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النطق ال�سامي

»اإن حماية البيئة واحلفاظ على مواردها الطبيعية املختلفة هي من اأولويات م�صامني اخلطط التنموية يف �صلطنة 

ُعمان؛ وذلك انطالًقا من القناعة الرا�صخة لدينا باأن العناية بالبيئة ومقدراتها م�صوؤولية عاملية ل حتدها احلدود 

ْويل بتوفري كل الإمكانيات املتاحة للحفاظ على النظام  ال�صيا�صية للدول، وهو ما ينبغي اأن يحر�س عليه املجتمع الدَّ

البيئي و�صون موارده الطبيعية«.

من خطاب ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان هيثم بن طارق املعظم - حفظه اهلل ورعاه-
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افتتاحية العدد

اأ�رشة التحرير

اأ�صبحت املواطنة البيئية منهًجا اأ�صا�صيًّا يف كثري من الدول التي ت�صعى للمحافظة على البيئة وتدرك اأهمية املواطن 

واملبادئ  والقيم  البيئية،  املواطنة  مفاهيم  املجتمع  اأف��راد  اإك�صاب  على  فركزت  واحرتامها،  و�صيانتها  حمايتها  يف 

حياته  على  وحفاًظا  الإن�صان  ل�صالح  ا�صتغاللها  وح�صن  م�صادرها،  على  املحافظة  وط��رق  الإن�صانية،  والجت��اه��ات 

الكرمية. فاملواطنة البيئية تهدف اإىل اإيجاد رادع ذاتي ينبع من داخل الإن�صان، يدفعه اإىل حماية البيئة، وامل�صاركة يف 

ق�صاياها، والتحديات امل�صتقبلية التي مت�س با�صتدامة النظام البيئي.

وحتر�س �صلطنة ُعمان على الهتمام بالبيئة الُعمانية من خالل الرتكيز عليها كونه حموًرا اأ�صا�ًصا من بني اأربعة 

حماور يف روؤية ُعمان 2040، و�صن القوانني والت�صريعات، و�صياغة الإ�صرتاتيجيات الوطنية وخطط العمل، وتخ�صي�س 

الثامن من يناير من كل عام يوًما للبيئة الُعمانية. كما حتظى البيئة وق�صاياها بالهتمام ال�صامي حل�صرة �صاحب 

د جاللته يف كلمته اخلا�صة مبرور 32عاًما على اإن�صاء  اجلاللة ال�صلطان هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-، حيث اأكَّ

جائزة اليون�صكو- ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة- اإىل اأن حماية البيئة واحلفاظ على مواردها الطبيعية املختلفة 

بالبيئة  العناية  باأن  الرا�صخة  القناعة  انطالًقا من  ُعمان  �صلطنة  التنموية يف  اأولويات م�صامني اخلطط  هي من 

ومقدراتها م�صوؤولية عاملية ل حتدها احلدود ال�صيا�صية للدول.

لقد اأولت وزارة الرتبية والتعليم اهتماًما كبرًيا باملواطنة البيئة، ف�صعت اإىل تاأ�صيل وتكري�س مبادئ املواطنة البيئية 

وقيمها لدى املتعلم، من خالل املناهج الدرا�صية والربامج والأن�صطة التعليمية املختلفة؛ لإيجاد مواطٍن فاعٍل يف 

حلقوق  حم��رتٍم  م�صتداٍم،  ب�صكٍل  مواردها  وحماية  وم�صكالتها،  بيئته  ق�صايا  كافة  يف  امل�صاركة  على  ق��ادٍر  جمتمعه، 

الأجيال القادمة يف ال�صتفادة من البيئة والنتفاع بها.

وبناًء عليه ارتاأت املديرية العامة لتطوير املناهج ممثلة بدائرة املواطنة اإ�صدار العدد ال�صابع من ن�صرة الرتبية على 

املواطنة حتت عنوان: »املواطنة البيئية«، لت�صليط ال�صوء على مو�صوعات عدة، هي: املواطنة البيئية ا�صتثمار والتزام، 

دور املناهج الُعمانية يف تعزيز قيم املواطنة البيئية لدى الطلبة، جائزة اليون�صكو »ال�صلطان قابو�س ل�صون البيئة«، 

، ومو�صوعة جيني�س  »بيئتي حياتي«  اأنتمي  لوطني  الكرتوين  الفيلم  املواطنة،  قيم  تعزيز  ودوره يف  �صاهني  اإع�صار 

لأكرب حملة تنظيف يف ُعمان. ون�صعى من خالل هذه الن�صرة اإىل غر�س قيم الرتبية على املواطنة لدى الن�سء، واإبراز 

اإجنازات وجهود وزارة الرتبية والتعليم واملوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة يف الهتمام باملواطنة البيئية، ون�صر التوعية 

البيئية لدى اأفراد املجتمع.

واهلل ويل التوفيق،،،
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الوطنية  وامل��ن��ظ��م��ات  اه��ت��م��ت احل��ك��وم��ات 

احلفاظ  بق�صية  ْول��ي��ة  وال��دَّ والإق��ل��ي��م��ي��ة 

على البيئة، وازداد هذا الهتمام مع وجود 

تهدد  مناخية  وتغريات  للتلوث  موؤ�صرات 

ا�صتدامة كوكب الأر�س، وتوؤثر يف الطبيعة 

ويف  القادمة.  لالأجيال  الكرمي  والعي�س 

واحل��ف��اظ  البيئي  الأم����ن  حتقيق  �صبيل 

على البيئة، فقد اأوجدت اجلهات املخت�صة 

العديد من ال�صيا�صات والربامج، وظهرت 

مع ذلك قيم ومفاهيم ُتعنى بال�صتدامة 

وترتبط ارتباًطا وثيًقا باملواطن امل�صوؤول 

على  واحلفاظ  وطنه  لرقي  ي�صعى  ال��ذي 

يعي�س  ال��ت��ي  البيئة  وح��م��اي��ة  مكت�صباته، 

فيها.  

