة 

وتعزيز  ــا،  ــه واإدارت الطبيعية  املحميات  و�سون  حماية 

التنمية امل�ستدامة. 

اأحد اأنواع الطيور التي تعي�س يف بيئات ُعمان املختلفة



ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح ٢6

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام 

 ٢٠٠7

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

ال�شلوفاكية للعلوم - �شلوفاكيا 

معهد حماية التنوع االإحيائي يف اأدي�ض ابابا 	n	

 - اثيوبيا 

 الربوفي�شور/جوليو�ض اأوزالين 

- جمهورية �شلوفاكيا 

اأوزلين جتـــاه  الربوفي�ســـور  يبديـــه  الـــذي  اللتـــزام  اإّن 

تعزيز البحوث البيئيـــة وتطويرها واملحافظة على التنوع 

الأحيائي اأدى اإىل تقوية ال�سبكة الدولية ملحميات املحيط 

احليـــوي وتطويرهـــا. كما اأ�سهـــم يف اإعـــداد ا�سرتاتيجية 

 )�سيفيـــل( للمحيطـــات احليويـــة وتعزيز التعـــاون بينها 

عرب العامل. 

معهد حماية التنوع االأحيائي يف اأدي�ض اأبابا - اثيوبيا 

تاأ�س�س املعهد يف عام ١976م، بهدف اإن�ساء اأنظمة فّعالة 

ت�سمن املحافظة وال�ستدامة للتنوع الأحيائي يف اثيوبيا 

اجلينات  م�سادر  على  املحافظة  يف  خا�سة  وب�سفة 

الوراثية وا�ستخداماتها املختلفة. وقد اأجنز املعهد العديد 

وتوثيقها حول  املعلومات  والدرا�سات جلمع  البحوث  من 

الكائنات  واأنــواع  وتوزيعها،  والنباتية  احليوانية  الأنــواع 

املائية والنباتات الطبية. 

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام 

 ٢٠٠5

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

حممية الرثوات البحرية املرجانية يف ا�شرتاليا   n

الربوفي�شور/ارن�شتو �شي انكرلن هوفليت�ض - املك�شيك 

وظيفة  هوفلي�س  انكرلن  �سي  الربوفي�سور/ارن�ستو  ي�سغل 

رئي�س اللجنة الوطنية للمحميات الطبيعية يف املك�سيك. 

منظمات  اأكــرب  لإن�ساء  م�سبوق  غري  دعــم  بتقدمي  وقــام 

١997م.  عــام  يف  املك�سيك  يف  البيئة  على  املحافظة 

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

خم�س  اإدراج  املك�سيك  يف  الطبيعية  املحميات  ملنظومة 

ال�سبكة  �سمن  احليوية  للمحيطات  جــديــدة  حمميات 

الدولية للمحميات احليوية. 

حممية الرثوات البحرية املرجانية يف ا�شرتاليا

ا�سرتاليا  يف  املرجانية  البحرية  الــرثوات  حممية  اأعدت 

ال�ساحلية  البيئية  الأنظمة  بقاء  ي�سمن  عــاًمــا  ـــاًرا  اإط

نف�سه  الــوقــت  يف  وي�سمح  جــيــدة،  حــالــة  يف  والــبــحــريــة 

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

اأحد اأهم مكونات هذا الإطار العام الإداري اجلديد يف 

خطة حتديد املناطق املحمية التي �سارت �سارية املفعول 

٢٠٠4م.  يوليو  من  الأول  من  اعتباًرا  القانون  مبوجب 

وزادت هذه اخلطة من الن�سبة املئوية للمحميات البحرية 

التي تتمتع بدرجة عالية من احلماية من اأقل من 5% اإىل 

مناذج  احلا�سر  الوقت  يف  حتمي  وهــي   ،%33 من  اأكــرث 

لكل نوع من اأنواع املواطن الطبيعية التي يبلغ عددها 7٠ 

موطًنا طبيعًيا. ومت اإدراج هذه املحمية البحرية املرجانية 

الرتاث  مواقع  قائمة  �سمن  اليون�سكو  منظمة  بوا�سطة 

الإن�ساين يف عام ١98١م. 



ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  ٢7جـــــــائ

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام 

 ٢٠٠3

بيرت جوهان �شي - الرنويج  	n
مركز البيئة - فنزويال   n

بيرت جوهان �شي - الرنويج  

البيئة   ال�سلطان قابو�س حلماية  اليون�سكو -  ُمنح جائزة 

يف  املتميزة  واإ�سهاماته  جلهوده  تقديًرا  ٢٠٠3م  لعام 

امل�ستدام  وال�ستخدام  الأحيائي  التنوع  على  املحافظة 

اجلائزة  تقّدر  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة  الطبيعية.  للموارد 

للحوار  كمي�ّسر  �سي  جــوهــان  بيرت  بــه  قــام  ــذي  ال الـــدور 

الق�سايا  جمال  يف  النامية  والــدول  املتقدمة  الــدول  بني 

البيئية الدولية، وب�سفة خا�سة فيما يتعلق بالإطار العام 

للمعاهدة الدولية حول التنوع الأحيائي. 

مركز البيئة - فنزويال 

ُمنح مركز البيئة يف فنزويال جائزة اليون�سكو - ال�سلطان 

إلسهاماته  تقديرًا  ٢٠٠3م  لعام  البيئة  حلماية  قابو�س 

املتميزة يف تكوين ثروة علمية ومعلوماتية يف جمال البيئة 

ون�سر هذه املعرفة وتوزيعها على اجلهات املعنية بق�سايا 

مناهج  خــالل  من  النا�س  وعامة  املخت�سني  من  البيئة 

التعليم والتثقيف والتدريب وحمالت ن�سر الوعي البيئيى. 

 

   

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام 

 ٢٠٠١

جمعية ت�شاد للمتطوعنی حلماية البيئة   n	

- جمهورية ت�شاد  

منذ  البيئة  حماية  ملتطوعي  الت�سادية  اجلمعية  ظلت 

الأن�سطة  من  العديد  تنفيذ  يف  م�ستمرة  ١997م  عــام 

وب�سفة  املختلفة  ت�ساد  مناطق  يف  والناجحة  املهمة 

خا�سة يف جمال اإعادة ا�ستزراع الغابات واملحافظة على 

�سنوات  خم�س  فــرتة  خــالل  اجلمعية  وجنحت  الــرتبــة. 

 ٢٠٠٠٠ غــر�ــس  يف  ٢٠٠١م  عـــام  اإىل   ١997 عـــام  مــن 

 7٠٠٠٠ ووزعــت  واأنتجت  البالد  اأنحاء  جميع  يف  �سجرة 

وت�ستخدم  املحليني.  ال�سكان  اإىل  )�ستلة(  �سغرية  نبتة 

 اجلمعية التقنيات التقليدية يف مكافحة الت�سحر وتقليل 

اآثار اجلفاف. 

حفل توزيع جوائز اليون�سكو يف بوداب�ست هنغاريا، ٢٠١5



ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح ٢8

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام 

١999

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

- االإكوادور

ت�سف موؤ�س�سة ت�سارلز داروين عملها يف جزر جالباجو�س 

وتتمثل  البيئة«.  على  للمحافظة  وتعليم  »علم  باعتباره 

ر�سالة املوؤ�س�سة يف تقدمي املعرفة والدعم ل�سمان حماية 

البيئة والتنوع الأحيائي يف حممية جزر جالباجو�س من 

خالل البحث العلمي والإجراءات املكملة له، التي ت�ستمل 

واإن�ساء  ال�ست�سارات  وتقدمي  والتدريب  »التعليم  على 

املوؤ�س�سات  ا  واأي�سً املحلية  املجموعات  مع  التحالفات 

الأخرى ذات العالقة بهذا املجال«. 

 

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام 

 ١997

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

دائرة الغابات - �شرييالنكا  n

د. �شافيرتي غوانتليك و د. نيمال غوانتليك،   

د. بيرت اأ�شتون و د.مارك ـاأ�شتون   

ق�شم العلوم البيئية بكلية العلوم بجامعة االإ�شكندرية  

بجمهورية م�شر العربية 

بجامعة  العلوم  بكلية  البيئية  العلوم  ق�سم  اختيار  مت 

الق�سم  لعمل  تقديًرا  اجلــائــزة  هــذه  لنيل  الإ�سكندرية 

للطالب  البيئية  الــعــلــوم  تــدريــ�ــس  جمـــال  يف  املــتــمــيــز 

واخلريجني وتدريبهم من خالل مقررات درا�سية عامة 

ومتخ�س�سة يف العلوم البيئية، والإ�سراف على الدرا�سات 

البحثية حول حممية الُعمّيد الطبيعية لتقومي التغيريات 

القت�سادية  العوامل  وقيا�س  عليها،  تطراأ  التي  البيئية 

ورفع م�ستوى  امل�ستدامة،  بالتنمية  والجتماعية اخلا�سة 

ُتعنى  التي  الــنــدوات  تنظيم  خــالل  مــن  البيئي  الــوعــي 

بالق�سايا البيئية املعا�سرة.  

دائرة الغابات يف �شريالنكا

د. �شافيرتي غوانتليك و د. نيمال غوانتليك، 

د. بيرت اأ�شتون و د. مارك ـاأ�شتون  

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�س الطالب ال�سباب داخل اجلامعة وخارجها، 

وتثقيف عامة النا�س وب�سفة خا�سة القرويني املحليني 

حول فوائد حماية التنوع الأحيائي. 

منح اجلائزة لعام ٢٠١5



ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  ٢9جـــــــائ

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام 

 ١995

n	حممية احلظرية الوطنية لبحرية ماالوي - ماالوي   

الإن�سان  برنامج  لتن�سيق  الـــدويل  املجل�س  مكتب  قــرر 

 - اليون�سكو  جــائــزة  منح   )MAB( احلــيــوي  واملــحــيــط 

للحظرية  لعام ١995م  البيئة   قابو�س حلماية  ال�سلطان 

الطموحة  للربامج  تقديًرا  مـــالوي؛  لبحرية  الوطنية 

املحلية.  املجتمعات  مع  بالتعاون  املحمية  هــذه  لإدارة 

و�ــســون  حــمــايــة  يف  فــقــط  ت�سهم  ل  الـــربامـــج  هـــذه  اإّن 

من  تــعــزز  اأيــ�ــســًا  ــــا  واإمّن باملنطقة،  ــائــي  الأحــي الــتــنــوع 

داخل  يف  يعي�سون  الذين  النا�س  حياة  اأ�ساليب   تطوير 

احلظرية ومن حولها. 

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام 

١993

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

ظل الربوفي�سور جان جينك وملدة تزيد عن اأربعني عامًا 

الغابات،  ووظــائــف  بنية  نحو  واأبحاثه  درا�ساته  يوجه 

يف  والطق�س  والرتبة  النبات  بني  تتم  التي  والتفاعالت 

ت�ساري�س الأر�س املختلفة واملجتمعات احليوية يف اأنظمة 

جان  الربوفي�سور  وقام  خمتلفة.  مناخية  واأقاليم  بيئية 

اوروبا  دول  بني  الإقليمي  التعاون  يف  فّعال  بــدوٍر  جينك 

واملحيط  لالإن�سان  اليون�سكو  برنامج  يف  خا�سة  وب�سفة 

املنظمات  اإن�ساء  يف  ا  اأي�سً �سارك  كما   ،)MAB( احليوي 

دول  يف  الطبيعية  باملحميات  اخلــا�ــســة   ال�ست�سارية 

و�سط اأوربا. 

جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة  لعام 

 ١99١

n	معهد علوم البيئة - املك�شيك   

العلمية  البحوث  يف  متميزة  اإ�سهامات  املعهد  هذا  قدم 

املــوارد  على  احلــفــاظ  جمــال  يف  التدريبية  والأن�سطة 

العلوم  جمــال  يف  اإ�سهاماته  للمعهد  وكانت  الطبيعية. 

على  الطبيعية  للموارد  امل�ستدام  وال�ستخدام  البيئية 

امل�ستويني الإقليمي والعاملي ولي�س فقط داخل املك�سيك. 

تنفيذها يف  يــتــوىل  الــتــي  الــبــحــوث  جـــودة  وانــعــكــ�ــســت 

على  عليها  يح�سل  التي  التقديرية  واجلوائز  ال�سهادات 

امل�ستويني املحلي والدويل.   

الوعل العربي يف �سل�سلة جبال احلجر  

حممية ال�سرين - حمافظة م�سقط



ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح 3٠

١99١

 معهد البيئة 

بوالية فرياكوز

- املك�شيك

١993

١995

 الربوف�شور 

 جان جينيك 

- جمهورية ال�شيك

ال�شلطات املاالوية القائمة 

على اإدارة املحمية الطبيعية 

لبحرية ماالوي يف اأفريقيا

١997

ق�شم العلوم البيئية لكلية 

 العلوم بجامعة االإ�شكندرية 

- جمهورية م�شر العربية

 دائرة حماية الغابات 

- �شرييالنكا

١999

 موؤ�ش�شة ت�شارلزداروين 

 - جزيرة جاالباجو�ض 

- االإكوادور

٢٠٠١

 جمعية ت�شاد 

 للمتطوعنی حلماية 

البيئة - جمهورية ت�شاد 

٢٠٠3

 الربوفي�شور 

 بيرتجوهان �شي   

- الرنويج

مركز علم البيئة باملعهد 

 الفنزويلي للبحث 

العلمي - فنزويال



ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  3١جـــــــائ

٢٠١5

٢٠٠5

 الربف�شور اإرن�شتو 

انكرلنی-هوفليت�ض 

- املك�شيك

اإدارة الر�شيف البحري 

 املرجاين الكبري 

- اأ�شرتاليا

٢٠٠7

د. جوليو�ض اأوزالين 

- �شلوفاكيا

معهد �شون التنوع 

 البيولوجي 

- اإثيوبيا

٢٠٠9

هيئة احلدائق الوطنية 

)OAPN( التي ي�شرف 

 عليها ق�شم املناطق 

الريفية واملناطق البحرية 

بوزارة البيئة-االأ�شبانية

٢٠١١

معهد بحوث الغابات - 

عبادان - نيجرييا 

٢٠١3

االإدارة الوطنية حلماية 

الغابات  - بولندا

منظمة حماية احلياة 

 الربية املعر�شة للخطر 

- جنوب اأفريقيا

 الفائزون بجائزة اليونسكو - السلطان قابوس لحماية البيئة 
لألعوام من 1991 إلى 2017

جمموعة البحث ب�شاأن 

اإيكولوجيا االأرا�شي 

الرطبة- االأرجنتنی

٢٠١7

 جمل�ض احلدائق 

الوطنية يف �شنغافورة



ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح 3٢

بارانا دلتا، حممية املحيط احليوي، اأرجنتينا

 األنشطة والمشاريع البحثية وأهم 
اإلنجازات المتعلقة بالبيئة

فابيو كاال�شنيك، هورا�شيو �شريويل، 

لو�شيانو اإيريبار

جمموعة البحث ب�شاأن االأرا�شي الرطبة

جامعة  الدقيقة،  والعلوم  الطبيعية  العلوم  كلية  يف  العاملني 

الوطني  والتقنية  العلمية  البحوث  وجمل�س  اآير�س،  بوين�س 

)كوني�سيت( الأرجنتني.

