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  ورقة عمل  ملخص

  مشروع قرار العتماد النظام العربي المشترك: الموضوع

  العمید الركن المتقاعد مارون توفیق خریش   : المنظم
  

  :تحتوي ورقة العمل على

ملّخص عن تاریخ تطور النظام العربي المشترك لنقل األسماء الجغرافیّة من األحرف العربیة إلى 

وعلى اقتراح قرار لتقدیمھ إلى  (Romanization) العملیة المسّماة النقحرة، الالتینیةاألحرف 

 2012المؤتمر العاشر للخبراء العالمیین في األسماء الجغرافیة التي ستعقد أواخر شھر تموز 

في مبنى األمم المتحدة في نیویورك لدراستھ خالل المؤتمر وإصداره بقرار عن ھذا المؤتمر 

وزیعھ على الدول األعضاء في المجموعة العالمیة وعلى المنظمات الدولیّة ذات الّصلة ونشره وت

   Google و (ISO) باستخدام األسماء الجغرافیة كمنظمة المعاییر والمقاییس العالمیة

  Earth.    

كما توصي الورقة الدول العربیة لمتابعة تطبیقھ تطبیقاً أمیناً، والدول التي تعاني من بعض 

صعوبات في نقل بعض األحرف التي تلفظ بأحرف غیر موجودة في اللغة العربیة باستخدام ال

  .األحرف الخاصة بھا في الخرائط المحلیة حیث نشأت اللھجات
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  :1971نظام بیروت  

وقد صدر عن ھذا ". حلقة الخبراء العرب باألسماء الجغرافیة"مؤتمٌر لخبراء األسماء الجغرافیة باسم  1971عام  عقد في بیروت

وأرفق بھذه . المؤتمر توصیة رقمھا أربعة في قائمة التوصیات نصَّت على توحید كتابة الحروف العربیة بما یقابلھا بالالتینیة

  .الـ التعریف قبل األحرف الشمسیة والقمریةالتوصیة جدوالً بھذه األحرف، ومالحظة حول كتابة 

 مالحظات مثال ما یقابلھ الحرف
  الالتینیة العربیة  
  Arbīl أربیل A أ

  Banhā بنھا B ب
  Tadmur تدمر T ت
  ārtharTh ثرثار Th ث
  Jabal جبل J ج
  simH حمص H ح
  aybarKh خیبر Kh خ
  Dammām دمام D د
  ahbānDh ذھبان Dh ذ
  hRafa رفح R ر
  Zabīd زبید Z ز
  ’Sīna سیناء S س
  ibīnSh شبین Sh ش
  afadS صفد S ص
  Dab’ah ضبعھ D ض
  atanT طنطا T ط
  ahrānZh ظھران Zh ظ

  Akkā‘ عكا A‘ ع   بالفتحة
  Irāq‘  عراق I‘ ع   بالكسرة
  Umān‘ عمان U‘ ع   بالضمة

  Ba‘labak بعلبك ‘ (في وسط الكلمة)ع   بالسكون 
  adīrGh غدیر Gh غ
  Fālūjah فالوجة F ف
  artQa قطر Q ق
  Kūt كوت K ك
  Lībyā لیبیا L ل
  rsMi مصر M م
  Najd نجد N ن
  Hīt ھیت H ھـ
  Wahrān وھران W و
  Yaman یمن Y ي

 على الحروف المطلوبة في الوسط وفي آخر الكلمة مثل وتوضع                                                       الھمزة    
  ’Karbalā كربالء ’ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


6th Arab Conference on Geographical Names-‘Ammān   July 2012 

  Bi’r بئر  
  Tal تل A الفتحة
  Irbid إربد I الكسرة
  Al Quds القدس U الضمة

 
  Bāb Al Mandab باب المندب Ā الفتحة مع األلف
  Al Madīnah المدینة Ī الكسرة مع الیاء
  Sūr صور Ū الضمة مع الواو
  rātahsMu مصراتھ H (ه)التاء المربوطة 
  ‘Birket as Saba بركة السبع T في الجملة المركبة (ة)التاء المربوطة 