اأح���د املفاهيم  ال��ب��ي��ئ��ي��ة« ه��ي  و»امل��واط��ن��ة 

املهمة التي برزت يف الآونة الأخرية، وُيعنى 

الفرد  اإح�صا�س  التعاريف:  اأب�صط  يف  بها 

بانتمائه للبيئة، مما يولد لديه امل�صوؤولية 

والجت���اه الإي��ج��اب��ي نحو احل��ف��اظ عليها 

يف  ي�صهم  مما  اأخ��ط��ار،  اأي  من  وحمايتها 

البيئة  امل�صوؤولية جتاه  وهذه  ال�صتدامة. 

البيئة  باأهمية  و�صعور  بوعي  اإل  تتاأتى  ل 

وا���ص��ت��دام��ت��ه��ا، وت��اأث��ريه��ا يف ج���ودة حياة 

البيئية  املواطنة  ف��اإن  وعموما  الإن�����ص��ان. 

اأن  ك��اأف��راد يجب  اأننا جميًعا  ح��ول  ترتكز 

مع  تفاعلنا  كيفية  عن  امل�صوؤولية  نتحمل 

البيئة، ويجب علينا عدم ا�صتغالل املوارد 

وامل�صاركة  وا�صتنزافها،  �صلًبا  الطبيعية 

املواطن  ف��اإن  ذل��ك،  تلوثها. وبناًء على  يف 

جتاه  و�صلوكياته  واجباته  يراعي  البيئي 

البيئة واملوارد الطبيعية، مبعنى اأنه التزام  

�صخ�صي من املواطن نحو البيئة للتفاعل 

للجميع.  امل�صلحة  ي�صمن  مبا  باإيجابية 

وهنا يجب الإ�صارة اإىل اأن املواطنة البيئية 

ت��ت��ع��دى احل�����دود اجل��غ��راف��ي��ة والن��ت��م��اء 

لدولة معينة، فما يقوم به فرد يف دولته 

ب�صكل  يوؤثر  خاطئة  بيئية  �صلوكيات  من 

ع��ام يف ك��وك��ب الأر�����س وم��ا ح��ول��ه، وه��ذا 

مواطنة  ه��ي  البيئية  املواطنة  ب��اأن  ي��وؤك��د 

عاملية �صاملة.  

ويف �صلطنة ُعمان، هناك حر�س كبري من 

ق��ب��ل احل��ك��وم��ة وامل��واط��ن��ني ع��ل��ى تاأ�صيل 

اأه������داف وق��ي��م امل��واط��ن��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، حيث 

��ا م���ن خ����الل ���ص��ي��ا���ص��ات  ي��ظ��ه��ر ذل����ك ج��ل��يًّ

احل��ك��وم��ة وال��ت��زام امل��واط��ن��ني مب��ا يحقق 

فقد  عليها.  واحل��ف��اظ  البيئة  ا���ص��ت��دام��ة 

اأوج��������دت احل���ك���وم���ة ال����دع����م م����ن خ���الل 

ورف��ع  الثقافة  لإي��ج��اد  تخ�ص�صية  جهات 

ال��وع��ي ل���دى امل��واط��ن��ني و���َص��ّن ال��ق��وان��ني 

ال���ت���ي حت��ف��ظ ل��ل��ب��ي��ئ��ة ك���رام���ت���ه���ا، وال��ت��ي 

��ل  ُت��رج��م��ت اإىل ح��ق��وق وواج���ب���ات ت��وؤ���صَّ

املقابل،  ويف  ببيئتهم.  امل��واط��ن��ني  ع��الق��ة 

القا�صي  له  ي�صهد  الُعماين  املواطن  ف��اإن 

والداين برقي تعامله وحفاظه على بيئته 

واملجتمعية  الإ�صالمية  بالقيم  والتزامه 

الرفيعة التي حت�س على العناية بالبيئة، 

م��وارده��ا  وا���ص��ت��دام��ة  عليها،  وامل��ح��اف��ظ��ة 

ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة. ومي��ك��ن ال��ق��ول ب��اأن 

بالفطرة  ب��ي��ئ��ي«  »م���واط���ن  ال��ُع��م��اين ه��و 

ا ذلك من تعاليم الدين احلنيف،  م�صتِمدًّ

وال��ق��ي��م والأخ������الق ال��ن��ب��ي��ل��ة ال��ت��ي ت��ربَّ��ى 

اإليه  وانتقلت  جمتمعه،  اأو�صاط  يف  عليها 

من اآبائه واأجداده.  

اأ�صا�ًصا  تنطلق  البيئية  املواطنة  اأن  ومب��ا 

و�صعوًرا  للم�صوؤولية،  حتماًل  كونها  م��ن 

ب��الن��ت��م��اء للعامل الأو����ص���ع، ف���اإن امل��واط��ن 

وي�����ص��ارك  ي�صهم  اأن  ب��ه  م��ن��وط  ال��ُع��م��اين 

مبح�س اإرادته يف حماية البيئة، والتعاون 

تفادي ومعاجلة  املخت�صة يف  مع اجلهات 

اأي ق�صايا وحتديات بيئية ميكن اأن تنتج 

�صبيل  فعلى  ال��ع��ي�����س.  يف  �صلوكياته  م��ن 

امل���ث���ال، م��ع ال��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة وال��ت��ل��وث 

يقلل  اأن  ع��ل��ي��ه  امل����واط����ن  ف�����اإن  ال��ب��ي��ئ��ي، 

على  يعمل  واأن  امل��ن��زل��ي��ة،  خم��ل��ف��ات��ه  م��ن 

للتدوير،  القابلة  املخلفات  بع�س  تدوير 

ا�صتخدام  ع��ن  امل�صتطاع  ق��در  يبتعد  واأن 

القابلة  الأكيا�س  وا�صتخدام  البال�صتيك، 

ومثل  الت�صوق.  عند  ال���ص��ت��خ��دام  لإع���ادة 

ال�صديقة  وال�صلوكيات  امل��م��ار���ص��ات  ه��ذه 

للبيئة يجب اأن تنبع من اإح�صا�س املواطن 

بدوره يف حماية البيئة، واأن هذا الدور هو 

جزء من اإ�صهاماته كمواطن بيئي عاملي.    

