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مقدمه :
فى ھذا التقرير نقدم موجز عن اإلطار القانونى لتوحيد األسماء الجغرافية فى جمھورية مصر العربية  ,والذى
يتضمن الجھات المسئولة عن توحيد األسماء الجغرافية فى جمھورية مصر العربية والقوانين والقواعد التى تحكم
عملھا .
كما نستعرض أنشطة مصر فى مجال توحيد االسماء الجغرافيه فى الفتره من  1010الى  2012ومنھا
المشاركة فى عديد من المؤتمرات الدولية واإلجتماعات ذات الصلة وفى أعمال اللجان الفنية لفريق الخبراء و
الشعبة العربية .
كما إھتمت مصر بنشر تقارير األنشطة الخاصه بھا فى النشرات المعلوماتية لفريق الخبراء,المشاركه فى مسابقات
األسماء الجغرافية األفريقية المقامة على ھامش دورات فريق خبراء األمم المتحدة المعنى باألسماء الجغرافية حيث
فازت بالمركز الثانى على مستوى الدول اإلفريقية للدورتين المتتاليتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين
لفريق خبراء االمم المتحده المعنى باألسماء الجغرافية .
ساھمت مصر بتحديث قاعدة بيانات األسماء الجغرافية للعالم UNGEGN World Geonames Database
بأسماء المدن المصرية التى يزيد عدد

سكانھا عن  100000نسمة والملفات الصوتية لنطق أسماء المدن ,

ويشارك خبراء منھا مع الفريق العامل فى إفريقيا بتطوير برمجية لألسماء الجغرافية االفريقية African
.http://geoinfo.uneca.org/geonyms Geonym

أوال -:اإلطار القانونى لتوحيد األسماء الجغرافية فى جمھورية مصر العربية :
 -1الجھات المسئولة عن األسماء الجغرافية بجمھورية مصر العربية :
أ -يختص السيد  /رئيس الجمھورية بإنشاء وتسمية المحافظات ووضع الحدود اإلدارية والتعديالت الخاصة
بھا.
ب -يختص السيد  /رئيس الوزراء بتسمية المدن والمراكز واألقسام واألحياء والتعديالت الخاصة بھا.
ج -يختص الساده المحافظون بإنشاء وتسمية القرى والتوابع والشوارع والميادين وجميع المعالم الحكومية
داخل نطاق محافظاتھم بطلب من المجلس الشعبى المحلى .
د -يختص السيد  /وزير الداخلية بتسمية والتعديل فى أسماء األقسام والشياخات .
ھـ -يختص الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بجمع وتوحيد ونشر ھذه األسماء فى أدلة
رسمية واستخدامھا فى نظم المعلومات الجغرافية حيث يعتبر الجھاز المركزى للتعبئة العامة
واإلحصاء بمقتضى القرار الجمھورى رقم  2915لعام  1964ھو الجھة الرسمية لجمع البيانات
والمعلومات اإلحصائية وإعدادھا وتجھيزھا ونشرھا .
و -تختص الھيئة المصرية العامة للمساحة بتوقيع األسماء الجغرافية المصرية على الخرائط المساحية من
مختلف المقاييس .وتقوم الھيئة المصرية العامة للمساحـة بإنتاج وتحديث وتوزيع المعلومات الجغرافية
الحديثة الدقيقة لدعــم اإلحتياجات القومية وتصف ھذه المعلومات الجغرافيـة األراضى المصريـة والمعالم
الموجودة وملكيتھا ويتم تسليم ھذه المعلومات فى شكل أعمال مساحية ونظم معلومات جغرافية وقواعـد
بيانات رقمية ومنتجات وخدمات أخرى كما قامت الھيئة بــإنشاء بوابة اليكترونية لعرض منتجاتھا من
الخرائطhttp://www.esa.gov.eg/.