 :الـ التعریف

 بالنسبة للكلمات الشمسیة یُكتب الحرف األول مكرر مع فاصل (: بین الحرفین) شرطھ  

 as - Sayyidah السیدة

 āriqahSh - sha الشارقة

 :وبالنسبة للكلمات القمریة تكتب األلف والالم ال 

 Al Jabal الجبل

 Al Wādī الوادي

  :1972ل نظام بیروت المعدّ 

ونشر بالوثیقة  II/8القرار رقم  1972صدر عن المؤتمر الثاني لخبراء المجموعة العالمیة لألمم المتحدة الذي عقد في لندن عام 

 .وأوصى ھذا القرار باعتماد ھذا النظام المعدل في الدول التي تعترف بھ وُدعي نظام بیروت المعّدل  E/conf.61/L71رقم 

1  2  3  4  5 
 A- ,’    ء   1
 B- ا    ا   2
 b ب  ب  ب  ب   3
 tC ت  ت  ت  ت   4
 th ث  ث  ث  ث   5
 j ج  ج  ج  ج   6
 ḩ ح  ح  ح  ح   7
 kh خ  خ  خ  خ   8
 d د    د   9

 dh ذ    ذ   10
 r ر    ر   11
 z ز    ز   12
 s س  س  س  س   13
 sh ش  ش  ش  ش   14
ص   15 ص  ص  ص  ş 

ض   16 ض  ض  ض  ḑ 
 ţ ط  ط  ط  ط   17
 z̧ ظ  ظ  ظ  ظ   18
 ‘ ع  ع  ع  ع   19
 gh غ  غ  غ  غ   20
 f ف  ف  ف  ف   21
 q ق  ق  ق  ق   22
 k ك  ك  ك  ك   23
 l ل  ل  ل  ل   24
 m م  م  م  م   25
 n ن  ن  ن  ن   26
 hC ھ  ھ  ھ  ه   27
 w و    و   28
 y ي  ی  ی  ي   29

  

َب   1 a 

بَْو   2 aw 
بَْي   3 ay 
ِب   4 i 
ُب   5 u 
ْب   6 (A) 
 ā بَا   7
 ā آ   8
بِي   9 ī 

بُو   10 ū 
بَى   11 á 
ًب   12 an 
ٍب   13 in 
ٌب   14 un 
ّب   15 (B) 
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  :2002ورقة برلین  

لم یجتمع الخبراء العرب بعد صدور القرار ولمّدة طویلة لوضع تعلیمات تطبیقیة واالتفاق على تفاصیل تطبیق نظام بیروت المعدل، 

ولم یُطبَّق في جمیع الدول العربیّة التي كانت . الذي اعتبرتھ بعض الدول كنظام یمیل إلى اللغة اإلنكلیزیة أكثر منھ إلى اللغة الفرنسیة

ففي لبنان لم یُطبَّق النظام ألن المدیریة المسؤولة عن كتابة أألسماء لم تحّدث الخرائط المصنوعة من قبل الفرنسیین . مة مختلفةتعتمد أنظ

الفرنسي الذي طُبِّق  IGNوبقیت األسماء على الخرائط مكتوبة حسب نظام . 1990حتى عام  1975بسبب اندالع األحداث اللبنانیة عام 

  .ویحتوى ھذا النظام على خمسة جداول وقاعدة واحدة لكتابة الـ التعریف. 1963منذ عام  رسمیّاً في لبنان

كما طُبِّق في مصر وقطر والمملكة العربیة السعودیة وسوریا ولیبیا وعمان واألردن والعراق والبحرین واإلمارات العربیة المتحدة 

في األمم المتحدة مطبَّق بخجل مع بعض التعدیل في ھذه الدول وفي  وبقي النظام الذي أُقرِّ  .PCGN وBGN  والیمن والكویت نظام

  .باقي الدول العربیة

ومؤتمراتھا طلبت من المجموعة العربیة االجتماع  UNGEGN وقد صدرت عدة توصیات وقرارات عن دورات المجموعة العالمیة

ات الرسمیة في الدول العربیة العاملة في مجال كتابة األسماء واالتفاق على تعدیل النظام بما یتالءم مع حل المشاكل التي واجھت السلط

  .الجغرافیة عند تطبیقھ

الذي طلب من  UNGEGN الصادر عن المؤتمر األممي السابع للمجموعة العالمیة 1998نیویورك  VII/4 وتجدر اإلشارة إلى القرار

أجل عقد مؤتمر للنظر في الصعوبات التي تعترض تطبیق نظام جامعة الدول العربیة ومن خالل مؤسساتھا المختصة متابعة الجھود من 