البيئية  املواطنة  ف��اإن  فيه،  �صك  ل  ومم��ا 

وت�صجيعها من قبل احلكومة هي ا�صتثمار 

املواطنة البيئية ا�ستثمار والتزام

بقلم/ الدكتور خلف العربي

 اأ�صتاذ اأنظمة و�صيا�صات التعليم امل�صارك

مدير املكتبة الرئي�صية -جامعة ال�صلطان قابو�س
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ح��ق��ي��ق��ي يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة 

اإع���داد  ت��ع��زز   لكونها  ب��الإ���ص��اف��ة  املحلية، 

عامليًّا.  مواطًنا  ليكون  الُعماين  امل��واط��ن 

وهنا ن�صري اإىل اأن احلكومة عليها تكثيف 

واأجهزتها  اأنظمتها  خ��الل  م��ن  جهودها 

امل��واط��ن  ت�صكيل  يف  ل��الإ���ص��ه��ام  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

البيئي الُعماين. ومع اأهمية �َصنِّ القوانني 

ب��اأن  ن��رى  فاإننا  البيئة،  حلماية  ال��رادع��ة 

رف��ع  يف  يتمثل  للحكومة  الأك����رب  ال����دور 

البيئية  الق�صايا  يف  ب��دوره  املواطن  وع��ي 

ت�صجيعه  واأي�����ص��ا  وامل�صتقبلية،  املعا�صرة 

ع��ل��ى الن���خ���راط يف ح��ل ه���ذه ال��ق�����ص��اي��ا، 

وتعزيز اجلانب التطوعي لديه، وامل�صاركة 

ال��ت��ح��دي��ات  مل��ج��اب��ه��ة  ال��ف��ع��ال��ة  املجتمعية 

البيئية وق�صايا ال�صتدامة. ومع الإميان 

القيام  اأجهزة احلكومة يف  باأهمية جميع 

ب���ه���ذا ال������دور، ف�����اإن اجل���ه���ات الإع��الم��ي��ة 

ومعها النظام التعليمي تعدُّ من املحركات 

ال��رئ��ي�����ص��ة وامل���ه���م���ة يف ت��ع��زي��ز امل��واط��ن��ة 

البيئية، وامل�صاركة يف �صنع املواطن البيئي 

الُعماين. 

بها  م��ن��وط  املختلفة  الإع�����الم  ف��و���ص��ائ��ل   

نحو  ال��ع��ام  ال�����راأي  ت�صكيل  يف  ك��ب��ري  دور 

ال�صوء  وت�صليط  وتوجيه  البيئة،  ق�صايا 

الإ�صرار  �صاأنها  من  التي  املمار�صات  على 

بالبيئة، ورفع الوعي لدى املواطن بدوره 

املهم يف ا�صتدامة كوكب الأر���س وم��وارده 

الطبيعية. وهذا الدور ل ميكن اأن يتاأتى 

م��ن غ��ري ال��ت��ك��ات��ف م��ع اجل��ه��ات الأخ���رى 

ع��م��ل وط��ن��ي من  اإط����ار  ل��و���ص��ع  املخت�صة 

خ���الل ب���رام���ج ت��وع��وي��ة واأف������الم ه��ادف��ة، 

الإط��ار يجب  وه��ذا  هة،  وم�صل�صالت موجَّ

لتنفيذه  وامل�����وارد  اجل��ه��ود  ل��ه  ت�صحذ  اأن 

وا�صتمراريته، كونه اأحد املمكنات للتنمية 

روؤي��ة  اإل��ي��ه  ت�صبو  م��ا  وحتقيق  امل�صتدامة 

ُعمان 2040 .

اأما بالن�صبة لقطاع التعليم، فاإن اجلهات 

قبل  )م���ا  التعليم  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  امل�����ص��رف��ة 

ال��ع��ايل(  والتعليم  وامل��در���ص��ي،  امل��در���ص��ي، 

يقع على عاتقها احِلمل الأك��رب يف تربية 

نعومة  م��ن��ذ  وت�صكيله  ال��ب��ي��ئ��ي،  امل���واط���ن 

ا  ومهتمًّ للبيئة،  �صديًقا  ليكون  اأظ��اف��ره 

بها، وحمافًظا عليها؛ وبذلك ت�صهم هذه 

اجلهات الرتبوية يف تعزيز �صمات املواطن 

هذه  وت�صتطيع  املتعلمني.  ل��دى  البيئي 

ال��دور  ب��ه��ذا  ال��ق��ي��ام  ال��رتب��وي��ة  املوؤ�ص�صات 

زة  املعزِّ الآل��ي��ات  من خ��الل جمموعة من 

للمواطنة البيئية، كاإدماج مفاهيم البيئة 

يف امل��ن��اه��ج، وال��ق��ي��ام ب��ف��ع��ال��ي��ات وب��رام��ج 

يف ق�����ص��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ة، وت�����ص��ج��ي��ع ال��ب��ح��وث، 

وتفعيل  وامل��ح��ا���ص��رات،  ال��ن��دوات  وتنفيذ 

تاأ�صيل  اإن  البيئية.  وامل��ب��ادرات  امل�صابقات 

دور  لهو  البيئية  املواطنة  و�صلوكيات  قيم 

امل�صوؤولة  به اجلهات  اأ�صيل ومتفرد تقوم 

عليه مهم  فالرتكيز  وعليه،  الرتبية  عن 

ا للتنمية امل�صتدامة.     جدًّ

التزام  ه��ي  البيئية  املواطنة  اخل��ت��ام،  ويف 

وخ���ي���اٌر  ال����ف����رد،  ذات  م����ن  وم�������ص���وؤول���ي���ة 

اإ�صرتاتيجيٌّ للحكومة لال�صتثمار وامل�صي 

قدًما يف حتقيق التنمية امل�صتدامة. 
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ال��ع��ام��ة وامل��ع��ارف وامل��ه��ارات  ت��ع��دُّ املفاهيم 

امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��رتب��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��رتب��ي��ة 

على امل��واط��ن��ة م��ن ال��رك��ائ��ز الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 

َبت وزارة الرتبية 
َ
املناهج الدرا�صية، فقد َداأ

وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى ت��ر���ص��ي��خ��ه��ا واإدم���اج���ه���ا يف 

التعليمية،  وال���ربام���ج  ال��درا���ص��ي��ة  امل��ن��اه��ج 

وتدرك الوزارة باأن املناهج الدرا�صية دائًما 

ب��ح��اج��ة وب�����ص��ك��ل م�����ص��ت��م��ر اإىل امل��راج��ع��ة، 

وال���ت�������ص���ح���ي���ح، وال����ت����ع����دي����ل، وال���ت���ق���ومي، 

املفاهيم  تنامي  ظل  يف  خا�صة  والتطوير، 

ال���ع���ام���ة وت�����ص��ع��ب��ه��ا، وارت����ب����اط اأه��م��ي��ت��ه��ا 

الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  حم���رك  ب��الإن�����ص��ان 

والجتماعية والثقافية داخل املجتمع. 

