






مسـقـطالعاصمة
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أمريكي
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 ويبلغ ارتفاعها التقريبي 
٣٠٠٠متر 

مايو إلى سبتمبرفصل الصيف
١8 نوفمبرالعيد الوطني

معلومات تهمك ..



فندق قصر البستان
مقر انعقاد الإجتماع العاملي للتعليم للجميع ُعمان 2014م





حمافظة م�سقط هي عا�سمة احلكم واملال والأعمال ب�سلطنة عمان وتعترب املنطقة 
تقع مدينة  ففـيها  والإداري،  والقت�سادي  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  للدولة   املركزية 
م�سقط » العامرة » كما يطلق عليها،وهي مقر احلكم ومركز اجلهاز الإداري للدولة، 
على  �سواء  واالقت�سادي  التجاري  للن�ساط  حيويا  دوراً  م�سقط  حمافظة  تلعب  كما 
امل�ستوى املحلي اأو اخلارجي. تقع حمافظة م�سقط على بحر عمان يف اجلزء اجلنوبي 
من �ساحل الباطنة. وتنح�سر بني بحر عمان  وجبال احلجر ال�سرقي، وتعترب من 

اأكرث مناطق ال�سلطنة كثافة بال�سكان ومركز املال واالأعمال وحمور االهتمام.



امل�ساريع  اإحدى  هو  االإ�سالمية«  الثقافة  »عوا�سم  الع�سري  االإي�سي�سكو  برنامج 
بهدف  والثقافة  والعلوم  للرتبية  االإ�سالمية  املنظمة  عليها  ت�سرف  التي  الرائدة 
تعميق الت�سامن االإ�سالمي الذي هو القاعدة الرا�سخة للعمل االإ�سالمي امل�سرتك، 
وتقوية عالقات التعاون بني الدول االأع�ساء على جميع امل�ستويات، وخ�سو�ساً على 
امل�ستوى الثقايف، واإقامة �سبكة من التبادل الثقايف بني عوا�سم الثقافة االإ�سالمية. 
للثقافة  باختيار ثالث عوا�سم  �سنة  كل  االإي�سي�سكو  تقوم  الربنامج  اإطار هذا  ويف 
االإ�سالمية من املناطق اجلغرافية الثالث : املنطقة العربية، واملنطقة االآ�سيوية، 

واملنطقة االإفريقية، وفقاً ملعايري دقيقة.
وكون مدينة نزوى العريقة حتظى مبقومات ثقافية وتاريخية عدة ، حيث كانت 
االإ�سالم  ببي�سة  عرفت  حتى  طويلة،  لفرتة  االإ�سالمية  واحل�سارة  للفكر  منارة 
وتخت العرب،  كما تخّرج منها اأئمة عدة ودر�س فيها علماء عمانيون كرث، وكانت 
وبقيت  بها،  املحيطة  اجلغرافية  للمناطق  فكري وح�ساري  اإ�سعاع  زالت مركز  وال 
ال�ساد�س  االإ�سالمي  املوؤمتر  اعتمد  الزمن؛ فقد  لعمان لفرتة طويلة من  عا�سمة 
لوزراء الثقافة مدينة نزوى كعا�سمة للثقافة االإ�سالمية لعام 2015، بحيث �سيتم 



التعريف باملكنونات التاريخية ال�ساربة يف القدم لهذه املدينة وما حولها، كما �ستقام 
العديد من املنا�سط الثقافية والفكرية واالأدبية والفنية داخل ال�سلطنة وخارجها 
�سمن هذه االحتفائية، والتي توؤكد يف املقام االأول على احلر�س الذي توليه حكومة 
ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه - 
للعناية بالرتاث والثقافة واملحافظة عليه وجعله معلما �ساهدا لالأجيال احلا�سرة 

والقادمة.



المواقع العمانية المدرجة 
في الئحة التراث العالمي لليونسكو

العاملي  الرتاث  الئحة  على  املهمة  العمانية  االأفالج  من  خم�سة  اإدراج  مت  االأفالج:   -1
باليون�سكو يف عام 2006م حتت م�سمى »نظام الري باالأفالج يف عمان«.

2- قلعة  بهال: اأول موقع تاريخي يف �سلطنة عمان يتم اإدراجه على قائمة الرتاث العاملي 
باليون�سكو والذي يعود اإلى االأُلف الثالث قبل امليالد . وقد مت اعتماده من قبل منظمة 
اليون�سكو وت�سجيله كموقع ثقايف عاملي يف عام  1987م يف دورته الثانية ع�سرة  بالربازيل .