الفائز باجلائزة 2٠15م

تيحت لفريقنا البحثي الفر�سة لالإ�سهام 
ُ
يف عام ٢٠٠٠م، اأ

يف اإن�ساء حممية املحيط احليوي يف دلتا نهر بارانا. وتوالت 

م�ساركاتنا بعدها يف عدة مراحل واأحداث رئي�سة �سمن عمل 

هذه املحمية. ومنذ تاأ�سي�سها، مل نفتاأ عن التعاون وامل�ساركة 

 ١5 من  لأكرث  الإدارة  جمل�س  اجتماعات  وح�سور  عملها  يف 

عامًا من النقا�سات املثمرة. ويف الآونة الأخرية، نقوم بدور 

ا�ستمرارية  ل�سمان  ال�سرورية  احلالت  يف  العلمي  امل�سرف 

هذا التعاون.

وت�سمل اأولويات البحث ما يلي: احلفظ والنظم الإيكولوجية 

لرتميم بيئات الأرا�سي الرطبة، والتثقيف البيئي مع املدار�س 

اإنتاجية  بدائل  وتوليد  اجلــزريــة،  الجتماعية  واحلــركــات 

حتديد  اإىل  الأن�سطة  جميع  وتــهــدف  ـــزري.  اجل للمجتمع 

والثقافية  الطبيعية والجتماعية  العوامل  التفاعل بني  اأوجه 

بارانا  نهر  دلتا  يف  احليوي  املحيط  حممية  يف  تعمل  التي 

ومنطقة دلتا بارانا ال�سفلى، بالنظر اإىل الأ�سكال التاريخية 

ل�ستخدام ال�سلع امل�سرتكة يف الطبيعة والعالقة مع العمليات 

تعزيز  اأجــل  من  الرطبة،  الأرا�سي  توفر  التي  الإيكولوجية 

هوية اجلزيرة واأ�سلوب احلياة فيها.



ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  33جـــــــائ

ومن املبادرات يف احلفاظ على البيئة والف�سائل يف حممية املحيط احليوي يف دلتا نهر بارانا، ميكننا اأن نذكر على �سبيل 

اآخر املناطق من الغابات الأ�سلية، ودرا�سات م�سارف البذور خارج وداخل املوقع الطبيعي،  املثال ر�سم اخلرائط؛ وو�سف 

البيولوجي  الجتياح  وحتليل  البذور،  م�سارف  مواقع  وتغيري  املحلية  النباتات  زراعة  على  القائمة  البيئي  الرتميم  ومقالت 

اأنواع  وتو�سيف  الثانوية،  الغابات  لتعاقب  النباتات، وو�سع منوذج  املحتملة لف�سائل  الب�سرية  للبيئة، ودرا�سة ال�ستخدامات 

جديدة من البيئات.

اأن نذكر و�سع منوذج يهدف اإىل توليد  اإنتاجية مع �سكان اجلزر، ميكننا  وفيما يتعلق باملبادرات الرامية اإىل تطوير بدائل 

ن�ساط منتج يخدم كاًل من النا�س وبيئتهم، يعمل على اإنقاذ �ستالت النباتات املحلية التي تنمو يف الأماكن التي تتعر�س فيها 

النباتات خلطر القطع اأو الإبادة )مثل مزارع الغابات الن�سطة(. وميكننا اأي�سا اأن نذكر اقرتاح اإ�سافة قيمة اإىل ن�ساط تربية 

النحل من خالل مقالت الرتميم البيئي للغابات املحلية. وي�ستند هذا على زراعة الف�سائل املحلية يف الغابات الأ�سلية يف 

املنطقة التي تزاول فيها اأن�سطة تربية النحل. وبهذه الطريقة يزداد تنوع الأزهار املتوفرة للنحل، وتتمتع الغابات يف حممية 

املحيط احليوي بدلتا نهربارانا بوفرة النباتات.

وفيما يتعلق مببادرات التعليم والتدريب يف جمال البيئة، ميكننا اأن نذكر على �سبيل املثال ن�سر كتاب للتدريب يف جمال التعليم 

من اأجل البيئة والتنمية وكتيب حلديقة نباتية يف املدر�سة، واإن�ساء ح�سانة مدر�سية للنباتات املحلية يف املدار�س اجلزرية، 

التعليمية.  البطاقة  ولعبة  ق�سري  وثائقي  فيلم  واإنتاج  بارانا  نهر  دلتا  ملحمية  التعليمية  واملل�سقات  ال�سرح  م�ساقات  وتطوير 

كما تلقى اأكرث من مائة معلم تدريبًا تخ�س�سيًا يف الدورات التي نقدمها منذ عام ٢٠٠3م، ثم تكليف هوؤلء املعلمني بتطبيق 

م�ساريع الرتبية البيئية يف مدار�سهم. وتهدف جميع هذه املبادرات اإىل حتديد الرتابط بني العوامل الطبيعية والجتماعية 

والثقافية القائمة يف حممية دلتا نهر بارانا، بالنظر اإىل الأ�سكال التاريخية ل�ستغالل املوارد الطبيعية، وتعزيز واإعادة بناء 

الهوية الفردية واجلماعية للجزيرة من تعزيز م�ساعر النتماء و فهم تاريخ هذا املجتمع.

ومن اجلدير بالذكر اأن تناق�سات النظام القت�سادي العاملي تهدد الأرا�سي ذات القيمة البيئية املتبقية على كوكب الأر�س. 

فاإن الف�سل يف الت�سرف بذكاء وح�سم، يقود املنطقة اإىل حالة من التدهور الجتماعي والبيئي نتيجة عدة عوامل خطرية، 

من بينها ميكننا ت�سليط ال�سوء على فقدان املجموعات النباتية املحلية، والتخلي عن الأن�سطة الإنتاجية اجلزرية التقليدية، 

وزيادة املمار�سات ال�سارة للتطور مثل الزيادة العمرانية ال�سخمة وهجرة ال�سكان املحليني. اإن امل�ساريع التي نقوم بتطويرها 

يف جمموعتنا، هي جزء من هذا البحث، فنحن جنمع بني احلماية والرتميم البيئي لبيئات الأرا�سي الرطبة، وم�ساريع التعليم 

البيئي، والبدائل الإنتاجية ملجتمع اجلزيرة وامل�ساهمة يف اإدارة حممية املحيط احليوي.
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الفوائد التي منحتنا اإياها جائزة اليون�شكو-ال�شلطان قابو�ض 

لقد ُمنحنا هذا التقدير لإ�سهامنا البارز يف احلفاظ على البيئة، ول نخفي �سعادتنا العارمة  وفخرنا العظيم بذلك، لي�س 

فقط للجهد الذي نكر�سه يف عملنا، ولكن اأي�سا ملنحنا هذه اجلائزة من منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ؛  وهي 

ت�سم ثالثة مفاهيم اأ�سا�سية يف حياتنا. العرتاف �سيء من ال�سعب حقًا حتقيقه، لذلك فهو يعني لنا الكثري اأن نح�سل على 

باأن هذه اجلائزة حتفزنا على موا�سلة هذه امل�سرية وجعل  نوؤمن  العامل. ونحن  اأخرى من  اأطراف  والتقدير من  العرتاف 

حممية املحيط احليوي يف دلتا نهر بارانا اأف�سل منوذج لإدارة الأرا�سي فيما يتعلق بالق�سايا الجتماعية والبيئية.

من الفوائد التي جنيناها من ح�سولنا على جائزة اليون�سكو-ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة ميكننا اأن نذكر، اثنني على �سبيل 

املثال ل احل�سر. اأول: تاأثري و�سائل الإعالم، فقد مت الإعالن عن اجلائزة يف عدد كبري من خمتلف و�سائل الإعالم املحلية 

والوطنية والدولية. ثانيا: اإمكانية اأن تغطي هذه اجلائزة نفقات اأن�سطتنا املتعلقة بالنقل واملواد واملعدات وتوزيعها.

يف الوقت الذي تتفاقم فيه م�ساكل �سياع البيئات والتنوع البيولوجي وتوليد تاأثريات معينة وتراكمية كبرية على نحو متزايد، 

فاإننا نوؤمن اأن اجلائزة ت�سهم اإىل حد كبري يف اإظهار اأن الهتمام بالبيئة لي�ست جهودًا فردية بل اأن هناك جمتمعات باأ�سرها 

على ا�ستعداد لت�سجيع هذه الأن�سطة ب�سخاء بالغ ل�سالح جميع �سكان الغالف احليوي.

ملزيد من املعلومات حول هذا املو�سوع الرجاء الإطالع على:

بارانا دلتا، حممية املحيط احليوي، اأرجنتينا

Audiovisual with the activities we do, shortened version 

(4:29): https://drive.google.com/open?id=0B6lRAaV4ue

Acb1I2QmxTOWtVN1k

Audiovisual with the activities we do, extended version 

(21:22): https://drive.google.com/open?id=0B6lRAaV4u

eAcNmlDd19fYjVwVnc

Some photos:

https://goo.gl/photos/hZb5KsWaJjnBebJS6
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 مواجهة تحديات الحفاظ 
 على التوازن بين مطالب الطبيعة 

واحتياجات اإلنسان

االإدارة الوطنية حلماية الغابات، بولندا

الفائز باجلائزة 2٠13

تؤدي موؤ�س�سة الغابات الوطنية القاب�سة البولندية دورا رئي�سيا يف �سمان الإدارة امل�ستدامة للغابات، مما يعني اأن وظائف 
الغابات غري النتاجية ينبغي اأن ت�سري جنبا اإىل جنب مع توريد الأخ�ساب واخلدمات الجتماعية و البيئية الأخرى  بطريقة 

متوازنة. ويف الوقت نف�سه، تكر�س املوؤ�س�سة جزءا كبريا من اأن�سطتها لزيادة الوعي العام بالق�سايا البيئية. ومنذ اأن اأن�سئت 

يف عام ١9٢4 واىل الوقت احلا�سر، تعتني املوؤ�س�سة باأكرث من ثالثة اأرباع الغابات البولندية )7.6 من 9.3 مليون هكتار( 

نيابة عن احلكومة. وتتمثل مهمتها الرئي�سية يف اإدارة الغابات الوطنية بطريقة ت�سمن احلفاظ عليها وحمايتها ومنو مواردها.  

ويف عام ٢٠١3، منحت املوؤ�س�سة جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة التي عرفت بالغابات ووظائفها ودورها 

الأ�سا�سي يف احلياة اليومية للمجتمع ب�سكل اأكرب.

االإدارة الر�شيدة للغابات

موؤ�س�سة الغابات الوطنية القاب�سة هي موؤ�س�سة رائدة يف جمال حماية الطبيعة و�سياحة  الغابات والتثقيف بها واأي�سا اأكرب مورد 

لالأخ�ساب اخلام يف بولندا، كما انها توظف اأكرث من ٢5 األف فرد من م�سوؤولني ومهند�سني وحرا�س الغابات واملعلمني وغريهم 

من املوظفني.  وعلى عك�س العديد من البلدان الأخرى، فاإن املوؤ�س�سة هي كيان ممول ذاتًيا، م�ستقال عن الإعانات احلكومية.

وقد واجهت املوؤ�س�سة العديد من التحديات على مر الزمن، ففي نهاية القرن الثامن ع�سر، كانت الغابات ل تزال تغطي %4٠ 

مما كانت بولندا اآن ذاك. ولكن اأدى ا�ستغالل  املحتلون الأجانب املوارد الطبيعية ب�سورة مفرطة اإىل اإنخفا�س الغطاء النباتي 

يف بولندا اإىل اأقل من ٢١ % بحلول عام ١945. ولكن بف�سل اجلهود التي بذلها م�سوؤولو الغابات، بداأت الأمور بالعودة اىل 
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ن�سابها، حيث ازدادت م�ساحة الغابات يف بولندا مبقدار ٢.5 مليون هكتار، وتغطي اليوم ٢9.5% وهي يف ازدياد م�ستمر، 

حيث تقوم املوؤ�س�سة �سنويا بتجديد وحتريج م�ساحة 5٠ األف هكتار عن طريق زراعة 5٠٠ مليون �سجرة، كما وانها تنفق حوايل 

١٠٠ مليون دولر �سنويا حلماية الغابات من الكوارث الطبيعية والآفات احل�سرية وال�سرار الب�سرية واحلرائق.

املحميات  من   %8٠ من  اأكرث  تقع  حيث  املوؤ�س�سة،  تديرها  التي  املنطقة  يف  بولندا  يف  الطبيعة  حماية  اأ�سكال  غالبية  وتوجد 

الطبيعية يف بولندا على الأرا�سي التي تديرها املوؤ�س�سة، و4٠ % من جميع الغابات التي تديرها مدرجة يف ال�سبكة الأوروبية 

ناتورا ٢٠٠٠. كما تدير املوؤ�س�سة ومتول عددا من برامج احلماية لالأنواع املهددة من احليوانات والنباتات وخ�سو�سا برامج 

البي�سون يف  ارتفع عدد �سكان  انه قد  بالذكر  الغابات، واجلدير  التي ي�سرف عليها م�سوؤويل  التوطني  واإعادة  التكاثر  اإعادة 

بولندا اإىل ١3٠٠ �سخ�س الآن، ومعظمهم يقيم على ارا�سي  املوؤ�س�سة.

كما وتتمثل اإحدى املهام الرئي�سية للموؤ�س�سة يف جعل الغابات متاحة للمجتمع. فمن خالل التخطيط الدقيق وتطوير البنية 

التحتية، يعمل ماأمورو الغابات على ترتيب تدفق ال�سياح بطريقة ت�سمن عدم ال�سرر بالطبيعة. وقد مت تطوير البنية ال�سياحية 

عن طريق تخ�سي�س ٢٢ األف كيلومرت من م�سارات امل�سي، و 4 اآلف كيلومرت من م�سارات الدراجات، و 7 اآلف كيلومرت من 

م�سارات ركوب اخليل و 3 اآلف كيلومرت موقف �سيارات و 4.5 األف خيار لالإقامة.

وي�سكل التثقيف بالغابات جزًءا حيوًيا من عمل املوؤ�س�سة من اأجل تعميم املعارف املتعلقة بالنظم الإيكولوجية احلرجية، ولذلك 

اأن�ساأت املوؤ�س�سة  5،5 اآلف كيان، مثل مراكز التعليم الإيكولوجي اأو امل�سارات التعليمية. وي�سارك يف كل عام مليوين �سخ�س 

)من الأطفال وال�سباب والبالغني وكبار ال�سن، مبن فيهم ذوي الحتياجات اخلا�سة( يف حلقات العمل والدرو�س املدر�سية 

والأن�سطة اخلارجية واملحا�سرات والنزهات واملعار�س والعرو�س التي تنظمها املوؤ�س�سة.

التطوير املدرو�ض

تنفذ املوؤ�س�سة م�ساريع جديدة للبحث والتطوير من اأجل تو�سيع نطاق املعارف املتعلقة بالنظم الإيكولوجية للغابات ولتقييم 

وحت�سني كفاءة اإدارة الغابات وفهم خمتلف املهام املتعلقة بالغابات.

ومن امل�ساريع الأخرية اإجراء جرد وا�سع النطاق ور�سد عام لأرا�سي الغابات. والهدف من هذا امل�سروع يف ال�سنوات الالحقة 

هو توفري معارف تف�سيلية عن الرثاء الطبيعي لهذه الغابات )الحياء املحمية واملواطن الطبيعية والتنوع البيولوجي للنظم 

الإيكولوجية للغابات...(، ويكت�سب امل�سروع اأهمية خا�سة اأي�سا لأنه �سيعمل على تقييم الأثر البيئي ملختلف امل�ساريع ال�ستثمارية 

كما اأنه �سيعطي هيئات اإدارة الدولة م�ستويات خمتلفة من البيانات النوعية املهمة يف اتخاذ القرارات.



ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح 38

وي�ستمل جزء من اأن�سطة امل�سروع على جرد للموارد الطبيعية يف غابات بيالويزا واأن�سطة البحث املتعلقة بالنباتات والطيور 

واحل�سرات والأع�ساب واخلفا�سيات. كما مت اي�سا تقييم الرتاث الثقايف من خالل عملية جرد اأثري.  وت�ستخدم اأحدث الطرق 

والتقنيات جلمع البيانات ور�سد التغريات يف النظم الإيكولوجية للغابات. وقد بداأ امل�سروع باإن�ساء ١4٠٠ قطعة اأر�س خا�سعة 

للر�سد دائرية ال�سكل يقوم العلماء واخلرباء باإجراء عدد من الدرا�سات فيها مثل قيا�س الوقوف )الأ�سجار احلية وامليتة، 

امل�سروع  خالل  جمعها  مت  التي  البيانات  و�ستوفر  النباتية(.   )املجتمعات  الفيتو�سو�سيولوجية  وال�سورة  الأخ�ساب(  وحتلل 

معلومات موثوقة عن احلالة الراهنة للغابات، ومن ثم فاإنها �ست�سمح بر�سد التغريات يف الرتكيبة الحيائية اأو احلالة ال�سحية 

الطبيعي  الرثاء  للحفاظ على  اأف�سل طريقة  اإيجاد  اأي�سا يف  ت�ساهم  و�سوف  الغابات،  اأو حالة احلفاظ على طبيعة  للغابات 

للغابات بيالويزا.

االإ�شتجابة الفعالة للمخاطر املناخية العاملية

من امل�ساريع الإمنائية الأخرى التي تربز دور الغابات يف التخفيف من اآثار تغري املناخ هي اإن�ساء مزارع الكربون احلراجية، 

وهي فكرة فريدة لتعزيز قدرة الغابات على عزل ثاين اأك�سيد الكربون. ومبا ان الغابات هي حو�س هام للكربون، فهي تقوم 

هذه  تعزيز  اإىل  امل�سروع  ويهدف  ال�سواء.  حد  على  الب�سرية  و  الطبيعية  العمليات  ت�سببه  الذي  الكربون  باحتجاز  با�ستمرار 

املهمة دون الإ�سرار بالتنوع البيولوجي اأو غريها من املهام ذات ال�سلة، كحماية املياه. و�سيجري ا�ستخدام ممار�سات حمددة 

لإدارة الغابات يف اإطار امل�سروع من اأجل تعزيز خمزونات الكربون يف الغابات. وت�سمل هذه املمار�سات و�سع برامج متعددة 

ال�سنوات لإعادة بناء الرتكيبة الحيائية للغابات وا�ستزراع الطبقات املتعددة، بالإ�سافة اىل برنامج اإعادة ترطيب اأرا�سي 

اخلث اجلافة، والذي لن يوؤدي اإىل خف�س انبعاثات ثاين اك�سيد الكربون فح�سب، ولكن اأي�سا اإىل ا�ستعادة املوائل القيمة.

ومن اجلوانب الهامة الأخرى للم�سروع هو تطوير نظام جتاري لوحدات ثاين اأك�سيد الكربون. حيث �ستوفر موؤ�س�سة الغابات 

للكيانات الأخرى بامل�ساهمة يف حماية املناخ.  الكربون يف املزادات مما ي�سمح  اأك�سيد  اإمكانية �سراء وحدات ثاين  الوطنية 

و�سيتم اعطاء امل�سرتين �سهادات خا�سة كما �سيتم دعوتهم اإىل امل�ساركة يف اتخاذ القرار ب�ساأن امل�ساريع اأو الأن�سطة اخلا�سة 

مثل  ان�سطة تعزيز حماية الطبيعة اأو تطوير البنى التحتية ال�سياحية التي �ست�سطلع بها املوؤ�س�سة.

اجلمهور  جانب  من  وا�سع  بقبول   ٢٠١3 عام  يف  للموؤ�س�سة  ُمنحت  التي  البيئة  حلفظ  قابو�س  ال�سلطان  جائزة  حظيت  وقد 

البولندي، مما �ساعد م�سوؤويل الغابات ب�سكل كبري على الرتويج لأفكار الإدارة امل�ستدامة للغابات ون�سر املعلومات حول م�ساريع 

املوؤ�س�سة الرامية حلفظ التنوع البيولوجي واي�سا وزيادة الهتمام العام بق�سايا حماية البيئة.

           n
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كونفولفول�سي - وجدت يف �سفوح احلجر اجلريي ، جنوب عمان



ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح 4٠

 مساهمة مركز أبحاث الغابات 
في نيجيريا

الفائز باجلائزة 2٠11م

ملخ�ض عن اأن�شطة البحث العلمي ملركز اأبحاث الغابات يف نيجرييا  .1

حاز مركز اأبحاث الغابات يف نيجرييا على جائزة جائزة اليون�سكو - ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة لعام ٢٠١١، وذلك   ١.١

للعلوم الذي ُعقد يف بوداب�ست، هنغاريا يف ١7 نوفمرب ٢٠١١. وكان هذا اإجنازا بارًزا يف   خالل املنتدى العاملي الرابع 

تاريخ املركز.

فاز املركز باجلائزة على اأ�سا�س م�ساهماته الهامة يف اإدارة الغابات والبيئة، وحفظ التنوع البيولوجي، والإنتاج الغذائي   ١.٢

امل�ستدام من اأجل الأمن الغذائي، وتوفري املواد اخلام ال�سناعية وفر�س العمل.

اأ�سفرت الأن�سطة البحثية التي ا�سطلع بها املركز يف جمال الإدارة البيئية عن اإجنازات هامة يف ا�ستغالل اأنواع الأ�سجار   ١.3

املختلفة )املحلية وامل�ستوردة( يف اإن�ساء املزارع يف اأجزاء خمتلفة من البلد لتحقيق اأهداف خمتلفة يف جمال الدارة 

املركز  اأن�سطة  اأبرز  الإيكولوجية هي من  والأن�سطة  البيولوجي  التنوع  املركز يف جمال حفظ  اأن�سطة  اأن  كما  البيئية، 

البحثية، ومثال على هذه الإن�سطة اإن�ساء مركز الأع�ساب احلرجية )اأع�ساب الغابة( الذي ي�سم اأكرث من  ٠٠٠.١5 

جمموعة من النباتات يف مقر املركز يف اإيبادان بولية اأويو.

واإدارة املحميات الطبيعية  اإن�ساء  الدور الذي يقوم به يف جمالت  الرئي�سية الأخرى للمركز هو  العلمية  من الأعمال   ١.4

املحيط  حممية  ذلك  يف  مبا  البلد،  من  خمتلفة  اأجــزاء  يف  الدائمة  العينات  وارا�سي  ال�سارمة  للرقابة  اخلا�سعة 

احليوي ملنطقة اأومو، وهي حممية املحيط احليوي الوحيدة التي تعرتف بها اليون�سكو يف نيجرييا. وعالوة عن ذلك، 

احليوي الديزل  م�سنع  مبواد  املتعلقة  عمله  اأن�سطة  خالل  من  للبحوث  املركز  قدمها  التي  القيمة  امل�ساهمات   فاإن 

)ول �سيما جاتروفا كوركا�س( قد جتلى يف تطوير املمار�سات املنا�سبة يف دور احل�سانة واملزارع، وتقنيات الإدارة، وتقييم 

 جودة البذور لهذا امل�سنع الذي يجري حاليًا اعتماده تدريجيا للزراعة من قبل امل�ستفيدين واأ�سحاب امل�ساريع على 

ال�سعيد الوطني.
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بال�ستعانة  املركز  اأبحاث  اعتماد  لحق  وقت  يف  مت   ١.5

وارا�سي  احل�سانة،  ودور  املوطن،  حقل  يف  بتجارب 

وامل�ستوردة  املحلية  الأ�سجار  الدائمة ملختلف  العينات 

ترميناليا،  ــواع  اأن �سكلريوكيلون،  تريبلو�سيتون  مثل 

ال�ساج،  خ�سب  غملينا،  نيم،  ال�سنوبر،  اأوكابيبتو�س، 

على  لل�سيطرة  بنجاح  ا�ستغاللها  ومت  ذلك،  اإىل  وما 

الت�سحر، وتثبيت الكثبان الرملية، ومكافحة التعرية 

وقد  عـــام.  بــوجــه  املــنــاخ  تغري  ـــار  اآث مــن  والتخفيف 

اأ�سبحت هذه الأنواع هي الأنواع املر�سحة لال�ستخدام 

ــة  الحتــادي احلــكــومــات  مــثــل  امل�ستفيدين  قــبــل  مــن 

واملنظمات  املحلية  واحلكومات  الوليات  وحكومات 

العينات  هذه  ا�سُتغلت  وقد  والأفــراد.  احلكومية  غري 

ال�سغرية كب�ساتني للبذور يف اأجزاء خمتلفة من البلد.

ركزت بحوث املركز على ا�ستخدام النفايات اخل�سبية   ١.6

جمموعة  لإنــتــاج  اخلــيــزران  ا�ستخدام  ذلــك  يف  مبــا 

متنوعة من املنتجات اخل�سبية ذات القيمة امل�سافة ، 

والتي جنح ت�سنيع بع�سها على اأ�سا�س جتاري جتريبي 

موجه نحو هدف احلد من وترية ا�ستغالل الأخ�ساب 

اآخر عام  الغابات مع هدف  القائمة يف  الأ�سجار  من 

وهو تلبية �سيا�سة احلفاظ على التنوع البيولوجي الذي 

و�سعته احلكومة.

اإنتاج  �ساهمت برامج البحوث الزراعية احلرجية يف   ١.7

ول  البلد،  يف  الريفية  امل�ستوطنات  من  لعدد  الأغذية 

�سمان  مع  نيجرييا،  من  اجلنوبي  اجلــزء  يف  �سيما 

البلد.  املناطق من  املزارع يف هذه  النجاح يف تطوير 

وبب�ساطة، فاإن احلراجة الزراعية هي اإن�ساء حما�سيل 

منظر طبيعي يف منطقة ظفار، جنوب عمان
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غذائية �ساحلة للزراعة مع حما�سيل اأ�سجار الغابات 

على نف�س قطعة الأر�س. ويف هذا اخل�سو�س، يتمتع 

على  املثمرة  حما�سيلهم  زراعــة  بحرية  املــزارعــون 

بينما  �سنوات  �سنتني وخم�س  ملدة ترتاوح بني  الأر�س 

النامية داخل تلك الأرا�سي  يحافظون على الأ�سجار 

الزراعية. ومن خالل هذه الأن�سطة، جنحت البحوث 

يف اإدماج منو الدرنيات مثل البطاطا احللوة )اليام(؛ 

واحلبوب مثل الذرة والدخن، ف�سال عن اأنواع خمتلفة 

من اخل�سروات داخل جمموعة الغابات الزراعية.

للمركز  التابعة  الأربــعــة  التدريب  كليات  خــالل  من   ١.8

والتي توجد يف اأربع مناطق بيئية خمتلفة يف نيجرييا، 

املتو�سط  امل�ستوى  خريجي  من  الآلف  املركز  اأجنب 

الدبلوم  و�سهادة  الوطني  الدبلوم  �سهادات  )حاملي 

الوطني العايل( لعدة �سنوات من اأجل تنمية الأن�سطة 

ال�سلة  ذات  الــقــطــاعــات  مــن  وغــريهــا  احلــرجــيــة 

بالزراعة املرتبطة بالقت�ساد النيجريي. وقد اأ�سبح 

واأ�ساتذة  حما�سرين  املتدربني  هــوؤلء  من  كبري  عدد 

احلراجة  لتدري�س  النيجريية  اجلامعات  خمتلف  يف 

والبيئة واقامة الدورات البيئية ذات ال�سلة. 

مزايا اجلائزة  .2

اك�سبت اجلائزة املركز اعرتافا عامليا وعززت �سورته   ٢.١

باعتباره  موؤ�س�سة بحثية ذات روؤية ور�سالة يف نيجرييا 

واأفريقيا والعامل ككل.

اجتذبت اجلائزة اأي�سا الرعاية البحثية و الأكادميية   ٢.٢

واآ�سيا  واأوروبــــا  اأفريقيا  يف  متربعة  موؤ�س�سات  مــن 

ت�ستهر ال�سلطنة بنظام الأفالج التي ت�سلك طريقها للمزارع عرب 

الت�ساري�س البيئية املختلفة



ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  43جـــــــائ

املواقع الأثرية حتكي عن تاريخ ُعمان

العديد  ح�سل  وقــد  الأمريكية.  املتحدة  والــوليــات 

حلقات  حل�سور  مالية  منح  على  املركز  موظفي  من 

اأنــحــاء  يف  التدريبية  والــربامــج  واملـــوؤمتـــرات  العمل 

املنح  على  البع�س  ح�سل  كما  الــعــامل،  من  خمتلفة 

الأكــادميــيــة الــطــويــلــة الأجــــل املــ�ــســمــونــة لــلــدرا�ــســة 

ــوراه واملــاجــ�ــســتــري، ومــنــح غريهم  ــدكــت يف بــرامــج ال

 بــرامــج تــدريــبــيــة قــ�ــســرية بــرعــايــة كــامــلــة يف اإطـــار 

اخت�سا�سات املركز.

ا�شتغالل اجلائزة  .3

 - اليون�سكو  جائزة  جائزة  مبلغ  من  ال�ستفادة  متت   3.١

والذي   ،٢٠١١ لعام  البيئة  حلماية  قابو�س  ال�سلطان 

مب�سروع  الرتــقــاء  يف  امريكي  دولر  بــــ3٠٠٠٠  يقدر 

ع�سب الغابات الذي يقع داخل مقر املركز يف اإيبادان 

بولية اأويو.

نباتية،  جمموعة   ١5٠.٠٠٠ من  اكرث  امل�سروع  ي�سم   3.٢

افريقيا.   غــرب  يف  وطني  م�ستنبت  اأكــرب  يعد  وبذلك 

الت�سنيف  مرحلة  نتائج  امل�ستنبت  جمموعات  ومتثل 

ـــه يــعــتــرب منــــوذج قــائــم لأنــــواع   يف نــيــجــرييــا، كــمــا ان

النباتات النيجرية.

قام املركز بتدريب اأخ�سائيني يف جمال علم الأع�ساب   3.3

من خالل تقدمي الدورات العادية واملتقدمة يف جمال 

ومعاهد  اجلامعات  اإىل  وتقنياتها  الأع�ساب  اإدارة 

اأحمدو  جامعة  مثل  الأع�ساب  يف  والعاملني  البحوث 

بيلو وزاريا ومعهد بحوث الكاكاو يف نيجرييا وجامعة 

اإيلورين واملعهد الوطني للبحوث املخزنة املنتجات يف 

اإيبادان  يف  الب�ستنة  لبحوث  الوطني  واملعهد  اإيلورين 

ــادان  ــب  واملــعــهــد الـــدويل لــلــزراعــة ال�ــســتــوائــيــة يف اإي

وغريها الكثري.