س -يختص مجمع اللغة العربية بدراسة األعالم األجنبية ،والعمل على توحيدھا بين الناطقين بالعربية
والبحث فى األصول اللغوية لألسماء الجغرافية المصرية .
 -2القوانين والقواعد التنظيمية:
أ  -قرار رئيس جمھورية مصر العربية بالقانون رقم  43لسنة  1979لنظام الحكم المحلى الباب االول :
مادة  -:1وحدات اإلدارة المحلية ھي المحافظات والمراكز والمدن واألحياء والقرى  ,ويكون لكل
منھا الشخصية االعتبارية ويتم إنشاء ھذه الوحدات وتحديد نطاقھا وتغيير أسمائھا وإلغائھا على
النحو التالي-:

المحافظات  :بقرار من رئيس الجمھورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة .
المراكز والمدن واألحياء :بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى
للمحافظة.
القرى :بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس
الشعبي للمحافظة ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة  ,ويكون
للمحافظات ذات المدينة الواحدة الموارد واالختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة  .ويباشر المركز أو
الحي بحسب األحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي ال تدخل فى نطاق وحدات
محلية قرويةhttp://www.ad.gov.eg/Legislative_Section/LawGeneralPost/" .
ب -القانون رقم  2915لسنة  1964م بإنشاء وتنظيم الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء:
www.msrintranet.capmas.gov.eg/ows-img2/public/part33.doc
مادة  : 9يضع الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء برنامجا سنويا للمطبوعات والنشرات
والمؤشرات والبيانات اإلحصائية الالزمة لمختلف قطاعات الدولة وذلك بالتنسيق مع مختلف األجھزة
المعنية .وللجھاز أن يتولى بنفسه إصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات اإلحصائية
التي تصدرھا مختلف أجھزة الدولة أو جزء منھا.
مادة  : 10ال يجوز ألية وزارة أو ھيئة أو جھة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أو القطاع العام أو
القطاع الخاص بنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو اإلعالم أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو
معلومات إحصائية إال من واقع إحصاءات الجھاز المركزي لتعبئة العامة واإلحصاء.أما اإلحصاءات
الغير مقررة ضمن برامج الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فال يجوز نشرھا إال بموافقة الجھاز.
مادة  : 11تنشئ كل وزارة ومحافظة وھيئة عامة ومؤسسة عامة إدارة تتبع الجھاز المركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء يطلق عليھا إدارة اإلحصاءات المركزية بالوزارة أو المحافظة أو الھيئة العامة أو
المؤسسة العامة.
جـ -قانون رقم  14لسنة  1982بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية :
http://www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/Chapters.aspx?PKlowID=13
مادة  : 1مجمع اللغة العربية ھيئة علمية مستقلة ،ذات شخصية اعتبارية لھا استقالل مالي وإدارى  ،و تتبع
وزير التعليم ،ومقرھا مدينة القاھرة.

مادة  : 2أغراض المجمع  -:المحافظة على سالمة اللغة العربية،وجعلھا وافية بمطالب العلوم واآلداب
والفنون ،ومالئمة لحاجات الحياة المتطورة,النظر في أصول اللغة العربية وأساليبھا الختيار ما يوسع أقيستھا
وضوابطھا ،ويبسط تعليم نحوھا وصرفھا ،وييسر طريقة إمالئھا وكتابتھا ,دراسة المصطلحات العلمية
واألدبية والفنية والحضارية وكذلك دراسة األعالم األجنبية ،والعمل على توحيدھا بين المتكلمين بالعربية ,
بحث كل ماله شأن في تطوير اللغة العربية والعمل على نشرھا وبحث ما يرد للمجمع من موضوعات تتصل
بأغراضه السابقة .

ثانيا  :المشاركة فى المؤتمرات الدوليه
شاركت مصر فى الفتره من  2007الى  2012فى عديد من المؤتمرات الدوليه ومنھا :
 -1اإلجتماع العاشر للجنة األسماء الدخيله بالنمسا فى الفترة من  25إلى  30إبريل  2010حيث شاركت مصر
بورقة عمل عن األسماء الدخيلة بمصر.
 -2اإلجتماع الخامس والثالثون للجنة الفنية الدائمة لإلحصاء بجامعة الدول العربية  2010شاركت مصر بورقة
عمل عن أھمية توحيد األسماء الجغرافيه فى العمل اإلحصائى وفى صنع القرار.
 -3شاركت مصر بأوراق عمل فى الدورة السادسة والعشرين لفريق خبراء األمم المتحده المعنى باألسماء
الجغرافية المنعقدة بفيينا النمسا فى الفتره من  6-2مايو . 2011
 -4اإلجتماع التحضيرى الثانى للجنه الخبراء المقترحه الداره المعلومات الجغرافيه المكانيه العالميه المنعقد
بنيويورك  10 -9مايو .2010
 -5المنتدى العالمى األول رفيع المستوى لألمم المتحده إلداره المعلومات الجغرافية المكانيه العالمية المنعقد
بسول كوريا فى الفتره من  24الى  27أكتوبر
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 UNGGIMحيث شاركت مصر بعرض عن تكامل البيانات الجغرافية واإلحصائية وأھمية ھذا التكامل فى
صنع القرار.
 -6ورشة العمل الخاصة بتوحيد األسماء الجغرافية الوطنية بجنوب إفريقيا إبريل . 2012