  .بیروت المعدل وإرسال اقتراح حل في أقرب وقت إلى المجموعة العالمیة للخبراء المعنیین بتوحید األسماء الجغرافیة

األحرف التي كانت وأصدروا ورقة بتعدیل بعض  2002لندن  UNGEGNلذلك اجتمع الخبراء العرب على ھامش المؤتمر الثامن للـ  

  .1972معتمدة في نظام بیروت المعدل أیضا،ً الصادر عن المؤتمر الثاني عام 

 

 2002برلین - ورقة بیروت المعّدلة
Arabic 

Character 
Romanization 

Arabic 

Character 
Romanization 

 Q ق A أ
 K ك B ب
 L ل T ت
 M م TH ث
 N ن J ج

 H ح
 ھـ

والتاء المربوطة 

 نھایة الكلمةفي 
H 

 KH خ
  و

في أول ووسط ( 

 )الكلمة
W, Ū, ū 

 Y, Ī ي D د
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 a فتحة قصیرة DH ذ
 ā (ــا)فتحة طویلة  R ر
 ā (آ)ألف ممدودة  Z ز
ألف مقصورة  S س

 
a′ 

 u ضمة قصیرة SH ش
 ū ضمة طویلة S ص
 i كسرة قصیرة D ض
 ī كسرة طویلة T ط
   DH ظ
 ’ ھمزة ‘ ع

 شّدة GH غ
Doubling the 

letter 

   F ف

 

  :2007د النظام العربي الموحّ  

وفي تونس على ھامش الدورة الجھویة التعلیمیة عام )  2004المؤتمر العربي الثاني (بعد عدة اجتماعات للخبراء العرب في لیبیا 

سعى مندوب لبنان العمید . 2006فیینا عام وكذلك على ھامش الدورة الثالثة والعشرین للمجموعة العالمیة التي ُعقدت في . 2007

فتم عقد االجتماع . الركن مارون خریش وبطلب وتكلیف الخبراء العرب إلى عقد اجتماع برعایة جامعة الدول العربیة في بیروت

 2002 وصدر عن ھذا المؤتمر توصیة باعتماد ورقة بیروت المعدلة في برلین عام. 2007باسم المؤتمر العربي الثالث بیروت 

وتمَّ تصدیقھا من . مع تعلیمات تطبیقیة دعیت بمجملھا النظام العربي الموحد لنقل األسماء الجغرافیة العربیة إلى األحرف الالتینیة

  .قبل جامعة الدول العربیة ممثلة باألمین العام المساعد للجامعة بحضور وفد تقني ساھم في وضع النظام ومناقشة بنوده
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  ةة إلى األحرف الالتینیّ العربیّ  األحرفة نقل أبجدیّ 
ARABIC TRANSLITERATION ALPHABET 

                           
Arabic 

Character  

Romanization  Arabic Character Romanization  

 GH  غ ’  ء  

 F  ف  Â ا

 Q ق  B ب

 K ك T ت

  L ل TH ث

 M م J ج

 N ن  H  ح

  ھـ KH خ
 H نھایة الكلمة والتاء المربوطة في

 W, Ū و D د

 Y, Ī ي DH ذ

  a فتحة قصیرة R ر

  ā فتحة طویلة Z ز

  ā )آ(ألف ممدودة  S س

   ´A  )ى(ألف مقصورة  SH ش

 u ضّمة قصیرة S ص

 ū ضّمة طویلة D ض

 i كسرة قصیرة T  ط

 ī كسرة طویلة DH  ظ

 Doubling the letter  شّدة ‘  ع
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 ؟  Transliterationالموحد شروط نقل األسماء من األحرف العربیة إلى األحرف الالتینیةھل یستوفي النظام العربي 

  ?ما ھي الشروط العالمیة التي یجب أن تتوفر في أي نظام لكي یصبح مقبوالً العتماده لدى المجموعة العالمیة   

 یجب أن یكون لكل حرف قیمة فونولوجیة  - أ

 )وجود أحرف ویونیكود(الحاسوب یجب أن یكون سھل الكتابة على أجھزة   - ب

 .والمشّكلة   یجب خلق برامج لتسھیل كتابة األحرف الثنائیة  - ت

 یجب توفّر إمكانیة عكس عملیة النقل بواسطة النظام دون الحاجة الى خلق قواعد جدیدة  - ث