وتوجد عدة مداخل يتم من خاللها اإدماج 

الدرا�صية  املناهج  يف  البيئية  املواطنة  قيم 

اأهم  وم��ن  التعليمية،  وال��ربام��ج  الُعمانية 

هذه املداخل: املدخل الندماجي، ومدخل 

الوحدات الدرا�صية،ومدخل الأن�صطة غري 

فيَّة، ومدخل امل�صاريع الرتبوية. وقد  ال�َصّ

العامة  املديرية  يف  ممثلة  ال���وزارة  ع��ززت 

لتطوير املناهج الهتمام مبفاهيم الرتبية 

املواطنة،  على  الرتبية  ومفاهيم  البيئية 

ف��ت��م اإع������داد وث��ي��ق��ة امل��ف��اه��ي��م ال��ع��ام��ة يف 

املناهج الدرا�صية، حيث مت ح�صر ومعاجلة 

مفاهيم الرتبية البيئية ومفاهيم الرتبية 

بكلٍّ  اخل��ا���س  امل��ج��ال  َح�ْصب  املواطنة  على 

املواد  اأك��رب يف  ب�صورة  وقد ظهرت  منهما، 

احلاملة لها، بالإ�صافة اىل ذلك مت اإعداد 

تنمية  اأج���ل  م��ن  البيئية  ال��رتب��ي��ة  وث��ي��ق��ة 

م�صتدامة، حيث اإنها حتتوي على املفاهيم 

تعزز  ب�صكل عام ومفاهيم  بالبيئة  املتعلقة 

لدى  خا�س  ب�صكل  البيئية  امل��واط��ن��ة  قيم 

اإع���داد  الطلبة يف ه��ذا امل��ج��ال. واأي�����ًس مت 

وث��ي��ق��ة ال���رتب���ي���ة ع��ل��ى امل���واط���ن���ة ب�����وزارة 

مهًمّ  عن�صًر  تعدُّ  حيث  والتعليم  الرتبية 

يف تعزيز قيم املواطنة ب�صكل عام واملواطنة 

البيئية ب�صكل خا�س؛ علًما باأن جميع تلك 

الوثائق تعد مرجًعا ي�صتند عليه العاملون 

خالل  م��ن  البيئية  بالرتبية  واملخت�صون 

واأبعاد  اأه��داف وجم��الت  تت�صمنه من  ما 

اإىل  تهدف  تعليمية،  وخمرجات  ومعايري 

اإع���داد م��واط��ن م�����ص��وؤول ق��ادر على خدمة 

وطنه يف املجالت املختلفة، وحمافظ على 

ثقافته ومكت�صباته احل�صارية.

ال��ُع��م��ان��ي��ة زاخ����رة باملفاهيم  امل��ن��اه��ج  ت��ع��دُّ   

اخل��ا���ص��ة ب��ال��رتب��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز 

ق��ي��م امل��واط��ن��ة ول ت��خ��ل��و وح����دة درا���ص��ي��ة 

واحلياة  »البيئة  ذل��ك:  على  وم��ث��اًل  منها، 

اللغة  مادة  يف  ال�صاد�س  لل�صف  الطبيعية« 

الجتماعية  الدرا�صات  م��ادة  ويف  العربية، 

لل�صف  البيئية«  »ال�صتدامة  بعنوان  در�س 

احل�����ادي ع�����ص��ر ، وع���اجل���ت م��ن��اه��ج ال��ل��غ��ة 

الإجن���ل���ي���زي���ة ب��ع�����س  م��ف��اه��ي��م ال��رتب��ي��ة 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة؛ ح��ي��ث ذك����رت يف م��ن��اه��ج ال�صف 

املناخي  والتغري  البيئية  »الكوارث  العا�صر 

واأ����ص���ب���اب���ه واأث������ره يف ال��ب��ي��ئ��ة« م���ن خ��الل 

ن�صو�س قرائية واأن�صطة خمتلفة مدعومة 

بال�صور ، اأما فيما يخ�س مادة العلوم فقد 

اإدم��اج هذه املفاهيم يف در���س »العتناء  مت 

من  وغ��ريه��ا  ال�����ص��اد���س،  لل�صف  بالبيئة« 

النماذج. 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ت�صعى  خ��ت��اًم��ا، 

املناهج  لتطوير  العامة  باملديرية  ممثلة 

ب��ج��ه��د م��ت��وا���ص��ل اإىل م��واك��ب��ة ال��ت��غ��ريات 

مناحي  جميع  يف  احل��ا���ص��ل��ة  وال��ت��ط��ورات 

احلياة، ور�صد املفاهيم واملعارف واملهارات 

امل�����ص��ت��ج��دة يف ال�����ص��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 

وترجمتها بالطرق املنا�صبة للطلبة.               

دور املناهج الدرا�سية الُعمانية يف 

تعزيز قيم املواطنة البيئية لدى الطلبة

بقلم: اأحمد بن عبداهلل النوفلي

باحث تربوي

مكتب درا�صات وتطوير املناهج – املديرية العامة لتطوير املناهج
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جاءت جائزة اليون�صكو -ال�صلطان قابو�س 

التي  املبادئ  من  انطالق��ًا  البيئة-  ل�صون 

تر�صيخ  اأج���ل  م��ن  ُع��م��ان  �صلطنة  اأر���ص��ت��ه��ا 

ج��زًءا  لكونها  الُعمانية  بالبيئة  الهتمام 

ا يف عملية التنمية، كما جاءت املواقف  مهمًّ

الُعمانية من الق�صايا البيئية العاملية نابعة 

احل�صاري  والتفاعل  الواعية  النظرة  من 

ْويل باأ�صره  الذي ت�صارك فيها املجتمع الدَّ

و�صعادته.  الإن�صانية  بخري  ترتبط  والتي 

ال�صباقة  ال����دول  م��ن  ُع��م��ان  �صلطنة  ت��ع��دُّ 

��ا يف جم����ال ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة و���ص��ون  ع��امل��يًّ

