املقدمة

عقــد معــرض عــان للبيئــة لهــذا العــام خــال الفــرة مــن ٢٢-٢٠ينايــر
٢٠١٣م.وقــد نظــم املعــرض عــن طريــق الرشكــة العامنيــة للتجــارة
واملعــارض الدوليــة وذلــك تحــت رعايــة وزارة البيئــة والشــؤون املناخيــة
 .و قــد ركــز املعــرض هــذا العام عــى مناقشــة موضوع»الطاقــة النظيفة
يف عــان» .وقــد رعــى االفتتــاح الرســمي لهــذه الفعاليــة معــايل الشــيخ/
ســعد بــن محمــد الســعدي،وزير الشــؤون الرياضيــة .وقــد تنــاول
املعــرض عــددا ً مــن املوضوعــات املتعلقــة بالبيئــة وآليــات الوصــول إىل
بيئــة صحيــة ونظيفة.وقــد شــارك يف هــذة الفعاليــة مــا يزيــد عــى٣٠
مؤسســة حكوميــة وخاصــة ســاهم بعضهــا يف عــرض آخــر مــا توصلــت
إليــه مــن معلومــات وتقنيــات يف مجــال البيئــة النظيفــة مــن خــال
املؤمتــر القائــم عــى هامــش الفعاليــة والــذي أقيــم يف فنــدق جولــدن
توليــب .وقــد غطــى املؤمتــر املوضوعــات التالية:تحــدي التغــر املناخــي
والحلــول التقنية واإلشــكاالت والسياســات املتعلقة باالســتثامر واألعامل.
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مركز عامن للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

اســتجاب ًة لألوامــر الســامية التــي صــدرت مــن لــدن موالنــا حــرة
صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظم-حفظــه
اللــه ورعاه-تــم إنشــاء مركــز املــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة
تحــت مظلــة مجلــس البحــث العلمــي .حيــث جــاءت هــذه األوامــر
لتعكــس الرؤيــة الثاقبــة والحكيمــة لجاللتــه يف مجــال حفــظ التنــوع
البيولوجــي وصــون املــوارد الحيويــة التــي حبــا اللــه بهــا بالدنــا
ومــا لهــا مــن أهميــة و تتتمثــل مهمــة املركــز يف تعزيــز االعــراف،
واالســتغالل املســتدام وإعطــاء قيمــة للتنــوع الــورايث يف الحيوانــات
والنباتــات والكائنــات الدقيقــة يف ســلطنة عــان كمــورد تـرايث طبيعــي.
والرؤيــة األساســية للمركــز تتمثــل يف أنــه يف العقــد القــادم ،ســوف
يتطــور مركــز املــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة كمركــز تعــاوين
يضــم جميــع انشــطة املــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة ،مــا
ســيقوم بتعزيــز االســتخدام املســتدام للمعرفــة يف مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة ورشائــح املجتمــع ،وكذلــك بالرقــي بالبحــث العلمــي
واالبتــكار للمســتويات العامليــة .وهــذا الجهــد الوطنــي التعــاوين
ســيمكن مــن االنفتــاح عــى مجــاالت العلــوم الدوليــة ،وســتكون إحــدى
أولوياتــه بنــاء قــدرات وطنيــة معــرف بهــا يف مجــال املــوارد الوراثيــة.
باإلضافــة إىل ذلــك يهــدف املركــز إىل تحقيــق التفــوق يف جميــع
املجــاالت ذات الصلــة باملــوارد الوراثيــة ،مــن التعليــم والبحــث

