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 حملتوياتا
 


 قلم خضر عبد الرازقب

 رئيس دائرة الترمجة العربية

)٢٠٠٤( 

 

الترمجة والتحرير عن دائرة الترمجة العربية يف األمانة العامة لألمم  صدر دليل 
 . نسخة أوشكت كلها على النفاد٥٠٠وطبعت منه  ٢٠٠٠أبريل /يسانناملتحدة يف 

وحدث أن توليت مهام التدريب يف وقت الحق قبل أن تسند إيلَّ رئاسة الدائرة العربية 
لفترة، وزع الدليل على مجيع اويف غضون هذه . ٢٠٠٢يناير /الثاين انونكيف 

املترمجني القدامى واجلدد بالدائرة ووجدوا فيه خري معني، وهذا ما ملسته حبكم موقعي 
 .يف العمل

وأُرِسلَت من الدليل أعداد كافية للتوزيع على املترمجني و املراجعني يف مقار  
ية، ومنها ب الترمجة العروفضال عن ذلك، فقد بلغين أن بعض معاهد. العمل األخرى

معهد جنيف، قد اهتمت بالدليل ووزعته على طالهبا لتعريفهم بنظام العمل يف ترمجة 
 .وثائق املنظمة وحتريرها وإعدادهم الجتياز امتحانات األمم املتحدة

وقد اقترح البعض ممن عينوا يف الدفعة األخرية قبل أعوام أن يوضع الدليل يف  
 املتحدة حىت قبل قدومهم إىل نيويورك وأماكن مامتحانات األممتناول الناجحني يف 

 .العمل األخرى ملا فيه من التعريف ببيئة العمل اجلديدة وما تقتضيه من العناية وااللتزام
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وعليه، يسعدين وقد اقترب موعد بدء قدوم دفعة جديدة أخرى من املترمجني  
ير يف نسخته رالترمجة والتحواحملررين ومدوين احملاضر املوجزة أن أنشر دليل 

اإللكترونية على شبكة األمم املتحدة الداخلية وخارجها تعميما للفائدة وحىت يكون 
 .بوسع اجلميع االطالع عليه والعلم مبا فيه

ويسعدين أيضا، وقد اقتربت مدة خدميت على االنتهاء بعد أن أمضيت ثالثني  
و ويزداد بني مستخدمي مرى التواصل ينعاما يف خدمة الترمجة العربية باملنظمة، أن أ

اللغة العربية بفضل وسائل االتصال احلديثة، وأرى دائرة الترمجة العربية باألمانة العامة 
لألمم املتحدة تسهم يف هذا التواصل بتعميم خربهتا يف جمال اللغة والترمجة كي تستفيد 

 .منها األجيال وتعينها على حتّمل املسؤولية

 .توفيقواهللا ويل ال 

 لرازقاضر عبد خ

 ٢٠٠٤مايو /يارأ ٢٠
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 قلم حممود السوقيب

 رئيس دائرة الترمجة العربية
)٢٠٠٠( 

طرحت فكرة إصدار مثل هذا الدليل منذ اعتماد اللغة العربية لغة رمسية ولغة  
. ١٩٧٤عمل يف األمم املتحدة، بدءاً بالدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة يف عام 

ئرة تبعاً لتزايد استخدام اللغة العربية يف خمتلف اكن ضغط العمل وتوسعات الدول
هيئات األمم املتحدة، وما ترتب على ذلك من إجراء امتحانات مسابقة وتدريب 

رة اليت استدعتها مواكبة الزيادة يف عبء العمل تممترمجني جدد، فضالً عن اجلهود املس
 . إجناز هذه املهمةوندالت حامللقى على عاتق موظفيها، 

عين ذلك أن مترمجي الدائرة كانوا طيلة هذه الفترة يعملون بال دليل وال يوال  
فالدائرة، أوالً مل تنشأ من العدم، وإمنا كانت توسعة لقسم الترمجة العربية القائم . هاٍد

، الذي كان يترجم أهم وثائق اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف حدود ١٩٥٥منذ عام 
كان سبعة .  اثين عشر موظفا١٩٧٤ًوكان مالكه يف عام .  صفحة كل سنة٤٠٠٠

رئس القسم ومراجعان وأربعة مترمجني، ومخسة يف فئة اخلدمات : منهم يف الفئة الفنية
وكان لدى هذا القسم حصيلة كبرية من املصطلحات املدونة يف بطاقات يرجع . العامة

 .لضمان دقة الترمجة وتوحيد املصطلحاتإليها املترمجون واملراجعون عند احلاجة 
وازداد عدد هذه البطاقات بازدياد عدد العاملني يف الدائرة وعدد الوثائق  

وأصدرت الدائرة عددا من نشرات املصطلحات . الصادرة عنها واملواضيع اليت تتناوهلا
املتخصصة، كفواتح قرارات اجلمعية العامة والنشرات اليت تتناول مصطلحات 
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الدائرة أخصائي مصطلحات متفرغ هلذه الغاية،  يعمل  وعيِّن يف. رات املتخصصةاملؤمت
يف تعاون وثيق مع قسم املصطلحات واملراجع التابع لشعبة الترمجة، اليت مسيت فيما 

 .بعد شعبة الترمجة والتحرير
وعندما حل احلاسوب حمل اآللة الكاتبة تطور استخدام املصطلحات بأن وضعت  

على احلاسوب يسُهلُ على املترجم حفظها  شراهتا يف صورة إلكترونيةقوائمها ون
وعندما ُزوِّد املترمجون باحلواسيب ُوِضَعت . واسترجاعها والتحقق منها عند االقتضاء

ومل تكن . هذه املصطلحات يف قاعدة بيانات شاملة وُزوَِّد هبا املترمجون واملراجعون
 هي حصيلة جهود مشتركة ساهم فيها كل هذه القوائم من صنع فرد بعينه، وإمنا

فكان املترجم . موظفي الدائرة أفراداً ومجاعاٍت على اختالف درجاهتم وطول خربهتم
عندما حيتاج إىل وضع مصطلح جديد يناقشه مع أخصائي املصطلحات ومع مراجع أو 

وعندما ُيتَّفق على املصطلح يعممه . أكثر، مث مسؤول التدريب أو رئيس الدائرة
وهذه ُسنَّةٌ محيدة . خصائي املصطلحات على مجيع املترمجني واملراجعني للعمل بهأ

 .أثبتت صحتها وجدارهتا على مر السنني
وكان مسؤول التدريب ومراقبة اجلودة، األستاذ عبد اجمليد حسن، يدون  

. مالحظات عن لقاءاته مع املترمجني واملراجعني للتدريب والتوجيه وتدارك األخطاء
ها حجماً وتنظيماً إبان وجوده يف طنجة باململكة دفاد من هذه املالحظات وزاواست

املغربية لتدريب مترمجني للعمل يف اللجنة االقتصادية إلفريقيا، وهو جمهود حقق فيه 
جناحاً مل يسبق له مثيل، كما تبيَّن من نتائج امتحان الترمجة الذي أجري يف صيف عام 

١٩٩٣. 
. زيدها ويضعها يف شكل دليلين يبوِّب هذه املالحظات وواتفقُت وإياه على أ 

وبذل يف ذلك جهداً مشكوراً، تشاور يف أدائه مع معظم املراجعني واملترمجني العاملني 
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وكان يطلعين على ما وصل إليه أوالً بأول . يف هذه الدائرة، إن مل يكن معهم مجيعاً
ن هذه املهمة اجلليلة قبيل تقاعده من ويتبادل الرأي معي فيه وفيما يليه إىل أن انتهى م

 .١٩٩٨العمل يف األمم املتحدة يف آخر عام 
، لكن املشاغل ١٩٩٩ الدليل يف أوائل عام اوكانت النية تتجه إىل إصدار هذ 

اليت أخرت كتابته يف البداية أخرت نشره يف النهاية، إىل أن قيض اهللا لنا التوفيق يف 
لدول األعضاء، الذي اطفيفة عليه، خاصة يف عدد نشره اآلن، بعد إدخال تعديالت 

 .تونغا وكرييباس وناورو: زاد بانضمام ثالث دول جديدة إىل املنظمة، هي
وهذا يف نظري دليل جيد وسالح متني يف يد املترجم واملراجع واحملرر واملدوِّن  

لعربية لغةً وحمضِّر النصوص للطباعة وكل من له صلة باألعمال املتصلة باستخدام اللغة ا
ويشرفين أن  أختم عملي رئيساً . مل يف األمم املتحدة يف كل أحناء العاملعرمسيةً ولغة 

لدائرة الترمجة العربية باألمم املتحدة بوضع هذا الدليل بني أيديهم مجيعاً آمالً أن جيدوا 
 .فيه العون والفائدة

 عبد اجمليد حسن وكل وأنتهز هذه املناسبة إلسداء الشكر والعرفان لألخ األستاذ 
مهوا معه يف هذا اجملهود من املراجعني واملترمجني، وكذلك لألخ حممد العريب امن س

إبراهيم الذي عمل معه بال كلل يف طباعة الدليل وكل من سامهوا  معه يف طباعته من 
 .الزمالء يف وحدة جتهيز النصوص العربية بإشراف السيدة جناح برسوم

 .واهللا ويل التوفيق 
 حممود السوقي          
 ٢٠٠٠إبريل / نيسان١٠              
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 حملتوياتا
 اجلزء األول
 حملة تارخيية: أنشطة الترمجة والتحرير

     لصفحةا
 .......................................................................قدمةم ١٩
 -وال     أ .....................................اللغة العربية يف األمم املتحدة ٢٠
 -انيا     ث ....................اختصاصاته وتنظيمه : دمات املؤمتراتخقطاع  ٢٤
  - ١ ..........................................ختصاصاتالا ٢٤
  - ٢ .................................................لتنظيما ٢٥
)أ( .....................عبة التحرير والوثائق الرمسيةش ٢٥   
)ب( ................عبة الترمجة الشفوية واالجتماعاتش ٢٧   
)ج( ............................عبة الترمجة التحريريةش ٢٨   
)د( ......................................عبة النشرش ٢٩   
   )ـه( ..............................كتبة داغ مهرشولدم ٢٩
  - ٣ .......................................لتطورات األخريةا ٢٩
 -الثا     ث ....................................ية العربيةدائرة الترمجة التحرير ٣٢
 -ابعا    ر .....التطورات التكنولوجية وآثارها على الترمجة وخدمات املؤمترات ٣٥
  - ١ ............الستعانة باحلاسوب يف الترمجة والطباعة الذاتيةا ٣٥
  - ٢ .........................................لتعرف الصويتا ٣٧
  - ٣ .................................دمة املؤمترات عن بعدخ ٣٧
)أ( .........................لترمجة التحريرية عن بعدا ٣٧   
)ب( ...........................ة الشفوية عن بعدلترمجا ٣٨   
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 حملتوياتا
 

 )تابع(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 
 دليل العمل: وثائق األمم املتحدة

لصفحةا  
 ..........................................................................قدمةم ٤١
 ....................................................رموز الوثائق–لفصل  األولا ٤٣
 ......................................................رموز اهليئات الرئيسية  - ١ ٤٤
 ...................................................رموز هيئات ثابتة أخرى  - ٢ ٤٤
 .........................................إضافات لتكوين رموز هيئات فرعية  - ٣ ٤٥
 ...................................................رموز لبيان طبيعة الوثائق  - ٤ ٤٦
 ...........................شروح:جمموعة الرمز واملسائل املتصلة هبا–لفصل الثاين ا ٤٧
 .................................................اللغة العربية هي لغة األصل  - ١ ٤٧
 .................................اللغة العربية ولغات أخرى هي لغات األصل  - ٢ ٤٨
 ...............................................إصدار تصويب بالعربية فقط  - ٣ ٤٨
 .......................................إصدار تصويب بالعربية ولغات أخرى  - ٤ ٤٩
 ................................................إعادة اإلصدار ألسباب فنية  - ٥ ٤٩
 ..............................................عندما تكون الوثيقة بدون رمز  - ٦ ٥٠
 ..............................................................تاريخ الوثيقة  - ٧ ٥٠
 ........................................................تاريخ احملضر املوجز  - ٨ ٥٠
 ..................................اختالف اللغة املترجم منها عن اللغة األصل  - ٩ ٥١
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 )تابع(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 

 دليل العمل: ائق األمم املتحدةثو
لصفحةا  

 ..............................................كتابة رموز الوثائق والقرارات – ١٠ ٥١
 ........................................................رموز الوثائق   )أ(       ٥١
 ......................................................رموز القرارات )   ب(        ٥٢
 ................................................  الدورات العادية’١             ’ ٥٢
 .............................................  الدورات االستثنائية’٢             ’ ٥٣
 ......................................نائية الطارئةث  الدورات االست’٣             ’ ٥٣
 .....................ل وفئات التوزيع وصفحات احملتوياترقم العم–لفصل الثالثا ٥٥
 ................................................................رقم العمل  - ١ ٥٥
 ..............................................................فئات التوزيع  - ٢ ٥٦
 ............................................احملتويات واملالحظات واجلداول  - ٣ ٥٦
٥٦ )  ......................................................صفحة احملتويات  )أ    
 ....................................................صفحة املالحظات  )ب(       ٥٧
 ............................................حيةا  املالحظات اإليض’١            ’ ٥٨
 ................................................ة  املالحظات النافي’٢            ’ ٦٠
 ....................................................صفحات اجلداول   )ج(       ٦٢
 ......................................................عناوين األماكن   )د(      ٦٤
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 حملتوياتا
 

 )تابع(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 
 دليل العمل: وثائق األمم املتحدة

لصفحةا  
 ......................................................املختصرات–لفصل الرابعا ٦٥
 ................................................االختصار من األمساء العربية  - ١ ٦٦
 ...............................................االختصار من األمساء األجنبية  - ٢ ٦٧
 ...................................ملختصرات الواضحة وموجبات االختصارا  - ٣ ٦٨
 ..................................................ترتيب البلدان–لفصل اخلامسا ٧١
 ..........................................اخلروج عن قاعدة الترتيب اهلجائي  - ١ ٧١
 ..........................................ترتيب أمساء املنظمات واألشخاص  - ٢ ٧٤
 ...............................ترتيب األمساء له األولوية على ترتيب احلواشي  - ٣ ٧٤
 ............................ القوائماستعمال الواو يف قوائم البلدان وغريها من  - ٤ ٧٤
 ..........................................املراجع وكيفية كتابتها–لفصل السادسا ٧٩
 .............................................................املراجع العربية  - ١ ٧٩
 ..........................................أمساء الصحف والدوريات األجنبية  - ٢ ٨٠
 ...........................................عناوين الكتب واملقاالت األجنبية  - ٣ ٨٠
 ..............................رىختقارير األمم املتحدة واملنظمات الدولية األ  - ٤ ٨١
 ....................... التقارير باللغة العربيةيف حاالت صدور النشرات أو )أ(       ٨١
 ..................يف حاالت عدم صدور النشرات أو التقارير باللغة العربية )ب(       ٨١
 .................................................تصويب الوثائق–لفصل السابعا ٨٥
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 )تابع(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 
 دليل العمل: وثائق األمم املتحدة

لصفحةا  
 ....................................................ئق التصويب املستقلةاوث  - ١ ٨٥
 ..لتعديالت اليت ترد ضمن وثائق أو حماضر مترمجة إىل اللغة العربيةالتصويبات وا  - ٢ ٨٧
التصويبات والتعديالت اليت ترد ضمن وثائق أو حماضر غري مترمجة إىل اللغة العربية  - ٣ ٨٨
 ........................اإلشارة ضمن الوثائق إىل تصويبات بلغات غري العربية  - ٤ ٨٩
 .......................................تعديل مشاريع االتفاقيات واملعاهدات  - ٥ ٨٩
 .....................................................تقييم النوعية–لفصل الثامنا ٩٣
 ............................................................. لغة النموذج-وال  أ ٩٣
 ............................................................ بنود النموذج-انيا  ث ٩٤
 .........................................................بيانات عامة – ١         ٩٤
 ......................................................أنواع األخطاء – ٢         ٩٤
 .............................................................التقدير – ٣         ٩٥
 .....................................................مالحظات عامة – ٤         ٩٥
 ...........................................استعمال النموذج واملختصرات -الثا  ث ٩٦
 .............................................................وذج التقييممن         ٩٨
 ...................األرقام الرومانية والترتيب اهلجائي وأمساء الشهور–لفصل التاسعا ٩٩
 ...........................................................األرقام الرومانية  - ١ ٩٩
 ...........................................................الترتيب اهلجائي  - ٢ ١٠٠
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 حملتوياتا
 

 )تابع(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 
 دليل العمل: وثائق األمم املتحدة

لصفحةا  
 ..............................................................أمساء الشهور  - ٣ ١٠٠
 .....................................ألرقام العربية واألرقام اهلنديةا–لفصل العاشرا ١٠١
 .................................................األرقام املستعملة يف الوثائق  - ١ ١٠١
 .......................................................إمهال األرقام اهلندية  - ٢ ١٠١
 ....................................................احملاضر–لفصل احلادي عشرا ١٠٥
 ................................................... بيانات الصفحة األوىل-وال  أ ١٠٦
  ........................................................بيانات عامة– ١          ١٠٦
 ...................................................تاريخ احملضر)أ(              ١٠٦
 .......................................موعد ومكان عقد اجللسة)ب(              ١٠٦
 .....................................رئيس اجللسة ومن حيل حمله)ج              ( ١٠٦
 ...........................................................احلواشي– ٢          ١٠٧
 .............................احملاضر املوجزة للجان اجلمعية العامة )أ(              ١٠٧
 ..................................ات العامةساحملاضر احلرفية للجل )ب(              ١٠٨
 ...................................... احلرفية جمللس األمناحملاضر) ج             ( ١٠٩
 ...........................................حماضر اهليئات الفرعية )د(             ١١٠
 ..........................................حماضر اجللسات املغلقة )ـه(             ١١٣
 ..........................................حماضر اجللسات اجملزأة )و(             ١١٤
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 ليل الترمجة والتحريرد
 

 )تابع(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 
 دليل العمل: وثائق األمم املتحدة

لصفحةا  
 ..........................................لسات وتعليقها ورفعها افتتاح اجل-انيا  ث ١١٥
 .............................................................. منت احملضر-الثا  ث ١١٦
 ...............................كتابة اسم املتكلم وبلده أو لقبه الوظيفي – ١         ١١٦
 ...........................................تقرير إجراءات أثناء اجللسة – ٢         ١١٧
 ...................................اعتماد مشاريع القرارات أو رفضها – ٣         ١١٨
 ..............................................تسجيل نتائج التصويت – ٤         ١١٩
 ..............................................التصويت باإلمجاع )أ(             ١١٩
 .......................................انقسام األصوات بالتساوي )ب(             ١٢٠
 .............................................اقتضاء أغلبية الثلثني) ج            ( ١٢٠
 ......................................الغياب واخلطأ يف التصويت )د(             ١٢١
 .......................................................طرق التصويت – ٥        ١٢٢
   ....................التصويت غري املسجل–لتصويت برفع األيدي  ا)أ(             ١٢٢
 ...........................................التصويت بنداء األمساء )ب(             ١٢٢
 ...............................................التصويت املسجل) ج            ( ١٢٣
 .........................................االنتخابات والترشيحات )د(             ١٢٤
 ................................... االنتخاب باالقتراع السري’١                  ’ ١٢٤
 ...................................... تسمية األعضاء للهيئات’٢                  ’ ١٢٦
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 حملتوياتا
 

 )بعتا(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 
 دليل العمل: وثائق األمم املتحدة

لصفحةا  
 ........................................  الكالم املباشر والكالم غري املباشر-ابعا ر ١٢٦
 ............................................أفعال القول وما شاكلها– ١          ١٢٦
 ........................................................تتابع األزمنة– ٢          ١٢٨
 .............................كالم غري املباشر يف الوثائقلورود صيغة ا– ٣          ١٣٢
 ............................................الكلمات امللقاة باللغة العربية –امسا خ ١٣٣
 ........................................إعداد الكلمات بلغات أجنبية– ١          ١٣٣
 ....................................ترمجة ملخصات الكلمات العربية– ٢          ١٣٣
 ............................تدوين احملاضر املوجزة باللغة العربية–لفصل الثاين عشرا ١٣٥
 ..................................ت العربية وتدوين احملاضرا تلخيص الكلم-وال   أ ١٣٦
 ........................................................إعداد امللخصات -انيا   ث ١٣٧
 ......................................................حجم امللخص– ١          ١٣٧
 ..................................................مواد ينبغي إيرادها– ٢          ١٣٧
 ..................................................مواد ينبغي حذفها– ٣          ١٣٨
 ......................................مواد ينبغي إيرادها بإجياز شديد– ٤          ١٣٩
 .......................................................مدى التغطية– ٥          ١٤٠
 ..................................................ما هي اهليئة؟ )أ(              ١٤٠
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 ليل الترمجة والتحريرد
 

 )تابع(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 
 دليل العمل: وثائق األمم املتحدة

لصفحةا  
 ................................................من الذي تكلم؟ )ب(              ١٤٠
 .....................................ما هو البند موضع املناقشة؟) ج             ( ١٤١
 .................................................املناقشات اإلجرائية– ٦          ١٤١
 ........................................تماثلة يف املضمونالكلمات امل– ٧          ١٤٢
 ...................................................ئلة واألجوبةاألس– ٨          ١٤٢
 ....................................................."إننا"و"حنن  " – ٩         ١٤٣
 ........................................تدقيق النص وتزويده حبواش– ١٠         ١٤٣
 ........................................أهم البنود اليت ينبغي تدقيقها– ١١         ١٤٥
 ................................................تنسيق احملضر املوجز– ١٢         ١٤٦
 ...........................ة لتقديـم املوجزات واحملاضرياملواعيد النهائ– ١٣         ١٤٦
 ...................................تعليقات الوفود على األمانة العامة– ١٤         ١٤٧
 ...................................إرسال نسخ مسبقة من املوجزات– ١٥         ١٤٧
 .....................................االحتفاظ باألشرطة واملذكرات– ١٦         ١٤٧
 .................................االطالع على تصحيحات املراجعني– ١٧         ١٤٧
 ......................................واحملضر املوجزجودة التلخيص– ١٨         ١٤٨
 ..............رير النصوص املقتبسة والنصوص العربية األصلحت–لفصل الثالث عشرا ١٤٩
 ...................................حترير النصوص املقتبسة من ترمجات سابقة  - ١ ١٤٩
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 حملتوياتا
 

 )تابع(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 
 دليل العمل: وثائق األمم املتحدة

لصفحةا  
 .....................................................تصحيح األخطاء  )أ(       ١٤٩
 ..................................................لتدخل يف األسلوب  ا)ب(       ١٤٩
 ........................................ملسميات واملصطلحاتحتديث ا)  ج      ( ١٤٩
 ...............................................حترير النصوص العربية األصل  - ٢ ١٥٠
 ...............................................تعديل األرقام والتواريخ  )أ(       ١٥٠
 .....................................تصحيح األخطاء النحوية واإلمالئية  )ب(       ١٥١
 ............................توحيد أمساء االتفاقيات واملعاهدات واهليئات)  ج      ( ١٥١
 ...................................................األخطاء املوضوعية  )د(       ١٥١
 ..................................االلتزام باأللقاب املستعملة يف الرسائل  )ـه(       ١٥٢
١٥٢ ) ة)  و     ي ب ر ع ل ا ة  غ ل ل ا ب ود  ف و ل ا ا  ه دم ق ت ليت  ا رات  ا ر ق ل ا ع  ي ر .مشا . . . 
 ............................إشارات التصحيح الطباعية الشائعة–لفصل الرابع عشرا ١٥٣
 .............................................أعمال الترمجة–لفصل اخلامس عشرا ١٥٧
 ...............................................................تسلم العمل  - ١ ١٥٧
 .........................................اج املصطلحاتقراءة النص واستخر  - ٢ ١٥٨
 ........................................كتابة النص أو إمالؤه أو طباعته ذاتيا  - ٣ ١٥٩
 ...................................................................املراجع  - ٤ ١٥٩
 .....................................................استعمال املراجع   )أ(       ١٥٩
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 ليل الترمجة والتحريرد
 

 )تابع(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 
 دليل العمل: وثائق األمم املتحدة

لصفحةا  
 ..........................................فق بالوثيقة مراجعرعندما ال ت) ب      ( ١٦٠

 .................................................... احلاسوباستعمال) ج      ( ١٦٢

 ...............................................................االقتباسات  - ٥ ١٦٢

 ..................................................................اهلوامش  - ٦ ١٦٣

 ...................................هل يراجع املترجم ترمجته أم يقرؤها فقط؟  - ٧ ١٦٣

 ..........................................................التشاور يف العمل  - ٨ ١٦٤

 ...............................................االطالع على الوثائق املراجعة  - ٩ ١٦٥

 .....................................ةأعمال املراجعة الذاتي –لفصل السادس عشر ا ١٦٧

 ..............................................................إعداد الترمجة  - ١ ١٦٨

 .................................................................صصالتخ  - ٢ ١٦٨

 ......................................................درجة أمهية النصوص  - ٣ ١٦٨

 .........................................................التنبيه إىل األخطاء  - ٤ ١٦٩

 ............................................................التأين والسرعة  - ٥ ١٦٩

 ...............................................دقة التعبري وسالسة األسلوب  - ٦ ١٦٩

