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  : قدمھم
والذى ، طار القانونى لتوحید األسماء الجغرافیة فى جمھوریة مصر العربیة فى ھذا التقریر نقدم موجز عن اإل

یتضمن الجھات المسئولة عن توحید األسماء الجغرافیة فى جمھوریة مصر العربیة والقوانین والقواعد التى تحكم 

  .عملھا 

 ةركمشاومنھا ال 2012الى  1010فى الفتره من  فى مجال توحید االسماء الجغرافیھ  أنشطة مصر  نستعرضكما 

لشعبة العربیة اعمال اللجان الفنیة لفریق الخبراء و أفى عدید من المؤتمرات الدولیة واإلجتماعات ذات الصلة  وفى 

.  

  

مسابقات المشاركھ فى ،المعلوماتیة لفریق الخبراءالنشرات بنشر تقاریر األنشطة الخاصھ بھا فى  ھتمت مصرإكما 

حیث  ةالمعنى باألسماء الجغرافی ةعلى ھامش دورات فریق خبراء األمم المتحد ةالمقام ةفریقیاأل ةالجغرافی األسماء

والعشرین  ةوالسادس ة والعشرینالخامس المتتالیتین تینرلدول ةفریقیبالمركز الثانى على مستوى الدول اإل تزاف

  . ةالجغرافی األسماءلفریق خبراء االمم المتحده المعنى ب

  

 UNGEGN World Geonames Databaseالجغرافیة للعالم  األسماءقاعدة بیانات بتحدیث   ساھمت مصر

یشارك و،  سماء المدنألنطق  ةوالملفات الصوتی نسمة 100000سماء المدن المصریة التى یزید عدد   سكانھا عن أب

 African Geonym ةاالفریقی ةسماء الجغرافیلأل ةفریقیا بتطویر برمجیإخبراء منھا  مع الفریق العامل فى 

http://geoinfo.uneca.org/geonyms.  
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  : ةمصر العربی ةفى جمھوری ةسماء الجغرافیطار القانونى لتوحید األاإل - :أوال
 :الجھات المسئولة عن األسماء الجغرافیة بجمھوریة مصر العربیة   -1

الخاصة رئیس الجمھوریة بإنشاء وتسمیة المحافظات ووضع الحدود اإلداریة والتعدیالت / السید  یختص  - أ

  .بھا

  .بھابتسمیة المدن والمراكز واألقسام واألحیاء والتعدیالت الخاصة  رئیس الوزراء /السید  یختص  - ب

یختص الساده المحافظون بإنشاء وتسمیة القرى والتوابع والشوارع والمیادین وجمیع المعالم  الحكومیة    - ج

  .داخل نطاق  محافظاتھم  بطلب من المجلس الشعبى المحلى 

 .وزیر الداخلیة بتسمیة والتعدیل فى أسماء األقسام والشیاخات  /السید  یختص  -د

حصاء بجمع وتوحید ونشر ھذه األسماء فى أدلة رسمیة للتعبئة العامة واإلیختص الجھاز المركزى  -ھـ

 اإلحصاءالجھاز المركزى للتعبئة العامة وتبر یعحیث واستخدامھا فى نظم المعلومات الجغرافیة 

والمعلومات  لجمع البیانات یةالرسم جھةال ھو   1964 لعام  2915رقم الجمھورى قرار ال بمقتضى

 .اإلحصائیة وإعدادھا وتجھیزھا ونشرھا 

تختص الھیئة المصریة العامة للمساحة بتوقیع األسماء الجغرافیة المصریة على الخرائط المساحیة من  -و

المعلومات الجغرافیة  إنتاج وتحدیث وتوزیعبالھیئة المصریة العامة للمساحـة  تقومو .مختلف المقاییس

الجغرافیـة األراضى المصریـة والمعالم  الحدیثة الدقیقة لدعــم اإلحتیاجات القومیة وتصف ھذه المعلومات

مساحیة ونظم معلومات جغرافیة وقواعـد  أعمال فى شكل الموجودة وملكیتھا ویتم تسلیم ھذه المعلومات

یكترونیة لعرض منتجاتھا من اء بوابة الــإنشقامت الھیئة بكما أخرى  بیانات رقمیة ومنتجات وخدمات

   /http://www.esa.gov.eg.الخرائط

والبحث  بالعربیة الناطقیندراسة األعالم األجنبیة، والعمل على توحیدھا بین بیختص مجمع اللغة العربیة  -س

  .فى األصول اللغویة لألسماء الجغرافیة  المصریة 

  :والقواعد التنظیمیةالقوانین  -2

: المحلى الباب االول نظام الحكم ل 1979لسنة  43قرار رئیس جمھوریة مصر العربیة بالقانون رقم   -أ   

ویكون لكل ، والمراكز والمدن واألحیاء والقرى  المحلیة ھي المحافظات  وحدات اإلدارة  -:1مادة 

وتحدید نطاقھا وتغییر أسمائھا وإلغائھا على النحو ھذه الوحدات  منھا الشخصیة االعتباریة ویتم إنشاء

  -:التالي
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  .نطاق المحافظة مدینة واحدة  بقرار من رئیس الجمھوریة ویجوز أن یكون : المحافظات

