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 ص التقريرملخ

 أتفق خاللهما على تطبيق . مؤتمرين برعاية جامعة الدول العربية2008-2007عامي عقد الخبراء العرب خالل 
آما تم اإلتفاق على المشارآة . نظام عربي موحد لنقل األسماء الجغرافية من األحرف العربية الى األحرف الالتينية

 .، وتطبيق مقرراتها في جميع المؤتمرات العربية والدوليةالفعالة من قبل جميع الدول األعضاء في الشعبة



قدمت أثناء المؤتمرين أوراق علمية مختلفة، ودارت نقاشات عديدة تمحورت جميعها حول تفعيل دور الشعبة في 
 .ومن ثم نقلها بطريقة موحدة الى األحرف الالتينية. مجال توحيد طرق جمع وضبط وإسخدام األسماء الجغرافية

، وتعميم عملية منها البدء بإنشاء معجم عربي موحد لألسماء الجغرافية العربية  الخبراء الى عدة قراراتتوصل 
والمشارآة في إغناء بوابة الشعبة على صفحة أألنترنت، . في جميع الدول للعمل بهالمتوافق عليه نظام آتابة األسماء 

  .2007 الثالث عام وتفعيل عمل اللجان أو فرق العمل المنشأة خالل المؤتمر

هيئات دائمة لتوحيد األسماء الجغرافية على الصعيد الوطني  جميع الدول العربية إنشاءالثامن أوصى المؤتمر 
والمشارآة الفعالة في المؤتمرات العالمية واألقليمية من خالل تقديم أبحاث . تنفذًا لقرارات المؤتمرات العربية والعالمية

 . األسماء العربيةضبط وإستعمالعلمية لتطوير طرق جمع و

والقيام . 2009تنوي الشعبة تنظيم دورة تدريبية للخبراء العرب في دولة الكويت خالل الربع األخير من عام 
 آما .2010بنشاطات أخرى تحضيرًا للمؤتمر العربي الخامس المزمع عقده في بيروت خالل النصف األول من عام 

 . العرب وأبحاثهم من خالل البوابة األلكترونية لكي يطلع عليها أآبر عدد من المهتمينتنوي الشعبة نشر أسماء الخبراء

 الباحثين العرب ا األثر الفعال في إستقطاب إهتمامآان لنشاطات الشعبة وللبوابة األلكترونية التي أنشأته
 الشعبة، وتطبيقها لنظام بيروت أذ أعلنت أآثر من دولة عضويتها في. وضوع األسماء الجغرافيةبموالحكومات العربية 
 . خالل المؤتمر العربي الثالث2007المعدل الصادر عام 

بإنظمة الرومنة أخذ   المتعلقUNGEGN التابع للمجموعة العالمية الـئيس فريق العملتأمل الشعبة العربية من ر
سماء الجغرافية من ام وحيد لنقل األالعلم بأن جميع الدول العربية قد وافقت على أستخدام النظام العربي الموحد آنظ

 لبناء الممعجم العربي الموحد  الذي وضعت لجنة المعاجم قاعدته األحرف العربية الى األحرف الالتينية، تمهيدًا
 تحقيقه، وان جامعة الدول العربية قد أخذت علمًا بذلك ووقع ممثلها الرسمي السفير عبد األساس، وبدأت العمل على

 .  إشعارًا بذلك2007على محضر المؤتمر العربي الثالث ، بيروت الرحمن الصلح 

 

 

 

 

 : الشعبة العربيةنشاطات

 :األعمال المنجزة: أوًال

 المؤتمرين غالبية الدول   وحضر2008وحزيران  , 2007روت أيار ـي بيـاء الجغرافية فـتم عقد مؤتمرين للشعبة العربية لخبراء األسم
 وتم خاللهما انتخاب هيئة ادارية للشعبة برئاسة .ة ممثل شخصي لألمين العام للجامعةـة ومشارآـلدول العربية اـة ووفد من جامعـالعربي

 .العميد الرآن مارون خريش من لبنان

 :ومن أهم مقررات المؤتمرين

 العرب الموحد تم التأآيد على تصديق النظام بما خص النظام العربي الموحد لنقل الحروف العربية إلى الحروف الرومانية -أ 
ووضعت . 2002 والتعديالت المقترحة في المؤتمر الثامن لخبراء األمم المتحدة لتوحيد األسماء الجغرافية المنعقد في برلين

لصعوبات التي لقيتها بعض الدول العربية أثناء هذه القواعد ذللت ا .وافق عليها المجتمعون باإلجماع قواعد تطبيقية له
 نسخة عن هذا النظام إلى األمانة العامة للجامعة العربية  رئاسة الشعبةورفعت .1972 المعدل سنة تطبيقها لنظام بيروت

 ومن ثم ارساله الى مؤتمر . اليها اتخاذ االجراءات الالزمة إلعتماده من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لهاتوطلب
 الصادر عن المؤتمر السابع لهذه المجموعة VII/4جابة للقرار رقم مجموعة األمم المتحدة لخبراء االسماء الجغرافية است

 .1998المنعقد في نيويورك عام 



 وقد قامت هذه اللجان .وتعيين رؤسائها وأعضائها ومهامها Working Groups 7 لجان عمل  سبعجرى في المؤتمرين تشكيل -ب 
والتخطيط إلقامة دورة . لى بوابة الشعبة على األنترنتبعدة نشاطات منها البدء بإنشاء قاعدة معلومات جغرافية،لنشرها ع

  تعليمية لخبراء الشعبة في دولة الكويت، وغيرها من النشاطات
نشاء  بإ خصوصا ما يتعلق منهاUNGEGN  الـ على تطبيق توصيات وقرارات أألعضاءالدول العربيةحث صدرت توصية ت -ج 

