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 في توحيد األسماء الجغرافية العمانية الهيئة الوطنية للمساحة جهود

 

اهتمام سلطنة عمان بأسماء األماان  دام ق دامم اانماان كااملاان الالا ااتلام  كام ا  هالا 

في سرد ااودائع ااتار خية اللتاب اامؤرخي  إضافة إاى إصمار عامد ما  ااموساوعا  

احتااو  كصاا   كااتااي انيااة كدكاك اا  اا ااعركاامعااا ق ألسااماء األمااان  ااعربيااة كااعم

 -حفظااة    - الاااة ااطاالطان دااابو   كفااي علاام ااعمانيااة  اااتعا ااموادااع كاألمااان 

بامأ  األعمااا اامطااحية فاي ااطالطنة ما  خاالا االي أسس عماان نمكااة مؤسطاا   

اااق   1984م  كفااي ااعااام 1974مصاال ة اامطاااحة اا لوميااة ااتااي أن اااأ  فااي ااعااام 

نإحااامذ هااال   بقااارار مااا  مولاااس اااااو راء ااماااودر ليئاااة ااوةنياااة المطااااحةاا إن ااااء

 بااطياساةفيماا  تعلا   ةاامطؤكاي  مونالً الا   اارسمية ااتنظيمية في ااطلطنةاامؤسطا

اامطااحية كإنتاا  بومياع األن اطة ااخاصاة لطنة كاقام ق اام اورا اافنياة ااوغرافية الطا

فااإن  ااعم اام ماا  اامعلومااا  ااملمااة ااخر طااة ا تااوي علااى كالااون ااخاارائل الطاالطنة

نتيوااة ااالاش أن ااأ  االيئااة   لخر طااةاارئيطااية ا عناصااراااألساماء ااوغرافيااة هااي أحاام 

اق رفعه إااى مطاتوذ فاري فاي  باألسماء ااوغرافية ااوةنية المطاحة دطماً خاصاً  عنى

 ملمته نااتااي: م2015ااعام 

 اعر ب  ميع أنواي ااخرائل ااعمانية. -أ

 ا عة كاات ق  اا قلي كااملتتي اوميع األسماء ااوغرافية ااعمانية.اامر -ب

 مع كا م م موادع  ميع األسماء ااوغرافية ااعمانية ااغير متاوفرا اامذ اامصاادر  - 

 كاامرا ع في االيئة ااوةنية المطاحة.

اام افظة على هو ة االسق ااوغرافي ااعماني كاوحيام  كضاركرا نقلاه إااى االغاا   -د

تية بصورا اضم  ااه عامم اات او ه كاات ر ا  كا فال أصاااته ك لاون متوانطااً األ ن

  االيئااة ااوةنيااة المطاااحة ساالطنة يااامطااتوذ ااااوةني كامدليمااي كاااامكاي كام علااى ا

 ااوغرافية. ا ااخاصة باألسماءكاية كامدليمية فيلعمان في اامؤامرا  كاالوان اام

 .ة الطلطنةداعما األسماء ااوغرافيها. إن اء كإدامة 
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 قاعدة األسماء الجغرافية العمانية

األساااماء ااوغرافياااة  كهاااي ا اااوي  بياناااا  المطااااحة داعاااماأن اااأ  االيئاااة ااوةنياااة 

ه كاتعاااااه ااااكإحماثيامعلوماااا  عااا  االساااق ااوغرافاااي نإساااق ااملاااان كناااوي ااظااااهرا 

األساماء  ظاام ااعرباي ااموحام انقا  ااالاينياة باساتخمام لاانامدار ة كنقله اا رفي إااى 

ماع إااارا إااى ااوثاائ   اإلسقإضافة إاى ذنر الولة اامعتمما  كستب ااتطمية إن ك م 

 أسااقاطااعة أال  ل 9000أن اار ماا  اا اايااة خاصااة باالاش  كاضااق ااقاعااما ااخاصااة اا

  كم  اامتودع أن  تضاع  هلا اااردق ك صا  إااى أن ار ما  ع ار    غرافي معتمم 

 .1:50000ل أا  بعم االنتلاء م  مرا عة خرائ

 جمع األسماء الجغرافية وإدارتها واعتمادها:

تقوو الهيئة ووولهي  لةووولي بووو اولس يوو لهيبوووبة الهيبتتبوو مل هيتووتلتل سوو لبوو لهي ئوو الهيلوووبةول

ةوتاللصوةةول ليةوول ليبةوولهيبختصولع ىلهيخله  لهيبخت فو،ل سل لةتالهالاتف ظلست كلهألوب ءلفت

أسوال و لبووبة البتةلونلبو لهيئة وولهي  لةوولي بوو او،ل هيل  علإيةئ لعل لإلت جلخلة ولب لأ ل 

ل:ستلسذهلهيبص  ل

لالمعاجم الجغرافية .1

هيبت  الهي ةلهفةولب لبص  للهألوب ءلهي ةلهفةو،ل توتىلستضلهي  للإلص هللبت  اليئ ،ل

هألووب ءلهي ةلهفةوو،ل يو ل ت ثةو ل افوظل س لب لهيب  ي لهيتتلتل  يلسئ لهألبوالهيبتاو مليت اةو ل

 لولعب  لستضلهيب وو ع الهيتوتلتتلوىلس ألووب ءلهي ةلهفةوو،لعب وو عولهيوو    لأص لالو 

 توتىلهيئة ولهي  لةولي بوو اولإلصو هللبت والل  ، سلألوب ءلهيتل ل ب و عولألضلعب ي س

خ صلس ألوب ءلهي ةلهفةولهيتب لةولستو لهاللتئو ءلبو لعب ةوولبله توولهيخوله  لهي س  لهفةوولذهال

ل.1:50000هيبقة سل

 رائط:الخ. 2

تت لهيخله  لهيتتلتال يتئ ل وس للشلس ل هوتخ هبئ لبصو للبو لبصو  للهياصو للع وىل

لئ لس إليو فولإيوىلسة لئو لالووالهيظو سلملأ لهيبت والأل،لذيكلهألب ع ل تتتسللب لأ  لهي ث   أوب ءل

  و.ةلو ولهإلا هثة الهيبلو بولع ىلهيخفإلئ لتا  لسذهلهالوالس يولس ه

 حصائية:التقارير الرسمية واإل .2

اللتقللأسبةولهيتق لةللهيلوبةولأ لهإلاص  ةولع لس يتلهيبص  للهي ث  قةولهألخلى،لذيكلألئ ل

تالهووتخ هبئ ل هالووتت لولسئو لفوتلهي لهوو الهاليتصو  ةول هيتخ ة ةوولبثوللهيبوو ا الةبتتب مل 

سوو  لولل ()وو سقهيوع لةول هإللش  ةول هيزلهعةول بث للذيوكلهيتقلةوللهيوذيللشولتنل زهلملهاليتص  
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عب  لع لهيت بت الهيوع لةول هيبو ع ل هألولل ا الهيوع  لاو للت  جلهيتت ه لهيتو الي ووع  ل

ل.ا2010 لا2003 لل1993لهاشآالي فتل هيبل

 القرارات والرسائل الرسمية:األوامر والتوجيهات السلطانية السامية و .3

هي لأ لتةةةللستضلهيبوبة الهيتتلتختصلسإ ال لهألوب ءلهي  ة ملع ىلهيب ةقص لسئ لت كل 

اةثلتسقىلسذهل ثةقوول بل و لالووتخ هبئ لع بو ل عوالهيا  وولإيوىلل، هيتتلتالهإلش لملإيةئ لو سق  ل

لذيك.

 علو لإلتو جلخلة وول  ةو مللب لهيبله  لهيبذع لملأعالهأب لفتلا يولع ال    لهيبوبىلفتلأيل

يبة ه ،ل سل لاللس لب لهتس عللظ الهألوب ءلهي ةلهفةولةق الس ي لخ ولي ب لهإلوالب لهلفلعفإ ل

لع بتلليتب ةول ب لهإلوال بله تتنل هعتب  هل إ هلتنلةت خصلفتلهيبلهاللهيت يةو:

 العمل الميداني: .1

 بو لهألووب ءل ةوللهيب  و  مل لإ لبئبولهيتبللهيبة هلتلستلهيتاقو لبو لهألووب ءلهيب  و  م

