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  مقدمة
ويضم . ام لتراث مصر أهمية و جاذبية عالمية فتراثها الحضاري يتواصل عبر مايربو على خمسة أالف ع

ويرصد تطورها،آما يضم تراثا طبيعيا له قيمته القومية و  تراث مصر مختلف أوجه الحضارة االنسانية

ويحتاج هذا الثراء من الموارد الطبيعية والمواقع االثرية والدرر المعمارية والفنون و الفلكور والجمال .الدولية

  .الطبيعي الى التوثيق الدقيق الهادف

رآز المصري لتوثيق التراث الحضاري و الطبيعي في األول من يناير عام ألفين آجزء من وهكذا انشئ الم

الخطة القومية التي تبنتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية لتطوير البنية 

تام مع وزارة الثقافة ويضطلع المرآز بتنفيذ هذة الخطة في تعاون .االساسية لتكنولوجيا المعلومات في مصر

  .ووزارة الدولة لشئون البيئة والمنظمات الدولية التخصصية مستخدما أحدث الوسائل التقنية

مع االحتفاظ بالدعم الكامل من وفي عام ألفين وثالثة تم ضم المرآز بقرار جمهوري الى مكتبة االسكندرية 

  .وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ام توثيق التراث الحضاري بجوانبه المادية الملموسة والمعنوية غير الملموسة ياعتبارها ويمارس المرآز مه

خريطة مصر :ويقوم المرآز حاليا بادارة عشرة برامج هي.فنا من الفنون مثلما يقوم بتوثيق التراث الطبيعي

الموسيقي وذاآرة االثرية وتراث مصر المعماري وتراث مصر الطبيعي والتراث الشعبي المصري وتراث مصر 

مصر الفوتوغرافية والتراث العلمي االسالمي للمخطوطات وموقع مصر الخالدة على شبكة االنترنت وبانوراما 

  .التراث والمشروعات الدولية المشترآة

ويهدف المرآز الى رفع الوعي الجماهيري بتراث مصر الحضاري و الطبيعي مستخدما أحدث وسائل تكنولوجيا 

 .عيا الى بناء القدرة المهنية في مجاالت صون و توثيق التراث الحضاري و الطبيعيالمعلومات وسا

 مرآز توثيق التراث الحضاري والطبيعي والتي تعتمد بشكل أساسي على ج داخلوفيما يلي عرض لبعض البرام

   Geographic Information Systemsاستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية 

    : نهجية تتلخص فيما يليمن خالل تنفيذ م

  .وجود خريطة أساس موحدة لجميع التطبيقات والبرامج المختلفة -1

 – االقراص المدمجة –شبكة المعلومات العالمية (اتاحة المعلومات و البيانات من خالل عدة وسائل  -2

 .)االنظمة الداخلية

يتم  للبيانات  standardsتوحيد المقاييس المستخدمة في جميع البرامج بوجود معايير قياسية  -3

 .االلتزام بها في جميع البرامج

مع قواعد  Integrationالتكامل و والربطScalability  جميع البرامج قابلة للتطوير -4

 . داخل وخارج المرآز واالنظمةالبيانات المختلفة

 . من خالل عدة تطبيقاتسهولة االستخدام من قبل المتخصصين و الغير متخصصين -5

 Openدام مصادر متنوعة من البرامج المختلفة مع التوسع في استخدام التنوع في استخ -6

Source. 
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  خريطة مصر االثرية -1

ولويات في الوقت الحاضر وخاصة فيما يتعلق بالتراث  من أهم األتعد المحافظة على تراث مصر الحضاري

ريع والمخاطر البيئية ثري المنتشر في جميع أنحاء مصر والذي يعاني من خطر التوسع العمراني الساأل

وحيث أن الحفاظ على تراثنا الحضاري الضخم يتطلب عمليات توثيق دقيقة .ثريةاألخرى حول المناطق األ

وشاملة فقد قام المرآز بانشاء نظام معلومات يسمح بحصر وتوثيق المواقع االثرية باستخدام أحدث ماتوصلت 

رية لمصر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتنقسم اليه التكنولوجيا فيما يعرف بمشروع الخريطة االث

  :الخريطة الى ثالث مستويات

المستوى األول هو المستوى القومي ويتم في هذا المستوى توقيع المناطق االثرية لجميع المواقع االثرية على 

يئة  نقطة مستوى جمهورية مصر العربية على خريطة الكترونية واحدة ويتم تمثيل آل موقع أثري على ه

مربوطة بمجموعة من البيانات الوصفية للموقع و آذلك صورة للموقع والقطع المرتبطة به والموجودة في 