 المتعلقة منها قرارات الصادرة عن مؤتمرات الشعبة العربية وخصوصًاوال. هيئات عربية وطنية لتوحيد األسماء الجغرافية
  آل دولة فيوتفعيل دور .حرف الالتينيةحرف العربية إلى األغرافية من األسماء الجي الموّحد لنقل األبتطبيق النظام العرب

 . دسماء عربي موّحجم أبناء معسماء الجغرافية وتوحيدها تمهيدًا لوجمع األ . الشعبة وحضور اجتماعاتهاأعمال
  org.adegn.www: إنشاء موقع للشعبة على شبكة االنترنت على العنوان التالي -د 

 :قيد اإلنجازالمشاريع أهم : ثانيًا

ل للتدريب التابع لمجموعة شتراك مع فريق العمباإل سماء الجغرافية بالتنسيق مع بلدية الكويتتنظيم دورة تدريبية حول توحيد األ -أ 
 .2009 من عام  وذلك خالل الربع األخير,خبراء األمم المتحدة

 .  UNGEGNـالذي أطلقه فريق ال. نسمة 100000 يزيد عدد سكانها عن  العربية التيألسماء المدن  خاصةاعداد قاعدة بيانات -ب 
 بطريقة آلية أثناء آتابة هذه األسماء حرف الالتينية األمشروع بناء برنامج تحويل األسماء الجغرافية من األحرف العربية إلى -ج 

 .حرف العربيةنامج ليصبح فابًال للتطبيق من األحرف الالتينية إلى األ وتطوير هذا البر,حرف العربيةباأل
 

 

 

 

 

 

 ملخص النشاطات المسجلة لدى مختلف الدول األعضاء

 والمؤتمر األممي 2008-2007ت المؤتمرات العربية لألسماء الجغرافية  في مجال تطبيق مقرراالجمهورية السورية العربيةنشاطات 
 2007التاسع في نيويورك 

تم تشكيل لجنة وطنية لتنميط األسماء الجغرافية العربية في سورية يشارك فيها آل من مجمع اللغة العربية بدمشق ومجموعة من  -1
  العامة للمساحة والتي تتولي رئاسة أعمال هذه اللجنةأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق إضافة إلى المؤسسة

إلى آل من وزارة اإلدارة المحلية والبيئة ووزارة ) الرومنة(تم تعميم نسخة من النظام العربي الموحد لنقل األسماء الجغرافية  -2
 .ةالسياحة للعمل به إعتبارًا من تاريخه وإعتماده في جميع أعمالها التي تخص التسميات الجغرافي

حدات اإلدارية في الجمهورية العربية السورية إلعتماده في حلية والبيئة تعميمه على جميع الووقد تم الطلب من وزارة اإلدارة الم -3
 .التسميات الجغرافية المحلية وتوثيقه حفاظًا على الهوية التاريخية والجغرافية

وإعادة صياغته ) جزاءالمؤلف من خمس أ(ة العربية السورية تجهد المؤسسة حالياص بإتجاه مراجعة المعجم الجغرافي للجمهوري -4
 حفاظًا على الهوية التاريخية والجغرافية 2008وطباعته وفقًا للنظام الذي أقره مؤتمر بيروت الرابع لألسماء الجغرافية عام 

  .ألسماء المواقع

 نشاطات المملكة األردنية في مجال األسماء الجغرافية خالل السنة الماضية

 :ر المملكة األردنية الهاشمية من أوائل الدول العربية التي أولت إهتمامًا بارزًا في مجال األسماء الجغرافيةبتعت

، وتم 2000، وأعيد تفعيلها بصورتها الحالية في العام 1984فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية األردنية لألسماء الجغرافية في العام  -1
 .وضع نظام داخلي لها



خططات والخرائط بمختلف المقاييس، ورقيًا ورقميًا، والتي يقوم بها المرآز الجغرافي الملكي األردني، وتعتبر هذه إنتاج الم -2
المخططات والخرائط قاعدة لبيانات األسماء الجغرافية العربية وما يقابلها بالحروف الرومانية، معتمدة على ما أتفق عليه 

 .عربيًا في مجال الرومنة

يجري اإلعداد حاليًا لتحديث أطلس األردن والعالم باللغة العربية، وآذلك باإلنكليزية مستخدمين نظام : العالمأطلس األردن و -3
 .الرومنة المتفق عليه عربيًا

 .يجري الترتيب حاليًا لعقد ما ال يقل عن دورتين تدريبيتين في مجال األسماء الجغرافية لعدد من المتدربين من الوزارات: الدورات -4

تعقد اللجنة األردنية لألسماء الجغرافية إجتماعات دورية شهرية منتظمة، يتم فيها : اعات اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافيةإجتم -5
 .مناقشة المواضيع التي تتعلق باألسماء الجغرافية

ضافة إلى إدراج صفحة جغرفية، إيجري حاليًا اإلعداد إلدراج موقع إلكتروني للجنة الوطنية األردنية لألسماء ال: الموقع اإللكتروني -6
 jo.gov.rigc.wwwلها على موقع المرآز الجغرافي الملكي 

، وقدم عدة أوراق عمل، آما تم إنتخاب 2008شارك األردن بفعاليات المؤتمر العربي الرابع للشعبة العربية، والذي عقد في بيروت  -7
ة األردنية لألسماء الجغرافية، عضوًا في الهيئة اإلدارية للشعبة العربية، آما تم إختيار عدد من عضو من اللجنة الوطني