 ........................................................التمرس على القيادة  - ٧ ١٧٠
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 حملتوياتا
 

 )تابع(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 
 دليل العمل: وثائق األمم املتحدة

لصفحةا  
 ............................................. والتنمية الشخصيةالتقييم الذايت  - ٨ ١٧٠

 .............................................أعمال املراجعة –لفصل السابع عشر ا ١٧١

 .........................................................تصحيح النصوص  - ١ ١٧١

 ...................................................................التنسيق  - ٢ ١٧٣

 ...........................................قيادة فرق العمل يف فترات الذروة  - ٣ ١٧٤

 ............................................................الترمجة العاجلة  - ٤ ١٧٤

 ...................................................................التثقف  - ٥ ١٧٥

 .............................................باعة النصوص ط–لفصل الثامن عشر ا ١٧٧

 ...........................................................الكتابة خبط اليد  - ١ ١٧٧

 .......................................................استعمال الديكتافون  - ٢ ١٧٨

 ...............................................الطباعة الذاتية على احلاسوب  - ٣ ١٨٠

 ..........................................................مراجعة النصوص  - ٤ ١٨٠

 ...........................................................مالحظات عامة  - ٥ ١٨١

 ......................النوبات الليلية ونوبات العطل األسبوعية –لفصل التاسع عشر ا ١٨٣

 ........................................................مواعيد النوبة الليلية  - ١ ١٨٤
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 ليل الترمجة والتحريرد
 

 )تابع(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 

 دليل العمل: مم املتحدةثائق األو
لصفحةا  

 .........................................................رئاسة النوبة الليلية  - ٢ ١٨٤

 .....................................االتصال بالدوائر األخرى والتعاون معها  - ٣ ١٨٥

 .......................................................مهام الترمجة العاجلة  - ٤ ١٨٦

 ..........................................................دفتر النوبة الليلية  - ٥ ١٨٦

 ....................................................................اليومية  - ٦ ١٨٧

 .............................................. العطالت األسبوعيةاخلدمة يف  - ٧ ١٨٧

 ..................................................املصطلحات –لفصل العشرون ا ١٨٩

 .................................................طبيعة تكوين الدائرة العربية  - ١ ١٩٠

 ............................................تنوع املصطلح يف البلدان العربية  - ٢ ١٩١

 ....................................استعمال املصطلح الصحيح األكثر شيوعا  - ٣ ١٩٢

 ...............................................استقرار املصطلح باالستعمال  - ٤ ١٩٤

 .........................................................إثراء الثقافة العربية  - ٥ ١٩٥

 ....ة واألشكال البيانية واخلرائط التنظيميةاخلرائط اجلغرافي –لفصل احلادي والعشرون ا ١٩٧

 ..........................................................اخلرائط اجلغرافية  - ١ ١٩٧

 ...........................................................األشكال البيانية  - ٢ ١٩٧
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 حملتوياتا
 

 )تابع(حملتويات ا
 

ثاين ل اجلزء ا
 
 دليل العمل: وثائق األمم املتحدة

لصفحةا  
 ..........................................................اخلرائط التنظيمية  - ٣ ١٩٧

 
ث الثاجلزء ال
 

لغوية ال السالمة 
  ..................................................................لسالمة اللغويةا

ملرفقاتا
 ........................................قائمة بنشرات املصطلحات  –ملرفق األول ا ٢٥١
 ........................................ قائمة مبالحق اجلمعية العامة-ملرفق الثاين  ا ٢٥٣
 ................... قائمة باالتفاقيات واإلعالنات والصكوك األخرى –ملرفق الثالث ا ٢٥٩
 
 
٢٦٩ 

 تسهيال يت اختذها جممع اللغة العربية يف القاهرةل موجز بأهم القرارات ا-ملرفق الرابع  ا
مع   –لعمل املترمجني وواضعي املصطلحات العلمية والفنية والصناعية 

 .................................................. أمثلة وتعليقات
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 ليل الترمجة والتحريرد
 

 الجزء األول 

 لمحة تاريخية: نشطة الترجمة والتحريرأ

 
 قدمةم

والترمجة . فةل بلدا تتحدث بلغات خمت١٨٨يبلغ عدد أعضاء األمم املتحدة اآلن  
هي اجلسر الذي تتالقى عليه العقول والثقافات أمر ال غىن عنه للتفاهم واحلوار ف

 .واألفكار وبدوهنا تقوم احلواجز واألسوار ويغيب الفهم والتفاهم

ولئن كانت اللغات الرمسية ست لغات فقط هي اإلسبانية واالنكليزية والروسية  
كان أي وفد أن يتكلم بلغة أخرى غري هذه اللغات موالصينية والعربية والفرنسية فإن بإ

. وعليه فقط أن يستعني مبترجم شفوي ينقل الكلمة إىل إحدى اللغات الرمسية للمنظمة
 : من النظام الداخلي للجمعية العامة على ما يلي٥٣ويف هذا تنص املادة 

ون عليه كويف هذه احلالة ي. ألي ممثل أن يتكلم بلغة غري لغات اجلمعية العامة" 
 إىل إحدى لغات اجلمعية العامة أو اللجنة هو أن يرتب أمر الترمجة الشفوية لكلمته

املعنية، ويكون للمترمجني الشفويني التابعني لألمانة العامة أو اللجنة املعنية أن يستندوا 
 ".إىل تلك الترمجة الشفوية املقدمة باللغة األوىل

 

 دةحاللغة العربية يف األمم املت -أوال 
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 حملة تارخيية: أنشطة الترمجة والتحرير –جلزء األول ا
 

ألمم املتحدة وإمنا كانت مخساً مل تكن اللغات الرمسية ست لغات عند إنشاء ا 
 فأصبحت منذ ذلك احلني ١٩٧٤ودخلت اللغة العربية حمافل األمم املتحدة عام . فقط

 .لغة رمسية تتحدث هبا الوفود العربية وتصدر هبا وثائق األمم املتحدة

نة العامة لألمم املتحدة مها اللغتان اوجدير باإلشارة هنا أن لغيت العمل باألم 
ولذلك فالتعليمات اإلدارية واملعامالت تتم هباتني اللغتني على . ة والفرنسيةاالنكليزي

 .قدم املساواة، إال أن اللغة االنكليزية هي األكثر استعماال

ا هنوإذا رجعنا إىل الوراء قليال لتتبع تاريخ اللغة العربية يف األمم املتحدة وجدنا أ 
فلم تكن تستخدم يف . مسية لكنها مل تكن لغة ر١٩٥٥بدأت بالفعل يف عام 

االجتماعات ومل يكن يترجم إليها سوى قدر حمدود من الوثائق، وهذا هو الوضع 
 .الذي جند فيه اللغة األملانية حاليا

 ٨٧٨، القرار ١٩٥٤ديسمرب /  كانون األول٤فقد اختذت اجلمعية العامة، يف  
 إىل اللغة العربية وفقاً ترمجة بعض الوثائق الرمسية للجمعية العامة: "ونناملع) ٩-د(

، وفيه قررت أن تنشر باللغة العربية " من النظام الداخلي للجمعية العامة٥٩للمادة 
وثائق اجلمعية العامة وجلاهنا وجلاهنا الفرعية وغريها من التقارير األخرى الصادرة عن 

لم باللغة هيئات األمم املتحدة واليت تعاجل مشاكل خاصة أو عامة هتم املناطق اليت تتك
العربية، شرط أال يتجاوز حجم املنشورات الصادرة يف السنة الواحدة ما جمموعه أربعة 

آالف صفحة من النص االنكليزي؛  وأذنت لألمني العام بأن يرصد يف تقديرات 
ميزانية األمم املتحدة االعتمادات الالزمة لتنفيذ هذا القرار وبأن يكفل متّشي ترمجة 

 .العربية مع األساليب املقررة لوثائق األمم املتحدةالنصوص إىل اللغة 
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 ليل الترمجة والتحريرد
 

وقد أصبحت العربية لغة رمسية يف اجلمعية العامة واهليئات الفرعية التابعــة هلا  
 ١٨الصادر يف الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة يف ) ٢٨ -د  (٣١٩٠بالقرار 
 :وقد نص القرار على ما يلي. ١٩٧٣ديسمرب / األول كانون

 ,ن اجلمعية العامةإ"   

ما للغة العربية من دور هام يف حفظ ونشر حضارة اإلنسان  ذ تدركإ  
 وثقافته، 

أن اللغة العربية هي لغة تسعة عشر عضوا من أعضاء  إذ تدرك أيضاو   
مثل منظمة األمم  األمم املتحدة، وهي لغة عمل مقررة يف وكاالت متخصصة

فة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة املتحدة للتربية والعلم والثقا
الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، وهي كذلك لغة رمسية ولغة عمل يف 

 منظمة الوحدة اإلفريقية،

ال مضرورة حتقيق تعاون دويل أوسع نطاقا وتعزيز الوئام يف أع إذ تدركو     
 األمم وفقا ملا ورد يف ميثاق األمم املتحدة،

ما قدمته الدول العربية األعضاء من تأكيدات بأهنا  إذ تالحظ مع التقديرو    
ستغطي، بصورة مجاعية، النفقات النامجة عن تطبيق هذا القرار خالل السنوات 

 الثالث األوىل،
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 حملة تارخيية: أنشطة الترمجة والتحرير –جلزء األول ا
 

ت العمل املقررة يف اإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرمسية ولغ قررت    
ئيسية، والقيام، بناء عليه، بتعديل أحكام النظام الداخلي اجلمعية العامة وجلاهنا الر

 ."للجمعية العامة املتصلة باملوضوع

، أصبحت اللغة العربية لغة رمسية يف جملس ١٩٨٣يناير /  كانون الثاين١ويف  
 ١٧ املؤرخ ٣٥/٢١٩ر ااألمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وكان ذلك بالقر

 :وفيما يلي نص القرار. ١٩٨٠ديسمرب / كانون األول

 ،ن اجلمعية العامةإ"   

/  كانون األول١٨املؤرخ يف ) ٢٨–د  (٣١٩٠إىل قرارها  ذ تشريإ   
، الذي قّررت مبوجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرمسية ١٩٧٣ديسمرب 

 .مة وجلاهنا الرئيسيةاولغات العمل املقّررة يف اجلمعية الع

/  كانون األول٢٠ املؤرخ يف ٣٤/٢٢٦رها كذلك إىل قرا إذ تشريو   
 الذي يتعّين مبوجبه أن يصبح جهاز موظفي اللغة العربية يف ١٩٧٩ديسمرب 

 حجم جهاز موظفي كل من اللغات الرمسية ولغات العمـل األخـرى،

ربية من إصدار عأن ما يعوق أقسام اللغة ال إذ تضع يف االعتبارو   
ني ناتج عن أن اللغة العربية، على خالف الوثائق بالسرعة والكمية الالزمت

ستعمل إالّ يف ت الاللغات الرمسية ولغات العمل األخرى يف األمم املتحدة، 
 اجلمعية العامة وجلاهنا الرئيسية،
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 أن ،أنه ينبغي، توّخياً للفعالية الكاملة ألعمال األمم املتحدة إذ تؤكّدو   
 غات الرمسية ولغات العمل األخرى،تتمتع اللغة العربية بنفس الوضع املمنوح لل

إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرمسية ولغات العمل  تقّرر - ١   
املقّررة يف اهليئات الفرعية للجمعية العامة يف أجل ال يتعدى األول من كانون 

 ؛١٩٨٢يناير / الثاين

ن إدخال اللغة العربية كلغة رمسية ولغة عمل، مجملس األ ترجو - ٢   
جمللس االقتصادي واالجتماعي إدخـال اللغـة العربيـة كلغة رمسية، يف أجل ال وا

 ؛١٩٨٣يناير / يتعدى األول من كانون الثاين

    …".  

تنفيذاً هلذين القرارين أنشئت أقسـام للترمجـة التحريريـة والشفوية العربية باملقر و
ربية يف اللجنة االقتصادية كما أنشئ قسمان للترمجة التحريرية الع.  وفيينافويف جني

 .لغرب آسيا ومقرها حاليا بريوت واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومقرها أديس أبابا

ويقوم على خدمات اللغة العربية يف املقر عدة أقسام هي دائرة الترمجة التحريرية  
ما طابق واحد هو الطابق السابع عشر، وقسم هووحدة جتهيز النصوص العربية ويضم

ة الشفوية، وقسم احملاضر احلرفية، وقسم حترير الوثائق الرمسية، وقسم تصحيح الترمج
التجارب الطباعية وكلها تتبع إدارة شؤون اجلمعية العامة و خدمات املؤمترات 

)Department of General Assembly Affairs and Conference Services .( وفيما
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 ودوائر العمل التابعة املختصة هبذه يلي استعراض ألنشطة قطاع خدمات املؤمترات
 .اجملاالت

 اختصاصاته وتنظيمه: قطاع  خدمات املؤمترات -انيا ث

 االختصاصات  - ١ 

خيتص قطاع خدمات املؤمترات من إدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات  
 :املؤمترات  بعدة جماالت، ومنها ما يلي

  األمانة العامة لألمم املتحدة؛وضع السياسات اخلاصة خبدمات املؤمترات يف )أ( 

تنسيق ومتابعة عمليات إصدار الوثائق واملنشورات يف املنظمة باللغات  )ب( 
 الرمسية؛ 

وضع مشروع جدول اجتماعات األمم املتحدة ومؤمتراهتا، بالتشاور مع  )ج(
 تحدة، وتقدميه إىل اجلمعية العامة، بواسطة جلنةأمانات اهليئات األخرى يف األمم امل

 املؤمترات، إلقراره؛

إتاحة خدمات املؤمترات، ومنها الترمجة التحريرية والشفوية واحملاضر  )د(
 احلرفية واملوجزة وغريها من الوثائق يف اجتماعات األمم املتحدة؛ 

 ود؛فإنتاج الوثائق وتوزيعها داخل األمانة العامة وعلى الو )ـه( 

 .املؤمتراتمجع وحتليل اإلحصاءات املتعلقة خبدمة  )و( 

27 



 ليل الترمجة والتحريرد
 

 التنظيم - ٢ 

كانت تتوىل تقدمي خدمات املؤمترات إدارة مستقلة امسها إدارة شؤون املؤمترات،  
 :برئاسة وكيل أمني عام وتضم مخس شعب على النحو التايل

 عبة التحرير والوثائق الرمسيةش )أ( 

ع لتعديالت اليت يقتضيها حسن الصياغة على املشارياتعىن هذه الشعبة بإدخال  
كما تعىن بوضع املعايري واملبادئ التوجيهية لعملية التحرير . واملسودات األولية للوثائق

هذه، ضمانا لالتساق وتوحيداً للممارسات وللشكل الذي تصدر به الوثائق 
 .واملطبوعات

مة يف شؤون الوثائق من حيث اوهتتم الشعبة أيضا بتنفيذ ما تقرره اجلمعية الع 
وبالطبع فهي تشارك يف وضع هذه املعايري من البداية . مياحلجم ومواعيد التقد

 .واقتراحها من مث على اجلمعية العامة

وختتص الشعبة كذلك باإلعداد النهائي للوثائق واحملاضر وجملدات القرارات  
من توحيد صياغتها حبيث  واملقررات بعد مضاهاة النصوص باللغات الست واالستيثاق

 .اللغاتتؤدي املعىن نفسه جبميع 

ويف الوثائق البالغة األمهية مثل املعاهدات واالتفاقيات، جيري الترتيب لعقد جلان  
لتنسيق النصوص يف اللغات املختلفة تشترك فيها الوفود، ومن ضمنها الوفود العربية، 

وقد حدث ذلك لدى إعداد اتفاقية األمم  .إىل جانب املترمجني واحملررين باألمانة العامة
قانون البحار واالتفاقيات والصكوك املتعلقة باملرتزقة وخالفة الدول يف املتحدة ل
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املعاهدات ومناهضة أخذ الرهائن والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية  الدولية، 
 .وغريها

 وهي أشبه ،وتصدر هذه اليومية". يومية األمم املتحدة"وتتوىل الشعبة إصدار  
ت يف أوقات انعقاد اجلمعية العامة، وتصدر بصحيفة الوقائع اليومية، باللغات الس

وتستعني الوفود بيومية . بلغتني  فقط مها االنكليزية والفرنسية يف غري هذه األوقات
األمم املتحدة ملعرفة مواعيد االجتماعات وأماكن انعقادها ومواضيع االجتماعات 

اليومية دائما وتتضمن . والوثائق ومشاريع القرارات اليت يكون من املقرر مناقشتها
جدول االجتماعات لليوم الذي تصدر فيه واليوم التايل وملخصا الجتماعات اليوم 

 .السابق

كما تتوىل . ومن بني اختصاصات هذه الشعبة مراقبة وتنظيم إصدار الوثائق 
 إىل املطبعة لطبعها ونشرها اطباعة الوثائق على احلاسوب باللغات الست مث ترسله

 .وتوزيعها

 ة الترمجة الشفوية واالجتماعاتشعب )ب( 

. تعىن هذه الشعبة بتقدمي ترمجة فورية الجتماعات األمم املتحدة ومؤمتراهتا 
وتوفر، كلما اقتضى األمر، ترمجة شفوية تتبعية إىل هذه اللغات أو بعضها يف اللقاءات 

 .اليت ال توفر هلا معدات الترمجة الفوريـة احملدودة األطراف أو الثنائية
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ع الشعبة جدول االجتماعات واملؤمترات على مدار العام وتقوم بنشره بعد وتض 
ومن مهمتها أيضا حتديد الغرف اليت تعقد فيها . اعتماده من قبل اجلمعية العامة

 .االجتماعات واختاذ الالزم لتوفري اخلدمات هلذه االجتماعات

مة للجمعية ة كذلك بإعداد وإصدار حماضر حرفية للجلسات العابوُتعىن الشع 
العامة وجملس األمـن وجلسـات اللجنة األوىل للجمعية واهليئات اليت يتقرر إصدار 

وهذه احملاضر تتضمن مجيع الوقائع باحلرف الواحد وتستفيد منها . حماضر حرفية هلا
 .الوفود فهي تشكل سجالً كامالً لوقائع اجللسات ميكن الرجوع إليه عند احلاجة

التصال بالبعثات الدائمة وتستجيب لطلباهتا توفري اخلدمات وتداوم الشعبة على ا 
الجتماعات اجملموعات اإلقليميـة ولقاءات اجملمـوعات الرمسية وغري الرمسية األخرى 

 .بقدر ما تسمح به املوارد املتاحة

 شعبة الترمجة التحريرية  )ج( 

  وقسم ة من ست دوائر للترمجة إىل اللغات الرمسية الستبتتألف هذه الشع 
صغري للترمجة إىل اللغة األملانية يشبه يف وضعه قسم الترمجة إىل اللغة العربية يف الفترة 

ويوجد هبا أيضا قسم للمراجع واملصطلحات، وقسم للترمجة . ١٩٧٣-١٩٥٥
 .التعاقدية

ميع الوثائق املطلوبة باللغات الرمسية وتقوم الشعبة على توفري الترمجة التحريرية جل 
توىل الشعبة تقدمي خدمات املراجع للمترمجني التحريريني وإعداد نشرات وت. الست

كما تعد حماضر موجزة جللسات اللجان املختلفة اليت ال تعد . املصطلحات وتعميمها
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، والثالثة )وتعىن بالشؤون االقتصادية واملالية(هلا حماضر حرفية مثل اللجان الثانية 
وتعىن بشؤون إهناء (، والرابعة )ية والثقافيةوتعىن بالشؤون االجتماعية واإلنسان(

، )وتعىن بشؤون اإلدارة وامليزانية(، واخلامسة )االستعمار واملسائل السياسية اخلاصة
 ).وهي اللجنة القانونية(والسادسة 

 شعبة النشر ) د( 

ومن مهمتها أيضا وضع . توزيعهاوتعىن هذه الشعبة بطبع الوثائق ونشرها  
وهتتم الشعبة . يطبع داخليا يف األمانة العامة وما يطبع بعقود خارجيةاخلطط لتحديد ما 

 .كذلك بإعداد اخلرائط والرسوم البيانية اليت تظهر ضمن وثائق األمم املتحدة

ومن بني أنشطة هذه الشعبة اإلشراف على مبيعات وثائق األمم املتحدة يف  
قيق  أرباح لألمم املتحدة وليس الـهدف مـن مبيعات الوثائق حت. رك ويف جنيفونيوي

 .وإمنا هو تغطية مصاريفها ال غري

 مكتبة داغ مهرشولد )ـه( 

هي مكتبة شاملة تضم وثائق األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة  
فهي مرجع .  مواضيع خمتلفةاألمم املتحدة، وعدداً كبرياً من الكتب بلغات خمتلفة ويف

 .تحدة والبعثات الدائمة للدول األعضاء اليت توجد يف نيويوركهام ملوظفي األمم امل

 التطورات األخرية - ٣ 

 حني خفضت من ١٩٩٢ظلت إدارة شؤون املؤمترات على هذه احلال حىت عام  
ؤون شإدارة إىل مكتب، وأصبح رئيسها برتبة أمني عام مساعد، وأحلقت بإدارة 
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داغ مهرشولد وأمانة جملس املنشورات وخفض مالكها بنقل مكتبة . اإلدارة والتنظيم
وألغيت شعبة النشر وأحلقت بعض مهامها مبكتب اخلدمات . إىل إدارة شؤون اإلعالم

وألغيت كذلك شعبة التحرير واالجتماعات، وضمت بعض مهامها إىل شعبة . العامة
 .الترمجة التحريرية

ات ومكتب  بعد تعديل آخر ألغي مبوجبه مكتب خدمات املؤمترامث أدخل فيم 
اخلدمات العامة، ودجما معاً يف مكتب واحد أطلق عليه اسم مكتب خدمات املؤمترات 
: وخدمات الدعم، وأصبحت خدمات املؤمترات برئاسة مدير وتضم شعبتني اثنتني مها

شعبة الترمجة الشفوية واالجتماعات والوثائق، وشعبة الترمجة التحريرية والتحرير 
نظيمي لشعبة الترمجة التحريرية والتحرير، انظر اخلريطة لالطالع على اهليكل الت(

، ويرأس كالًّ منهما مدير، وأحلقت الدوائر واألقسام الباقية مبكتب ) أدناه١التنظيمية 
 .مدير خدمات املؤمترات

32 



 حملة تارخيية: أنشطة الترمجة والتحرير –جلزء األول ا
 

אא
 

 تحريرلرمجة التحريرية وا
 
كتب مدير الشعبة 
 
 
 

      
       

       

رة
يزية

الدائرة
لفرنسيةا

الدائرة
لروسيةا

الدائرة
إلسبانيةا

لحاتسم املصط
واملراجع

 وحدة الترمجة
لتحريرية التعاقديةا

     

33 
شعبة الت   

م

 
   
   

 
 

     
 
 

لدائرةا  
لعربيةا  

الدائرة
لصينيةا

لدائا
االنكل

ق القسم األملاين

 
     

 
 
 



 ليل الترمجة والتحريرد
 

وظل الوضع كذلك وخدمات املؤمترات جزء من إدارة شؤون اإلدارة والتنظيم  
إدارة شؤون اجلمعية العامة " حني أنشئت إدارة جديدة باسم ١٩٩٧حىت عام 

ات عن مكتب خدمات املؤمترات رففصلت خدمات املؤمت". وخدمات املؤمترات
إىل اإلدارة اجلديدة هبيكلها القائم تقريباً، كما ضمت إىل وخدمات الدعم وضمت 

اإلدارة شعبة جديدة باسم شعبة شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي 
وأصبح مدير شؤون املؤمترات برتبة أمني عام مساعد وعني نائباً لرئيس . واالجتماعي

 ). أدناه٢طة التنظيمية لالطالع على اهليكل التنظيمي لإلدارة، انظر اخلري(اإلدارة 

 دائرة الترمجة التحريرية العربية –الثا ث

 شخصا من بلدان عربية ٧٠تتألف دائرة الترمجة التحريرية العربية من حوايل   
 ةويعمل هبا اختصاصيون يف اللغات األجنبية كاالنكليزي. خمتلفة من املشرق واملغرب

 الرفيع يف الفروع املختلفة كاآلداب واإلسبانية والفرنسية والروسية فضال عن ختصصهم
. والقانون واالقتصاد والسياسة واهلندسة والزراعة والكيمياء والعلوم التجارية واإلدارية
وللعمل هبذه الـدائرة، شأهنا شأن دوائـر اللغات األخرى، يقتضي األمر احلصول على 

 االمتحانات التنافسية شهادة جامعية عليا ومعرفة لغتني رمسيتني غري العربية والنجاح يف
 .اليت تعقد هلذا الغرض على الصعيد الدويل
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هي ىل اللغة العربية، حيث الترمجة اىل اللغة األم إوباالضافة إىل ترمجة الوثائق  
القاعدة املعمول هبا يف األمم املتحدة، تقوم الدائرة بتحرير النصوص العربية األصل اليت 

وإذا كان مثة خطأ أو شيء غري . ترد من مصادر عربية وبإعداد هذه النصوص للنشر
واضح يف النص تقوم الدائرة باالتصال باجلهة املعنية أو من ميثلها لالستيضاح وتصويب 

 .لغموضاخلطأ أو إزالة ا

وهتتم الدائرة العربية كثريا بالتدريب وتنمية القدرات وخباصة للموظفني اجلدد  
وعند الترقي من رتبة إىل أخرى واالنتقال من مهمة الترمجة إىل املراجعة الذاتية 

املشاكل اللغوية ومشاكل  وتعقد الدائرة االجتماعات والندوات ملناقشة. واملراجعة
 . ول ناجعة هلاالترمجة والتوصل إىل حل

وتستقبل الدائرة مترمجني عرباً يأتون اليها لغرض التمرين واالستشارة من  
كما أشرفت الدائرة على برنامج لتأهيل . منظمات دولية أخرى وبلدان عربية خمتلفة

ة امللك فهد العليا للترمجة سمترمجني حتريريني للعمل باألمم املتحدة كان مقره مدر
ونظم الربنامج بالتعاون بني دائرة الترمجة . ١٩٩٢/١٩٩٣راسي بطنجة يف العام الد

التحريرية العربية واللجنة االقتصادية ألفريقيا، وتوىل مهام التدريس واإلشراف أحد 
 .العاملني بالدائرة
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 ت املؤمتراتا التطورات التكنولوجية وآثارها على الترمجة وخدم -رابعا 

  والطباعة الذاتيةاالستعانة باحلاسوب يف الترمجة - ١

، مل تكن األغلبية تستعمل يف ١٩٧٤عندما أنشئت دائرة الترمجة العربية عام  
فكانت الترمجة  تكتب خبط اليد وترسل إىل وحدة اآللة . الترمجة إالّ القلم والورق

 .الكاتبة لطباعتها

وبدأ الكثريون يسجلون ترمجاهتم على أجهزة  وتطور أسلوب العمل بعد ذلك 
وبدأت هذه الوحدة هي ذاهتا . تافون ويرسلوهنا إىل وحدة اآللة الكاتبة لطباعتهاالديك

تتطور وتعمل بأجهزة إلكترونية متقدمة نوعا ما، هي أجهزة وانج، اليت استعيض عنها 
 .يف وقت الحق باحلاسوب وبرنامج ووردبريفكت مث برنـامج وورد

ون يستعملون احلاسوب يف تغريت الصورة كثرياً يف التسعينيات وبدأ الكثريف 
 Word”وحدة جتهيز النصوص"الترمجة فضال عن استعماله من جانب مجيع العاملني يف 

Processing Unit”، وحدة اآللة الكاتبة" وهو االسم اجلديد ملا كان يسمى"”Typing 

Unit” . 

