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مسابقة نمط للمدارس الحكومية

كان مــن دواعــي ســرورنا تنظيــم الحفــل الختامــي 
الفائزيــن  وإعــان  لتكريــم  أكتوبــر  شــهر  فــي 
لعــام  الحكوميــة  للمــدارس  نمــط  مســابقة  فــي 
2022، والتــي شــارك بهــا 81 مدرســة مــن مختلــف 
محافظــات الســلطنة، لتنفيــِذ مشــاريَع تــدور حــول 
محــاور محــددة هــي، إدارة النفايــات، وإدارة الميــاه، 
 11 اختيــار  مايــو  شــهر  خــال  جــرى  الطاقــة.  وإدارة 
إلــى  للتأهــل  التحكيــم  لجنــة  ِقبــل  مــن  مدرســة 
التقييــم  إجــراء  ثــم  ومــن  النهائيــة،  المرحلــة 
نالــت  ســبتمبر.  شــهر  خــال  المباشــر  الميدانــي 
المشــاريع واألنشــطة التــي نفذهــا المتأهلــون علــى 
إعجــاب وتقديــر الجميــع، وكان مــن دواعــي فخرنــا 
واعتزازنــا تكريــم هــذه المــدارس علــى إنجازاتهــم، 
فيوليــا  لشــركة  الشــكر  بجزيــل  نتقــدم  وهنــا 
دعمهــم  لمواصلــة  إيميلــي  حديقــة  ومبــادرة 

الهامــة. التعليميــة  المبــادرة  لهــذه  وتمويلهــم 

مسابقة نمط للمدارس الحكومية

أهم مالمح المشاريع

نحــن فخــورون بتقديــم برامــج العضويــة للشــركات واألفــراد، حيــث نقــدم ألي شــخص متحمــس لصــون البيئــة فرصــة لدعــم عمــل الجمعيــة البيئيــة األهليــة الوحيــدة فــي ســلطنة ُعمــان. بعــد عاميــن مــن تقديــم األنشــطة افتراضيــً، ُيســعدنا إعــادة 
بنــاء التقويــم الســنوي لبرنامــج العضويــة لعــام 2022 ونــود أن نعبــر عــن امتناننــا لجميــع أعضائنــا لدعمهــم المســتمر.
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أكتوبر - ٢0٢٢

تزامنــت محاضرتنــا لشــهر أكتوبــر مــع يــوم المــرأة 
الُعمانــي، وقدمتهــا الفاضلــة رميثــة البوســعيدي، 
وهــي مــن رائــدات األعمــال، وعالمــة، وأحــد أعضــاء 
الُعمانيــة،  البيئــة  لجمعيــة  التنفيــذي  المجلــس 
وقــد اســتعرضت المحاضــرة كيــف ُيمكــن للمســاواة 
المناخــي،  التغيــر  علــى  تؤثــر  أن  الجنســين  بيــن 
حيــث اســتعرضت المحاضــرة التــي كانــت بعنــوان 
»المــرأة: المحــرك الرئيســي لمســتقبل مناخنــا« 
وتشــردهم  النســاء  لتأثــر  الُمحتملــة  األســباب 
أحــد  يكُمــن  وكيــف  الُمناخيــة،  الكــوارث  بســبب 
تعليــم  فــي  المناخــي  للتغيــر  الرئيســة  الحلــول 
لهــم  العمــل  فــرص  وتوفيــر  والبنــات  النســاء 

األســرة. وتنظيــم 

ديسمبر - ٢0٢٢

احتفــاًء باليــوم العالمــي للنســور الــذي يصــادف تاريــخ 4 
ديســمبر مــن كل عــام، فقــد تطــوع 75 شــخصً مــع جمعيــة 
البيئــة الُعمانيــة لتنظيــف شــواطئ منطقــة الســيب، وجــرى 
جمــع 672 كــج مــن النفايــات خــال ســاعٍة مــن الزمــن. وتتقــدم 
الجمعيــة بالشــكر لشــركة فرينــدي موبايــل لتأميــن الهدايــا 
واإلمــداد  الدعــم  لتقديــم  بيئــة  وشــركة  للمتطوعيــن، 