  .المتحف المصري

 الثاني فعند اختيار موقع من المواقع االثرية تظهر خريطة تفصيلية مصحوبة بمجموعة من المستوىأما في 

توى الثالث بعرض مسقط أفقي لالثر المختار مبين عليها البيانات التفصيلية عن هذا الموقع ويسمح المس

  .ثر من رسومات ونصوصمكانية عرض تفاصيل حوائط هذا األإفضال عن . المعمارية له الحجرات والمكونات 

ثرية فقد قام المرآز  بالتعاون مع وبفضل آم المعلومات الضخم الذي نتج عن التقدم في مشروع الخريطة األ

ثرية تغطي طالس والخرائط الخاصة بالمواقع األثار من انتاج العديد من األ المجلس األعلى لأل–وزارة الثقافة 

فضال .اصدار عدد سبعة عشر أطلس تغطي محافظات مصر المختلفةإن لى األإمحافظات مصر المختلفة وقد تم 

يتمكن ) نترنتاأل(مية كة المعلومات العالبثرية على شنشاء نظام معلومات جغرافي متكامل للخريطة األإعن 

   .ليها في أي وقت ومن أي مكانإجميع المستخدمين من الوصول 

  : عن البرنامجويمكن مطالعة موقع المرآز لمزيد من المعلومات
aspx.About/Pages/About/Map20%Archaeological/amsProgr/org.cultnat.beta://http  

  
  التراث الطبيعي لمصر-2

 توثيق ونشر المعلومات عن تراث  الىهدفي لتطبيقاتتوثيق التراث الطبيعي لمصر هو برنامج متعدد ا

   المتاحة عن المناطق المحمية ،  الوصفية و الجغرافيةع البياناتي على جم البرنامجحتوىوي.مصرالطبيعي

عن تنوع الموارد ومكوناتها بما في ذلك ويقوم البرنامج بتجميع آافة البيانات عن المحميات الطبيعية وآذلك 

المعلومات التفصيلية عن النباتات والحيوانات والتكوينات الجيولوجية والمعالم الحضارية المميزة للمواقع أو 

  .المناطق المحمية وتنظيمها في قاعدة بيانات متكاملة

  والباحث وآذلك لغير خالل هذا البرنامج  تم بناء عدة تطبيقات مختلفة تتيح للمستخدم المتخصصمنو

ونظرا الن جميع هذة البيانات لها بعد  . و منطقي من البحث في قواعد البيانات المتاحة بشكل سهلينمتخصصال

لما تتيحه من امكانيات في حفظ  GISفقد تم استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ) جغرافي (مكاني 

 بين الطبقات من خالل العالقات المكانية بشكل منطقي  المكانية والوصفيةوتحديث و استرجاع و تحليل البيانات

  .المعلوماتية المختلفة
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وتم عمل مسح للمناطق المحمية وتوقيعها على تم بناء قاعد البيانات في النظام على هيئة طبقات معلوماتية 

 مع ربط GPS تحديد نظام االحداثيات العالمى باستخدام اجهزة 1:100000ذات مقياس رسم خرائط 

   . ببيانتها الوصفيةالمحميات

وآوسيلة لنشر المعرفة أعدت سلسلة من الكتب و االقراص المدمجة الزاخرة بااليضاحات في مواضيع مختلفة 

لحضاري ذات االهتمام الخاص ونباتات أرض مثل المحميات الطبيعية في مصر ومواقع التراث الطبيعي وا:

  .الفراعنة وطيور وثدييات مصر

  : عن البرنامجويمكن مطالعة موقع المرآز لمزيد من المعلومات
aspx.About/Pages/About/Heritage02%Natural/Programs/org.cultnat.beta://http  

 

  برنامج توثيق التراث المعماري والعمراني المصري-3
 بمشروع لتوثيق منطقة وسط 2000في يوليو " توثيق التراث المعماري والعمراني المصري"بدأ برنامج 

ائق والخرائط القاهرة عن طريق حصر وتصوير وتوثيق المباني التاريخية وتجميع للرسومات المعمارية والوث

 درجة للميادين والتقاطعات 360 مبنى وعمل زيارات تخيلية وبانوراما 550والصور التاريخية وذلك لعدد 

الرئيسية، وفيه آان الترآيز على التراث المعماري لمباني أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

 من العلماء والذين قاموا بتوثيق جزءًا أو آخر من باستخدام وسيلة رقمية تتوج المحاوالت المتفرقة من عدد

التراث المعماري لتلك الفترة مما يتيح للباحث عن طريق استخدام نظام المعلومات الجغرافي تصفح قاعدة 

البيانات ورؤية معلومات مفيدة وتحديث موقع المباني التاريخية على الخرائط باإلضافة إلى طبع تقارير تحتوى 