بقرار من رئیس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى : المراكز والمدن واألحیاء

  .للمحافظة

المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس  بناء على اقتراحبقرار من المحافظ  :ىالقر

ویكون ، مجموعة من القرى المتجاورة  ویجوز أن یشمل نطاق الوحدة المحلیة للقریة  الشعبي للمحافظة

ویباشر المركز أو  . واالختصاصات المقررة للمحافظة والمدینة للمحافظات ذات المدینة الواحدة الموارد

الوحدة المحلیة للقریة بالنسبة للقرى التي ال تدخل فى نطاق وحدات  الحي بحسب األحوال اختصاصات

           /http://www.ad.gov.eg/Legislative_Section/LawGeneralPost ". محلیة قرویة

 :م بإنشاء وتنظیم الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 1964 لسنة  2915القانون رقم  -ب

img2/public/part33.doc-www.msrintranet.capmas.gov.eg/ows 

العامة واإلحصاء برنامجا سنویا للمطبوعات والنشرات یضع الجھاز المركزي للتعبئة  : 9مادة 

انات اإلحصائیة الالزمة لمختلف قطاعات الدولة وذلك بالتنسیق مع مختلف األجھزة والمؤشرات والبی

وللجھاز أن یتولى بنفسھ إصدار جمیع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبیانات اإلحصائیة . المعنیة

 . لدولة أو جزء منھاالتي تصدرھا مختلف أجھزة ا

ال یجوز ألیة وزارة أو ھیئة أو جھة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع  : 10مادة 

الخاص بنشر بأي وسیلة من وسائل النشر أو اإلعالم أي مطبوعات أو نتائج أو بیانات أو معلومات 

أما اإلحصاءات الغیر مقررة .ة العامة واإلحصاءإحصائیة إال من واقع إحصاءات الجھاز المركزي لتعبئ

   .ضمن برامج الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فال یجوز نشرھا إال بموافقة الجھاز

نشئ كل وزارة ومحافظة وھیئة عامة ومؤسسة عامة إدارة تتبع الجھاز المركزي للتعبئة العامة ت : 11مادة 

اءات المركزیة بالوزارة أو المحافظة أو الھیئة العامة أو المؤسسة واإلحصاء یطلق علیھا إدارة اإلحص

  . العامة

  : بإصدار قانون إعادة تنظیم مجمع اللغة العربیة 1982لسنة  14قانون رقم  -جـ
http://www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/Chapters.aspx?PKlowID=13  

  
تتبع و ، ى وإدار ،ذات شخصیة اعتباریة لھا استقالل مالي مجمع اللغة العربیة ھیئة علمیة مستقلة : 1 مادة

  .القاھرة وزیر التعلیم، ومقرھا مدینة
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واآلداب  المحافظة على سالمة اللغة العربیة،وجعلھا وافیة بمطالب العلوم -:أغراض المجمع  : 2 مادة

وأسالیبھا الختیار ما یوسع أقیستھا  النظر في أصول اللغة العربیة،والفنون، ومالئمة لحاجات الحیاة المتطورة

العلمیة دراسة المصطلحات ، طریقة إمالئھا وكتابتھا وضوابطھا، ویبسط تعلیم نحوھا وصرفھا، وییسر

 ، وكذلك دراسة األعالم األجنبیة، والعمل على توحیدھا بین المتكلمین بالعربیة واألدبیة والفنیة والحضاریة

موضوعات تتصل  بحث ما یرد للمجمع منو كل مالھ شأن في تطویر اللغة العربیة والعمل على نشرھا بحث

   .بأغراضھ السابقة

  

  المؤتمرات الدولیھ المشاركة فى :  ثانیا
 :فى عدید من المؤتمرات الدولیھ ومنھا  2012الى  2007شاركت مصر فى الفتره من 

حیث شاركت مصر  2010بریل إ 30إلى  25فى الفترة من بالنمسا للجنة األسماء الدخیلھ جتماع  العاشر إلا -1

  .بورقة عمل عن األسماء الدخیلة بمصر

شاركت مصر بورقة  2010 حصاء بجامعة الدول العربیةإللفنیة الدائمة لجتماع الخامس والثالثون للجنة ااإل -2

 .عمل عن أھمیة توحید األسماء الجغرافیھ فى العمل اإلحصائى وفى صنع القرار

شاركت مصر بأوراق عمل فى الدورة السادسة والعشرین لفریق خبراء األمم المتحده المعنى باألسماء  -3

 . 2011مایو  6-2النمسا فى الفتره من الجغرافیة المنعقدة بفیینا 

اإلجتماع التحضیرى الثانى للجنھ الخبراء المقترحھ الداره المعلومات الجغرافیھ المكانیھ العالمیھ المنعقد  -4

 .2010مایو  10 -9بنیویورك 

ة المنعقد منتدى العالمى األول رفیع المستوى لألمم المتحده إلداره  المعلومات الجغرافیة المكانیھ العالمیال -5

 lh p://ggim.un.org/forum1.htm  2011أكتوبر     27الى   24بسول كوریا فى الفتره من 

UNGGIM  حیث شاركت مصر بعرض عن تكامل البیانات الجغرافیة واإلحصائیة وأھمیة ھذا التكامل فى