ــة الازميــن للفعالي

أكتوبر - ٢0٢٢

احتفــاًء بيــوم البيئــة العربــي، وبالتعــاون مــا بيــن 
مســقط  ومجموعــة  الُعمانيــة  البيئــة  جمعيــة 
للمســير الجبلــي، تــم تنظيــم مســير جبلــي خاص 
لاســتمتاع بالبيئــة الجميلــة التــي نحظــى بهــا مــن 
حولنــا فــي ُعمــان، وقــد شــارك فــي هــذه الفعاليــة 46 
شــخصً اجتمعــوا معــً للتمتــع بالطبيعــة، وحرصنــا 
ــة  ــرك أي مخلفــات وإزال ــى عــدم ت ــة عل خــال الفعالي
علــى  الموجــودة  النفايــات  مــن  الُمســتطاع  قــدر 
ــة  طــول المســار، ونتقــدم بجزيــل الشــكر لمجموع
المشــارين  ولكافــة  الجبلــي  للمســير  مســقط 

ــا. معن

نوفمبر - ٢0٢٢

شــهر  خــال  الفرصــة  الجمعيــة  ألعضــاء  ســنحت 
الُمناخــي  التغيــر  أثــار  علــى  للتعــرف  نوفمبــر 
للتغيــر   27 العالمــي  األطــراف  مؤتمــر  ومخرجــات 
قدمهــا  التــي  المحاضــرة  خــال  مــن  الُمناخــي، 
الدكتــور ياســين الشــرعبي، أســتاذ علــوم الغــاف 
الجــوي فــي جامعــة الســلطان قابــوس، وقــد كانــت 
المحاضــرة بعنــوان »الحيــاد الكربونــي فــي ُعمــان 
ــق؟«  ــل للتحقي ــو قاب ــل ه ــام 2050: ه ــول ع بحل
ــط  ــة نف ــركة تنمي ــي ش ــة ف ــز البيئ نشــكر مرك

الفعاليــة هــذه  الســتضافة  ُعمــان 

ديسمبر - ٢0٢٢

برامــج  حــول  ديســمبر  لشــهر  محاضرتنــا  دارت 
تدريــب  تشــمل  التــي  الصــون  وأبحــاث  دراســات 
الحوتيــات  علمــاء  مــن  الجديــد  الجيــل  أبنــاء 
)الحيتــان والدالفيــن(، قدمــت المحاضــرة الدكتــورة 
 20 مــدى  علــى  شــاركت  التــي  مينتــون  جيانــا 
ُعمــان  فــي  الجاريــة  واألبحــاث  الدراســات  فــي  عامــً 
التــي كانــت  حــول الحوتيــات، وشــملت المحاضــرة 
بعنــوان »بنــاء القــدرات مــن أجــل دراســة وحمايــة 
الحوتيــات الُمهــددة باالنقــراض: رحلــة شــخصية 
مــن ُعمــان إلــى ماليزيــا والجابــون والعــودة مــرًة 
أخــرى«، شــملت علــى اســتعراض عــام علــى األعمــال 

الجاريــة فــي ُعمــان.

دعمكم مهم 

تجديد العضوية لألنضمام
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لالستفسارات:

موقعنا اإللكتروني 

من خالل التطبيقات 

عبر التحويل المباشر، بنك مسقط

يمكن لمستخدمي ُعمانتل التبرع عبر الرسائل 
النصية )أرسل »تبرع« للرقم 90108 للتبرع بريال 

واحد شهريًا(

للعضوية الفردية: يرجى التواصل مع الفاضلة جهينة الغافرية
لعضوية الشركات: يرجى التواصل مع أوليفيا داليل

ريال

membership@eso.org.om   
olivia.dalziel@eso.org.om
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سنوية

  تنفيــذ األبحــاث والدراســات حــول األنــواع 
باألخطــار المهــددة  الُعمانيــة 

حــول  المجتمــع  فئــات  وتعليــم  تثقيــف   
اســتدامة أكثــرَ  للحيــاةِ  أنمــاط  تبنــي  أهميــة 

 المرافعة عن االستدامة البيئية

القطــاع  فــي  والكفــاءات  القــدرات  بنــاء   
ُعمــان فــي  البيئــي 

 حمايــة اإلرث الطبيعــي لُعمــان وصونــه مــن 
الُمســتقبلية األجيــال  أجــل 

 برامج التبرع
نحــن ممتنــون جــدًا لجميــع شــركاء التبــرع لدينــا، الذيــن قامــوا بإضافــة تبــرع 
اختيــاري علــى فواتيــر الزبائــن. نحــن نعمــل بنشــاط لتشــجيع المزيــد مــن 

الفنــادق ومنظمــي الرحــات الســياحية علــى االنضمــام إلــى البرنامــج.