يستعمل احلاسوب أن يكتب الترمجة  و أصبح باستطاعة املترجم  وهو 
وباستطاعته أيضا .  له أن يصحح وأن يعّدهلا ما شاء له أن يعّدلويصححها ما شاء

أن يستحضر على ) Optical Disk system(باستخدام إمكانات نظام األقراص الضوئية 
نص لالشاشة كثريا من املراجع اليت ينبغي الرجوع إليها وينقل الفقرات املماثلة إىل ا

ستطاعته أيضا الرجوع إىل قاعدة بيانات وبا. اجلديد دومنا عناء يف النقل أو الكتابة
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. تضم املصطلحات املستخدمة فيطلع على هذه املصطلحات ويأخذ منها ما يريد
وبإمكانه كذلك استخدام نظام الربيد اإللكتروين لتبادل املعلومات والوثائق مع زمالئه 

 وهناك بعض برامج لالستعانة. املترمجني من نفس الدائرة ومن الدوائر األخرى
ولكن مل تتطور هذه الربامج ) Machine-assisted Translation(باحلاسوب يف الترمجة 

بعد بشكل جيعل االستفادة منها يف ترمجة أعمال األمم املتحدة شيئا ذا جدوى من 
ير هذه التطورات روتتابع شعبة الترمجة التحريرية والتح. حيث التكلفة والفعالية

 .إلدخاهلا يف الوقت املناسب

فال يكتفون ) Self-typing(بوسع املترمجني  طباعة نصوصهم طباعة ذاتية و 
بتقدمي مسودة مكتوبة على احلاسوب بل يقدمون نصوصا مطبوعة طباعة دقيقة ميكن 

 .بعدئذ إرساهلا إىل املطبعة دومنا تغيري كبري

باستطاعة املراجع  أن يستعمل احلاسوب يف  ولن مير وقت طويل إالّ ويكون 
وينبغي له .  الترمجة، فيستطيع إضافة تعديالته بإدخاهلا مباشرة  على احلاسوبمراجعة

يف هذه احلالة  أن يكتب التعديل بشكل مميز لكي يستطيع املترجم عند اطالعه على 
النص املراجع أن يستفيد من تصحيح األخطاء، وهذه أداة أساسية من أدوات 

 .التدريب
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 Voice Recognitionالتعرف الصويت  - ٢

، "اإلمالء"فهي جتمع بني . ذه الوسيلة  يتوقع هلا أن حتدث تغيريا نوعيا هائاله
، وكتابته تلقائيا على احلاسوب مبجرد "الطباعة الذاتية"إمالء النص، وهو أسرع من 

 واشترت األمم املتحدة ةوقد تطورت هذه التكنولوجيا يف السنوات األخري. النطق به
وُشكِّل فريق برئاسة الزميل خضر عبد الرازق الختبارها عددا من النسخ لتجربتها 

 .متهيداً لتعميمها يف دوائر الترمجة التحريرية

 Teleconferencing خدمة املؤمترات عن ُبعد  - ٣

 Remote translationالترمجة التحريرية عن ُبعد  )أ( 

 خلدمة ضي االنتقال  من قطر إىل آخر ومن قارة إىل أخرىاكان ضروريا يف امل 
وبفضل التطورات التكنولوجية احلديثة أصبح يف اإلمكان خدمة املؤمترات . املؤمترات

 .دون احلاجة إىل االنتقال إىل مكان االنعقاد

، ١٩٩٦وقد حدث هذا يف املؤمتر العاملي املعين باملرأة الذي انعقد يف بيجني عام  
وكانت الوثائق .  املنعقد يف الصنيستطاعة دوائر الترمجة يف املقر أن ختدم املؤمترافكان ب

ترسل إىل نيويورك بالوسائل اإللكترونية بعد انتهاء اجللسات يف بيجني فتترجم يف 
الدائرة العربية والدوائر األخرى وترسل إىل املؤمتر بالوسائل ذاهتا وتصل إىل املندوبني 

مم املتحدة وحدث ذلك أيضا يف مؤمتر األ. يف موعد مناسب قبل اجتماعاهتم التالية
الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية، الذي عقد يف روما يف صيف 

فقد كان كثري من الترمجات يتم يف جنيف ويرسل إلكترونيا إىل املؤمتر يف . ١٩٩٨عام 
 .روما
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املترمجني إذ كان السفر إىل البلدان اليت  وبالطبع، فإن هلذا آثاره السلبية على 
هبا املؤمترات حافزا هلم يف ذاته ومعينا على اكتساب املعلومات عن بلدان العامل تعقد 

ولكن ككل شئ آخر، فإن هلذا األمر منافعه، وله . وعن الثقافات والشعوب املختلفة
 .أيضا بعض اآلثار السلبية

 Remote interpretationالترمجة الشفوية عن ُبعد  )ب(

تحدة بالترمجة الشفوية عن بعد منذ ربع هتمت مؤسسات منظومة األمم املا 
 بني جنيف وفيينا ١٩٩٩وأجرت األمم املتحدة جتربة ناجحة يف عام . قرن

مجعت بني جودة الصوت والصورة، وإن شكا املترمجون من اإلجهاد إىل حد 
مال دراسة أثرها على املوارد كولكن مثة حاجة إىل إجراء جتارب أخرى الست. ما

  . ٢٠٠٠وستجرى جتربة ثانية يف عام . والتقنيةالبشرية واملالية 

غري أن اجلمعية العامة، وإن شجعت األمني العام على مواصلة جهوده  
الستخدام تكنولوجيات جديدة، حريصة على أال تشكل الترمجة الشفوية عن 

ال يؤثر استخدامها يف جودة الترمجة أبعد بديالً للترمجة الشفوية يف املوقع و
يف معاملة اللغات الرمسية الست على قدم املساواة، أو يؤدي إىل الشفوية أو 

 . ختفيضات أخرى يف وظائف اللغات
من املتوقع أن يزداد استخدام الترمجة الشفوية عن بعد بازدياد تقدم و

 .التكنولوجيا يف هذا املضمار
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 دليل العمل: وثائق األمم املتحدة –جلزء الثاين ا
 

 الجزء الثاني

 دليل العمل: ثائق األمم المتحدةو

 قدمةم

املقصود بالوثائق هو ما تصدره األمانة العامة رمسيا من مواد خمتلفة، ومنها تقارير  
األمني العام، وتقارير اهليئات الرئيسية والفرعية، وورقات العمل، وجداول األعمال، 

ة األمم املتحدة، قررات، واإلضافات والتصويبات والتنقيحات، ويوميوالقرارات وامل
 .ومنشورات املنظمة

فالفصالن األول والثاين يهتمان مبسألة الرموز . ويتناول هذا الدليل عدة مواضيع 
ويتناول الفصل الثالث موضوع أرقام العمل وفئات توزيع . واملسائل املتصلة هبا

ىن الفصل الرابع مبوضوع املختصرات واخلامس عوي. الوثائق، ضمن أمور أخرى
ويركز الفصالن السابع . يب البلدان والسادس باملراجع واحلواشي وكيفية كتابتهابترت

 . والثامن على موضوعي تصويب الوثائق وتقييم نوعية الترمجة

ويتطرق الفصالن التاسع والعاشر إىل موضوعي األرقام الرومانية واألرقام العربية  
موضوعي ترمجة احملاضر ويتناول الفصالن احلادي عشر والثاين عشر . نديةواهل

ويتناول الفصل الثالث عشر موضوع . وحتريرها وتدوين احملاضر املوجزة باللغة العربية
 .حترير النصوص املقتبسة والنصوص العربيـة األصـل

43 



 ليل الترمجة والتحريرد
 

ول اخلامس صأما الف. ويورد الفصل الرابع عشر بيانا بإشارات التصحيح الطباعية 
 عشر فتعىن مبواضيع الترمجة واملراجعة عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن

ويتناول الفصل التاسع عشر موضوع النوبات . الذاتية واملراجعة وطباعة النصوص
. ويتناول الفصل العشرون موضوع املصطلحات. الليلية ونوبات العطل األسبوعية

 . ويعىن الفصل احلادي والعشرون بطريقة إصدار اخلرائط التنظيمية واألشكال البيانية
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 رموز الوثائق –لفصل األول ا
 

 لفصل األولا

 Documents Symbolsموز الوثائق  ر
 

حتمل وثائق األمم املتحدة يف األحوال العادية نفس الرموز والتواريخ، أيا كانت  
 .اللغة اليت تصدر هبا الوثيقة

 : ويتألف رمز الوثيقة مما يلي أو جزء منه 

 وزيع؛ت   فئة ال- ١ 

 ثيقة بامسها؛  حرف يرمز إىل اهليئة اليت تصدر الو- ٢ 

   رقم الدورة أو السنة؛- ٣ 

   الرقم املسلسل للوثيقة؛- ٤ 

   نوع الوثيقة إذا كانت إضافة أو تصويباً أو تنقيحاً أو غري ذلك؛- ٥ 

   تاريخ الوثيقة؛ - ٦ 

   اللغة املترجم إليها؛- ٧ 

 .  اللغة املترجم منها- ٨ 

، كما حيدث يف الوثائق وقد حتمل الوثيقة رمزا مزدوجا فتشري إىل هيئتني 
 . املشتركة بني اجلمعية العامة وجملس األمن
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 )١(بيان الرموز

 :رموز اهليئات الرئيسية  - ١ 
A/-  General Assembly 

E/-  Economic and Social Council 

S/-  Security Council 

T/-  Trusteeship Council 

ST/- Secretariat 

 :رموز هيئات ثابتة أخرى - ٢ 
 AT/-  United Nations Administrative Tribunal 

 CCPR/- Human Rights Committee (under the 
International Covenant on Civil and Political 
Rights) 

 CERD/- Committee on the Elimination of Racial Discrimination  

 CPC/- Committee for Programme and Coordination 

 DP/-  United Nations Development Programme 

 ID/-  United Nations Industrial Development Organization 

 TCDC/- High Level Committee on the Review of Technical 
Cooperation among Developing Countries 

 TD/-  United Nations Conference on Trade and Development 

 UNEP/- United Nations Environment Programme 

 UNITAR/-  United Nations Institute for Training and Research 

 WFC/- World food Council 
 
 ـــــــ

 )١( Department of Conference Services, United Nations Manual, 
United Nations, New York, 11-14. 
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 :وز هيئات فرعيةإضافات لتكوين رم  - ٣
-AC. …/-  Ad hoc committee or similar body 

-/C. …/-  Standing, permanent or sessional committee 

-/CN. …/-  Commission 

-/CONF. …/- Conference 

-/GC. …/-  Governing Council 

-/SC. …/-  Sub-Committee 

-/WG. …/- Working Group 

د رمز اهليئة األم كاجلمعية العامة أو اجمللس االقتصادي تأيت هذه اإلضافات بعو
 .  واالجتماعي

م يليه وتتكون رموز وثائق بعض اهليئات األخرى من الرمز األساسي للهيئة األ
 :مثال ذلك ما يلي. اختصار للهيئة الفرعية

E/ESCWA/- Economic and Social Commission for Western Asia 

E/INCB/-  International Narcotics control Board 

  -/STوتتكون رمـوز املنشـورات الصادرة عن األمانـة العامة من الرمـز األساسي 
 :مثال ذلك ما يلـي. ر حبسب املوضوع ايليه اختص)  Secretariatأي (

ST/ESA/- 

ST/ESA/STAT/-  

 )إىل اإلحصاءات STATإىل الشؤون االقتصادية واالجتماعية و  ESAوتشري (

 

 :رموز لبيان طبيعة الوثائق - ٤ 
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 :مثال ذلك ما يلي. تضاف أحيانا عناصر أخرى لبيان طبيعة الوثائق 
-/INF/-  Information Series 

-/MIN/-  Minutes 

-/NGO/-  Communications from non-governmental organizations 

-/PET/-  Petitions 

-/PV/-  Verbatim Records (Procès verbaux) 

-/RES/-  Resolutions 

-/SR/-  Summary Records 

-/WP/-  Working Papers 

وثيقة من لوعند إصدار إضافة أو تعديل أو تصويب أو تنقيح، يتألف رمز ا 
احلرف الدال على اهليئة األم متبوعا باختصار يدل على نوع الوثيقة كما يف األمثلة 

 : التالية
-/Add.  Addendum 

-/Amend.  Amendment 

-/Corr.  Corrigendum 

-/Corrigendum  Consolidated Corrigendum   

 -/Rev.  Revision 

 : يلياوعند إضافة  فئة التوزيع تظهر اإلضافة كم 
-/L.-   Limited 

-/R.-   Restricted 
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  الرمز واملسائل املتصلة هباةجمموع –لفصل الثاين ا
 

 الفصل الثاني

 شروح: جموعة الرمز والمسائل المتصلة بهام
 

 :ا يلي وتكتب دائما باللغة االنكليزية ترد بيانات جمموعة الرمز كم 
Distr. 
GENERAL 
 
A/50/899 
S/1996/220 
26 March 1996 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH 

 
غري الربامج تعديل طريقة تنظيم وكتابة جمموعة الرمز يف الوثائق تويتوقع قريبا مع  

 .  حالـهاحبيث يكتب رمز الوثيقة يف زاوية مستقلة وتبقى البيانات األخرى على

 :وفيما يلي بعض املسائل املتعلقة مبجموعة الرمز 

 اللغة العربية هي لغة األصل  - ١ 

 ARABICلوثيقة ال تكتب كلمة لإذا كانت اللغة العربية هي اللغة األصلية  
املوجودة يف السطر السادس يف املثال أعاله، وإمنا يكتب ما يلي يف السطر األخري من 

 .ORIGINAL: ARABIC: جمموعة الرمز

 

  اللغة العربية ولغات أخرى هي لغات األصل - ٢ 
49 



 ليل الترمجة والتحريرد
 

إذا كانت اللغة العربية ولغات أخرى هي اللغات األصلية للوثيقة تكتب كلمة  
ARABIC  يف موضعها حتت التاريخ وتكتب اللغات األصلية يف السطر الذي يليه بعد

نكليزية كان البيان كالتايل فإذا كان األصل باللغتني العربية واال. :ORIGINALكلمة 
ORIGINAL: ARABIC/ENGLISH  أوORIGINAL: ARABIC AND 

ENGLISH،ن النص يف احلالة أوالفرق بني الصيغتني .  حسبما يرد يف النص األصلي
األوىل يكون مزجيا من مواد عربية وأخـرى إنكليزية، ويف احلالة الثانية يكون كال 

 .  يعتد بـهالنصني، العريب واالنكليزي، أصال

 إصدار تصويب بالعربية فقط - ٣ 

يف حالة إصدار وثيقة تصويب بالعربية فقط، تكتب أدىن فئة التوزيع عبارة  
Corr.1  ب احلالة، قريـن رمز الوثيقة، مثال ذلك س ح،3أو  2أوA/53/1/Corr.1 . فإذا

 أن هذه قرين كل من رمزي الوثيقة، مثال ذلك Corr.1كان الرمز مزدوجا تكتب 
حتمل عند تصويبها الرمزيـن مضافا إيل كل  E/1998/27, E/CN.6/1998/12الوثيقة 

. يف السطر قبل األخري ويلي ذلك كتابة تاريخ إصدار التصويب. Corr.1منهما عبارة 
فيأيت رمز وثيقة  . ARABIC ONLYوتكتب يف السطر األخري من الرمز عبارة 

 :التصويب كله على النحو التايل

 

 
Distr. 
GENERAL 
 
E/1998/27/Corr.1 
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E/CN.6/1998/12/Corr.1 
8 October  1998  
 
ARABIC ONLY 
 

 إصدار تصويب بالعربية ولغات أخرى - ٤ 

ر وثيقة تصويب باللغة العربية ولغات أخرى، تكتب  اللغات يف ايف حالة إصد 
 : فيكون البيان كاآليت مثال. ONLYالسطر األخري من الرمز متبوعة بكلمة 

ARABIC, ENGLISH, FRENCH AND SPANISH ONLY، دون أن ُتكتب 
 .يف السطر قبل األخري ARABICكلمة 

 إعادة اإلصدار ألسباب فنية - ٥ 

 ”Reissued for technical reasons“دة إصدار وثيقة ألسباب فنية  ايف حالة إع 
رمزان وتنشأ حاشية عند هناية رمز الوثيقة أو رمزيها إذا كان هلا * توضع عالمة جنمية 

ألسباب "وال يقال هنا . أعيد إصدارها ألسباب فنية: * أسفل الصفحة هذا نصها
أكان العمل املعاد إصداره قرارا أو تقريرا  ويشار إىل العمل بصيغة التأنيث سواء". تقنية

ويالحظ أن يكون اإلصدار اجلديد بتاريخ . أو ورقة عمل فهو يف كل األحوال وثيقة
وإذا كان سبب إعادة اإلصدار خطأ أو أخطاء ما والحظنا وجود .  اإلصداريوم إعادة

. أخطاء أخرى أثناء قراءة الوثيقة وجب إدخال تعديالت لتصحيح تلك األخطاء
فليس ضروريا أن يكون التصويب . وتنطبق هذه القاعدة األخرية على وثائق التصويب
فالتصويب سيصدر . باللغة األجنبيةباللغة العربية يف حدود ما جاء يف وثيقة التصويب 

باللغة العربية يف كل األحوال وصدوره فرصة ال ينبغي أن تفلت من األيدي لتصحيح 
 .ما يف النص العريب من أخطاء
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 ندما تكون الوثيقة بدون رمزع - ٦ 

عنوانا  Working Paper” “No.5 إذا مل يكن للوثيقة رمز وإمنا اكُتفي مثال بكتابة  
فهذه هي . العنوان هذا إىل اللغة العربية ويدرج أيضا باللغة االنكليزيةهلا يترجم 

 على الوثيقة فالطريقة الوحيدة اليت ميكن هبا ملوزع الوثائق يف االجتماع أن يتعر
ويتخذ ما يلزم بشأهنا، وبدون ذلك حيدث ارتباك كبري لعدم معرفة الكثريين باللغة 

 .العربية

 اريخ الوثيقةت - ٧ 

فالوثائق . تواريخ الوثائق كما ترد يف النصوص األصلية دون أي تغيريُتكتب  
ة خمالفا قوال يستغرب املرء إذا جاء تاريخ الوثي. تصدر يف كل اللغات بتاريخ واحد

 .ملوعد اإلصدار فهذا هو ما حيدث أحيانا ألسباب إدارية أو فنية أو سياسية

 اريخ احملضر املوجزت - ٨ 

فاحملاضر املوجزة تتضمن . املوجز بتغيري موعد اإلصداريتغري تاريخ احملضر  
موجزات كلمات الوفود ومن حق الوفود أن تطلب إدخال تعديالت على ما تتضمنه 

موجزات لكلماهتا ويكون ذلك يف غضون أسبوع واحد أو أكثر من تاريخ  احملاضر من
اضر للطباعة ووحدة جتهيز النصوص هي احللقة األخرية يف إعداد احمل. إصدار احملضر

 .ولذلك تترك هلذه الوحدة مسألة وضع تاريخ اإلصدار

 ختالف اللغة املترجم منها عن اللغة األصل ا - ٩ 
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 منها ختتلف عن اللغة املدون على الوثيقة أو احملضر أهنا مإذا كانت اللغة املترج 
ضر أهنا اللغة املدون على الوثيقة أو احمل  :ORIGINALاللغة األصل تسجل مقابل كلمة 

فإذا كانت لغة األصل هي . اللغة األصل بغض النظر عن اللغة املنقول منها مباشرة
نكليزية للوثيقة، يكتب يف الرمز  الالروسية، بينما نقل املترجم العريب عن الترمجة ا

ORIGINAL: RUSSIAN)  ال ENGLISH.( 

 تابة رموز الوثائق والقراراتك - ١٠ 

 رموز الوثائق  )أ( 

مثال ذلك هذا . موز املركبة تكتب بترتيب تركيبها من اليسار إىل اليمنيالر 
 يري غ فيكتب يف النص العريب كما هو دون ت،A/52/404 – S/1997/757:  الرمز

A/52/404 – S/1997/757 .  والرموز املتتابعة تكتب بترتيب تتابعها حبيث تقرأ يف
مثال .  اليسار إىل اليمني يف االنكليزيةالعربية من اليمني إىل اليسار بنفس ترتيبها من

 فتكـتب فـــي النـص ،A/C.5/52/CRP.1 and Corr.1 and Add.1: ذلك الرموز التالية
 . وهكذا دواليك،Add.1و  Corr.1و   AC.5/52/CRP.1:العـريب كما يلي

، يكتفى )نصف صفحة أو صفحة أو أكثر(ويف حالة الكثرة الكثرية من الرموز  
 . كما هي دومنا تغيري توخيا االقتصاد يف الوقت واجلهدبإيرادها 

 رموز القرارات )ب( 

 على هذا تعّرف قرارات جملس األمن بذكر رقم القرار تليه السنة بني قوسني 
وتعّرف قرارات اجمللس االقتصادي ) . ١٩٩٧ (١١٠٨قرار جملس األمن : النحو
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قرار اجمللس : لقرار على هذا النحوواالجتماعي بذكر السنة تليها شرطة مائلة مث رقم ا
 . ١٩٨٣/٥٠االقتصادي واالجتماعي 

 :وتعّرف قرارات ومقررات اجلمعية العامة على النحو التايل 

 ت العاديةا  الدور’١’ 

كانت قرارات اجلمعية العامة، حىت الدورة العادية الثالثني، تعّرف برقم يليه بني  
-د (٣٦٣٣القرار : مثال ذلك(ىل الدورة فشرطة فرقم آخر يشري إ" د"قوسـني حرف 

٣٠ (Resolution 3633 (XXX)) .( ،وعندما كانت تتخذ عدة قرارات بنفس الرقم
 ٣٣٦٧القرار : مثال ذلك( يوضع بعد ذلك الرقم فكان كل منها يعّرف باسم حـر

أما املقررات فكانت غري )). ٣٠-د( ألف إىل دال ٣٤١٩، القرارات )٣٠-د(ألف 
 .مرقمة

ذ الدورة احلادية والثالثني، وكجزء من النظام اجلديد الذي اعُتمد بشأن ومن 
ىل الدورة تتبعه إوثائق اجلمعية العامة، أصبحت القرارات واملقررات تعّرف برقم يشري 

 ٣١/١القرار : مثال ذلك(شرطة مائلة فرقم آخر يشري إىل القرار أو املقرر 
)Resolution 31/1( ٣١/١٠٣، واملقرر) Decision 31/103 .(( وعندما تتخذ عدة

قرارات أو مقررات بنفس الرقم يعّرف كل منها باسم حرف يوضع بعد الرقمني 
 ٣١/٤٠٦ ألف وباء، واملقررات ٣١/٦راران  ق ألف، وال٣١/١٦القرار : مثال ذلك(

 ).ألف إىل هاء

   الدورات االستثنائية’٢’ 
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ثنائية السابعة، تعّرف برقـم يشري كانت قرارات اجلمعية العامة، حىت الدورة االست 
تليهما شرطة ورقم آخر يشري إىل الدورة " دإ"إىل القرار، يتبعه، بني قوسني، حرفا 