 .أعضاء اللجنة الوطنية األردنية في اللجان الفرعية للشعبة العربية

 الجغرافّية المسميات مجال في تونس أنشطة

 لبنان (الجغرافّية للمسميات الرابع العربي والمؤتمر) 2007 نيويورك (ةالجغرافّي للمسميات التاسع األممي المؤتمر في تونس لمشارآة تبعا
 :مايلي تم التظاهرتين خالل المدرجة والتوصيات للقرارات وتطبيقا ،)2008

 برىالك المؤسّسات ألن نظرا) اإلنجاز طور في (الوطني الدفاع وزارة اشراف تحت الجغرافّية للمسميات وطنّية لجنة بعث على الموافقة -1
 واآلسيانوغرافيا الهيدروغرافيا ومرآز الخرائط ورسم األراضي قيس وديوان بعد عن لإلستشعار الوطني آالمرآز بالمجال مساس لها التي
 .الوزارة لهذه تابعة

 المحلّية والتنمية ةالداخلّي ووزارة الوطني الدفاع آوزارة الجغرافّية المسميات بموضوع صلة لها التي الهياآل آل عن ممثلين اللجنة وستضم
 السياحة ووزارة التراث على والمحافظة الثقافة ووزارة المائّية والموارد الفالحة ووزارة الترابّية والتهيئة واإلسكان التجهيز ووزارة
 )جغرافيا تاريخ، أساتذة باحثين، (العلمي والبحث العالي التعليم ووزارة

 نظام حسب الجغرافّية األسماء آتابة في الالتينّية إلى العربّية من آليا الحروف لنقل منظومة جازبإن بعد عن لإلستشعار الوطني المرآز قام -2
 .اإلنجاز بصدد التي التونسية للبالد الجغرافّية المسميات قاعدة رومنة في استغاللها قصد 2008 جوان في المعدل 1972بيروت

 :2009 العام حتى 2007 العام من الجغرافية األسماء مجال في الجغرافية الشؤون مديرية قبل من لمنفذةا  الجمهورية اللبنانيةنشاطات 

 بيروت، في الجغرافية لألسماء الثالث العربي المؤتمر بتنظيم اللبناني للجيش التابعة الجغرافية الشؤون مديرية قامت 2007 العام خالل-1
 العربية الشعبة وصالحيات وتنظيم العربية األحرف إلى الالتينية األحرف من فيةالجغرا األسماء لنقل الموحد العربي النظام خالله أقر والذي
 .المتحدة األمم خبراء لمجموعة التابعة العمل فرق غرار على للشعبة تابعة عمل فرق تشكيل تم و الجغرافية األسماء لخبراء

 قدمت حيث 2009 عام نيويورك في عقد والذي الجغرافية ماءاألس لتوحيد التاسع األممي المؤتمر في  الجغرافية الشؤون مديرية شارآت-2
 المؤتمر تنظيم الجغرافية الشؤون مدير تكليف فيه تم العرب للخبراء إجتماع خالله وعقد المواضيع مختلف في عمل أوراق المديرية خالله
 .2008 العام من األول النصف خالل بيروت في الجغرافية لألسماء الرابع العربي

 وضعت واإلنكليزية العربية باللغتين www.adegn.org الجغرافية األسماء لخبراء العربية للشعبة موقع بإنشاء المديرية قامت آما-3
 .العربية الشعبة وأخبار العمل وفرق والعربية الدولية والقرارات ومؤتمراتها بالشعبة الخاصة المعلومات جميع عليه

 األحرف إلى العربية األحرف من الجغرافية األسماء لنقل إلكتروني برنامج الجغرافية شؤونال مديرية أنشأت المحلي الصعيد على-4
 .والعربية اللبنانية الجغرافية األسماء رومنة في إلستغالله وذلك 2007 )مايو(أيار  في المعدل 1972 بيروت لنظام إستنادًا الرومانية

 قاعدة والخرائط المخططات هذه وتعتبر وورقيًا، رقميًا المقاييس، بمختلف الخرائطو المخططات بإنتاج الجغرافية الشؤون مديرية تقوم-5
 2007 عام بيروت في أقر الذي الموحد العربي للنظام وفقًا مرومنة خرائطال حاليًا المديرية  تصدرو. اللبنانية الجغرافية األسماء لبيانات
 .اللبناني الجيش قيادة عن صادر لقرار إستنادًا اللبنانية،وذلك آنأألما ألسماء والجغرافية التاريخية الهوية على حفاظًا



 أنشطة مؤسسات جمهورية مصر العربية المتعلقة بتوحيد األسماء 

  الدعاية ألنشطة فريق خبراء األمم المتحدة المعنى فى األسماء الجغرافية حيث قامت   االدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية التابع -1
. ز المرآزى للتعبئة العامة  و االحصاء بالتعريف بأنشطة الفريق للجهات المختلفة المعنية باألسماء الجغرافيةللجها  

ة  الجهاز المرآزى للتعبئة العامة و اإلحصاء و الهيئ فىنشاء أنظمة المعلومات الجغرافية و المعاجم الجغرافيةإجمع األسماء الجغرافية و -2
. التراث الحضارى و مكتبة االسكندرية  و مرآزالمصرية العامة للمساحة  

عامة و  فى الجهاز المرآزى للتعبئة النتاج الخرائطإلستشارات فى مجال نظم المعلومات الجغرافية و المبادىء التوجيهية إلالتدريب و ا-3
 اإلحصاء

