املقدمة
يف إطــار حــرص مركــز عــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتية
للمشــاركة يف الفعاليــات املحليــة والدوليــة إلبـراز دوره املنــاط بــه
فقــد شــارك املركــز يف معــرض الخليــج للزراعــة والــروة الســمكية
(جفاكــس  )٢٠١٣والــذي أقيــم مبركــز عــان الــدويل للمعــارض
خــال الفــرة مــن  ٣٠-٢٨أكتوبــر ٢٠١٣م ،برعايــة معــايل ســلطان
بــن ســامل الحبــي رئيــس املجلــس األعــى للتخطيــط ،ومبشــاركة
عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة وبرعايــة وزارة الزراعــة
والــروة الســمكية وبتنظيــم مــن رشكــة الورقــة الثالثيــة لتنظيــم
املعــارض ،وقــد ركــز املعــرض هــذا العــام عــى مناقشــة موضــوع
”التكنولوجيــا واألمــن الغذايئ”باإلضافــة إىل عــرض تجــارب عامنيــة
للمشــاريع الصغــرة واملتوســطة يف مجــال الزراعــة والــروة
الســمكية والحيوانيــة.
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والنباتيــة ،حيــث ســيقوم املركــز بتعزيــز االســتخدام املســتدام
للمعرفــة يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ورشائــح املجتمــع،
وكذلــك الرقــي 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 متكاملة
يعــزز بعضهــا البعــض مبــا يتيــح االســتخدام االمثــل للجميــع.
وســوف يقــوم املركــز برتجمــة االســراتيجية املقرتحــة يف 28
برنامجــاً أساســياً و تكميليــاً تــم وضعهــا عــى أســاس تحقيــق
أهــداف إنشــاء املركــز .وتبــدأ مراحــل تشــغيل املركــز املقرتحــة
مبرحلــة مــا قبــل 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
زيــادة املعرفــة واســتخدامها بعدهــا حصــاد النتائــج القيمــة.

فريق العمل
الدكتــورة  /ناديــة الســعدية ،املديــر التنفيذي ملركــز عامن للمـوارد الوراثية
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الفاضلة  /زهرة العربية ،أخصائية تصميم وإعالم باملركز
طبيعة املشاركة
الفاضلة  /منى الشكيلية ،أخصائية علوم أحياء باملركز
شــارك مركــز عــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة يف
الفاضل  /صالح العدوي ،أخصايئ عقود ومشرتيات باملركز
املعــرض بركــن خــاص تــم تهيئتــه مــن قبــل فريــق العمــل
الفاصل  /طالب الشاميس ،أخصايئ تقنية معلومات باملركز
املشــارك يف املعــرض بتصميــم جديــد خــاص باملركــز مجهــز
الفاضل/خالدالعزري،أخصايئعالقاتعامةمبجلسالبحثالعلمي
باملعلومــات و الصــور العاليــة الجــودة واألثــاث املناســب
الفاضل  /محمد الرزيقي ،أخصايئ إعالم مبجلس البحث العلمي
واللوحــات التوضيحيــة واملجســات وأجهــزة العــرض املختلفــة
الفاضل  /ربيع املكتومي ،أخصايئ إعالم مبجلس البحث العلمي
مثــل التلفــاز والحاســب اآليل وذلــك إلســتقبال الــزوار.