  یجب أن تكون عملیة نقل األسماء بسیطة وغیر معقّدة  - ج

  :القیمة الفونولوجیة لألحرف  .أ 

باإلضافة إلى أن  .ثةالمحدّ أن جمیع األحرف العربیة لھا مثیل في األبجدیة الصوتیة العالمیة  یة الصوتیة العربیةاألبجدتبیّن     

ویمكن للخبراء والمستخدمین لألبجدیة العربیة االطالع .ً القیمة الفونولوجیة لألبجدیة العربیة منشورة ومعروفة عالمیا

یمكن بواسطتھا التفریق بین الثا والذا وبین السین والصاد وبین الدال والضاد وبین علیھا وكتابة األسماء على أساسھا، إذ 

كة  الذال والظاء وبین الھمزة والعین وھناك تمثیل لجمیع األحرف البسیطة والمركبة والمحرَّ

 :سھولة كتابة األسماء باألحرف الالتینیة  .ب 

 أ ب ت ج د ر ز س ق ف ك ل م ن ھـ  و ي: یة ھي سھلة النقلأألحرف البسیطة التي لھا ما یقابلھا في األبجدیة الالتین

A B T J D R Z S F Q K L M N H W Y 

ً   Th   Kh Dh Sh Ghثاء غین شین ذال خاء : األحرف الثنائیة   .وتعتبر أیضاً سھلة االستعمال. متعارف علیھا عالمیا

وھي . UNICODEلھا رموز في جداول   Ū  Ī Ā  T D S Hحاء ص ض طاء الف یاء واو: األحرف المشكلة

  .مستعملة في عّدة أنظمة رومنة أخرى

  .یمكن كتابتھ بشكل بسیط أو تمثیلھ برمز خاص على لوحة المفاتیح DHظاء : الحرف الثنائي المشكل

ً  )’ ‘(وعینالعالماتان الصوتیتان ھمزة                       .معروفتان ومستعملتان عالمیا

جمیع ھذه األحرف لھا قیمة فونولوجیة صوتیة في األبجدیة الصوتیة العالمیة أو األبجدیة الصوتیة العربیة ویمكن                    

لتعریف غیر العرب على كیفیة لفظ ھذه األحرف إضافة خانة على ملف األبجدیة في الحواسیب لسماع الصوت الذي 

 .یمثلھ الحرف العربي

 :بواسطة برامج مستحدثةكتابة األحرف   .ج 

كما یمكن من أجل كتابة أحرف النظام العربي الموحد خلق برنامج ینقلھا بشكل أوتوماتیكي من لوحة المفاتیح إلى     

شاشة الحاسوب وھذا البرنامج ھو محل اھتمام المبرمجین اللبنانیین والعرب وأعتقد بأن أكثر من محاضر سوف 

  .یع أن نتبنى برنامج ونعمل على تطویره في السنوات القادمةیتطرقون إلى ھذا الموضوع ونستط

 

 :عكس عملیة نقل االسم  .د 
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ھل یمكن عكس عملیة نقل االسم العربي أي ھل نستطیع أن نعید نقل االسم العربي المكتوب باألحرف الالتینیة إلى  

 الحرف العربي بنفس السھولة؟

وبالفعل جاءت جمیع الحروف مطابقة وما . سماء لیتقیدوا بھذا الشرطلقد جھد الخبراء العرب الذین وضعوا أبجدیة نقل األ

لكنا عكسناھا  Āفلو بقیت األلف المقصورة ممثلة ب . إال من ھذا القبیل) ى( لتمثیل األلف المقصورةA ´ اضافة حرف

بواسطة جمیع البرامج كذلك جاءت جمیع القواعد التطبیقیة للنظام مطابقة لھذا الشرط ویمكن اختبارھا ). ا(ألف طویلة 

  .التي وضعھا الخبراء في مختلف الدول لیثبت لنا ذلك

  ھل تعتبر عملیة نقل األسماء بواسطة النظام العربي الموحد بسیطة أم معقدة؟  -ھـ 

طت بعض قواعد اللغة العربی ة لكي تأتي إذا تفحّصنا القواعد التطبیقیة المرفقة بأبجدیة الرومنة العربیة لتبین لنا أنھا قد بَسَّ

