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  :ملخص

   فى هذا التقرير نستعرض اإلطار القانونى لتوحيد األسماء الجغرافية فى جمهورية مصر العربية والذى 

يتضمن الجهات المسئولة عن توحيد األسماء الجغرافية فى جمهورية مصر العربية والقوانين والقواعد التى 

 .تحكم عملها 

قواعد البيانات الجغرافية بجمهورية مصر العربية ويعرض التقرير ماتم من جمع األسماء الجغرافية و

   للجهاز المرآزى للتعبئة العامة و اإلحصاء وتطبيقات2006واهمها  نظام المعلومات الجغرافى لتعداد مصر 

 . و الطبيعى مرآز توثيق التراث الحضارى

 

 الجغرافية األفريقية المقامة على هامش دورات فريق األسماءبقات رآة فى مسا   شملت أنشطة مصر المشا

خبراء األمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية وقد فازت بالمرآز الثانى على مستوى الدول اإلفريقية 

 األسماءللدورتين المتتاليتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين لفريق خبراء االمم المتحده المعنى ب

 .لجغرافية ا

 

فى أعمال اللجان الفنية    آما شارآت مصر فى عديد من المؤتمرات الدولية واإلجتماعات ذات الصلة  و 

واهتمت مصر بنشر تقارير األنشطة الخاصه بها فى النشرات المعلوماتية .لفريق الخبراء و الشعبة العربية 

 .لفريق الخبراء 

 

 UNGEGN World Geonames الجغرافية للعالم اءاألسمساهمت مصر بتحديث  قاعدة بيانات 

Database نسمة والملفات الصوتية لنطق 100000 بأسماء المدن المصرية التى يزيد عدد   سكانها عن 

أسماء المدن آما يشارك خبراء منها  مع الفريق العامل فى إفريقيا بتطوير برمجية لألسماء الجغرافية 

 .African Geonym http://geoinfo.uneca.org/geonymsاالفريقية 

 

 

 :اإلطار القانونى لتوحيد األسماء الجغرافية فى جمهورية مصر العربية  -:أوال

 : الجهات المسئولة عن األسماء الجغرافية بجمهورية مصر العربية  -1
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لمحافظات ووضع الحدود اإلدارية والتعديالت رئيس الجمهورية بإنشاء وتسمية ا/ السيد  يختص - أ

 .الخاصة بها

بتسمية المدن والمراآز واألقسام واألحياء والتعديالت الخاصة  رئيس الوزراء/ السيد  يختص - ب

 .بها

يختص الساده المحافظون بإنشاء وتسمية القرى والتوابع والشوارع والميادين وجميع المعالم    - ج

 .م  بطلب من المجلس الشعبى المحلى الحكومية داخل نطاق  محافظاته

 .وزير الداخلية بتسمية والتعديل فى أسماء األقسام والشياخات / السيد  يختص  -د

 يختص الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء بجمع وتوحيد ونشر هذه األسماء فى -هـ

الجهاز المرآزى للتعبئة أدلة رسمية واستخدامها فى نظم المعلومات الجغرافية حيث يعتبر 

  هو  الجهة الرسمية 1964 لعام  2915القرار الجمهورى رقم   بمقتضىالعامة واإلحصاء

 .والمعلومات اإلحصائية وإعدادها وتجهيزها ونشرها  لجمع البيانات

ية المصرية على الخرائط المساحية  تختص الهيئة المصرية العامة للمساحة بتوقيع األسماء الجغراف-و

المعلومات  وتقوم الهيئة المصرية العامة للمساحـة بإنتاج وتحديث وتوزيع. من مختلف المقاييس

الجغرافيـة األراضى  الجغرافية الحديثة الدقيقة لدعــم اإلحتياجات القومية وتصف هذه المعلومات

فى شكل أعمال مساحية ونظم  هذه المعلوماتالمصريـة والمعالم الموجودة وملكيتها ويتم تسليم 