شة عمل مشترآة بين الجهاز المرآزى للتعبئة العامة   حيث تمت اقامة ورالمشارآة فى الدورات و المؤتمرات المعنية باألسماء الجغرافية-4
. الجغرافية على الصعيد الوطنىألسماء بخصوص سبل توحيد او اإلحصاء و مرآز توثيق التراث  الحضارى و الطبيعى   

.الشبكة المصرية الجغرافية و من خالل الجهاز المرآزى للتعبئة العامة و اإلحصاءالتوحيد على المستوى الوطنى-5  

 لكل 250  000: 1رائط جيولوجية بمقياس خإلصدار   بمشروع  قامت الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاءحيث  , الرومنة -6
بالحروف الالتينية   ت األماآن الجغرافية فيها مطبوعة وتحتوي الخرائط طبقة  لمسميا الغربية المصرية من سيناء وجنوب الصحراء 

 والمقر 1958منذ  النظام المتبع في هيئة المساحة الجيولوجية األمريكية  أللفاظ العربية بطريقة صحيحة وهواص لتمثيل اباستخدام نظام خ
.لمتحدةامن األمم   

وقد نشطت لجان العمل في  . 2008 و2007 النظام نفسه الذي أقر مع قواعده التطبيقية في مؤتمري بيروت آما تطبق باقي الدول العربية
 وفي مجال في مجال توحيد األسماء الجغرافية، في  التحضير إلقامة دورات تعليمية  والجزائر  والسعودية واإلمارات العربية المتحدةالكويت

وفي فلسطين هناك جهود آبيرة في الجامعات لجمع األسماء العربية وإعادة  ..تنظيم المعاجم وتطوير تطبيقات النظام العربي الموحد ونشره
 .تعمالها برغم الصعوبات الكثيرة التي تعترض ذلكنشرها وإس



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annex 1 - Report on Egyptian Geographical Names Activities 
 
 
 

Prepared by Eman Oreiby (Egypt), CAPMAS 



 1

                   جمهورية مصر العربية                   
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 مقدمة
 

 
ر بال  ذا التقري داد ه م اع ة  تنت ة العام زى للتعبئ از المرآ ين الجه صاء و اإلسيق ب قمرآزو ح  توثي

ضارى  راث الح ى الت ة وو الطبيع ة القومي د وشستلإلالهيئ ن بع ضاءعار ع وم الف شبكة و عل ال

 .المصرية الجغرافية

 جمع  من أنشطة جمهورية مصر العربية فى مجالحصره أمكن ملخصا لما   سرد وفيه يتم

 : األسماء الجغرافية و منها وتوحيد

 

  ت حيث قامالدعاية ألنشطة فريق خبراء األمم المتحدة المعنى فى األسماء الجغرافية  :أوال   
 نظم المعلومات الجغرافية التابع للجهاز المرآزى للتعبئة العامة         االدارة العامة ل   

 .  المعنية باألسماء الجغرافيةو االحصاء بالتعريف بأنشطة الفريق للجهات المختلفة          
 

  فى غرافيةنشاء أنظمة المعلومات الجغرافية و المعاجم الجإجمع األسماء الجغرافية و    :   ثانيا
           الجهاز المرآزى للتعبئة العامة و اإلحصاء و الهيئة المصرية العامة للمساحة و مرآز 

 .         التراث الحضارى و مكتبة االسكندرية 
 

 ستشارات فى مجال نظم المعلومات الجغرافية و المبادىء التوجيهية إلالتدريب و ا   :  ثالثا 
 . فى الجهاز المرآزى للتعبئة العامة و اإلحصاءئطنتاج الخراإل          

 
  حيث تمت اقامة ورشة  المشارآة فى الدورات و المؤتمرات المعنية باألسماء الجغرافية : رابعا  

 عمل مشترآة بين الجهاز المرآزى للتعبئة العامة و اإلحصاء و مرآز توثيق التراث            
 . الجغرافية على الصعيد الوطنىألسماءخصوص سبل توحيد ا ب           الحضارى و الطبيعى 

 
  من خالل الجهاز المرآزى للتعبئة العامة و اإلحصاءالتوحيد على المستوى الوطنى : خامسا 

 .افيةرجغ            و الشبكة المصرية ال
 

 وع بمشر قامت الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء حيث ,الرومنة : سادسا 
  لكل من سيناء وجنوب الصحراء 250  000: 1رائط جيولوجية بمقياس خإلصدار           
  وتحتوي الخرائط طبقة  لمسميات األماآن الجغرافية فيها مطبوعة   الغربية المصرية          
 باستخدام نظام خاص لتمثيل األلفاظ العربية بطريقة صحيحة وهو  بالحروف الالتينية         
 .لمتحدةا والمقر من األمم 1958منذ  النظام المتبع في هيئة المساحة الجيولوجية األمريكية         
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 تقرير عن أنشطة جمهورية مصر العربية 
 فى مجال األسماء الجغرافية

 
 
 

 فى األسماء الجغرافيةالمعنى  خبراء األمم المتحدة فريقنشطة الدعاية أل -:أوال 
 
 نظم المعلومات الجغرافيةل اإلدارة العامة – و اإلحصاء لجهاز المرآزى للتعبئة العامة ا-ا

 
ةقام • ة التابعل ت االدارة العام ات الجغرافي ة  لةنظم المعلوم ة العام زى للتعبئ از المرآ                لجه

التعريف  اإلحصاءو   شطة   ب ب ة             فرأن م المتحدة المعنى فى األسماء الجغرافي راء األم     يق خب
ة          ل 2009لدورة الخامسة و العشرون بنيروبى      و بانعقاد ا   ة المعني ات و الجهات المختلف لهيئ