٣- مواقع بات والعني واخلطم: تقع مواقع بات والعني واخلطم  يف والية عربي مبحافظة 
الظاهرة. وهي عبارة عن مدافن اأثرية تعود اإلى االألف الثالث قبل امليالد وحتديداً اإلى 
الرتاث  الئحة  على  اإدراجها  مت  فقد  االأثرية  الأهميتها  التاريخية.ونظراً  النار  اأم  فرتة 

العاملي باليون�سكو يف عام 1988م.

4- موقع اأر�س اللبان: يعد موقع اأر�س اللبان من اأقدم املواقع االأثرية مبحافظة ظفار، 
وهو لي�س موقعاً واحداً بل عدة مواقع مهمة على طريق اللبان بدءاً من الوادي الرحب 
الذي تنت�سر بني ربوعه اأ�سجار اللبان الربية املنتجة لهذه ال�سلعة املهمة، مروراً باأماكن 
تخزينها وانتهاًء بامليناء البحري الذي ي�سّدر منه اللبان اإلى املوانئ التجارية القدمية 
التي متثل نقاط توا�سل مع احل�سارات االإن�سانية. مت اإدراج هذا املوقع على الئحة الرتاث 

العاملي باليون�سكو يف عام 2000م.





الفنون العمانية المسجلة في القائمة الدولية 
لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لإلنسانية 

فن البرعة
يف  متار�س  التي  التقليدية  العمانية  املو�سيقية  االأمناط  من  اأنها  على  الربعة  تعرف 
حمافظة ظفار ،من املتعارف عليه اأن الربعة يوؤديها اإثنان من الرجال اأو اأكرث دون التخلي 
عن االأداة الرئي�سية وهي اخلنجر ، وكذلك الد�سدا�سة العمانية ،اإذ ال ي�سلح اأداء الربعة 
اإال بلب�س الد�سدا�سة وامل�سر اأو الكمة ،وهي �سروريات يحر�س كل موؤد على اأرتدائها قبل 
نزول ال�ساحة ، والتي تكون عادة على �سكل مربع اأو م�ستطيل ، لكي ت�سمح بحركة املوؤدين 
اأمام الفرقة الغنائية ،مت ت�سجيل الربعة  يف القائمة الدولية ل�سون الرتاث الثقايف غري 

املادي لدى منظمة اليون�سكو يف عام 2010.  



فن التغرود 
هو الغناء على ظهر االإبل )الهجن( اأو على ظهر اخليل لتحمي�سها اأو لتحمي�س راكبيها . 
وله عدة م�سميات منها :  تغرود البو�س،  ورزحة البدو اأو رزفة البدو . وهو غناء جماعي 
يف �سكل نغمي ثابت ال يتغري مع تغري املكان ،ويتميز هذا ال�سكل با�ستطالة حروف املد يف 
موجة نغمية متميزة هي ال�سورة امل�سموعة حلركة �سري الركاب. �سجلت �سلطنة عمان 
ودولة االإمارات العربية املتحدة فن التغرود كملف م�سرتك بني الدولتني ال�سقيقتني . 
مت ت�سجيل التغرود يف القائمة الدولية ل�سون الرتاث الثقايف غري املادي لدى منظمة 

اليون�سكو يف عام 2012 .



فن العازي 
هو فن االإلقاء ال�سعري دون تنغيم اأو غناء ، وهو لون فردي يوؤديه �ساعر مبدع اأو راوية 
حافظ ، ويت�سدر �ساعر العازي جماعته مم�سكا ب�سيفه وتر�سه ،ومي�سي �سائراً وهو يلقي 
بق�سيدة الفخر اأو املدح ، ويهز �سيفه هزة م�ستعر�سة عند كل وقفة يف االإلقاء وهي الهزة 
التي يرتع�س لها ن�سل ال�سيف . ومن خلف ال�ساعر ت�سارك جمموعة من الرجال  يلفون 
ال�ساحة يف تلك الدائرة املقفلة التي حتيط بال�ساعر وتابعيه ، وهم يرددون عدة هتافات 

حمددة يف منط موروث .
 مت ت�سجيل العازي يف القائمة الدولية ل�سون الرتاث الثقايف غري املادي لدى منظمة 

اليون�سكو يف عام 2012 .