شكرًا لكم!
ــات  ــان الســتضافة فعالي ــط ُعم ــة نف ــركة تنمي ــي ش ــة ف ــز البيئ شــكرًا لمرك

الشــهرية الجمعيــة 

الوطنيــة  اللجنــة  مــن  الشامســي  وإبراهيــم  الفارســي  زهيــر  األفاضــل 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم، ومتطوعــي الجمعيــة حــواء الشــريقي وإبراهيــم 
الشــيذاني وســليمان الرحبــي، لتبرعهــم جميعــً بوقتهــم وجهدهــم لدعــم 

مســابقة نمــط للمــدارس الحكوميــة.

الفاضــل ســليمان الرحبــي للتطــوع بوقتــه وجهــده لدعــم ورشــة العمــل حــول 
صــون حيتــان بحــر العــرب الحدبــاء.
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دعمكم لجمعية البيئة الُعمانية يتيح لنا:

 لألنضمام
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إنجازات وأحداث

الجمعيــة  قامــت  الُعمانــي  الشــجرة  بيــوم  احتفــاًء 
المعلومــات  أهــم  يبــرز  إعامــي  منشــور  بإطــاق 
Bo� الُلبــان  أشــجار  مــن  الُعمانيــة  الفصيلــة  )عــن 

swellia sacra(، حيــث جــرى إنتــاج هــذا الرســم 
البيانــي بالتعــاون مــع هيئــة البيئــة وبتمويــٍل مــن 
الســفارة البريطانيــة في مســقط. يســلط الرســم 
البيانــي الضــوء علــى البيانــات البيئيــة والحيويــة 
التهديــدات  أهــم  وعلــى  الُلبــان،  ألشــجار  الهامــة 
التــي تتعــرض لهــا، وعلــى أهــم اإلجــراءات الواجــب 
تنفيذهــا فــي ســبيل حمايتهــا وصونهــا. ُيمكــن 
الرابــط  خــال  مــن  البيانــي  الرســم  علــى  االطــاع 

التالــي: المــوارد – موقــع الجمعيــة للتبرعــات

علــى مــدى 20 عامــً خلــت، تقــوم الجمعيــة بالتعــاون 
مســوحات  الســتكمال  األطــراف  مــن  العديــد  مــع 
ــة التــي تهــدُف إلــى تقييــم األنــواع  الثدييــات البحري
الميــاه  فــي  والدالفيــن  الحيتــان  مــن  المختلفــة 
وســلوكياتهم  تحركاتهــم  ناحيــة  مــن  الُعمانيــة، 
وحالتهــم الصحيــة. بيــد أن التركيــز األكبــر لهــذه 
العــرب  بحــر  حيتــان  علــى  ينصــُب  المســوحات 
فريــق  قــام  االنقــراض.  لخطــر  المعرضــة  الحدبــاء 
ــُغ  البحــث خــال شــهر نوفمبــر بقطــِع مســافاٍت تبل
بمجملهــا 1650 كــم، تكــرر خالهــا رؤيــة الحيتــان 25 
مــرة، وشــملت نوعيــن مــن الحيتــان ورؤيــة ثاثــة مــن 
مــن   5 المســوحات  فــي  شــارك  الحدبــاء.  الحيتــان 
المتدربيــن الُعمانييــن الذيــن يخضعــون للتدريــب 
الممــول  القــدرات  لبنــاء  الجمعيــة  برنامــج  ضمــن 
ــي، وتتقــدم جمعيــة  ــي س ــش إس ب ــك إت مــن بن
التــي  األطــراف  لكافــة  بالشــكر  الُعمانيــة  البيئــة 
لعــام 2022  البحريــة  الثدييــات  تعاونــت مســوحات 
وهــم، المفوضيــة الدوليــة لصيــد الحيتــان بنــك 
ــتقبل  ــار الُمس ــركة بح ــي وش ــي س ــش إس ب إت
البيئــة  لصــون  ميجاتيــرا  وشــركة  العالميــة، 
ــة  ــات الُمتقدم ــد أروس للدراس ــة ومعه البحري
ومرســى مارينــا بنــدر الروضــة وهيئــة البيئــة.