 . نتاج الخرائط ونظم المعلومات الجغرافيةإب
 
ة لمرآز نظم المعلومات         GEGNUN,ADEGNتم وضع موقعى  • شبكة الداخلي ى ال عل

از   ابع للجه ة الت ة الجغرافي ة العام زى للتعبئ صاء المرآ المرآز  اإلح املين ب ف الع  و تعري
  .فريق خبراء األمم المتحدة المعنى فى األسماء الجغرافيةأنشطة ب

 
 

 نشاء أنظمة المعلومات الجغرافية و المعاجم الجغرافيةإ الجغرافية و سماءجمع األ -:ثانيا 
 

  لهيئة المصرية العامة للمساحـة ا -1
 

المعلومات الجغرافية الحديثة  إنتاج وتحديث وتوزيعب الهيئة المصرية العامة للمساحـة تقوم •
ـة األراضى المصريـة     ة وتصف هذه المعلوماتالدقيقة لدعــم اإلحتياجات القومي الجغرافي
ا وي ودة وملكيته الم الموج اتتوالمع ذه المعلوم سليم ه ى شكل م ت الف ساحية ونظم  أعم  م

دمات   ات وخ ة ومنتج ات رقمي ـد بيان ة وقواع ات جغرافي رى معلوم ا  أخ ة آم قامت الهيئ
شإــب ن   ن ا م رض منتجاته ة لع ة اليكتروني رائطاء بواب   الخ
/Portal_ar/eg.gov.esa.portal.www://http 

 
 عار عن بعد و علوم الفضاءشالهيئة القومية لالست -2
 
سواتل                 • د بواسطة ال شعار عن بع ة     .هي مؤسسة مصرية رائدة في مجال االست شئت الهيئ أن

ام ف تخدام         1994ي ع شجيع اس ي لت ث العلم ة للبح وزارة الدول ة ل ة تابع فها منظم  بوص
بالد  ة ال ضاء من أجل تنمي ا الف تمتكنولوجي ا ي واتل و فيه دمها س ي تق ات الت تخدام البيان  اس

رصد األرض ومختلف أجهزة االستشعار المحمولة جوا النتاج الخرائط والبيانات المكانية           
 . لطبيعية ، والمخاطر الطبيعية واإلدارة البيئيةلتقييم ورصد الموارد ا
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 لجهاز المرآزى للتعبئة العامة واالحصاءا -3

 
ة و يعتبر  • م     بمقتضى  اإلحصاء الجهاز المرآزى للتعبئة العام رار الجمهورى رق  2915الق

ا   والمعلوم هو  الجهة الرسمية لجمع البيانات1964لعام  دادها وتجهيزه ات اإلحصائية وإع
ة     تكمال منظوم از إس ه الجه دف إلي ا يه م م ن أه شرها وم د   ون صائى الموح ل اإلح العم

د    اة وتوحي واحى الحي ف ن ى مختل ورات ف ل التط ة آ شامل لمواآب اهيم  وال ايير والمف المع
شامل  ات ال ام المعلوم اريف والمصطلحات اإلحصائية وتطوير نظ أداة للتخطيط  والتع آ

 .تنمية فى آافة المجاالت وال
 
از المرآزى                      • ام الجه د ق ا المعلومات فق ة فى مجال تكنولوجي و مواآبة للتطورات المتالحق

ة و   ة العام شاء اإلحصاءللتعبئ ة  بإن ات الجغرافي نظم المعلوم ة ل ا اإلدارة العام  بفروعه
ة         1989فظات مصر سنة    المنتشرة فى محا    لكى تخدم أغراض الجهاز من إستكمال منظوم

د من قواعد                     نظم المعلومات الشاملة حيث تعتبر اإلدارة  حاليا هى المصدر الرسمى للعدي
ع      ة لجمي م مختلف اييس رس ة  بمق صر العربي ة م ى تغطى جمهوري ة الت ات  الجغرافي البيان

 .التصنيفات الجغرافية
 

وى       لجمهورية مصر العربية     دارية دليل الوحدات اإل   يقوم الجهاز بنشر  آما   •  و هو دليل يحت
 .  و الشياخة دارية حتى مستوى القريةعلى أسماء جميع الوحدات اإل

 
آبر عملية جمع و توحيد  لألسماء ـأقام الجهاز المرآزى للتعبئة العامة و االحصاء ب •

 شامال  )عزب/قرى / مدن /  أقسام / مراآز/محافظات ( على آافة المستوياتالجغرافية
 و تم استخدام 2006معالم  فى تعداد السكان و االسكان و المنشات  والشوارعأسماء ال

تقنية نظم المعلومات الجغرافية فى جميع مراحل التعداد و تعتبر هذ التجربة هى تجربة 
رائدة فى الوطن العربى و قد حاز الجهاز على جائزة أفضل نظام معلومات جغرافى 

 .لسادس لنظم المعلومات الجغرافية فى المؤتمر العربى ا2006عداد لت
 

 على أآثر من مستوى لإلستعالم وربط 2006ويحتوى نظام المعلومات الجغرافى لتعداد  •
/ محافظة (البيانات بدأ من ربط البيانات على مستوى الحدود اإلدارية للمستويات المختلفة 

 .لى البيانات التفصيلية على مستوى المبنىونزوال إ) قرية/ شياخة ...... مرآز 
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   بيانات اجمالية عن انصال المرافق فى شياخة التمرازية بقسم الجمرك بمحافظة االسكندريةاستعالم توضح شاشة

 
 

 
 شاشة توضح استعالم عن البيانات التفصيلية لمبنى                             
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 و الطبيعى  التراث الحضارى توثيقرآز م-4
 