أما املقررات فكانت . (Resolution 3362 (S-VII))) ٧-دإ (٣٣٦٢مثال ذلك القرار (
 .غري مرقمة

" دإ"عّرف حبريف ومنذ الدورة االستثنائية الثامنة، أصبحت القرارات واملقررات ت 
مث شرطة مث رقم يشري إىل الدورة مث شرطة مائلة فرقم آخر يشري إىل القرار أو املقرر 

-Decision SE(٨/١١-، املقرر دإ)Resolution SE-8/1 (٨/١-القرار دإ: مثال ذلك(

8/11.(( 

   الدورات االستثنائية الطارئة’٣’ 
ثنائية الطارئة اخلامسة، تعّرف كانت قرارات اجلمعية العامة، حىت الدورة االست 

تليها شرطة ورقم آخر يشري إىل " دإط"برقم يشري إىل القرار مث بني قوسني احلروف 
أما )). Resolution 2522 (ES-V)) ٥-دإط (٢٥٢٢القرار : مثال ذلك(الدورة 

 .املقررات فكانت غري مرقمة

 واملقررات تعّرف ومنذ الدورة االستثنائية الطارئة السادسة، أصبحت القرارات 
تليها شرطة مث رقم يشري إىل الدورة فشرطة مائلة يليها رقم آخر يشري " دإط"باحلروف 

، املقرر )Resolution SE-6/1 (٦/١-ار دإطرالق: مثال ذلك(إىل القرار أو املقرر 
 )).Decision SE-6/11( ٦/١١-دإط

رقيم حسب ترتيب ويف كل جمموعة من اجملموعات املشار إليها أعاله يكون الت 
 .اختاذ القرارات واملقررات
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وتتبع يف ترميز قرارات ووثائق اهليئات األخرى يف املنظومة وغريها ذات الطريقة  
 .ذه اهليئاتهاليت تستعملها 
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 لفصل الثالثا

 قم العمل وفئات التوزيع وصفحات المحتوياتر

  Job Numberرقم العمل  - ١

تسىن متابعة إعدادها رمسيا وترمجتها وطباعتها حتمل كل وثيقة رقم عمل لكي ت 
 مثال، والرقم ٩٨ويتألف رقم العمل من اخلانتني األوليني من السنة، . ونشرها

ى للوثيقة لدى تسجيل ورودها إىل قسم مراقبة الوثائق طاملسلسل الذي يع
Documents Control) وترتب أرقام العمل بالترتيب اهلجائي . 17877-98): مثال

 .وهلم جّرا Chineseتليها الصينية  Arabicنكليزي للغات فتأيت العربية أوَّالً اال

ثيقة املنشورة، ووإىل جانب رقم العمل الذي نراه يف أدىن صفحة الغالف يف ال 
يسجل تاريخ االنتهاء من الترمجة وتاريخ االنتهاء من الطباعة يف وحدة جتهيز النصوص 

 .عةمث تاريخ صدور الوثيقة من املطب

وأحيانا يضاف حرف أو حرفان للداللة علـى مكان صـدور الوثيقة خارج  
نا و يإذا صدرت يف في .Vإذا صدرت الوثيقة يف جنيف و  .GEنيويورك، فيضاف 

NA. إذا صدرت يف نريويب . 
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 فئات التوزيع  - ٢

عام، وحمدود، ومقيد، حبسب : تنقسم  فئات التوزيع إىل ثالث فئات رئيسية 
وفيما يلي بيان هذه الفئات باللغات االنكليزية والفرنسية واإلسبانية .  وثيقةنوع كل

 النظر عن اللغة األصلية ضعلما بأننا نكتبها يف وثائقنا العربية باللغة االنكليزية بغ
 .للوثيقة؛ وهذا ما حيدث يف الوثائق الصادرة باللغتني الروسية والصينية

English   French         Spanish 
GENERAL  GENERALE        GENERAL 
LIMITED  LIMITEE            LIMITADA 
RESTRICTED RESTREINTE        RESERVADA 

 

لتوزيع كما هو موضح أعاله، تكتب على بعض ورقــات اوعوضاً عن بيان فئة  
 Conference (CRP)أو ورقات غرف االجتماع  Working Papers (WP)العمل 

Room Papers  عبارةFor Participants Only، وهذه نوردها يف النصوص العربية كما 
 .هي باللغة االنكليزية وال داعي لترمجتها فهي بديل عن فئة التوزيع

 حملتويات واملالحظات واجلداولا - ٣

 صفحة احملتويات )أ( 

جرت العادة على ترك صفحة احملتويات، باستثناء جمموعة الرمز وعناوين الوثيقة،  
فالوثيقة قد تكون مقسمة بني . لكي ينقلها الطابع من املنت، وهذا هو النهج الصحيح

تنبأ بترمجات يعدة أشخاص وليس بإمكان الشخص الذي يترجم اجلزء األول أن 
 .العناوين يف األجزاء األخرى
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الذي حيــدث مع ذلك هو أن صفحة احملتويات حتتوي أحيانا بنودا ال يتضمنها  
. ك مثال بعض املرفقات اليت يكون من املزمع إصدارها يف وثائق الحـقةاملنت، من ذل

 .والطبيعي يف هذه احلالة أن نترجم بنود احملتويات غري الواردة يف املنت

وهذه . ويوجد أحيانا يف أعلى صفحة احملتويات بيان باللغات األصلية للوثيقة 
باإلسبانية : ألصلا(: ل مثالنكتبها بالعربية بالترتيب اهلجائي العريب للغات فنقو

 وفق ما يرد يف ،)الفرنسية/االنكليزية/اإلسبانية: ألصلا( أو ،)واالنكليزية والفرنسية
 .  النص األصلي

ويرجع . هذا صفحات احملتويات باحملاضر فتترجم كلها إىل العربية وتشذ عن 
ف على فمحتـويات احملاضر غالبا ما تكون بنودا ال خال. ذلك ألكثـر مـن سبب

مث إن حمتويات احملاضر تكون أحيانا . ترمجتها وإمنا تنقل مباشرة من جداول األعمال
 .متداخلة مع بقية النص ويصعب على الطابع استخالصها

 صفحة املالحظات )ب( 

كثريا ما توجد يف مالحق اجلمعية العامة صفحة مالحظات تتضمن مالحظات  
وتسمى املالحظات . ت حتفظية أو نافيةأو مالحظا (Explanatory Notes)إيضاحية 

مبعىن نفي املسؤولية أو إعالن عدم املسؤولية عن  disclaimersالنافية يف االنكليزية 
 . لوثيقةامضامني معينة يف 

 املالحظات اإليضاحية ’١’ 

 :من أمثلة املالحظات اإليضاحية ما يرد يف مالحق اجلمعية العامة بالشـكل التايل 
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 زي لنص االنكليا 

NOTE 

 Symbols of United Nations documents are composed of capital letters 
combined with figures. Mention of such a symbol indicates a reference to a 
United Nations document.  

 لنص الفرنسيا
Les cotes des documents de l’Organization des Nations Unies se composent 
de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un 
texte signifie qu’il s’agit d’un document de l’Organisation. 

 لنص العريب ا

ويعين إيراد أحد هذه . تألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقامت 
 .األمم املتحدةالرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق 

 : ومنها ما يرد يف مالحق جملس األمن بالشكل التايل 

 

 النص االنكليزي 
NOTE 

 Symbols of United Nations documents are composed of capital letters 
combined with figures. Mention of such a symbol indicates a reference to a 
United Nations document.  

 Documents of the Security Council (symbol S/…) are normally 
published in quarterly supplements of the Official Records of the Security 
Council. The date of the document indicates the supplement in which it 
appears or in which information about it is given. 
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 The resolutions of the Security Council, numbered in accordance with a 
system adopted in 1964, are published in yearly volumes of Resolutions and 
Decisions of the Security Council. The new system, which has been applied 
retroactively to resolutions adopted before January 1965, became fully 
operative on that date. 

 لنص الفرنسيا
Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se 

composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote 
dans un texte signifie qu’il s’agit d’un document de l’Organisation. 

Les documents du Conseil de sécurité (cote S/…) sont, en règle 
générale, publiés dans les suppléments trimestriels aux Documents officiels 
du Conseil de sécurité. La date d’un tel document indique le supplément 
dans lequel on trouvera soit le texte en question, soit des indications le 
concernant. 

 Les résolutions du Conseil de sécurité, numérotées selon un système 
adopté en 1964, sont publiées, pour chaque année, dans un recueil de 
Résolutions et Décisions du Conseil de sécurité. Ce nouveau système, 
appliqué rétroactivement aux résolutions antérieures au 1er janvier 1965, est 
entré pleinement en vigueur à cette date. 

 لنص العريب ا

ويعين إيراد أحد هذه . تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام 
 .مم املتحدةالرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق األ

فتصدر عادة يف مالحق فصلية  …/S)وهي تبدأ بالرمز (أما وثائق جملس األمن  
لذي تنشر فيه أو الذي اويتبني من تاريخ الوثيقة امللحق . للوثائق الرمسية جمللس األمن
 .يشتمل على معلومات عنها
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، يف ١٩٦٤وتصدر قرارات جملس األمـن، مرقمة حسب نظام اعُتمد يف عام  
وقد دخل النظام اجلديد حيز ". قرارات ومقررات جملس األمن "ـدات سنوية لجمل

قرارات ل وطُِبَق بأثر رجعي على ا١٩٦٥يناير /  كانون الثاين١النفاذ الكامل ابتداء من 
 .املتخذة قبل ذلك التاريخ

 املالحظات النافية ’٢’ 

 :بالشكل التـالـيمن أمثلة املالحظات التحفظية أو النافية ما يرد يف الوثائق  

 لنص االنكليزيا
NOTE 

The designations employed and the description of the material in this 
document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part 
of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any 
country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the 
delimitation of its frontiers or boundaries. 

 لنص الفرنسيا
Les appellations employées dans la présente publication et la 

présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du Secrétariat 
de l’Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut  
juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant 
au tracé de leurs frontières ou limites. 

 لنص العريب ا
 الحظةم
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ت املستخدمة يف هذه الوثيقة وال طريقة عرض املادة اليت ال تنطوي التسميا 
تتضمنها على اإلعراب عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن 

املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها، أو 
 .دودها أو ختومهاحبشأن تعيني 

 United Nationsالحظات ما يرد بيومية األمم املتحدة ومن أمثلة هذه  امل 

Journal،وهي كما يلي  : 

 النص االنكليزي 
The announcements in this section are reproduced as received. The 

designations employed do not imply the expression of any opinion 
whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations. 

 

 

 النص الفرنسي
Les annonces publiées dans cette section sont reproduites telles 

qu’elles ont été reçues. Les désignations utilisées n’impliquent l’expression 
d’aucune opinion de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations 
Unies. 

 لنص العريبا

والتسميات . اإلعالنات املنشورة يف هذا اجلزء مستنسخة بالصيغة اليت وردت هبا 
املستعملة ال تنطوي مطلقا على اإلعراب عن أي رأي من جانب األمانة العامة لألمم 

 .املتحدة
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 صفحات اجلداول  )ج( 

لها الطابع من النص  األرقام الواردة ضمن اجلداول لكي ينقككقاعدة عامة، تتر 
ويكتفى فقط بترمجة العناوين األفقية والرأسية وإيرادها مجيعا على هيئة . األصلي

جدول مع فك أية رموز غري رقمية وتبياهنا يف صلب اجلدول هي واملؤشرات الرقمية 
 .الدالة على ترتيب احلواشي

 nil: داول ما يلي أو املختصرات اليت ترد أحيانا يف اجلةومـن الرمـوز غري الرقمي 
، )غري متاح ) (not available (.n.aو ) ال ينطبق (n.a. (not applicable)، و )الشيء(

 .ويوضح الفرق بينهما يف احلواشي

 .ويف أغلب احلاالت تستخدم الرموز التالية يف اجلداول 
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 لرموز وشروحها يف النص االنكليزيا 

Two dots (..) indicate that data are not available or are not separately 
reported. 

    A dash (--) indicates that  the amount is nil or negligible. 

    A hyphen (-) indicates that the item is not applicable. 

A point (.) is used to indicate decimals. 

A slash (/) indicates a crop year, a school year or a financial year, e.g. 
1990/1991. 

Use of a hyphen (-) between dates representing years, e.g., 1990-1991, 
signifies the full period involved, including the beginning and end years 

 لرموز وشروحها يف النص العريبا

 .تشريان إىل أن البيانات ليست متاحة أو ال ترد منفصلة(..) النقطتان  

 .تشري إىل أن املبلغ صفر أو ال يستحق الذكر) --(الشرطة  

 .تشري إىل أن البند غري منطبق) -(الواصلة  

 .تستخدم لإلشارة إىل الكسور العشرية) ،(العالمة العشرية  

بني السنوات تشري إىل سنة حمصولية أو سنة دراسية أو سنة (/)  املائلة ةالشرط 
 .١٩٩٠/١٩٩١مالية، مثال ذلك سنة 

 يعين مشول الفترة ١٩٩١-١٩٩٠بني السنوات، مثال ) -(استخدام الواصلة  
 .املعنية بكاملها، مبا يف ذلك سنة البداية وسنة النهاية
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 عناوين األماكن)  د( 

ل العادية بالعناوين كما هي باللغات املكتوبة هبا يف النصوص احيتفظ يف األحو 
 .األصلية

 : ثال ذلكم

Shipments should always be addressed as follows: 
Traffic Unit,  
Purchase and Transportation Service, 
United Nations, 
New York, 
USA 

رمجةا ت  :ل
 : ترسل الشحنات دائما على العنوان التايل 

Traffic Unit,  
Purchase and Transportation Service, 
United Nations, 
New York, 
USA 
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  املختصرات-لفصل الرابع ا
 

 لفصل الرابعا

 لمختصراتا

 قدميت

يدرك واضعو الوثائق يف األمم املتحدة أمهية إدراج قائمة يف بداية كل وثيقة   
داية مقرونة بباملختصرات املستعملة فيها أو على األقل إيراد األمساء كاملة يف ال

ورغم ذلك، فالوثائق جتيء . مبختصراهتا، مث استعمال املختصرات وحدها فيما بعد
أحيانا حافلة مبختصرات، بعضها ميكن حله بالرجوع إىل املراجع وبعضها ال ميكن حله 

إما ألهنا خمتصرات يرجتلها املؤلف دون سابقة أو ألهنا اختصارات ألمساء منظمات أو 
 . معروفةكيانات حملية غري

. ولكي تكون الترمجة العربية، أو الترمجة بأية لغة، مفهومة، ينبغي إيضاح األشياء  
وقد تقبل بعض اللغات، على األقل من حيث الشكل، إيراد املختصرات على عالهتا 

لكنها يف النصوص العربية غالبا ما تبدو غريبة شاذة ويف غري حملها إذا مل يصحبها 
 . تفسري

ل ناجع هلذه املسألة إال بالتجميع املستمر للمختصرات حليس هناك و
ولعل يف استخدام احلاسوب ما يفيد كثريا يف تسجيل . واالستفسار عن اجلديد منها
ففي . وقد يستطيع املترجم أن حيل الرمز بقراءة السياق. املختصرات والكشف عنها

بل أحد املختصرات وهو امق" not traced"إحدى الوثائق أشَّرت موظفة املراجع بعبارة 
SWMTP   ومل تنتبه هي إىل أن الصفحة السابقة كانت تتحدث عنSystem Wide 
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Medium Term Plan .ولكن . وحلسن احلظ كان ذلك هو التفسري املناسب للمختصر
 .هل ميكننا االعتماد على احلظ يف هذه املسائل ؟ بالطبع، ال

ففي .  مع اختالف املضمونتومن األشياء اخلادعة أيضا تشابه املختصرا
 International Trade"وظنه الشخص يف البداية  ITCإحدى الوثائق ورد املختصر 

Center " واتضح بعد ذلك أنه يشـري إىل"International Training Center " وشتان
إىل أمساء أخرى غري ما سبق، ومنها   ITCويشري هـذا املختصـر  . بني املعنيني

International Tea Committee (ITC)  ، و International Telegraph Congress 

(ITC)، و      International Tin Council (ITC) .( ومن مث، ينبغي دائما توخي
 .احليطة يف ترمجة املختصرات وجتنب التخمني يف فك رموزها

 االختصار من األمساء العربية - ١ 

ب اقترح يف أحد رجاء يف الصحف أن أحد االقتصاديني الع 
االجتماعات االقتصادية اإلقليمية توحيد العمالت العربية يف عملة واحدة 

، وهو، كما قيـل، اختصـار ألمساء "جردل"وأن يكون اسم العملة اجلديدة 
ومل يتحمس أحد ". اللرية"و " الدينار"و " الريال"و " اجلنيه"العمـالت 

 .لالقتراح بل إنه قوبل باستهجان

ر من األمساء العربية باستعمال احلروف األوىل من الكلمات ليس اواالختص 
وقد حاولت إحدى . مألوفا وال معموال به يف املنظمات الدولية أو العامل العريب
والسبب يف ذلك هو مقدار . املنظمات جاهدة السري يف هذا االجتاه ومل حيالفها التوفيق

 صك املختصر وعدم اعتياد الناس الغموض الشديد الذي يعتري النص بعد حلظات من
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فإذا رمزت إىل . أنفسهم على استعمال املختصر يف احلوارات واألحاديث اليومية
" مكتب التربية الدويل"و " جمدعاج"باملختصر " اجمللس الدويل للعلوم االجتماعية"

الربنامج العام "و " باع"باملختصر " برنامج األغذية العاملي"و" متد"باملختصر 
وإىل " جدع"باملختصر " جامعة الدول العربية"وإىل " بعم"باملختصر " لوماتللمع

" صندوق األمم املتحدة للسكان"وإىل " جمدع"باملختصر " ميثاق جامعة الدول العربية"
وغين . ، وجدت بعد هنيهة أن الكالم ملغز وثقيل وغري مفهوم"صاسكان"باملختصر 

 .ىن وليس إرباك القارئعن البيان أن مهمة املترجم هي نقل املع

 االختصار من األمساء األجنبية - ٢ 

تشيع بعض املختصرات من اللغات األجنبية وال بأس من استعماهلا  
فالقارئ علـى . يف النصوص العربية بعد إيراد االسم كامال أول مرة

" األونروا"و " اليونيدو"و " اليـونسكو"األرجـح لن تلتبس عليـه أمساء مثـل 
ولكنه سيجد صعوبة شديدة إذا ". الناتو"و " األونكتاد"و " ونيسيفـالي" و

معهـد األمـم املتحدة لبحوث التنمية "وأنت تقصـد " األونريسد"قلت لـه 
 United Nations Research Institute for Social" االجتماعية 

Development، اللجنة االقتصادية ألفريقيا"وأنت تقصد " إيكا"  أو "
Economic Commission for Africa (ECA)  وأنت تقصد " إيدا"، أو

أو   International Development Association" الرابطة اإلمنائية الدولية"
 International Bankالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري "وأنت تقصد " إيربد"

for Reconstruction and Development (IBRD)،وهكذا  . 
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  الواضحة وموِجبات االختصار املختصرات - ٣ 

فإذا أردت أن تشري . ميكننا يف ترمجة الوثائق وحتريرها أن خنتصَر دون أن نعّسَر 
" الربنامج اإلمنائي"بشكل خمتصر ميكنك أن تقول " برنامج األمم املتحدة اإلمنائي"إىل 

" قالصندو"أو حىت " صنـدوق السكان"فتقول " صندوق األمم املتحدة للسكان"وإىل 
االتفاقية الدولية للقضاء "وميكنك أن تشري إىل . ما دام هو الصندوق الوحيد يف السياق

فقط ما " االتفاقية"أو حىت " اتفاقية التمييز العنصري"فتقول " على التمييز العنصري
املعهد الدويل للبحث "وميكنك أن تشري إىل . دامت هي وحدها موضوع احلديث

إذا " املعهد"أو حىت " معهد النهوض باملرأة"فتقول " ملرأةوالتدريب من أجل النهوض با
اإلعالن العاملي حلق "وميكنك أن تشري إىل . كان الكالم ينصّب على هذا املعهد بذاته

إذا مل يكن هناك " اإلعالن"أو " إعالن تقرير املصري"فتقول " الشعوب يف تقرير املصري
البنك "عند اإلشارة إىل " ك الدويلالبن"أكثر من إعالن واحد، وأن تستعمل عبارة 

 ". الدويل لإلنشاء والتعمري

ومن . االختصار مفيد لالقتصاد يف الوقت واجلهد وللبعد عن التكرار اململو
ومن الضروري يف هذه األحوال . موجبات االختصار أحيانا ضيق املساحة يف اجلداول

ومن ذلك مثال . رثأن نضّمن اجلداول رموزا وخمتصرات نشرحها يف حاشية أو أك
 .املختصرات التالية
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فئـة = املـوارد اخلارجة عن امليزانية؛ خ ع = امليزانية العاديــة؛ م خ م =  ع م
اخلـدمات = الرتبة الرئيسية؛ خ م = الرتبة احمللية؛ رر = الـخدمات العامة؛ ر م 

 = ٢-؛ مــد ١ -مــدير  = ١ - مـن الفئـة الفنية؛ مد ٥الرتبة  = ٥ -امليــدانية؛ ف 
غري = معيل؛ غ م = أمني عام مساعـد؛ م = وكيل أمني عام؛ أع م = ؛ وأع ٢-مدير 



  املختصرات-لفصل الرابع ا
 

ترمجة = خرباء؛ ت = حكومة أو حكومات، خ = أمانة أو أمانات، ح = معيـل؛  أ 
 .حماضر موجزة= حماضر حرفية؛ م م = ترمجة شفوية؛ م ح = حتريرية؛ ش 

دمحة اختصار أمساء اللغات وشرحها يف ومن الضـروري أيضا يف اجلـداول املز
= الصينية؛ ع = الروسيـة؛ ص = االنكليزية؛ ر = اإلسبانيـة؛ ن = س (احلـواشي 

وال مانع هبذه الطريقة من اختصار أية أمساء طويلة مثل أمساء ). الفرنسية= العربية؛ ف 
 .املنظمات واللجان واملؤمترات واالتفاقيات وما إليها
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 ترتيب البلدان –لفصل اخلامس ا
 

 سملفصل الخاا

 رتيب البلدانت
 

ردود الدول ومشاريع القرارات وما (القاعدة العامة يف ترتيب البلدان يف الوثائق  
هي  إيرادها  بالترتيب اهلجائي، ما ) إثبات التصويت وما إىل ذلك(واحملاضر ) إىل ذلك

وترد أدناه أحدث قائمة بالدول . مل يكن هناك ما يستدعي اخلروج عن هذه القاعدة
 .يف األمم املتحدة مبينة وفق الترتيب اهلجائي العـريب األعضاء

 اخلروج عن قاعدة الترتيب اهلجائي - ١

 :من دواعي عدم الترتيب اهلجائي ما يلي 

ترتب البلدان حبسب ترتيب طلب الكلمة، سواء  :ترتيب طلب الكلمة  )أ( 
صويت تكان ذلك لغرض االشتـراك يف املناقشـة أو اإلدالء ببيـان تعليالً لل

)Explanation of vote (قبل التصويت أو بعده. 