يعمل املركز كمع�سب وطني وكمركز مرجعي لتحديد   3.4

ما  لــكــل  وتــوزيــعــهــا  وجمعها  وت�سنيفها  الــنــبــاتــات 

للبحوث  بالن�سبة  �سواء  النيجريية،  بالنباتات   يتعلق 

الوطنية والدولية.

  n



»يوؤكد على اأهمية االهتمام ب�شوؤون البيئة ومتطلبات حمايتها يف 

اإطار االأهداف االأ�شا�شية للتنمية امل�شتدامة«.

ال�شلطنة تنتهج مبداأ تعزيز الوعي البيئي ودعم مبادئ التنمية 

امل�شتدامة، وتطوير العالقات يف املجاالت البيئية واملناخية.

وال�سوؤون  البيئة  وزارة  �سميم عمل  يعد من  ومتطلبات حمايتها  البيئة  ب�سوؤون  الهتمام  اإن 

وبرامج  ــرارات  ــق وال والــلــوائــح  والنظم  القوانني  ومتابعة  بتنفيذ  تقوم  والــتــي  املناخية، 

ال�سرتاتيجية الوطنية حلماية البيئة العمانية، واإعداد خطط وبرامج حماية البيئة ان�سجاًما 

مع الأهداف وال�سيا�سات الوطنية وتوافًقا مع التزامات ال�سلطنة بالتفاقيات البيئية الدولية 

يف اإطـار الأهداف الأ�سا�سية للتنميـة امل�ستدامة، ومتابعة تنفيذ واإعداد وحتديث ال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة املواد الكيميائية 

بالإ�سافة  عليها،  املحتوية  واملنتجات  املختلفة  البيئية  الأو�ساط  الإ�سعاع يف  لر�سد  درا�سات  واإعداد  عليها،  الرقابة  وت�سديد 

اإىل مراجعة درا�سـات تقييـم التاأثيـرات البيئيـة للم�ساريـع املختلفـة واإ�سـدار الرتاخيـ�س واملوافقات البيئية، واإن�ساء وت�سغيل 

امليداين  التفتي�س  لزيارات  منتظمة  برامج  وتنفيذ  الهواء،  ر�سد جودة  مثل حمطات  البيئية  امللوثات  لر�سد  وطنية  �سبكات 

واإ�سدار  و�سبط  البيئية،  وال�سرتاطات  واللوائح  للقوانني  تطبيقها  مدى  من  والتاأكد  متابعتها  اأجل  من  واملن�ساآت  للم�ساريع 

امل�ستدامة  والتنمية  بالبيئة  املعنية  واملوؤ�سرات  البيانات  اإعداد  اإىل  بالإ�سافة  بيئيًا  امللتزمة  للم�ساريع غري  البيئية  املخالفات 

وت�سمينها يف التقارير الوطنية وفقًا ملتطلبات التفاقيات البيئية الدولية ذات العالقة.

ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح 44

 معالي محمد بن سالم التوبي 
وزير البيئة والشؤون المناخية
في حديث خاص



خطط وبرامج الرقابة البيئية

ويف هذا ال�سياق قال معايل حممد بن �سامل التوبي وزير البيئة 

وال�سوؤون املناخية: ت�سعى وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية من 

خالل خطط وبرامج التفتي�س والرقابة البيئية على امل�ساريع 

ومن  ال�سلطنة،  اأنــحــاء  خمتلف  يف  ال�سناعية  والأن�سطة 

التاأكد  اأجل  ال�سناعية من  املناطق  الواقعة يف  تلك  �سمنها 

البيئية  وال�ــســرتاطــات  واللوائح  القوانني  مع  توافقها  من 

التاأثري البيئي  املحلية والدولية، واإلزام بع�س امل�ساريع ذات 

وحمطات  البرتوكيماويات  وم�سانع  النفط  م�سايف  ومنها 

التاأثريات  تقييم  درا�سات  باإعداد  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج 

الإ�ــســتــ�ــســارات  اخلـــربة يف جمـــال  بــيــوت  قــبــل  مــن  البيئية 

طلبات  وتقدمي  الـــوزارة  لــدى  م�سجلة  تكون  والتي  البيئية، 

البدء  قبل  امل�ساريع  لتلك  البيئية  املوافقات  على  احل�سول 

يف اإن�سائها، واأما بعد ت�سغيلها فيتم تنظيم برامج وعمليات 

من  للتاأكد  عليها؛  امل�ستمرة  البيئية  والــرقــابــة  للتفتي�س 

املوافقة  الواردة يف  البيئية  واملعايري  بال�سرتاطات  التزامها 

البيئية ال�سادرة لها من الوزارة مع اإ�سافة اأي متطلبات اأو 

ت�سغيل  بعد  احلاجة  لها  تظهر  قد  اأخــرى  بيئية   ا�سرتاطات 

تلك امل�ساريع.

الت�شاريح البيئية

»تعد  قال:  الــوزارة  ت�سدرها  التي  البيئية  الت�ساريح  وحول 

الت�ساريح البيئية التي ت�سدرها الوزارة اأحد الآليـات الهامـة 

لتاأميـن �سالمـة البـيـئـة وا�ستدامـة نظمـها البيئيـة واملناخيـة 
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والبيئة، وي�سبق  الإن�سان  ال�سلبي على �سحة  تاأثريها  اآمنة مع عدم  امل�ساريع وامل�سانع بطريقة  ت�سغيل  والإيكولوجية و�سمان 

عملية اإ�سدار الت�ساريح البيئية اأو التخطيط لإقامة امل�ساريع وامل�سانع قيام اجلهات املخت�سة بالوزارة بدرا�سة املوقع والتاأكد 

وو�سع  وامل�سانع  امل�ساريع  لتلك  البيئية  التاأثريات  درا�سات  تقييم  مراجعة  ثم  املقرتح  امل�سروع  لإقامة  �سالحيته  مدى  من 

ال�سرتاطات واملعايري البيئية الالزمة لت�سغيله منعًا حلدوث اأية اأ�سرار بالبيئة املحيطة«.

الر�شد البيئي

اأ�سار معاليه اإىل اأن برامج الر�سد والتفتي�س يف املجال البيئي ت�سمل قيام املخت�سني بالوزارة  ويف جمال الر�سد والتفتي�س 

واملعايري  بال�سرتاطات  التزامها  من  للتاأكد  البيئي  التاأثري  ذات  وال�سناعات  للم�ساريع  والنبعاثات  التلوث  مبتابعة م�سادر 

البيئية املطلوبة، كما تعمل الوزارة على اإن�ساء وت�سغيل حمطات لر�سد ملوثات الهواء ب�سورة م�ستمرة يف خمتلف حمافظات 

�سحار  ومنطقة  ال�سناعية،  الر�سيل  ومنطقة  الفحل،  ميناء  منطقة  من  كل  يف  ثابتة  حمطات  �سبع  توجد  حيث  ال�سلطنة، 

قرية  يف   )PM 10( العالقـة  اجلزيئـات  لر�سد  وحمطة  ال�سناعية،  �سور  ومنطقة  ال�سناعيـة،  ري�سوت  ومنطقة  ال�سناعية، 

البيئية  اأربع حمطات متنقلة يتم نقلها من موقع لآخر ح�سب مقت�سيات الظروف  اإىل عدد  امل�سفاة بولية بو�سر، بالإ�سافة 

ملحافظات ال�سلطنة، كما يوجد عدد ثمان حمطات لر�سد ملوثات الهواء يف منطقة ميناء �سحار ال�سناعي.

الرقابة على املواد امل�شعة

باإ�سدار ت�ساريح  الوزارة  تقوم  امل�سعة  املواد  الرقابة على  امل�سعة قال: »يف جمال  املواد  الرقابة على  يتعلق مبجال  اأما فيما 

التخزين  ملواقع  امليدانية  الزيارات  طريق  عن  لها  امل�ستخدمة  اجلهات  ومتابعة  امل�سعة  املواد  وا�ستخدام  وتخزين  ا�سترياد 

وال�ستخدام، وذلك للتاأكد من اإجراءات ال�سالمة املتخذة يف مواقع العمل وفقًا ملا حددته لئحة مراقبة واإدارة املواد امل�سعة، 

بالإ�سافة اإىل تنفيذ م�سروع اإن�ساء ال�سبكة الوطنية ملحطات ر�سد الإ�سعاع، والذي ي�سمل ت�سع حمطات لالإنذار املبكر لالإ�سعاع 

يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة، كما اأن الوزارة تقوم ب�سفة م�ستمرة بر�سد ومراقبة مراحل اإنتاج وا�سترياد وتخزين وتداول 

وا�ستخدام املواد الكيميائية والتخل�س منها وفقًا ملتطلبات الت�سريعات والقوانني البيئية املنظمة لذلك، ومنها نظام تداول 

اخلطرة  الكيميائية  املــواد  ت�سجيل  ولئحة   )95/46( رقم  ال�سامي  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الكيميائيات  وا�ستخدام 

والت�ساريح اخلا�سة بها ح�سب القرار الوزاري رقم )97/٢48(، كما يجري التقييم املتوا�سل للمخاطر والعمل على اإيجاد 

البدائل الكيميائية الأكرث اأمانًا للبيئة.

ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح 46



االهتمام بق�شايا البيئة

كرتاث  مواردها  على  واحلفاظ  وحمايتها  العمانية  بالبيئة  ال�سلطنة  اهتمام  اإن  معاليه:  قال  البيئة  بق�سايا  الهتمام  وحول 

طبيعي بالغ الأهمية، ور�سيدًا متجددًا خلطط التنمية وم�سروعاتها ياأتي انطالقا من توجيهات جاللة ال�سلطان قابو�س بن 

�سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه - وفكره ال�سامي نحو اأهمية ال�ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية للبالد باعتبارها ملكًا جلميع 

الأجيال، وهي مبثابة الركيزة الأ�سا�سية لال�سرتاتيجية الوطنية حلماية البيئة العمانية، حيث جنحت هذه ال�سرتاتيجية يف 

حتقيق العديد من الإجنازات على م�ستوى العمل البيئي داخل ال�سلطنة والتي متثلت يف خ�سوع املن�ساآت وامل�سانع للقوانني 

املنظمة حلماية البيئة و�سون املوارد الطبيعية واحلياة الفطرية، حيث اأ�سبحت متطلبات احلفاظ على البيئة ركنًا اأ�سا�سيًا 

واآلية متالزمة مع خطط التنمية التي ت�سعى لإدخال العتبارات البيئية يف جميع مراحل التخطيط والتنفيذ مل�سروعات الدولة 

الإمنائية، كما تنتهج الوزارة مبداأ تعزيز الوعي البيئي ودعم مبادئ التنمية امل�ستدامة، وتطوير العالقات يف املجالت البيئية 

واملناخية بني ال�سلطنة والدول الأخرى واإيجاد جمالت رحبة للتعاون مع الهيئات واملنظمات املتخ�س�سة، والتاأكد من �سالمة 

البيئة ومكافحة التلوث واملحافظة على التوازن البيئي يف اإطار اأهداف التنمية امل�ستدامة، وتر�سيخ مفاهيم ومتطلبات التعامل 

مع �سوؤون البيئة واملناخ على كافة امل�ستويات ومتثيل ال�سلطنة يف املوؤمترات الإقليمية والدولية.

التنوع االأحيائي

وحول احلفاظ على التنوع الأحيائي قال: تتوىل وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية م�سوؤولية و�سع اخلطط والربامج حلماية البيئة 

و�سون مواردها الطبيعية من خالل تطبيق القوانني والت�سريعات ملكافحة التلوث واملحافظة على النظم البيئية املختلفة �سمن 

اإطار الأهداف الأ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة، وحمايـة احليـاة الفطريـة و�سـون الطبيعـة واحلفاظ على املوارد املتجددة والعمل 

على ا�ستغاللها ب�سورة م�ستدامة، بالإ�سافة اإىل العمل على مراقبة وتقييم التغريات يف النظم اليكولوجية، واإعداد وتنفيذ 

�سعي حكومة  اإطار  واأ�ساف: يف  الحيائي.  التنوع  اإىل حماية  تهدف  التي  وامل�ساريع  الوطنية  العمل  ال�سرتاتيجيات وخطط 

ال�سلطنة حلماية و�سون مفردات احلياة الفطرية مت اتخاذ عدة اإجراءات قانونية هامة ملنع ال�سرار باملوائل الطبيعية وحماية 

احلياة الفطرية تتمثل يف ا�سدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين )٢٠٠١/١١4( ل�سمان 

ال�سادر  الفطرية  الحياء  و�سون  الطبيعية  املحميات  وقانون  الفطرية  احلياة  على  اأ�سرار  اأية  ومنع  البيئي  التوازن  حماية 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )٢٠٠3/6( والعديد من القرارات الوزارية حلظر قتل احليوانات والطيور الربية اأو الأ�سرار بالبيئة 

اإن�ساء نظام متكامل للمحميات الطبيعية واإعداد خطط تف�سيلية لإدارة مناطق �سون الطبيعة مبرا�سيم  الطبيعية، كما مت 

ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  47جـــــــائ



الكائنات  وحممية  العربي،  النمر  على  احلفاظ  بغر�س   ١997 عام  يف  اأن�سئت  والتي  �سمحان  جبل  حممية  ومنها  �سلطانية، 

احلية والفطرية يف عام ١994، وحممية ال�سالحف البحرية والتي اأن�سُئت يف عام ١996م، واأحدث املحميات الطبيعية التي 

مت الإعالن عنها هي حممية الأرا�سي الرطبة، وحممية جبل قهوان حيث مت الإعالن عنهما يف عام ٢٠١4م. اإىل جانب اإن�ساء 

م�ساتل لإكثار النباتات الربية وجمع بذور النباتات الربية وتوزيع ال�ستالت وزراعتها يف الأماكن املت�سررة للحفاظ على التنوع 

الحيائي النباتي.

االإ�شتدامة

ا�ستدامتها  ت�سمن  بطرق  وحمايتها  بها  املرتبطة  البيئيـة  والنظم  الأحيائي  التنوع  على  املحافظة  اإىل  احلاجة  مدى  وحول 

على ال�سعيد الدويل قال: وقعت ال�سلطنـة على اتفاقيـة التنـوع الإحيائي، و�سـادقـت عليها مبوجـب املر�سـوم ال�سلطاين رقم 

�سمان  يف  امل�ساهمة  اإىل  يهدف  والذي  الحيائية،  ال�سالمة  برتوكول  اإىل  والإن�سمام  الالزمة  التدابري  لإتخاذ   )94/١١9(

م�ستوى مالئم من احلماية يف جمال �سالمة نقل ومناولة واإ�ستخدام الكائنات احلية املحورة الناجتة عن التقنية الإحيائية 

احلديثة، والتي ميكن اأن يرتتب عليها اآثار �سارة على حفظ وا�ستدامة اإ�ستخدام التنوع الإحيائي، مع مراعاة املخاطر على 

الفطرية ومواطنها  اإتفاقية املحافظة على احلياة  اإىل  الإقليمي  امل�ستوى  ال�سلطنة على  اإن�سمت  والبيئة، كما  الإن�سان  �سحة 

الطبيعية اخلا�سة بدول جمل�س التعاون اخلليجي مبوجـب املر�سـوم ال�سلطانـي رقم ٢٠٠٢/67، وذلك تعزيزًا للجهود الإقليمية 

واحلر�س على دعم التنوع الحيائي والت�سدي ملختلف التحديات التي تتعر�س لها احلياة الفطرية يف منطقة اخلليج العربي.