أخرى آما قامت الهيئة بــإنشاء بوابة  معلومات جغرافية وقواعـد بيانات رقمية ومنتجات وخدمات

 eg.gov.esa.www://http/ .اليكترونية لعرض منتجاتها من الخرائط

 سة األعالم األجنبية، والعمل على توحيدها بين الناطقين بالعربيةبدرايختص مجمع اللغة العربية  -س

 .والبحث فى األصول اللغوية لألسماء الجغرافية  المصرية 

 : القوانين والقواعد التنظيمية-2

 لنظام الحكم المحلى الباب 1979 لسنة 43  قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم -أ 

: االول   

, والمراآز والمدن واألحياء والقرى  المحلية هي المحافظات ات اإلدارةوحد  -:1مادة 

هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها  ويكون لكل منها الشخصية االعتبارية ويتم إنشاء

 -:وإلغائها على النحو التالي
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 .نطاق المحافظة مدينة واحدة  بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون : المحافظات

بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي : المراآز والمدن واألحياء

 .المحلى للمحافظة

المجلس الشعبي المحلى للمرآز المختص وموافقة  بقرار من المحافظ بناء على اقتراح: القرى

قرى مجموعة من ال ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية  المجلس الشعبي للمحافظة

واالختصاصات المقررة للمحافظة  ويكون للمحافظات ذات المدينة الواحدة الموارد, المتجاورة 

الوحدة المحلية للقرية بالنسبة  ويباشر المرآز أو الحي بحسب األحوال اختصاصات . والمدينة

 ". للقرى التي ال تدخل فى نطاق وحدات محلية قروية

http://www.ad.gov.eg/Legislative_Section/LawGeneralPost/          

 : م بإنشاء وتنظيم الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء1964  لسنة 2915 القانون رقم -ب

doc.33part/public/2img-ows/eg.gov.capmas.msrintranet.www 

يضع الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء برنامجا سنويا للمطبوعات والنشرات  : 9مادة 

انات اإلحصائية الالزمة لمختلف قطاعات الدولة وذلك بالتنسيق مع مختلف والمؤشرات والبي

للجهاز أن يتولى بنفسه إصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات و. األجهزة المعنية

 . والبيانات اإلحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة أو جزء منها

ال يجوز ألية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أو القطاع العام أو  : 10مادة 

 النشر أو اإلعالم أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو القطاع الخاص بنشر بأي وسيلة من وسائل

أما .معلومات إحصائية إال من واقع إحصاءات الجهاز المرآزي لتعبئة العامة واإلحصاء

اإلحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء فال يجوز نشرها 

 . إال بموافقة الجهاز

ارة ومحافظة وهيئة عامة ومؤسسة عامة إدارة تتبع الجهاز المرآزي نشئ آل وزت : 11مادة 

للتعبئة العامة واإلحصاء يطلق عليها إدارة اإلحصاءات المرآزية بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة 

 . العامة أو المؤسسة العامة

 :  بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية1982 لسنة 14 قانون رقم -جـ
13=PKlowID?aspx.Chapters/FrontEnd/eg.org.arabicacademy.www://http 
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مجمع اللغة العربية هيئة علمية مستقلة ،ذات شخصية اعتبارية لها استقالل مالي وإدارى ، و   :1مادة 

 . ومقرها مدينة القاهرةتتبع وزير التعليم،

واآلداب   المحافظة على سالمة اللغة العربية،وجعلها وافية بمطالب العلوم-:أغراض المجمع  : 2مادة 

وأساليبها الختيار ما يوسع  النظر في أصول اللغة العربية,والفنون، ومالئمة لحاجات الحياة المتطورة

دراسة , طريقة إمالئها وآتابتها يسرأقيستها وضوابطها، ويبسط تعليم نحوها وصرفها، وي

وآذلك دراسة األعالم األجنبية، والعمل على  المصطلحات العلمية واألدبية والفنية والحضارية