وإعتبرتھا دائماً ھمزة  Abd ul Malik‘فتجاوزت القواعد استعمال ھمزة الوصل . عملیة الرومنة بسیطة، وغیر معقدة

وتحاشت كتابة األسماء المركبة بوضع  .وتجاوزت استعمال الحركة والتنوین في آخر الكلمة Abd Al Malik‘ .قطع 

  . خطوط وصل أو تفریق بینھا

وكل ما في األمر ان بعضاً . إعتراض من أي خبیر بخصوص تطبیق النظام فیما یتعلق بالقواعد التطبیقیة لھذا لم یرد أي

وأن . منا اختلط علیھ أننا نستعمل اللغة العربیة الفصحى المشتركة بیننا التي نعتبرھا اللغة الموحدة والتي نتكلم ونكتب بھا

فال یمكن كتابة القاف آ ف . لیّاً على غیر ما یُلفظ في لغتنا المشتركةال مجال إلضافة أي حرف بأي شكل، ألننا نلفظھ مح

، وال األلف واو، وال الیاء في آخر الكلمة جیم، ألننا نلفظھا كذلك في بعض GUIM چأو الجیم . GAFڠ أو غاف 

أما األسماء . صل العربيبل یجب علینا تطبیع الكلمات العربیة التي نلفظھا باللھجات المحلیة وإعادتھا إلى األ. اللھجات

ً على أصولھا ومعانیھا الثقافیة والتاریخیة  ً لما تُلفظ في ھذه اللغات، حفاظا ذات األصول غیر العربیة فیجب كتابتھا وفقا

وھنا یمكن ترك خصوصیّة بھذا المعنى لبعض الدول العربیّة . والدینیة التي تخصُّ الشعوب واألقلیات التي تستخدمھا

  .چ ـلكتابة حرف ال

ً اذالخطوات الواجب اتخ   :ھا لتطبیق النظام عالمیا

في كل الدول العربیة التي لم یصدر بھا قرار لغایة اآلن، بطلب من رئیس المؤسسة المسؤولة عن  استصدار قرار .1

 .توحید األسماء الجغرافیة، یقضي باستخدام النظام العربي الموحد دون سواه

بكتابة األسماء على الخرائط وفي المعاجم واألطالس وعلى الفتات المدن والقرى والمعالم الطبیعیة  تطبیق ھذا النظام .2

 .2007واالصطناعیة وفقاً لقواعده التطبیقیة الموضوعة عام 

من كل بلد عربي إلى رئاسة الشعبة، لترفع ھذه الكتب بدورھا إلى المجموعة العالمیة في  إعالن ذلك بإرسال كتاب .3

 .2012ا العاشر عام مؤتمرھ

في جمیع الدول العربیة الستخدامھ من قبل كل المؤسسات في كل دولة، وفي الجامعات والمعاھد  نشر ھذا النظام .4

 .والمدارس بطریقة موّحدة
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من قبل الشعبة العربیة في ھذا المؤتمر الكریم، والتقدم بھ من قبل رئاسة الشعبة الى  القرار المرفق مشروع تبني .5

واإلجماع علیھ في ھذا المؤتمر العالمي إلصداره بقرار لكي یطبق  2012آب -تموز UNGEGNالمؤتمر العاشر للـ 

 .الجغرافیّة في جمیع الدول العربیة ولدى المنظمات الدولیة ذات الصلة بموضوع استخدام األسماء

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Resolution No…./10 
The Conference, 
Considering resolutions 8 of the second United Nations Conference on the 
Standardization of Geographical Names, 
Noting the system adopted by the Arabic experts at the conference held at 
Beirut 2007 called “Unified Arabic transliteration system”, which is 
reproduced in the annex to this resolution 
Further noting the practical amendments and corrections carried out and 
agreed upon by the representatives of the Arabic-speaking countries at the 
4th Arab Conference on Geographical Names Held at Beirut, 2008.  
Knowing that the League of Arab States LAS has approved this system at 
Beirut conference 2007 and agreed on the practical amendments adopted 
by the 4th Arab Conference 2008, 
Recommends the adoption of the “Unified Arabic transliteration system” 
(Beirut 2007 system), as shown in the annex to this resolution for the 
Romanization of the geographical names within those Arabic-speaking 
countries where this system could be officially acknowledged. 
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