العلمــي إىل االبتــكار واالســتثامر و جميــع أهــداف املركــز متكاملــة
يعــزز بعضهــا البعــض مبــا يتيــح االســتخدام االمثــل للجميــع.
وســوف يقــوم املركــز برتجمــة االســراتيجية املقرتحــة يف  28برنامجــاً
أساســياً و تكميلي ـاً تــم وضعهــا عــى أســاس تحقيــق أهــداف إنشــاء
املركــز .وتبــدأ مراحــل تشــغيل املركــز املقرتحــة مبرحلــة ما قبل التأســيس
ومدتهــا  3ســنوات مــن أجــل صقــل الجوانــب املوضوعيــة والتنفيذيــة
وكذلــك رفــع وعــي املجتمــع بأهميــة املــوارد الوراثيــة وإنشــاء أســس
املركــز ،ثــم وعــى مــدى الســنوات العــر التاليــة وبوجــود مركــز قــوي
تعــاوين ســيتم زيادة املعرفــة واســتخدامها بعدها حصاد النتائــج القيمة.
طبيعة املشاركة
شــارك مركــز عــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة يف املعــرض
بركــن خــاص تــم تهيئتــه مــن قبــل فريــق العمــل املشــارك يف املعــرض
باألثــاث املناســب واللوحــات التوضيحيــة واملجســات وأجهــزة العــرض
املختلفــة مثــل التلفــاز والحاســب اآليل وذلــك الســتقبال الــزوار مــن
األطفــال و طلبــة املــدارس و املؤسســات املشــاركة .كــا تــم رشاء
بعــض امللصقــات وأقــام التلويــن ألنشــطة األطفــال الذيــن زاروا الركــن
الخــاص باملركــز.و قــد تنــاوب فريــق العمــل اإلرشاف عــى ركــن املركــز
و اســتقبال الــزوار و الــرد عــى اســئلتهم و التواصــل معهــم بشــأن
الــدور الــذي يقــوم بــه املركــز و مــا لــه مــن أهميــة بالنســبة للســلطنة
و مســتقبل أجيالهــا القادمــة.و عــى هامــش املعــرض ،اقيــم مؤمتــر
بعنــوان « تســخري إمكانــات الطاقــة املتجــددة يف ســلطنة عــان» و قــد
شــاركت املديــرة التنفيذيــة ملركــز املــوارد الوراثيــة الدكتــورة  /ناديــة
الســعدية يف هــذا املؤمتــر الــذي اســتمر ملــدة يومــن يف فنــدق جولــدن
توليــب (مســقط) .و قــد تنــاول املعــرض املوضوعــات التاليــة:
 السياسات والضوابط املتعلقة بالطاقة املتجددة. التمويل و االستثامر يف مشاريع الطاقة املتجددة. الحلول املتعلقة بالتحديات التي تواجهها الطاقة املتجددة. -التغري املناخي و إدارة املخلفات و إعادة التدوير.

عــر بعــض الــزوار مــن األرس العامنيــة عــن مــدى ارتياحهــم لنبــأ افتتــاح
املركــز خاصــة بعــد اســتامعهم للــرح الخــاص بأهميــة حفــظ املــوارد
الوراثيــة العامنيــة ومثنــوا الجهــود املبذولــة يف هــذا املجــال.
ومــن وجهــة نظــر الــزوار فإنهــم يثمنــون مــا تقــوم بــه الجهــات املعنيــة
مــن جهــود تجــاه صــون البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة مــن خــال وســائل
اإلعــام املختلفــة كــا يأملــون أن يكــون هنــاك املزيــد مــن الرتكيــز عــى
مــا يتــم إنجــازه واحـرازه مــن تقــدم فعليــا عــى أرض الواقــع.
ويف الختــام لقــد كانــت مشــاركة مركــز عــان للمــوارد الوراثيــة
الحيوانيــة والنباتيــة مشــاركة ناجحــة مــن حيــث الفرصــة التــى خلقتهــا
هــذه املشــاركة يف تقديــم املركــز للــزوار وتعريفهــم بــه كــا أتاحــت
فرصــة مثينــه للمركــز وطاقمــه لبنــاء شــبكة تواصــل مــع املؤسســات
املشــاركة والعاملــن يف مجــال البيئــة وعلومهــا املختلفــة.

مخرجات املشاركة

حضيــت مشــاركة املركــز بالكثــر مــن االهتــام مــن الــزوار واملشــاركني
يف املعــرض فقــد لفــت اســم املركــز الــذي كتــب عــى ركنــه الخــاص
باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة الــزوار العــرب واألجانــب مــا دفعهــم
إىل التوقــف أمــام ركــن املركــز وطــرح األســئلة واالستفســارات املتعلقــة
بطبيعــة عمــل املركــز وأهميتــه باملقارنــة مــع باقــي الجهــات األخــرى
املتعلقــة بحفــظ البيىــة وصــون املقــدرات العامنيــة الطبيعيــة .كــا
جــذب ركــن املركــز العديــد مــن طــاب املــدارس الخاصــة واألجانــب
الذيــن زاروا املعــرض خــال فــرة افتتاحــه واســتمعوا لــرح مبســط
عــن أهميــة حفــظ املــوارد الوراثيــة واســتلموا كتيــب الطــاب الخــاص
باملــوارد الوراثيــة .كــا قــام بعــض الــزوار مــن األطفــال برســم لوحــات
فنيــة بســيطة عــن بعــض املناظــر البيئيــة و الحيوانــات العامنيــة كجــزء
مــن األنشــطة التــي قــام بتقدميهــا الركــن الخــاص باملركــز لألطفــال .وقد
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