آل ماله شأن في تطوير اللغة العربية والعمل على نشرها  بحث, توحيدها بين المتكلمين بالعربية 

  .بقةموضوعات تتصل بأغراضه السا وبحث ما يرد للمجمع من

 :  جمع االسماء الجغرافية وقواعد البيانات الجغرافية بجمهورية مصر العربية -:ثانيا 

 الجهاز المرآزى للتعبئة العامة و اإلحصاء -1

مواآبة للتطورات المتالحقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات قام الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء 

 لكى 1989 بفروعها المنتشرة فى محافظات مصر سنة اإلدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافيةبإنشاء 

تخدم أغراض الجهاز من إستكمال منظومة المعلومات الشاملة حيث تعتبر اإلدارة حاليا هى المصدر 

جمهورية مصر العربية  بمقاييس رسم مختلفة الرسمى للعديد من قواعد البيانات  الجغرافية التى تغطى 

 .لجميع التصنيفات

قام الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء بـأآبر عملية جمع و توحيد  لألسماء الجغرافية على آافة 

شامال أسماء الشوارع والمعالم  فى التعداد )  عزب/قرى / مدن / أقسام / مراآز/ محافظات (المستويات 

 حيث تم استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية فى جميع مراحل 2006كان واإلسكان والمنشآت العام للس

التعداد وتعتبر هذ التجربة من التجارب الرائدة فى الوطن العربى و قد حاز الجهاز على جائزة أفضل نظام 

يحتوى نظام .فية فى المؤتمر العربى السادس لنظم المعلومات الجغرا2006معلومات جغرافى لتعداد 

 على أآثر من مستوى لإلستعالم وربط البيانات بدءًأ من ربط البيانات 2006المعلومات الجغرافى لتعداد 

ونزوًال إلى ) قرية/ شياخة ...... مرآز / محافظة (على مستوى الحدود اإلدارية للمستويات المختلفة 

 . بيانات سنويا البيانات التفصيلية على مستوى المبنى ويتم تحديث هذه ال

  و الطبيعى مرآز توثيق التراث الحضارى-2
ا وزارة      2000أنشىء مرآز توثيق التراث الحضارى و الطبيعى عام           آجزء من الخطة القومية التى تبنته

ا المع   ية لتكنولوجي ة األساس وير البني ات لتط ا المعلوم صاالت و تكنولوجي م ضم  اإلت ى مصر وت ات ف لوم

ى     ورى إل رار جمه ز بق كندرية المرآ ة األاس ام مكتب ن وزارة    2003 ع ل م دعم الكام اظ  بال ع اإلحتف  م
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ات    ا المعلوم صاالت وتكنولوجي ة       . اإلت ه المادي ضارى بجوانب راث الح ق الت دف توثي ز به س المرآ تأس

ر ا  ة غي ة والمعنوي ى      الملموس راث الطبيع ق الت وم بتوثي ا يق ون مثلم ن الفن ًا م ا فن ة باعتباره لملموس

ة   ات الدولي ة والمنظم شئون البيئ ة ل ة ووزارة الدول ع وزارة الثقاف ام م اون ت ى تع ك ف تم ذل والحضارى وي

ة        رامج هى خريطة                . المتخصصة مستخدمًا أحدث الوسائل التكنولوجي إدارة عشرة ب ًا ب وم المرآز حالي يق

رة    مصر األ يقى وذاآ راث مصر الموس شعبى المصرى و ت راث ال ارى و الت راث مصر المعم ة و ت ثري

ى شبكة االنترنت                       دة عل ع مصر الخال مصر الفوتوغرافية و التراث العلمى اإلسالمى للمخطوطات وموق

 .وبانوراما التراث والمشروعات الدولية المشترآة 

موقع مصر الخالدة هو سجل حي ألرض غنية بالفنون والتاريخ ، :  مصر الخالدةمشروع  - أ

ويتم سرد قصص مصر الخالدة بإستخدام أحدث . والشخصيات واألماآن ، والمعتقدات واألديان

