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  : مقدمة
حتتفل األمم والشعوب مبناسبات وأعياد خمتلفة هلا قدسيتها ومكانتها وأمهيتها   

اخلاصة نظرا الرتباطها الوثيق  مباضيها وحاضرها ومستقبلها فتعمل على إحيائها 
ونقلها يف نفوس الناشئة مبا متثله من أهداف ومضامني وقيم ودالالت لتختزن يف  وترسيخها

  .ذاكرة األجيال لتتوارثها وتعمل على تأصيلها 
  

وال شك أن املناسبات العاملية تعزز الروابط الفكرية والثقافية والعلمية والرتبوية 
للمنظمات الدولية  يف إقرار  وتؤكد الدور احلضاري ،واالجتماعية بني شعوب العامل املختلفة 

وحتسني األوضاع البيئية واالجتماعية  ،وتأمني حقوق اإلنسان  ،السالم العاملي 
ورسم االسرتاتيجيات اهلادفة يف جمال  ،واالقتصادية وتنمية وسائل اإلعالم واالتصال 

  .الرتبية والثقافة والعلوم للبشرية مجعاء 
  

ية تعترب ملحمة مليثاق التعاون والتآزر الكامل بني كذلك فان املناسبات احمللية والوطن
اىل  هوالنهوض باتمع ورقي ،أبناء اتمع للحفاظ على املكتسبات الوطنية  واحلضارية 

  .آفاق اد والتقدم 
  

ومن هذا املنطلق حرصت السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة املباركة على بناء دولتها 
وباالهتمام يف نفس الوقت بكنوز احلضارة  ،ر ومعطياته آخذة مبتطلبات العص ،احلديثة 

العمانية الضاربة منذ القدم يف التاريخ  والتطور املستمر يف مجيع ااالت فأولت هلذه 
املناسبات واالحتفاالت أمهيتها على الصعيد احمللي واخلليجي والعربي واإلسالمي 

  .نفوس الناشئة والشباب مبا حتمله من أهداف ومضامني  تغرس يف  ،والعاملي 
  

أن تقدم هذا ) دائرة األنشطة الرتبوية ( ويسر املديرية العامة للعالقات واإلعالم الرتبوي 
ه تواريخ املناسبات واألعياد الوطنية واحمللية والعربية والدولية يالدليل الذي حيتوي بني دفت
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هادفة كي يتم االسرتشاد هبا موجزة عنها والتعريف هبا ومبا حتمله من رموز ودالالت  ةذونب
يف االحتفاالت ما أمكن على مستوى القطاع الطالبي مبدارس الرتبية والتعليم يف حميط البيئة 
املدرسية من خالل وسائل اإلعالم املدرسي كاإلذاعة والصحافة واملسرح والنشاط 

االحتفالية املوسيقي والندوات واحملاضرات واللقاءات الرتبوية وغريها من صور التعبري 
لالستفادة من املضامني اليت تعرب عنها هذه املناسبات ودفع الطالب  لالحتفال هبا و للتفاعل 

  .مع قضاياه اإلنسانية املختلفة والعمل على دعمها
ب التعريف باملناسبات واالحتفاالت أن يقدم خدمة طيبة اكما من شأن هذا الكت

لفة الراغبة يف االستفادة منه بغرض املعرفة أو لكافة املؤسسات والشرائح االجتماعية املخت
  .التفعيل لتلك املناسبات 

أما الباب الثاني الذي يضمه هذا الكتاب فهو خاص بوزارة الرتبية والتعليم وما يتصل 
هبا من مديريات وإدارات تعليمية يف احملافظات واملناطق بالسلطنة هبدف تقنني آليات 

  .تفاالت والفعاليات األخرى املتصلة بقطاع الرتبية والتعليمالتنفيذ لتلك املناسبات واالح
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  : األهداف
تتعدد األهداف  بتنوع املناسبات واالحتفاالت واألعياد ، ولكنها كلها تدور يف فلك    

واحد وهو تعميق وعي الطالب العماني مبا يدور حوله من مناسبات وأعياد ، وتفاعله معها 
وهتدف كذلك إىل ربط اتمع املدرسي بالبيئة احمللية  وباتمع  متأثراً هبا ومؤثراُ فيها ،

الدويل أخذاً وعطاء مع شعوب العامل املختلفة  مبا يعود عليه وعلى جمتمعه بالفائدة املرجوة  ، 
األنشطة الطالبية املختلفة   للطالب يف ممارسة أدوار مجاعاتمع تأكيد أمهية اجلهود الذاتية 

  .باملدرسة
  

للوطن ، وتقوية إميان الطالب وحبهم غرس روح الوالء واالنتماء يؤدي إىل لك كل ذ
، املكتسبات الوطنية ئهم ، واحملافظة على دتمعهم، والتضحية يف سبيل قيمهم ومبا

والتعود على حتمل املسؤولية  وأداء الواجب ، وميكننا أن جنمل هذه األهداف يف احملاور 
  - :التالية 

  
ز الدور الذي تقوم به املؤسسات التعليمية ، وخلق جسر  من احلوار إبرا  :أوالً  

والتعاون والتفاعل بني املدرسة وأولياء األمور ، وتعزيز النشاط املدرسي لبناء 
شخصية الفرد ، وإبراز مواهبة يف خمتلف ااالت العلمية واألدبية والفنية ، 

والتعليم  والوزارات  أكيد على التعاون والتآزر بني وزارة الرتبيةوالت
واملؤسسات واهليئات األخرى يف مجيع  ااالت  للقيام  بالدور التوعوي 

تليفزيونياً وإذاعياً (والرتبوي والتنموي ، وتكثيف اجلوانب اإلعالمية  
، وتفعيل وسائل اإلعالم املدرسية كاإلذاعة والصحف واالت )  وصحفياً

واللقاءات واحملاضرات اليت تعقد  يف  املدرسية ، وإعطاء  أمهية للندوات
  . ات املختلفةاملناسبباملدرسة إحتفاالً  

تنمية روح الوالء  واالنتماء للوطن إعتزازاً مباضيه  ، وبناء  حلاضره  ، وأمال يف   :اً  ثاني
مستقبله  وإذكاء  لروح العزة الوطنية واملواطنة الصادقة  ، والوقوف على أوجه 
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يقود الذي تعيشه  السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة املباركة اليت التقدم احلضاري 
، ويرعاه جاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم حيفظه ا مسريهتا موالنا 

وتنمية الشعور  بأمهية احملافظة على هذه  املكتسبات ، وترسيخ معاني 
  .التضحية والفداء  والدفاع عن مقدسات  الوطن وترابه

رتبية البيئية هدف من أهداف العملية  التعليمية ، ولتحقيق  ذلك البد  من ال  :  ثالثاً
اإلحاطة  باألخطار الناجتة  عن التلوث  البيئي واليت  ال تعرف احلدود  

هبا  اجلغرافية  ، وتكوين دائرة معارف لدى طالبنا إلدراك  اجلهود اليت تقوم 
، لتظل  نقية متجددة لصاحل الدولة حلماية البيئة وصون  مواردها  وأنظمتها 

خطط التنمية من خالل تبادل اآلراء  واخلربات حول وسائل  زيادة وعي 
، وتعريف  اإلنسان ببيئته  وقدرته  على التعاون واملشاركة يف هذا اال

ة على كوكب  األرض  نتيجة  لتآكل  طبقة االوزون ، الطالب باملخاطر اجلسيم
التلوث  البيئي  الذي أحدثه  اإلنسان براً وحبراً وإرتفاع درجة احلرارة  بسبب 

  .وجواً
    :  رابعاً

تنمية الوعي واحلس االجتماعي لدى الطالب والطالبات ، وإدراك الدور  •
الرائد للمرأة كأم أو يف جماالت العمل املختلفة  ، وتأكيد حقوقها  وحتديد 

 .واجباهتا
د حقوقها  يف امللبس  رعاية الطفولة واالهتمام بتنشئة  الطفل ، وتأكي •

 .واملسكن  واملأكل  والتعليم
وتوفري سبل تعليمهم وإتاحة فرص احلياة   ذوي االحتياجات اخلاصةرعاية  •

،  النفسية احواهلم طاقات  منتجة  ، والتخفيف  من لأمامهم  ، وحتويلهم 
 .وإشراكهم يف األنشطة املختلفة  وتفاعلهم  مع جمريات احلياة العامة

االسرية  وماهلا  من اثر يف تنشئة  الطالبات على األساليب  اليت تتيح الرتبية  •
  .لفتاة اليوم الفرصة  واإلمكانيات لتكون  أم الغد  الواعية  واملنتجة
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نشر الوعي  الصحي بني الطالب واملواطنني ، والوقوف  على املشاكل الصحية   :  خامساً
أساليب الوقاية  منها ، والتعرف على كله ، وإدراك أبعادها و املنتشرة  يف العامل 

تعرتض  يتي  للتغلب على املشاكل الصحية الأساليب التضامن الدويل واإلقليم
الشعوب يف هذا اال ، وكذلك تعريف  املواطن  باألضرار  الصحية الناجتة  
عن التدخني وأساليب مكافحته ، واجلهود املبذولة  حملياً وإقليميا وعربياً 

  .ااإليدز  واملالريا والسكري وغريهاألمراض  الوبائية  كملكافحة  
توعية الطالب بأمهية احملافظة  على اللون األخضر واحملافظة  على الشجرة  يف   : سادساً

ربوع  السلطنة ، واحملافظة على ثروتنا  املائية وترشيد استهالكها  ، وصيانة  
تمام بالزراعة  وماهلا من آثار  افالجنا  وآبارنا لتظل خالية من التلوث  ، واإله

  .على البيئة واإلنسان إجيابية 
توعية الطالب بأمهية الوقوف  على مبدأ  التعاون الدويل حلل املشكالت   :  سابعاً

العاملية االقتصادية  واالجتماعية والثقافية  واإلنسانية  من خالل تعرفه على 
ات اليت تقيمها ، واإلميان املنظمات الدولية وأهدافها  ومؤسساهتا واملناسب

بالسالم العاملي  والتسامح  وحقوق  اإلنسان يف حياة كرمية على سطح كرتنا 
  .األرضية

ترسيخ  مبادئ الرتبية الدينية وغرس القيم الفاضلة واألخالق  احلميدة من   :  ثامناً
خالل الدروس  املستفادة من املناسبات واألعياد اإلسالمية ، وتوضيح أمهية 

بالقيم الدينية  والروحية  ، وإبراز  املواقف  الدينية واألخالقية  وما تمسك ال
  .حتمله  من دالالت  من خالل اإلحتفال مبثل  هذه األعياد واملناسبات 
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  1اليوم العاملي حملو األمية
  8/9:  تاريخ املناسبة
أقر  املؤمتر العايل لوزراء الرتبية والتعليم الذي عقد  :نبذة خمتصرة

سبتمرب من كل من  م  باعتبار الثامن 8/9/1965 طهران يف يف
عام يوماً  عاملياً  حملو األمية ، وذلك ملكافحة األمية على الصعيد  
احمللي والعربي والعاملي باعتبارها عائقاً  يف طريق تطوير 

اتمعات ، واالرتقاء باإلنسانية  على مستوى متطلبات العصر  
ألمية ومشاكلها اليت ازدادت خطورة  يف ، ونشر الوعي بأخطار ا

عصر االنفجار املعريف  والذي أصبح فيه التعليم استثماراً 
  .اً  يف جمال االقتصاد والتنمية يحقيق

  
   2اليوم العاملي للمالحة البحرية 

  النصف الثاني من شهر سبتمرب:  تاريخ املناسبة
هذا  ”IMO“أقر ت  املنظمة البحرية  الدولية  :نبذة خمتصرة

اليوم لتأمني سالمة املسافرين واألطقم  والنقل البحري ، وتشارك 
فيه السلطنة مبا هلا من  تراث حبري عريق ،  حيث كانت املالحة 
البحرية  إحدى األنشطة اليت سجلها  التاريخ القديم للعمانيني 
السيما وأن املالحة البحرية حظيت برعاية خاصة من حضرة 

ن قابوس بن سعيد املعظم حيفظه ا صاحب اجلاللة السلطا
فسنت القوانني البحرية الوطنية اليت تشرتط أعلى درجات األمان 

  .بالنسبة لبناء السفن وسالمة األشخاص
ويهدف االحتفال هبذا اليوم إىل تبصري  املواطنني  والطالب جبهود 
السلطنة يف هذا اال ، وانضمامها إىل االتفاقية الدولية لسالمة 
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رواح  يف البحار، وإىل االتفاقية البحرية الدولية ملنع التصادم األ
البحري ، وإىل االتفاقية الدولية ملستويات التدريب  ، ومشاركة  
الدول األعضاء يف رابطة التعاون بني الدول املطلة على احمليط 
اهلندي بالتنسيق املستمر بينها وبني املنظمة الدولية 

“IMO”.  
  

  1 ماية طبقة االوزونحلاليوم العاملي 
  16/9:  تاريخ املناسبة
هو يوم ذكرى توقيع بروتوكول مؤمتر مونرتيال حلماية  :نبذة خمتصرة

م  ، وذلك لتعريف 1987من سبتمرب عام  16طبقة األوزون يف 
املواطنني باملخاطر اجلسيمة على كوكب األرض نتيجة لتأكل 

يجة للتلوث طبقة األوزون ، وارتفاع درجة  حرارة األرض نت
البيئي الذي أحدثه  اإلنسان براً وحبراً وجواً  وما لذلك من آثار  
خطريه مدمرة على اإلنسان واحليوان والنبات واملشاركة يف 
اجلهود الدولية اليت تبذل لوقف إتساع ثقب االوزون ، وتعريف 

  .الطالب بكل ما حييط به ويتصل حبياته  وإثراء معلوماته
  

  2سالماليوم العاملي لل
  من كل عام/ 21/9: تاريخ املناسبة

على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  بناء :تعريف 
م أن تشارك دول العامل يف 7/9/2001بتاريخ  55/282

االحتفال هبذا اليوم تدعيماً للسالم العاملي باعتباره هدف دويل 
نامج تسعى من خالله الدول إىل التأكيد على أمهية العمل على بر

                                                   
  م27/10/2003بتاریخ  2162رسالة اللجنة الوطنیة العمانیة للتربیة والثقافة والعلوم رقم  -  1
  م27/10/2003بتاریخ  2162رسالة اللجنة الوطنیة العمانیة للتربیة والثقافة والعلوم رقم  -  2
  



 15

ثقافة السالم للشعوب وقد أنيط االحتفال هبذا اليوم إىل وزارة 
على قرار جملس الوزراء املوقر  لرتبية والتعليم يف السلطنة بناءا

املنعقد بتاريخ ) 19/2002(الصادر جبلسته رقم 
م، ويرتكز  دور وزارة الرتبية والتعليم يف هذا 17/12/2002

العاملي عن طريق الصحف الشأن يف التوعية بأمهية السالم 
املدرسية واالذاعة املدرسية وعقد ندوات وحماضرات هتدف 

    .إىل توعية البيئة املدرسية بالسالم العاملي
  

  1يوم منظمة املؤمتر االسالمي
  من كل عام  25/9: تاريخ املناسبة

دولية انضمت السلطنة إليها يف اسالمية هي منظمة  :تعريف 
عدد من اللجان واالجهزة املتفرعة  ويتبعهام 1972فرباير  29
ومن أمهها جممع الفقه اإلسالمي، واملركز االسالمي لتنمية  عنها

والبنك االسالمي ) ايتا( التجارة، ووكالة االنباء االسالمية 
  .للتنمية وتتبع املنظمة أربع جامعات اسالمية

نشأت املنظمة عندما ازداد اقتناع قادة االمة االسالمية بضرورة 
اد آلية جتعل من التضامن االسالمي حقيقة واقعة، وذلك إجي

عندما أقدمت عناصر يهودية إىل إضرام النار يف املسجد 
حيث أصبح الشعور  21/8/1969األقصى املبارك يوم 

  .باحلاجة إىل هذا التضامن أكثر قوة
ومن أهدافها تعزيز التضامن االسالمي بني الدول االعضاء، 

ول األعضاء يف ااالت االقتصادية ودعم التعاون بني الد
  .واالجتماعية والثقافية والعلمية ويف ااالت احليوية االخرى
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  1 يوم الزراعة  العربية
  من كل عام  27/9: تاريخ املناسبة

من كل عام بيوم  27/9حتتفل الدول العربية يف يوم  :تعريف 
تنمية الزراعة العربية احتفاالً بتأسيس املنظمة العربية لل

الزراعية، وهي هتدف من وراء هذا االحتفال إىل مساعدة 
الدول العربية يف تنمية وتطوير أداء القطاع الزراعي إضافة إىل 
املسامهة يف حتقيق التكامل والتنسيق الزراعي يف ااالت 
االنتاجية والتسويقية وتوفري مستلزمات االنتاج وتسهيل تبادل 

ل العربية، والتعاون مع الدول املنتجات الزراعية بني الدو
األعضاء يف سبيل تنفيذ املشروعات اليت متوهلا مؤسسات 

  .التمويل االمنائي
وتشارك السلطنة شقيقاهتا الدول العربية يف دراسة املعوقات 

عقد واليت تعرتض تطوير القطاع الزراعي والعمل على حلها 
النهوض املؤمترات والندوات املتخصصة ملناقشة تلك القضايا و