التخفيف من حدة التغيريات املناخية

وفيما يتعلق بالتخفيف من حدة التاأثريات ال�سلبية للتغريات املناخية فقد قال معاليه: لقد اإنتهجت وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 

منذ عام ٢٠٠8م ا�سرتاتيجية بيئية من اأجل دمج موا�سـيع ومتطلبات ال�سوؤون املناخية يف اخلطط والإجراءات الوطنية؛حيث 

رقـم  الوزاري  القـرار  املناخيـة، وذلك مبـوجـب  ال�سوؤون  اإدارة  باإ�سدار لئحة  والقوانني  الت�سريعات  الوزارة يف جمال  قامت 

)٢٠١٢/١8( ال�سـادر بتاريــخ 4 مار�س ٢٠١٢م، والذي يق�سي بقيام املديرية العامة لل�سوؤون املناخية بعدة مهام من �سمنها: 

اإعداد قوائم وطنية حل�سر الإنبعاثات الب�سرية امل�سدر من جميع م�سادر الغازات الدفيئة وم�سارف هذه الغازات، واإعداد 

وتنفيذ برامج وطنية تت�سمن تدابري واإجراءات للتخفيف من تغري املناخ عن طريق معاجلة الإنبعاثات الب�سرية امل�سدر من 

م�سادر الغازات الدفيئة، واتخاذ تدابري واإجراءات لتي�سري التكيف ب�سكل مالئم مع تغري املناخ مع مراعاة توافق التدابري 

الواردة  بامل�ساريع  املناخية اخلا�س  ال�سوؤون  ترخي�س  اإ�سدار  اإىل  بالإ�سافة  بال�سلطنة  امل�ستدامة  التنمية  برامج وخطط  مع 
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غزلن يف حممية جدة احلرا�سي�س- ولية هيما، حمافظة الو�سطى



انتهائه. كما مت حتديث لئحة  تاريخ  �سهر من  اأخرى مماثلة خالل  للتجديد ملدد  قابلة  �سنتني  وتكون مدته  الالئحة،  بهذه 

بالقرار  ال�سادرة   )CDM-Projects( كيوتو بروتوكول  النظيفة حتت مظلة  التنمية  اآلية  اإ�ست�سدار موافقات م�ساريع  تنظيم 

بـتاريــخ  ال�سادر  الوزاري رقم )٢٠١3/53(  القرار  اأغ�سط�س ٢٠١٠م، وذلك ح�سب  بتاريخ ٢١  الوزاري رقم )3٠/٢٠١٠( 

7 اأبريل ٢٠١3م، كما مت حتديث لئحة اإدارة ال�سوؤون املناخية مبوجب القرار الوزاري رقم )٢٠١6/٢٠( ال�سادر بتاريخ ٢9 

مار�س ٢٠١6م، وذلك بعد ا�ستكمال اإجراءات مراجعتها من ِقبل اجلهات احلكومية املخت�سة، من اأجل تعزيز جهود ال�سلطنة 

املناخية،  التغريات  احلراري وحتديات  الإحتبا�س  لظاهرة  ال�سلبية  التاأثريات  مواجهة  ب�ساأن  الدويل  املجتمع  مع  وت�سامنها 

وتنفيذًا للتزاماتها يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق بها، واتفاق باري�س ب�ساأن 

تغري املناخ. واأ�ساف: مت اإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية للتغريات املناخية بالقرار الوزاري رقم )٢٠١6/٢3( ال�سادر بتاريخ 

١4 اأبريل ٢٠١6م، وذلك بهدف امل�ساهمة يف اقرتاح وتنفيذ ال�سيا�سات وخطط العمل الوطنية الالزمة للتكيف مع التاأثريات 

ال�سلبية الناجتة عـن التغيـرات املناخيـة، واملتعلقـة بالتخفيـف مـن انبعاثـات غـازات الإحتبا�س احلراري. كما قامت الوزارة 

باإجراء تعديل تنظيمي �سامل للمديرية العامة لل�سوؤون املناخية مبوجب القرار الوزاري رقم )٢٠١6/54( ال�سادر بتاريخ ١5 

التابعة لها ا�ستجابة للمتطلبات  اأغ�سط�س ٢٠١6م، وذلك بتعديل اخت�سا�ساتها وم�سميات واخت�سا�سات الدوائر والأق�سام 

الوطنية والدولية، لإ�سفاء مزيد من الكفاءة واملرونة واجلودة يف ت�سيري العمل الإداري وتنفيذ امل�ساريع ذات العالقة.

اجلهود الوطنية 

املناخية قال: قامت  التغريات  ال�سلبية لظاهرة الحتبا�س احلراري وحتديات  التاأثريات  الوطنية يف مواجهة  وحول اجلهود 

م�سروع  لتنفيذ   ،)UNEP( للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  وبالتعاون  قابو�س  ال�سلطان  جامعة  مع  اإتفاقية  بتوقيع  الــوزارة 

يف  ال�سلطنة  يف  الإداريــة  الوحدات  قدرات  وتعزيز  والت�سريعي،  املوؤ�س�سي  العمل  اإطار  تطوير  بهدف  املذكورة  ال�سرتاتيجية 

جمال الت�سدي لالآثار ال�سلبية للتغريات املناخية، وحتديد تاأثريات وخماطر التغريات املناخية على بع�س قطاعات التنمية 

ال�ساملة يف ال�سلطنة، وتقييم تلك التاأثريات واملخاطر وفقًا للمعايري الدولية املتبعة يف هذا ال�ساأن، وو�سع ال�سيا�سات والربامج 

واخلطط والإجراءات يف جمايل التخفيف من انبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري والتكيف مع تاأثريات وخماطر التغريات 

املناخية، وبخا�سة فيما يتعلق بتنفيذ بع�س الدرا�سات وامل�ساريع واملبادرات يف هذا ال�ساأن، بالإ�سافة اإىل نقل التقنيات وتعزيز 

بناء القدرات الوطنية يف جمال التغريات املناخية، ومن املوؤمل النتهاء من تنفيذ مكونات ال�سرتاتيجية املذكورة يف نهاية 

عام ٢٠١7م. 

ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح 5٠



تطوير التقييم الفني

ويف جمال تطوير التقييم الفني والتفتي�س امليداين قال معايل الوزير: »قامت الوزارة باإعداد دليل اإر�سادي للجهات املالكة 

للم�ساريع ب�ساأن حتديد نوعية البيانات واملعلومات اخلا�سة بف�سل ال�سوؤون املناخية يف درا�سات تقييم التاأثريات البيئيـة وفقًا 

للمنهجيات الدولية املتبعة يف هذا ال�ساأن يف عام ٢٠٠8م، والتي مت حتديثها عدة مرات كان اآخرها يف عام ٢٠١5م. كما مت 

اإعداد ا�ستمارة تقرير زيارة ميدانية من قبل املخت�سني بدوائر واأق�سام املديرية العامة لل�سوؤون املناخية، وذلك بهدف الإطالع 

على ملف امل�سروع املقرتح زيارته، والتح�سري اجليد للمحاور واملوا�سيع التي ينبغي على القائمني بالزيارة امليدانية للم�ساريع 

متابعتها والرتكيز عليها اأثناء الزيارة امليدانية، والتي من �سمنها التاأكد من مدى التزام امل�سروع باإ�سرتاطات ال�سوؤون املناخية 

الإلكرتونية اخلا�سة  البيانات  لقواعد  نظام  اإعداد  اإىل  بالإ�سافة  املناخية،  ال�سوؤون  ترخي�س  اأو  البيئية  املوافقة  الواردة يف 

بانبعاثات غازات الحتبا�س احلراري من امل�ساريع وفقًا للمنهجية املتبعة من ِقبل الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ«.

مبادرة املناخ

وحول مبادرة املناخ فقد قال معايل الوزير: » تزامنًا مع اإحتفالت ال�سلطنة بيوم البيئة العاملي، د�سنت وزارة البيئة وال�سوؤون 

اأجل  يونيو ٢٠١6م، وذلك من  بتاريخ 5  الوزارة  اأطلقتها  التي  اأخ�سر«  مل�ستقبل  اأف�سل  ملبادرة »مناخ  الأوىل  الدورة  املناخية 

ح�سر وتوثيق امل�ساريع والتطبيقات اخل�سراء والأفكار يف جمال التكيف مع التاأثريات ال�سلبية للتغريات املناخية والتخفيف 

من اإنبعاثات غازات الإحتبا�س احلراري )غازات الدفيئة(، كما قامت الوزارة بتد�سني مبادرة »مظلة الأوزون حتمي م�ستقبل 

اإىل توعية  املبادرة  لعام ٢٠١6م، وتهدف  الأوزون  العاملي حلماية طبقة  باليوم  ال�سلطنة  اإحتفال  اأبنائك«، وذلك تزامنا مع 

احلكومي  القطاع  وبني  الــوزارة  هذه  بني  والتعاون  ال�سراكة  وتعزيز  عليها  املحافظة  وكيفية  الأوزون  طبقة  باأهمية  املجتمع 

واملوؤ�س�سات العلمية والبحثية و�سركات القطاع اخلا�س واأفراد املجتمع.

اإلتزام ال�شلطنة باملواثيق واملعاهدات الدولية

وفيما يتعلق مبدى اإلتزام ال�سلطنة باملواثيق واملعاهدات الدولية الرامية اإىل حماية البيئة فقد قال معايل الوزير: »اأن ال�سلطنة 

ارتاأت اأهمية توحيد جهودها مع املجتمع الدويل للحد من التهديدات املختلفـة على البيئـة و�سرورة التـوازن بني البيئـة والتنميـة 

لتحقيق التنميـة امل�ستدامة يف كافة الأن�سطة، فاأن�سمت تبعًا لذلك اإىل العديد من التفاقيات والربوتوكولت الإقليمية والدولية 

الإتفاقيات  اأهم هذه  الطبيعية. ومن  املوارد  التلوث و�سون  الإقليمية من  البحار  واملناخية وحماية مياه  البيئية  يف اجلوانب 

ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  5١جـــــــائ



5٢

ال�سواطئ ال�سخرية يف عمان - موئل للحياة البحرية



اتفاقية بازل ب�ساأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�س منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام ب�ساأن تطبيق املوافقة 

ب�ساأن  ا�ستكهومل  واإتفاقية  الكيميائية،  التجارة  اآفات معينة متداولة يف  امل�سبقة عن علم بخ�سو�س مواد كيميائية ومبيدات 

ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  واتفاقية  الكيميائية،  للمواد  الدولية  لالإدارة  ال�سرتاتيجي  والنهج  الثابتة،  الع�سوية  امللوثات 

تغري املناخ، وبروتوكول كيوتو امللحق بالتفاقية الإطارية ب�ساأن تغري املناخ، واإتفاقية فيينا حلماية طبقة الأوزون، وبروتوكول 

وبروتوكول  الأحيائي،  التنوع  واتفاقية  الكيميائية،  الأ�سلحة  واإتفاقية حظر  الأوزون،  امل�ستنفدة لطبقة  املواد  ب�ساأن  مونرتيال 

قرطاجنة ب�ساأن ال�سالمة الحيائية، واتفاقية التجارة الدولية يف الأنواع الفطرية املهددة بالنقرا�س CITES، واتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة الت�سحر، واإتفاقية املحافظة على احلياة الفطرية ومواطنها الطبيعية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية، واملعاهدات والإتفاقيات الدولية اخلا�سة بالبيئة البحرية، وبروتوكول املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية.

موقف ال�شلطنة من نتائج وتو�شيات االأمم املتحدة للمناخ

وفيما يتعلق مبوقـف ال�سلطنـة من نـتـائـج وتو�سيـات الأمم املتحدة للمنـاخ )COP22( مراك�س، املغرب قال معاليه: »من اأجل 

الوفاء باإلتزامات ال�سلطنة باملواثيق واملعاهدات الدولية املعنية بال�سوؤون املناخية فقد �سادقت ال�سلطنة على اإتفاقيات ال�سوؤون 

املناخية )اإتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق بها، واإتفاقية فيينا حلماية طبقة الأوزون، 

وبروتوكول مونرتيال ب�ساأن املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وتعديالته( مبوجب مرا�سيم �سلطانية �سامية، وم�ساركتها الفاعلة 

يف الإجتماعات والدرا�سات وامل�ساريع املعنية بهذا ال�ساأن، وح�سولها على عدة منا�سب دولية يف الإتفاقيات البيئية الدولية 

املذكورة اأعاله، بالإ�سافة اإىل توقيعها على اإتفاق باريـ�س ب�سـاأن تغيـر املنـاخ يف �سهر اأبريل من عام ٢٠١6م. وتتعاون الوزارة 

ممثلة باملديرية العامة لل�سوؤون املناخية مـع عـدة منظمات واتفاقيـات بيئية اإقليمية ودولية يف جمال ال�سوؤون املناخية منها على 

�سبيل املثال ما ياأتي: اإتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ وبروتـوكول كيوتو الـملـحق بها، الهيئة احلكومية الدولية 

املعنية بتغري املناخ )IPCC(، و�سندوق املناخ الأخ�سر )GCF(، وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وجامعة الدول العربية، 

.)GEF( ومرفق البيئة العاملي ،)UNEP( وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة

تقرير البالغ الوطني االأول لل�شلطنة ب�شاأن تغري املناخ

ويف هذا ال�سياق اأو�سح معاليه اأن ال�سلطنة �سادقت على اإتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ مبوجب املر�سوم 

ال�سلطاين ال�سامي رقم )94/١١9(، ومن اأجل الوفاء باإلتزاماتها ب�ساأن اإعداد تقرير البالغ الوطني الأول لل�سلطنة ب�ساأن تغري 

املناخ، فقد قامت هذه الوزارة يف عام ٢٠١٢م بالتعاون مع جامعة ال�سلطان قابو�س وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة وبرنامج 

ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  53جـــــــائ



الأمم املتحدة الإمنائي من اأجل اإعداد تقرير البالغ الوطني الأول لل�سلطنة، وقد مت جتميع وحتليل البيانات اخلا�سة بالتقرير 

املذكور ا�ستناًدا اإىل البيانــات واملعلومــات املقدمـة من اجلـهات املخت�سـة ووفقـًا للمعاييـر واملنهجيات املحددة من قبل الهيئة 

احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )IPCC( ومقررات موؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ، 

حيث ت�سمن تقرير البالغ الوطني الأول لل�سلطنة اأربعة ف�سول رئي�سية منها على �سبيل املثال الظروف الوطنية، وجرد انبعاثات 

غازات الدفيئة الناجتة من القطاعات املختلفة ل�سنة ١994 بالإ�سافة اإىل درا�سة تاأثريات التغريات املناخية على ال�سلطنة، 

وذلك من خالل تقييم ه�سا�سة بع�س قطاعات التنمية ال�ساملة والنظم البيئية واملناخية والإيكولوجية.

 تقرير البالغ الوطني الثاين لل�شلطنة ب�شاأن تغري املناخ

وتقارير التحديث لفرتة ال�شنتنی

قال معايل الوزير: »قامت وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية بالتعاون مع كل من برنامج الأمم املتحدة للبيئة )UNEP( وجامعة 

التحديث  وتقارير  املناخ  ب�ساأن تغري  لل�سلطنة  الثاين  الوطني  البالغ  تقرير  اإعداد  اأعمال  بالبدء ر�سميًا يف  قابو�س  ال�سلطان 

لفرتة ال�سنتني يف �سهر اأكتوبر ٢٠١4م، حيث مت تنفيذ ثالث حلقات عمل من ِقبل عدد من اخلرباء واملخت�سني من املعاهد 

واملوؤ�س�سات الدولية املتخ�س�سة يف جمال التغريات املناخية«.