راث الحضارى و الطبيعى         مرآز  أنشىء   • ام   توثيق الت ة         2000ع  آجزء من الخطة القومي
ا                   ة األساسية لتكنولوجي ا المعلومات لتطوير البني التى تبنتها وزارة االتصاالت و تكنولوجي

ى   إالمعلومات فى مصرو تم ضم المرآز بقرار جمهورى           ة االسكندرية   ل ام    مكتب  2003 ع
 .لمعلومات احتفاظ بالدعم الكامل من وزارة االتصاالت و مع اإل

 
ر                    • ة غي ة الملموسة و المعنوي ه المادي راث الحضارى بجوانب يمارس المرآز مهام توثيق الت

اون     التراث الطب يق  ثوم بتو قالملموسة باعتبارها فنا من الفنون مثلما ي       ك فى تع تم ذل يعى و ي
ع و ام م ة زت صية   و ارة الثقاف ة التخص ات الدولي ة و المنظم شئون البيئ ة ل وزارة الدول

 .مستخدما أحدث الوسائل التقنية 
 

ثرية و تراث مصر المعمارى     دارة عشرة برامج هى خريطة مصر األ      إيقوم المرآز حاليا ب    •
راث       ال التراث الشعبى المصرى و تراث مصر      و موسيقى وذاآرة مصر الفوتوغرافية و الت

ى اإل بكة   العلم ى ش دة عل صر الخال ع م ات و موق المى للمخطوط ا  االنترنس ت و بانورام
 .التراث و المشروعات الدولية المشترآة 

 
 صر الخالدةم-5
 

،  ، بالشخصيات واألماآن   ون والتاريخ موقع مصر الخالدة هو سجل حي ألرض غنية بالفن         •
دة ب         . بالمعتقدات واألديان  ة       إيتم سرد قصص مصر الخال ات التفاعلي ،  ستخدام أحدث التقني

ة    ة الدق صور عالي ا ال ا فيه ة  بم صور المتحرآ ة  ، وال ات التخيلي ى   ، والبيئ افة ال ، باإلض
 .، والنماذج ثالثية األبعاد وغيرها الكاميرات عن بعد

 
 خريطة مصر االثرية-6
 

م  • ع األ إت ق المواق سمح بحصر و توثي ام ي شاء نظ ة  ن ى ثالث شروع ال ذا الم سم ه ة و ينق ثري
 مستويات

ستوى االول • ل ال   :  الم ه تمثي تم في ومى و ي ستوى الق و الم ع األه ى  مواق ة ف اء أثري نح
 .الجمهورية على خريطة الكترونية

انى  • ستوى الث ن        :الم ة م صحوبة بمجموع صيلية م ة تف ر خريط ع تظه ار موق د اختي  عن
 .البيانات التفصيلية عن الموقع 

ات              يعرض مسقط أفقى لأل        :المستوى الثالث   • ا الحجرات و المكون ين عليه ار مب ر المخت ث
 .المعمارية

م المعلو • ضل آ ن   بف دد م شاء ع م ان د ت شروع فق ى الم دم ف تج عن التق ذى ن ضخم ال ات ال م
 .الخرائط و االطالس الخاصة بالمواقع االثرية
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 اآرة مصر المعاصرةذ-7
 

ة                • إن مشروع ذاآرة مصر المعاصرة هو محاولة إلنشاء أآبر مكتبة رقمية للمواد ذات القيم
ي في                  ال د عل د محم  ١٨٠٥ثقافية والتاريخية المتعلقة بتاريخ مصر المعاصر، بداية من عه

 .١٩٨١ونهاية بعهد الرئيس السادات في 
 
، والكتاب  تم جمع ورقمنة المادة من مجموعات المكتبات الخاصة بكبار السياسيين •

قة ، آما تم الحصول على مواد من مؤسسات ومجموعات خاصة عديدة متعل المصريين
بتاريخ مصر المعاصر خالل المائتي عام الماضية إضافة إلى األرشيف التاريخي لمكتبة 

 .اإلسكندرية
 

تطمح المكتبة الرقمية في أن تكون المصدر الرئيسي للمواد التاريخية المتعلقة بتاريخ  •
 .مصر، ومن ثم فقد تم تصميمها بطريقة ُتتيح إضافة مواد جديدة آلما ُوِجدت

 
ة     بالخرائط التاريخية به عديد من  وقع جزء خاص  و يوجد بالم   • ة لجمهوري الخرائط التاريخي

 .مصر العربية 
 
 

نتاج إلالتدريب و االستشارات فى مجال نظم المعلومات الجغرافية و المبادىء التوجيهية   -: ثالثا
 الخرائط

 
 نظم المعلومات الجغرافيةل اإلدارة العامة –اإلحصاء و  ى للتعبئة العامةلجهاز المرآز ا-ا

 
ة              • ة العام  اإلحصاء  و    يقوم  مرآز نظم المعلومات الجغرافية التابع للجهاز المرآزى للتعبئ

بالتدريب و بتقديم االستشارات فى مجال نظم المعلومات الجغرافية للجهات المختلفة داخل             
ستخدام نظم المعلومات    إريب  وفد من دولة العراق على تجربة و خارج مصر وأخرها تد   

  .2006تآسكان و المنشإلاو رافية فى التعداد العام للسكان الجغ
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 المشارآة فى الدورات و المؤتمرات المعنية باألسماء الجغرافية -:رابعا 