مواردها الطبيعية، واملحافظة عليها فهي 

حقٌّ لكل الأجيال، وتعدُّ تراًثا طبيعيًّا نادًرا 

يتطلب ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود للحفاظ 

تعزيز  خالل  من  جليًّا  ذلك  عليها.ويبدو 

اجلهود  تثمر  اأن  يف  الوطنية  الطموحات 

املبذولة يف هذا املجال وفق حماور واأهداف 

احلماية  حتقيق  على   »2040 ُعمان  »روؤي��ة 

الإيكولوجية  النماذج  اأن��واع  لكل  الالزمة 

البيئة  م��وارد  ل�صتدامة  واملتزنة  الفعالة 

عند  ال�صتنزاف  من  وحمايتها  الطبيعية 

ا�صتغالل الرثوات املتاحة.

قابو�س  »ال�صلطان  اليون�صكو  جائزة  مُتنح 

لالأن�صطة  عامني  كل  مرة  البيئة«  ل�صون 

املميزة التي يقوم بها الأفراد واملجموعات 

وامل��وؤ���ص�����ص��ات وامل��ن��ظ��م��ات يف جم���ال ���ص��ون 

البيئة. وهي تت�صمن �صهادة وجائزة مالية 

نت  بقيمة 100 األف دولر اأمريكي، وقد  ثمَّ

ُعمان يف  �صلطنة  رت جهود  وق��دَّ اليون�صكو 

البحث  واأخ��ذت على عاتقها  البيئة  جمال 

عن اجلهود الرائدة البارزة يف هذا اجلانب 

احليوي لتمنح لأف�صلها. 

اخلا�صة  الرت�صيحات  ت��ق��دمي  وي��ت��م  ه���ذا، 

اليون�صكو،  اإىل  اجل��ائ��زة  لنيل  باملر�صحني 

طبيعة  ع��ن  تف�صيلي  ب��و���ص��ف  م�صحوبة 

خالله  م��ن  ا�صتحق  ال���ذي  البيئي  العمل 

للجائزة،  الرت�صح  املنظمة  اأو  ال��ف��رد  ه��ذا 

مع تقييم للنتائج التي حققها هذا العمل. 

للفوز  العلمية  امل��ع��اي��ري  حت��دي��د  مت  وق���د 

اأن يكون الأفراد  باجلائزة بحيث ي�صرتط 

قد  املنظمات  اأو  املعاهد  اأو  املجموعات  اأو 

املجالت  اإح��دى  يف  ب���ارًزا  اإ�صهاًما  اأ�صهمت 

اأب��ح��اث يف جم��ال البيئة وامل���وارد  الآت��ي��ة: 

الطبيعية، التعليم والتدريب البيئي، خلق 

املعلومات  اإع��داد  البيئي من خالل  الوعي 

املناطق  واإدارة  تاأ�صي�س  ال��ب��ن��اءة،  البيئية 

امل��ح��م��ي��ة، م��ث��ل امل��ح��م��ي��ات واأم���اك���ن الآث����ار 

الطبيعية العاملية.

وتتم عملية اختيار الفائزين باجلائزة من 

اأفراد وجماعات ومنظمات وموؤ�ص�صات عن 

للمجل�س  ال��ت��اب��ع  الر�صمي  املكتب  ط��ري��ق 

وامل��ح��ي��ط  الإن�������ص���ان  ل��ربن��ام��ج  التن�صيقي 

احليوي )MAB(، وهذا املكتب له الأحقية 

به لرت�صح  الإج���راءات اخلا�صة  اختيار  يف 

�صعوبة  ح��ال��ة  ويف  اجل��ائ��زة،  ب��ه��ذه  الفائز 

فاإن  الختيار  ق��رار  اإىل  الو�صول  اإمكانية 

املكتب يقوم بالت�صاور مع اجلهات امل�صوؤولة 

ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج ال��ي��ون�����ص��ك��و يف جم��ال 

املوارد الطبيعية والبيئية.

التي  والأن�صطة  ال��ربام��ج  ه��ذه  دور  يكمن 

تقدمها اللجنة الوطنية الُعمانية للرتبية 

الت�����ص��ال  ت�صجيع  وال��ع��ل��وم يف   وال��ث��ق��اف��ة 

ال���وث���ي���ق ب���ني اأج����ه����زة ال����دول����ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

واجل����ام����ع����ات و����ص���ائ���ر م����راك����ز ال��ت��ع��ل��ي��م 

املعنية  املوؤ�ص�صات  م��ن  وغ��ريه��ا  والبحوث 

ب��ال��رتب��ي��ة وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة والإع������الم، 

الأن�صطة  ه��ذه  يف  التعاون  اإىل  ي��وؤدي  مما 

ال��وط��ن��ي��ة امل��ت�����ص��ل��ة ب��ربن��ام��ج ال��ي��ون�����ص��ك��و، 

والت�صجيع على التبادل بني خمتلف فروع 

الإ�صهام  بهدف  املوؤ�ص�صات  هذه  بني  العلم 

يف اإ����ص���راك الأو�����ص����اط ال��ف��ك��ري��ة يف م��ه��ام 

اأنها  كما  التنمية،  جم��ال  يف  اأول��وي��ة  ذات 

مهمة  م�صادر  لليون�صكو  بالن�صبة  ت�صكل 

والأول��وي��ات  الحتياجات  عن  للمعلومات 

ال��وط��ن��ي��ة يف جم�����الت ال���رتب���ي���ة وال��ع��ل��م 

املنظمة  ي�صاعد  مما  والإع���الم؛  والثقافة 

يف  الأع�صاء  ال��دول  احتياجات  و�صع  على 

التي  براجمها  يف  اأف�صل  ب�صورة  العتبار 

تنفذها.