ترتب البلدان أحياناً حبسب تاريخ التصديق  :الترتيب حسب األسبقية  )ب( 
فإذا جاءت البلدان يف النص األجنيب . على املعاهدات أو االنضمام إليها أو توقيعها

 .مرتبة حبسب أي من هذه التواريخ التزمنا بذلك يف النص العـريب

 ):  roll call(اتباع الترتيـب االنكليزي عند التصويت بنداء األمساء  )ج( 
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 من النظام الداخلي للجمعية العامة ونصها كما ٧٨يف هذا نعود إىل املادة و
 :يلـي

ُتصوت اجلمعية العامة عادة برفع األيدي أو بالوقوف، ولكن ألي  )أ"( 
 األمساء حسب الترتيب اهلجائي ءوجيرى ندا. ممثل أن يطلب التصويت بنداء األمساء

ويف . االنكليزي ألمساء األعضاء، ابتداًء بالعضو الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعة
أو " نعم "ـكلّ تصويت بنداء األمساء، ينادى كل عضو بامسه، فريّد أحد ممثليه ب

وُتثبت نتيجة التصويت يف احملضر حسب الترتيب اهلجائي ". ممتنع"أو " ال"
 . ألمساء األعضاءياالنكليز

لدى تصويت اجلمعية العامة بواسطة اجلهاز اآليل، حيل التصويت غري  )ب(" 
املُسّجل حمل التصويت برفع األيدي أو بالوقوف وحيل التصويت املُسّجل حمل 

ويف حالة . وألي ممثل أن يطلب التصويت املُسّجل. التصويت بنداء األمساء
العامة عن إجراء نداء أمساء األعضاء ما مل  التصويت املُسّجل، تستغين اجلمعية

يطلب أحد املمثلني خالف ذلك؛ على أن نتيجة التصويت ُتثبت يف احملضر على 
 ."غرار إثبات نتيجة التصويت بنداء األمساء

ومعىن ذلك أن تثَبت أمساء الدول يف احملاضر جبميع اللغات، ومنها اللغة العربية،  
وهبذا يأيت احملضر مبينا لوقائع اجللسات كما هي يف . بالترتيب اهلجائي االنكليزي

 .احلقيقة

إذا وردت البلدان يف  :اتباع أرقام البلدان أو أرقام الفقرات دومنا تغيري )د( 
قائمة مرقمة أو يف شكل فقرات مرتبة بأرقام، التزمنا هبذا الترتيب حىت يكون رقم البلد 
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رء أن يتصور مدى االرتباك الذي ميكن أن مولل. أو رقم الفقرة واحدا يف مجيع اللغات
 .حيدث إذا ُرتبت الفقرات يف هذه احلالة بغري ترتيب أرقامها يف النص األصلي

 :ثال ذلك هذه القائمةم

 كينيا -١ 

 استراليا  -٢ 

 اململكة العربية السعودية  - ٣ 

 فرنسا  -٤ 

 األرجنتني  -٥ 

 الصني   -٦ 

 رواندا  -٧ 

 . وهكذا دواليك 

تتبع القاعدة اهلجائية يف ترتيب أمساء  :ترتيب أمساء املنظمات واألشخاص - ٢
 . املنظمات واألشخاص ما مل يكن النص األصلي  مرتبا على غري هذا النحو

العربة تكون دائما بالنص األصلي سواء تعلق األمر بترتيب البلدان أو و
 .األشخاص أو املنظمات أو عدم ترتيبها

ص أو ن ذا وردت ضمنإ: له األولوية على ترتيب احلواشي ترتيب األمساء - ٣
جدول أمساء بلدان أو هيئات أو أشخاص يتعني إعادة ترتيبها وجاءت ضمن النص أو 
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ومن مث، يعاد . اجلدول ذاته حواش، أخذ ترتيب األمساء أولوية على ترتيب احلواشي
 . ترتيب احلواشي لكي يتفق والترتيب اجلديد لألمساء

عندما ترد األمساء متتابعة  : ال الواو يف قوائم البلدان وغريها من القوائمماستع - ٤
قبل آخر كلمة  andيف اللغة االنكليزية، يكتفى حسب قواعد تلك اللغة بإيراد احلرف 

 Algeria, France, China: فنقول مثال. يف التسلسل ووضع فاصلة بني كل اسم وآخر

and Columbia attended the meeting  .وعند نقل هذه اجلملة إىل العربية نقول :
حضرت االجتماع اجلزائر وفرنسا والصني وكولومبيا، مكررين واو العطف كل مرة 

 .عمالً بقواعد اللغة العربية

مثال ذلك هذه . تكرر واو العطف عند كتابة قوائم الوثائق يف النص العريبو
وتنقل إىل النص العريب . A/52/776, A/C.1/52/PV/210 and A/RES/52/15القائمة 

 .A/RES/52/15 و A/C.1/52/PV/210و  A/52/776: على النحو التايل

مثال . عند بيان مقدمي مشاريع القرارات، يستغىن عن ذكر الواوو
فعند نقل هذه .  Algeria, France, China and Colombia: draft resolution:ذلك

 . مشروع قرار: سا، الصني، كولومبياناجلزائر، فر: القائمة إىل العربية نقول

 ائمة بأمساء الدول األعضاء يف األمم املتحدةق
 والدول اليت هلا مركز املراقب

 
 الحتاد الروسيا

 إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
  أرمينيا
 إريتريا
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 أستراليا
 إستونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 ية املتحدةباإلمارات العر
 نتيغوا وبربوداأ

 أندورا
 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا

 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 يرلنداآ

 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال

 بروين دار السالم

  بلجيكا
 بلغاريا
 بليز
 الديشغبن
 نماب

 بنن
 بوتان

 بوتسوانا
 بوركينا فاسو

 بوروندي
 البوسنة واهلرسك

 بولندا
 بوليفيا
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو

 *توفالو 
 تونس
 تونغا 

 جامايكا
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر سليمان
 جزر القمر

 77



 ليل الترمجة والتحريرد
 

 *جزر كوك 
 جزر مارشال

 الليبية اجلماهريية العربية
 هورية أفريقيا الوسطىمج

 اجلمهورية التشيكية
 مجهورية تنـزانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية كوريا

 هورية كوريا الشعبية الدميقراطيةمج
 هورية الكونغو الدميقراطيةمج

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 فية السابقةمجهورية مقدونيا اليوغوسال

 هورية مولدوفامج
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 دومينيكا

 الرأس األخضر
 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرينسييب
 سان مارينو

 سانت فنسنت وجزر غرينادين
 سانت كيتس ونيفيس

 سانت لوسيا
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة

 غالنالس
 وازيلندس

 السودان
 سورينام
  السويد
 *سويسرا 
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي

 لصومالا
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 عمان
 غابون
 غامبيا
 غانا

  غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 بيساو-غينيا
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  فانواتو
  فرنسا
 الفلبني
 فنـزويال
 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 زاخستاناك
 لكامريونا

 *الكرسي الرسويل 
  رواتياك

 كمبوديا
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييباس
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليربيا

 
 ليتوانيا

 ليختنشتاين

 ليسوتو
 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
  املغرب

 املكسيك
  مالوي
 ملديف

 وديةعاململكة العربية الس
 ململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنداا

      الشمالية
 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبق
 موناكو
 ميامنار

 ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
 ناميبيا
 ناورو 
 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
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 هنغاريا
 هولندا

  املتحدة األمريكية الواليات
 ليابانا

 اليمن
 يوغوسالفيا

 اليونان
 

 ــــــ
 .هلا مركز املراقب * 
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 املراجع وكيفية كتابتها – السادس للفصا
 

 لفصل السادسا

 لمراجع وكيفية كتابتهاا
 

احلواشي هي إما شروح إضافية ملا جييء يف املنت، وال خالف يف هذه احلالة على  
ا يوجد بعض طريقة كتابتها إذ نوردها مترمجة ترمجة كاملة؛ وإما مراجع، وهن

االختالف يف شأن ما يكتب منها باللغة األصل وما يترجم إىل اللغة العربية داخل املنت 
 .وضمن قوائم احلواشي ذاهتا

 :والقاعدة العامة يف اإلشارة إىل املراجع هي كما يلي 

 املراجع العربية - ١

. غة العربيةلتدرج املراجـع العربية األصل يف املنت ويف قائمة احلواشي كما هي بال 
 :مثال ذلك ما يلي

دار النهضة العربية : القاهرة(حممد زكي شافعي، مقدمة يف النقود والبنوك،  - ١ 
 .١٨٠، ص )١٩٦٩

، السنة احلادية عشرة، ١٥٠، العدد رقم )لبنان-بريوت(جملة املصارف  - ٢ 
 . ١٩٧٣ديسمرب / كانون األول
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 أمساء الصحف والدوريات األجنبية - ٢

ناسب أن نعّرب أمساء الصحف والدوريات األجنبية عندما يرد ذكرها يف من امل 
 .صحيفة النيويورك تاميز وصحيفة إلباِيس، وهلم جّرا: املنت فنقول

 :مثال ذلك ما يلي. أما يف احلواشي فتذكر هذه األمساء بلغاهتا األصلية 

 ١ – The New York Times, February 25, 1998, No. 51079, p.3. 

 ٢ –  El  Paìs,  February 24, 1998, No.7591, p. 6 . 

 عناوين الكتب واملقاالت األجنبية  - ٣

عند ذكر عناوين مقاالت أو كتب أجنبية يف منت الكالم نورد ترمجة عربية هلذه  
فنقول . العناوين ونضعها بني قوسني إىل جانب عنوان املقالة أو الكتاب باللغة األجنبية

 Public Administration and Public Affairs)  العامــة والشؤون العامةةاإلدار: (مثال

…. 

 :مثال ذلك ما يلي. أما يف احلواشي فتذكر هذه العناوين باللغة األجنبية فقط 

 ١- Nicholas Henry, Public Administration and Public  Affairs, 

Prentice – Hall Inc., Englewood Cliffs, 1975, p. 21 . 
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 تقارير األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى  - ٤

  يف حاالت صدور النشرات أو التقارير باللغة العربية )أ( 

نورد عناوين النشرات أو التقارير بترمجاهتا العربية يف املنت، ونوردها بنفس   
 :مثال ذلك ما يلي. الطريقة يف احلواشي

 ١٠ـة العامـة ، الدورة اخلمسون، امللحق رقم يالوثائق الرمسية للجمع: انظر - ١ 
)A/50/10( ٥١ إىل ٣، الفقرات . 

فإذا تأكدنا من صدور الوثيقة باللغة . مثة وثائق تعرض للبيع ويأخذ املبيع رقماو
الذي يرمز إىل االنكليزية أو احلرف   Eالعربية يف سلسلة هذه املنشورات قلبنا احلرف  

F  ىل احلرف إالذي يرمز إىل الفرنسيةA  مثال ذلك ما يلي. الذي يرمز إىل العربية : 

منشورات األمم املتحدة،  (١٩٨٥النظام الداخلي للجمعية العامة، : انظر -١ 
 ).A.85.13.Iرقم املبيع  

 يف حاالت عدم صدور النشرات أو التقارير باللغة العربية )ب( 

رد هلا ترمجة عربية ونضعها وند ذكر عناوين هذه النشرات أو التقارير يف املنت نع 
: مثال ذلك ما يلي. بني قوسني إىل جانب عنوان النشرة أو التقرير باللغة األجنبية

 .… Monthly Bulletin of  Statistics )النشرة الشهرية لإلحصاءات(

 مثال ذلك. أما يف احلواشي فتذكر هذه العناوين باللغة األجنبية فقط 
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يونيه / حزيران،Monthly Bulletin of Statistics األمم املتحدة،: انظر )١( 
 .، اجلدول دال١٩٩٦

 :وفيما يلي منوذج متكامل لقائمة مراجع 

دار النهضة العربية : القاهرة(حممد زكي شافعي، مقدمة يف النقود والبنوك،  )١( 
 .١٨٠، ص )١٩٦٩

 .ibidهي ترمجة لكلمة " املرجع نفسه"و . (١٨٥املرجع نفسه، ص  )٢( 
 ).تينيـةالال

، السنة احلادية عشرة، ١٥٠، العدد رقم )لبنان-بريوت(جملة املصارف   )٣(  
 .١٥، ص ١٩٧٣ديسمرب / كانون األول

 )٤(  The New York Times, February 25, 1998, No. 51079, p.3. 

 )٥(   El Paìs, February 24, 1998, No. 7591, p.6 . 

هي " مرجع سبق ذكره"و . (٢١ه، ص رجملة املصارف، مرجع سبق ذك  )٦( 
 ).الالتينية .op. citترمجة لعبارة 

 )٧(Nicholas Henry, Public Administration and Public  Affairs,  

Prentice – Hall Inc., Englewood 1975, p.21  . 
 ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم : انظر  )٨( 

A/50/10)( ٥١ إىل ٣، الفقرات. 
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منشورات األمم املتحدة،  (١٩٨٥النظام الداخلي للجمعية العامة، : انظر )٩( 
 ).(A.85.I.13رقم املبيع 

 )١٠  (Nicholas Henry، ٣٠ مرجع سبق ذكره، ص. 

يونيه /  حزيران،Monthly Bulletin of Statistics: األمم املتحدة: انظر)  ١١(  
 من النص  االنكليزي وذلك ألن ١٦ي هنا أن نقول ص عوال دا. (١٦، ص ١٩٩٦

 ).املرجع مكتوب باالنكليزية
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 لفصل السابعا

 صويب الوثائقت
 

 وثائق التصويب املستقلة  - ١

تطلب "  Documents control"مراقبة الوثائق "إذا ظهر خطأ يف وثيقة ما فإن   
قة التصويب املطلوب ي، وترسل صورة من وث"Corrigendum"إصدار وثيقة تصويب 

 .إصدارها إىل كل دائرة من دوائر الترمجة الست 

وقد يالحظ املترجم الذي تسند إليه الوثيقة أن التصويب كله ال ينطبق  على  
فإذا كان األمر كذلك اتصل املسؤول عن الربجمة أو املسؤول عن النوبة . النص العريب

ها باألمر وإعادة الوثيقة إليها دون أن غالليلية، حسب احلالة، مبراقبة الوثائق إلبال
 . تصدر باللغة العربية

فإذا كان التصويب كله أو جزء منه ينطبق على النص العريب وجب على الدائرة  
 :ويالحظ يف هذا ما يلي . أن تصدره باللغة العربية 

إذا كان أحد بنود التصويب ال ينطبق على النص العريب يكتب رقم البند  )أ( 
 . ال ينطبق على النص العريب: مقابله هذه العبارة وتوضع

 :)٢(ثال ذلك ما يلي م
 ــــــ

 .١٤٨املرجع نفسه، ص  )٢( 
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  ٥، السطر٢الصفحة  - ١ 

 " دويل"بكلمة " وطين"عن كلمة  يستعاض 

 . ال ينطبق على النص العريب - ٢ 

ويف " Not applicable to English"ويقابــل هــذه املالحظة يف االنكليزية ( 
") No se aplica al texto español"ويف اإلسبانية " Sans objet en Français"الفرنسية 

.    

                   ٢٢، السطر ١٠الصفحة  - ٣ 

   "  عاملي" حتذف كلمة  

 .الينطبق على النص العريب - ٤ 

 :إذا كان بند التصويب ينطبق على النص العريب يراعى ما يلي  )ب( 

 .نورد أرقام الصفحات وأرقام األسطر وفق ترتيبها يف النص العريب ’١’ 

 من النص األجنيب وكان ٤ من الصفحة ٢٠فإذا كان حمل التصويب هو السطر  
 من النص العريب كان طبيعيا أن نورد هذه ٥ من الصفحة ٢املقابل لذلك هو  السطر 
ن مثة إشارة إىل رقم فقرة اوإذا ك. ٢،  السطر ٥الصفحة : املعلومة األخرية فنكتب

 .فهذه ترد كما هي دون تغيري ألن أرقام الفقرات ال تتغري بتغري اللغات

نستعمل يف النص العربـي  " Replace … by"   إذا قيل يف النص االنكليزي ’٢’ 
وبـهذا ..".  … "ـب"......" يستعاض عن :  فنكتب" يستعـاض " الفعـل

يستبدل "فإذا قلت ". يستبدل" الفعل منتجنب اخلطأ الشائع يف استخدا
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. كان املعىن ترك اجلديد وأخذ القدمي " الكتاب القدمي بالكتاب اجلديد
واملعىن يف قوله . فالفعل يتعدى بنفسه إىل املأخوذ ويتعدى بالباء إىل املتروك

هو أن ) البقرة/٦١" (قال أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري"تعاىل 
 .ألدىن والذي تركوه هو اخلريالذي طلبوه هو ا

ينبغي يف تضمني التصويب يف اجلملة العربية أن حنرص دائما على  ’٣’ 
مقتضيات الصياغة العربية وال يهم إن كان ترتيب الكلمات يتفق والنص 

وقد يقتضي التصويب تغيري بناء اجلملة أو الفقرة كليـة . األجنيب أو ال يتفق
. 

رد ضمن وثائق أو حماضر مترمجة إىل اللغـة ت يتلالتصويبات والتعديالت ا - ٢
 العربيـة  

حنذفه، بل  إذا مل يكن التصويب أو التعديل أو التنقيح ينطبق على النص العريب ال 
 .نطبق عليهاي ليتا نورده باللغة

 :ففي أحد احملاضر املوجزة، جاء النص كما يلي 

“33- In the French version of draft resolution A/C.2/50/L.16, in the 
eleventh preambular paragraph, the word “désastreuse” should be replaced 
by “calamiteuse” . 

  : الترمجة الصحيحة هلذه الفقرة تكون كاآليتو
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 A/C.2/50/L.16وقال إنه ينبغي يف النص الفرنسي ملشروع القرار  -٣٣" 
يف الفقرة احلادية عشرة "  calamiteuse"لمة كب" désastreuse"االستعاضة عـن كلمة 

 ".من  الديباجة

التصويبات والتعديالت اليت ترد ضمن وثائق أو حماضر غري مترمجة إىل اللغة  - ٣
 العربية

اللغة العربية ليست لغة رمسية يف بعض اللجان مثل جلنة القضاء على التمييز  
 املعنية باحلقوق االقتصادية ةالعنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجن

واالجتماعية والثقافية وغريها وبالتايل ال تصدر وثائقها باللغة العربية يف فترات 
 .ولكن يطلب إىل الدائرة العربية أحيانا ترمجة بعض حماضر هذه اللجان. االنعقاد

فالنصوص تشري . تواجهنا يف هذه احلالة بعض الصعوبات يف ترمجة احملاضرو
 .ىل تعديالت وتصويبات لوثائق مل تصدر أصال باللغة العربيةإأحيانا 

 :يف هذه احلالة نقوم مبا يليو

يستعاض : فنقول). االنكليزية مثال(ورد التصويب باللغة اليت نترجم منها ن )أ( 
نورد النص املستعاض به كما هو باللغة : (مبا يلي) نورد النص باللغة االنكليزية(عن 

 ).االنكليزية

وتشمل النص . نتبع هذا بترمجة عربية للتصويب نضعها بني أقواس )ب( 
وبذا ننقل إىل القارئ التصويب . املطلوب تغيريه مث النص املستعاض به، كل يف موضعه

 .باللغة األجنبية ومعناه باللغة العربية
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إذا قيل إن التصويب خيص لغة بعينها، نورد النص قبل التعديل والنص بعد  )ج( 
 ). أعاله٢نفس القاعدة يف (ذات اللغة دون إيراد ترمجة إىل اللغة العربية بالتعديل 

 اإلشارة ضمن الوثائق إىل تصويبات بلغات غري العربية - ٤

عنـدما يشار يف نـص مـن النصـوص إىل تصويب صادر على وثيقة بلغة غري اللغة  
ال نورد  See document A/50/141 and Corr.1  (English only)العربية كأن يقال 

يف النص العريب نظـراً النطبـاق التصويب على النص االنكليزي  Corr.1عبارة و 
 .A/50/141انظر الوثيقة : وحـده، وإمنا نكتـفي بذكر رمز الوثيقة األصلية فنقول

 تعديل مشاريع االتفاقيات واملعاهدات - ٥

و كلمات موضوعة أكثريا ما تتضمن مشاريع االتفاقيات أو املعاهدات عبارات  
ومعىن ذلك أن أعضاء اللجنة أو املؤمتر مل يتفقوا عليها بعد ومل . بني أقواس معقوفة

 .وينتهي األمر بعد التفاوض باإلدراج أو احلذف. يقرروا من مث إدراجها أو حذفها

هل يترجم كما ورد . واملهم هنا هو ترمجة وصياغة ما يرد بني أقواس معقوفة 
ون مراعاة مقتضيات الصياغة العربية للجمل اليت وردت ضمنها دباللغة األجنبية 

 التعديالت املوضوعة بني أقواس؟

واإلجابة هي أن من الضروري مراعاة مقتضيات الصياغة العربية للجمل حبيث  
فاملفاوض وإن كان يهتم باملقاطع املقترحة يف حد . يستقيم املعىن متاما بعد رفع األقواس

 أيضا بقراءة البند كله أو املادة كلها بالصيغة أو الصيغ البديلة مذاهتا إال أنه يهت
والصيغة النهائية تكون . املقترحة، ويقرر موقفه يف ضوء اإلضافة اجلزئية والقراءة الكلية
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والفائدة . كاملة أمامه يعتمدها بشكلها وال يتوقع أي تغيري يذكر بعد انتهاء التفاوض
، هي أننا ال نضطر إىل إدخال تعديالت مهمة على الصيغة فيما يتعلق بنا، حنن املترمجني

 .اليت اعتمدها املفاوض

 :مثال ذلك اجلملة التالية 

 “Governments should recognize, inter alia, [sexual and reproductive 
health, including family planning], HIV/AIDS, information, education and 
communication.” 

 :وتكون ترمجة هذه اجلملة خاطئة إن ترمجت كاآليت 

ينبغي أن تقر احلكومات باالحتياجات املتعلقـة جبملـة أمور، ومنها "  
 فريوس نقص املناعة ،]الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة  ب[

 ".اإليدز، واإلعالم، والتعليم، واالتصال/ البشرية

س لن يستقيم الكالم وذلك ألن العبارة اليت تلي افإذا رفعنا األقو  
املتعلقة جبملة أمور، ومنها بالصحة اجلنسية : "تكون كاآليت" االحتياجات"

 ...".واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة، فريوس نقص املناعة

واملطلوب يف هذه احلالة هو إجراء تعديل بسيط يف الصياغة ميكن به أن تستقيم  
اء اتفق املؤمترون على رفع األقواس واالحتفاظ بالعبارة أو اتفقوا على حذف واجلملة س

 .العبارة واألقواس

 :فيما يلي ترمجة اجلملة كلها بعد إدخال التعديل الالزم لضبط الصياغـةو
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لصحة ا[ينبغي أن تقر احلكومات باالحتياجات املتعلقة جبملة أمور، ومنها "  
فريوس نقص املناعة  ]لك تنظيم األسرة، وذاجلنسية واإلجنابية، مبا يف 

 ".اإليدز، واإلعالم، والتعليم، واالتصال/البشرية
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 لفصل الثامنا

 قييم النوعيةت

 قدميت

حصراً جلل بنود التقييم اليت ) انظر النموذج أدناه(يتضمن منوذج تقييم النوعية  
) specify( البند عومن هنا وض. حنكم هبا على نوعية الترمجة، جل البنود ال كلها

Others أخطاء أخرى ـ يرجى حتديدها: "ومعناه." 

وقد استعملت صيغة من هذا النموذج لتصحيح امتحانات األمم املتحدة يف  
وليس . سنوات عديدة  وكانت خمتلفة من بعض نواح ليس من بينها جوهر التقييم

 مناذج أخرى تتضمن ةوميكن استعمال أي. املهم هو النموذج ذاته فهو إرشادي ال أكثر
 .عناصر التقييم الرئيسية

  لغة النموذج-وال أ

فمن السهل تذكر . وضع النموذج باللغة االنكليزية نظرا لسهولة االختصار منها 
على  Mاحلروف األوىل من الكلمات واستعماهلا كمختصرات دالة؛ فيدل حرف  

 .كي وهكذا دوال،Omissionعلى اإلسقاط  Oوحرف  Meaningاملعىن 

 

 

 بنود النموذج  -انيا ث
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  بيانات عامة -١ 

تشمل اسم الشخص الذي يتوىل تقييم النص، واسم الشخص الذي يتناوله  
فإذا كان املترجم هو حمل التقييم تشطب كلمة . وميكن شطب ماال ينطبق. التقييم

Self-reviser  وإذا كان املراجع  هو حمل التقييم تشطب كلمةCoordinator ، 
 .جّرا وهلّم

ومن البيانات العامة أيضا رمز الوثيقة ورقم العمل واللغة املترجم منها وعدد  
كما تتضمن بيان موضوع الوثيقة، اقتصاديا كان أو قانونيا أو . الصفحات القياسية

سياسيا أو علميا، ونـوع النص، هل هو نـص عـام أم متخصص أم غايـة يف التخصص؛ 
وبالطبع هناك . هل أم متوسط الصعوبة أم صعبسمث مسـتوى الصعوبة، هل النص 
 .مساحة لكتابة تاريخ  التقييم

 أنواع األخطاء - ٢ 

بوِّب النموذج حبيث يشمل أوَّالً أخطاء املعىن، وخطأ املعىن قد يكون يف كلمة  
وبعد هذا تأيت بنود القواعد . أو  تعبري اصطالحي أو  عبارة أو  سطر أو  مجلة أو أكثر

فقد حيدث  إسقاط دون مربر  لكلمة أو رقم أو عبارة أو مجلة أو . سقاطإلواهلجاء وا
ويلي ذلك أخطاء املصطلحات؛ واالبتعاد والغموض؛ واإلضافة . سطر أو فقرة أو أكثر

إال ما اقتضته الصياغة ويف حدود ضيقة ؛ وضعف اجلمل من حيث البناء والتركيب، 
د بالتراكيب األجنبية أو عن تعديل ومن الضعف ما يكون ناجتا عن االلتصاق الشدي

، وفيه تذكر "أخطاء أخرى"ويلي ذلك بند . جزء من اجلملة دون ضبط سائر األجزاء
 .األخطاء اليت مل يسبق تبويبها؛ مث بند األسلوب
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.  يسجل عدد األخطاء اليت وقع فيها الشخص،Quantityويف عمودي الكم  
وضع يف حزم إحصائية كل منها يدل توهناك طريقة إحصائية سهلة لبيان األعداد ف

 .    مث حيسب اجملموع الكلي لألخطاء . ١١١١: على مخسة، على هذا النحو

 التقدير - ٣ 

و " مقبول" و" جيد"و " جيد جدا"و " ممتاز" تتألف فئــات التقــدير مـن  
ديد وميكن بسهولة حتويل هذه الفئات إىل مقابالهتا يف نظام تقييم األداء اجل". ضعيف"

ويسجل التقدير أمام بند نوعية . على التتايل) ٥(و) ٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(وهي 
 .الترمجة

 مالحظات عامة  - ٤ 

القصد من هذا البند يف النموذج  هو تسجيل ما ال ميكن أن تدل عليه األرقام،  
كأن يكون النص قد ترجم يف الساعة الرابعة صباحا بعد سهرة طويلة مضنية أو تكون 

ع مل ترد من مقر عمل آخر أو يكون  يف األمر استهانة أو تكون  األخطاء من جاملرا
 .نوع جسيم

 

 