 التقنيات التفاعلية ، بما فيها الصور عالية الدقة ، والصور المتحرآة ، والبيئات التخيلية ، باإلضافة الى

.  الكاميرات عن بعد ، والنماذج ثالثية األبعاد وغيرها

web_ee?HomeServlet/teWebEternalEgyptWebsi/org.eternalegypt.www://http

text.clientrequired.0001=messages_ee&splash.display.action=key_action_site 

ق المواقع األثرية و ينقسم هذا المشروع تم إنشاء نظام يسمح بحصر وتوثي : خريطة مصر االثرية -ب

هو المستوى القومى و يتم فيه تمثيل المواقع األثرية فى أنحاء : إلى ثالثة مستويات المستوى األول 

عند اختيار موقع تظهر خريطة تفصيلية : المستوى الثانى, الجمهورية على خريطة الكترونية

يعرض مسقط أفقى لألثر : المستوى الثالث , وقع مصحوبة بمجموعة من البيانات التفصيلية عن الم

المختار مبين عليها الحجرات و المكونات المعمارية وبفضل آم المعلومات الضخم الذى نتج عن 

 .التقدم فى المشروع فقد تم إنشاء عدد من الخرائط و األطالس الخاصة بالمواقع األثرية

aspx.Application/Pages/Application/Map20%Archaeological/Programs/org.cultnat.beta://http 
نشاء أآبر مكتبة رقمية للمواد     يعتبر مشروع ذاآرة مصر المعاصرة محاولة إل       : ذاآرة مصر المعاصرة   -ج

ي في                        د عل د محم ة من عه  ١٨٠٥ذات القيمة الثقافية والتاريخية المتعلقة بتاريخ مصر المعاصر، بداي

ات الخاصة           ١٩٨١ونهاية بعهد الرئيس السادات في       ادة من مجموعات المكتب  وفيه تم جمع ورقمنة الم

واد من مؤسسات ومجموعات خاصة        بكبار السياسيين ، والكتاب المصريين ، آما تم الحص         ول على م

ة                 اريخي لمكتب عديدة متعلقة بتاريخ مصر المعاصر خالل المائتي عام الماضية إضافة إلى األرشيف الت

اريخ            .اإلسكندرية ة بت ة المتعلق واد التاريخي حيث تطلع المكتبة الرقمية في أن تكون المصدر الرئيسي للم

ى                  مصر، ومن ثم فقد تم تصميمها بطريقة         ع عل وى الموق ا يحت دت آم ا ُوِج دة آلم واد جدي ُتتيح إضافة م
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ة   صر العربي ة م ة لجمهوري رائط التاريخي ن الخ د م ه عدي ة ب الخرائط التاريخي اص ب زء خ ج

.aspx.default/home/collections/org.bibalex.modernegypt://http 

 المشارآة فى مسابقات األسماء الجغرافية االفريقية المقامة على هامش دورات فريق -:ثالثا

 :خبراء األمم المتحده المعنى باألسماء الجغرافية 

تحديات الحاضر وأمال المستقبل نحو توحيد "إيمان عريبى من مصر عن مقالها بعنوان / فازت المهندسه -1

بالمرآز الثانى على مستوى المشارآين من الدول اإلفريقية فى مسابقه " ية المصرية األسماء الجغراف

األسماء الجغرافية اإلفريقية المقامة على هامش الدورة الخامسه والعشرين لفريق خبراء األمم المتحده 

 .لألسماء الجغرافية 

من " اصمها عبر العصورأسماء مصر وعو"هدى عباس القطب عن مقالها بعنوان /  فازت المهندسه-2

مصر بالمرآز الثانى على مستوى المشارآين من الدول اإلفريقية فى مسابقه األسماء الجغرافية اإلفريقية 