  .مبستوى املعيشي للعاملني يف هذا القطاع
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  1وسيقى  الشباباليوم العاملي مل
  1/10:  تاريخ املناسبة
تقرر االحتفال باليوم العاملي  للموسيقى  يف األول   :نبذة خمتصرة

م  طبقاً  للقرار  1975من عام   ءاًمن أكتوبر من كل عام  بد
امس عشر بلوزان بسويسرا املشرتك الذي صدر عن املؤمتر اخل

م  ، ويعترب هذا اليوم رسالة سالم وتوافق  بني 1973عام 
الشعوب، باعتبار أن للموسيقى  قوة تاثر ملا هلا من متعة  لكل 

الشعوب  من خالل االرتقاء  بثقافاهتم  وتبادل اخلربات بينهم  
  .وتقديريهم للقيم الفنية  واجلمالية

ا اليوم من خالل املنظمات وتتحقق  أهداف االحتفال  هبذ
الدولية واللجان الوطنية ، حيث يدعى امللحنون الكبار ، 

والعازفون  واملتخصصون يف علم املوسيقى  إللقاء  احملاضرات  
واحلديث عن أمهية املوسيقى  ومكانتها يف عاملنا  املعاصر ،  
م ويتم تنظيم لقاءات للفنانني  وامللحنني  ، وجترى  املسابقات بينه

وتقام معارض لآلالت  املوسيقية  والتسجيالت   وامللصقات 
واللوحات واملنحوتات والصور الكاريكاتريية والفوتوغرافية  
املتعلقة  بأمناط األحلان  املوسيقية كما يدعى ممثلون  عن اللجان 

الوطنية من املوسيقيني  للمشاركة  يف االحتفال  ، وكذلك  
  .ة من خمتلف القارات  احلائزين  على جوائز  عاملي

ويفرتض  أن يقوم  امللحنون يف كل بلد بإقامة حفالت موسيقية يف  
هذا اليوم لإلسهام كلياً  أو جزئياً   يف التبادل املوسيقي  ،  كما تذاع  
وتبث  احلفالت املوسيقية واملناظرات واللقاءات  مع 

اب  ، الشخصيات اهلامة املشاركة  من حميب فن  املوسيقى  والكت
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رسائل  خاصة عن هذا اليوم  ،  وتنشر مقاالت  صحفية   وتبث
جلذب  انتباه  اجلمهور  ، وتقوم السلطات  احمللية بتخصيص دقائق  
قليلة للهدوء  والصمت  يف املدن  ختصص لالستماع إىل املوسيقى  

  .وهي  تعزف  يف األماكن العامة كاملنتزهات  أو امليادين الرئيسة
  

  1 للمعلم ملي العااليوم 
  5/10:  تاريخ املناسبة
حتدد  هذا اليوم ليكون  احتفاالً  دولياً  باملعلم ،  :نبذة خمتصرة
هيئة اليونسكو  خططها  لالرتفاع مبستوى   املعلم  حيث تعد

من العناصر  ورفع تأهيله  ، ويعترب الصندوق الدويل للتنمية
املعونات املالية املشجعة  لتدريب املعلمني واملوجهني  ، وتقديم 

هلم  ضمن معونات أخرى وذلك بإسهام من اليونسكو  وأنديته 
العديدة  من املنظمات  غري احلكومية  ، وذلك توجه عاملي 
ومطلب  ملح لتحسني  وضع املعلم  املادي  واملهين ليساير 

متغريات  العصر وتقنياته  احلديثة املتطورة باستمرار،  وذلك  
وبعد اخلدمة عن طريق التدريب املستمر  يدعو لتأهيلة  قبل 

لتطوير معلوماته ومهاراته  ومكوناته  الثقافية  والرتبوية والنفسية  
ومادته التخصصية  ومكونات  طريق التدريس وأساليبه اليت 

  .يسري عليها
وذلك  االهتمام باملعلم  وليد االهتمام بالتعليم الذي  أصبح من 

رتباط  هذا التعليم  بالتنمية احلقوق  األساسية لكل فرد وا
واخلطط  االقتصادية  للمجتمعات وبواقع  احلياة وتربية  النشء  
يف ظل عصر  تفجر  املعلومات ، وهناك رابطة قوية  بني نوعية  
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الرتبية املتاحة لشعب  ما ودرجة  تقدمه  وإنتاجيته  يف العلوم  
    .والفنون واآلداب  واالقتصاد

عليم يف سلطنة عمان تشارك العامل يف االحتفال ووزارة الرتبية والت
هبذه املناسبة عن طريق تكريم املعلمني واالحتفال بيومهم 

كما أن املدارس حتتفل هبذا اليوم من خالل االذاعة . العاملي
املدرسية، والصحف املدرسية يتناوالن احلدث واملناسبة 

  .بتغطية اعالمية مناسبة يف البيئة املدرسية
  

  1لعاملي للربيداليوم ا
  9/10:  تاريخ املناسبة
حتتفل اإلدارات الربيدية يف اليوم التاسع من أكتوبر  :نبذة خمتصرة

وهو التاريخ الذي تأسس فيه من كل عام باليوم العاملي للربيد 
م وقد انضمت إليه السلطنة يف  1874االحتاد العاملي للربيد

ة يف املديرية وتقوم وزارة النقل واالتصاالت ممثلم 7/8/1971
العامة للربيد بدور فعال يف إحياء املناسبة وذلك بإصدار طوابع 

لألبطال وتنظيم معارض  بريدية خاصة وختم البعائث بشارات
من الفعاليات مع إبراز دور  ع الطوابع الربيدية وغري ذلكهلواية مج

وتقوم . االحتاد الربيدي العاملي واهليئات الربيدية  الدولية عموماً 
وزارة الرتبية والتعليم بتعميم مسابقة كتابة الرسائل للشباب تعاوناً 
مع وزارة النقل واالتصاالت  وتنظيم معارض هلواة مجع الطوابع 
الربيدية يف املدارس وتنظيم رحالت مدرسية إىل متاحف الربيد 
بالسلطنة ، وتعزيزاًُ هلذا الدور تقوم الصحافة املدرسية واإلذاعة 
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ابة وبث برامج عن املؤسسات واهليئات الربيدية املدرسية بكت
  .بالسلطنة

   
  

  1 اليوم العاملي للصحة النفسية
  من كل عام/ 10/10: تاريخ املناسبة

يتم االحتفال هبذا اليوم لتسليط الضوء على املشاكل  :تعريف 
وللفت االنتباه ملشاكل الصحة . النفسية والعاطفية والعقلية
قضاياها اليت يتم جتاهلها يف كثري من  النفسية ونفض الغبار  عن

البلدان ويساء فهمها وسط الكثري من اتمعات احلديثة منها 
  .والتقليدية على حد سواء

واجلهة املنظمة هي االحتاد العاملي للصحة النفسية بالتعاون مع 
منظمة الصحة العاملية وذلك بغرض رفع معدالت الوعي حول 

وحتتفل السلطنة مع سائر . ةفسيخمتلف موضوعات الصحة الن
العامل هبذا اليوم هبدف توعية املواطنني باالختالالت  اندبل

النفسية والعاطفية اليت تثري القلق واألسى وتتسبب يف كثري من 
املعاناة واملصاعب لألطفال وأسرهم وتعرض مستقبل الكثريين 

، ويتمثل  دور الوزارة يف تقديم  كلمات حتث على  منهم للضياع
  .الهتمام هبذه اجلانب وإصدار عدة مطوياتا
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  1  اليوم العربي للطفل
  من كل عام/ 10/10: تاريخ املناسبة

يآتي هذا االحتفال تنفيذاً لقرار جملس وزراء الشؤون  :تعريف 
م الذي 1983ديسمرب  3ف – 35االجتماعية العرب ق 

أكتوبر ، اعتمد اليوم العاملي للطفل وهو يوم االثنني االول من شهر 
من كل عام ، بناء على توصيات / 10/10إال أنه مت تغريه إىل يوم 

اللجنة الفنية االستشارية للطفولة جبامعة الدول العربية اثناء 
اجتماعها املنعقد مبقر اإلمانة العامة جلامعة الدول العربية 

جعل يوم نشر خرب استشهاد الطفل العربي  بالقاهرة حيث
ة هو يوم الطفولة العربي والعاملي وهو الفلسطيين حممد الدر

من كل عام  علماً بأن الطفل حممد الدرة استشهد على   10/10
الساعة  م30/9/2000يد القوات االسرائيلية الغامشة يوم 

  .الثانية عشر ظهراً
  

  2يوم التقييس العاملي
  من كل عام/ 14/10: تاريخ املناسبة

دول العامل يف االحتفال بقية  تشارك سلطنة عمان :نبذة خمتصرةال
باليوم العاملي للتقييس باعتباره رمزاً لإلدارة الدولية يف دعم 

على إزالة العقبات اليت االقتصادي بني الشعوب والعزم التعاون 
ين بكلمة تقف دون تنمية هذا التعاون يف خمتلف ااالت ويع

املواصفات ذات اجلودة واحملافظة على البيئة التقييس 
ات وهتدف من خالل ذلك إىل محاية صحة وسالمة واملخترب

يف إطار من التعاون  املستهلك والبيئة دعماً لالقتصاد الوطين
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الدويل مع الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية وبني خملتف 
االمم والشعوب يف عامل  اليوم املتشابك املصاحل واملتقارب 

ر ليكون يوماً للتقييس املسافات اختري يوم الرابع عشر من أكتوب
يف ) ISO(العاملي يف ذكرى تأسيس املنظمة الدولية للتقييس 

ويف هذا اليوم تشارك دول جملس التعاون . م 1946عام 
اخلليجي دول العامل يف هذه االحتفالية لتعمل على حتقيق املصاحل 

وتشارك سلطنة عمان بقية دول . الوطنية واخلليجية املشرتكة
تفال هبذا اليوم باعتباره  رمزاً لإلدارة الدولية يف دعم العامل يف االح

التعاون االقتصادي بني الشعوب والعزم على إزالة العقبات اليت 
ودور وزارة . تقف دون تنمية هذا التعاون يف خمتلف ااالت

الرتبية والتعليم يف هذا االطار تعريف الطالب باملنظمة العاملية 
لصحافة املدرسية واالذاعة ودورها التجاري عن طريق ا
  .  املدرسية والندوات واحملاضرات

  
  1يوم البيئة العربي
  14/10:  تاريخ املناسبة
كان للسلطنة شرف املبادرة إىل الدعوة لتخصيص  :نبذة خمتصرة

هذا اليوم للبيئة العربية وذلك يف أول مؤمتر  وزاري عربي يعين 
  .م 14/10/1989بالشؤون  البيئية والذي عقد بتونس يف 

ويهدف إىل تقييم اجلهود اليت تقوم هبا مجيع الدول العربية حلماية 
البيئة العربية وصون مواردها ورعاية املوارد الطبيعية  ، واحلفاظ  
على البيئة وأنظمتها نقية متجددة  لصاحل خطط  التنمية  اليت 
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ة  تأخذ  هبا الدول العربية سبيال وهنجاً  لتحقيق  التقدم والرفاهي
  .ملواطنيها

ويهدف  االحتفال هبذا اليوم كذلك على تبادل اآلراء  واخلربات 
حول وسائل  زيادة وعي  املواطن العربي ، وتنمية قدراته على 

ودور الوزارة يف هذا اجلانب توعية . التعاون يف هذا اال
من خالل اإلذاعة .. الطالب بأمهية احلافظ على البيئة

لندوات واحملاضرات واخلدمة العامة املدرسية والصحافة وا
  .واملعسكرات

  
  1اليوم العاملي للعصا البيضاء 

  من كل عام/ 15/10: تاريخ املناسبة
حتتفل السلطنة مع سائر دول العامل باليوم العاملي للعصا  :تعريف 

من كل عام وذلك ألمهية هذا اليوم  15/10البيضاء الذي يوافق 
ة يف كيفية استخدام ساع 150لدى الكفيف حيث يتلقى 

العصا بطريقة علمية صحيحة ومعرفته خبريطة املكان واعتماده 
  ).فن احلركة(على نفسه يف احلركة وتسمى هذه الطريقة 

وجاء احتفال السلطنة هبذا اليوم تأكيداً للتعاون مع املكفوفني 
 مبسقط اعتبار هذا اليوم حيث أعلنت مجعية النور للمكفوفني

اون مع املكفوفني وحثاً جلمهور املواطنني على ألوجه التع يوماً
األخذ بيد املكفوف وإعانته عند عبوره الشارع حتى يواصل 

ويتمثل دور .  الشخص الكفيف طريقه باعتماده على نفسه
الوزارة يف هذا اإلطار بتثقيف الطالب بأمهية مراعاة وتقديم 
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اخلدمات للمكفوفني وذلك من  خالل اإلذاعة والصحافة 
    .درسيةامل
  

  1العاملي  ءيوم الغذا
  16/10:  تاريخ املناسبة
يأتي االحتفال هبذا اليوم تضامناً  مع منظمة  :نبذة خمتصرة

وهو اليوم الذي يصادف تاريخ "  الفاو"االغذية  والزراعة الدولية 
م  ويتيح االحتفال هبذا اليوم 1945إنشاء املنظمة  يف عام 

املنظمة من حبث دؤوب عن الفرصة للتعرف على ما تضطلع به 
الفقر واجلوع  وسوء : حلول قاطعة للمشاكل الرئيسية الثالثة 

وتتلخص فلسفة  االحتفال يف فكرة الغذاء  للجميع .  التغذية
وحتتفل .. كحق  إنساني  لكل األجيال  يف احلاضر واملستقبل  

  :دولة يف العامل  ويهدف  إىل  150هبذا اليوم أكثر  من 
ي لدى الطالب والرأي العام مبشكالت  اجلوع تعميق الوع •

يف العامل  ، وتركيز  االهتمام  على اإلنتاج الزراعي  مبا يف 
  .ومصايد  األمساك وإنتاج األغذية ذلك الغابات 

دعم التضامن  الدويل  واإلقليمي للتغلب على اجلوع  •
وسوء التغذية والفقر، واالعتزاز  باإلجنازات  اليت متت 

ال ، وتشجيع التعاون  االقتصادي  والتقين  يف هذا ا
 .فيما بني البلدان النامية

تشجيع املواطنني على املستويات القطرية والثنائية  •
ومتعددة األطراف أو غري احلكومية للعمل على حتقيق 
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هذه الغاية ، واالشرتاك يف اختاذ القرارات اليت متس 
 .حياهتم

ل قيام املدارس ودور الوزارة يف هذا اجلانب من خال  
جلماعات اإلذاعة والصحافة  واملكتبات يف تقديم  الكلمات هبذه 

  املناسبة  
  

  1 يوم الوثيقة العربية
  من كل عام/ 17/10: تاريخ املناسبة

أحد مت اختيار هذا اليوم بناء على مقرتح تقدم به  :تعريف 
وم الس التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل أعضاء

مببادرة من النادي العربي للمعلومات الذي دعا إىل اعتماد يوم 
وعليه فقد أصدرت املنظمة . يوماً للوثيقة العربية 17/10

يف اجتماع الس التنفيذي يف دورته الرابعة والستني  اًالعربية قرار
م باعتماد هذا اليوم من كل عام يوماً 2001اليت عقدت يف تونس 

اعتمد من قبل جملس الوزراء العرب يف جلسته للوثيقة العربية و
يوماً  17/10م ليكون يوم 9/4/2003م يف 7/2003رقم 

  .لالحتفال بالوثيقة العربية
ويهدف االحتفال  إىل إظهار أمهية الوثيقة والتنبيه إىل ضرورة 
احملافظة على الرتاث الثقايف القومي ورصد الوثائق التارخيية 

سخ األصلية يف الوطن العربي وخارجه العربية وأماكن تواجد الن
والعمل على إعادة الوثائق العربية من اخلارج أو صورة هلا وأن 
يكون هذا اليوم يوماً للتعاون والتبادل يف هذا اال والتأكيد على 
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ابراز أمهية الوثيقة يف تنظيم جمتمعاتنا احلديثة يف عصر 
  .املعلومات

ن اهم الوثائق عمناذج تنظيم معارض لعرض : كيفية االحتفال
وإلقاء حماضرات وإقامة ندوات وإصدار طوابع بريدية وكتب 

    .هبذا الشأن
  
  

  1يوم املكتبة املدرسية
  أول يوم اثنني يف االسبوع الثالث من شهر أكتوبر: تاريخ املناسبة

أصدر الس التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة  :تعريف 
م قراره 1999عني املنعقدة يف شهر يوليو والعلوم يف دورته السب

ويف هذا االحتفال يتم . بتوجيه العناية إىل املكتبات املدرسية
التعريف بأمهية املكتبات املدرسية ودورها كمصدر من مصادر 
التعليم والعمل على دعم املكتبات املدرسية باملوارد البشرية 

التوجهات الرتبوية  واملادية اليت مت تعيينها للقيام بدورها يف سياق
احلديثة اليت تتيح للطالب فرصة اكتساب املعرفة واملهارة 

  .بنفسه
ويهدف االحتفال اىل التعريف بدور املكتبة املدرسية يف التعليم 
والتثقيف واالعتماد على التعليم الذاتي ودعوة املؤسسات 
املدرسية اىل االهتمام بإنشاء املكتبات املدرسية وتطويرها، 

االحتفال هبذه املناسبة داخل املدارس باالعالن عن ويأتي 
املناسبة عرب وسائل االعالم املدرسية مبا يربز أمهية املكتبة 