البيئــة  جمعيــة  بيــن  مــا  مشــترٍك  تعــاوٍن  ضمــن 
الُعمانيــة وهيئــة البيئــة، جــرى خــال شــهر نوفمبــر 
عــدٍد  مــع  الدولييــن  الخبــراء  مــن  عــدٍد  اســتضافة 
خطــط  لمناقشــة  وذلــك  المعنيــة،  األطــراف  مــن 
فــي  الحدبــاء  العــرب  بحــر  لحيتــان  اإلداريــة  التدابيــر 
ُعمــان وبقيــة المنطقــة، عبــر تنظيــِم ورشــِة عمــٍل 
بعنــوان »اســتكمال التنميــة بجهــود الصــون«. 
يمثلــون  مشــاركً   62 الورشــة  هــذه  ضمــن  اجتمــع 
أهــم  علــى  للتعــرِف  جميعــً  جــاؤوا  مؤسســة،   30
األبحــاث والدراســات الجاريــة حــول حيتــان بحــر العــرب 
الُعمانيــة  البيئــة  تنفذهــا جمعيــة  والتــي  الحدبــاء، 
الــدور  علــى  ولاطــاع  األطــراف،  بقيــة  مــن  وغيرهــا 
الــذي ُيمكــن لســلطنِة ُعمــان أن تنهــَض بــه فــي إطــار 
صــون هــذه الحيوانــات الُمعرضــة لخطــر االنقــراض. 
تعتبــُر هــذه الورشــة حجــر األســاس لورشــٍة إقليميــٍة 
مــن  ُممكــٍن  عــدٍد  أكبــَر  تضــُم  وموســعٍة  الحقــٍة 
الــدول المعنيــة بحيتــان بحــر العــرب الحدبــاء. تتقــدُم 
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بالشــكر لبنــك إتــش إس 
بــي ســي لرعايــة هــذه الفعاليــة، ولبقيــة شــركائنا 

الُمشــاركة. والمؤسســات  المنظمــات  مــن 

ــان مسوحات الثدييات البحريةيوم الشجرة الُعماني ــون حيت ــر ص ــة تدابي ــول خط ــل ح ــة عم ورش
ــاء ــرب الحدب ــر الع بح

ــا مــن أجــِل مســتقبٍل مســتدام،  شــباب ُعمــان هــم مــن أهــم رواد البيئــة لدين
ولهــذا الهــدف تقــوم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة بتنفيــذ مجموعــة مــن مبــادرات 
التثقيــف والتعليــم التــي تســتهدُف المــدارس والكليــات والجامعــات، الهادفــة 
الســلوكيات  مــن  المزيــد  تبنــي  إلــى  والدعــوة  البيئــي  الوعــي  نشــر  إلــى 
الُمســتدامة، وقــد بــدأت أولــى مبــادرات الجمعيــة التعليميــة بالزيــارات المدرســية 
العامــة، ومــن ثــم تطــورت لتصبــح فعاليــات اســتهدافية محــددة، مثــل مســابقة 
النشــرة  الضــوء فــي هــذه  التــي نســلط عليهــا  الحكوميــة  للمــدارس  نمــط 

الفصليــة.

مســابقة نمــط للمــدارس الحكوميــة هــي مســابقة بيئيــة مصممــة ومخصصــة 
لتشــجيع المــدارس علــى تبنــي وتنفيــذ مشــاريع االســتدامة البيئيــة، حيــث 
ُيطلــب مــن كافــة المــدارس الحكوميــة فــي ُعمــان تشــكيل فــرق بيئيــة تتألــف 
تنفيــذ  أجــل  مــن  األمــور  وأوليــاء  التدريســية  الهيئــة  وأعضــاء  الطــاب  مــن 
 )1 التاليــة:  المســابقة  للتعامــل مــع واحــدة مــن مواضيــع  أنشــطة وفعاليــات 
إدارة النفايــات، 2( إدارة الميــاه 3( إدارة الطاقــة، ونحــن حاليــً فــي الســنة الثالثــة 
مــن المســابقة مــع جوائــز ماليــة للفائزيــن مخصصــة لثاثــة مــن الفائزيــن ضمــن 

محــاور المســابقة وذلــك للمســاعدة فــي اســتدامة المشــاريع الُمنفــذة.