اأمر ال�سلطان  اأوب��را يف منطقة اخلليج العربي، ويف اجلزيرة العربية، حيث  اأول دار  هي 
قابو�س املعظم  ببنائها يف عام 2001، و مت البدء يف االأعمال االإن�سائية للمبنى يف عام 2007، 

وافتتحت الدار يف 12 اأكتوبر 2011.
فعاليات  ي�ست�سيف   ، اال�ستعماالت  متعدد  مبنى  ع��ن   عبارة  ال�سلطانيه  االأوب���را  دار  اإن 
امل��وؤمت��رات  اإل���ى  ،اإ���س��اف��ة  وامل�سرحيات  املو�سيقيه  واحل��ف��الت  االأوب����را  كحفالت  خمتلفه 

والعديد من امللتقيات الثقافيه والفنيه.



جامع السلطان قابوس األكبر

اأ�سدر جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم تعليماته  عام 1412 هـ 1992م 
ال  اجلامع  هذا  اإقامة  من  والهدف  ال�سلطنة.  يف  جامع  اأك��رب  الإن�ساء  ال�سامية 
للتفاعل  مركزا  ليكون  بل  فح�سب  والتعبد  لل�سالة  مكان  توفري  على  يقت�سر 
مع روح االإ�سالم دينا وعلما وح�سارة ومع نتاج تاريخه االأدبي والثقايف، ومعلماً 

ح�سارياً ودينياً ، و�سرحا معمارياً بارزاً.  
اإن�ساء امل�سجد اجلامع، توطد مع بداية التطور احل�ساري االإ�سالمي  ان مبداأ 
هذا  اهميه  على  توؤكد  مازالت  اجلوامع  وهذه  العريقة،  مدنه  تاأ�سي�س  مرافقا 

ال�سرح املعماري عرب الع�سور االإ�سالمية .
املدار�س واجلامعات والتي  بتاأ�سي�س  امل�ساجد مقرونة  ولطاملا كانت عمارة هذه 
لعبت دورا متفوقا يف االإرتقاء ببنية العلوم واملعارف الدينية والدنيوية والعلمية 
والفنية وتطورها يف مراكز املدن االإ�سالمية ، كما هو احلال يف عدة جوامع يف 

حمافظات ال�سلطنة املختلفة كجامع نزوى ال�سهري مبحافظة الداخلية .





الخناجر 
ال�سعب  بها  يتمتع  التي  العديدة  الرتاثية  امل��وروث��ات  اأح��د  العمانية  اخلناجر  تعد 
اأ�سا�سيًّا يف الزي الوطني العماين يف كل  العماين، وقد اأ�سبحت �سمة بارزة وجزءاً 

موقع ومنا�سبة.
واإلى جانب ذلك، فاإن اخلناجر العمانية ت�سري اإلى مقدرة العمانيني على توظيف 
العمانية، يف  ال�سخ�سية  اأ�سياء تن�سجم مع طبيعة  اإلى  البيئية وحتويلها  املعطيات 

اعتزازها بتاريخها وحفاظها على اأ�سالة ال�سلوك العربي.
امل�سميات  م��ن  ال��ع��دي��د  فهناك  واح����ًدا،  و���س��ك��اًل  ن��وًع��ا  لي�ست  العمانية   واخلناجر 
واالأنواع، وذلك بحكم انت�سار �سناعة اخلناجر يف اأجزاء عديدة من 
ناعها يف اإظهار مهاراتهم الفنية يف  ال�سلطنة، والتناف�س بني �سُ
نق�س وزخرفة هذه اخلناجر التي حتمل مميزات وخ�سو�سيات 

كل منطقة، عرب االأ�سكال واالأنواع التي ت�ستهر فيها.
وال�سرقية  بال�سعيدية  املعروفة  االأن����واع   تلك   اأه��م   ومن 
وال�����س��اح��ل��ي��ة؛ ح��ي��ث اإن ل��ك��ل ن���وع م���ن ه���ذه اخل��ن��اج��ر 
والتي تظهر  به،  املنفردة وخطوطه اخلا�سة  مميزاته 
ال��ق��رن  اأو  امل��ق��ب�����س،  يف 
وهــــو اأعـــلـــى جــــزء من 

اخلنجر.