  لع ووىل بوو لهألوووب ءلبوو لهيبةوو ه ل سلوو لالسوو لأ لةتبتوو لهيقوو  ب بتلفووولهيبلوو   لهيةةووللبوووب م،ل

سب هصف ال خص  صلع إليب السثق فولهيبع  ل ع  هال تق ية لهيوع  ل بتلفنلس ي ةولهيتلسةولبو ل

هيبووتخ بول هيخوله  لهيبتو فلمل هيقو لملهيبوو اةولاةثلهيلا ل هإلبوالء،ل هيتت بوللبو لهأل ئوزمل

لع ىلهيتصلفل اللهيبش علل هيصت س الهيتتلتتتلين.

لالهيتبللهيبة هلتلإيىلبلهاللبلئ :سذهل ةلقو

  التحضير المكتبي: . أ

الي بةو ه ل ذيوكلس يساوثلعو لهيبت  بو  ستلبلا ولب ليسللهيبة ه ل فةئ لةتالهإلع ه لهأل يتل

ب لهيبص  للهيبتل عول تا ةللسذهلهيبت  ب ا،لعوذيكلإعو ه لهالووتب لهالهيتوتلهيخ صولس يبل قول

ل.بع ت لهي الملفتلت كلهيبل قو هيتلوة لب للةتالهوتخ هبئ لفتلهيبة ه 

لالتحقق الميداني: .ل 

 فةنلةتالبتلفولأسالبت يالهيبل قول هي ل ل هيبوو يكلهيتوتلةووتخ بئ ل تو فةللبلشو لبا وتل

السو لبو لهووتخ هال ب لهيبل قوول و هللفتولملعب ون،ل سلو لةوتال بو لهألووب ءلهي  ةو مل هيبتةةولم،ل

هيبل قووللةوتالبق س وولووع   ل،ب ءلب لإاو هثة تئ هيسة ل ال هألوأ ئزملتا ة لهيب هي ل ذيكلإل خ لل

لسا،ل ةتالتو ةللل  ل يفظلهإلوالهوتئ هفلعس للهيو ليخسلتئال بتلفتئالس يبع  لأعثللب ل ة 

لست لذيكلةتالتفلةغلهيسة ل الفتلهوتب لهالخ صولبت مليذيك.ل

 لميدان:ما بعد ا .2

للعب ةوولةتووئيعو لستيوئ لهيوستضلفوولةتالسل لبله تولسذهلهألووب ءليتبةةوزلهيظو هسللهيبخت 

ست لذيكلةتالإلو للسذهلهيقو ه الإيوىلهيوو   الهيبختصوولهيخ صوولس يبلو   لت يةقئ ل هيتأع لبلئ ،ل
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با فظ ال با فظولبوق لل9هيتتل ب لهألوب ءلبلئ ل ستلثالثل ئ ال) زهلملهي هخ ةول تتستئ ل

خوالللبع تو ل الملهيبا فظوولهيتتلتق الس  لس لسو يتاق لبو لسوذهلهألووب ءلبو ل ( با فظولظف ل

فوتلل يوتئ لةوتاللهيتصو ة لع ةئو لئ ل هعتب  سو ل ة هيب هفقولع ست لع  تئ لب لهي ئ الهيثالثول 

لهالوتخ هب الهألخلىلهيت ة م. ي ع ملهألوب ءلهي ةلهفةولل لهيخله  ل

لإدارة األسماء الجغرافية

فتلو الاللوبةول بو لثوال ل ظلسئست لهعتب  لهألوب ءلهي ةلهفةولب لهي ئ الهيلوبةولةتالهالاتف

إ خ يئوو لي عوو ملهألوووب ءلهي ةلهفةووو،ل تشووبللسووذهلهيسة لوو الهإلوووالهيتلسووتل هإلوووالستوو للق وونلإيووىل

 لو عل بقةو سلهيخولة لهيتوتلتتيوبلن،ل ووس لهيتووبةولأ لل ل علهيظو سلمل هإلاو هثة الهيالتةلةو

ل   ا.