 .صنع القرار

 . 2012وحید األسماء الجغرافیة الوطنیة بجنوب إفریقیا إبریل ورشة العمل الخاصة بت -6
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على ھامش دورات فریق خبراء  ةالمقام ةاالفریقی ةسماء الجغرافیألمسابقات افى  ةالمشارك -: لثاثا

 :ة األمم المتحده المعنى باألسماء الجغرافی

من مصر " سماء مصر وعواصمھا عبر العصورأ"ھدى عباس القطب عن مقالھا بعنوان  /فازت المھندسھ  -1

المقامھ على  اإلفریقیة ةالجغرافی األسماءفى مسابقھ  اإلفریقیةبالمركز الثانى على مستوى المشاركین من الدول 

   .  ةالجغرافی لألسماءوالعشرین لفریق خبراء االمم المتحده  ةالسادس ةھامش الدور

 :عمال اللجان الفنیة لفریق الخبراء و الشعبة العربیة أالمشاركة فى  -:رابعا 
 .ستخدام النظام العربى الموحد  إنظمة الرومنة لبحث المشاكل المترتبة على أشتراك فى أعمال لجنة إلا -1

مم ألالدول من خالل الدلیل التقنى ل سماءأسماء دول العالم بمراجعة تعدیالت أفى أعمال لجنة  شتراكإلا -2

المساعدة الفنیة لتصحیح بعض و. /http://unterm.un.orgمم المتحدة    ألقاعدة المصطلحات لالمتحدة و 

لیكترونى لقاعدة بیانات مدن إلسماء العربیة بطریقة خاطئة فى فى الموقع األالمشاكل المترتبة من عرض ا

 .العالم 

لیكترونى إلالجغرافیة و قواعد البیانات التابعة للفریق ومنھا تحدیث الموقع اعمال لجنة المعاجم أفى  شتراكإلا -3

دراج النشرة المعلوماتیة للمؤسسة إو )  Announcement and publications( ضافة محتویین إللجنة ب

التقاریر التى تعرض  ةودراسشتراك بتحدیث میثاق عمل اللجنة إلواGSDIالعالمیة للبیانات المكانیة بالموقع  

  .ةعلى اللجن

نشاء تصمیم للمعجم الجغرافى إبأعمال لجنة المعاجم الجغرافیة و قواعد البیانات بالشعبة العربیة ب شتراكإلا -4

ضافة الى حقول البیانات إلسم و التصنیف الطبیعى باإلضافة ملف صوتى و اصل و معنى اإالعربى ب

 .الدولى المتعارف علیھا فى تصمیم الفریق 

 .ةالعربی ةبالشعبمصطلحات الم ةمع لجن ةعداد معجم بالمصطلحات العربیإ فى ةالمشارك -5

وتطویر قاعده بیانات  GAPعداد تقریر خطھ عمل جاربورن إفریقیا وإعمال الفریق العامل بأفى  ةالمشارك -6

 .   Geonym ةسماء الجغرافیألا

  :المشاركة بالنشرات المعلوماتیة لفریق الخبراء  - :خامسا
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn_info_bulletins.htm    

حرازه من إخبار من مصر و یتضمن ما تم أللفریق  بعنوان  37بمقال فى  النشرة نصف سنویة رقم  شتراكإلا -1

   .نشطة الفریقألدعم 
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سماء الجغرافیة ألجراءات و القوانین و الجھات المسئولة عن اإلتم موافاة فریق الخبراء  بتقریر بخصوص ا  -2

لفریق خبراء األمم المتحدة المعنى باألسماء  38وقد تم نشره  بالنشرة المعلوماتیة  رقم الرسمیة بمصر 

 . الجغرافیة

عالمیة رقم إلسماء الجغرافیة وتم نشره فى النشرة األموافاة فریق الخبراء بتقریر عن المؤتمر العربى الخامس ل -3

 .للفریق 39

 ةالعالمی ةالجغرافیتكامل المعلومات المتحده ل ممألعالى المستوى ل منتدىول أموافاة فریق الخبراء بتقریر عن  -4

  h p://ggim.un.org/forum1.html 2011  أكتوبر 26الى     24المنعقد بسول كوریا فى الفتره من 

UNGGIM للفریق 42عالمیة رقم إلوتم نشره فى النشرة ا. 

 : ةالجغرافیسماء ألالخاصھ با عالمیھقواعد البیانات ال -:سادسا
 UNGEGN Worldسماء الجغرافیة للعالم ألقاعدة بیانات ابتحدیث  ةت مصر بالمشاركقام -1

Geonames Database نسمة 100000سماء المدن المصریة التى یزید عدد  سكانھا عن أب 

  . سماء المدنألنطق  ةوالملفات الصوتی

 

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

 African Geonymفریقیھ إلسماء الجغرافیھ األل ةفریقیا بتطویر برمجیإتشارك مصر مع الفریق العامل فى  -2

http://geoinfo.uneca.org/geonyms 
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