الحلوى العمانية
  تعترب �سناعة احللوى العمانية من ال�سناعات التقليدية التي ت�ستهر بها �سلطنة 
احللوى  وتتميز  العربي.  اخلليج  دول  خمتلف  ال��ى  �سهرتها  و�سلت  والتي  عمان 
العمانية مبذاقها الطيب ودقة �سنعها وحتتاج �سناعتها الى اأياد ماهرة . وللحلوى 
الزعفران  ي�سف  مل  )اأي  مزعفرة  الغري  البي�ساء  فمنها  خمتلفة  اأن��واع  العمانية 
اإليها( ومنها احللوى ال�سفراء املزعفرة ومنها احلمراء التي ي�ساف اليها ال�سكر 

االحمر بدال من ال�سكر االبي�س ومنها احللوى ال�سوداء .
وت�سنع احللوى يف غرفة خا�سة  حتتوى على االأدوات واملواد الالزمة  مرجل كبري 
املاء يف املرجل  . وبداية يقوم �سانع احللوى ب�سب  اأ�سفله  النار من  ي�سمح مبرور 
اإليه، مع  ثم يقوم باإ�سافة البي�س اليه، وحتريكه لفرتة، ثم يقوم باإ�سافة ال�سكر 
اإ�سعال  ثم  البع�س  بع�سه  مع  ي�سمى(  كما  )ال�سارج  اخلليط  بتحريك  االإ�ستمرار 
ب��امل��اء مع  امل��م��زوج  الن�ساأ  ي�ساف  ث��م  ال�سمر،  با�ستخدام حطب  امل��رج��ل  ال��ن��ار حت��ت 
حتريكه با�ستمرار وهو على النار حوايل ثالث �ساعات، مت ي�ساف ال�سمن املق�سود 

بالتدريج وت�سمى هذه العملية )قلع ال�سمن(، بعدها ي�ساف 
ال��زع��ف��ران وال��ه��ي��ل وم���اء ال����ورد واجل���وز 

بتحريكها  ال�سانع  وي�ستمر 
ح��ت��ى ت��ن�����س��ج ث���م يتم 

اأواين  يف  و�سعها 
اح�����ج�����ام  ذات 

خمتلفة.



القهوة 
العربي يف  باالإن�سان  ارتبط  تراث عميق  والكرم وهي  الُعمانيني عنوان لالأ�سالة  عند 
حله وترحاله وغناه وفقره واأفراحه واأتراحه وهي بطقو�سها عادة لها احرتامها، ويف 
له مذاقه اخلا�س  العربي  الطابع  لكن  الآخ��ر  بلد  يختلف من  تفرد  اإع��داده��ا  طريقة 
وقواعده واأ�سلوبه، وهي عنوان للكرم، وال ريب اأن هذا الكرم م�ستمد من ال�سيافة عند 
العرب، فهي ال تروي العط�س فح�سب، لكن تاأثريها ميتد اإلى خمتلف اأجزاء اجل�سد، 
اأن تطهى القهوة ب�سكل جيد. وتتميز  اإال بعد  فلونها االأ�سود وطعمها املميز ال ياأتيان 
القهوة العمانية عن غريها  بطريقة �سناعتها، فبالن�سبة لكثري ممن متتعوا باملذاق 

الرائع للقهوة العمانية فاإنهم يغرمون بها ويقعون يف حبها من الر�سفة االأولى.
ومتر طريقة اإعداد القهوة العمانية بعدة مراحل وهي: قلي القهوة 

التقليدية  ال��ن��ار  القهوة على  م��ع  امل��اء  ث��م غلي  االح��م��رار،  حتى 
ن��ار غ��از الطبخ احلديثة، ومن  اأو  األ��ذ(،  ال�سمر وه��ي  )خ�سب 

ت�سفى  ثم  الرغبة،   ح�سب  الزعفران  اأو  الهيل  اإ�سافة  ثم 
يف ال���دل���ة وت���ق���دم اإل�����ى ال�����س��ي��ف ح�����س��ب االأع�����راف 

االجتماعية ال�سعبية املتعارف عليها.



أفضل 10 أشياء يمكن اقتنائها
من سلطنة عمان

1.البخور واللبان 
2.املبخر 

٣.الع�سل و التمور العمانية
4.الفخار امل�سنوع يدوياً 

5.عطور اأمواج العماين الفاخر 
اجل��م��ال(،  ���س��روج  املن�سوجات،  ال�سجاد،  )ال�����س��الل،  ال��ي��دوي��ة  6.امل�����س��غ��والت 

متوفرة يف مراكز احلرف التقليدية
7.اخلنجر - يجب التاأكد من اإمكانية ا�سترياد هذا املنتج لبلدك!

الرتاثية  والنحا�سيات  الف�سيات   ( يدويا.  م�سنوعة  بدوية  8.جموهرات 
امل�سنوعة يدوياً(  

9.مناذج خ�سبية للمراكب ال�سراعية 
10.�سناديق خ�سبية )منادي�س( مر�سعة بامل�سامري النحا�سية