 التقرير االأول للم�شاهمات الطوعية املحددة وطنياً لل�شلطنة

ب�شاأن التكيف والتخفيف من تغري املناخ

واأ�ساف معاليه: مت التن�سيق بني الوزارة وجامعة ال�سلطان قابو�س واجلهات احلكومية املخت�سة لأجل تقدمي التقرير الأول 

للم�ساهمات الطوعية املحددة وطنيًا لل�سلطنة ب�ساأن التكيف والتخفيف من تغري املناخ اإىل اأمانة اإتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 

ب�ساأن تغري املناخ بتاريخ ١5 اأكتوبر من العام املا�سي ٢٠١5م اأ�سوة ببقية الدول الأطراف يف الإتفاقية املذكورة اأعاله، ويو�سح 

التقرير املذكور جهود ال�سلطنة يف جمايل التكيف والتخيف من التغريات املناخية.

 Sustainable Development وحول مدى مراعاة خطط وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة

لعام  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  اإعتماد خطة  »منذ  معاليه:  قال  فقد   ١5 و١4و   ١3 الأهداف  وخا�سة   Goals (SDGs) 2030

)٢٠3٠( يف قمة تغري املنـاخ بباريـ�س فـي �سبتمرب )٢٠١5( قامـت الـوزارة بامل�ساركـة مـع املخت�سيـن باملجلـ�س الأعلـى للتخطيـط 
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فـي اإجتماعات الفريـق الوطنـي املعنـي مبتابعـة تنفيـذ 

الأهداف، حيـث �ساركـت فـي تلك الإجتماعات بفاعليـة 

جميـع  تنفيـذ  يف  وا�سحـة  اإ�سهامات  لها  وكان  كبيـرة 

الأهداف مبا فيها الأهـداف )١3، و١4، و١5(.

الأحياءالبحرية وتنوعها ب�سكل فريد

�س�ست 
ُ
�أ

ل�سالح �لبيئة �لعاملية
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 معالي أحمد بن ناصر المحرزي 
وزير السياحة في حديث خاص 

 حول رؤية الوزارة بشأن السياحة البيئية ودورها 
في الحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي

»الهدف العام لهذه الوزارة يف اخلطة اخلم�شية التا�شعة )2٠16-2٠2٠م( متثل 

االقت�شادية  التنمية  لتحقيق  ال�شياحية  التنمية  ا�شتدامة  فر�ض  تعزيز  يف 

واالجتماعية«.

اإقت�شادنا وخلق فر�ض عمل من  ال�شياحة العمانية تن�ض على تنويع  »ر�شالة 

خالل تقدمينا للعامل جتارب �شياحية ثرية بطابع عماين«.

ت�شجيع  »تنفيذ« هي  االقت�شادي  التنويع  الوطني  الربنامج  »اإحدى مبادرات 

اإىل تعزيز  املبادرة  الطبيعية واملحميات وتهدف  املواقع  االإ�شتثمار اخلا�ض يف 

االإ�شتفادة من املحميات الطبيعية �شياحياً«.

ال�سياحية  والإمكانيات  للموارد  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اإىل  ال�سياحة  وزارة  ت�سعى 

تهديدات  ومن  اجلائر  الإ�ستخدام  ومن  والعبث  الهدر  من  وحمايتها  الطبيعية  البيئية 

وا�ستدامتها  جاذبيتها  على  واحلفاظ  �سيانتها  اإىل  بالإ�سافة  املناخية  والتغريات  التلوث 

ال�سياحية  املناطق  يف  للبيئة  ال�سديقة  العامة  واملرافق  الأ�سا�سية  البنية  خدمات  وتوفري 

وزير  املحرزي  نا�سر  بن  اأحمد  معايل  حدثنا  املو�سوع  هذا  وحــول  تنميتها،  امل�ستهدف 

حيث  والــدويل  الوطني  امل�ستوى  على  ال�سياحة  وزارة  واأدوار  جهود  عن  املوقر  ال�سياحة 

امل�ستدامة  ال�سياحة  اأمنــاط  اأحد  البيئية  ال�سياحة  »تعترب  فقال:  احلديث  معاليه  ا�ستهل 
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امل�ستدامة  ال�سياحة  العاملية  ال�سياحة  منظمة  عرفت  حيث  الوا�سع،  مبفهومها  امل�ستدامة  ال�سياحة  من  يتجزاأ  ل  جزء  وهي 

ومعاجلة  وامل�ستقبلية،  احلالية  والبيئية  والجتماعية  القت�سادية  الآثـــار  العتبار  يف  تاأخذ  التي  »ال�سياحة  اأنها  على 

البيئية  ال�سياحة  عرفت  البيئية  لل�سياحة  العاملية  اجلمعية  اأن  كما  امل�سيفة«،  واملجتمعات  والبيئة  ال�سياح،  اإحتياجات 

احلياة  نوعية  حت�سني  اإىل  ت�سعى  والتي  البيئة  على  مبحافظتها  عرفت  التي  الطبيعية  للمناطق  امل�سوؤول  »ال�سفر  اأنها   على 

للمجتمع املحلي«.

اأهداف ومزايا ال�شياحة

وفيما يتعلق باأهداف ومزايا ال�سياحة فقد قال معايل الوزير: »من اأهداف ومزايا ال�سياحة البيئية زيادة م�ساهمة ال�سياحة 

املحلية  للمجتمعات  فوائد  بها، وحتقيق  الإ�سرار  وتقلل من  البيئة  باأهمية  العام  الوعي  وتنمية  امل�سيفة،  الوجهة  ازدهار  يف 

البيئية  باخل�سائ�س  والتثقيف  امل�سيف،  البلد  ثقافة  واحرتام  لل�سياح،  ومر�سية  اآمنة  جتارب  وتوفري  �سراكة(،  )وظائف، 

وزيارة  املنطقة،  يف  الفطرية  احلياة  ل�سون  ال�سياحة  عوائد  من  جزء  وتخ�سي�س  زيارتها،  يتم  التي  للمواقع  والإجتماعية 

املناطق الطبيعية )املحميات الطبيعية - مناطق خم�س�سة لل�سياحة البيئية(، وا�ستخدام الطاقة البديلة )طاقة ال�سم�س - 

الرياح - الوقود احليوي(، وا�ستخدام الأبنية اخل�سراء )مواد �سديقة للبيئة - �سبط/تخفي�س ا�ستهالك الطاقة واملياه(، 

)اإعادة  النفايات  اإدارة  برنامج  وا�ستخدام  الأمطار(،  مياه  جتميع   - املياه  ا�ستخدام  )اإعادة  املياه  اإدارة  نظام  وا�ستخدام 

التدوير - معاجلة النفايات ال�سامة(.

روؤية الوزارة حول ال�شياحة البيئية

وحول روؤية وزارة ال�سياحة ب�ساأن ال�سياحة البيئية قال معالية: »و�سعت الوزارة مبادئ ال�سياحة امل�ستدامة والبيئية ن�سب عينيها 

وذلك احتذاًء بالنهج ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه يف هذا اجلانب، 

والذي ترجمته هذه الوزارة يف خططها التنموية، حيث اأن الهدف العام لهذه الوزارة يف اخلطة اخلم�سية التا�سعة )٢٠١6-

٢٠٢٠م( تتمثل يف تعزيز فر�س اإ�ستدامة التنمية ال�سياحية لتحقيق التنمية الإقت�سادية والإجتماعية من خالل املحافظة على 

البيئة ومواردها الطبيعية والإرث الثقايف والطبيعي مع ت�سخري كل الإمكانيات الالزمة للنهو�س بال�سياحة الداخلية من خالل 

توفري اخلدمات ال�سياحية وتكثيف الرتويج ال�سياحي داخل ال�سلطنة وخارجها خا�سة يف الدول املجاورة وتو�سيع نطاقه لي�سمل 

الأ�سواق النا�سئة ل�سمان جودة املنتج مبا يكفل املناف�سة ذات املردود الإيجابي يف ال�سوق العاملي لل�سياحة.

ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  57جـــــــائ



االأهداف التف�شيلية لل�شياحة امل�شتدامة

اأهداف تف�سيلية، وفيما يلي �سرد  اإىل  اأجل حتقيق هذا الهدف فقد متت ترجمته  اأنه من  واأو�سح معايل الوزير يف حديثه 

ال�سياحة  ومعايري  مبادئ  تطبيق  الآتي:  خالل  من  وذلك  والبيئية،  امل�ستدامة  بال�سياحة  ال�سلة  ذات  التف�سيلية  لالأهداف 

ومبا  ال�سياحية،  للتنمية  الأ�سا�س  قاعدة  ي�سكل  الذي  الثقايف  واملــوروث  الطبيعية  الــرثوات  على  احلفاظ  بهدف  امل�ستدامة 

يكفل ا�ستفادة املجتمع املحلي من عملية التنمية، وحتقيق التوازن الإقليمي يف التنمية ال�سياحية بهدف رفع امل�ستوى املعي�سي 

الداخلية؛ حيث  ال�سياحة  وتطوير حركة  وت�سجيع  وتوفري فر�س عمل،  ال�سلطنة  بكافة حمافظات  م�ساريع  واإقامة  للمجتمع، 

يعد منو احلركة ال�سياحية الداخلية من بني اأهم املوؤ�سرات لقيا�س التنمية ال�سياحية امل�ستدامة، وحتقيًقا لذلك فاإن اخلطة 

اخلم�سية التا�سعة ت�سعى اإىل ا�ستحداث الو�سائل والآليات الالزمة لت�سجيع وتطوير حركة ال�سياحة الداخلية بني حمافظات 

واملهرجانات، وتوفري  الفعاليات  اإقامة  الآليات: هي  تلك  اأهم  املحلية، من  للمجتمعات  ال�سلطنة بهدف حتقيق منافع جيدة 

البيئة املالئمة لإ�ستقطاب ا�ستثمارات القطاع اخلا�س يف التنمية ال�سياحية لتوفري بيئة جاذبة لإ�ستثمارات القطاع اخلا�س يف 

املجال ال�سياحي، كما اأن الوزارة تعمل جاهدة بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة، لتقدمي الت�سهيالت ال�سرورية 

جلذب وت�سجيع القطاع اخلا�س لالإ�ستثمار يف املجال ال�سياحي، الأمر الذي �سيعمل على توفري جتارب اآمنة ومر�سية لل�سياح 

وتوفري فر�س عمل للعمانيني، وتنويع املنتجات ال�سياحية بهدف الإ�ستفادة من املقومات ال�سياحية الطبيعية والثقافية والبنية 

الأ�سا�سية التي تقوم احلكومة بتنفيذها، فاإن الوزارة ت�سعى خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية التا�سعة اإىل التو�سع يف تنويع املنتج 

املنفعة  تعظيم  لهدف  ال�سياحية حتقيقا  التنمية  املحلية يف  املجتمعات  واإ�سراك  م�ستدامة،  �سياحية  تنمية  لإيجاد  ال�سياحي 

اإ�سراك  تعزيز  اإىل  الوزارة تهدف  فاإن  التا�سعة، ومن هنا،  �سنوات اخلطة اخلم�سية  املحلية خالل  للمجتمعات  القت�سادية 

املجتمعات املحلية يف التنمية ال�سياحية، وتعزيز جودة وتناف�سية اخلدمات ال�سياحية؛ حيث تعترب جودة اخلدمات ال�سياحية 

املقدمة باملوؤ�س�سات ال�سياحة وقدرتها التناف�سية من حيث الأ�سعار ونوعية اخلدمات من اأهم الأهداف التي ت�سعى الوزارة اإىل 

 الإ�ستمرار يف الرتكيز عليها وتعزيزها خالل اخلطة اخلم�سية التا�سعة، وتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة العاملة يف القطاع 

ال�سياحي من خالل تطوير ودعم هذه املوؤ�س�سات من خالل تقدمي احلوافز لتنمية وحت�سني اأدائها لتتمكن من توفري فر�س 

عمل للمجتمع املحلي.
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م�شاهمة املواقع ال�شياحية البيئية يف تنمية القطاع ال�شياحي

وحول م�ساهمة مواقع ال�سياحة البيئية يف تنمية القطاع ال�سياحي فقد قال معايل الوزير: »تعترب املواقع الطبيعية والبيئية ركيزة 

ال�سياحة يف ال�سلطنة والتي يعتمد عليها يف التنمية ال�سياحة )�سكل )١( املواقع واملعامل ال�سياحية يف ال�سلطنة( وبالإعتماد على 

مدى جاذبية تلك املواقع تقوم هذه الوزارة بتطويرها وتوفري اخلدمات ال�سياحية فيها لت�سبح مزارًا �سياحيًا، ويتم و�سعها يف 

اخلريطة ال�سياحية، واأ�ساف معالية: اأحد مبادرات الربنامج الوطني لتنويع القت�ساد »تنفيذ« هي ت�سجيع الإ�ستثمار اخلا�س 

يف املواقع الطبيعية واملحميات، وتهدف هذه املبادرة اإىل تعزيز ال�ستفادة من املحميات الطبيعية �سياحيًا وذلك عن طريق 

اإ�سناد اإدارة املحميات واملواقع الطبيعية الفريدة اإىل امل�ستثمرين املتخ�س�سني يف هذا املجال من القطاع اخلا�س وفقا لإطار 

تنظيمي حمدد يتم حتديده من قبل جلنة م�سرتكة بني وزارة ال�سياحة ووزارة البيئة وال�سوؤون املناخية؛ وبذلك تكون املحميات 

الطبيعية اأحد اأهم املنتجات ال�سياحة العمانية بحيث تكون لها م�ساهمة يف جذب ال�سياح وامل�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل 

للدولة وتوفري فر�س عمل جديدة، وقد مت اقرتاح عدد )3( مواقع لهذه املبادرة وهي حممية القرم الطبيعية، حديقة ال�سليل، 

واحلديقة اجليولوجية مبحافظة الو�سطى، كما يقوم حاليًا فريق العمل اخلا�س بهذه املبادرة بدرا�سة تلك املواقع واقرتاح 

اأف�سل ال�سبل والت�سورات لتلك املواقع ليتم طرحها للقطاع اخلا�س، حيث ي�سم هذا الفريق اأع�ساء من اجلهات املعنية بهذا 

اجلانب منها وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية واجلمعية العمانية للبيئة«.