 
 الثاني  المؤتمرن آل معمر شريف من الهيئة القومية لالستشعار عن بعد فى.مثل مصر د •

 للشعبة العربية لألسماء )المنعقد في بيروت بلبنان (الرابعو) المنعقد في طرابلس بليبيا(
 وقد تناوال المؤتمرين أنشطة الكثير من الدول العربية في إعداد نظم معلومات .الجغرافية 

 انه قشاتأثناء المناتبين جغرافية شبيهة بالنظم المعدة في جمهورية مصر العربية وقد 
وبالذات في علم  (ن في التاريخ واللغوياتي من المتخصص)أو لجان (يجب تخصيص فرق
  لمراجعة تسميات المواقع الجغرافية العربية ) Toponomyالمواقع الجغرافية 

مثل اإلستعانة بالتسمية باللهجة المحلية أو اإللتزام بالرجوع (لتوحيدها ووضع قواعد لها و
وبعد حل هذه المشاآل والتوصل إلي   ).الصحيح لإلسم باللغة الفصحيإلي األصل العربي 

قائمة متفق عليها ألسماء المواقع الجغرافية لمنطقة معينة، يمكن ان تحاول مثل هذه اللجان 
وأآدا المؤتمرين علي .  نظام لكتابة هذه المسميات بالحرف األجنبية)أو تتبني (ان تعد

عند آتابة مسميات األماآن ) لمعتمد من اليونسكووا(إستخدام نظام بيروت المعدل 
  .الجغرافية بالحروف االتينية

 
دورة       اإلحصاءو  م الجهاز المرآزى للتعبئة العامة  قا • ة فى ال سابقة المقام بالمشارآة فى الم

دد        دة بع م المتح راء األم ة خب شرين لمجموع سة و الع ماء   4الخام ة باألس االت متعلق  مق
 .فى المعرض المقام على هامش الدورة الجغرافية آما سيشترك 

 
ام مرآز • ق أق ضارى توثي راث الح ى الت ة   ووالطبيع ة العام زى للتعبئ از المرآ  و الجه

 .   بخصوص توحيد األسماء الجغرافية 4/3/2009ورشة عمل مشترآة بتاريخ  اإلحصاء
 

 التوحيد على المستوى الوطنى -: خامسا
 
  اللجنة االستشارية للتنسيق االحصائى-اإلحصاءلجهاز المرآزى للتعبئة العامة و  ا-1
 

ة  صائى  تختص اللجن سيق االح شارية للتن رامج  االست ة لب ة الفني صاءبالدراس ى  اإلح داد الت والتع
 .حيد النتائج والبيانات زدواج وتويتقرر إجراءها والعمل على تنسيق تنفيذ هذه البرامج لمنع اإل

 
 لشبكة المصرية الجغرافيةا -2
 

ة     إبمبادرة من وزارة اإلتصاالت و المعلومات المصرية تم          • نشاء الشبكة المصرية الجغرافي
 . و هى شبكة قومية للمعلومات الجغرافية تتاح للمستخدمين ومقدمي الخدمات

ل البو • ة وهى تمث ة اإللكتروني ادرة   ) Portal(اب شارآة بالمب ات الم ه الجه ا تمتلك لعرض م
ى  دف ال ستخدمين  إوته ي للم وى الجغراف صال المحت ات إلي ة للمعلوم ة التحتي تخدام البني س

 .ومتصفحين اإلنترنت
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ة التوصيف         • ذه البواب ك          ) metadata(تعرض ه ة وذل ات الرقمي المستخدم للخرائط والبيان
ع    الل الموق ن خ يم ذه     eg .gov.egn.wwwااللكترون د له يم العائ دف تعظ ك به  وذل

ذا   ستثمرين وآ رار والم ستخدمين و متخذي الق ات للم ذه البيان وفير ه ن خالل ت ات م الجه
 .التنسيق بين هذه الجهات من خالل وضع سياسات وأسس استخدام وتبادل هذه المعلومات

 
ة من أهداف ال •  NSDI National مشروع  تطبيق معايير البنية التحتية للمعلومات المكاني

Spatial Data Infrastructure)  ( اييس د المق ي ) standards(و توحي ستخدمة ف الم
ين الجهات       إنشاء و نشر الخرائط الرقمية على المستوى القومي و توحيد الجهود المبذولة ب

اج           ة تخدم أغراض        الحكومية و القطاع  الخاص  إلنت اييس رسم مختلف خرائط موحدة بمق
 .التنمية اإلقتصادية

 
ة فى                      • سميات الجغرافي ة بالت ين الجهات المعني هذا و قد بدأت بالفعل فى تشكيل لجان عمل ب

ة و      - هيئة التخطيط  - هيئة المساحة ( مصر ومنها    ة    -اإلحصاء الجهاز المرآزى للتعبئ هيئ
ودة  فات والج خ.......-المواص ات      و) ال ات المعلوم ان سياس الل لج ات خ ن الجه د م العدي

ة  ل   ) Geo-Information Policy( الجغرافي دف عم ك به ية    أوذل دة قياس واد موح آ
   .خاصة بالمسميات الجغرافية

 
اييس      وفيما يختص بخريطة األساس قد بدأت خطوات إل        • ون : 1نشاء خريطة موحدة بمق  ملي

, 1: 500.000 ، 1: 250.000   
 

 لرومنة ا: سادسا 
 

 عار عن بعد و علوم الفضاءشلهيئة القومية لالستا -1
 
ساحة      • ة الم ع هيئ تراك م ضاء باالش وم الف د وعل ن البع شعار م ة لالست ة القومي ت الهيئ قام

سكو   و ن ن الي ي م دعم جزئ ة المصرية ب دة UNESCOالجيولوجي م المتح شروع األم  وم
ة  اس   UNDP للتنمي ة بمقي رائط جيولوجي دار خ شروع إلص ن 250  000: 1بم ل م  لك