  .املدرسية
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  1يوم هيئة االمم املتحدة 
  24/10:  تاريخ املناسبة
وهو االحتفال بذكرى تأسيس هيئة االمم املتحدة  :نبذة خمتصرة

مبدأ  التعاون الدويل  م  ويهدف إىل تأكيد24/10/1945يف 
والثقافية واالنسانية  حلل املشكالت العاملية واالقتصادية

، وتعريف الطالب على هذه اهليئة ومنظماهتا والسياسية
عن طريق اإلذاعة  املدرسية والصحافة ومؤسساهتا وأهدافها  

  .املدرسية
  

  2 يوم عيد الشجرة
  31/10:  تاريخ املناسبة
طنة سنوياً  مبناسبة عيد الشجرة وذلك حتتفل السل :نبذة خمتصرة

تنفيذاً  للتوجيهات السامية حلضرة صاحب اجلاللة السلطان 
قابوس بن سعيد املعظم  حيفظه ا ويرعاه  ، حيث يقام االحتفال 

أكتوبر من كل عام وهو عيد يربز أمهية الشجرة يف احلياة  31يف 
لحث  على وقيمتها بالنسبة  لإلنسان والطري  واحليوان  ، ل

زراعتها واالهتمام هبا والتوعية  بالطرق والوسائل اليت حتقق 
  .االستغالل األمثل هلا

يهدف االحتفال كذلك إىل التعريف بأمهية الشجرة ودورها يف 
احلفاظ على البيئة من الناحية احليوية واجلمالية ، باعتبارها 

دورها الغطاء النباتي لإلنسان والطري واحليوان  ، وإىل تأكيد 
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والتوعية بالطرق   للحد من الزحف الصحراوي وأمهيتها  
  .والوسائل اليت حتقق االستغالل األمثل  هلا

وتربز يف االحتفال أمهية الدعوة على إحالل االشجار القدمية 
بأنواع وأصناف  جيدة من خالل توزيع الشتالت  على املدارس ، 

سائل  اليت وإقامة معسكرات للتشجري والتوعية بالطرق والو
  .حتقق  االستغالل األمثل للشجرة  واالستفادة  منها  

  
  1 يوم املرشدة العربية

  2/11:  تاريخ املناسبة
حتتفل الدول العربية هبذا اليوم نظراً للدور الرتبوي  :نبذة خمتصرة

املرشدة  لوطنها  ، ويهدف إىل  هوالتوعوي  والوطين الذي  تؤدي
وإعطاء العربية يف خدمة اتمع   توضيح الدور الكبري للمرشدة

للوقوف جنباً إىل جنب مع الفتيان من خالل  للفتيات الفرصة
جتميع و إقامة املعسكرات اخللوية ومتابعتها وتقييم أدائها 

عسكرات  مشرتكة  كي يتم املرشدات من مدارس خمتلفة يف م
  .التفاعل والتعاون بني اجلميع يف إطار عمل مشرتك 

  
  2 ويوم اليونسك

  4/11:  تاريخ املناسبة
نوفمرب عام  4انشئت منظمة اليونسكو يف  :نبذة خمتصرة

م وقد نشأت هذه املنظمة يف وقت ساد العامل فيه كثري 1946
،  وهي  وكالة  من الصراعات واحلروب وتفجري السالح النووي

 184متخصصة  تابعة ملنظمة  األمم املتحدة ،وتضم حالياً  
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نما  كان عدد الدول األعضاء وقت تأسيسها  دولة  عضواً  ، بي
  .ن دولة  يم  عشر1946عام  

وقد أسست  لتتابع  التحوالت اليت تطرأ  على العامل  ، وملساعدة 
الدول  األعضاء  على إجياد حلول للقضايا  االساسية تمعاتنا  

ل الرتبية ففي جما"  الرتبية والثقافة والعلوم"يف جمال أختصاصها 
ة للقضاء على األمية ، حيث يوجد يف العامل بصورة رئيستعمل  

زهاء الف مليون أمي ، وهتتم كذلك بالرتبية البيئية والتدريب 
اخل ، ويف جمال العلم والتكنولوجيا  ... املهين وتعليم اللغات  

الربنامج العاملي "توجد عدة برامج حتظى  باهتمام املنظمة  منها 
"  " دولية احلكومية لعلوم احمليطاتاللجنة ال"  "لبحوث املناخ

لإلستغالل الرشيد لألرض "  برنامج اإلنسان  واحمليط  احليوي
اخلاص بالتناسق "  محاية النظم  االيكولوجية"ومواردها وبرنامج  

بني االنسان والبيئة ، والربنامج الدويل للمطابقة  اجليولوجية يف 
أيضا  الربنامج و" جمال اجليولوجيا  والفيزياء اجليولوجية 

لتشجيع  االستغالل  الرشيد  للموارد " اهليدرولوجي الدويل  
املائية والربنامج اخلاص بدراسة الكوارث  الطبيعية  واحلد  من 

  .آثارها
ويف جمال  الثقافة هتدف  اليونسكو  إىل محاية  الرتاث الثقايف  

ير ، والطبيعي  للعامل  مثل الدراسة  الشاملة لطرق  جتارة احلر
حيث لعب  هذا الطريق دوراً  ريادياً  من خالل حترك  البشر  ، 
وإنتقال األفكار والقيم الروحية والدينية ومعها املنتجات 
والبضائع  التجارية  وانتشرت من خالله  املعارف والثقافات  بني 
الشرق والغرب  ، وقد مت تنظيم رحالت حبرية إلحياء  مشروع 

مع سلطنة عمان ، وتفضل حضرة  طرق   احلرير بالتعاون
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 صاحب اجلاللة  السلطان قابوس بن سعيد املعظم حيفظه ا
بطاقمه حتت "  فلك السالمة"ويرعاه بوضع اليخت  السلطاني 

تصرف اليونسكو المتام الرحلة  البحرية من فنيسيا بإيطاليا إىل 
أوساكا باليابان ، ولليونسكو  أنشطتها  يف جمال  العلوم 

  .اعية  واالنسانية  وتعليم حقوق االنساناالجتم
  :جائزة  السلطان قابوس حلماية البيئة 

وقد تفضل حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد  
املعظم حيفظه ا ويرعاه أثناء زيارته ملقر اليونسكو يف يونيو  عام 

م  بتخصيص  هبة سخية تقدم لليونسكو لتأسيس جائزة 1989
البيئة ، متنح كل سنتني ملكافأة  اإلسهامات  البارزة   دولية  حلماية

اليت يقدمها أفراد أو جمموعات أو مؤسسات أو معاهد أو 
منظمات يف جمال إدارة البيئة وصوهنا ، وذلك انطالقاً  من موقف 
السلطنة احلضاري لتحقيق  تنمية شاملة للحد من مصادر 

دارس تقديم الكلمات ويتمثل دور الرتبية والتعليم يف امل.  التلوث
  .يف اإلذاعة املدرسية والصحافة عن دور وأهداف املنظمة

  
  1 اليوم العاملي للعلوم من أجل السالم والتنمية

  من كل عام/ 11/11: تاريخ املناسبة
) 20(على قرار املؤمتر العام لليونسكو رقم  بناء :نبذة خمتصرةال

ذا اليوم ويهدف إىل يف دورته الواحدة والثالثني يتم االحتفال هب
جتديد القومية لدى الشعوب والتعهدات وااللتزامات الدولية 
الستخدام العلوم  من أجل السالم والتنمية ومن أجل فائدة 
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اتمعات وتطبيق توصيات املؤمتر العاملي للعلوم بودابست 
  .م1999

وحيتفل هبذا اليوم عن طريق تنظيم حماضرات خاصة يف 
توعية الرأي العام وباخلصوص الشباب حول املؤسسات العلمية و

أمهية العلوم يف احلياة اليومية ومشاركة صناع القرار يف النقاشات 
العامة حول العلوم وتنظيم نشاطات مدرسية باالضافة إىل تفعيل 

    .املناسبة يف وسائل االعالم
  

  1 اليوم العاملي لداء السكري
  14/11:  تاريخ املناسبة
االحتفال باليوم العاملي لداء السكري يف عام بدأ  :نبذة خمتصرة

حتتفل من االحتاد الدويل للسكري ، وحتى اآلن دته م مبا1991
منظمة الصحة العاملية هبذا اليوم من كل  عام  معالسلطنة مشاركة 

 ،   2لتسليط  الضوء على ضخامة  مشكلة  داء السكري يف العامل
م 1991عام  ولقد شكل املكتب االقليمي لشرق املتوسط 

فريق عمل توىل إعداد خطة للوقاية من  داء السكري ومكافحته 
م ، ومبا 1992ثم اعقب ذلك تشكيل جلنة اقليمية للسكري عام 

أن التعامل مع هذا املرض يعتمد أساساً على مشاركة املصاب 
مشاركة فعاله يف تنفيذ برنامج العالج واملتابعة فإن الرتكيز ينصب 

وتعريف الناس مبا ميكن  ية إىل التثقيف الصحي على اجلهود الرام
أن يقوموا به لوقاية أنفسهم من هذا الداء، وتعريف الطالب بأحد 

املشاكل  الصحية  املنتشرة يف العامل كله ، للوقوف على أبعادها  
وأسباهبا  وطرق الوقاية منها ، مؤازرة اجلهود العاملية  واإلقليمية 
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يف اإلذاعة املدرسية  كريواحمللية ملعاجلة مرضى الس
  .والصحافة والصحة املدرسية

  
  1اليوم العاملي للتسامح 

  16/11:  تاريخ املناسبة
ه ر العام ملنظمة اليونسكو يف دورتاعتمد املؤمت  :نبذة خمتصرة

م  إعالن 1995نوفمرب  عام  16الثامنة والعشرون بتاريخ 
اهلادفة   املبادئ  بشأن التسامح ، وذلك لتشجيع  املشروعات 

يف العالقات بني الدول  لتعزيز  روح التسامح والالعنف
  .واتمعات واألفراد

واالحتفال هبذه املناسبة له دوره الرتبوي من حيث الطالب على 
إقامة العالقات اإلنسانية  الطيبة بينهم وبني زمالئهم  ومعلميهم 
ومواطنيهم من منطلق الدين االسالمي الذي يدعو للحب 

لك من الصفات االنسانية  امح  والعفو  عند املقدرة وغري ذوالتس
احلروب   ليسود السالم  يف ربوع العامل وترتاجع ،احلميدة

واخلصومات ، وبذلك تتاح  الفرصة لتنمية  اتمعات وتقدمها 
ورفاهية  األفراد  وسعادهتم  ، وذلك من منطلق  التوجيهات 

قابوس بن سعيد  السامية  حلضرة صاحب اجلاللة السلطان
املعظم وجهوده  يف هذا اال واليت تكللت  بنيله جائزة السالم 

  .  الدولية
  

  2 العيد الوطين للسلطنة
  18/11:  تاريخ املناسبة
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جاء اختيار يوم  الثامن عشر من نوفمرب لالحتفال  :نبذة خمتصرة
بالعيد الوطين للسلطنة فهو  اليوم الذي ولد فيه حضرة صاحب 

من نوفمرب   18(السلطان قابوس بن سعيد املعظم   اجلاللة
مبدينة صاللة مبحافظة ) هـ1359شوال  18م املوافق  1940

البوسعيد  اليت   ة ظفار ، وهو الثامن يف التسلسل املباشر ألسر
  .على يد  االمام أمحد بن سعيد  1741تأسست يف عام 

السلطنة  وتقام يف هذه املناسبة االحتفاالت  يف خمتلف مناطق  
ماً يوضح فيه همحفظه ا خطاباً   ..وفيه يلقي جاللته .. 

ويوضح أيضاً  ما مت إجنازه  يف العام .. سياسة احلكومة الرشيدة 
  .والسياسة اخلارجية "املنصرم على املستوى احمللي 

اليوم الثامن  عشر من نوفمرب  هو العيد الوطين لبالدنا  " إن  
رمز عزة وكرامة ووقفة تأمل  وأمل   واالعياد الوطنية لألمم

للماضي واملستقبل ، ماذا فعلنا؟  وماذا سنفعل ؟ وليست 
املهرجانات  واالحتفاالت  واالفراح سوى  نقطة اسرتاحة  
والتقاط  االنفاس  ملواصلة  رحلة البناء  الشاقة واالنطالقة 

  .بالبالد  حنو اهلدف  املنشود
بات  اليت حيتفل  هبا الشعب فالعيد  الوطين هو أغلى  املناس

العماني ، وحتقق  به للسلطنة هذا  التطور  اهلائل  يف خمتلف  
القطاعات  ، وصوالً  إىل بناء  دولة  عصرية  تسابق  الزمن لبناء  
نفسها  إمياناً مباضيها  واعتزازاً  حباضرها  وأمال يف مستقبلها ، 

ء  واالنتماء  ويهدف  االحتفال  إىل تأكيد  حب الوطن والوال
والشعور بالعزة  الوطنية ، والوقوف على أوجه التقدم  الذي 

  . تعيشه السلطنة منذ فجر  عصر النهضة املباركة 
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ويتم االحتفال هبذه  املناسبة إما بإقامة  مهرجان طالب 
يأو بالتعبري عن االجنازات اليت متت من خالل مجاعات األنشطة 

  .املدرسية
  
  
  

  1 ة السلطان كشافاً  أعظم للسلطنةيوم تنصيب  جالل
  20/11:  تاريخ املناسبة
م  ويف 1983يف يوم العشرين  من شهر  نوفمرب عام  :نبذة خمتصرة

احتفال كبري شهده  مندوبني ألكثر  من مخسني دولة يف العامل مت 
تنصيب حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد 

عظم للسلطنة ، حيث يعترب املعظم  حيفظه ا ويرعاه  كشافاً أ
هذا احلدث من أهم األحداث الكشفية وطنياً وعربياً  وعامليا،  
ملا له من تأثري إجيابي على مسرية وتطور  العمل الكشفي  

. واالرشادي ، ومظهر  حضاري تفتخر  به الكشافة العمانية 
ويتم االحتفال به يف املدارس من خالل الفرق الكشفية واإلذاعة 

  .ية والصحافة املدرسيةاملدرس
  

  2 اليوم العاملي للفلسفة
  من كل عام/ 21/11: تاريخ املناسبة

من  21/11حيتفل العامل باليوم العاملي للفلسفة  املوافق  :تعريف 
كل عام ويهدف إىل االرتقاء بالعلوم االنسانية واالجتماعية ونشأ 

دولة ومشاركة ) 50(هذا اليوم نتيجة حضور اكثر من 
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ثالثة آالف شخص يف املقر الرئيسي لليونسكو  )3000(
بباريس ويتم االحتفال هبذا اليوم عن طريق تنظيم نشاطات 

ويتم االحتفال به يف املدارس من خالل اإلذاعة . ثقافية واعالمية
  .املدرسية والصحافة

  
  1تسليم كأس حضرة صاحب اجلاللة الفضل مخسة مصانع

  اممن كل عشهر ديسمرب : تاريخ املناسبة
منذ انطالق مسابقة كاس حضرة صاحب اجلاللة   :نبذة خمتصرة

م فقد حققت  هذه املسابقة 1991الفضل مخسة مصانع عام 
العديد من االهداف املرسومة هلا وكان للتنافس البناء بني 
الشركات للفوز بشرف احلصول على كأس املسابقة وللمعايري اليت 

بقة اثر كبري يف حتقيق وضعتها  وزارة التجارة والصناعة للمسا
األهداف املرسومة كرفع نسبة  التعمني لدى املصانع  واالهتمام 
بالتدريب  وتطبيق  نظم االمن والسالمة املهنية وزيادة نسبة 
التصدير وااللتزام باجلودة واملواصفات ، وصوالً إىل حتسني ورفع 
ة كفاءة االنتاجية هلذه املصانع كما تتظافر أهداف هذه املسابق

مع أهداف محلة الرتويج للمنتج احمللي لتحقيق الغاية املنشودة  
وهي رفع  كفاءة  القطاع الصناعي بالسلطنة وقدرته على 

  . املنافسة يف االسواق وصوالً إىل زيادة مسامهته يف الناتج احمللي
  

  شهر البلديات والبيئة
  ديسمرب من كل عام  شهر :  تاريخ املناسبة
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لشهر الذي تتنافس فيه الواليات لنيل  كأس هو ا :نبذة خمتصرة
 -حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 

 انتها ، وقد ييف جمال احملافظة على البيئة وص - ورعاه حفظه ا
م  تأكيداً  لشراكة 1985بدأت  فعاليات هذا الشهر منذ  عام 

ت ، ومحاية املواطن يف خدمة اتمع  ، وتعزيزاً  جلهود البلديا
مفردات البيئة العمانية وصون مواردها  ، وغرس بذور التوعية 
والرتبية البيئية  يف صفوف طالبنا من خالل املمارسات  العملية 
واملشاركات الفعلية هلم يف  احلفاظ على البيئة ، وتالمحهم مع 
املواطنني  يف البيئة احمليطة من خالل اجلهود اجلماعية والذاتية 

فعاليات هذا الشهر ، واملشاركة يف محالت النظافة إلحياء 
  .وتوعية املواطنني 

  
وحيتفل العرب هبذا اليوم تأكيداً على ذكرى الطفل الشهيد  

واالطفال الفلسطينيني الذين تقتلهم القوات االسرائيلية الصهيونية 
كل يوم وجتسيداً للتضامن العربي واألخوي لألطفال العرب من 

تقوية الصالت والعالقات بني  وهبدف. خليجه إىل حميطه
هذا يف تشارك وزارة الرتبية والتعليم يف الدول العربية االطفال 