 (مقترحاللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية العمانية )

لشو ءلي لوول  لةووليءووب ءلتلهي يالهيلهس لع ىلإع ه لبقتول لإلللهيئة ولهي  لةولي بو اولفتتب

لهي ةلهفةولهيتب لةول سذهلستضلأوس  لإلش ءلسذهلهي  لو:

تتزةووزل بوووو ل مل ئووو  لهيئة ووولهي  لةوووولي بوووو ع ملفووتلت اةووو لهألووووب ءلهي ةلهفةوووول .لأ

 هيتب لةو.

ووب ءلهي ةلهفةوولعلو لعت سوولهألووب ءل ة  لهيتلوة لسة لبخت فلهي ئو الهيبتلةوولس أل .ل 

هي ةلهفةولس ي ةولهيالتةلةولخ صوولع وىلهي  او الهإللشو  ةولي بو  ل هيقولىل هألاةو ءل

يئوذهلهألووب ءلعلو للق ئو لإيوىلهي ةو الل هي ل له  و لهالختالفو الهيعسةولمل هي هيواو

 هألخلى.

ولسووذهلظئوو للهألخ وو ءلعلوو لعت سووولهيبوووبة الهي ةلهفةوووللتة ووولهالعتبوو  لفووتلعت سوو .لج

 يتشعةللسهيبوبة الع ىلهيخ   ة ل ةللهيل  قة لس ي ةولهيتلسةول ع البتلفولسؤالءل

 هيبل و ليئذهلهيبوبة ا.

  و  لعو ملصو لليعت سوولهيبووبىللتة وولعو الهالتفو  لع وىللظو الب او لةوؤ يلإيووىل .ل 

 تشتةال إلس كلبوتخ الهيبوبىلخ صولهي هف ل هيو  ح.

هي ها لست ملص ل)عت س ا(لب لع اللقللهإلوالل    لع ملعت س الي بوبىلةتبللع ىسـ.ل

  هي  يةو.لوهيبلظب ال هيبؤوو الهيخ ل ةلإيىهي ئ ال هيبؤوو الهياع بةول

ب  و لبو لب  يو لهألبواللإي فولإيىلأ لإلش ءلهي  لولهي  لةووليءووب ءلهي ةلهفةوولل .ل 

لهيبتا ملفتلسذهلهيب  لل لأبللأ لتلىلهيل لليلةس .
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تماعؤات االملتييؤات العلميؤة جلمساحة في المؤتتمرات اااوطنية لمشاركات الهيئة ال

 الجغرافية ءالمعنية باألسما

ات قي  األهما  أعال  سعت االيئة ااوةنية المطاحة في اطتي  أنظمة علمية في  ماع 

لغة ااعربية إاى االغاة ااالاينياة فتامأ  باساتخمام كاعتماد كنق  األسماء ااوغرافية م  اا

كااالي ااق  كما  ثاق نظاام بيارك  (PCGN)األسماء ااوغرافياة نظام اامولس ااموحم 

أل ا  ذااش ك  م2007ساماء فاي ااعاام اغيير اطميته إاى اانظام ااعربي ااموحم انق  األ

فااي ا تماعااا  اا ااعتة ااعربياااة اام ااارنة حرصاات االيئااة ااوةنيااة المطاااحة علااى 

االيئاة ااوةنياة األسماء ااوغرافية ا ت مظلاة  امعاة ااامكا ااعربياة  نالاش أصات ت 

ااتاي ساعت االساتفادا ما  كالمطاحة أحم ختراء األمق اامت اما فاي األساماء ااوغرافياة 

 .خترا  األمق اامت ما اافنية في هلا اامواا

علؤ   اقليميؤا  اداليؤا  عمؤا   سؤلننةمشاركات الهيئة الوطنية للمسؤاحة لتمثيؤ   تمثلت

 النحو التالي:

 مؤامرا  األمق اامت ما -أ

  م لنيو ورك .1998 نا ر  22-13ااطابع م  اامؤامر 

   م لبراي  .2002ستتمتر  5-أغططس27اامؤامر اا ام  م 

  م لنيو ورك .2007أغططس  30-21اامؤامر ااتاسع م 

   ملنيو ورك .2012أغططس9- وايو31اامؤامر ااعاار م 

 األمق اامت ما: ا تماعا  -ب

  المشاركة بورقة عم ()ك م نيو ور1994 ونيو 24-13ع ر م  اال تماي ااطابع 

   م نيو ورك.1998 نا ر23-12اال تماي ااتاسع ع ر م 

   م نيو ورك.2000 نا ر  28-17اال تماي ااع ر   م 

 م نيو ورك.2007أغططس  31-20ن اال تماي اارابع كااع رك 

 م نيركبي/نينيا.2009ما و 12-5ن  ركاال تماي ااخامس كااع 

  م فيينا/اانمطا.2011 وما  6-2ن كااع رك اال تماي ااطاد 

  م نيو ورك.2012أغططس  10 - وايو30ن ركاال تماي ااطابع كااع 
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  م نيو ورك.2014ما و 2 -أبر    28اال تماي اا ام  كااع ركن 

  م بانلوك/اا النم.2016أبر    29- 25اال تماي ااتاسع كااع ركن 

 ماكرش ااعم  ااخاصة باألسماء ااوغرافية كااتابعة األمق اامت  - 

  كراة ااعم  ااخاصة باألسماء ااوغرافية كااتي أاارفت عليلاا األماق اامت اما

 م.2012في أنمكنيطيا 

 اا عتة ااعربية األسماء ااوغرافية ااعربي كا تماعا مؤامرا   -د

 م بيرك .2007ما و  31-30اا ااث م   اامؤامر 

   م بيرك .2010ما و  29-26اامؤامر ااخامس م 

   عم (. بورقة)المشاركة  م عماًن2012 وايو  13-10اامؤامر ااطاد  م 

   م عماًن.2014نوفمتر  13-10اامؤامر ااطابع م 

  م.2013 أنتوبر 29ااوغرافية األكا المطاحة كاألسماء اامؤامر 

  م.2016د طمتر  8-6المطاحة كاألسماء ااوغرافية  اا انياامؤامر 

فاي موااا  س ااتعااكن ااخليواياال تماعا  ااطنو ة كااتنطي  اامائق مع دكا مول -ها

 ااخرائل كاامعلوما  ااوغرافية.

فاي ملتقاى  اام ارنة بوردة عم  بعنوان األسماء ااوغرافية كأهميتلا في ااموتماع -ك

 .2009نظق اامعلوما  ااوغرافية بوامعة ااطلطان دابو  ما و 

 اام ار ع ااوةنية كااتي الا عالدة باألسماء ااوغرافية. -د

  م.2009مرا عة خرائل ااموسوعة ااعمانية اام ارنة في 

  م2009ساانة  75.0000:1 م ااركي إنتااا  خر طااة مطااقل بمقيااا  اارسااق 

 باالغتي  ااعربية كامنولين ة.

  م2013ساانة   20.0000:1م ااركي إنتااا  خر طااة صاا اربمقيا  اارسااق 

 باالغتي  ااعربية كامنولين ة.

  م.2015سانة   20.0000:1م اركي إنتاا  خر طاة نانكذ بمقياا  اارساق 

 باالغتي  ااعربية كامنولين ة.
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  45م ركي إنتا  خر طة ااطلطنة ثالثية األبعااد بمناساتة ااعيام اااوةني اا 

باااااالغتي  ااعربيااااة  م2015ساااانة   1,300000:1ااموياااام بمقيااااا  اارسااااق 

 كامنولين ة.

  اغطاااي  50.0000:1م اااركي إنتاااا  خااارائل ةتوغرافياااة بمقياااا  اارساااق

 باالغتي  ااعربية كامنولين ة. م2015  498ااطلطنة كعمدها ل

  اغطاااي  100.000:1خااارائل ةتوغرافياااة بمقياااا  اارساااق  إنتاااا م اااركي

 باالغتي  ااعربية كامنولين ة. م2015 خر طة  136ااطلطنة كعمدها ل

  ك  100.000:1اارساااااااق  يطتوغرافياااااااة بمقياساااااااااخااااااارائل اامرا عاااااااة

ااعما  انن  ل اريلين اةباالغتي  ااعربياة كامنو اغطي ااطلطنة50.000:1

 .في اامرا عة 

 

 

 اامقمم اارن 

  وس  ب  حارث ب  ناصر اانتلاني

 أسماء  غرافية 1رن /

 االيئة ااوةنية المطاحه

 2017  ما و –سلطنة عمان 

 م رر اا عتة ااعربية األسماء ااوغرافية