ثالثا  -:المشاركة فى مسابقات األسماء الجغرافية االفريقية المقامة على ھامش دورات فريق
خبراء األمم المتحده المعنى باألسماء الجغرافية :
 -1فازت المھندسه /ھدى عباس القطب عن مقالھا بعنوان "أسماء مصر وعواصمھا عبر العصور" من مصر
بالمركز الثانى على مستوى المشاركين من الدول اإلفريقية فى مسابقه األسماء الجغرافية اإلفريقية المقامه على
ھامش الدورة السادسة والعشرين لفريق خبراء االمم المتحده لألسماء الجغرافية .

رابعا  -:المشاركة فى أعمال اللجان الفنية لفريق الخبراء و الشعبة العربية :
 -1اإلشتراك فى أعمال لجنة أنظمة الرومنة لبحث المشاكل المترتبة على إستخدام النظام العربى الموحد .
 -2اإلشتراك فى أعمال لجنة أسماء دول العالم بمراجعة تعديالت أسماء الدول من خالل الدليل التقنى لألمم
المتحدة و قاعدة المصطلحات لألمم المتحدة

. /http://unterm.un.orgوالمساعدة الفنية لتصحيح بعض

المشاكل المترتبة من عرض األسماء العربية بطريقة خاطئة فى فى الموقع اإلليكترونى لقاعدة بيانات مدن
العالم .
 -3اإلشتراك فى أعمال لجنة المعاجم الجغرافية و قواعد البيانات التابعة للفريق ومنھا تحديث الموقع
اإلليكترونى للجنة بإضافة محتويين )  ( Announcement and publicationsو إدراج النشرة
المعلوماتية للمؤسسة العالمية للبيانات المكانية بالموقع

GSDIواإلشتراك بتحديث ميثاق عمل اللجنة

ودراسة التقارير التى تعرض على اللجنة.
 -4اإلشتراك بأعمال لجنة المعاجم الجغرافية و قواعد البيانات بالشعبة العربية بإنشاء تصميم للمعجم الجغرافى
العربى بإضافة ملف صوتى و اصل و معنى اإلسم و التصنيف الطبيعى باإلضافة الى حقول البيانات
المتعارف عليھا فى تصميم الفريق الدولى .
 -5المشاركة فى إعداد معجم بالمصطلحات العربية مع لجنة الممصطلحات بالشعبة العربية.
 -6المشاركة فى أعمال الفريق العامل بإفريقيا وإعداد تقرير خطه عمل جاربورن  GAPوتطوير قاعده بيانات
األسماء الجغرافية . Geonym

خامسا -:المشاركة بالنشرات المعلوماتية لفريق الخبراء :
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn_info_bulletins.htm
 -1اإلشتراك بمقال فى النشرة نصف سنوية رقم  37للفريق بعنوان أخبار من مصر و يتضمن ما تم إحرازه من
دعم ألنشطة الفريق.

سماء الجغرافية
جھات المسئوللة عن األ ء
خبراء بتقريرر بخصوص اإلجراءات و القوانين و الج
 -2تم مموافاة فريق الخ
حدة المعنى بااألسماء
 38لفريق خبرراء األمم المتح
الرسمية بمصر وقد تم نشره بالنشرة المعللوماتية رقم 8
جغرافية .
الج
ن المؤتمر العرربى الخامس لألسماء الجغررافية وتم نشرره فى النشرة اإلعالمية
 -3موافاة فريق الخبراء بتقرير عن
رقمم  39للفريق.
المستوى لألمم المتحدده لتكامل المععلومات الجغررافية العالمية
ى
ن أول منتدى ععالى
 -4موافاة فريق الخبراء بتقرير عن
المننعقد بسول كووريا فى الفترهه من 24

ر
اللى 26
أكتوبر http://ggim.un.org/forum1.html 2011

شرة اإلعالميةة رقم  42للفرريق.
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