فيوليــا  جــرت مســابقة نمــط للعــام الدراســي 22/2021 بتمويــٍل مــن شــركة 
ُعمــان وصنــدوق حديقــة إيميلــي، وشــهدت مشــاركة 274 مدرســة مــن 11 
محافظــة فــي ُعمــان، قامــت 110 مدرســة منهــم بتقديــم المقترحــات النهائيــة، 
وجــرى اختيــار 81 مدرســة منهــم للتأهــل لمرحلــة تنفيــذ المشــاريع، وتــم اســتام 
ــر النهائيــة فــي شــهر مايــو بعــد مراجعتهــا وتقييمهــا مــن ِقبــل لجنــة  التقاري
التحكيــم التــي ضمــت ممثلــي عــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وشــركة فيوليــا 
واللجنــة الوطنيــة للتــراث والثقافــة والعلــوم، وتــم فــي نهايــة األمــر اختيــار 11 

مدرســة للتصفيــات النهائيــة والمرحلــة األخيــرة.

قامــت لجنــة التحكيــم خــال شــهر ســبتمبر بزيــارة المــدارس الُمتأهلــة بغيــة 
تقييــم األعمــال الُمنفــذة وتحديــد الفائزيــن الــذي جــرى تكريمهــم ضمــن حفــٍل 
ختامــي جــرى تنفيــذه تحــت رعايــة ســعادة الدكتــور عبــد اهلل بــن خميــس 
أمبوســعيدي، وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم لشــؤون التعليــم، وذلــك بتاريــخ 
19 أكتوبــر 2022، وجــرى إعــان المــدارس الثمانيــة الفائــزة التــي ُتمثــل 6 محافظــات 
ُعمانيــة، والتــي اســتلمت الجوائــز النقديــة وهــي: 1000 ريــال للمركــز األول، و500 

ــال للمركــز الثالــث. ــال للمركــز الثانــي، و300 ري ري

تمكنــت المــدارس الفائــزة مــن تنفيــذ مشــاريعها التــي تراوحــت مــا بيــن تطبيــق 
ــات الطعــام  حلــول الطاقــة الشمســية ضمــن المــدارس، وحمــات لتقليــل نفاي
ترافقــت مــع مبــادرات تدويــر نفايــات الطعــام إلنتــاج الســماد العضــوي، أو جمــع 
الميــاه الرماديــة وميــاه المكيفــات لــري المزروعــات فــي المدرســة التــي نجحــت 
إحداهــا بزراعــة وانتــاج الخيــار والخــس وبيعهــا ضمــن المجتمــع المحلــي. نالــت 
األعمــال الفائــزة علــى الكثيــر مــن اإلعجــاب والتقديــر نظــرًا لتنــوع مواضيعهــا 
الــازم مــن ِقبــل المجتمعــات  وإنجازاتهــا، ولتمكنهــا مــن اســتقطاب الدعــم 

المحليــة المحيطــة.

تأمــل جمعيــة البيئــة الُعمانيــة أن تتمكــن مــن االســتمرار فــي جهودهــا إلشــراك 
وإلهــام الشــباب كــي يكونــوا قــدوة ُيحتــذى بهــا مــن المواطنيــن ونشــطاء فــي 
مجــال إحــداث التغييــر المطلــوب ضمــن مجتمعاتهــم، وبفضــل الدعــم الُمقــدم 
مــن شــركة فيوليــا ُعمــان جــرى خــال شــهر نوفمبــر إطــاق الــدورة الجديــدة مــن 
مســابقة نمــط للعــام 23/2022، ونتطلــُع ُقدمــً ألن تحقــق نجاحــً مبهــرًا منقطــع 

النظير.