احلدث عن طريق اعداد الربامج واألنشطة والندوات 
  .واحملاضرات اليت هتتم هبذه املناسبة

  
  1 اليوم العاملي لإليدز 

  1/12:  تاريخ املناسبة
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ه املؤمتر العاملي لوزراة الصحة الذي حدد هو اليوم  :نبذة خمتصرة
م باليوم العاملي لإليدز  وكان أول شعار هلذا اليوم 1988يف عام 

الذي حتتفل به منظمة و )للرجال دور رئيسي يف مكافحة االيدز(
الصحة العاملية كل عام ويتم فيه تكثيف اجلهود العاملية  اليت تبذل  

مل  ، وحيدد  لكل عام للقضاء  على هذا املرض  يف مجيع  أحناء العا
  .شعار  خمتلف يتم الرتكيز  عليه

ويهدف إىل تعريف  الطالب قبل غريهم  مبخاطر هذا املرض  
وطرق انتقاله ، والتأكيد على اجلوانب األخالقية  اليت تبعد 
الشباب  عن املمارسات  اخلاطئة اليت تضر بالصحة ، ويأباها 

خالل مجاعات ، وذلك من  الدين وترفضها القيم الفاضله
  .األنشطة املدرسية

  
  1برامج األطفال لبث ليوم العاملي ا

  2/12:  تاريخ املناسبة
يؤكد االحتفال  هبذا اليوم على رعاية الطفل عاملياً   :نبذة خمتصرة

، واالهتمام به ومساعدته على النمو  السوى  ثقافياً  ومعرفياً  من 
وعلمية ،  إذاعية    خالل التشجيع  على إذاعة  وبث برامج ثقافية

لألطفال ملا هلا  من اثر  إجيابي  يف تنمية  مواهبهم   وتليفزيونية
وقدراهتم  ، وإثراء  خياهلم العلمي واألدبي ، وتقديم املعارف 
هلم يف صورة مبسطة مشوقة من خالل الربامج  املصحوبة 
بالصورة أو الصور املتحركة  والتمثيليات  واألغاني  ، وكل  ذلك 

تبط  بواقع احلياة  وروح  العصر والتقنيات  احلديثة  حيث صار  مر
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ويتم االحتفال هبذه املناسبة من  عاماً يف ثقافة الطفل الكمبيوتر 
  .1خالل اإلذاعة املدرسية

واإلذاعة املدرسية هي البوتقة األوىل اليت تتيح لألطفال تنفيذ 
طالب يف هذا احلدث وحتوله إىل واقع ملموس وعملي إذ يشارك ال

احلوارات الدرامية والتقارير اإلذاعية واملنوعات الفنية وخماطبة 
املستمعني جبرأة وإقدام وتعود األطفال على العمل اجلماعي 

  .وإشاعة روح الفريق الواحد بينهم
  

  2 اليوم العاملي للمعوقني
  3/12:  تاريخ املناسبة
 3يوم  أعلنت اجلمعية العامة لالمم املتحدة ان  :نبذة خمتصرة

ديسمرب من كل عام هو يوم املعوقني العاملي وذلك هبدف تعزيز 
جتاوباً  مع توجيهات الوعي واالطالع بقضايا املعاقني  جسديا و

ولذا هيئة االمم املتحدة اليت تشارك السلطنة يف عضويتها  ، 
ئات املعنية  ينمية االجتماعية  والوزارات  واهلحتتفل  وزارة الت

الثالث  من ديسمرب من كل عام باملعوقني  ، وهو اليوم  باملعوقني  يف 
الذي مت حتديده  كي تشارك وتتعاون شعوب  العامل حلل مشكالت  

السلبية  ،  بسبب احلوادث  وآثارها السيئة تفاقمت يتاالعاقة  ال
والتلوث البيئي  ، وسوء التغذية  ، واحلروب ، والصراعات  

دف  االحتفال  لألحاطة  ويه  والكوارث  ، وشلل األطفال 
الثروة والطاقات  البشرية ،  بأخطار اإلعاقة  وأثرها يف تبديد

جم هذه يت حتالبحث  عن الوسائل واالساليب ال واملشاركة يف
الظاهرة  ومتنع حدوثها  والعمل على رعاية املعوقني بتوفري سبل 
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تعليمهم وإتاحة فرصة احلياة أمامهم ، وحتويلهم  إىل طاقات  
تجة  من خالل دعم  مراكز املعوقني  والنهوض  هبا  ، والتخفيف  من

من اآلثار  النفسية النامجة  عن اإلعاقة  بإشراك  املعاق يف 
  األنشطة املختلفة  وتفاعله  مع احلياة العامة

  
  
  

  1 اليوم العاملي للتطوع
  من كل عام/ 5/12: تاريخ املناسبة

ات والروابط اليت جتمع حتدد هذا اليوم لتأكيد العالق :تعريف 
االنسان وأخيه االنسان يف أي مكان، وذلك للتصدي للمشاكل 
اليت يواجهها البشر بسبب مشاكل الفقر واجلوع والكوارث 

  .الطبيعية واحلروب واألمراض الوبائية وغريها
م وذلك بعد أن 2002واحتفل هبذا اليوم ألول مرة عاملياً يف عام 

راعية هلذه املناسبة واملهتمة بدعم اتفقت املنظمات الدولية ال
وتعزيز جهود املتطوعني يف كل دول العامل على اعتبار ان اليوم 

  .اخلامس من ديسمرب من كل عام يعد يوماً عاملياً للتطوع
ويأتي العمل التطوعي اخلريي داللة على التعاون والتكافل بني بين 

أينما البشر وحفز فئة املتطوعني منهم على مواصلة العطاء 
وجدوا وهذا يؤكد ويعزز تلك الروح وبالنسبة ألهدافنا الرتبوية 
فإن يف ذلك فرصة ليتعود أبناؤنا على احلب والبذل والعطاء 
والتضحية وتراثنا وديننا االسالمي حيث الناس على ذلك وهو 

  .طريق السعادة يف الدنيا واآلخرة
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  1يوم االسرة العربية
  7/12:  تاريخ املناسبة

االسرة  هي النواة األولية واالساسية  لتكوين    :تصرةنبذة خم
اتمع  الذي تنشأ  عليه األمم  على أسس  من املبادئ  

وحيفظ  .. واالخالق والقيم  اليت دعانا  إليها الدين احلنيف  
القانون هلا كياهنا الشرعي  ، ويقوى  أواصرها وقيمها من خالل 

ية  النشء ومحايتهم من محاية  األمومة  والطفولة  ، ورعا
االستغالل  واالحنراف  ، واحملافظة عليهم من سلبيات الطفرات  
واملتغريات االقتصادية واالجتماعية النامجة عن التطورات  

  .التكنولوجية احلديثة
ومن هذا املنطلق  مت  اعتبار  السابع من ديسمرب من كل عام يوماً 

راء  الشؤون االجتماعية عربياً  لألسرة  بناء على قرار جملس وز
م  ، حيث 1995من شهر ديسمرب  )  15(العرب  يف الدورة 

حتتفل به كافة البلدان العربية تعبرياً  عن أمهية االسرة  يف 
اتمعات  العربية  ، وأمهية  االعتناء بكافة القضايا  واألوضاع  

دداً  احمليطة  هبا  ، وعليه تضع  جامعة الدول العربية  موضوعاً  حم
يرتكز  عليه االحتفال  يف هذا اليوم ، وذلك ملا يتضمنه  من القضايا  

  .اليت متثل  حتديات مستقبلية للمرأة  واألسرة
ويهدف  االحتفال إىل مناقشة هذه القضايا  واملواضيع واملشاكل 
من أجل االرتقاء بدور األسرة  وتطويره  يف اتمع  العماني ، 

ت  واملقرتحات  اليت من شأهنا  التقليل ووضع  السبل واإلجراءا
من املشاكل  اليت تواجه األسرة العربية  واحلد  من تفاقمها  ومنوها  
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، والرتبية  األسرية للجنسني  عامل هام يف استقرار اتمعات 
  ومنوها  وتقدمها 

  
  1يوم الطريان املدني  الدويل

  7/12:  تاريخ املناسبة
م  للنهوض 1944يف عام )  كاوأي(أنشئت     :نبذة خمتصرة

بالتطور اآلمن  واملنظم  للطريان  املدني   يف العامل ، وهي وكالة 
متخصصة  تابعة لألمم املتحدة ، تتوىل  وضع القواعد القياسية  
الدولية وأساليب العمل املوصى هبا دولياً  لتأمني  سالمة النقل 

ة  أداة  للتعاون يف اجلوي  وأمنة  وكفاءته  وإنتظامه ، وتعمل مبثاب
مجيع  جماالت الطريان  املدني  بني الدول املتعاقدة األعضاء فيها 

  .دولة  183البالغ  عددها 
م  عن اجلمعية العمومية 1992وبناء على قرار صدر  يف عام 

ملنظمة الطريان املدني الدويل حيتفل  جمتمع الطريان العاملي  بيوم 
سمرب  من كل عام وميثل شعار دي 7الطريان املدني  الدويل يف 

ولدوهلا املتعاقدة  لتعزيز إدراك  العامل ) وايكا(االحتفال  فرصة لـ 
بأمهية الطريان املدني الدويل يف التنمية االجتماعية واالقتصادية 

يف تنشيط  سالمة )  ايكاو(للدول  ، وينبغي  التأكيد على دور 
  .النقل اجلوي الدويل
الطالب بأمهية الطريان املدني  اليوم يبصرهبذا  واحتفال  السلطنة

يف الداخل وبني دول العامل  واالتصال كأسرع وسائل النقل
  .املختلفة
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  1اليوم العاملي حلقوق االنسان
  10/12:  تاريخ املناسبة
أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف العاشر من    :نبذة خمتصرة
قوق اإلنسان ، واعترب م  اإلعالن العاملي  حل1948ديسمرب عام 

  .هذا اليوم من كل عام يوماً  عاملياً حلقوق اإلنسان
ويهدف إىل التأكيد على مبدأ  املساواة  يف احلقوق بني األمم  
والشعوب املختلفة والتعرف  على وثيقة  حقوق االنسان على 
أساس التضامن الفكري واملعنوي  بني بين البشر ،  والكفاح  ضد 

تمييز والتحيز العنصري ، والقضاء  على التمييز  كافة اشكال ال
ضد املرأة  والعمل على حتسني أوضاعها  ، وحل مشاكل 
الشباب والبطالة والتفاوت االقتصادي  واالجتماعي  ، واهلوة 

  .اليت تزداد  إتساعاً  بني البلدان النامية والبلدان الصناعية
ة مستويات  وكذلك توسيع  نطاق تعليم حقوق االنسان على كاف

التعليم النظامي وغري  النظامي ، وذلك  أن كل  قطاعات نشاط  
اليونسكو من تربية وعلوم  وثقافة  واتصال  جتد  يف حقوق  
االنسان  الوثيقة  الصلة  مبفهوم  السالم اهلدف  النهائي  ملا يبذل  

  .يف إطارها  من جهود  وعمل
  

  2 يوم القوات املسلحة العمانية
  11/12:  ناسبةتاريخ امل

بناء على توصيات حضرة صاحب  اجلاللة    :نبذة خمتصرة
   11/12السلطان قابوس بن سعيد املعظم  حيفظه ا اعترب يوم 

  .من كل  عام يوماً  حتتفل  به القوات املسلحة 
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ويهدف  إىل تعزيز  الشعور  باالنتماء  ، وترسيخ  معاني التضحية  
ت  الوطن وأرضه  وترابه ، والفداء  والدفاع  عن مقدسا

األفراد    انضباطبالروح العسكرية  وأثرها  على   واإلحساس
  وسلوكياهتم

  
  
  

  1 يوم املعاق اخلليجي
  12/12:  تاريخ املناسبة
حتتفل  به الدول اخلليجية  العربية جتاوباً  مع   :نبذة خمتصرة

توجيهات  وزارات الشؤون االجتماعية  لدول جملس التعاون 
يجي  لالهتمام بقضايا  املعوقني  ، ويبلغ  متوسط  عدد اخلل

من عدد السكان  وفقاً  لتقديرات  هيئة األمم %  10املعوقني  
  .املتحدة ، ومن ثم  فإهنم  ميثلون  شرحية  هامة جديرة  باالهتمام 

ويهدف االحتفال إىل إبراز  أمهية دور العمل االجتماعي  
املعوقني ، وحث وتشجيع    التطوعي  يف جمال رعاية وتأهيل

  .القطاع األهلي  على مزيد  من املشاركة والعطاء  يف هذا اال
ويهدف  كذلك  إىل إتاحة  الفرصة  للمعوقني  إلبراز قدراهتم 

العملية بإقامة معرض   ملنتجاهتم املهنية واحلرفية ، وإبراز  
وسيقي  ناء املغف ااالت الفنية كالتمثيل  والمواهبهم  يف خمتل

والشعر  وغري ذلك ، وترسيخ  ثقة املعوقني بأنفسهم  ويف قدراهتم  
على العطاء  من خالل تكريم بعض رموزهم  يف إطار  هذا 
االحتفال   ، واحلث على  تطوير نظم وقوانني العمل مبا يكفل 
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للمعوقني  احلصول على مزيد  من فرص العمل واالنتاج سواء  يف 
ص ، وتكيف  برامج التوعية اخلاصة  بالوقاية  القطاع العام أو اخلا

من اإلعاقة  ودعوة  أجهزة  اإلعالم املختلفة لإلسهام  يف  تبصري 
  .املواطنني هبا

  
  
  

  1"يوم شرطة عمان السلطانية"يوم الشرطة  
  5/1:  تاريخ املناسبة
بتوجيهات من حضرة صاحب اجلاللة السلطان    :نبذة خمتصرة

حيفظه ا اعترب يوم اخلامس من يناير من  قابوس بن سعيد املعظم
كل عام يوماً لشرطة عمان السلطانية ،  وهو اليوم الذي افتتح فيه 
جاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم  القائد األعلى لشرطة 

  .عمان السلطانية أكادميية الشرطة بنزوى
لذي  ويهدف إىل نشر  الوعي بني املواطنني  بأمهية الدور  الكبري  ا

تؤدية الشرطة يف خدمة الوطن  واملواطنني ، وإطالع  املواطن 
على الكفاءة  العالية للشرطة  العمانية ،  واإلجنازات اهلامة من 

حيث تزويد  الشرطة بكافة اإلمكانيات واألجهزة  اليت متكنها  
  من القيام بدورها من حيث توفري األمن واألمان للمواطنني  

  
  2األمية  اليوم العربي حملو
  8/1:  تاريخ املناسبة

                                                   
  
  .م1999لسنة  72/99یل السابق لوزارة التربیة والتعلیم رقم اإلیداع الدل  - 2



 45

وافق جملس جامعة الدول العربية على إعتبار    :نبذة خمتصرة
الثامن من يناير يوماً  عربياً  حملو األمية  ، وهو اليوم الذي مت فيه 

  .إنشاء  اجلهاز العربي حملو األمية
ويهدف إىل نشر الوعي ملكافحة األمية اليت تشكل عائقاً  للنمو 

ي واالقتصادي يف الوطن العربي ، وإبراز الدور الذي االجتماع
األخرى حملو  اتتقوم به املؤسسات التعليمية بالتعاون مع اهليئ

األمية ، وإبراز الدور املميز للسلطنة يف هذا اال باعتبارها  
الدولة العربية  احلائزة  على املركز األول  بني شقيقاهتا  الدول 

ئزة مالية وشهادة تقدير ، إضافة  إىل درع العربية  واستالمها  جلا
املنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة عن العام الدراسي 

  م97/1998
   

  1 يوم البيئة العماني
  8/1:  تاريخ املناسبة
حتدد هذا اليوم  لالحتفال بيوم البيئة العماني من    :نبذة خمتصرة

د املعظم حيفظه املنطلق الكبري جلاللة السلطان قابوس بن سعي
ا ويرعاه  ، واهتمامه  بقضايا  البيئة عاملياً وعربياً وحملياً  على 
اعتبار أن املشاكل  البيئية ال تعرف احلدود  اجلغرافية ، ولذلك 
خصص جاللته جائزة دولية حلماية البيئة متنح كل عامني ملكافاة  

، وكان االسهامات البارزة  يف هذا اال عن طريق اليونسكو  
البد أن تركز اجلهود على محاية البيئة العمانية احمللية بصيانتها  
واحلفاظ على املوارد  الطبيعية  بالسلطنة باعتبارها حقا 

انتها من التلوث  ، يلألجيال احلالية واملقبلة ، ومحاية مواردها وص
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والرتكيز  على التوعية البيئية للمواطنني ، والرتبية البيئية  لطالب 
والسلطنة تعترب منوذجاً  حيتذى به لرعايتها ملبادئ  . ملدارس ا

محاية البيئة ومواردها الطبيعية ، وتلقى  تقديراً  من املنظمات 
  .الدولية يف هذا اال

ومجيع الفعاليات اليت تتم يف السلطنة مثل شهر البلديات  ، 
 ومسابقة احملافظة على النظافة والصحة يف البيئة املدرسية  ،
والقوانني الصادرة بشأن احملميات  الطبيعية  وغريها ، تعترب 

  جهوداً  بناءه  يف جمال احلفاظ  على البيئة العمانية
   

  1يوم الطفل اخلليجي
  15/1:  تاريخ املناسبة
يتم االحتفال هبذا اليوم بناء  على اتفاق بني دول    :نبذة خمتصرة