  استعمال النموذج واملختصرات -الثا ث

ويتوىل التقييم شخص تكلفه الدائرة . يستعمل النموذج للتقييم، وهذا أمر واضح 
اسب أن يشمل نومن امل. ورئيس الدائرة هو املرجع النهائي يف التقييم. هبذه املهمة
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التقييم نصوصا متنوعة على مدى فترة زمنية معقولة، ويكون من بني هذه النصوص 
. نصوص عامة وأخرى متخصصة ونصوص حماضر ومشاريع قرارات وما إىل ذلك

 . ويتسىن هبذا تتبع اجلهد ومن مث وضع تقييم عادل لعمل الشخص يف الفترة حمل النظر

قد لقاءات مع الشخص الذي يكون عمله عويتوىل الشخص املكلف بالتقييم  
حمل تقييم، وذلك الستعراض املادة وأنواع األخطاء وكيفية تالفيها ونقاط القوة 

 . وإمكانية تعزيزها، ويتتبع مدى استفادة الشخص من التقييم واملناقشـة

أما املختصرات فيمكن لكل مراجع أن يستعملها . هذا عن استعمال النموذج 
الفائدة األوىل هي أن .  الرمز الدال على اخلطأ، ويف هذا فائدتانشفيضع يف اهلام

الـُمراجع سيسأل نفسه قبل التصحيح عن أمهية التصحيح فإذا كان مهما فال بد أن 
وبالتايل يستطيع املراجع هو واملنسق أن يقلال من تدخالهتما غري . يكون لسبب
أخطائه وأنواع هذه األخطاء فيستفيد الفائدة الثانية هي تنبيه املترجم إىل . الضرورية

ويستطيع هو اآلخر أن يتكلم مع املراجع ويناقشه فيما ورد من . من جهد املراجعة
واخلطأ من طبيعة اإلنسان . فال أحد فوق اخلطأ وال أحد فوق املراجعة. أخطاء

ومل يكن عمر بن اخلطاب جيد غضاضة . واملعرفة هي الطريق الوحيد إىل تصحيح اخلطأ
أحب الناس إيل من رفع إيل " النقد بل كان يدعو اآلخرين إىل نقده وهو الذي قال  يف

 ".عيويب

وال جدال يف أن أجهزة الترمجة هي أجهزة . بـهذا ميكن دائما حتسني النوعية 
فاملترجم ليس ناقال آليا ال ميلك إال القاموس  وإمنا هو باحث يقرأ . حبث ودراسة
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وإذا مل ميتز العمل هبذه امليزة .  ويستفيد يف شىت اجملاالتدويدرس ويتعمق ويستنري ويفي
 .الرائعة صار رتيبا ممال يبعث على الضيق والتقوقع، وهو ما ال حيبه أحد وال يرضاه
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Arabic Translation Service 

Evaluation Sheet   )منوذج التقييم( 
   Date: 
Name of Evaluating Officer:   Language/ESP: 
Name/Level of Translator:   Subject Matter: 
Name/Level of Reviser:   Type1 : 
Symbol/Job No. of Text:   Level of Difficulty2: 

Reviser-Self/Translator   Coordinator/Reviser

Type of  Error  Quantity Quantity 
Meaning (M)    
 - word ـــ ـــ  ـــ  ـــ    - idiomatic 
   Expression   
 - phrase ـــ ـــ   
 - sentence ـــ ـــ   
Grammar (Gr)  ـــ ـــ   
Spelling (Sp)  ـــ ـــ   
Omission (O) - word/figure ـــ ـــ   
 - phrase ـــ ـــ   
 - sentence ـــ ـــ   
 - line ـــ ـــ   
 - paragraph ـــ ـــ   
Terminology (T)  ـــ ـــ   
Evasiveness (Ev)  ـــ ـــ   
Addition (Add)  ـــ ـــ   
Structure (Str)  ـــ ـــ  ـــ  ـــ   Others (Specify)  
    
Style    

Quality of Translation3:    
General Remarks:    

 
ـــــــــ  

(1) G = General  S = Specialized HS = Highly  Specialized 
(2) E = Easy   A = Average    D = Difficult 
(3) A = Excellent       B = Very Good      C = Good       D = Fair       E = Poor 
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 األرقام الرومانية والترتيب اهلجائي وأمساء الشهور –لفصل التاسع ا
 

 لفصل التاسعا

 ألرقام الرومانية والترتيب الهجائي وأسماء الشهورا
 
 األرقام الرومانية   -١

 يف األمم املتحدة، ةفيما يلي جدول باألرقام الرومانية واألرقام اهلندية املستعمل 
إىل .. أوال، وثانيا، وثالثا: مع مالحظة أننا نستعمل يف ترتيب مادة الوثائق الكلمات

و ' ١'ونستعمل .   إىل آخرهIII ، وII، وIآخره مقابـل احلـروف الرومانية الكبرية 
 لونقول الفصل األو. 'iii'و 'ii'  و  'i'مقابل احلروف الرومانية الصغرية '  ٣'و ' ٢'

و  Chapter IIو  Chapter Iإىل آخره مقابل ... والفصــل الثاين والفصــل الثالث
Chapter III ... إىل آخره.* 

٤٠٠ CD ٣٠ XXX ١١ XI ١ I 
٥٠٠ D ٤٠ XL ١٢ XII ٢ II 
٦٠٠ DC ٥٠ L ١٣ XIII ٣ III 
٧٠٠ DCC ٦٠ LX ١٤ XIV ٤ IV 
٨٠٠ DCCC ٧٠ LXX ١٥ XV ٥ V 
٩٠٠ CM ٨٠ LXXX ١٦ XVI ٦ VI 
١٠٠٠ M ٩٠ XC ١٧ XVII ٧ VII 
  ١٠٠ C ١٨ XVIII ٨ VIII 
  ٢٠٠ CC ١٩ XIX ٩ IX 
  ٣٠٠ CCC ٢٠ XX ١٠ X 

 ـــــ
 Article: تبع الترقيم التايل أحيانا لترتيب املواد أو البنود يف النصوص القانونية وغريها من النصوصي * 

2) or item(و ؛  bis 2) or item(Article و ؛ ter 2) or item(icle Artو ؛ or (Article 
uater q2) item،أو ( مكررا؛ واملادة ٢) أو البند(؛ واملادة ٢) أو البند(املادة :  وهكذا دواليك، ويقابله يف العربية
 . رابعا، وهكذا دواليك٢) أو البند( ثالثا؛ واملادة ٢) البند
 الترتيب اهلجائي   - ٢
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كليزي ومقابله العريب، مع مالحظة أننا نستعمل يف نيما يلي الترتيب اهلجائي االف 
ترتيب مادة الوثائق أ، و ب ، و ج  إىل آخره مقابال للحروف االنكليزية برمسهـا 

ألف، و باء، و جيم، إىل آخـره، مقابـال : ، إلـى آخره، ونستعمـلc، و b، و aالصغري 
 . ، إىل آخرهC، و B، و A: للحروف االنكليزية برمسها الكبري

O نيس A لفأ O س a أ
P نيع B اءب P ع b  ب
Q اءف C يمج Q ف c  ج
R ادص D الد R ص d  د
S افق E اءه S ق e  ـه
T اءر F اوو T ر f  و
U نيش G ايز U ش g  ز
V اءت H اءح V ت h  ح
W اءث I اءط W ث i  ط
X اءخ J اءي X خ j  ي
Y الذ K افك Y ذ k  ك
Z ادض L مال Z ض l  ل
M اءظ - يمم - ظ m  م
N نيغ - ونن - غ n  ن
    
BB اء باءب AA لف ألفأ Bb aa بب   أأ
    

 أمساء الشهور  -٣
فيما يلي أمساء الشهور بصورهتا املزدوجة كما درجنا على استعماهلا يف األمم  
 :املتحدة

كتوبرأ وليهي شرين األولت بريلأ وزمت نايري يسانن  انون الثاينك
وفمربن غسطسأ شرين الثاينت ايوم بآ ربايرف يارأ  باطش
يسمربد بتمربس انون األولك يلولأ ونيهي زيرانح ارسم  ذارآ
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 اهلنديةاألرقام العربية واألرقام  –لفصل العاشر ا
 

 لفصل العاشرا

 ألرقام العربية واألرقام الهنديةا
 
 األرقام املستعملة يف الوثائق - ١

ء استعمال هذه داألرقــام املستعملة يف الوثائق العربيــة يف األمم املتحدة منذ ب 
 وليـس ما يسمى باألرقام ٣، ٢، ١اللغـــة يف املنظمة هي ما يسمى باألرقام اهلندية 

 .1,2,3الغبارية أو اإلفرجنية اليت هي األرقام العربية األصلية 

ولكننا نرى يف وثائقنا أحيانا هذه األرقام الغبارية ونراها حتديدا يف األشكال   
و عدم استعمال برامج حاسوبية على قدر كاف من التطور هوالسبب يف ذلك . البيانية

حبيث توفر على الطابع عناء النقل اليدوي  لألرقام وحتقق يف الوقت نفسه درجة 
ولكن املسألة مسألة وقت فقط وسرعان ما ستستعمل . الوضوح املطلوبة يف الصورة

 .هذه الربامج ولن تكون هناك مشكلة من هذا النوع

 ام اهلندية؟قإمهال األر - ٢
وهناك من يقول بإمهال . هناك يف العامل العريب من يقول باستعمال األرقام اهلندية 

وحسماً هلذه القضية، قضية أي . هذه األرقام واستعمال األرقام اإلفرجنية بدال منها
هذين النوعني من األرقام ينبغي األخذ به، من املناسب االطالع  على ما جاء يف 

 .)٣(لألستاذ حممد العدناين" غالط اللغوية املعاصرةمعجم األ"كتاب 
 ـــــ

 .٢٧٧حممد العدناين، معجم األغالط اللغوية املعاصرة، مكتبة لبنان، ص  )٣(
 :فقد جاء يف املادة املشار إليها ما يلي 
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ويقترحون إمهال األرقام اهلندية اليت نستعملها اآلن يف املشرق العريب كله "  
ل األرقام العربية األصلية، املسماة باألرقام الغبارية أو اواستعم) ٣، ٢، ١(

 :، متذرعني باألسباب اآلتية)3 ,2 ,1(اإلفرجنيـة  

 .ألن األرقام الُغبارية منتشرة يف بالد املغرب العريب كله )١( 

 .ألهنا تنفع يف قراءة أختام الربيد، ويف استخدام احلسابات اإللكترونية)   ٢(  

 .يي باستعماهلا ُتراثاً لنا قدمياحألننا ُن )٣(  

 :ولكن 

معظم املؤلفات العربية القدمية واحلديثة، وأدباء العامل العريب، واملستشرقني  )١(  
 .يستعملون األرقام اهلندية، اليت جعلتها مئات السنني ُتصبح عربيـةً

 على أية ع  ذكرت جلنة الرياضة يف جممع اللغة العربية بالقاهرة، أهنا مل تطّل )٢(  
 .م١١٠٠خمطوطة ُدّونت فيها األرقام الغبارية، ويرجع تارخيها إىل ما قبل عام 

  إن أبا بكر اخلوارزمي، أبا علم احلساب، استخدم يف خمطوطه، الذي يرجع  )٣(   
األرقام (األرقام اليت ُيطلق عليها اسم ) التاسع امليالدي(إىل القرن الثاين اهلجري 

 .شرة يف مجيع بالد املشرق العريبت، وهي املن)اهلندية
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). حنو تسعة قرون(لذا ُيستحسن اإلبقاء على األرقام اهلندية، اليت عّرهبا الزمان    

ولن يضرينا استعمال هذه األرقام، ما دام الغربيون ال يرْون بأساً باستعمال أرقامنا 
 ."العربية

 الصةخ
يف ) ٣، ٢، ١(اهلندية  درجت دائرة الترمجة العربية على استعمال األرقام 
واالستثناء الوحيد هو استعمال األرقام . وينبغي األخذ دائما هبذا النهج. الوثائق

يف ترقيم صفحات الوثائق يف شكلها النهائي، وذلك لكي يستطيع ) 3 ,2 ,1(اإلفرجنية 
 .العاملون يف املطبعة التعرف على الصفحات ووضعها يف مكاهنا الصحيح من النص
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  احملاضر-لفصل احلادي عشر ا
 

 الحادي عشر لفصلا

 لمحاضرا
 

 قدميت

تقضي النظم الداخلية للجمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجملس  
األمن بإعداد حماضر حرفية وأخرى موجزة جللسات هذه األجهزة واهليئـات التابعـــة 

كما تنص على إعداد تسجيالت صوتية جللسات هذه األجهزة وجللسات اهليئات . هلا
 .ا أيضاً مىت تقرر ذلكالتابعة هل

 من نظامه الداخلي ٤٩وتوفر احملاضر احلرفية جمللس األمن، حبسب نص املادة  
املؤقت، يف موعد ال يتجــاوز الساعـة العاشرة من صبـاح أول يوم عمل يعقب 

أما احملـاضر احلرفية واملوجزة للجمعية العامة فال حد زمنيا هلا وإمنا ُينص على . اجللسـة
 من النظام الداخلي ٥٤، حبسب ما جاء يف نص املادة "بالسرعة املمكنة "اإعداده

 .   من النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي٣٨للجمعية العامة واملادة 

وللجلسات السرية هي األخرى قواعدها من . ذا بالنسبة للجلسات العلنيةه
 . حيث إعداد احملاضر وإتاحتها لالطالع
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 نات الصفحة األوىلا بي-أوال 

 بيانات عامة -١ 

 : تاريخ احملضر )أ( 

فالقاعدة هي أن تقوم وحدة جتهيز النصوص . ترك  مكان تاريخ احملضر خالياي 
 .بكتابة تاريخ إصدار احملضر وقت االنتهاء من طباعته

 :موعد ومكان عقد اجللسة )ب( 

مثال ذلك ما . محضرلأل هــذه البيانات بترمجتها كما هي عن النص األصلي لمت 
 :يلي

Summary record of the 4th (100th) (101) (500) meeting, held at Headquarters, 
 New York, Monday, 13 October 1997, at 3 p.m. 

 :يف العربية نقولو

املعقودة يف املقر يوم االثنني ) ٥٠٠) (١٠١ ()ملائةا(ضر موجز للجلسة الرابعة حم 
 .١٥../، الساعة ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول١٣

 .      ولغرض التيسري تكتب أرقام اجللسات باحلروف حىت املائة وباألرقام بعـد املائة 

 :رئيس اجللسة ومن حيل حمله )ج( 

 :رد هذه البيانات بأشكال خمتلفة، ومنها ما يليت 
Chairman (President) (Chairperson): Mr. Wood (United Kingdom) 

Later: Mrs. Flores (Vice-Chairman)                       (Uruguay)   
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  احملاضر-لفصل احلادي عشر ا
 
 : يف العربية نقولو

 ) اململكة املتحدة(السيد وود                                            : لرئيسا

 )  أوروغواي)                                 (نائبة الرئيس(السيدة فلوريس : مث

   احلواشي  -٢

واشي الصفحات األوىل يف احملاضر املوجزة واحملاضر احلرفية للجمعية العامة ح 
وجلاهنا الرئيسية ال تكاد تتغري إال إذا نص يف بعض األحوال على اختالف مهلة تقدمي 

 .التصويبات على احملضر أو اجلهة اليت ترسل إليها التصـويبات

ة ويلزم دائما تدقيقها زأما اهليئات الفرعية فتختلف حواشي حماضرها املوج 
 .بالتفصيل لتغيري ما ينبغي تغيريه

 احملاضر املوجزة للجان اجلمعية العامة )أ( 

 : ترد حاشية احملاضر املوجزة جللسات جلان اجلمعية العامة على النحو التايل 

 : لنص االنكليزيا
 This record is subject to correction. Corrections should be sent under 
the signature of a member of the delegation concerned within one week of 
the date of publication to the Chief of the Official Records Editing Section, 
room DC2-0752, 2 United Nations Plaza, and incorporated in a copy of the 
record. 

 Corrections will be issued after the end of the session, in a separate 
corrigendum for each Committee. 

 لنص العريب ا
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وجيب إدراج التصويبات يف نسخة من احملضر . هذا احملضر قابل للتصويب 
وإرساهلا مذيلّة بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين يف غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره 

 Chief of the Official Records Section, Editing room DC2-0752, 2: إلـى

United Nations Plaza. 

التصويبات بعد انتهاء الدورة يف ملزمة مستقلة لكل جلنة من اللجان  وستصدر 
 .على حدة

 :احملاضر احلرفية للجلسات العامة  )ب( 

ترد حاشية احملاضر احلرفية للجلسات العامة للجمعية العامة على  
 :النحو التالـي

 لنص االنكليزيا

This record contains the original text of speeches delivered in 
English and interpretations of speeches delivered in the other languages. 
Corrections should be submitted to original speeches only. They should be 
incorporated in a copy of the record and be sent under the signature of a 
member of the delegation concerned, within one week of the date of 
publication, to the Chief of the Verbatim Reporting Service, room C-178. 

Corrections will be issued after the end of the session in a 
consolidated corrigendum.  

 لنص العريب ا

يتضمن هذا احملضر النص األصلي للخطب امللقاة بالعربية والترمجات الشفوية  
. وجيب أال تقدم التصويبات إال للخطب األصلية. للخطب امللقاة باللغات األخرى
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  احملاضر-لفصل احلادي عشر ا
 

وجيب إدراجها يف  نسخة من احملضر وإرساهلا مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين يف 
 Chief of the Verbatim Reporting: اريخ النشر إىلتغضون أسبوع واحد من 

Service, room C-178. 

 .وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة يف وثيقة تصويب واحدة 

  :احملاضر احلرفية جمللس األمن )ج( 

 : ترد حاشية احملاضر احلرفية جللسات جملس األمن يف العادة كما يلي  

 لنص االنكليزيا
This record contains the original text of speeches delivered in English 

and interpretations of speeches delivered in the other languages. The final 
text will be printed in the Official Records of the Security Council. 
Corrections should be submitted to original speeches only. They should be 
incorporated in a copy of the record and be sent under the signature of a 
member of the delegation concerned, within one week of the date of 
publication, to the Chief of the Verbatim Reporting Service, room C-178. 

 لنص العريبا
تضمن هذا احملضر النص األصلي للخطب امللقاة بالعربية والترمجات الشفوية ي

وسيطبع النص النهائي يف الوثائق الرمسية جمللس . للخطب امللقاة باللغات األخرى
وجيب  إدراجها يف نسخة من . وجيب أال تقدم التصويبات إال للخطب األصلية. األمن

قيع أحد أعضاء الوفد املعين يف غضون أسبوع واحـد من واحملضر وإرساهلا مذيلة بت
 .Chief of the Verbatim Reporting Service, room C-178: تاريخ النشر إلـى

 :حماضر اهليئات الفرعية )د( 
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 :ترد أدناه فئات حواشي حماضر اهليئات الفرعية 

لهيئات لختصص احلاشية من الفئة ألف للمحاضر املوجزة :   احلاشية ألف’١’ 
اليت تنعقد يف دورات وتصدر حماضرها مرة واحدة يف شكل هنائي مثل 

 .اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 لنص االنكليزيا
This record is subject to correction. 
 
Corrections should be submitted in one of the working languages. 

They should be set forth in a memorandum and also incorporated in a copy 
of the record. They should be sent within one week of the date of this 
document to the Chief, Official Records Editing Section, Department of 
General Assembly Affairs and Conference Services, room DC2-0750, 2 
United Nations Plaza. 

 
Any corrections to the records of the (public) meetings of the 

Committee at this session (the records of the meetings of this session) will be 
consolidated in a single corrigendum, to be issued shortly after the end of the 
session. 
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  احملاضر-لفصل احلادي عشر ا
 

 النص العريب

 .هذا احملضر قابل للتصويب 

وجيب عرضها يف مذكرة . وجيب  تقدمي التصويبات بإحدى لغات العمل 
وإدخاهلا كذلك على نسخة من احملضر وإرساهلا يف غضون أسبوع واحد من تاريخ 

  Chief of the Official Records Editing Section, Department ofهذه الوثيقة إىل 
General Assembly Affairs and Conference Services, room DC2-0750,  2 

United Nations Plaza.. 

) حملاضر جلسات اللجنة ()لعلنية للجنةا(وستصدر أية تصويبات حملاضر اجللسات  
ضمن وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد ) حملاضر جلسات هذه الدورة(يف هذه الدورة 

 .انتهاء الدورة بفترة وجيزة

ختصص احلاشية من الفئة باء للهيئات اليت جتتمع بني حني :   احلاشية باء’٢’ 
وآخر، ال يف شكل دورات، وتصدر حماضرها مرة واحدة يف شكل هنائي 
 .مثل اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف

 لنص االنكليزيا
This record is subject to correction. 

Corrections should be submitted in one of the working languages. They 
should be set forth in a memorandum and also incorporated in a copy of the 
record. They should be sent within one week of the date of this document to 
the Chief, Official Records Editing Section, Department of General 
Assembly Affairs and Conference Services, room DC2-0750, 2 United 
Nations Plaza. 
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Any corrections to the record of (this and other meetings) (this 
meeting) will be issued in a corrigendum. 

 لنص العريبا

 .هذا احملضر قابل للتصويب 

وجيب عرضها يف مذكرة . وجيب  تقدمي التصويبات بإحدى لغات العمل 
وإدراجها كذلك يف  نسخة من احملضر وإرساهلا يف غضون أسبوع واحد من تاريخ 

 Chief, Official Records Editing Section, Department ofهذه الوثيقة إىل 
General Assembly Affairs and Conference Services, room DC2-0750, 2 

United Nations Plaza. 

حملضر ) (حملضر هذه اجللسة وحماضر اجللسات األخرى(ستصدر أية تصويبات و
 .يف وثيقة تصويب) هذه اجللسة

ختصص احلاشية من الفئة جيم للمحاضر املوجزة اليت  :   احلاشية جيم’٣’ 
مثل جلان جملس األمن املعنية   (Provisional form)تصدر يف شكل مؤقت 

 .باجلزاءات

 لنص االنكليزي ا
 Corrections to this record should be submitted in one of the working 
languages. They should be set forth in a memorandum and also incorporated 
in a copy of the record. They should be sent within one week of the date of 
this document to the Chief, Official Records Editing Section, Department of 
General Assembly Affairs and Conference Services, room DC2-0750, 2 
United Nations Plaza. 
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  احملاضر-لفصل احلادي عشر ا
 
 لنص العريبا

. حملضر بإحدى لغات العملاجيب تقدمي التصويبات املراد إدخاهلا على هذا  
وجيب عرضها  يف مذكرة وإدخاهلا كذلك على نسخة من احملضر وإرسـاهلا يف غضـون 

 Chief of the Official Records Editing: أسبـوع واحـد مـن تاريخ هذه الوثيقة إىل
Section, Department of General Assembly Affairs and Conference Services, 

room DC2-0750, 2 United Nations Plaza. 

 حماضر اجللسات املغلقة )ـه( 

، وخباصة هيئات )(Closed Meetingsادة ما ترد حماضر اجللسات املغلقة ع 
 :حقوق اإلنسان، وهبا احلاشية التالية

 لنص االنكليزيا

All persons handling this document are requested to respect and 
observe its confidential nature.  

This record is subject to correction. Participants wishing to submit 
corrections during the session of the Committee are asked to submit them, in 
typewritten form, to the Secretary of the Committee. A consolidated 
corrigendum of the Summary records covering the closed meetings of the 
Committee will be issued shortly after the session. 
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 النص العريب

يرجى من مجيع األشخاص الذين يتناولون هذه الوثيقة احترام ومراعاة طابعها  
 .السري 

ويرجى من املشاركني الذين يرغبون يف تقدمي . هذا احملضر قابل للتصويب 
وسيصدر بعد انتهاء . تصويبات أثناء دورة اللجنة أن يسلموها مطبوعة إىل أمني اللجنة

 .تصويب موحد للمحاضر املوجزة للجلسات املغلقة للجنة الدورة  بفترة وجيزة

 :حماضر اجللسات اجملزأة )و( 

 . تعقد اجللسات أحيانا يف جزأين، أحدمها علين واآلخر مغلق 

 :من اجللسة كاآليت) املغلق) (العلين(ويرد عنوان احملضر للجزء األول  

 لعنوان االنكليزيا

Summary Record of the first part (public)* (closed)* of the 253rd meeting 

 لعنوان العريبا

 .٢٥٣من اجللسة  *)املغلق (*)العلين(حمضر موجز للجزء األويل  

 :وترد حاشية قصرية هلذا احملضر كما يلي 

 

 النص االنكليزي
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  احملاضر-لفصل احلادي عشر ا
 

*The summary record of the second (public) (closed) part of the meeting 
appears as document CEDAW/C/SR. 253/Add.1 

 لنص العريبا

من اجللسة بوصفه الوثيقة ) املغلق) (العلين(صدر احملضر املوجز للجزء الثاين ي* 
CEDAW/C/SR.253/Add.1. 

  افتتاح اجللسات وتعليقها ورفعها-انيا ث

. ترد يف احملاضر عبارات موحدة إيذاناً ببدء اجللسات وأحياناً تعليقها مث رفعها 
 : يف العربيةلفنقو

 ؛ و١٥../افتتحت اجللسة الساعة  
 ؛ و٣٠/١٦علقت اجللسة الساعة  
 .١٨../رفعت اجللسة  الساعة  
 : ويقابل ذلك يف االنكليزية ما يلي 

The meeting was called to order at 3.00 p.m.; 

The meeting was suspended at 4.30 p.m.; 

The meeting rose at 6.00 p.m. 