لماذا ندعم 
جمعية البيئة 

الُعمانية 

كيفية دعم جمعية البيئة الُعمانية في 202٣ 

 النشرة اإلخبــارية  

الرخمة المصرية

 إصدار الربع الرابع - ديسمبر
 جمعية البيئة الُعمانية

صور جوية لحيتان بحر العرب الحدباء
د. فريدريك كريستنشين

 فعاليات العضوية
النقاط البارزة من برنامج العضوية 

وتفاصيل عن كيفية المشاركة

  إضاءات على المشاريع
مسابقة نمط للمدارس الحكومية

 إنجازات وأحداث
ملخص الربع الرابع يسلط الضوء على مشاريع 

البحث والصون و التعليم والمشاركة المجتمعية

٢0٢٢

نــود أن نشــكركم علــى إيمانكــم بالتزامنــا 
فــي  المذهــل  األحيائــي  التنــوع  بصــون 

وحمايتــه. ُعمــان  إذا كنتــم راغبيــن أن تصبحــوا أعضــاًء فــي جمعيــة البيئــة 
الُعمانيــة أو لتجديــد العضويــة،  انقــر هنــا

إنضموا اليوم!

السباق الليلي الخيري لمارثون ُعمان الصحراوي

مــا  مــع  الصحــراوي  ُعمــان  مارثــون  فريــق  جهــود  تضافــرت 
يقــارُب مــن 30 متطوعــً مــن جمعيــة البيئــة الُعمانيــة لتنظيــم 
ســباق ليلــي لمســافة 5 كــم، بهــدف جمــع التبرعــات لصالــح 
الصفــاء  مــن  الســخي  والتبــرع  الدعــم  وبفضــل  الجمعيــة، 
لألغذيــة، وقهــوة وردة الصحــراء الماســية، ومقهــى الفــرن، 
األلحــان،  وشــركة  مســقط،  وصيدليــة  للميــاه،  والواحــة 
لصالــح  الفعاليــة  ريــع  مــن   ٪100 تقديــم  مــن  الفريــق  تمكــن 
جمعيــة البيئــة الُعمانيــة وأنشــطتها. نتقــدُم بجزيــل الشــكر 
لكافــة المشــاركين الذيــن بلــغ عددهــم 82 شــخصً اقتحمــوا 
الكثبــان الرمليــة حامليــن فقــط مصابيحهــم الليليــة مــن أجــل 
دعــم جمعيــة البيئــة الُعمانيــة، كمــا نتقــدم بالشــكر الخــاص 
لمجموعــة الجنــود المجهوليــن الذيــن تطوعــوا للعــودة فــي 
الصبــاح التالــي للســباق للتأكــد مــن عــدم وجــود أي مخلفــات أو 

نفايــات مرميــة علــى طــول مجــرى الســباق.

مستجدات التدابير الميدانية لصون النسور

النســور  وحمايــة  لصــون  الجمعيــة  جهــود  تســتمر 
فريــق  متابعــة  خــال  مــن  وذلــك  ُعمــان،  فــي  اآلذنــة 
الطيــور،  لتكاثــر  الميدانيــة  للمســوحات  الجمعيــة 
مــع توســيع رقعــة البحــث حاليــً كــي تشــمل التــزاوج 
والتكاثــر وأماكــن التواجــد والمخاطــر الُمحتملــة التــي 
تواجههــا هــذه النســور المعرضــة لخطــر االنقــراض. 
 3 مــدى  علــى  الشــتوية  المســوحات  تنفيــذ  يتــم 
أســابيع فــي شــهري ديســمبر 2022 وينايــر 2023، وهــي 
تهــدُف إلــى العثــور علــى أعشــاش مأهولــة جديــدة 
ضمــن محافظــات الظاهــرة والبريمــي وشــمال وجنوب 
الباطنــة والشــرقية. كمــا ســيتم تنفيــذ مســوحات 
ــر لطيــور الرخمــة المصريــة فــي جزيــرة مصيــرة  التكاث
تتقــدُم  عــام 2023.  مــن  وأبريــل  خــال شــهر فبرايــر 
الجمعيــة بالشــكر الجزيــل لهيئــة البيئــة لدعمهــم 

الهامــة. المســوحات  لهــذه  والمتواصــل  المســتمر 
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