جائزة اليون�سكو 

ال�سلطان قابو�س ل�سون البيئة

بقلم- اأحمد بن مو�صى البلو�صي 

مدير دائرة قطاع العلوم

اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم
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اإع�سار �ساهني ودوره يف تعزيــــــــــــــــــــز  املواطنة البيئية

  اإن املواطنة البيئية وما تعنيه هذه الكلمة تتج�صد يف م�صاهد كثرية راأيناها وراآها اجلميع من داخل �صلطنة ُعمان وخارجها 

يف اأثناء احلالة املدارية )�صاهني( الذي تعر�صت له �صواحل �صلطنة ُعمان املمتدة من حمافظة م�صقط اإىل حمافظة �صمال 

الباطنة املطلة على بحر ُعمان، م�صاهد َت�صاَبَق فيها املواطنون مع املقيمني يف الأعمال الإن�صانية والجتماعية من خالل 

امل�صاركة واملبادرة يف الأعمال التطوعية مل�صاعدة املت�صررين وحماولة اإ�صالح ما ميكن اإ�صالحه، م�صاهد قد تكون ا�صتوفت 

بامتياز اأركان املواطنة احلقيقية.

ا من  يف هذه الأ�صطر القليلة الآتية �صاأحاول قدر امل�صتطاع ت�صليط ال�صوء على املواطنة البيئية، والتي قد اأكون راأيت بع�صً

م�صاهدها يف اأثناء الزيارات اإىل املحافظات املتاأثرة باحلالة املدارية من خالل احلمالت التطوعية لتنظيف ال�صواطئ من 

خملفات احلالة املدارية - والتي جرفتها ال�صيول والوديان- وانتهت اإىل البيئة البحرية وال�صواطئ، واأي�صا حمالت ا�صتزراع 

الأ�صجار الربية والإ�صحاح البيئي يف هذه املناطق. 

ال�صادر من   )1( رق��م  التنبيه  �صدور  وبعد  اأن��ه  اإىل  الإ���ص��ارة  بداية، يجب 

املدين  الطريان  بهيئة  املتعددة  املخاطر  املبكر من  لالإنذار  الوطني  املركز 

مع  للتعامل  الطارئة  احل��الت  لإدارة  الوطنية  اخلطة  تفعيل  على  وب��ن��اًء 

الإج����راءات  العديد م��ن  البيئة  ات��خ��ذت هيئة  امل��داري��ة )���ص��اه��ني(،  احل��ال��ة 

واخلطوات لال�صتعداد للم�صاركة يف اجلهود املبذولة من قبل اجلهات كافة 

للت�صدي لتاأثري احلالة املدارية )�صاهني(، حيث حر�صت الهيئة منذ وقت 

مهامها  ح�صب  منها  يطلب  مبا  للقيام  الإمكانيات  كافة  تهيئة  على  مبكر 

تفعيل  مت  فقد  الطارئة؛  احل��الت  لإدارة  الوطني  املركز  يف  وم�صوؤولياتها 

ورف��ع  �صاعة،   24 م��دار  على  للعمل  البيئة  بهيئة  البيئية  ال��ط��وارئ  مركز 

التلوث  حل��وادث  وال�صتجابة  الدعم  لفريق  واجلاهزية  ال�صتعداد  درج��ة 

البيئي حت�صًبا للمخاطر املحتملة، والتن�صيق مع اجلهات املخت�صة لتنفيذ 

اأ�صدرت  وقد  البيئية،  احل��وادث  مع  للتعامل  املطلوبة  ال�صتجابة  عمليات 

وامل��وان��ئ  ال�صناعية  واملن�صاآت  املناطق  لإدارات  تنبيهات  ع��دة  البيئة  هيئة 

وامل��واد  الكيميائية  امل��واد  مع  تتعامل  التي  الإنتاجية  واملوؤ�ص�صات  وامل�صانع 

امل�صعة والوقود واملخلفات اخلطرة مع �صرورة اأخذ الإجراءات الحرتازية 

خط  مع  الفوري  والتوا�صل  التعاون  �صرورة  التنبيه  ه��ذا  �صمل  ال��الزم��ة، 

الطوارئ البيئية اأو اخلط املجاين يف حال وجود اأي حوادث بيئية يف اأثناء 

وبع�س  ُعمان  �صلطنة  تلفزيون  التنبيه يف  هذا  ن�صر  املدارية، حيث  احلالة 

الإذاعات اخلا�صة ومواقع التوا�صل الجتماعي.

املخت�صني  مع  وبالتن�صيق  البيئة  بهيئة  امل�صوؤولون  قام  وقد 

اإىل  الباطنة بزيارات ميدانية  البيئة ب�صمال وجنوب  باإدارات 

بع�س املواقع املتاأثرة جراء احلالة املدارية )�صاهني( للوقوف 

على الأ�صرار البيئية التي خلَّفتها احلالة املدارية، ومن خالل 

باإزالة  العمل  ليتم  املت�صررة  املناطق  دت  ُحدِّ الزيارات  هذه 

اأنواعها،  بجميع  البحرية  والبيئة  ال�صواطئ  من  املخلفات 

الأهلية  والفرق  واجلمعيات  ال�صركات  مع  التن�صيق  مت  حيث 

التنظيف  بعمليات  مبا�صرة  بالبدء  العالقة  ذات  واجلهات 

واإزالة املخلفات.
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اإع�سار �ساهني ودوره يف تعزيــــــــــــــــــــز  املواطنة البيئية

حماية  فريق  م��ع  بالتعاون  امل�صنعة  ولي��ة  �صاطئ  تنظيف  بحملة  ال��ب��دء  مت 

�صواطئ ُعمان الذي ي�صم عدًدا من املتطوعني من املواطنني واملقيمني الذين 

الباكر - كخلية نحل لنت�صال املخلفات  ال�صباح  عملوا- ومنذ بدء احلملة يف 

رم��ال  يف  امل��غ��م��ورة  املخلفات  بع�س  واإزال����ة  انت�صال  على  واأي�����ص��ا  ال�صاطئ،  م��ن 

ال�صاطئ من �صباك واإطارات وغريها، عملوا حلماية بيئتهم التي ينتمون اإليها 

اإميانا منهم باأن حماية البيئة و�صون الطبيعة م�صوؤولية اجلميع. وا�صتمراًرا 

لهذه اجلهود  قام فريق حماية �صواطئ ُعمان حتت اإ�صراف وتنظيم هيئة البيئة 

بحملة تطوعية لتنظيف �صاطئ ال�صوادي. جتدر الإ�صارة اإىل اأنَّ فريق حماية 

املواطنني  م��ن  املتطوعني  م��ن  ع���دًدا  ي�صم  تطوعي  فريق  ه��و  ُع��م��ان  �صواطئ 

واملقيمني من جن�صيات خمتلفة لهم ن�صاطات تطوعية اأ�صبوعية. 