 :ابل ذلك يف الفرنسية ما يليقوي 
La séance est ouverte à 15 h; 

La séance est suspendue à 16 h 30; 

La séance est levée à 18 h. 

 :يقابل ذلك يف اإلسبانية ما يليو 
Se declara abierta la sessinَ a las 15.00 horas; 
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Se declara suspendida la sessinَ a las 16.30 horas; 

Se declara levantada la sessinَ a las 18.00 horas. 

يالحظ أالّ نقول يف العربية الساعة كذا صباحا أو الساعة كذا مساء كما يرد و 
 ٠٠/٢٠ والساعة ١٦../يف احملاضر االنكليزية وإمنا نقول بلغة العسكريني الساعة 
 .واإلسبانية وهلمَّ جراًّ، وهي نفس الطريقة املتبعة يف احملاضر الفرنسية

   منت احملضر-الثا ث

. تتكرر يف متون احملاضر عبارات ومجل تكاد ال تتغري يف النصوص األصلية 
وتتعلق هذه العبارات . وينبغي من مث االلتزام بصيغ موحدة هلا يف الترمجات العربية

واجلمل بإجراءات خمتلفة من قبيل اعتماد مشاريع القرارات والتصويت وانتخاب 
 . أو ترشيحهمءاألعضا

 كتابة اسم املتكلم وبلده أو لقبه الوظيفي - ١ 

تنحو احملاضر العربية يف كتابة أمساء املتكلمني وبلداهنم وألقاهبم الوظيفية منحى  
 .وفيما يلي الطريقة املتبعة يف احملاضر العربية. خمتلفا عن احملاضر باللغات األخرى

مع ) Missأو اآلنسة  .Msأو  .Mrs أو السيدة .Mrالسيد (يكتب اسم املتكلم  
مثال ذلك (:) . ويكتب اسم البلد بني قوسني وأمامه نقطتان . وضع خط حتت االسم

 :ما يلي

 . اخل... قال إن ) : غواتيماال (لسيد خوسيه كارلوسا 
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وإذا كان اسم الشخص متبوعا بلقبه الوظيفي يوضع اللقب الوظيفي بني قوسني  
 : ل ذلك ما يليامث(: ). وأمامه نقطتان 

... قال إن ): رئيس فـرع اجلـزاءات، إدارة الشؤون السياسية (لسيد ستيفانيدسا 
 .اخل

يف حالة ذكر اسم املتكلم متبوعا مبتكلمني آخرين يؤيدونه، يذكر اسم املتكلم و
مثال ذلك ). supported by" (يؤيده"وبلده أو لقبه الوظيفي، حسب احلالة، تليه عبارة 

 :ما يلي

 )فرنسا (لسيد بواربيها، يؤيده )الواليات املتحدة األمريكية (لسيد براونا 
 .اخل... قال إن ): اململكة املتحدة (والسيدة كروس

 تقرير إجراءات أثناء اجللسة - ٢ 

: تقتضي إدارة اجللسة أن يتخذ الرئيس إجراءات معينة وتتكرر كثريا هذه العبارة 
It was so decided . لييمثال ذلك ما: 

1. The chairman suggested that the committee should adopt the Chinese 
amendment. 

2. It was so decided. 

  : يف العربية نقولو
 .قال إنه يقترح على اللجنة اعتماد التعديل املقدم من الصـني: رئيسلا - ١ 

 .قد تقرر ذلكو - ٢ 
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   اعتماد مشاريع القرارات أو رفضها- ٣ 
عند اعتماد أو رفض مشروع قرار أو مقترح أو تعديل ترد العبارة اإلجرائية  

 :التالية يف النص االنكليزي

The draft resolution (proposal) (amendment) was adopted (rejected) by 

40 votes to 12, with 3 abstentions. 

  : يف العربية نقولو
 صوتاً مقابل ٤٠بأغلبية ) التعديل) (ترحقامل(مشروع القرار ) أو رفض(اعتمد  
 .  أعضاء عن التصويت٣ صوتاً وامتناع ١٢

وإذا كان هناك تعديل على مشروع القرار قبل اعتماده ترد الصيغة االنكليزية  
 : كاآليت

The draft resolution, as orally amended, was adopted by 40 votes to 12, 

with 3 abstentions. 

 
  : عربية نقوللويف ا
 صوتاً ١٢ صوتاً مقابل ٤٠اعتمد مشروع القرار، بصيغته املعدلة شفويا، بأغلبية  

 . أعضاء عن التصويت٣وامتناع 

وعند إجراء تصويت مستقل على فقرة أو جزء من قرار تكون الصيغة االنكليزية  
 : كاآليت

 120



  احملاضر-لفصل احلادي عشر ا
 

At the request of the representative of Egypt, a separate vote was taken 

on operative paragraph 5 of the draft resolution. 

  : يف العربية نقولو
 من منطوق ٥بناء على طلب ممثل مصر، أُجري تصويت مستقل على الفقرة  

 .مشروع القرار

 تسجيل نتائج التصويت - ٤ 
 التصويت باإلمجاع )أ( 
 :  كاآليتتعندما يكون التصويت باإلمجاع تسجل نتيجة التصوي 

9. The proposal was adopted unanimously.   

  : يف العربية نقولو
 .اعتمد املقترح باإلمجاع - )٤(٩ 

 ــــــ
فقد تأيت الفقرة ذات الصلة بأي رقم حبسب .  هنا ويف الفقرات التالية ليس رقما حقيقيا٩ )٤( 

 .موضعها يف احملضر

 نقسام األصوات بالتساويا )ب( 

 : م األصوات بالتساوي تسجل نتيجة التصويت كاآليتاعند انقس 

9. There were 7 votes in favour, 7 against and 3 abstentions. 
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  : يف العربية نقولو

 ٣ أصوات، وامتنع ٧ أصوات واملعارضة ٧ وبلغ عدد األصوات املؤيدة - ٩ 
 .أعضاء عن التصويت

 قتضاء أغلبية الثلثنيا )ج( 

 . ية الثلثني قد يعتمد املقترح وقد ال يعتمدبعند اقتضاء أغل 

 :عند توافر األغلبية املطلوبة تسجل نتيجة التصويت كاآليت ’١’ 

9 - There were 38 votes in favour and 10 against. The required two-
thirds majority having been  obtained, the proposal was adopted. 

  : يف العربية نقولو

 أصوات واعتمد ١٠ صوتا واملعارضة ٣٨وبلغ عدد األصوات املؤيدة  - ٩ 
 . املقترح بتوافر أغلبية الثلثني املطلوبة

 :وعند عدم توافر األغلبية املطلوبة تسجل نتيجة التصويت كاآليت ’٢’ 

   9 - There were 23 votes in favour, 19 against and 11 
abstentions. The required two-thirds majority not having been 
obtained, the proposal was not adopted. 

  : يف العربية نقولو

 ١١ صوتا وامتنع ١٩ صوتا واملعارضة ٢٣وبلغ عدد األصوات املؤيدة  - ٩ 
 .ومل يعتمد املقترح لعدم توافر أغلبية الثلثني املطلـوبة. عضوا عن التصويت
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 يتوالغياب واخلطأ يف التص )د( 

أحياناً ما يغيب أعضاء عن التصويت ويريدون فيما بعد تسجيل تصويتهم  
كما حتدث أحيانا بعض األخطاء يف التصويت . بالتأييد أو املعارضة أو االمتناع

فيسجل العضو مثال أنه أيد املشروع وكان يقصد معارضته أو أنه عارضه وكان يقصد 
ك يكون نصها باالنكليزية على النحو لوتدرج حاشية لبيان ذ. االمتناع عن التصويت

 :التايل

* The delegations of Haiti and Vanuatu subsequently informed the 

[Commission] [Council] [Secretariat] that they had intended to vote in 

favour of the draft resolution; the delegations of Albania, Cuba and Iraq that 

they had intended to vote against; the delegations of Estonia and Indonesia 

that they had intended to abstain; and the delegation of Bangladesh that it 

had intended not to participate in the vote. 

 

 : تنقل إىل العربية على النحو التايلو

فيما بعد أهنما  ]ألمانة العامةا[ ]جمللسا[ ]للجنةا[ وهاييت  وأبلغ وفدا فانوات * 
وفود ألبانيا والعـراق  ]بلغتهأ[ ]بلغتهاأ[كانا يقصدان التصويت لصاحل مشروع القرار؛ و 

وفد  ]بلغهأ[ ]بلغهاأ [وكوبا أهنا كانت تقصد التصويت ضد مشروع القرار؛ و 
 . تيبنغالديش أنه كان يقصد عدم االشتراك يف التصو

 طرق التصويت - ٥
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 Vote by show of التصويت غري املسجل –التصويت برفع األيدي   )أ( 

hands – Non-recorded vote.. 

 :ترد يف شأن هذا التصويت عبارات إجرائية من النوع التايل 

 9 . Draft resolution II was adopted (rejected) by 115 votes to none, 
with 18 abstentions. 

 صوتا مقابل ال شيء ١١٥مشــروع القرار بأغلبية ) رفض) (اعتمد(و - ٩ 
 .  عضوا عن التصويت١٨وامتناع 

   التصويت بنداء األمساء )ب( 

 :ترد يف شأن هذا التصويت عبارات إجرائية من النوع التايل 

 9.   The vote was taken by roll call.  

 .وأجري التصويت بنداء األمساء - ٩ 
or 

 9. A vote was taken by roll call on the amendment proposed by the 

United Arab Emirates. 

وأُجري تصويت بنداء األمساء على التعديل الذي اقترحته اإلمارات  العربية  - ٩ 
 .املتحدة

or 
9. Peru, having been drawn by lot by the Chairman, was called upon 

to vote first. 
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 . وطُلب إىل بريو، وقد سحب الرئيس امسها بالقرعة، أن تصوت أوال - ٩  

 التصويت املسجل )ج( 

 :يف حالة التصويت املسجل، ترد العبارات اإلجرائية التالية 
 9. A recorded vote was taken. 

 .وأجري تصويت مسجل - ٩ 
or 

 9.  At the request of the representative of Chile, a recorded vote was 
taken on the amendment  proposed by the United Arab Emirates. 

وبناء على اقتراح ممثل شيلي، أجري تصويت مسجل على التعديل الذي  - ٩ 
 .اقترحته اإلمارات العربية املتحدة

ويف حالة التصويت املسجل هذا، ُتقيَّد أمساء الدول، سواء كانت مؤيدة أم  
 : التعريف، وُتبوَّب كـاآليت"ـال"رضة أم ممتنعة، بالترتيب اهلجائي العريب، بدون امع

           In favour      : ملؤيدون ا 
   Against         :  املعارضون  
 Abstaining     : املمتنعون  

مقابل عبارة " ال أحد"مثال تكتب عبارة " ممتنعون"وإذا مل يكن هناك  
 : مثال ذلك ما يلي ".املمتنعون"

 أفغانستان، أنغوال، اجلزائر   : ملؤيدون ا 
 . أملانيا، بلجيكا، فرنسا  : ملعارضونا 
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 . ال أحد  : ملمتنعونا 
 Elections and Nominationsاالنتخابات والترشيحات  )د( 

 Election by secret ballot االنتخاب باالقتراع السري ’١’ 
 : قتراع السري ترد العبارات اإلجرائية التاليةاليف حالة انتخاب أشخاص با 

 9. A vote was taken by secret ballot. 

Number of ballot papers   53 
Number of valid ballots   53 
Number of members voting  53 
Required majority    27 
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Number of votes obtained:      

 Brazil     47     

 Mexico     42  

 Dominican Republic   15      

 9. Having obtained the required majority, Brazil and Mexico were 

elected members of the Solidarity Council.  

 لترمجة العربيةا
 .وأجري تصويت باالقتراع السري  - ٩ 
 ٥٣     عدد أوراق االقتراع   
 ٥٣ بعد التصويت  عدد أوراق االقتراع الصحيحة  
 ٥٣     عدد األعضاء املصوتني  
 ٢٧      األغلبية املطلوبة  
 :عدد األصوات احملصلة   
 ٤٧      الربازيل   
  ٤٢      املكسيك   
 ١٥    اجلمهورية الدومينيكية   
وحبصول الربازيل واملكسيك على األغلبية املطلوبة انتخبتا عضوين يف  - ٩ 

 . جملس التضامن
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 تسمية األعضاء للهيئات  ’٢’ 

جتري تسمية األعضاء هليئات األمم املتحدة على  النحو الذي جيري به  
وإذا جاء عدد املرشحني مساويا لعدد املناصب الشاغرة يسمى املرشحون . االنتخاب
 .(By acclamation)بالتزكية 

ر اإذا كان عدد املرشحني أكثر من عدد املناصب أجري اقتراع سري الختيو
 . األعضاء

  الكالم املباشر والكالم غري املباشر-ابعا ر

 أفعال القول وما شاكلها -١ 

ترد الكلمات يف احملاضر املوجزة باللغات األجنبية بصيغة الكالم غري املباشر أو  
وُيتوسَّل يف احملاضر بأفعال القول أو . الكالم احملكي على لسان الوفد أو املتكلم أيا كان

 :ومن أمثلة هذه األفعال والعبارات يف االنكليزية ما يلي. ة على القوللبعبارات دا

 He said : قال إن؛ وHe referred to : وأشار إىل؛ وHe welcomed : وأعرب
 He went onوقال إنه يود أن؛ و : He wished؛ )ـوقال إنه يرحب ب (ـعن ترحيبه ب

to say : واستطرد قائال؛ وHowever, he said :درك قائــال؛ و تواسHe thanked :
: He stressedوذكر؛ و : He statedوأضاف؛ و : He addedوقال إنه يشكر؛ و 
 Heوقال إنـه يؤيد؛ و  :He endorsed؛ و )وقال إنه يشدد علـى(وشدد املتكلم على 

regretted: ؛ و )ـوأعلن أسفه ل (ـوقال إنه يأسف لHe was pleased : وقال إن مما
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وهكذا ... واختتم كالمه قائال إن : He concluded؛ و )ـ عن سروره لنوأعل(يسره 
 .دواليك

 :من أمثلة هذه األفعال والعبارات يف الفرنسية ما يليو 

Il dit que : قال إن؛ وIl fait savoir : وأعلن؛ وIl rappelle : وأشار إىل؛ وIl 

tient à : ؛ و )وقال إنه ال يفوته أن(وقال إنه حريص علىIl met en relief : وقال إنه
: Il considère queوأعلن؛ و : Il declare؛ و )أو وشدد املتكلم على(يشدد على 

 Il faitوقال إنه يؤيد؛ و : Il appuieوقال إنه يعتقد؛ و : Il penseوقال إنه يرى أن؛ و 

observer : ؛ )وقال إنه يالحظ أن(والحظ أنSa délégation continue d'appuer :
وذكر : Le Président précise que و ؛ـل) أو دعمه(ل إن وفده يواصل تأييده اوق

وقال إن وفده : Sa délégation souscrit à l'avis؛ و )وأوضح الرئيس أن(الرئيس أن 
 La délégation salue l'entrée en vigueur (Se felicite deيؤيد الـرأي القائل إن؛ و 

l'entrée en vigueur)  : الوفد ببدء نفاذ؛ و بورح Enfin, son pays est 

convaincu :وأعرب يف هنايـة كلمتـه عن  (ـواختتم كالمـه قائال إن بلـده مقتنع ب
 وهلم جّرا،  ... )ـاقتناع بلده ب

 :ومن أمثلة هذه األفعال والعبارات يف اإلسبانية ما يلي 

El dice que : قال إن؛ وEl lamenta que : و ؛ـلوأعلن عن أسفه El destaca que :
 Laيف؛ و ... وأعرب عن رغبة وفد : aيLa delegacinَ del... desearوشدد على؛ و 

delegacinَ del ... apoya :  و ؛ـل... وأعلن عن تأييد وفد La delegacinَ del ... 

toma nota con preoccupacinَ : ؛ و )أو  من(إزاء ... وأعـرب عـن قلـق وفـدEl 
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reitera que : وأعرب جمـددا عن؛ وEl anuncia : ؛ و ..وأعلنEl invita : ودعا… 
 .وهكذا دواليك

 تتابع األزمنة - ٢ 

ففي . قاعدة التتابع الزمين لألفعال تنطبق على بعض اللغات دون األخرى 
 :االنكليزية نقول يف صيغة الكالم غري املباشر

"He said that the group of 77 continued to attach the highest importance 
to operational activities for development and noted that, in its resolution 
50/120, the General Assembly reaffirmed that operational activities for 
development had a critical and unique role to play." 

قد جاءا "  noted"والفعل الدال على القول " said"يالحظ هنا أن فعل القول  
: باملاضي، ولـذا لزم يف االنكليزية أن تأيت األفعـال األخـرى بالصيغة املناسبة يف املاضي

"continued " و"reaffirmed " و"had." 

 :ولو كان الكالم يف الصيغة املباشرة لقال املتكلم ما يلي 

"The group of 77 continues to attach the highest importance to operational 
activities for development. It is to be noted that, in its resolution 50/120, the 
General Assembly reaffirmed that operational activities for development 
have a critical and unique role to play." 

 : الذي نقوم به عندما نترجم النص إىل العربية إذ نقولهوهذا هو التحويل نفس 
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وقال املتكلم إن جمموعة السبعة والسبعني تواصل إيالء أعظم اهتمامها لألنشطة " 
وذكر أن اجلمعية العامة أكدت جمددا ضمن قرارها . التنفيذية من أجل التنمية

 ".داًـ أن لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية دورا حامسا فري٥٠/١٢٠

يف " التأكيد"يف املضارع، وفعل " التواصل"فاستعملنا يف النص العريب فعل  
أن لألنشطة "املاضي النسجامه مع زمن القرار، فضال عن أن املعىن يف العبارة األخرية 

ولو قلنا يف العربية ". have"يدل على املطلق وهو ما يتفق مع الفعل " دورا... 
 .ملا استقام املعىن" نشطة التنفيذية دورألكان ل"و " واصلت اهتمامها"

. وقد حيتار املرء عندما يكون الفعل يف صيغة املاضي التام يف النص االنكليزي 
 past simpleيف الكالم غري املباشر يكون إما ماضيا بسيطا  past perfectفاملاضي التام 

.  الزمنني معروفيف الكالم املباشر، والفرق بني present perfectأو مضارعا تاما 
فاملاضي البسيط ماٍض ولكن املضارع التام قد يعين انتهاء الفعل منذ وقت قصري وقد 

 .يعين أن الفعل بدأ يف املاضي وال يزال مستمرا

 :ونورد يف هذا الصدد الفقرة التالية 
"He said that the Secretary General was not scheduled to submit a 

report on United Nations operational activities for development to the 

current session, although he had submitted a report on that item to the 

Economic and Social Council at its substantive session of 1996. In 

accordance with its usual practice, which it had followed for more than 10 

years, the Secretariat had been receiving extra budgetary assistance to 

complete its triennial policy review of operational activities for 

development". 
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 :ولو حولنا هذه العبارات إىل صيغة الكالم املباشر يف االنكليزية لقلنا ما يلي 
“The Secretary General is not scheduled to submit … although he 

submitted a report … at its … session of 1996. In accordance with its usual 

practice, which it has followed for more than 10 years, the Secretariat has 

been receiving …" 

 :وعلى هذا النحو  نقول يف العربية ما يلي 

وقال إنه ليس مقرَّراً أن يقدم األمني العام إىل الدورة احلالية تقريراً عن "  
أنشطة األمم املتحدة التنفيذية من أجل التنمية، رغم أنه قدم تقريرا عن هذا البند 

واستطرد . ١٩٩٦س االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام لإىل اجمل
قائال إن األمانة العامة تتلقى، وفق هنجها املعتاد الذي ما برحت تسري عليه منذ 

 سنوات، مساعدات من خارج امليزانية إلجناز استعراض السياسة ١٠أكثر من 
 ".كل ثالث سنواتالعامة لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية الذي ُيجرى 

ويالحظ أن املاضي التام حّول يف االنكليزية إىل ماٍض بسيط يف اجلملة األوىل  
)submitted( وحّول إىل مضارع تام ،)has followed ( و)has been 

receiving (يف اجلملة الثانية. 
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 :وثـمة منوذج آخر نورده فيما يلي 

 :يغة الكالم غري املباشرص
He said that such crimes of cultural pillage must be condemned. He 

then added that member states should not stop there. It was important to 

punish those who committed crimes so that they would not repeat them in 

the future. The point of punishment would be to prevent repetition of such 

acts in the future. 

 :يغة الكالم املباشرص
Such crimes ... must be condemned. Member states should not stop 

there. It is important to punish those who  commit crimes so that they will 

not repeat them in the future... . The point of punishment would be to prevent 

repetition of such acts in the future.  

 :لترمجة العربيةا

مث أضاف قوله إنه ينبغي للدول . قال إنه جيب التنديد جبرائم النهب الثقايف هذه 
فمن املهم معاقبة أولئك الذين يرتكبون اجلرائم . األعضاء أالّ تتوقف عند هذا احلد
ار هذه األفعال يف رفالقصد من العقاب هو منع تك. لكيال يعودوا إىل تكرارها مستقبال

 .املستقبل
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 :ويالحظ يف هذا الصدد ما يلي 

ال يتغري يف صيغيت الكالم املباشر والكالم غري ) جيب (mustأن الفعل  )أ( 
 املباشـر؛

 ؛"ِـينبغي ل"وإمنا معناه  shallهنا ليس املاضي من  shouldأن الفعل  )ب( 

 ؛)فمن املهم (is importantإىل   was importantحتويل الفعـل  )ج( 

 ؛)رتكبوني( commitإىل املضارع    committedحتويل املاضي  )د( 

للداللة على املستقبل  willيف اجلملة قبل األخرية إىل  wouldحتويل الفعل  )ـه( 
 ؛)كيال يعودوال(

يف اجلملة األخرية على ما هو  عليه لداللته على القصد  wouldقاء الفعل ب )و( 
 ). اب هوقفالقصد من الع(

ويالحظ دائما أننا حنتاج يف احملاضر إىل تكرار فعل القول أو ما شاهبه بني احلني  
واآلخر لتنبيه القارئ إىل أن الكالم جاء على لسان متكلم وليس سردا من طرف 

كما أن تكرار فعل القول يساعد على ضبط اجلملة من .  األمانة العامة مثال: آخر
 .حيث زمن الفعل
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 د صيغة الكالم غري املباشر يف الوثائقوور - ٣ 

أحيانا ما ترد التقارير أو بعض أجزاء منها بصيغة الكالم غري املباشر وينطبق  
وميكن التعرف على هذه الصيغة . عليها يف هذه احلالة ما ينطبق على احملاضر املوجزة

 : لومن عبارات من قبيل ما يلي، ويالحظُ أن األفعال يف معظمها مبنية للمجه

It was recognized that; Some delegations noted that; It was 
emphasized that; The working group concluded that; It was inquired 
whether; It was thought that; It was felt that; It was suggested that; Some 
members urged that; It was pointed out that; a question was asked whether; 
… etc. 