 . المقامه على هامش الدورة السادسة والعشرين لفريق خبراء االمم المتحده لألسماء الجغرافية  

 :المشارآة فى المؤتمرات الدوليه : رابعا  

 : فى عديد من المؤتمرات الدوليه ومنها 2012 الى 2007 فى الفتره من شارآت مصر

 .2009المؤتمر العربى الرابع لألسماء الجغرافيه المنعقد ببيروت لبنان  -1

ى                    -2 ة  بنيروب ى باألسماء الجغرافي ا   –الدورة الخامسة و العشرين لفريق خبراء األمم المتحدة المعن  آيني

از المرآزى        , 2009 مايو   12  إلى    5فى الفترة من     راء فى الجه شارآت مصر بأوراق عمل من خب

 .للتعبئة العامة واإلحصاء ومرآز توثيق التراث الحضارى والطبيعى 

 حيث شارآت 2010 إبريل 30 إلى 25فى الفترة من اإلجتماع  العاشر للجنة األسماء الدخيله بالنمسا  -3

 .مصر بورقة عمل عن األسماء الدخيلة بمصر

أوراق عمل من الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء فى المؤتمر العربى شارآت مصر ب -4

  .2010مايو-الخامس لألسماء الجغرافية ببيروت لبنان

 شارآت مصر 2010اإلجتماع الخامس والثالثون للجنة الفنية الدائمة لإلحصاء بجامعة الدول العربية  -5

 .العمل اإلحصائى وفى صنع القراربورقة عمل عن أهمية توحيد األسماء الجغرافيه فى 

شارآت مصر بأوراق عمل فى الدورة السادسة والعشرين لفريق خبراء األمم المتحده المعنى باألسماء  -6

  .2011 مايو 6-2الجغرافية المنعقدة بفيينا النمسا فى الفتره من 

ه المكانيه العالميه اإلجتماع التحضيرى الثانى للجنه الخبراء المقترحه الداره المعلومات الجغرافي -7

 .2010 مايو 10 -9المنعقد بنيويورك 
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منتدى العالمى األول رفيع المستوى لألمم المتحده إلداره  المعلومات الجغرافية المكانيه العالمية ال -8

  2011 أآتوبر    27  الى 24المنعقد بسول آوريا فى الفتره من 

lhtm.1forum/org.un.ggim://phtt UNGGIM حيث شارآت مصر بعرض عن تكامل 

 .البيانات الجغرافية واإلحصائية وأهمية هذا التكامل فى صنع القرار

  .2012ورشة العمل الخاصة بتوحيد األسماء الجغرافية الوطنية بجنوب إفريقيا إبريل  -9

 :راء و الشعبة العربية  المشارآة فى أعمال اللجان الفنية لفريق الخب-:خامسا

اإلشتراك فى أعمال لجنة أنظمة الرومنة لبحث المشاآل المترتبة على إستخدام النظام العربى  -1

 .الموحد  

اإلشتراك فى أعمال لجنة أسماء دول العالم بمراجعة تعديالت أسماء الدول من خالل الدليل التقنى  -2

والمساعدة الفنية  ./org.un.unterm://http لألمم المتحدة و قاعدة المصطلحات لألمم المتحدة   

لتصحيح بعض المشاآل المترتبة من عرض األسماء العربية بطريقة خاطئة فى فى الموقع 

 .اإلليكترونى لقاعدة بيانات مدن العالم 

بعة للفريق ومنها تحديث  فى أعمال لجنة المعاجم الجغرافية و قواعد البيانات التااإلشتراك -3

و إدراج  ) Announcement and publications( الموقع اإلليكترونى للجنة بإضافة محتويين 

واإلشتراك بتحديث ميثاق عمل GSDIالنشرة المعلوماتية للمؤسسة العالمية للبيانات المكانية بالموقع  