ذه الدول بالطفولة ، جملس التعاون اخلليجي  كتعبري عن اهتمام ه
  .ولتوعية  األهايل بقيمة الطفل وهو اجلوهرة اليت ميلكوهنا

ويهدف اإلحتفال إىل إبراز  أمهية مسئولية إعداد الطفل ، 
جسمياً ونفسياً واجتماعياً وخلقياً ، وتنمية شخصيته هبدف 
إعداده للمستقبل ، وتقوية الصالت والعالقات بني األطفال 

التعاون بينهم ، وإدخال البهجة والسرور يف هبدف تنمية فضيلة 
نفوس األطفال ، وتشارك وزارة الرتبية والتعليم يف االحتفاالت 

اليت تقوم هبا مجعيات املرأة العمانية ومراكز  التأهيل النسوي  
حيث يتم إعداد  الربامج واألنشطة والندوات واحملاضرات اليت 

  هتتم  بالطفل والطفولة
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  1للتعاون البلدي  اليوم اخلليجي
  24/1:  تاريخ املناسبة
احتفل  هبذا اليوم  ألول مرة يف الرابع والعشرين من    :نبذة خمتصرة

م  ، حيث أقر  أصحاب املعايل  الوزراء املعنيون  1998عام 
بشؤون البلديات  من خالل  اجتماعهم الثالث الذي عقد  بدولة 

بار  هذا اليوم يوماً  م  ، اعت1996الكويت يف السادس من نوفمرب 
للتعاون البلدي لدول اخلليج ، وذلك للتنسيق يف جمال اخلدمات 

البلدية  ، وتطوير املدن اخلليجية  ، وتوفري  أسباب الرفاهية  
  .واالستقرار ملواطنيها

ويرتكز  االهتمام على النمو احلضري والعمراني الذي تشهده 
ء  مبجلس التعاون املنطقة ، والتعبري عن رغبة الدول األعضا

اخلليجي  للحفاظ على ما تتمتع به املدن اخلليجية من مكانة 
تارخيية ومالمح  تراثية  ، والعمل  على تطويرها ، وكذلك  دور 
البلديات  يف تأكيد هذه الرسالة احلضارية  ، ومواكبة النمو 

املستقبلي  هلذه املدن  وفق أحدث  أساليب  التخطيط  
، ويرتكز  دور وزارة الرتبية والتعليم  يف التوعية  العمراني وآلياته 

  . بأمهية احملافظة  على املدن  ومحاية املمتلكات  العامة واخلاصة
  

  2 االحتفال بشهر  الزراعة للموسم الصيفي
  شهر فرباير:  تاريخ املناسبة
مت اختيار شهري  فرباير  وأغسطس  من كل عام    :نبذة خمتصرة

)  سم الصيفي وأغسطس  بداية للموسم الشتويفرباير بداية للمو(
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يتم تركيز  اجلهود االرشادية  وبرامج التوعية والتوجيه فيهما 
  .لالرتقاء  مبعدالت االنتاجية العالية الزراعية والسمكية

واهلدف من ذلك خلق  روح املنافسة  الشريفة بني القطاعات  
نني  والقطاع االنتاجية  الزراعية  والسمكية  ومبشاركة  املواط

اخلاص ، جبانب االستغالل األمثل  للموارد الطبيعية البشرية يف 
حتقيق خطط التنمية ، إضافة إىل زيادة التوعية االنتاجية هبدف 

والصياد العماني والتوعية  وزيادة مستوى املعيشة للمزارع حتسني
  .واالرشاد يف قطاع الزراعة واألمساك

  
  1 يوم الصناعة العمانية

  من كل عام/ 9/2: املناسبة تاريخ
ختليداً لذكرى الزيارة الكرمية ملوالنا حضرة  :تعريف املناسبة

واليت  -حيفظه ا ويرعاه –صاحب اجلاللة السلطان  قابوس 
قام هبا ملنطقة الرسيل الصناعية يف التاسع من فرباير عام 

م وعليه فقد درجت وزارة التجارة والصناعة كل عام 1991
ال هبذه املناسبة واعتبار هذا اليوم يوماً للصناعة على االحتف

العمانية، يعقد يف هذا اليوم لقاء مباشر جيمع رجال االعمال 
العمانيني ومعايل وزير التجارة والصناعة ملناقشة كل ما يهم 
الصناعيني، ووزارة الرتبية والتعليم تقوم بإحياء هذه الذكرى 

عية أبناء الوطن هبذه العظيمة بعقد الندوات واحملاضرات لتو
املناسبة السعيدة باالضافة إىل إقامة املعارض وتشجيع الطلبة 
عن طريق االذاعات املدرسية والصحف املدرسية باالقبال 
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على املنتجات الوطنية والرتويج هلا حتى تغرس يف نفوسهم 
  .االعتزاز بوطنهم كمفخرة للصناعات الوطنية 

  
  1 يوم املرشدة العاملي

  22/2:  ناسبةتاريخ امل
تبعاً يف بريطانيا  أقره املكتب العاملي للمرشدات :نبذة خمتصرة

م واليت 1907عام  لتأسيس احلركة الكشفية عاملياً
هبذا اليوم يف مجيع  االحتفال( ويتم" أوليف بادن باول"أسسها

  .)أحناء العامل
يف  اإلرشادية هم للحركةالدور امل إىل توضيح االحتفالويهدف 

من خالل  التفاعل  الدويل ، وإجياد لفرد واتمعخدمة  ا
  .الدولية يف هذا االالكشفية واإلرشادية  املعسكرات 

وجدير بالذكر أن احلركة الكشفية بالسلطنة تأسست عام 
  .م باملدرسة السعيدية مبسقط 1932

  
  يوم املعلم

  24/2:  تاريخ املناسبة
لطنة بناء على قرار  حيتفل  هبذا  اليوم  يف الس  :نبذة خمتصرة

من كل عام يوماً  24/2معايل وزير الرتبية والتعليم باعتبار يوم 
م للمعلم ، وذلك هبدف  تكريم املعلمني  من خالل االحتفال  هب

م  يف إعداد املواطن الصاحل  ، هواإلشادة  بدورهم القيادي  امل
وخلق روح احرتام املعلم لدى الطالب من خالل إبراز دوره يف 

ربية النشء ، وتقدير اتمع له لدوره األساسي  يف العملية ت
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التعليمية ، ويعترب تكريم املعلمني  املثاليني على مستوى  السلطنة 
  تكرمياً  جلميع  املعلمني العمانيني باعتبارهم رموزاً لزمالئهم  

   
  1اليوم العاملي للدفاع املدني

  1/3:  تاريخ املناسبة
السلطنة دول العامل يف االحتفال  هبذا اليوم   تشارك   :نبذة خمتصرة

للحد من الكوارث الطبيعية وآثار  الدمار  الذي حتدثه  النزاعات 
  .واحلروب

ويهدف االحتفال  إىل التوعية بكيفية جتنب األخطار  قبل وبعد 
وقوعها  كاحلرائق  والفيضانات والزالزل  ، وجتنيب  املدنيني القتل 

املنشآت املدنية  والصناعية من الدمار ، والتشرد وإىل محاية 
وخلق روح  التعاون للوقوف معاً  صفاً  واحداً  يف هذه 
املواجهات  وتعويد املواطنني  على روح  اإلنقاذ  والبذل 
والتضحية ، وإدراك  املخاطر اليت قد حتدث بسبب اإلمهال يف 
 املنازل واملصانع واملنشآت  كاالنفجارات اليت يسببها  سوء
استعمال  أنابيب البوتاجاز  وغريها من أساليب  التعامل  مع 

  .   األجهزة  الكهربائية  والتقنيات احلديثة
  

  2 يوم األشبال والزهرات
  1/3:  تاريخ املناسبة
يف أول )  10/75(صدر املرسوم السلطاني رقم    :نبذة خمتصرة

م  اخلاص بتنظيم احلركة الكشفية واإلرشادية يف 1975مارس 
  .السلطنة واعتبار هذا اليوم يوماً لألشبال والزهرات 
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 ويهدف االحتفال هبذا اليوم إىل تربية سليمة عمادها  اإلميان با
والوطن واإلخالص والفداء ، وخلق روح الوالء  واالنتماء للوطن 
والتضحية يف سبيله ، وكذلك التمسك  بالقيم  واملثل العليا من 

هذه التنظيمات   اليت حتكمخالل الشعارات واملبادئ 
فيها األشبال والزهرات   واملخيمات الدائمة اليت ميارس

  . نشاطاهتم
  
  

  1اليوم العاملي للمراة 
  8/3:  تاريخ املناسبة
أصبح موضوع املرأة يشكل جزءاً هاماً من جدول   :نبذة خمتصرة

االعمال العاملي اآلن أكثر من أي وقت مضى وذلك لسنوات كثرية 
م 1946 وة والضغط  املستمريني كان من أمهها عام من الدع

حيث انشئت جلنة االمم املتحدة املعنية مبركز املرأة ومن يومها 
حيتفل العامل ممثال يف منظمة االمم املتحدة واملنظمات غري 

 8/3احلكومية ومراكز رعاية املراة العاملية بيوم املرأة العاملي يف 
وم من منطلق اهتمامات حتديد هذا الي من كل عام ويأتي

 هدف القضاءياليونسكو  يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية  
التميز ضد املرأة  ، وحتسني  أوضاعها  بالرتكيز  على  على

 تشجيع  انتفاع النساء  بالتعليم ، وحماربة  القوالب  الفكرية
  .التمييزية  اليت تستهدف املرأة

م إىل تكريم  املرأة  باعتبارها  وكذلك هبدف االحتفال  هبذا اليو
نصف اتمع ، وتأكيد حقوقها  يف احلياة الكرمية  ، وحق التعليم 
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والعمل  ، واحلافظة  على حقوقها  االجتماعية ، وكذلك دعم 
مجعيات املرأة  يف السلطنة وما تقوم به  من دور هادف  يف احلياة 

  . االجتماعية واالقتصادية
  

  1ةاليوم العربي للمكتب
  10/3:  تاريخ املناسبة
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  أقرته :نبذة خمتصرة

ويهدف إىل تعميق دور املكتبة  باعتبارها  أحد "  اليكسو"
مصادر  الثقافة  والفكر  واملعلومات ، وتزويدها بالوسائل   
  التكنولوجية  احلديثة  كاالنرتنت والفيديو  والربامج التعليمية

املختلفة ،  وتعميق  وعي املواطن  بالقراءة  واالطالع  ، وحثه  
على البحث  واالستقصاء  واالستفادة  من جتارب وعلوم  

  اآلخرين
  

  2يوم املدينة العربية 
  15/3:  تاريخ املناسبة
يف جامعة الدول العربية  وافق جملس :نبذة خمتصرة

حيتفل   من كل عام يوماً  15/3اعتبار يوم م ب15/3/1967
فيه باملدينة العربية ، وهو اليوم الذي أنشئت  فيه منظمة املدن 

العربية  ، وذلك هبدف  االهتمام بنظافة  املدينة العربية ومحايتها  
من التلوث  وآثاره ،  وتعريف املواطن  بضرورة  االهتمام باحملافظة 
 على مجال  مدينته  وتربية وتنمية  الوعي واإلحساس  بأن هذه 
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املدينة هي بيئته الكبرية اليت يعتز  هبا ، وحيافظ  عليها وعلى 
  . مقدراهتا وممتلكاهتا ومرافقها

  
  1عيد األم 

  21/3:  تاريخ املناسبة
يوم عاملي  أقرته هيئة األمم  املتحدة لالحتفال به    :نبذة خمتصرة

عاملياً  ، ويهدف إىل توضيح  دور األم اهلام ورسالتها  املقدسة  
رعاية  األسرة وتربية األبناء  وإعدادهم  للحياة  ، وتعميق  يف 

اجلانب االخالقي  والديين  الذي حيث  على طاعة  وبر  الوالدين 
، وذلك نابع  من قيم ديننا  اإلسالمي احلنيف، وأصالتنا  العربية 

ها قائمة  ومتثل  أساساً للحياة ياليت مازالت  الروابط األسرية ف
  .االجتماعية هبا

  
  2 اليوم العاملي للمياه

  22/3:  تاريخ املناسبة
أقرته  اجلمعية  العامة لألمم املتحدة يف دورهتا    :نبذة خمتصرة

السابعة  واألربعني  بناء على توصية من مؤمترين هامني عقدا 
ومها مؤمتر األمم املتحدة حول  البيئة  والتنمية   92خالل عام 

املؤمتر  العاملي  للمياه  والبيئة  ي   جانريو  ودالذي عقد يف ريو
وذلك هبدف احملافظة على الثروات "  دبلن"والذي عقد يف  

املائية ، والرتكيز على التوعية لالهتمام بتنمية املوارد املائية 
وإدارهتا من قبل احلكومة واملواطنني   ، وتأكيد أمهية الشعار  

تتمشى  فكرة  السنوي الصادر عن منظمة االرصاد اجلوية  حبيث  
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الشعار مع الوضع  املائي بالسلطنة  ومشاركة املواطنني  يف تنفيذ  
  الربامج التوعوية وجهود السلطنة  لتنمية وتطوير املوارد املائية  

   
  1 يوم توقيع ميثاق  إنشاء جامعة الدول العربية 

  22/3:  تاريخ املناسبة
عة الدول وقعت الدول األعضاء املؤسسة جلام   :نبذة خمتصرة

  م  بقصر الزعفران بالقاهرة ميثاق22/3/1945العربية يف 
ضم األردن  وسوريا حيث إنشاء جامعة الدول العربية ، و

ومصر والسعودية والسودان وفلسطني ولبنان ثم اتسع  نطاق  
  .العضوية  ليشمل  مجيع الدول العربية فيما بعد

العربية  ،  ويهدف  االحتفال  إىل إبراز  أمهية وحدة الدول
وتوضيح  دور اجلامعة يف تقريب وجهات  النظر بني   الدول  
األعضاء  ، وتأكيد  دور املؤسسات واهليئات  اخلاصة  باجلامعة 
  لاليت  تعمل على خدمة قضايا  الوطن العربي وإجياد  احللو

  .ملناسبة للخالفات العربية ا
  

  2 يوم األخوة الكشفية  العربية 
  مارس  من كل عام/22: تاريخ املناسبة

تقديراً للدور الذي لعبته اجلامعة العربية يف االعرتاف  :تعريف 
م يف ترسيخ االخوة العربية 1954باملنظمة الكشفية عام 

وحتقيقاً ملزيد من التالحم والتعاون وتعارف أكرب بني أبناء األمة 
مارس  22العربية لذا اختارت املنظمة الكشفية العربية يوم 

  .من كل عام ليكون عيداً لألخوة الكشفية العربية) أذار(
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ويهدف االحتفال هبذا اليوم إىل ربط مسات الرتابط الكشفي 
العربي وخدمة اتمع وتعزيز التضامن ومجع الشمل وتنشئة 
الفتية والشباب يف مجيع احناءالوطن العربي على تأكيد التضامن 

لحركة الكشفية يف مع أطفال فلسطني والتعريف بالدور الرتبوي ل
إعداد وتنشئة املواطن الصاحل الذي يعبد ا ويبين احلياة 
واالستفادة من احلدث إعالمياً لتوضيح دور الكشافة يف اتمع 

  .واالحتفال
   

  1 اليوم العاملي لألرصاد اجلوية
  23/3:  تاريخ املناسبة
يوم حددت  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية هذا ال  :نبذة خمتصرة

من كل  عام لالحتفال  به كيوم عاملي  لألرصاد اجلوية تزامناً  مع 
  .م  1950مارس  23بدء عمل  املنظمة يف 

وتقوم  املنظمة  كل عام باختيار  موضوع  معني  يهم البشرية ، ويتم 
االحتفال  به من خالل طبع  كتيبات ومنشورات  وملصقات  

حد املوضوعات  احليوية ترسل جلميع  الدول األعضاء  إلظهار  أ
  .وحتليله حتليال   علمياً مبسطاً  يفهمه  اجلميع

  
  2 اليوم العاملي للسل

  من كل عام/ 24/3: تاريخ املناسبة
يأتي االحتفال باليوم العاملي للسل يف الرابع والعشرين من  :تعريف 

روبورت كوخ / حياء ذكرى إعالن الدكتور المارس يف كل عام 
ت املسببة ملرض السل يف الرابع والعشرين من اكتشافه للعصيا
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م ، كما ال يزال الوضع الوبائي هلذا املرض مثرياً 1882مارس عام 
للقلق وخاصة يف البلدان النامية ألن بعض السالالت هلذا املرض 
بدأت يف مقاومة العقاقري الطبية وهذا يهدد بعودته بصورة وبائية 

  .بنفس الطريقة اليت كان عليها
فإن جهود وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الصحة تركز حول  ولذا

دارس وإطالع املواطنني على املالتوعية الصحية هبذا املرض يف 
  .كافة اجلهود اليت تبذهلا الدولة من أجل محاية املواطنني ووقايتهم

  
  1االحتفال باسبوع املرور بدول جملس التعاون اخلليجي

  شهر ابريل:  تاريخ املناسبة
حتتفل به الدول اخلليجية كل عام لتنمية الوعي    :بذة خمتصرةن

املروري واحلد من احلوادث وذلك خالل أسبوع كامل من شهر  
أبريل يتم حتديده  واالحتفال به سنوياً ويهدف على احلد من 
احلوادث وآثارها  املدمرة على اإلنسان واملمتلكات  من خالل 