�سكل )١(

ال�شاحلال�شحراءالودياناجلبال والتكويناتالنباتات واحليوانات

اجلمال، املها، الفهد، املاعز 

الربي،اأ�سجار التبلدي، احلديقة 

النباتية، اإلخ

جبل �سم�س، اجلبل الأخ�سر، كهف 

الكتان، عيون ولية نخل ال�ساخنة، 

الطريق املعلق يف وادي بني عوف، 

حديقة ال�سخور، اإلخ

وادي �ساب، وادي غول، وادي بني 

خالد، دربات، ال�سحنت، اإلخ
رمال ال�سرقية، الربع اخلايل، اإلخ

راأ�س مركز، م�سندم، حممية جزر 

الدميانيات، اإلخ

العادات والتقاليدالرموزالرتاث الثقايفمواقع الرتاث العاملياملدن والقرى

نزوى، م�سقط، م�سفاة، ملح، 

كمزار، اإلخ

الري بالأفالج، العازي، الأيايل، 

بات وخطم والعني، اإلخ

ح�سون وقالع، اأوبار،  قلهات، 

مواقع الع�سريني الربونزي 

واحلديدي، اإبراء، اإلخ

 اخلنجر، الكمة، اللبان، 

ال�سندباد، اإلخ

ا�سلوب حياة البدو، تربية الإبل، 

الفنون واحلرفيات، اإلخ
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دور الوزارة يف احلفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي

وفيما يتعلق بدور وزارة ال�سياحة يف احلفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي )الحيائي( ومدى التن�سيق والتكامل بني وزارة 

ال�سياحة واجلهات الأخرى املعنية بحفظ البيئة من اأجل تنمية م�ستدامة يف املواقع ال�سياحية البيئية ومدى مراعاة خطط 

ال�سرتاتيجية العمانية لل�سياحة ٢٠4٠م لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ٢٠3٠م فقد قال املحرزي: »تبذل الوزارة 

ال�سياحية؛  والأرا�سي  املواقع  لتقييم  ا�ستمارة  ت�سميم  وذلك من خالل  البيئي  التنوع  على  �سبيل احلفاظ  كبرية يف  جهودا 

حيث مت ت�سميم هذه ال�ستمارة لتقييم مدى �سالحية املواقع والأرا�سي ال�سياحية التي ترغب الوزارة يف طرحها لال�ستثمار 

لل�سياحة امل�ستدامة. ولتحقيق اللتزام املطلوب؛  الوا�سع  وت�سم هذه ال�ستمارة جمموعة من املعايري امل�ستنبطة من املفهوم 

فاإن الوزارة تلزم امل�ستثمر بالتقيد باملوافقات الالزمة لإقامة م�سروع �سياحي، واأبرز تلك املوافقات هي موافقة وزارة البيئة 

املواقع  ال�سياحية. ويف بع�س  املواقع  تنمية م�ستدامة يف  البيئة وحتقيق  امل�سروع بهدف احلفاظ على  املناخية على  وال�سوؤون 

ولأنواع معينة من امل�ساريع تطلب وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية من امل�ستثمر اأن يقدم درا�سة الأثر البيئي للم�سروع. كذلك 

تبذل الوزارة جهودا من خالل تبني منوذج الأبنية اخل�سراء يف ال�سلطنة: ويعترب منتجع األيال اجلبل الأخ�سر الذي نفذته 

ال�سركة العمانية للتنمية ال�سياحية )عمران( منوذجًا لالأبنية اخل�سراء واأحد التجارب الناجحة لل�سلطنة والذي ح�سل على 

�سهادة )ليد(، حيث اأنه مت فيه مراعاة اختيار املوقع املنا�سب للم�سروع، والت�سميم والبناء والتاأثيث مبا فيها نوعية الأدوات 

ال�سحية امل�ستخدمة واأنظمة التربيد وا�ستخدام اللوحات ال�سم�سية لت�سغيل ال�سخانات، وح�سن ا�ستغالل امل�ساحات يف الباحة 

اخلارجية، وعدم امل�سا�س بالبيئة النباتية يف املوقع عند ت�سميم ممرات امل�ساة وا�ستخدام تقنيات الري بالتنقيط، والإدارة 

املبتكرة يف التخل�س من مياه ال�سرف ال�سحي بامل�سروع، وا�ستخدام املواد من ال�سوق املحلي اأو من الدول املجاورة. واأكد 

املحرزي اأن وزارة ال�سياحة كان لها دور كبري يف قيام هذا امل�سروع، وبالرغم اأن الفكرة كانت جديدة؛ اإل اأنها �ساهمت يف 

اإعطاء عمران الت�سهيالت الالزمة لريى هذا امل�سروع النور ت�سجيعًا منها على مثل هذه امل�ساريع. ومن اجلهود كذلك ال�سعي 

لو�سع اإطار تنظيمي خا�س للمواقع ذات احل�سا�سية البيئية مثل منح منطقة بندر اخلريان يف حمافظة م�سقط �سفة املنطقة 

ال�سياحية البيئية العامة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين ٢٠٠7/45 اأي اأنها اأ�سبحت خم�س�سة لأغرا�س ال�سياحة البيئية العامة، 

للموقع، ومت  الإدارة  للدرا�سات املطلوبة لإعداد خمطط متكامل وخطة  الإطار املرجعي  باإعداد  الوزارة  ال�ساأن قامت  وبهذا 

مع  التن�سيق  كما مت  الدرا�سة،  املحافظة حول  مكتب  م�سقط يف  وايل  نائب  بح�سور  املنطقة  ر�سداء  مع  اجتماع  كذلك عقد 

الحتاد الدويل ل�سون الطبيعة لإعداد درا�سة متكاملة وعمل الإطار املرجعي للدرا�سات املطلوبة، بالإ�سافة اإىل التعاقد مع 

بع�س املكاتب املحلية املتخ�س�سة لعمل الدرا�سات البيئية والجتماعية واجليولوجية للمنطقة، كما مت عقد لقاءات متوا�سلة 

ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح 6٠



مع املجتمع املحلي بهدف التن�سيق للمراحل املختلفة للتطوير وحتديد احتياجاتهم من التطوير ال�سياحي، كما مت كذلك تنفيذ 

ور�سة عمل حول تطبيق موؤ�سرات ال�سياحة امل�ستدامة؛ حيث اأقيمت هذ الور�سة بالتعاون مع منظمة ال�سياحة العاملية خالل 

الفرتة من ١١-١3مايو ٢٠١5م بهدف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة وامل�ساهمة يف تعزيز معارف امل�ساركني باملوؤ�سرات 

الور�سة، قدمت  نتائج هذه  وكاأحد  املتعددة،  املقا�سد  العاملية وجتاربها وخرباتها يف  ال�سياحة  ملنهجية منظمة  وفقًا  البيئية 

املنظمة مقرتحات للموؤ�سرات التي تنا�سب درا�سة اجلدوى الفنية املزمع اعدادها لإن�ساء مر�سد جتريبي لل�سياحة امل�ستدامة 

يف منطقة اخلريان مب�سقط.

 اال�شرتاتيجية العمانية لل�شياحة 2٠4٠ ومالءمتها 

مع مبادئ ال�شياحة امل�شتدامة

واأ�ساف معايل الوزير: تبذل وزارة ال�سياحة جهوًدا حثيثة من خالل تبني ال�سرتاتيجية العمانية لل�سياحة ٢٠4٠م نهج ال�سياحة 

امل�ستدامة؛ حيث مت اأوًل �سياغة درا�سة ال�سرتاتيجية العمانية لل�سياحة وقفًا لأهداف تتالءم مع مبادئ ال�سياحة امل�ستدامة 

ومن اأبرزها زيادة م�ساهمة القطاع ال�سياحي يف الناجت املحلي الإجمايل، والتوافق مع عملية التنمية امل�ستدامة التي ت�سهدها 

العادات  على  احلفاظ  وكذلك  الوظائف،  فر�س  توفري  خالل  من  املواطنني  معي�سة  مب�ستوى  والإرتقاء  الأخــرى،  القطاعات 

والتقاليد، بالإ�سافة اإىل تعزيز الهوية العمانية، واأخرًيا فتح اآفاق اأمام املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

ر�شالة ال�شياحة العمانية

كما اأ�سار معايل الوزير اإىل اأن ر�سالة ال�سياحة العمانية التي خرجت بها ال�سرتاتيجية ن�ست على »نريد تنويع اقت�سادنا وخلق 

التوجيهية لال�سرتاتيجية  املبادئ  »اأن  واأ�ساف:  للعامل جتارب �سياحية ثرية بطابع عماين«.  فر�س عمل من خالل تقدمينا 

يف التطوير ال�سياحي تركز على حت�سني نوعية حياة املواطنني العمانيني، مع حتقيق فوائد للجهات املعنية الأخرى، وتر�سيخ 

ثقافة ال�سلطنة وتراثها وتقاليدها، واحلفاظ على املوارد الطبيعية و�سمان ا�ستدامتها، وحول فوائدها قال املحرزي: »تبنت 

ال�سرتاتيجية نهج ال�سياحة امل�ستدامة. ومن اأبرز فوائدها اأنها تعمل على توليد فوائد اإقت�سادية للمجتمعات املحلية، وامل�ساهمة 

يف حماية وتعزيز وتنمية الرتاث الطبيعي والثقايف، وزيادة ر�سى الزائر من خالل التجارب الأ�سيلة ذات الطابع العماين التي 

ت�سهل فهم ال�سائح لرموز ومفردات الثقافة املحلية«.

ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  6١جـــــــائ



ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح 6٢

الفنون ال�سعبية العمانية التقليدية

املروج اخل�سراء خالل ف�سل اخلريف يف حمافظة ظفار

اإمتطاء ظهور البل على كثبان الرمال ال�سحراوية 



 اال�شرتاتيجية العمانية لل�شياحة 2٠4٠ ومالئمتها 

مع مبادئ ال�شياحة البيئية

البيئية  ال�سياحة  مبادئ  مع  تتالءم  ملنهجية  وقفا  لل�سياحة  العمانية  ال�سرتاتيجية  درا�سة  �سياغة  مت  »كما  الوزير:  واأ�ساف 

والتي من اأبرزها اإ�سراك املجتمعات املحلية واجلهات ذات العالقة يف العملية التنموية. ويف هذا ال�ساأن؛ فقد مت تنفيذ حلقات 

عمل يف )١٠( حمافظات يف ال�سلطنة والتي ا�ستهدفت القطاعني العام واخلا�س وممثلي احلكومة و املجتمعات املحلية يف 

�سخ�س،   5٠٠ مقابلة  مت  حيث  والأعيان،  وال�سيوخ  وال�سورى  الدولة  جمل�سي  واأع�ساء  والولة  املحافظون  وهم  حمافظة  كل 

وزيارة اأبرز املواقع وامل�ساريع ال�سياحية يف املحافظات التي مت زيارتها، وقد ا�ستغرقت هذه املهمة )3( اأ�سابيع، كما مت عقد 

فيها  �سارك  العام واخلا�س، حيث  القطاعني  الدولة من  امل�ستويات يف  عدد )3٢( مقابلة �سخ�سية مع �سخ�سيات خمتلفة 

حوايل 6١ �سخ�سا، ومت اأي�سا تنفيذ )8( دورات تدريبية متخ�س�سة �سارك فيها اأكرث من ٢٠٠ �سخ�س من خمتلف اجلهات 

املعنية بهدف زيادة اإملامهم بجوانب الأن�سطة ال�سياحية التي تت�سمنها ال�سرتاتيجية ومتكينهم من امل�ساركة يف عمليات تنفيذ 

ال�سرتاتيجية بعد اكتمالها واإعتماد خطة تطبيقها«.

واأو�سح معايل الوزير اأن من اأبرز مبادئ ال�سياحة البيئية اأي�سا التوافق مع عملية التنمية امل�ستدامة التي ت�سهدها القطاعات 

اأخذت بعني  اأبرز درا�ساتها وا�سرتاتيجياتها والتي  الوزارة مبخاطبة كل اجلهات املعنية للح�سول على  الأخرى حيث قامت 

الإعتبار يف تنفيذ ال�سرتاتيجية، كما مت عقد )9( جل�سات حوارية مع القطاعات ذات العالقة مثل: قطاع التعليم والتدريب 

ال�سياحي، وقطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، وقطاع البيئة، وقطاع الرتاث، وقطاع النقل، وقطاع الفنادق، وقطاع ممثلي 

مكاتب تنظيم الرحالت، وقطاع الطريان، وغريها من القطاعات ذات العالقة بالقطاع ال�سياحي، حيث بلغ جمموع امل�ساركني 

يف هذه املقابالت )9٢( �سخ�سا.

املبادرات

اأبرز املبادرات التي ترتكز على مبادئ ال�سياحة البيئية التي خرجت بها درا�سة ال�سرتاتيجية العمانية لل�سياحة قال  وحول 

معايل وزير ال�سياحة: »خرجت درا�سة ال�سرتاتيجية العمانية لل�سياحة بعدد من املبادرات التي ترتكز على مبادئ ال�سياحة 

البيئية حيث كانت املبادرة الأوىل حول »اإيجاد برنامج لال�ستدامة البيئية والثقافية« حيث اأن مقيا�س الداء الرئي�سي لهذه 

املبادرة �سيكون موؤ�سًرا معرتفا به عامليًا لال�ستدامة البيئية، وت�سمل املبادرة على م�سارات العمل التالية:

ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  63جـــــــائ



اإطالق حملة توعوية بعنوان: »بيئتنا، م�ستقبلنا«.   -١

توفري برامج تدريبية متخ�س�سة يف جمال ا�ستدامة ال�سياحة.   -٢

اإعداد برنامج طويل املدى لتح�سني تخطيط واإدارة ال�سياحة يف املناطق املحمية واملواقع الثقافية والأثرية بهدف �سمان    -3

مواءمة اخلدمات ال�سياحية التي �سيتم توفريها مع ح�سا�سية تلك املواقع. 

اأما املبادرة الثانية فكانت »تفعيل كيان خمت�س بامل�سوؤولية الإجتماعية عن ال�سياحة« حيث اأن مقيا�س الأداء الرئي�سي لهذه 

املبادرة �سيكون موؤ�سر ر�سى اجلهات املعنية، وت�سمل املبادرة على م�سارات العمل التالية:

اإن�ساء الكيان املخت�س بامل�سوؤولية الإجتماعية عن ال�سياحة مب�ساركة القطاع اخلا�س.   -١

اإن�ساء مر�سد عمان لل�سياحة امل�ستدامة.  -٢

تطوير برنامج وطني خا�س باإ�سدار �سهادات ال�سياحة امل�ستدامة للموؤ�س�سات امللتزمة با�سرتاطات    -3 

ومعايري ال�سياحة امل�ستدامة. 

الرتكيز على معايري ال�ستدامة البيئية والإجتماعية والثقافية يف امل�ساريع ال�سياحية اجلديدة.   -4

امليزة التناف�شية

وحول امليزة التناف�سية قال معايل الوزير: 

حددت ال�سرتاتيجية ت�سعة مناذج �سياحية 

فيها،  تناف�س  اأن  لل�سلطنة  ميكن  خمتلفة 

مع  النماذج  هــذه  تنا�سب  مراعاة  ومتــت 

واملحلية  العاملية منها  امل�ستهدفة  الأ�سواق 

ومعظم هذه النماذج �ستعمل على ت�سجيع 

 )٢( �سكل  ال�سلطنة.  يف  البيئية  ال�سياحة 

ت�سعة مناذج �سياحية خمتلفة لل�سلطنة.

ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح 64

�سكل )٢(



الدرا�شات البيئية املتخ�ش�شة وتقييم 

االأثر البيئي

وفيما يتعلق بتنفيذ درا�سات بيئية متخ�س�سة ملعظم املواقع 

اإىل  بالإ�سافة  تطويرها،  يف  الــوزارة  ترغب  التي  الطبيعية 

ال�سياحية  واملنتجات  املناطق  من  لعدد  البيئي  الأثــر  تقييم 

حيث  تنفيذها  مت  درا�سات  ثالثة  هناك  الوزير:  معايل  قال 

ال�ساملة  التاأثريات  »درا�سة  بعنوان  الأوىل  الدرا�سة  جاءت 

مع  بالتعاون  )٢٠١7م(«:  املتكاملة  ال�سياحية  للمجمعات 

تقييم  على  الدرا�سة  هذه  تهدف  قابو�س  ال�سلطان  جامعة 

الأثر البيئي والإجتماعي والإقت�سادي للمجمعات ال�سياحية 

املتكاملة، واأما الدرا�سة الثانية بعنوان: »درا�سة تطوير وادي 

ل�سون  الــدويل  الحتــاد  مع  بالتعاون  )٢٠١٢م(«:  دربــات 

لهدف  وتخطيطية  واجتماعية  بيئية  درا�سة  بهدف  الطبيعة 

اأهــداف  ويحقق  اجلــوانــب  تلك  يرعى  عــام  اإعـــداد خمطط 

وثرواتها  املنطقة  على طبيعة  واحلفاظ  امل�ستدامة  ال�سياحة 

بعنوان:  كانت  الثالثة  والدرا�سة  املحلي،  املجتمع  باإ�سراك 

ال�سياحية  للتنمية  والإقت�سادية  الإجتماعية  الأبعاد  »درا�سة 

جامعة  مع  بالتعاون  )٢٠١١م(«:  الأخ�سر  اجلبل  نيابة  يف 

ال�سلطان قابو�س بهدف تنظيم التنمية ال�سياحية يف اجلبل 

ب�سكل  املن�سودة  الأهــداف  اإىل  للو�سول  وتوجيهها  الأخ�سر 

املجتمع  حاجات  تلبية  يف  بذلك  لت�سهم  وم�سوؤول  مــتــوازن 

املنفعة  حتقيق  مع  الأ�سا�سية  بقيمه  الإ�ــســرار  دون  املحلي 

 n             .القت�سادية للمجتمع املحلي

       

متتاز ال�سلطنة بوجود اأنواع من الطيور تعي�س يف بيئات خمتلفة
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 اأ�سفودل�سي - جنوب عمان، حيث توجد 

يف منطقة واحدة على جبل قمر يف راأ�س �ساجر
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 سلطنة عمان عضو 
في المجلس التنفيذي لليونسكو

حظيت �سلطنة عمان بالرت�سيح واختيارها �سمن املجل�س التنفيذي لليون�سكو يف نوفمرب ٢٠١5م، خالل الدورة الثامنة 
والثالثني للموؤمتر العام، ممثلة يف �سعادة الدكتورة ال�سفرية �سمرية املو�سى املندوبة الدائم لل�سلطنة لدى اليون�سكو، وملدة 

اأربع �سنوات لتكون واحدة �سمن الهيئتني الرئا�سيتني للمنظمة - اإىل جانب املوؤمتر العام - فاإن املجل�س التنفيذي يكفل تنفيذ 

ويكلف  ال�سنة،  يف  مرتني  يجتمعون  ع�سًوا  وخم�سون  ثمانية  من  املجل�س  ويتاألف  املطلوب.  النحو  على  العام  املوؤمتر  قرارات 

اأي�سا فر�سة للدول الأع�ساء مل�ساندة مواقفها الوطنية  املجل�س ب »�سمان الإدارة ال�ساملة لليون�سكو«. ومع ذلك، فاإنه يوفر 

الأطراف.  املتعدد  امل�ستوى  على  احلوار  وتعزيز  الأفكار  لتقارب  منرب  فهو  وبذلك  املنظمة.  م�سلحة  تعزيز  مع  والإقليمية، 

وت�ستفيد ال�سلطنة ب�سكل كامل من هذه املن�سة - لكونها ع�سوًا ن�سطًا يف جمل�س الإدارة - يف دعم قيم ال�سلطنة والتعاون مع 

الدول الأع�ساء الأخرى من اأجل حتقيق فاعلية اليون�سكو، ول�سيما يف اإطار اأهداف التنمية امل�ستدامة.

وي�سهد عام ٢٠١5م و�سع خطة التنمية لعام ٢٠3٠م، والتي ت�سارك فيها اليون�سكو م�ساركة كاملة، فكون ال�سلطنة ع�سوًا يف 

جمل�س الإدارة فاإن ذلك مينحها فر�سة جيدة ملتابعة عمل اليون�سكو عن كثب من اأجل حتقيق خطة عام ٢٠3٠م ويدعوها اإىل 

تعزيز العمل من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة. وهذا هو داأب ال�سلطنة على مدى العامني املا�سيني، مما يعك�س روؤيتها يف 

هذا ال�سدد. 

وتبذل ال�سلطنة ق�سارى جهدها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة لي�س فقط على ال�سعيد الوطني ولكن اأي�سا على امل�ستوى العاملي، 

حيث تعد جائزة ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة �سهادة على هذا اللتزام. كما ينعك�س هذا الإلتزام اأي�سا من خالل ال�سيا�سات 

البيئية لل�سلطنة، وم�ساركتها يف ال�سياحة امل�ستدامة، وحماية الرتاث الثقايف والطبيعي، واهتمامها الكبري بالق�سايا املت�سلة 

باملياه، وكذلك التزامها يف جوانب اأخرى من التنمية امل�ستدامة مثل امل�ساواة بني اجلن�سني والتعليم من اأجل املواطنة العاملية 

ل�سمان ح�سول الأجيال القادمة على القيم والو�سائل الالزمة لبناء م�ستقبل م�ستدام.
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وتتجلى هذه امل�ساركة الكبرية من اأجل التنمية امل�ستدامة من 

خالل مداخالت ال�سلطنة ومقرتحاتها يف اإجتماعات املجل�س 

التنفيذي. وقد دعت ال�سلطنة بقوة يف بياناتها الوطنية اإىل 

ا�ستخدام اأهداف التنمية امل�ستدامة كخارطة طريق لربنامج 

البيئة  بحماية  يتعلق  وفيما  القادمة.  ال�سنوات  يف  اليون�سكو 

املتعلقة  البنود  ال�سلطنة  دعمت  فقد  الطبيعية،  والعلوم 

القطاعات  التعاون بني  و�سجعت على  املناخ،  تغري  مبكافحة 

اإجــراء  اإتخاذ  اإىل  دعــت  حني  يف  املجال،  هــذا  يف  املختلفة 

النحو  على  املناخ،  تغري  ب�ساأن  اليون�سكو  قبل  من  حتويلي 

نطاق  على  امل�سرتكة  الأ�سا�سية  املبادئ  يف  عليه  املن�سو�س 

منظمة الأمم املتحدة اإزاء اإجراءات تغري املناخ. كما �ساركت 

الدول  عمل  بخطة  املتعلقة  البنود  على  التوقيع  يف  ال�سلطنة 

اأنها ل  الإعتبار  الأخذ بعني  النامية، مع  ال�سغرية  اجلزرية 

يتعلق  فيما  �سيما  ول  اأخــرى،  بنود  اإ�سافة  اإىل  بحاجة  تزال 

بتغري املناخ. كما اأيدت ال�سلطنة ب�سدة الدبلوما�سية العلمية 

امل�ستدامة وذلك  والتنمية  لل�سالم  العلم كعامل حمفز  ودور 

من خالل اإجتماعات املجل�س. 

اأهمية جمع  على  مــرارًا  ال�سلطنة  اأكدت  ذلك،  على  وعالوة 

البيانات من اأجل التنمية امل�ستدامة، ودعمت يف هذا ال�سدد 

البيانات  تبادل  ومن�سات  لالإح�ساء  اليون�سكو  معهد  عمل 

والــذي  لليون�سكو  الـــدويل  الــهــيــدرولــوجــي  الــربنــامــج  مثل 

يوفرالبيانات املتعلقة باملياه املفتوحة. واأخرًيا، ونظًرا لدورها 

بقوة  �سلطنة عمان  امل�ستدامة، عززت  ال�سياحة  القيادي يف 

هذا النوع من ال�سياحة من خالل التعاون مع الدول الأع�ساء 

الإن�سان  ا�سرتاتيجية  يف  البعد  هذا  اإدراج  ل�سمان  الأخــرى 

على  والتاأكيد  ٢٠١5-٢٠٢5م،  من  للفرتة  احليوي  واملحيط 

عملية ح�ساد الرطب
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وادي �ساب، ولية �سور - واحدة من الأودية الأكرث زيارة يف عمان



ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  69جـــــــائ

�أ�س�ست 

ل�سالح �لبيئة �لعاملية

اأهمية ال�سياحة امل�سوؤولة فيما يتعلق مبواقع اليون�سكو املعنية 

الرتاث  ومواقع  اجليولوجية  احلدائق  احليوية،  )املحميات 

الطبيعي العاملي(.

وتغري  البيئة  حماية  على  تقت�سر  ل  امل�ستدامة  التنمية  اإن 

اأي�سا عددًا من القيم مثل التعليم  املناخ فح�سب، بل ت�سمل 

والإدماج  اجلن�سني  بني  وامل�ساواة  العاملية  املواطنة  اأجل  من 

والتي  الثقافات  بني  واحلوار  ال�سباب  وم�ساركة  الجتماعي 

تعد قيمًا اأ�سا�سية لبناء م�ستقبل م�ستدام. كما نادت ال�سلطنة 

اإىل هذه املبادئ من خالل مداخالتها مع الرتكيز على قوة 

اليون�سكو الناعمة يف تعزيز هذه القيم. ومن خالل متابعتها 

اأجل املواطنة العاملية،  لعمل اليون�سكو يف جمال التعليم من 

نهج  اتباع  اإىل  القيا�س؛ كما دعت  يتعلق مبوؤ�سرات  فيما  اأي 

والجتماعية  القت�سادية  باأبعاده  لالإدماج  ومتكامل  �سامل 

وم�ساركتهم  لل�سباب  الرئي�س  الدور  على  واأكدت  والثقافية، 

الكاملة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة. وكذلك طرحت 

ال�سلطنة عدة م�ساريع مقررة تتعلق بامل�ساواة بني اجلن�سني 

الأع�ساء حول مو�سوع  ر�سمي من  كونها ترتاأ�س فريقًا غري 

قدمت  ولــذلــك  اليون�سكو.  �سمن  اجلن�سني  بــني  املــ�ــســاواة 

ال�سلطنة، بالنيابة عن هذه املجموعة، م�ساريع مقررة ل�سمان 

اتباع نهج حتويلي اإزاء نوع اجلن�س الذي تتبعه اليون�سكو، مع 

هذا  يف  املنظمة  عمل  ملتابعة  لــالأداء   )SMART( موؤ�سرات 

ال�سدد.  

غري  ب�سكل  امل�ستدامة  للتنمية  ال�سلطنة  دعم  وينعك�س  هذا 

بتمويل  املتعلقة  ومقرتحاتها  مداخالتها  خالل  من  مبا�سر 

يف  امل�ساركة  ال�سروري  من  اأنه  والواقع  واإدارتها.  اليون�سكو 

تعزيز كفاءة املنظمة لتمكينها من رفع فاعليتها وتاأثريها يف 

اإطار اأهداف التنمية امل�ستدامة. ويف هذا ال�سدد فقد اأعدت 

وا�ستدامة  كفاءة  لتعزيز  مقررة  م�ساريع  وقدمت  ال�سلطنة 

اإىل  احلاجة  على  التاأكيد  مع  املــيــدان،  يف  اليون�سكو  عمل 

ا�ستجابات حملية مالئمة لتعزيز امللكية. كما اأكدت يف عدة 

منا�سبات على اأهمية البحوث والربامج القائمة على الأدلة، 

والتقييمات النوعية ل�سمان الر�سد اجليد لفاعلية براجمها.

التنفيذي  املجل�س  يف  الع�سوية  اأن  بالذكر  اجلدير  ومــن   

يف  املنظمة  عمل  تعزيز  لزيادة  جيدة  فر�سة  هي  لليون�سكو 

جمالت اإخت�سا�سها، مبا يف ذلك التنمية امل�ستدامة. بيد اأن 

هذا العمل ينبغي اأن ي�ستكمل بامل�ساركة الكاملة يف من�سات 

الذي  العام  املوؤمتر  مثل  اليون�سكو،  داخل  الأخــرى  التبادل 

الن�سطة  وامل�ساركة  اليون�سكو،  وميزانية  برنامج  فيه  يعتمد 

يف الجتماعات الإعالمية واحللقات الدرا�سية والجتماعات 

و�سيلة  والتي هي  اليون�سكو،  التي تنظمها  الدولية  احلكومية 

اأجل  من  املنظمة  لعمل  داعمة  قيمة  لإ�سافة  فاعلة  اأخــرى 

ببذل  كاماًل  التزاًما  ال�سلطنة  وتلتزم  امل�ستدامة،  التنمية 

ق�سارى جهدها يف هذا ال�سياق. 
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سلـطـنـة ُعـمـان

جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب وهو ثالث اأكرب جامع يف العامل. وي�سع   ١

املبنى الرئي�سي للجامع ٢٠٠٠٠ م�سلِ وهو يحتوي على اأكرب �سجادة 

فار�سية متت �سناعتها يدويًا 

ظلت ولية مطرح على الدوام مركًزا جتارًيا، وت�ستهر مبناظرها   ٢

ال�ساحرة الأّخاذة يف الليل حيث تعج باحلركة والن�ساط 

دار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط   3

4   عملية طبخ الرطب

ـــــاألردن  ــة عـــّمـــان ب ــن ــدي ــم ـــة عــشــر ب ـــع ـــراب ــــهــــا ال ـــزة فـــي دورت ـــائ ـــج ــتــســلــيــم ال ـــال ب ـــف ـــت االح 7٠

تعترب �سلطنة ُعمان من اأقدم الدول يف العامل العربي، وتقع 

ل�سبه  ال�سرقية  اجلنوبية  الزاوية  يف  ال�سرطان  مــدار  على 

 3١65 البحرية  �سواحلها  طــول  ويبلغ  العربية،  اجلــزيــرة 

كيلومرت ممتدة من بحر العرب، ومدخل املحيط الهندي يف 

اإىل  تنتهي  حتى  ُعمان  بحر  ،اإىل  ال�سرقي  اجلنوبي  طرفها 

م�سندم �سماًل، وت�ساركها احلدود ثالث دول هي اجلمهورية 

اليمنية من جهة اجلنوب الغربي، واململكة العربية 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 م�سيق هرمز عن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، 

وحيث اأنها تطل على املحيط الهندي و�سرق اأفريقيا واخلليج 

العربي، فهي بذلك حتتل موقعًا حيويًا وا�سرتاتيجيًا مهمًا.  

 n     
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٢

لمـحـة عن عـمـان
٢

3٠9،5٠٠ كم امل�شاحة:  

4،558،847 )يونيو عام ٢٠١7م( عدد ال�شكان: 

م�سقط العا�شمة:  

العربية )مع انت�سار وا�سع للغة الإجنليزية( اللغة الر�شمية:  

الإ�سالم الديانة:  

توقيت جرينت�س +4 التوقيت:  

الريال العماين. ١ ريال = ٢،58 دولر اأمريكي العملة:  

3،١65 كم طول ال�شواحل: 

3،٠٠4 م ١٠،٠٠٠ قدم/ جبل �سم�س اأعلى قمة جبلية:  

حار و رطب �سيًفا و معتدل �ستاء املناخ:  

١8 نوفمرب اليوم الوطني:  

ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ــــة  ــــاي ــــم ــــح ل ـــــــوس  قـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــان   - ــــو  ــــك ــــس ــــون ــــي ال ـــــــزة  7١جـــــــائ
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