 فالنظام يغطى احتياجات آافة المستخدمين آما يمكن لمجلس البلدية أن يستخدم النظام آمرجع في على البيانات

آما يستفيد المؤرخين والمعماريين والطلبة من وفرة المعلومات المتاحة في . مشاريع الترميم وإعادة التأهيل

التوثيق في اسطوانة ضوئية عن النظام وأخيرًا يمكن استخدام النظام آأداة وعي حضاري، ونشرت نتائج هذا 

  .منطقة وسط المدينة في طبعتين

 مبنى 80ثم غطى البرنامج عدة مناطق أخرى داخل وخارج القاهرة منها مدينة المنصورة حيث تم توثيق 

يتم من .  مبنى250 مبنى، وحي الزمالك 300 مبنى، ثم الظاهر 200تاريخي، وفي منطقة العباسية بالقاهرة 

 تصميم نظام معلومات جغرافي للمباني التاريخية في آل منطقة وتجميع قائمة بالمصادر وبكل خالل آل مشروع

  . ما تم نشره عن عمارة وعمران القرن التاسع عشر والعشرون في المنطقة

 بعقد اتفاقيات تعاون مع عدة جهات ألرشفتها إلكترونيًا منها شرآة مصر 2005آما قام البرنامج منذ يوليو 

لإلسكان والتعمير والمكتب العربي لتسجيل الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروعات التاريخية التي الجديدة 

  .وإتاحة هذه الوثائق على شبكة اإلنترنت" أرشيف هندسي رقمي"قامت بها تلك الجهات، وذلك سعيًا لبناء 

 لما تحتويه من بيانات 2005آما عمل البرنامج على أرشفة مجموعات الخرائط التاريخية وذلك منذ يوليو 

هامة عن المدن المصرية، فتم التعاون مع دار الكتب والوثائق المصرية لرقمنة الخرائط النادرة والتاريخية 

، ثم تم إبرام اتفاقية تعاون مع "مصر في التراث الكارتوغرافي"وآان من نتاج هذا التعاون إصدار آتاب 

التراث الكارتوغرافي " الخرائط واألطالس، وهنا تم التعريف بـ الجمعية الجغرافية المصرية لتوثيق مجموعة
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ألول مرة في مصر حيث آان االهتمام بهذه المواد محدودًا ولذا يحرص البرنامج  على إتاحتها على " المصري

  .شبكة اإلنترنت

  : عن البرنامجويمكن مطالعة موقع المرآز لمزيد من المعلومات
http://beta.cultnat.org/Programs/Architectural%20Heritage/About/Pages/About.aspx 

 

  مشروع توثيق تراث القاهرة االسالمية-4
ونعنى بالقاهرة .  اإلنساني اإلسالميتعتبر مدينة القاهرة اإلسالمية واحدة من أعرق المدن التى تزخر بالتراث

تلك المدينة التى تضم بين . اإلسالمية مدينة القاهرة الفاطمية وضواحيها العمرانية التى تعتبر إمتدادًا طبيعيًا لها

جنباتها العديد من روائع التراث اإلسالمى والقبطى على حٍد سواء،مما يعد شاهدًا على سماحة الدين اإلسالمى 

،آان لزامًا على , مرآز فى توثيق تراث مصر الحضاريالوفى إطارمجهودات . بالتراث اإلنسانىالذى إهتم 

المرآز أن يفرد مشروعًا متخصصًا لتوثيق تراث القاهرة اإلسالمية،خاصًة وأنها مدرجًة من قبل اليونسكو 

  . علمية العالميةضمن مناطق التراث العالمى الثقافى والطبيعى التى تستوجب الحفاظ عليه لقيمتها ال

اإلسالمية وذلك من خالل  الحضارة تميز ونهضة الضوء على مشروع توثيق تراث القاهرة اإلسالمية يلقي ان 

نظام معلومات متكامل يوثق اآلثار اإلسالمية فى القاهرة وآل ما يتعلق بها من عمارة وفنون وشخصيات 

.  الجغرافية وقواعد البيانات وأحدث تقنيات التصويرالمشروع يستخدم تكنولوجيا نظم المعلوماتو. ومواد خام

يقوم وآذلك . يقوم المشروع بتقسيم القاهرة االسالمية الى مناطقة متجانسة جغرافيا يسهل دراستها وتوثيقهاو

يخدم المشروع بوجه عام المهتمين بالحضارة و. المشروع بتوثيق منطقة الصليبة آبداية للتوثيق التفصيلي

  . طريق اصدار موقع الكتروني وأقراص مدمجة وآتيبات متخصصةاإلسالمية عن

  
 