 . ودراسة التقارير التى تعرض على اللجنةاللجنة 

عمال لجنة المعاجم الجغرافية و قواعد البيانات بالشعبة العربية بإنشاء تصميم  بأاإلشتراك -4

للمعجم الجغرافى العربى بإضافة ملف صوتى و اصل و معنى اإلسم و التصنيف الطبيعى باإلضافة 

 .الى حقول البيانات المتعارف عليها فى تصميم الفريق الدولى 

 .بالشعبة العربيةمصطلحات ية مع لجنة المالمشارآة فى إعداد معجم بالمصطلحات العرب -5

 وتطوير GAPالمشارآة فى أعمال الفريق العامل بإفريقيا وإعداد تقرير خطه عمل جاربورن  -6

  .  Geonymقاعده بيانات األسماء الجغرافية 

 : المشارآة بالنشرات المعلوماتية لفريق الخبراء -:سادسا 

htm .bulletins_info_ungegn/geoinfo/unsd/org.un.unstats://http  

 للفريق  بعنوان أخبار من مصر و يتضمن ما تم 37اإلشتراك بمقال فى  النشرة نصف سنوية رقم  -1

  .نشطة الفريقإحرازه من دعم أل
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 تم موافاة فريق الخبراء  بتقرير بخصوص اإلجراءات و القوانين و الجهات المسئولة عن األسماء  -2

 لفريق خبراء األمم المتحدة 38وقد تم نشره  بالنشرة المعلوماتية  رقم الجغرافية الرسمية بمصر 

 . المعنى باألسماء الجغرافية

مر العربى الخامس لألسماء الجغرافية وتم نشره فى النشرة موافاة فريق الخبراء بتقرير عن المؤت -3

 . للفريق39اإلعالمية رقم 

منتدى عالى المستوى لألمم المتحده لتكامل المعلومات الجغرافية أول موافاة فريق الخبراء بتقرير عن  -4

 2011 أآتوبر  26    الى 24العالمية المنعقد بسول آوريا فى الفتره من 

html.1forum/org.un.ggim://http  UNGGIM 42 وتم نشره فى النشرة اإلعالمية رقم 

 .للفريق

 : قواعد البيانات العالميه الخاصه باألسماء الجغرافية -:سابعا 

 UNGEGN قامت مصر بالمشارآة بتحديث قاعدة بيانات األسماء الجغرافية للعالم -1

World Geonames Database بأسماء المدن المصرية التى يزيد عدد  سكانها عن 

 . نسمة والملفات الصوتية لنطق أسماء المدن 100000

 

geonames/geoinfo/unsd/org.un.unstats://http 

 Africanا بتطوير برمجية لألسماء الجغرافيه اإلفريقيه  تشارك مصر مع الفريق العامل فى إفريقي-2
Geonym 

http://geoinfo.uneca.org/geonyms 

 

 

 دليل بالمواقع اإلليكترونية ذات الصلة
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 الموقع األليكترونى الجهة

http://www.capmas.gov.eg ى للتعبئة العامة و اإلحصاء

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn.html مم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية

www.bibalex.org ية

http://www.adegn.org لألسماء الجغرافية

http://www.egn.gov.eg ة الجغرافية

www.narss.sci.eg إلستشعار عن بعد و علوم الفضاء

http://www.capmas.gov.eg/center_gis.htm نظم المعلومات الجغرافية

http://www.esa.gov.eg  العامة للمساحة

 /ultnat.org مرآز توثيق التراث الحضارى و الطبيعى
 /rnegypt.bibalex.org ر العصور

http://beta.cultnat.org/Programs/Archaeological%20Map/Ap الثرية

Pages/Application.aspx

PK?aspx.Chapters/FrontEnd/eg.org.arabicacademy.www://http بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع 1982لسنة 

geonyms/org.uneca.geoinfo://http هء الجغرافيه االفريقي

trativeDiviAdminis/DataDirectories/eg.gov.eip.www://http دارى لجمهورية مصر العربية

 

 


