ملخــــــص
األســمبء الجغرافيـــت العمبويــــت
الرائــد /يىسف به حبرث به وبصر الىبهبوي
ركه 2/خدمبث المعلىمبث الجغرافيت  /ضببط األسمبء الجغرافيت
الهيئت الىطىيت للمسبحت
وزارة الدفــبع
سلطىت عمبن
ص ة 113 :مسقط
الرمس البريدي111 :
المىقع اإللكترووي
www.nsaom.org.om
هبتـف0096899362345 :
فبكس0096824312443:

البريد اإللكترووي
nsaom@omantel.net.om
ynabhani@hotmail.com

األسمبء الجغرافيت العمبويت
حهعب األسًبء انجغشافٛت دٔسا ً يًٓبً ف ٙحبسٚخ األيى ،ألجم رنك
ححشص ْزِ األيى عهٗ انحفبظ عهٗ ْزِ األسًبء بخٕثٛمٓب ٔحفظٓبَٔ ،خٛجت
نزنك إْخًج األيى انًخحذة بٓب َٔظًج نٓب انًؤحًشاث ٔاإلجخًبعبث
انذٔسٚت نخٕضٛح يذٖ أًْٛخٓب.
ٔحخُبٔل ْزِ انٕسلت انخ ٙححًم عُٕاٌ " األسًبء انجغشافٛت انعًبَٛت
" عذداً يٍ انًحبٔس انشئٛسٛت انٓبيت ٔانخًٚ ٙكٍ إٚجبصْب ف ٙأًْٛت
ٔٔظٛفت األسًبء انجغشافٛت  ،إضبفت إنٗ دٔس انخبسٚخ ٔانجغشافٛب فٙ
سهطُت عًبٌ ف ٙاألسًبء انجغشافٛت انعًبَٛت ،حٛث نعبج انعاللبث انعًبَٛت
ببنحضبساث ف ٙانفخشاث انخبسٚخٛت نعًبٌ دٔسا يًٓبً ف ٙانخأثش بٓب ٔانخأثٛش
فٓٛبٔ ،لذ َخج عٍ ْزا إَخمبل بعض انًسًٛبث يٍ ٔإنٗ ْزِ انحضبساث،
كًب أٌ انخبب ٍٚانجغشاف ٙنعًُبٌ أٔجذ بٛئبث يخخهفت كبنبحشٚت ٔانجبهٛت
ٔانظحشأٚت إَفشدث كم يُٓب بخظبئض َخج عُٓب ظٕٓس يسًٛبث راث
عاللت بٓزِ انبٛئبث ٔلذ أٔضحج انٕسلت بعض األيثهت عهٗ رنك  ،كًب حى
انخطشق إنٗ انخكشاس ف ٙاألسًبء انجغشافٛت ٔبعض إَٔاعّٔ ،ف ٙيحٕس
آخش حى حُبٔل أْى األسًبء انخ ٙأطهمج عهٗ عًُبٌ عهٗ يش حبسٚخٓب يثم
يجبٌ ٔيضٌٔ ٔعًُبٌ ،يع حٕضٛح نًعبَْ ٙزِ األسًبء ٔ ،اإلشبسة إنٗ
بعض انًشاجع ٔانًظبدس انخٔ ٙسد فٓٛب إسى عًُبٌ خبطت انخشائط
انخبسٚخٛت.
ٔلذ حبٔنج انٕسلت حٕضٛح انجٕٓد انعًبَٛت انًخخهفت ف ٙانًحبفظت
عهٗ األسًبء انجغشافٛت انعًبَٛت كذٔأ ٍٚانشعش ٔانًٕسٕعبث ٔاألطبنس،
بعذ رنك حطشلج انٕسلت إنٗ دٔس انٓٛئت انٕطُٛت نهًسبحت ف ٙانًحبفظت
عهٗ األسًبء انجغشافٛت انعًبَٛت يُــز إَشبئٓب فــ ٙثًبَُٛٛبث انمشٌ
انًبضٔ ٙإَشبء لسى خبص نألسًبء انجغشافٛت ضًٍ ْٛكهٓب انخُظ، ًٙٛ
بعـذ رنك حى انخطشق إنٗ انًُٓج انعهً ٙانًسخخذو ف ٙانٓٛئت نجًع ٔحٕثٛك

ٔإعخًبد األسًبء انجغشافٛت انعًبَٛت بذءاَ يٍ انًشاجعت انًكخبٛت نألسًبء
ٔانخأكذ يٍ يظبدسْب إنٗ انخطٕة انخبنٛت بجًعٓب يٍ انًٛذاٌ ٔرنك فٙ
حبنت حعزس حٕفشْب ف ٙانٕثبئك انًخٕفشة ٔ ،لذ ركشث انٕسلت يشاحم انجًع
انًٛذاَ ٙانخ ٙحبذأ ببنخحضٛش انًكخبٔ ٙانخحمك انًٛذأَ ٙاَخٓبءاً ببعخًبد
ْزِ األسًبء ٔحٕثٛمٓب ٔحفظٓب بعذ رنك ف ٙلبعذة سلًٛت خبطت ببألسًبء
انجغشافٛت ححخٕ٘ عهٗ آالف األسًبء انجغشافٛت ٔاعخببسْب أسشٛفبً ٔطُٛبً
نألسًبء انجغشافٛت انعًبَٛت.
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كًب حى حخظٛض أحذ انًحبٔس نخٕضٛح دٔس انٓٛئت ف ٙحًثٛم سهطُت
عًبٌ ف ٙانًؤحًشاث ٔاإلجخًبعبث اإللهًٛٛت ٔانذٔنٛت انخبطت ببألسًبء
انجغشافٛت ٔيشبسكبث انٓٛئت ف ٙانًهخمٛبث انعهًٛت انًعُٛت ببألسًبء
انجغشافٛت ،يع اإلشبسة إنٗ بعض انًؤسسبث انشسًٛت األخشٖ ف ٙانسهطُت
انخ ٙحعُٗ ببألسًبء انجغشافٛتٔ ،إخخخًج انٕسلت بخبحًت أكذث فٓٛب عهٗ
انذٔس انٕطُ ٙنهٓٛئت ف ٙاألسًبء انجغشافٛت انعًبَٛت ٔسعٓٛب إنٗ حطٕٚشْزا
انذٔسعٍ طشٚك انمٛبو ببنًشبسٚع انخبطت ببألسًبء انجغشافٛت انعًبَٛت
ٔحٕعٛت انًجخًع بأًْٛت األسًبء انجغشافٛت.
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