مركز عامن للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية
و قــد تنــاوب فريــق العمــل اإلرشاف عــى ركــن املركــز واســتقبال
موالنــا
لــدن
مــن
اســتجاب ًة لألوامــر الســامية التــي صــدرت
الــزوار و الــرد عــى اســئلتهم و التواصــل معهــم بشــأن الــدور
حــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم -الــذي يقــوم بــه املركــز ومــا لــه مــن أهميــة بالنســبة للســلطنة
حفظــه اللــه ورعاه-تــم إنشــاء مركــز عــان للمــوارد الوراثيــة ومســتقبل أجيالهــا القادمــة .كــا متــت االســتعانة بالعديــد مــن
الحيوانيــة والنباتيــة تحــت مظلــة مجلــس البحــث العلمــي .املطبوعــات مثــل الكتيبــات التوضيحيــة واملطويــات املتعلقــة
حيــث جــاءت هــذه األوامــر لتعكــس الرؤيــة الثاقبــة والحكيمــة باملركــز واملــوارد الوراثيــة والتــي توضــح وتــرد العديــد مــن
لجاللتــه يف مجــال حفــظ التنــوع البيولوجــي وصــون املــوارد الحقائــق املثــرة لالهتــام عــن املــوارد الوراثيــة العامنيــة.
الحيويــة التــي حبــا اللــه بهــا بالدنــا ومــا لهــا مــن أهميــة و وعىل هامش املعرض ،اقيم مؤمتر بعنوان « التكنولوجيا واألمن الغذايئ».
تتتمثــل مهمــة املركــز يف تعزيــز االعـراف ،واالســتغالل املســتدام و قد تناول املؤمتر عدة موضوعات من أهمها:
وإعطــاء قيمــة للتنــوع الــورايث يف الحيوانــات والنباتــات  -العاملة الوافدة وما لها من أثر.
والكائنــات الدقيقــة يف الســلطنة كمــورد تــرايث طبيعــي - .الزراعة الذكية وتقنية النانو و بحوث يف مجال تحلية املياه.
والرؤيــة األساســية للمركــز تتمثــل يف أنــه يف العقــد القــادم - ،بحوث يف املد األحمر واألوبئة الزراعية.
ســوف يتطــور مركــز عــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة  -الزراعة يف أسطح املباين و االستزراع السميك.
كمركــز تعــاوين يضــم جميــع انشــطة املــوارد الوراثيــة الحيوانيــة  -الهندســة الوراثية و بعض املواضيع املتعلقة بالالســتثامر واألســواق.

مخرجات املشاركة
حضيــت مشــاركة املركــز بالكثــر مــن االهتــام مــن الــزوار
واملشــاركني يف املعــرض فقــد لفــت اســم املركــز الــذي كتــب عــى
ركنــه الخــاص باللغتــن العربيــة و اإلنجليزيــة الــزوار العــرب و
األجانــب مــا دفعهــم إىل التوقــف أمــام ركــن املركــز و طــرح
األســئلة و االستفســارات املتعلقــة بطبيعــة عمــل املركــز و أهميتــه
باملقارنــة مــع باقــي الجهــات األخــرى املتعلقــة بحفــظ البيئــة و
صــون املقــدرات العامنيــة الطبيعيــة .كــا جــذب ركــن املركــز
العديــد مــن املختصــن يف مجــال الزراعــة والــروة الســمكية الذين
زاروا املعــرض خــال فــرة افتتاحــه والذيــن اســتفاد املركــز مــن
فرصــة اللقــاء بهــم يف املعــرض والتعرف عليهــم ودعوتهــم لحضور
فعاليــات املركــز مثــل فعاليــة املقهــى العلمــي والتــي تــم الرتويــج
لهــا بشــكل مكثــف وفعــال مــن خــال تواجــد املركــز باملعــرض.
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 هنالــك املزيــد مــن الرتكيــز عــى مــا
يتــم إنجــازه وإحــرازه مــن تقــدم فعليــا عــى أرض الواقــع.
ويف الختــام ،لقــد كانــت مشــاركة مركــز عــان للمــوارد
الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة مشــاركة ناجحــة مــن حيــث
الفرصــة التــي خلقتهــا هــذه املشــاركة يف تقديــم املركــز للــزوار
وتعريفهــم بــه كــا أتاحــت فرصــة مثينــة للمركــز وطاقمــه
لبنــاء شــبكة تواصــل مــع املؤسســات املشــاركة والعاملــن
يف مجــال الزراعــة والــروة الســمكية وعلومهــا املختلفــة.
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