وابط اليت تنظم اللوائح والقوانني تنمية  الوعي املروري وتأكيد الض
وكان أول احتفال باسبوع املرور بني الدول اخلليجية عام  املرورية
وكان  1984 مايو عام 4 ابريل حتى28م يف الفرتة من 1984

حتت شعار حزام االمان ثم توالت االحتفاالت سنوياً اعتبارا من 
  .هذا التاريخ

  
  2يوم الصحة العاملي

  7/4:  تاريخ املناسبة
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هو اليوم الذي حتتفل فيه منظمة  الصحة العاملية     :نبذة خمتصرة
م  وختتار كل عام مشكلة صحية 1949بذكرى إنشائها  عام 

ذات أمهية خاصة لتجعلها يف طليعة  االهتمامات  طوال العام ، 
وميتاز  هذا اليوم بشمولية  املوضوع الذي تطرحه  املنظمة 

  .حية الناشئة عنهوتنبيهها خلطر املشكلة  الص
ويهدف االحتفال  إىل نشر الوعي الصحي بني املواطنني  وااللتزام 
مبا يصدر من نشرات عن املؤسسات واهليئات الطبية ملصلحة 

  .الوطن واملواطنني
   

  1االحتفال بأسبوع الصم
  27/4-20:  تاريخ املناسبة
حمو األمية تقوم وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف دائرة    :نبذة خمتصرة

والرتبية اخلاصة بتنظيم االحتفال هبذا  األسبوع لرعاية الصم ، 
والتوعية اليت تساعد على جتنيب األطفال األمراض  املؤدية  إىل 

  .الصمم
ويهدف االحتفال كذلك إىل رعاية هذه الفئة  من األطفال 
واإلشراف على تعليمهم يف مدارس الرتبية اخلاصة  ، واالستفادة 

اقات بشرية ، وكذلك التوعية االجتماعية والصحية اليت منهم كط
تساعد املواطنني على فهم األمراض اليت تصيب األطفال وتؤدي  
إىل الصمم  ، باإلضافة إىل إدخال األساليب الرتبوية احلديثة اليت 

  .تعطي هلم القدرة على التعلم
   

  2يوم كوكب األرض 
                                                   

  .م1999لسنة  72/99الدلیل السابق لوزارة التربیة والتعلیم رقم اإلیداع   -  1
  .م1999لسنة  72/99ق لوزارة التربیة والتعلیم رقم اإلیداع الدلیل الساب  -  2



 58

  22/4:  تاريخ املناسبة
صص هذا اليوم  للتعرف على األخطار  اليت خ   :نبذة خمتصرة

هتدد األوضاع  البيئية  يف إطار برنامج األمم  املتحدة للعناية 
  .بالبيئة

ويهدف  االحتفال كذلك  إىل تكوين  دائرة معارف تدرك من 
خالهلا اتمعات ما جتره املدنية من أخطار على البيئة وتدمري  

الناجتة  عن التلوث  لكوكب األرض ، والتعرف على األخطار
وإتساع طبقة االوزون وما يؤدي إليه من رفع درجة  حرارة 

األرض ،  وأن يدرك  اإلنسان أن األخطار  البيئية ال تعرف  
احلدود  اجلغرافية ، وأن املسؤولية  مسئولية عاملية  كذلك يهدف 
إىل التعرف على اجلهود املبذولة  يف السلطنة لصيانة  البيئة حملياً 

  .إقليمياً ودولياً و
  

  1)يف جمال  محاية البيئة البحرية( يوم البيئة اإلقليمي
  24/4:  تاريخ املناسبة
هو يوم ذكرى توقيع إتفاقية الكويت االقليمية    :نبذة خمتصرة

  .م 24/4/1978للتعاون يف جمال محاية البيئة البحرية يف 
ناجتة عن ويهدف على محاية منطقة اخلليج العربية من األخطار ال

التلوث البيئي  ، وكذلك محاية احملميات الطبيعية واليت هي من 
مظاهر  احلياة اخلليجية الطبيعية ، وتنمية الوعي البيئي  لدى  

  .أبناء املنطقة اخلليجية والعربية من خالل الرتبية البيئية
  

  2 اليوم العاملي حلرية الصحافة
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  3/5:  تاريخ املناسبة
يوم الثالث " اليونسكو"املنظمة الدولية   حددت   :نبذة خمتصرة

من  مايو كل عام لالحتفال  باليوم العاملي   حلرية  الصحافة ، حيث 
) يونسكو غريمو كانو(جيرى تسليم اجلائزة  العاملية حلرية الصحافة 

لألشخاص أو اهليئات  اليت تلعب  دوراً يف إعالء حرية   
للصحفية  97ئزة عام وقد منحت اجلا. الصحافة والدفاع عنها 

كريستينا "للصحفية النيجريية  98وعام  " غاويو"الصينية 
خيسوس "للصحفي والناشر املكسيكي  99وعام " أنيانيو

  "  .بالنكور
" وحتتفل  السلطنة مع سائر  بالد العامل هبذا اليوم من منطلق  

الصادرة  باملرسوم السلطاني رقم "  النظام االساسي للدولة
على " احلقوق والواجبات"وينص يف بابه الثالث ) 101/96(

حرية الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبري 
املكفولة يف حدود  القانون ، وينص كذلك على حرية الصحافة 
والطباعة والنشر وفقاً للشروط واألوضاع اليت بينها القانون 

أو يسئ إىل كرامة  وحيظر ما يسئ إىل الفتنة أو ميس أمن الدولة
  .اإلنسان

وتعترب الصحافة املدرسية وسيلة تربوية هامة ميارس من خالهلا 
أبناؤنا الطالب الكتابة  الصحفية اهلادفة ، بتوجيه من معلميهم ، 
ويسهم ذلك يف إشباع هواياهتم وقدراهتم وتفاعلهم  مع جمتمعهم ، 
 والوقوف على توجيهاته وإجنازاته وقضاياه  ومشاكله ،

  .ويكتسبون من خالهلا القدرة  على التعبري وإبداء  الرأي 
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  1 اليوم العاملي ملكافحة الربو
  من كل عام/ 3/5: تاريخ املناسبة

يأتي االحتفال باليوم العاملي ملكافحة الربو مع املبادرة  :تعريف 
العاملية ملكافحة هذا املرض وبالتنسيق مع منظمة الصحة 

األمريكي للقلب والرئة والدم واجلمعية  العاملية واملعهد الوطين
األوروبية ألمراض اجلهاز التنفسي باإلضافة إىل بعض املنظمات 

 –رومني باولز / وقد أعلن الربوفيسور. األخرى ألمراض الصدر
االجتاهات الرئيسة خلطة  –رئيس املبادرة الدولية ملكافحة الربو 

ىل تنسيق  اجلهود بني العمل الرامية إىل مكافحة الربو واليت تدعو إ
االسرة واألطباء والسلطات الصحية واهليئات الوطنية  األهلية 

على % 50هبدف خفض وفيات الربو                يني األطفال بنسبة 
األقل وخفض معدالت تنويم األطفال اليت سببها الربو بنسبة 

على األقل وخفض أيام الغياب على املدارس بسبب % 25
  %.50املرض بنسبة 

ويهدف هذا االحتفال حملياً إىل توجيه العناية إىل طالب املدارس 
بالسلطنة نظراً لتفشي اعراض الربو بني اطفال املدارس بالسلطنة 

بينما % 10.5بني السن السادسة والسابعة من العمر إذ بلغت 
لدى األطفال ممن هم يف الثالثة عشر والرابعة % 20بلغت نسبة 

ضيئاً يتصل بتوفري العقاقري الناجعة اليت عشر وهناك جانباً م
تسيطر على األعراض املرضية لدى الصغار والكبار وبالصورة 

    .اليت تسمح هلم بأن يعيشوا حياة طبيعية
  

  2 اليوم العاملي للتنوع البيولوجي
                                                   

  .م14/10/2003بتاریخ  5/806/2003رسالة وزارة الصحة رقم   -  1
  م15/6/2005بتاریخ  1302رسالة اللجنة الوطنیة العمانیة للتربیة والثقافة والعلوم ومرفقاتھا رقم  -  2
  .م1999لسنة  72/99الدلیل السابق لوزارة التربیة والتعلیم رقم اإلیداع  -  2



 61

  من كل عام  22/5:  تاريخ املناسبة
إىل احملافظة على التنوع االحتفالية دف هت   :نبذة خمتصرة

لبيولوجي احليوي ، واالستغالل األمثل ملكوناته ، والتقاسم ا
العادل واملنصف للفوائد الناشئة عن استخدام  املوارد اجلينية 
ألنواعه ، ويشمل هذا التنوع البيولوجي مجيع أنواع النبات 
واحليوان  ومواردها الوراثية واألنظمة  االيكولوجية اليت ينتمي 

  .إليها 
ىل احملافظة  على املوارد البيولوجية  ، ويهدف اإلحتفال  إ

واستغالهلا بطريقة مستدمية وتعزيز وعي الطالب مبفاهيم التنوع 
البيولوجي  من الناحية املعرفية،والتطبيقية  ، وبالذات النوادي 
العلمية  يف بعض املدارس من حيث إعداد البحوث اليت تتناول 

  .هذا اال
  

  1 يج العربية لس التعاون لدول اخللتأسيس جم
  25/5:  تاريخ املناسبة
السمو قادة ويف هذا اليوم توصل أصحاب اجلاللة   :نبذة خمتصرة

دول جملس التعاون اخلليجي يف اجتماع عقد يف دولة اإلمارات 
دول هتدف  6إىل صيغة تعاونية تضم )  ابوظيب(العربية املتحدة 

صوالً إىل إىل حتقيق التنسيق والتكامل والرتابط  بني دوهلم و
مادته ( يف وحدهتا وفق ما نص عليه النظام االساسي للمجلس

حتديد هذا اليوم لألحتفال بتأسيس جملس مت  ولذا )الرابعة
التعاون لدول اخلليج العربية باعتبار أنه  اليوم الذي مت فيه  اللقاء  
األول لقادة  دول جملس  التعاون لدول اخلليج العربية يف  أبوظيب  
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مسرية التعاون بني دول  الس ، وحتقيق التكامل يف  لتعميق 
واالجتماعية  واالقتصادية واألمنية خمتلف  ااالت السياسية

  .وغريها والقانونية واإلعالمية  والتعليمية والعسكرية
ويهدف االحتفال  هبذا اليوم  إىل توعية  املواطنني هبذه الدول  

  هذه  الدول من صالت بأمهية هذا التعاون حبكم ما جيمع بني
  .اخل .....وروابط  تارخيية  ودينية 

  
  
  

  1 اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني 
  31/5:  تاريخ املناسبة
يف القرن العشرين أخذ االنسان يعرف أضرار   :نبذة خمتصرة

م اقرتحت منظمة 1987التدخني على صحته ويف نوفمرب 
وماً عاملياً لعدم التدخني أبريل ليكون ي 7الصحة العاملية حتديد 

م تغري 1989م واعتباراً من عام 1988وبدأ تنفيذ ذلك عام 
من كل  31/5تاريخ اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني ليكون 

من  هو اليوم الذي حتتفل به منظمة الصحة العاملية للتحذيرو  عام
حيث جاء ذلك بناء على قرار اختذته مجعية خماطر التدخني ، 

م هبدف العمل على احلد من 1987ة العامة يف شهر مايو الصح
االمراض املتعلقة بالتبغ واليت تعترب أكرب اسباب الوفاة واملعاناة اليت 

ويف هذا اليوم تكرس املنظمة والدول . ميكن درؤها يف العامل كله 
عامل متحرر من  اجلهود املبذولة يف طريق الوصول إىل األعضاء
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يف كل عام شعار ذو عالقة وطيدة بأسلوب  التدخني  ، ويكون له
  .ووسائل مكافحة  وباء التدخني وختليص اتمع من أضراره

وترتكز فعاليات ذلك اليوم على تعريف املواطن باألضرار  الناجتة  
ذات الصلة  به ، وكذلك   ةعن التدخني  واألمراض  العديد

ية هلذا الداء  باألضرار  البيئية  واألضرار االقتصادية  واالجتماع
  .، والتعرف على طرق  وأساليب مكافحته 

  
  
  
  

  1 عاملييوم البيئة ال
  5/6:  تاريخ املناسبة
هو يوم ذكرى انعقاد أول مؤمتر دويل  عن البيئة يف    :نبذة خمتصرة

م  والذي أقرته منظمة اليونسكو  وهي إحدى 1972يونيو   5
حتفال حبماية البيئة املنظمات التابعة هليئة  األمم املتحدة  لال

وصوهنا واحلفاظ على مواردها الطبيعية ، وسامهت فيه عمان 
برصد جائزة دولية كل عامني منحة من جاللة السلطان قابوس بن 
سعيد املعظم حيفظه ا مكافأة  لإلسهامات البارزة  يف هذا 
اال ، وقد جتلى دور السلطنة يف مؤمتر قمة األرض حيث 

إجنازات السلطنة يف هذا اال باعتبارها  عرضت اليونسكو  
  .منوذجاً  حيتذى يف جمال البيئة

ىل التعاون الدويل لضمان  استمرار املسرية إ ويهدف االحتفال 
التنموية  السليمة ، وذلك باحلد من مصادر التلوث  ، ومحاية البيئة 
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حد األهداف السامية أباعتبارها مطلباً عاملياً وإنسانياً  و
لة  حبماية األجيال  احلالية والقادمة من الدمار  الذي قد الكفي

  .يكون  أسوا من احلروب
وعلى الصعيد  احمللي يهدف االحتفال  إىل غرس  القيم االجيايبة  
لدى املواطنني  والبحث  عن السبل  واألساليب اليت حتد  من 
 األخطار  املهددة للبيئة ، والتوجه حنو جعل الرتبية البيئية هدف

  .  من أهداف سياستنا التعليمية
  
  
  

  1اليوم العاملي ملكافحة التصحر
  17/6:  تاريخ املناسبة
هو يوم ذكرى  تبنى  األمم املتحدة إلتفاقية     :نبذة خمتصرة

  .م1994حة التصحر  يف يونيو  عام مكاف
ويهدف إىل الوقوف على األسباب املؤدية  إىل التصحر ومنها قلة 

وارتفاع  درجة احلرارة  ، وزحف رمال الصحراء   املوارد املائية ،
على األرض  القابلة  للزراعة  ، والبحث  عن الوسائل  اليت تكفل  

  .مكافحة  التصحر 
  

  2اليوم العاملي  ملكافحة املخدرات 
  26/6:  تاريخ املناسبة
يف كل خيتار مكتب مكافحة املخدرات واجلرمية    :نبذة خمتصرة

راً متميزاً لألحتفال باليوم العاملي ملكافحة باالمم املتحدة شعا
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املخدرات يف السادس والعشرون من شهر يونيو وذلك حلث 
االفراد ودفع الدول للتضامن يف مكافحة هذا الوباء ، وقد اختري 

يونيو  ليكون اليوم العاملي ملكافحة املخدرات وذلك  26يوم 
ملخدرات ملكافحة ا لالحتفال بذكرى توقيع االعالن العاملي

من شهر يونيو عام  26قلية والذي وقع عليه يف واملؤثرات الع
  .م1987

  
  
  
  

  1)يوم النهضة(يوليو  ايد  23
  23/7:  تاريخ املناسبة
وهو يوم بداية انطالقة  عصر النهضة  وتويل  جاللة    :نبذة خمتصرة

السلطان قابوس بن سعيد  املعظم  مقاليد األمور يف يوليو  
عزمه  على إلغاء كافة القيود اليت كانت  تنطوي  م  ، و1970

على مفارقات تارخيية أو تقيد حياة وأنشطة شعبه  من أجل 
تنمية  البالد ، وتوفري الرعاية  الصحية واخلدمات التعليمية  
وغريها  من جوانب  التنمية  االجتماعية ، وزيادة  حجم  القوات 

ات احلديثة ، وتطوير املسلحة وإعادة تسليحها وجتهيزها باملعد
جهاز  الشرطة  ، وتوسيع دائرة عالقات  السلطنة  الدولية  على 

مد يد الصداقة  لكافة  دول وشعوب العامل  ، والعمل على   أساس
إبراز التقدم من خالل اخلطط اخلمسية ، وإرساء قواعد البنية 

وإنشاء املناطق . االساسية  وتوفري فرص العمل للمواطنني 
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ة ، والنهوض بقطاع التجارة والزراعة والثروة السمكية الصناعي
 الدولة واملواصالت واالتصاالت، واالهتمام جبذور وأصول

 وتراثها وحضارهتا  ، وتنظيم اجلهاز  اإلداري واالس 
ومتثل  البعد االسرتاتيجي يف فكر  جاللة . االستشارية  بالدولة 

إلدراك  العميق  للواقع القائد  املفدى  ليس فقط  يف االحاطة  وا
م  وما يتطلب  النهوض به من جهد وعمل 1970العماني يف عام 

دؤوب للخالص من عوامل التخلف  واإلحباط  ومواجهة  
التحديات  العديدة اليت أحاطت  بالوطن   ،  ولكنه  متثل  يف الدقة  
يف حتديد اهلدف  املراد الوصول  إليه ،  واختيار الوسائل  

وطرق االقرتاب الفعالة منه وقد حدد جاللته    واألساليب
خطتنا يف الداخل أن نبين بلدنا ونوفر  جلميع  "مالمح الطريق بقوله 