تاأتي  البيئة )بيئة نظيفة م�صتدامة(  ختاًما، وانطالًقا من روؤية هيئة 

م��وارده��ا  و���ص��ون  البيئة  حلماية  جهدنا  ق�صارى  نبذل  باأننا  ر�صالتنا 

خدمات  ت��ق��دمي  ل�صمان  امل��ت��اح��ة  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  وت��وف��ري  الطبيعية، 

بجودة عالية للمتعاملني من اأجل حتقيق التنمية امل�صتدامة. حيث اإن 

البيئة واملوارد الطبيعية من الأولويات الوطنية يف روؤية ُعمان 2040 ، 

واإن موؤ�ص�صات املجتمع املدين واحلكومة والقطاع اخلا�س والأفراد هم 

�صركاء يف حتقيق الروؤية.

به  ق��ام  ال��ذي  الكبري  وال���دور  املتميزة  اجل��ه��ود  تقدير  وهنا يجب 

باحلالة  ت��اأث��رت  التي  باملحافظات  البيئة  اإدارات  م��ن  املخت�صون 

غروب  وحتى  ال�صباح  من  متوا�صل  ب�صكل  عملوا  الذين  املدارية، 

والنخيل  الأ�صجار  كجذوع  الزراعية  املخلفات  لنت�صال  ال�صم�س 

وغريها من املخلفات التي ظلت اأمواج البحر تقذفها على ال�صواطئ 

على مدار 29 يوًما ومب�صاندة من اجلهات املعنية الأخرى.

هذه الأعمال واملبادرات احلكومية واملجتمعية التي �صهدناها هي 

بالفعل تعزيٌز للمواطنة البيئية لدى اأفراد املجتمع. 
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 الفيلم الكرتوين لوطني 

اأنتمي »بيئتي حياتي« 

مو�سوعة جيني�س لأكرب

 حملة تنظيف يف ُعمان

العامة،  وال�صحة  النعم،  على  واملحافظة  الإ�صراف  وع��دم 

وال��ت��ع��ري��ف مب��ج��الت امل��واط��ن��ة ال��رق��م��ي��ة وتنمية ال��وع��ي 

والعمل  العام،  النظام  واح��رتام  كالأمانة،  املواطنة:  بقيم 

الفيلم  ويت�صمن  البيئة.  واح���رتام  ال��ت��ع��اوين،  اجلماعي 

حياتي«  »بيئتي  بعنوان:  بالبيئة  خا�صة  حلقة  الكرتوين 

التي تدور اأحداثها حول دور �صلطنة ُعمان يف احلفاظ على 

البيئة من خالل �َصنِّ القوانني واإعداد اخلطط والربامج 

الُعمانية،  البيئة  على  للحفاظ  تطبيقها  على  واحلر�س 

�صبه  م��ت��ف��رد يف  ب��ي��ئ��يٍّ  ب��ت��ن��وع  ت��زخ��ر  ال�صلطنة  اأن  خ��ا���ص��ة 

والوديان  وال�صهول  اجلبال  ت�صم  فهي  العربية،  اجلزيرة 

وال�����ص��ح��اري وال�����ص��واح��ل امل��م��ت��دة، وت��ط��رق��ت احل��ل��ق��ة اإىل 

البيئة، كذلك  امل�صاهمة باحلفاظ على  جهود املجتمع  يف 

العمل على ا�صتخدام م�صادر الطاقة النظيفة: كال�صم�س، 

على  واملحافظة  النباتي،  الغطاء  وزي��ادة  واملياه،  وال��ري��اح، 

الإن�����ص��ان  �صالمة  ل�صمان  تلويثها  وع���دم  امل��ي��اه،  م�����ص��ادر 

والكائنات احلية.

الرتبية  وزارة  يوتيوب  بقناة  الكرتوين  الفيلم  راب��ط 

والتعليم »لوطني اأنتمي«

2ZIE=https://www.youtube.com/watch?v 

nzbZYEY&list=PLYHiPbciAzizZwLbcm-

NhykS

ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة )ال��ربام��ج  ب��ا���ص��ت��خ��دام  التعليم  ي��ع��دُّ 

التن�صئة  و�صائل  اأه��م  م��ن  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  الكرتونية( 

الج��ت��م��اع��ي��ة؛ وذل���ك مل��ا ي��ح��ت��وي��ه م��ن متعة وت�����ص��وي��ق يف 

ال��ع��ر���س، ون��ق��ل ال�����ص��وت وال�����ص��ورة يف اآن واح����د، ك��م��ا اأن 

للربامج الكرتونية اأهمية كبرية؛ فهي ت�صهم يف التكوين 

ال��ع��ل��م��ي وال��ث��ق��اف�����ي والج��ت��م��اع��ي ل���دى ال��ن�����سء وتنمية 

وح�صهم  فكرهم  واإث����راء  ال��وط��ن��ي،  ب��الن��ت��م��اء  اإح�صا�صهم 

ومهاراتهم، وتعزيز مواهبهم.