ة المصرية صحراء الغربي وب ال يناء وجن ين  س درات الهيئت م ق ذا . بهدف دع وتضمن ه
ة                      دة للضم في نظام معلومات جغرافي وي   GISالمشروع إصدار خرائط رقمية مع  وتحت

ة  رائط طبق ا مط (layer)الخ ة فيه اآن الجغرافي سميات األم ة  لم الحروف الالتيني ة ب . بوع
ة                   م آتاب ذا المعجم ت ولهذه الخرائط معجم للوحدات الصخرية الموقعة علي الخرائط وفي ه

صخرية   دات ال ماء الوح ة   (أس اآن جغرافي ي أم االت إل م الح ي معظ شير ف ي ت ضا ) وه أي
ربية وقد تم آتابة هذه المسميات باستخدام نظام خاص لتمثيل األلفاظ الع          . حرف الالتينية باأل

ذ                       ة من ة األمريكي ة المساحة الجيولوجي ع في هيئ  1958بطريقة صحيحة وهو النظام المتب
 . والمقر من األمم المتحدة
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  تيةألالجهات و من خالل المواقع امع  التنسيق ب تقريرالمعلومات المذآورة فى ال تيفاءسإتم 
 
 الموقع االليكترونى اسم الجهة م
ة    1 زى للتعبئ از المرآ الجه

 لعامة و االحصاءا
eg.gov.capmas.www://http/

 سكندريةمكتبة اإل 2
 

aspx.index/English/org.bibalex.www://http

ة اإل 3 سيق اللجن شارية للتن ست
 حصائىاإل

1#HTM.ABOUT/eg.gov.capmas.www://http

ات    4 م المعلوم ز نظ مرآ
 الجغرافية 

htm.gis_center/eg.gov.capmas.www://http

com.villages-smart.www://http القرية الذآية 5

/org.bibalex.modernegypt://http ذاآرة مصر عبر العصور 6

/org.cultnat.beta://http مرآز التراث الحضارى 7

/org.eternalegypt.www://http  الخالدةمصر 8

ة   9 صرية العام ة الم الهيئ
 للمساحة

eg.gov.esa.www://http

صرية  10 ة الم ة الهيئ بواب
 العامة للمساحة

/Portal_ar/eg.gov.esa.portal.www://http

Archaeologica/Programs/org.cultnat.beta://http خريطة مصر االثرية 11
aspx.Application/agesP/Application/Map20%l

ة لإل 12 ة العام شعار الهيئ ست
  و علوم الفضاءعن بعد

eg.sci.narss.www

 http://www.egn.gov.eg الشبكة المصرية الجغرافية 13

 www.bibalex.org مكتبة اإلسكندرية 14
م المتحدة      15 راء األم ق خب فري

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

ة   16 شعبة العربي ماء ال لألس
  الجغرافية

http://www.adegn.org/ 
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     الجيش اللبناني  

 مديرية الشؤون الجغرافية

 

تقرير موجز للنشاطات المنفذة من قبل مديرية الشؤون الجغرافية في مجال 
 2009 حتى العام 2007من العام األسماء الجغرافية 

 

 قامت مديرية الشؤون الجغرافية التابعة للجيش اللبناني بتنظيم المؤتمر 2007خالل العام 
 النظام العربي الموحد لنقل العربي الثالث لألسماء الجغرافية في بيروت، والذي أقر خالله

األسماء الجغرافية من األحرف الالتينية إلى األحرف العربية وتنظيم وصالحيات الشعبة 
العربية لخبراء األسماء الجغرافية و تم تشكيل فرق عمل تابعة للشعبة على غرار فرق العمل 

 .التابعة لمجموعة خبراء األمم المتحدة

ة عام  في المؤتمر األممي التاسع لتوحيد األسماء الجغرافية شارآت مديرية الشؤون الجغرافي
أوراق عمل في مختلف  حيث قدمت خالله المديرية 2007والذي عقد في نيويورك عام 

ه إجتماع للخبراء العرب تم فيه تكليف مدير الشؤون الجغرافية هامش علىالمواضيع وعقد 
في بيروت خالل النصف األول من العام تنظيم المؤتمر العربي الرابع لألسماء الجغرافية 

2008. 

 org.adegn.wwwآما قامت المديرية بإنشاء موقع للشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية 
باللغتين العربية واإلنكليزية وضعت عليه جميع المعلومات الخاصة بالشعبة ومؤتمراتها 

 .والقرارات الدولية والعربية وفرق العمل وأخبار الشعبة العربية

على الصعيد المحلي أنشأت مديرية الشؤون الجغرافية برنامج إلكتروني لنقل األسماء 
 المعدل في 1972ف الرومانية إستنادًا لنظام بيروت الجغرافية من األحرف العربية إلى األحر

 . وذلك إلستغالله في رومنة األسماء الجغرافية اللبنانية والعربية2008حزيران 

ة الشؤون الجغرافية بإنتاج المخططات والخرائط بمختلف المقاييس، رقميًا وورقيًا، تقوم مديري
 المديرية  تعملو .ماء الجغرافية اللبنانيةوتعتبر هذه المخططات والخرائط قاعدة لبيانات األس

 2008حاليًا على إصدار خرائط مرومنة وفقًا للنظام العربي الموحد الذي أقر في بيروت عام 
حفاظًا على الهوية التاريخية والجغرافية لألسماء الجغرافية اللبنانية،وذلك إستنادًا لقرار صادر 

 .عن قيادة الجيش اللبناني