أهله احلياة  املرفهة والعيش الكريم ، وهذه غاية ال ميكن حتقيقها 
إال عن طريق  مشاركة أبناء الشعب يف حتمل أعباء املسؤولية 

ابنا ملواطنينا يف سبيل الوصول إىل ومهمة البناء ، ولقد فتحنا أبو
هذه الغاية وسوف نعمل جادين على تثبيت حكم دميقراطي 
عادل  يف بالدنا  يف إطار واقعنا العماني العربي وحسب تقاليد 
وعادات جمتمعنا جاعلني  نصب أعيننا تعاليم اإلسالم الذي ينري 

  ".لنا السبيل دائما
هذا اليوم  وانطالقته   ويهدف االحتفال  إىل االعتزاز  بعظمة

بسلطنة عمان  إىل مصاف الدول  العصرية ، وتنمية  الشعور 
بالوالء  واالنتماء لرتاب هذا الوطن ولسلطان البالد املفدى 
واإلحساس باملواطنة الصاحلة الصادقة ، والعمل  على مزيد من 

  .البناء  من أجل حاضرنا ومستقبلنا
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  1"طسأغس"شهر الزراعة للموسم الشتوي 
  شهر أغسطس:  تاريخ املناسبة
هو  بداية املوسم الزراعي  الشتوي  ، وترتكز  فيه    :نبذة خمتصرة

اجلهود االرشادية وبرامج التوعية والتوجيه لالرتقاء  مبعدالت  
االنتاج  الزراعية  والسمكية ، واالستغالل  األمثل  للموارد 

  .الطبيعية البشرية لتحقيق  خطة التنمية 
  
  
  
  2ألسبوع العاملي  للرضاعة الطبيعية ا

  أغسطس 7- 1:  تاريخ املناسبة
م أصدرت منظمة الصحة العاملية 1981يف عام    :نبذة خمتصرة

االعالن العاملي ملعايري تسويق بدائل احلليب لألطفال والذي 
دعت فيه مجيع منتجي حليب االطفال وأطعمة الفطام بالتوقف 

ا ، كما طالبت املنظمة أيضا عن الدعاية ملنتجاهتم وتروجيه
بتحسني اوضاع العمل بالنسبة للمراة احلامل واعطائها إجازة 
كافية ووافية ملمارسة الرضاعة الطبيعية وقد خصصت االمم 

  أغسطس  لالحتفال برعاية الطفولة 7-1املتحدة االسبوع  من 
كل عام ، وتتم فيه التوعية  بأمهية الرضاعة الطبيعية  للطفل ،  

ك  من خالل وسائل اإلعالم  املختلفة حتى يتكون  الوعي  وذل
لدى الطالبات  عن أمهية  الرضاعة  الطبيعية وأثرها  االجيابي  

  .على صحة الطفل  ووقايته  من األمراض  املختلفة
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  املناسبات الدينية
  1س السنة اهلجرية أر

  غرة حمرم:  تاريخ املناسبة
رسول الكريم سيدنا  حممد صلى هو  يوم هجرة  ال   :نبذة خمتصرة

عاماً  على  13ا عليه وسلم من مكة إىل املدينة  بعد مرور 
  .بدء  الدعوة اإلسالمية مبكة

ويهدف االحتفال إىل إبراز دور املسلمني بعد اهلجرة حيث 
أصبحوا قوة جديدة  ودولة إسالمية عظيمة حيسب  العامل هلا 

األوىل  يف سبيل إعالء   حساباً  ، فقد كانت اهلجرة  الدعامة
  .كلمة احلق  وانتصار  اإلسالم واملسلمني

وقد بدأ  التاريخ به اخلليفة  عمر بن اخلطاب رضى ا عنه حتى 
يكون للمسلمني  تارخيهم اهلجري  اخلاص هبم لألخذ  به يف مجيع 
وقائعهم  وأحداثهم ورسائلهم  ومكاتباهتم  وشؤون حياهتم  ، 

على كل مسلم أن يكون لديه االحساس  فاصبح  من الواجب  
  .مبكانة التاريخ اهلجري واألخذ به

  
  

  2املولد النبوي الشريف
  من ربيع  األول 12:  تاريخ املناسبة
اليوم الذي ولد فيه رسول ا صلى ا عليه    :نبذة خمتصرة

من ربيع  12وسلم ، والذي كان على أشهر  األقوال يوم االثنني  
مع مولده عليه الصالة والسالم  ظهرت ارهاصات م  و571األول 

وخوارق  دلت على مكانة هذا املولود النيب العربي  ، إذ مبولده  
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ولد اإلسالم وظهر  نور احلق وزهق ظالم الباطل ، وساد العدل  ، 
وعال صوت احلق  ، وكان رسول ا صلى ا عليه وسلم الرمحة 

  .أمة التوحيد املهداة والسراج  املنري هلذه األمة
  

  1ليلة اإلسراء واملعراج 
  من رجب  27ليلة :  تاريخ املناسبة
هي  الليلة  اليت أسرى  فيها بالرسول الكريم من    :نبذة خمتصرة

املسجد  احلرام مبكة املكرمة إىل املسجد األقصى  بالقدس 
الشريف حيث التقى باألنبياء واملرسلني  وصلى هبم هناك ثم 

  .ماوات العلى عرج به إىل الس
ويهدف االحتفال  إىل إحياء هذه الذكرى العطرة والدروس 
املستفادة منها ، فقد  كانت الليلة  املباركة نقله كبرية وتكرمياً  
عظيماً  لصاحب الرسالة العظمى ، وتأييداً  له من رب العاملني ، 

كادوا  له وآذوه  يف األرض  فرحبت  ن الذي ونصراً له على أعدائه
السماء ، حيث التقى عليه الصالة والسالم  باألنبياء   به

  .واملرسلني  يف هذه الليلة املباركة
  
  

  2غزوة بدر الكربى
  من رمضان 17:  تاريخ املناسبة
أول انتصار يف التاريخ االسالمي على الكفر    :نبذة خمتصرة

رمضان يف السنة األوىل من اهلجرة النبوية   17والكافرين يف يوم 
  .يفةالشر

                                                   
  .م1999لسنة  72/99الدلیل السابق لوزارة التربیة والتعلیم رقم اإلیداع   -  1
  .م1999لسنة  72/99یداع الدلیل السابق لوزارة التربیة والتعلیم رقم اإل  -  2



 70

ويهدف  االحتفال إىل ختليد  أول غزوة  خاضها املسلمون 
إمياهنم وبفضل  العناية وقوة  وانتصروا فيها رغم قلة عددهم 

األهلية للرسول  صلى ا عليه وسلم  وللمؤمنني من عباده  
  .وجنده اليت  سخرها هلم

يهدف االحتفال كذلك  إىل إظهار معاني البطولة والفداء 
عدما استلب املشركون أمواهلم وممتلكاهتم ذهب والتضحية فب

النيب صلى ا عليه وسلم مع املؤمنني السرتجاعها إىل مكان بدر 
انتظاراً  للقافلة القادمة من بالد الشام واليت كان يقودها أبو 

  .سفيان
فلما علم أبو سفيان بقدوم  املسلمني  غري طريقه  وجنا بالقافلة  

م رجعوا  إىل املسلمني  ودار القتال  ولكن املشركني  بغطرسته
  .ومحى الوطيس ، ونصر ا احلق على الباطل

  
  

  1ليلة القدر
هي خري من ألف شهر ، وهي الليلة املباركة اليت    :نبذة خمتصرة

أنزل ا فيها القرآن الكريم  على نبيه صلى ا عليه وسلم تتنزل 
  .عليه السالم فيها مالئكة الرمحن وكذلك أمني الوحي جربيل

ووقتها إىل طلوع  الفجر يف شهر رمضان املبارك  ، لكنها أخفيت 
وها يف العشر األواخر  سمالت(النيب صلى ا عليه وسلم  فقال 

ورجحت يف  ليلة السابع  والعشرين ، ) من رمضان ويف كل وتر
ولعل  يف إخفاءها  حكمة يعلمها ا لكي  جيتهد  املسلم يف شهر 
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أوله إىل آخره ، طلباً  هلذه الليلة  املباركة  واليت أنزل   رمضان من
  .ا فيها سورة يف القرآن الكريم  مسيت  بسورة القدر  

  
  1عيد الفطر املبارك

  غرة شوال:  تاريخ املناسبة
يف هناية شهر الصوم  املبارك حيتفل املسلمون  يف    :نبذة خمتصرة

املبارك  ، واالحتفال   مشارق  األرض ومغارهبا  بعيد  الفطر 
بالعيد أحد املناسك  الدينية  الواجبة على كل مسلم ومسلمة  ، 
يتم فيه التسامح واحلب  واإلخاء والتقارب بني دول العامل 

  .اإلسالمي
وقد جعله ا فرحة  للمسلمني الصائمني  كما جاء  يف احلديث 

 للمسلم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره  وفرحة(الشريف  
صالة العيد انفاذ زكاة    قبلوعلى املسلمني   )   عند لقاء ربه

الفطر  وتوزيعها  على الفقراء ومد يد  العون واإلحسان  هلم ،  كما 
يسن تقديم االكل قبل صالة العيد إعالناً  بالفطر ثم الذهاب  لتأدية 

  .الصالة 
  

  2عيد األضحى املبارك
  من ذي احلجة 10:  تاريخ املناسبة

حيتفل  املسلمون يف هذا اليوم بعيد األضحى     :خمتصرة نبذة
املبارك وهو من املناسبات الدينية اليت حتتفل هبا األمة اإلسالمية 

  .كل عام 
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ويهدف االحتفال إلحياء اليوم الذي افتدى  فيه ا سبحانه 
وتعاىل نبيه إمساعيل  عليه السالم  بكبش  عظيم ،  وهو أيضا 

االحتفال   باألعياد الدينية ، وفيه تذبح تأكيد على قدسية  
  .األضاحي ويقدم منها للفقراء واملساكني  وذوي  احلاجة

 ويتضح  من خالل االحتفال هبذه املناسبة معنى االمتثال  ألمر ا
  .تعاىل وطاعة األبناء لآلباء
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  الباب الثاني
  

الفعاليات واملناشط 
  وآليات التنفيذ الرتبوية



 74

  : مقدمة
حتقيقاً  ملا ترقى إليه وزارة الرتبية والتعليم  يف تفعيل  تلك املناسبات والفعاليات  

الرتبوية على أكمل وجه  مبا يتناسب مع السياسة  التعليمية والرتبوية يف احلرص على مصلحة  
صة  الطالب  وتثقيفهم  بالقدر املناسب خالل حياهتم التعليمية  فقد أوصت اللجان املخص

  -:هلذا الغرض  جبملة من التوصيات جاءت على النحو التايل 
يوم املعلم ، يوم الرتبيـة،  (اعتماد الفعاليات األربعة اليت مت تعميمها  من قبل الوزارة وهي  )1

ــوي    ــي أو الرتب ــى مســتوى   )  اليــوم املفتــوح ، امللتقــى الطالب كفعاليــات رئيســة تقــام عل
تنضـوي  حتتـها الفعاليـات األخـرى كـربامج جزئيـة       املناطق التعليمية أو املدارس وأن 

لتلك الفعاليات كاملعارض وامللتقيـات الكشـفية وامللتقيـات  الطالبيـة  وحفـل تكـريم       
 .اخل.....األنشطة الرتبوية واملهرجانات واألمسيات واحملاضرات والندوات،

منطقـة أن  تقام امللتقيات بواقع ملتقى واحد خالل العام الدراسي لكل منطقة وحيـق لل  )2
تتبنى ملتقى علـى مسـتوى السـلطنة تـدعو فيـه بقيـة  املنـاطق التعليميـة األخـرى ويف          
هـذه  احلالـة ال حيـق للمنـاطق  التعليميـة األخـرى  أن تقـوم بـنفس  الفعاليـة مـرة أخـرى            
ة العامـة للعالقـات واإلعـالم         خالل نفس العام   ويكون ذلك مـن خـالل خماطبـة املديرـي

نسـيق يف هـذا الشـأن مشـفوعاً بتصـور كامـل للملتقـى موضـحاً مـن          الرتبوي كتابيـاً للت 
  .اخل......خالله براجمه وفعالياته وفرتة تنفيذه واجلهات املشاركة يف التنفيذ

وتقوم هذه املديرية بدورها لرتشيح املنطقة املناسبة لتنفيذ ذلك امللتقـى  آخـذة بعـني    
مية للفعاليـة خـالل عـامني متتـالني      االعتبار أقدمية الطلب وعدم تكرار املنطقة التعلي

ــة عــدم وجــود رغبــة مــن قبــل منطقــة أخــرى  ، إضــافة إىل تقيــيم احملتــوى       إال يف حال
  .واألهداف اليت وضعتها املنطقة ضمن  تصورها

  .ويفضل إقامة هذه امللتقيات خالل إجازة منتصف العام الدراسي
غــة يف إبــرازه  وأن تكــون امللتقــى الــذي يكــون علــى مســتوى املنطقــة ينبغــي عــدم املبال  )3

 .الرعاية على مستوى حمدود 
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اليوم املفتوح يكون على مستوى املدارس يف كل منطقة ويقـام ملـرة واحـدة فقـط خـالل       )4
العام الدراسي ، وعلى املدرسـة ان تضـع برناجمـاً شـامال هلـذا اليـوم لتنفيـذ فعاليـات         

ض أعمال الطـالب املميـزة    أخرى من خالله  كربامج   التكريم أو إقامة املعارض أو عر
أو تنفيـــذ بعــــض األلعــــاب  واملهرجانــــات الرياضـــية املصــــغرة  وكــــذلك النــــدوات   

اخل ، مــع األخــذ يف االعتبــار مشــاركة اتمــع احمللــي      ... واحملاضــرات املناســبة  
 .وأولياء األمور والتنسيق املسبق  يف ذلك  مع املنطقة التعليمية

اإلقليمية  والدولية مثل يـوم الشـجرة وأيـام البيئـة ويـوم      االحتفاالت والفعاليات احمللية و )5
اخل  ، يكـون االحتفـال   ...... الصحة واإلسراء واملعـراج وراس السـنة  اهلجريـة    

ــى مســتوى املــدارس  يف طــابور الصــباح  مــن خــالل مجاعــات         ــك املناســبات عل بتل
 .اخل   ..... اإلذاعة والصحافة واملسرح املدرسي  واملوسيقى  

الت وفعاليات املدارس تقتصر  رعايتها  علـى مـدير مدرسـة أو جمـالس اآلبـاء      احتفا )6
واألمهات أو أحد املسؤولني  يف املديرية أو الوالية إال إذا  طلب منها غري ذلك مـن قبـل   

 .املنطقة التعليمية أو الوزارة 
ميـة،  تأكيد التنسيق املسبق بني اهليئة  القومية للكشافة واملرشـدات واملنـاطق التعلي   )7

عند  وضع  براجمها وخططها إلقامة املخيمـات وامللتقيـات واملعسـكرات الكشـفية     
واإلرشادية  خالل أوقات االجازات وأيام اخلميس واجلمعة ، وان يدخل ضمن هـذه  

 .الفعاليات فعاليات تربوية أخرى ترغب املنطقة يف إقامتها
واألمهات    سـواء علـى مسـتوى    امللتقيات اخلريية  تنظم مببادرة من قبل  جمالس اآلباء  )8

املدرسة أو الوالية أو املنطقة وملرة واحدة   فقط خالل العـام الدراسـي لكـل مسـتوى     
ويفضل أن تكون الرعاية لرؤساء جمالس اآلباء واألمهات  أو من تراه مناسباً مـع أخـذ   

 .املوافقة املسبقة  من قبل اجلهات املعنية يف الدولة 
وم املعلـم وفقـاً ملـا هـو قـائم وأن تتبـع اآلليـة ذاهتـا يف االحتفـال          يبقى احتفال املناطق بيـ  )9

 .هبذه املناسبة وفق ما أقرته الوزارة مسبقاً هبذا الشأن 
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تبقى فعالية امللتقى السنوي للمعلمني قائمة كفعالية مسـتقلة وفـق مـا هـو متبـع       )10
 . سابقاً

س خـالل  املعسكرات   تكون  على مستوى املدارس وال حتدد بعدد وأن متار )11
األجازات وأوقات الفراغ على أن توجه لتنفيذ الربامج واملناشط الرتبوية  والفعاليات 

 .الكشفية واإلرشادية
يف )  رؤساء جمالس اآلباء واألمهـات ( يف حالة رغبة أصحاب السعادة الوالة  )12

ـات املشــاركة يف تكــريم العــاملني باملنــاطق التعليميــة فيقتصــر  علــى املعلمــني          الوالـي
اركني يف اللجان املساندة للمجـالس والطلبـة املتميـزين  علـى مسـتوى الواليـة ويف       املش

 .حفل مبسط بالتنسيق  املسبق  مع املنطقة التعليمية  
تعــد فعاليــة يــوم الرتبيــة مــن الفعاليــات األساســية وهــي مبثابــة  خامتــة لكافــة     )13

إبريــل وحتــى املناشـط املتميــزة  علـى مســتوى املنطقـة التعليميــة وتنفـذ خــالل شـهر       
االسبوع األول  من مايو على أن تركز  هـذه الفعاليـة علـى تقـديم  أبـرز  الفقـرات الفنيـة        
والرياضية والثقافية واملعروضات  الفنية والعلميـة الـيت أجنزهتـا املنطقـة خـالل  العـام       
ــة  أنفســهم ، إضــافة إىل تكــريم         ــذها   الطلب ــام بتنفي ــيت ق ــك ال الدراســي وخباصــة تل