القيم  لتعزيز  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ج��ه��ود  اإط���ار  ويف 

اإع��داد  اإىل  املواطنة  دائ���رة  ب���ادرت  الن�سء،  ل��دى  الوطنية 

م  الفيلم الكرتوين  حتت عنوان »لوطني اأنتمي«، حيث ُقدَّ

على �صكل حلقات هادفة لتنمية قيم املواطنة لدى الن�سء 

 )4-1( ال�صفوف  طلبة  وي�صتهدف  حلقات،   )10( وعددها 

واخلا�صة،  احلكومية  امل��دار���س  يف  الأ�صا�صي  التعليم  م��ن 

ال�صلطنة  يف  نوعه  من  الأول  الكرتوين  الفيلم  هذا  وُيعدُّ 

الذي يهتم بتنمية هذه القيم بطريقة مت�صل�صلة ومنهجية، 

اح��رتام  اإىل:  اأنتمي«  »لوطني  الكرتوين  الفيلم  ويهدف 

رموز الدولة كالعلم والن�صيد الوطني، والتعريف باملوروث 

ال��ت��اري��خ��ي واحل�����ص��اري ل��ل��دول��ة والع���ت���زاز ب��ه، واكت�صاب 

اأمناط ال�صلوك الجتماعي والديني والوطني التي يت�صف 

الدخ���ار  ب��اأه��م��ي��ة  ال��وع��ي  وتنمية  ال��ُع��م��اين،  املجتمع  ب��ه��ا 

بقلم: �صابحة بنت �صليمان الهيملية

 باحثة تربوية 

دائرة املواطنة- ق�صم درا�صات املواطنة
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مو�سوعة جيني�س لأكرب

 حملة تنظيف يف ُعمان

ت��ع��م��ل م��وؤ���ص�����ص��ة ُع���م���ان ل��الإب��ح��ار ع��ل��ى تطبيق 

اإيجاد  اإىل  البيئية الذي يهدف  مفهوم املواطنة 

وعي جمتمعي يف ق�صايا البيئة وم�صكالتها من 

ع��دد  لأك���رث  ع��امل��ي  قيا�صي  رق���م  ت�صجيل  خ���الل 

النفايات  بجمع  ق��ام��ت  ح��ي��ث  اجل��ن�����ص��ي��ات؛  م��ن 

مب�صاركة متطوعني من 73 جن�صية من خمتلف 

امل�صنعة  ���ص��واط��ئ ولي���ة  ال��ع��امل، وذل���ك يف  دول 

با�صم  الإجن���از  ه��ذا  �ُصجل  الريا�صية.  باملدينة 

�صلطنة ُعمان يف يوم الأربعاء املوافق 15 دي�صمرب 

اأك��رث  جمع  م��ن  امل�صاركون  متكن  حيث  2021م، 

واملخلفات  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  ك��ي��ل��وج��راًم��ا  م��ن 344 

املياه  وزج��اج��ات  البال�صتيك،  مثل:  واملهمالت، 

املعدنية، و�صبكات ال�صيد، والأكيا�س.

الإجن��از  ه��ذا  حتقيق  يف  امل�صارك  الفريق  ت�صكل 

ارة امل�صاركني يف بطولة العامل لل�صباب  من البَحّ

ال�صلطنة  ا�صت�صافتها  التي  ال�صراعي  لالإبحار 

لالإبحار  ُعمان  موظفي  اإىل  بالإ�صافة  موؤخًرا، 

القاب�صة  الُعمانية  ال�صركة  موظفي  من  وع��دد 

خل���دم���ات ال��ب��ي��ئ��ة )ب���ي���ئ���ة(، وم��ن��ت��ج��ع ب��ار���ص��ي��ل��و 

البيئة  وجمعية  ُع��م��ران،  وجم��م��وع��ة  امل�صنعة، 

الُعمانية.

كان الدافع وراء حماولة حتطيم الرقم القيا�صي 

هو اإطالق حملة تدعو اإىل �صرورة حماية البيئة 

مع  ان�����ص��ج��اًم��ا  الطبيعية،  وم���وارده���ا  ال��ب��ح��ري��ة 

روؤية �صون البيئة الُعمانية – اإحدى الأولويات 

الوطنية لروؤية ُعمان 2040. ومن هذا املنطلق، 

ت��ع��زي��ز م�صاعيها  ل��الإب��ح��ار ع��ل��ى  ُع��م��ان  ع��م��ل��ت 

جميع  يف  البحرية  البيئة  ب�صون  اله��ت��م��ام  يف 

ال��ت��ي ت�صت�صيفها  ال��ق��ارّي��ة وال��ّدول��ي��ة  الأح����داث 

وفًقا للممار�صات الدولية، ومتثل ذلك الهتمام 

يف مواد ت�صنيع مالب�س الفرق الريا�صية وجميع 

ال�صباقات بحيث تكون جميعها �صديقة  لفتات 

على  اأ�صا�صي  ب�صكل  الرتكيز  اإىل  اإ�صافة  للبيئة، 

اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع باأهمية  ���ص��ن��اع��ة ال��وع��ي ل���دى 

احلفاظ على البيئة وجعلها اأ�صلوب ومنط حياة 

اإقليميًّا ودوليًّا يف  من اأجل تعزيز دور ال�صلطنة 

هذا اجلانب.

-وب��ج��ه��ود حثيثة-  ل��الإب��ح��ار  ُع��م��ان  �صعت  ك��م��ا 

اإىل ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي ل��دى 

واإي���ج���اد م�����ص��ارات  اأف����راد املجتمع  ك��اف��ة 

الذاتية  البيئية  التوعية  تر�صخ  جديدة 

بيئته  حماية  اإىل  الإن�صان  تدفع  التي 

واحرتامها كاأ�صا�س للمواطنة البيئية؛ 

العاملية  املبادرة  دعم  يف  بذلك  لت�صهم 

للبيئة  املتحدة  الأمم  اأطلقتها  التي 

يف يناير 2017م، والتي تعرف بحملة 

 Clean Seas( اأو  نظيفة«  »ب��ح��ار 

عاملية  حملة  وه���ي   )Campaign
ال��ع��امل��ي  ال���وع���ي  اإىل زي�����ادة  ت���ه���دف 

ب���������ص����رورة احل������د م�����ن امل���خ���ل���ف���ات 

البحرية. 

اإقامة حمالت تنظيف  اأثمرت تلك امل�صاعي عن 

قبل  من  املنّظمة  الفعاليات  كافة  يف  لل�صواطئ 

ُع���م���ان ل��الإب��ح��ار ودخ��ول��ه��ا م��و���ص��وع��ة جيني�س 

لالأرقام القيا�صية باأكرب حملة تنظيف لل�صواطئ 

ي�صارك فيها اأكرب عدد من اجلن�صيات. كما اأقرت 

 2030 امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  ُعمان  �صلطنة 

مع دول العامل يف قمة الأمم املتحدة يف �صبتمرب 

2015م والتي تركز يف اأحد حماورها على �صون 

البيئة والهتمام ب�صحة الفرد ورفاهيته.
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