مــن الطلبــة ، واملشــاركني يف اللجــان واملشــرفني علــى مجاعــات األنشــطة     املتميــزين  
 .املختلفة ، وحيق للمنطقة أن ختتار ما تراه  مناسباً من بني الفقرات املذكورة

الفعاليات الرمضانية يتم تنفيذها على مستوى املدارس بالتنسيق مع املنطقة  )14
 .التعليمية ، دون زخم أو مبالغة

الفــائزين يف مســابقة حتفــيظ  القــرآن الكــريم  علــى مســتوى   يــتم تكــريم  الطلبــة )15
 .املنطقة التعليمية وفق ما تراه 

الفعاليات الـيت يـتم تنظيمهـا  علـى مسـتوى املنطقـة التعليميـة ينبغـي  أن  تـوزع           )16
 .على واليات املنطقة قدر  االمكان 

تراعــي الــوزارة  املنطقـــة التعليميــة الـــيت تــنظم حفــل تســـليم كــأس  حضـــرة        )17
ب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم يف مسابقة احملافظـة علـى النظافـة    صاح
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والصــحة يف البيئــة املدرســية نتيجــة لفوزهــا يف تلــك املســابقة بعــدم تكليفهــا  بتنظــيم   
 .حفل حمو األمية  على مستوى الوزارة  

تصنيف  الدورات  التدريبية وورش العمل اليت تنفذ على خمتلف  املسـتويات    )18
 .أهنا تدخل  ضمن اإلمناء  املهين وينبغي  النأي  هبا عن املظاهر  االحتفالية على

ــى مســتوى  املــدارس       )19 مجيــع التغطيــات  اإلعالميــة  لالحتفــاالت املنفــذة  عل
 .ينبغي  التنسيق املسبق  بشأهنا مع املنطقة التعليمية

  
وعطفاً  علـى  .س واملناشط الرتبوية للمدار وسعياً  من الوزارة إىل توضيح الفعاليات

ــة علــى وضــع       ــد الفعاليــات واملناشــط الرتبوي مــا ســبق ذكــره ســعت اللجنــة املشــكلة لتحدي
جــدول  خاصــة هبــذا الشــأن توضــح للجهــات التنفيذيــة  علــى مســتوى  الــوزارة أو املنــاطق   

والتـاريخ  املقـرتح لتنفيـذ  الـربامج       اسـم  الفعاليـات ومسـتوى التنفيـذ    (أو املـدارس    التعليمية
  .  املرفقة)  3،  2،  1( توى الرعاية لالحتفاالت  والفعاليات  كما هو وارد باجلدول ومس
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  طريقة االحتفال باملناسبات
  
  اإلدارات التعليمية/ املديريات ) أ 
  .تعميم الدوريات  والنشرات املتعلقة  هبذه املناسبات على املدارس إلحيائها -1
 .متابعة كيفية  إحيائها واالهتمام هبا -2
ك فيها مسئولون  رنسيق لعقد  الندوات واحملاضرات  واللقاءات  باملدارس  يشاالت -3

 .من الوزارات واملؤسسات واهليئات املعنية
التنسيق  لعمل  املسابقات املتصلة  هبذه املناسبات بني مدارس  املنطقة  سواء  -4

 .الدولية أو احمللية
ات   واملخيمات الطالبية تنظيم االحتفاالت وإقامة  املعارض باملدارس واملعسكر -5

وعلى املدرسة ان ختتار ما يناسبها  من ذلك وفق   اليت ختدم  هذا اإلطار
  .امكانياهتا

 
  

  املدارس) ب 
  

 :هناك  عناصر  مشرتكة لطريقة  االحتفال هبذه املناسبات
عن طريق اإلذاعة املدرسية   ، والصحف واالت احلائطية  اليت يصدرها  طالب  -1

اء يف أنشطتهم  املتصلة  باملواد الدراسية  أو باجلماعات املدرسية ، املدرسة  سو
ميكن حث الطالب على إحياء  هذه املناسبات  يف طابور  الصباح أو بكتابة  

  .املقاالت  واألخبار  املتصلة هبا
املشاركة اإلجيابية  يف الفعاليات اليت تقيمها الوزارات واهليئات  واملؤسسات  -2

 .املعنية
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ال  املسئولني  من الوزارات واهليئات واملؤسسات  املعنية  إللقاء  حماضرات أو استقب -3
 .عقد  ندوات ولقاءات ، وذلك  يشكل تالمحاً  حقيقياً  بني املدرسة والبيئة احمليطة

إتاحة الفرصة للطالب لزيارات  يقومون  هبا إىل اهليئات  املعنية ملا لذلك من أثر   -4
 .الطالب هبذه املناسبات إجيابي يف تعميق  إحساس 

 .او الوزارة هبذا  اخلصوص ةاملشاركة يف املسابقات اليت تنظمها املنطقة التعليمي -5
إقامة  احلفالت املدرسية  أو املشاركة يف احلفالت  والفعاليات اليت تقيمها  اهليئات  -6

 .األخرى  املعنية
 .ت املعنيةإقامة املعارض املدرسية أو املشاركة  يف معارض تقيمها اجلها -7
 .كتابة  البحوث  واملقاالت  هبذا اخلصوص -8
محالت التوعية  اليت يقوم هبا الطالب يف البيئة احمليطة بوسائلها  املختلفة ، وإقامة  -9

املعسكرات   واملخيمات  إذا تطلبت املناسبة ذلك ، وهذا يعمق  شعور الطالب  
 .االجتماعيببيئته  وجمتمعه  ويرسخ  لديه أمهية  العمل  اجلماعي  

تقوم مجاعة التصوير  الضوئي  بتصوير الفعاليات  وإصدار  صحف  مصورة  عن  - 10
 .املناسبات املختلفة

 .كتابة بعض  اللوحات والشعارات وتعليقها  داخل املدرسة وخارجها - 11
ختصيص  بعض احلصص  الدراسية  وهذا يتوقف  على مدى أمهية  املناسبة ومدى  - 12

 .االحتفال  هبا
يف احتفال مدرسي  املدرسية  ةالرياضوعات املوسيقى  واملسرح  مشاركة  مجا - 13

 . كبري
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  المدرسةأنشطة وفعالیات تنفذ على مستوى ) 1(جدول رقم 

التاریخ المقترح   مستوى التنفیذ  اسم الفعالیة  م
البرامج   الراعي  للتنفیذ

  المقترحة
التغطیة 
  مالحظات أخرى  اإلعالمیة

1  
  

أنشطة المواد 
یحدد بمعرفة   رسة المد  الدراسیة 

  المدرسة 
أحــــــــــد مدراء  §

  المدارس

تسخیر األنشطة 
التربویة في خدمة 
  المواد الدراسیة 

على مستوى 
  المنطقة 

أن ال تزید الفعالیات عن أسبوع  §
  واحد

تنفذ متزامة مع سیر الیوم الدراسي  §
  دون تعطیل لھ  

یحدد بمعرفة   المدرسة   الیوم المفتوح  2
  المدرسة 

 مدرسةمدیر  §
أحـــــــــد رؤساء  §

مجالس اآلباء 
 واألمھات 

أحد المسؤولین   §
مـــــــــن المنطقة 

  التعلیمیة

  برامج التكریم §
إقامة المعارض  §

وعرض أعمال 
  الطلبة الممیزة 

األلعاب  §
والمھرجانات 

الطالبیة 
  المصغرة

الندوات  §
والمحاضرات 

  المناسبة

على مستوى 
  المنطقة 

العام  ینفذ لمرة واحدة فقط خالل §
  الدراسي

 التنسیق المسبق مع المنطقة التعلیمیة §
مشاركة المجتمع المحلي وأولیاء  §

  األمور

3  

االحتفاالت 
والفعالیات المحلیة 
واإلقلیمیة والدولیة 
مثل یوم الشجرة 

وأیام البیئة 
واإلسراء والمعراج 

ورأس السنة 
  الخ...الھجریة 

  المدرسة 

حسب دلیل 
  المناسبات
حدد أو التواریخ الم

من قبل الجھات 
  المعنیة

  دون رعایة 

كلمات ، أناشید، 
محاضرات ، 

إصدار ، صحف ، 
رسومات ، 

مسرحیات قصیدة 
  الخ....

  

على مستوى 
  المنطقة 

تفعل خالل طابور المدرسة ومن  §
خالل  جماعات األنشطة التربویة 

  األخرى
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التاریخ المقترح   مستوى التنفیذ  اسم الفعالیة  م

  للتنفیذ
البرامج   عيالرا

  المقترحة
التغطیة 
  اإلعالمیة

  مالحظات أخرى

  المدرسة   الملتقیات الخیریة  4
یحدد من قبل 

المدرسة ومجلس 
  اآلباء واألمھات

مجالــــــس اآلباء  §
  واألمھات

بیع منتجات 
المدرسة ومنتجات 

مجالس اآلباء 
واألمھات 

والمنتجات األخرى 
المناسبة تربویًا 
وبعض برامج 

مسابقات الترفیھ وال
  البسیطة

  

على مستوى 
  المنطقة 

في حالة استضافة مؤسسات تجاریة  §
في الملتقیات الخیریة یتطلب أخذ 

 .موافقة الجھات المختصة في الدولة 
التنسیق المبدئي مع المنطقة التعلیمیة  §

للحصول على موافقات الجھات 
 .المعنیة

تقام لمرة واحدة فقط خالل العام  §
 ثالثة أیام  الدراسي وبما الیزید عن

تستبدل االسواق الخیریة بالملتقى  §
 الخیري

تنظم بمبادرة من مجالس اآلباء  §
 .واألمھات 

تقام ھذه الملتقیات في الفترة المسائیة  §
  أو أیام العطل 

  

  دون رعایة   خالل األجازات   المدرسة   المعسكرات  5

توجھ لتنفیذ البرامج 
  والمناشط التربویة 
والفعالیات الكشفیة 

  رشادیة واإل

على مستوى 
  المنطقة 

تنفذ حسب الحاجة دون تحدید عدد  §
  المرات خالل العام  

فبرایر من كل  24  المدرسة   یوم المعلم  6
  عام

  مدیر مدرسة  §
رؤساء مجالس  §

  اآلباء واألمھات

  كلمات  §
  تكریم §

على مستوى 
  المنطقة 

تنفذ وفق اآللیة المعتمدة من قبل  §
  الوزارة 
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حفل ختام األنشطة   7
یحدد بمعرفة   المدرسة   درسیة الم

  المدرسة 

 مدیر مدرسة §
مجالس اآلباء   §

 واألمھات 
أحد المسؤولین  §

من المنطقة 
  التعلیمیة 

إبراز مناشط 
  وفعالیات المدرسة

على مستوى 
  المنطقة 

  یتم التنسیق مع المنطقة التعلیمیة §
یقام خالل الفترة المسائیة أو أیام  §

  االجازات

  
  :مالحظات عامة 

 .نبغي  التنسیق المسبق مع المنطقة التعلیمیة   یالت  المنفذة على مستوى المدارس تغطیات اإلعالمیة لالحتفاجمیع ال §
تدخل ضمن إطار االنماء المھني وینبغي النأي بھا عن المظاھر االحتفالیة   الدورات التدریبیة وورش العمل  التي تنفذ على مستوى المدرسة §

. 
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  یات تنفذ على مستوى المناطق التعلیمیةأنشطة وفعال) 2(جدول رقم 

التاریخ المقترح   مستوى التنفیذ  اسم الفعالیة  م
البرامج   الراعي  للتنفیذ

  المقترحة
التغطیة 
  مالحظات أخرى  اإلعالمیة

الملتقى  الطالبي    1
  العام

منطقة على مستوى ال
   المستضیفة

خالل إجازة منتصف 
العام الدراسي وأن ال 
تزید عن أسبوع واحد 

  فقط

  االفتتاح والي §
  والختام وكیل §

أنشطة ثقافیة وفنیة 
یة وكشفیة ریاضو
علمیة ومنھجیة و

   واجتماعیة 

تكون التغطیة شاملة 
بالتنسیق مع الدائرة 

  المعنیة بالوزارة 

  تقتصر إقامتھ في منطقة تعلیمیة واحدة  §
تقدم المنطقة الراغبة في االستضافة  §

تصورًا شامًال لفعالیات الملتقى إلى 
لمدیریة العامة للعالقات واإلعالم ا

  .التربوي الختیار أفضل التصورات
تقوم المدیریة العامة للعالقات واإلعالم  §

في  ةالتربوي باختیار المنطقة المنفذ
أفضل تصور ، أقدمیة : ضوء ما یلي 

  .الطلب ، عدم التكرار لعامین متتالیین 
تقوم  المنطقة المختارة بدعوة المناطق  §

  . اركةاألخرى للمش
وفق ما تحدده المنطقة   على مستوى المنطقة  الملتقى الطالبي    2

وأن ال یزید عن 
  أسبوع واحد فقط

  والي لالفتتاح §
  وكیل للختام §

المحددة  نفس البرامج
على مستوى الملتقى 

   الطالبي العام

تتم التغطیة من قبل 
  التعلیمیةالمنطقة 

تقام الفعالیة لمرة واحدة خالل العام  §
  .فقط 
ع فعالیات الملتقى على جمیع توز §

  والیات المنطقة
  تمتد فعالیاتھ لمدة أسبوع واحد فقط §

   یوم المعلم   3
الملتقى السنوي  

  للمعلمین

على مستوى 
  المنطقة

خالل شھري فبرایر 
  ومارس

  .فقرات فنیة وثقافیة §  وفق ما تراه المنطقة
  .كلمات  §
  التكریم §

تغطیة شاملة على 
  مستوى الوزارة 

السنوي للمعلمین مع دمج الملتقى 
االحتفال بیوم المعلم ویتم تنفیذھما متزامنًا 

  في نفس الفترة 
تكریم الطلبة الفائزین    4

في مسابقة تحفیظ 
  القرآن الكریم

على مستوى 
 المنطقة

وفق ما تراه المنطقة 
ویفضل في الفصل 

  الدراسي الثاني

مختارات من قراءات   ما تراه المنطقة  وفق
  الفائزین
  نيإنشاد دی §
  تكریم §

التغطیة على مستوى 
  المنطقة
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التاریخ المقترح   مستوى التنفیذ  اسم الفعالیة  م

  للتنفیذ
البرامج   الراعي

  المقترحة
التغطیة 
  اإلعالمیة

  مالحظات أخرى

على مستوى   یوم التربیة   5
 المنطقة

إبریل خالل شھر 
واألسبوع األول من 

  مایوشھر 

فنیة و ثقافیة فقرات §  ما تراه المنطقة  وفق
  وریاضیة متنوعة

  معرض أنشطة §
  تكریم §

تغطیة شاملة على 
  مستوى الوزارة 

یدمج  حفل األنشطة التربویة مع یوم  §
 التربیة

البرامج المقترحة اختیاریة في  §
 .الجوانب المذكورة

یتم توزیع احتفاالت المناطق وفق  §
برنامج زمني یمتد خالل الفترة 
المحددة لالحتفال بھذه المناسبة وذلك 

خالل التنسیق المسبق مع  من
المدیریة العامة للعالقات واإلعالم 
التربوي ، بحیث تكون األولویة 

  ألسبقیة الطلب
  

  :مالحظات عامة 
ة  الدورات التدریبیة وورش العمل  التي تنفذ على مستوى المنطقة  تدخل ضمن إطار االنماء المھني وینبغي النأي بھا عن المظاھر االحتفالی §

. 
في الوالیات المشاركة في تكریم  العاملین بالمناطق التعلیمیة ، ) رؤساء مجالس اآلباء واألمھات(رغبة أصحاب السعادة الوالة في حالة  §

ق فیقتصر ذلك على المعلمین المشاركین  في اللجان المساندة للمجالس والطلبة المتمیزین على مستوى الوالیة وفي حفل مبسط بالتنسیق المسب
 .لتعلیمیة مع المنطقة ا

لك بخصوص المشاریع التربویة المبتكرة ینبغي أن تقوم المنطقة المنظمة بالتنسیق المسبق مع الوزارة ورفع تصورًا شامآل لھا وإن ال تأخذ ت §
 .المشاریع  صفة االحتفالیة أثناء التنفیذ

  .ابرز المناسبات لالحتفال بھا ال تلتزم  المدارس باالحتفال بجمیع المناسبات والواردة بالدلیل ویمكنھا ان تختار §
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  احتفالیة على مستوى دیوان عام الوزارةفعالیات ) 3(جدول رقم 
  أشھر السنة

  
 األسابیع                تفاصیل الخطة

 أغسطس یولیو یونیو مایو أبریل مارس فبرایر ینایر دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر

1 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

تسلیم كأس حضرة صاحب الجاللة 
السلطان قابوس بن سعید المعظم في 
مسابقة المحافظة على النظافة 

  والصحة في البیئة المدرسیة

                                                                                                

                                                                                                  الیوم العربي لمحو األمیة 

                                                                                                  یوم المعلم

                                                                                                  الیوم المفتوح للتربیة العسكریة

تكریم الفائزین  في مسابقة تحفیظ 
  القرآن الكریم

                                                                                                

                                                                                                  حفل تخریج التربیة العسكریة

حفل تكریم أوائل التعلیم العام وفي 
مستواھا واوائل مسابقات األنشطة 

  التربویة
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