  الكلمات امللقاة باللغة العربية-امسا خ

 إعداد الكلمات بلغات أجنبية - ١ 

تتضمن احملاضر املوجزة املعدة بلغات أجنبية ملخصات لكلمات الوفود املختلفة،  
 بويقوم بإعداد هذه امللخصات مدونو احملاضر املوجزة بالتناو. ومنها الوفود العربية

ورمبا تشترك هاتان الدائرتان . بني دوائر اللغات املختلفة عدا الدائرتني العربية والصينية
يف املناوبة مستقبال عندما يتوافر يف الدوائر األخرى مترمجون قادرون على النقل من 

 .العربية والصينية إىل اللغات األخرى

مجة الشفوية للكلمات رويعتمد مدونو احملاضر املوجزة يف أغلب األحوال على الت 
ويستطيع بعضهم ممن يلم بلغة املتكلم أن يستدرك بعضا مما فاته بالرجوع إىل نص 

ويرسل مدونو احملاضر هؤالء نصوص الكلمات األصلية إىل الدوائر املعنية . الكلمة
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فريسلون النصوص العربية إىل الدائرة العربية والنصوص اإلسبانية إىل الدائرة اإلسبانية، 
 .لمَّ جراًّوه

  ترمجة ملخصات الكلمات العربية- ٢ 

 :عنـد نقل موجز كلمة الوفد العريب من اللغة املدون هبا احملضر، يراعى ما يلـي 

 عدم تلخيص الكلمة من النص العريب مباشرة؛ )أ( 

ترمجة موجز الكلمة باالستناد إىل النص األجنيب مع استعمال ما يرد يف  )ب( 
 بري وألفاظ مقابلة قدر اإلمكان؛ااألصل العريب من تع

توحيد املسميات مع ما استقرت عليه الدائرة، ويتضمن ذلك أمساء  )ج( 
 االتفاقيات واملعاهدات واإلعالنات والعهود وغريها؛

التنبيه إىل ما يكون مدون احملضر املوجز قد وقع فيه من أخطاء واالتصال  )د( 
  لتصحيح اخلطأ يف اللغات األخـرى؛مبالدائرة اليت أعدت احملضر الختاذ الالز

العمل على االتصال بالبعثة املعنية إذا كان هناك خطأ أو غموض يتعذر  )ـه( 
 . تفسريه يف ضوء املوجز والنص األصلي
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 لفصل الثاني عشرا

 دوين المحاضر الموجزة باللغة العربيةت
 
 قدميت

). Précis writing"  (التلخيص"وجد ضمن امتحانات األمم املتحدة مادة ت 
. ويتوقع من الناجحني يف االمتحانات تدوين حماضر موجزة للجان باللغة العربية

واحلاصل أن هذه املهمة مل ُتسند بعد إىل دائرة الترمجة العربية هي ودائرة الترمجة 
ويعزى ذلك إىل النقص الشديد يف مترمجي الدوائر األخرى الذين يستطيعون . الصينية

وعندما . من اللغة العربية أو اللغة الصينية إىل اللغات الرمسية األخرى ترمجة احملاضر
يتوافر العدد املناسب من القادرين على الترمجة من العربية إىل تلك اللغات لن يكون 
هناك سبب لعدم دخول الدائرة العربية يف دورات املناوبة مع الدوائر األخرى إلعداد 

 .احملاضر املوجزة

لفصل مسألة إعداد موجزات الكلمات العربية من األصول العربية اويتناول هذا  
ويتناول أيضا بشكل . مباشرة وهو ما بدأت جتربته حديثا يف دائرة الترمجة العربية

موجز مقتضيات إعداد احملاضر ذاهتا، وهو ما ميكن أن يفيد منه املترجم حىت يف هذه 
 .احملاضر املوجزة  باللغة العربيةاملرحلة اليت مل تبدأ فيها الدائرة بعد تدوين 

 

 )٥( تلخيص الكلمات العربية وتدوين احملاضر-وال أ
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استقر العمل، بعد إقرار اللغة العربية لغة رمسية يف األمم املتحدة، على إعداد  
الكلمات العربية بترمجتها من احملضر املوجز ومن اللغة اليت أُعد هبا احملضر مع استعمال 

. ت اليت ترد يف كلمة املندوب العريب، إن كان مثة نص مكتوباالكلمات والعبار
واملعروف أن مدوين احملاضر املوجزة يف الدوائر األخرى يعتمدون أساساً على الترمجة 

الفورية يف إعداد موجزاهتم، والبعض منهم الذي يعرف العربية قد يرجع إىل النص 
 .كن حتت هذه الظروفوهذا أفضل ما مي. العريب إذا شك يف كلمة أو عبارة

وال خيتلف اثنان على أن األفضل يف كل األحوال هو إعداد امللخص باالستناد  
وهذا ما بدأت دائرة الترمجة العربية جتربته بناًء على . إىل أصل الكلمة اليت ألقاها الوفد

 .طلب الوفود واجلمعية العامة

 : باء ما يلي٥٢/٢١٤فقد جاء يف قرار اجلمعية العامة  

أيضا إىل األمني العام اختاذ خطوات لتحسني جودة ودقة حماضر  طلبت"  
اجللسات جبميع اللغات الرمسية الست باالعتماد التام، يف إعداد تلك احملاضر 
وترمجتها، على التسجيالت الصوتية والنصوص املكتوبة على حنو ما جاءت 

 ...".بلغاهتا األصلية 
 
 ــــــ

 )٥( Instructions for Précis writers, English Service, United Nations, 
June 1994. 
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وقد بدأت دائرة الترمجة العربية جتربة إعداد امللخصات من الكلمات العربية ذاهتا  
أبريل /  نيسان-مارس /  يف دورة اجلمعيــة العامة الثانية واخلمسني املستأنفة يف آذار

١٩٩٨. 

  إعداد امللخصات-انيا ث

 :يف إعداد امللخصات مالحظة ما يلي من املهم 

 حجم امللخص - ١ 

بيد أن التلخيص يتراوح يف العادة . ال توجد قاعدة جامدة فيما يتعلق باحلجم 
.  يف املائة من الكلمة األصلية، أي بني ربع املادة وثلثها٣٣ يف املائة و ٢٥بني 

ة أو العلمية الدقيقة يويصعب التقيد هبذا املعدل يف بعض النصوص مثل النصوص القانون
 .اليت ال يكون فيها تكرار أو زوائد

ومن الضروري عموما أن يتضمن امللخص النقاط األساسية يف الكلمة األصلية،  
ويالحظ أحيانا، مع ذلك، أن هناك من النقاط الفرعية، . مع إغفال التفاصيل غري اهلامة

د امللخص حيتاج إىل قدر من اومن مث، فإعد. بل وأحيانا اإلجرائية، ما يستحق الذكر
 .حسن التقدير ويستحيل وضع قواعد قاطعة يف شـأنه

 مواد ينبغي إيرادها - ٢ 

 :ميكن القول، بوجه عام، بأمهية تضمني امللخصات ما يلي 

 االقتراحات والتعديالت املوضوعية؛  )أ( 
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 لنقاط اليت يطلب املتكلم إدراجها؛ا )ب( 

 عية؛واألسئلة واإلجابات املوض )ج( 

 اإلشارات احملددة للميزانيات الربناجمية ومقدمي مشاريع القرارات؛ )د( 

 .ما يتخذ من قرارات وما ُيجرى من تصويت ونتائج التصويت )ـه( 

 مواد ينبغي حذفها - ٣ 

عكفت طويال على "، أو "لن أطيل عليكم "لعبارات االستهاللية مثل ا )أ( 
" ... مام شديد ملا قاله من سبقوين إىل الكالمتاستمعت باه"، أو "دراسة هذا املوضوع

 اخل؛

 عبارات التهنئة املوجهة إىل الرئاسة أو إىل أعضاء املكتب؛ )ب( 

 خروج املتكلم عن املوضوع إال إذا كان قد سجل بذلك نقطة هامـة؛  )ج( 

 ية إشارة يكون مصدرها سوء فهم املتكلم لنقطة من النقاط؛أ )د( 

ا جرى من مناقشات ما مل يكن التلخيص قد بدد غموضا ملتلخيص الرئيس  )ـه( 
 .أو وضع النقط على احلروف يف مواضيع معينة ومل يكن جمرد تكرار ملا قيل من قبل

 مواد ينبغي إيرادها بإجياز شديد - ٤

 البيانات اليت يديل هبا الوفد وتكون مشاهبة لبيانات سابقة يف املوضـوع؛ )أ( 
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 ؛)نظيم عمل املكتب حيث ينبغي إيراد تغطية كاملـةتعدا (نظيم العمل ت )ب( 

االستعراضات التارخيية لبنٍد من البنود أو برنامٍج من الربامج أو اقتراٍح من  )ج( 
 االقتراحات؛

مشروع تقرير، أو مشروع (لبيانات اليت يقدم هبا أحد الوفود وثيقة رمسية ا )د( 
 ا ملا جاء يف الوثيقة نفسها؛ريوال يضيف فيها كث) قرار، أو اقتراح، أو تعديل

أية اقتباسات مطولة من وثائق رمسية أو كلمات أدىل هبا أحد يف هيئات  )ـه( 
 أخـرى؛

 البيانات اإلحصائية املفصلة؛ )و( 

االقتراحات أو التعديالت اليت مل يعقِّب عليها أحد أو اليت سحبت يف  )ز( 
 وقت الحق لتقدميها؛

 .كلمات التعازي )ح( 

 ى التغطيةدم - ٥ 

يالحظ مدون احملضر املوجز دائما أن هدفه هو إعداد ملخص متوازن يعامل فيه  
ولكن توجد حاالت يكون من املناسب فيها إيراد . املتكلمون على قدم املساواة

ولتحديد املدى املناسب من التغطية ينبغي . ملخص أوىف أو أكثر إجيازا من املعتاد
 :نفسه ما يلي ملدون احملضر املوجز أن يسأل
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 ما هي اهليئة اليت تكلم فيها الشخص؟ )أ( 

 من الذي تكلم؟ )ب( 

 ما هو البند موضع املناقشة؟ )ج( 

 ما هي اهليئة؟ )أ(

يقتضي األمر كثريا من احلذر عند تلخيص كلمة أدىل هبا عضو يف جلنة القانون  
وينبغي يف كل . ضوعوالدويل أو اللجنة السادسة أو جلنة الفضاء اخلارجي نظرا لدقة امل

 .األحوال إيراد ملخص واٍف ألي قرار ُيتخذ بتوافق اآلراء

 من الذي تكلم؟ )ب(

حيرص مدون احملضر املوجز على حتقيق تغطية أوىف من املعتاد يف احلاالت التالية  
بيان ملمثل عضو جديد يف األمم املتحدة يتكلم ألول مرة يف أحد بنود : وما مياثلها

 أو ملمثل بلد يناقش تقريره يف اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، أو ملمثل ،جدول األعمال
دولة طرف يف نزاع ما ويعنيها البند بوجه خاص، أو ملمثل جمموعة السبعة والسبعني 

أو أية جمموعة أو منظمة إقليمية، أو ملمثل دولة مقدمة اقتراح أو تعديل أو بند يف 
ندما يتكلم أحد كبار املسؤولني يف األمانة ويالحظ نفس الشيء ع. جدول األعمال

العامة برتبة أمني عام مساعد أو وكيل أمني عام، ما مل تكن كلماته جمرد تكرار ملا جاء 
 .يف الوثائق

 .وعندما يتكلم األمني العام تكون التغطية كاملة وال ُيحذف إال التكرار الـواضح 
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 ما هو البند موضع املناقشة؟ )ج(

وافية متاما عندما يكون البند موضع النقاش بنداً جديداً أو دخل  تكون التغطية 
 .وإذا كان البند قدمياً تكون التغطية أكثر إجيازا . مرحلة جديدة

  املناقشات اإلجرائية- ٦ 

جيب عدم حذف أية كلمة أو مداخلة عند إعداد احملضر املوجز ما مل تكن  
 أكثر من عضو يف مسألة إجرائية موميكن إذا تكل. املداخلة مبنية على سوء فهم

 :اختصار املداخالت على النحو التايل

السيد و) غانا (السيد أوكويو) هاييت (لسيد موراتاوبعد مناقشة اشترك فيها  
 ... .اقترح الرئيس) الفلبني (فيالردي

ولكن ينبغـي ملدوين احملاضر توخي احلذر نظراً ملا لبعض النقاط اإلجرائية من  
 .ياسيةمدلوالت س

  الكلمات املتماثلة يف املضمون- ٧ 

إذا تكلم أحد األعضاء عدة مرات وجاءت مداخالته متماثلة يف مضموهنا ميكن  
واملداخالت املتماثلة اليت يديل هبا أكثر من عضـو . عندئذ إدراجها يف مداخلة واحدة

 :ميكن أيضا إدماجها يف مداخلة واحدة، فيقال مثال ما يلـي

) نيجرييا (لسيد أوزوروا، يؤيدها )الواليات املتحدة األمريكية (زرلسيدة كونا 
 .اقترحوا رفع اجللسة): التفيا (السيدة تريي مانيسو
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وال ينبغي اجلمع هكذا بني املتكلمني عندما ختتلف األسباب اليت يستند إليها  
 .املتكلم أو عندما يكون للكلمة مدلول سياسي

  األسئلة واألجوبة- ٨ 

توجيه أسئلة وتقديـم إجابات عنها، ميكن االكتفاء بذكر اإلجابة إذا كان   حالةيف
 :مثال ذلك ما يلي. السؤال واضحا

) نيبال(أجاب عن سؤال وجهه السيد بانداي ): املراقب املايل (لسيد راؤولا 
 .فقال إنه لن تترتب على مشروع القرار املعتمد أية آثار مالية إضافية

 :مثال ذلك ما يلـي.  فقـرة مستقلة إذا صحبه تعليقولكـن يدرج السؤال يف 

قال إنه يالحظ من التقرير وجود بعض القصور اإلداري ): مصر (لسيد البنداريا 
 .وسأل عما تنتوي اإلدارة عمله لتشديد الرقابة وتاليف أوجه القصور

 .وجيب أيضا ذكر السؤال على حدة إذا مل تقدم عنه إجابة يف اجللسة نفسها 

 "إننا"و " حنن" - ٩ 

أو " هم"ال ينبغي حتويلهما يف امللخص إىل " إننا"أو " حنن"عندما يقول املتكلم  
. فقد يقصد املتكلم أشياء خمتلفة، وعلينا أن نتبني قصد املتكلم يف ضوء النص". إهنم"

وميكننا إذا كانت اإلشارة ". بلده"أو " حكومته"أو " منظمته"فقد يقصد اإلشارة إىل 
قال إن "وميكننا أن نذكر اسم البلد فنقول مثال " قال إن بلده"د املتكلم أن نقول لإىل ب

" اجمللس"أو " اللجنة"وقد يقصد املتكلم اإلشارة إىل . ، واخليار الثاين أفضل"أفغانستان
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". اجملتمع الدويل"أو " األمم املتحدة"وقد يقصد . اليت هو عضو فيها" اجلمعية"أو 
 .تشف املراد من سياق الكـالموعلينا دائما أن نس

  تدقيق النص وتزويده حبواٍش- ١٠ 

ينبغي ملدون احملضر أن يتيح لنفسه فرصة كافية لكي يقرأ املوجزات أو احملضر  
وينبغي له يف هذه القراءة النهائية أن يدون يف اهلوامش . املوجز قراءة متأنية بعد اإلعداد

وينبغي له تدوين هذه . ائر األخرى إليهاوأية مالحظات يريد تنبيه املراجعني والد
أو احملاضر (املالحظات باللغة االنكليزية نظراً ألن املوجزات اليت تعدها الدائرة العربية 

ترسل إىل الدوائر األخرى ) املوجزة إذا كُلفت الدائرة العربية مستقبال هبذه املهمة
 .للترمجة

 :ما يلي ومن املالحظات اليت ينبغي تدوينها يف اهلامش 

اإلشارة إىل اللغة األصلية للمقترح أو مشروع القرار املذكور نصه يف  )أ( 
احملضر، مع إرفاق نسخة منه بلغته األصلية لكي تكون حتت نظر املراجع والدوائر 

 .األخرى

"  [.Fr. T]" عند االستنـاد إىل نـص مكتوب ُيدون يف اهلامش املختصر  )ب( 
 No"أي " .No T"أو " Spanish Text"أي " .Sp. T"أو " French Text"ومعـناه 

Text"وهكذا دواليك ،. 

ومن ضمن أسباب احلذف أن (إيراد إشارة عند حذف متكلم من احملضر  )ج( 
؛ أو )تكون املداخلة مبنية على سوء فهم أو ضم أكثر من متكلم يف مداخلة واحدة
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 تغطية أوىف من املعتاد لسبب دعند إعادة ترتيب املتكلمني ألسباب منطقية؛ أو عند إيرا
؛ أو عند تصحيح رقم مرجع أو قرار أشار إليه )نتيجة قرار للهيئة املختصة مثال(ما 

 .املتكلم

 

 

  أهم البنود اليت ينبغي تدقيقها- ١١ 

ينبغي ملن ُيعد املوجز أو احملضر املوجز أن يدقق البنود التالية ويصحح أية أخطاء  
 :فيها

 هاقلبنود الواجب تدقيا الرجوع إليهملصدر الذي ينبغي ا

ال ينبغي االعتماد على (دول األعمال ج
 )اليومية

 بنود جدول األعمال  - ١

 )٦(العبارات اإلجرائية - ٢ وحيدها كما وردت يف هذا الدليلت
لقرارات كما جاءت يف املالحق أو على ا

 احلاسوب
 أرقام القرارات واالقتباس منها - ٣

  وعناوينهاقرموز الوثائ - ٤ لوثائق ذاهتاا
 نتائج التصويت  - ٥ شوف التصويت الرمسيةك
أرقام مواد النظام الداخلي               - ٦ لنظام الداخلي للهيئة املعنيةا

 واالقتباس منها
 األرقام واجملاميع والنسب املئوية - ٧ لوثائق موضوع املناقشةا
     بيانات سابقة          اإلشارة إىل - ٨ ثائق اهليئة وتقاريرهاو

 وقرارات اهليئة أو مقرراهتا
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أمساء هيئات األمم املتحدة              - ٩ شرات املصطلحات ذات الصلةن
 ومؤمتراهتا واتفاقياهتا وإعالناهتا

 أمساء التقسيمات اإلدارية   – ١٠ شرات املصطلحات ذات الصلةن
 سسات منظومة األمم         أمساء مؤ – ١١ شرات املصطلحات ذات الصلةن

 املتحدة
 

 .انظر الفصل احلادي عشر )٦( 
 

  تنسيق احملضر املوجز- ١٢ 

يتأكد رئيس فريق املدونني من اكتمال املوجزات أو أجزاء احملضر وترقيمها،  
 :ويقدم احملضر يف املوعد احملدد مصحوبا مبا يلي

 قائمة املتكلمني يف اجللسة؛ )أ( 

 وين؛دمسودات الت )ب( 

يراعى أن يكون عليها اسم البلد أو املنظمة (النصوص املقدمة من املندوبني  )ج( 
 ؛)ورمز احملضر

التصويت املسجل أو التصويت : سبع نسخ من كشوف التصويت بأنواعه )د( 
نسخة لكل دائرة من دوائر الترمجة ونسخة لوحدة جتهيز (بنداء األمساء أو برفع األيدي 

 ؛)النصوص العربية

 الوثائق اليت صدرت قبل اجللسة مباشرة وتدارستها الوفود؛ )ـه( 
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نسخ من املقترحات أو التعديالت أو مشاريع املواد أو القرارات بلغاهتا  )و( 
 .األصلية

  املواعيد النهائية لتقدمي املوجزات واحملاضر- ١٣ 

و الدوائر أوإرساهلا إىل الدائرة ) أو احملاضر(جيب االنتهاء من إعداد املوجزات  
املعنية يف الساعة السادسة مساًء للجلسة املعقودة صباح اليوم نفسه ويف الساعة الثانية 

 .بعد الظهر للجلسة املعقودة بعد ظهر اليوم السابق ليوم االنعقـاد

  تعليقات الوفود على األمانة العامة- ١٤ 

لعامة، وخباصة ما اينبغي إبالغ رئيس الدائرة العربية بأية تعليقات على األمانة  
 .يتصل منها خبدمات املؤمترات

  إرسال نسخ مسبقة من املوجزات- ١٥ 

يطلب بعض املسؤولني يف األمانة العامة وكذا رئيس اللجنة االستشارية لشؤون  
وينبغي ملدون احملضر . اإلدارة وامليزانية موافاهتم بنسخ مسبقة من موجزات كلماهتم

ن هذه املوجزات ويقدمها إىل رئيس الدائرة إلحالتها إىل ماملوجز أن يسارع باالنتهاء 
 .املسؤول املختص

  االحتفاظ باألشرطة واملذكرات- ١٦ 

وحيتفظ مدونو . ُيحتفظ باألشرطة ملدة أسبوع للرجوع إليها إذا اقتضى األمر 
 .احملاضر مبذكراهتم أو نسخ منها ملدة أربعة أشهر على األقل للرجوع إليها عند احلاجة
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  االطالع على تصحيحات املراجعني- ١٧ 

ُيطلب إىل مدوين احملاضر املوجزة االطالع على التصحيحات اليت أدخلها  
 .املراجعون على املسودات وتبادل الرأي معهم 
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  جودة التلخيص واحملضر املوجز- ١٨

" Summary Record"ترمجة عربية للعبارة االنكليزية " احملضر املوجز"عبارة  
". analytique"واملهم هنا هو كلمة ". un compte rendu analytique"سية نوالفر

فعلى من يلخص كلمة أو يدون حمضرا أن يستخلص من الكالم جوهره وأن حيرص 
 .على إبراز اهتمامات الوفود ومالحظة املضامني السياسية

 :وينبغي ملن يلخص كلمة أو يعد حمضرا أن يضع نصب عينيه ما يلي 

 ة؛قالد )أ( 

 اإلجياز، مع االحتفاظ بالتفاصيل األساسية؛ )ب( 

 .الوضوح، وخباصة يف تسجيل القرارات )ج( 
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 لفصل الثالث عشرا

 حرير النصوص المقتبسة والنصوص العربية األصلت
 

 حترير النصوص املقتبسة من ترمجات سابقة -١
 تصحيح األخطاء  )أ( 
ولكن املقصود دائما هو . ذا صحيحهيقال إن الكلمة املكتوبة هلا مكانتها، و 

واخلطأ قد . الكلمة الصحيحة، فإذا كان مثة خطأ وجب علينا تصحيحه عند االقتباس
يكون طباعيا أو خطأ يف األرقام أو التواريخ أو خطأ يف املعىن، وهذه كلها جيب 

 . تصحيحها بعد التأكد الكامل من صحة ما نكتب

 التدخل يف األسلوب )ب( 
. لتدخل يف األسلوب إال إذا كان غموضه يؤدي إىل إخالل باملعىناحيسن عدم  

 .وال مانع من التدخل اخلفيف إلزالة أية جتاعيد يف الصياغة

 حتديث املسميات واملصطلحات   )ج( 
فقدميا كانـوا . يتغري املصطلح بني فترة وأخرى تطول أحيانا وتقصر أخرى 

" األقاليم احملتلة"؛ و )developing countries" (البلدان املتنامية"يستعملــون مصطلح 
)occupied territories( جرمية إبادة األجناس" يف سياق الصراع العريب اإلسرائيلي؛ و "
)Genocide . ( فإذا وردت هذه املصطلحات ضمن نصوص مقتبسة عدلناها إىل
 .  لمَّ جرَّاه، و"جرمية اإلبادة اجلماعية"، و"األراضي احملتلة"و " البلدان النامية"
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)  South Africa" (أفريقيا اجلنوبية"قال من قبل ي فكان. وتتغري األمساء أيضا 
مؤمتر األمم املتحدة "، و )World Health Organization" (اهليئة الصحية العاملية"و

). United Nations Conference on Trade and Development" (للتجارة واإلمناء
ميات ضمن نصوص مقتبسة من ترمجات سابقـة عـدلناها إىل سفإذا وردت هذه الت

، "مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية "و " منظمة الصحة العاملية"، و "جنوب أفريقيا"
 . وهلمَّ جًرا

وتستثىن من هذه القاعدة العامة نصوص املعاهدات واالتفاقيات اليت تشارك  
 .بيةرالبلدان العربية يف صياغتها باللغة الع

 حترير النصوص العربية األصل - ٢

. ترد إىل األمم املتحدة رسائل ونصوص عربيـة وترسـل إىل الدائرة لإلصدار 
وحترير هذه النصوص مطلوب ضمنا باعتبار أن النص يصدر يف النهاية عن الدائرة 

 :ويراعى يف حترير هذه النصوص ما يلي . ويطبع يف وحدة جتهيز النصوص العربية

 عديل األرقام والتواريخت )أ( 

إذا كتبت األرقام بغري الطريقة اليت تكتب هبا يف األمم املتحدة عّدلت وفق هذه  
 نـون ٥١/٤٥يصبح يف الـنص احملرر  N 51/45قــرار اجلمعية العــامة : فمثال. الطريقة

، )١٩٩٧ (١١٠٨:  يكتب يف النص احملرر هكذا (1997) 1108وقرار جملس األمـن 
 .اّروهلم ج

: ويف كتابة أمساء الشهور نتبع الطريـقة املزدوجة املعمـول هبا يف األمم املتحدة 
وبعض الرسائل العربية تورد الشهور . اخل... فرباير /يناير و شباط/كانــون الثاين
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والسنني  بالتقـوميني اهلجري وامليالدي معا، ويف هذه احلالة نتركها كما هي دون 
 .  كتابة الشهور امليالديةةتغيري، فيما عدا طريق

 تصحيح األخطاء النحوية واإلمالئية   )ب( 

فهذا أدعى إىل . من الضروري إدخال ما يلزم من تصويبات حنوية وإمالئية 
إخراج النص بالشكل الالئق، وال ميكن القول بأن النص ينبغي أن خيرج على النحو 

ر النصوص العربية على أحسن وجه االذي أتى به، فالدائرة ملتزمة مهنياً وأدبياً بإصد
 .ممكن

 توحيد أمساء االتفاقيات واملعاهدات واهليئات  )ج( 

وتوقعها الدول . تصدر االتفاقيات واملعاهدات بأمساء معينة يف األمم املتحدة 
ومن مث، ينبغي توحيد ما يرد يف رسائـل الدول العربيــة . وتصدق عليها هبذه األمسـاء

وإذا كانت االتفاقيات حملية وهلا . ميـات املستقرة يف املنظمةسحبيث يتمشى مع الت
وينطبق على اهليئات ما ينطبق على . أصل عريب احتفظنا بأمسائها العربية األصلية

 .   االتفاقيات واملعاهدات

 األخطاء املوضوعية   )د( 

فما نراه خطأ قد يراه . يراعى احلذر الشديد يف تصحيح األخطاء املوضوعية 
بل إن صاحب الرسالة قد يترك الرسالة  مبا فيها ما قد . حب الرسالة صوابااص

نتصوره خطأ ألن الرسالة تكون قد وصلته هبذه الصورة من عاصمته وال يكون أمامه 
فإذا كان هناك خطأ  .سبيل للتحقق من األمر بسبب ضيق الوقت أو ألسباب أخـرى

 .زام مبا تشري بـهموضوعي وجب االتصال بالبعثة املعنية وااللت
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 االلتزام باأللقاب املستعملة يف الرسائل )ـه( 

استعملنا هذا اللقب يف العنوان " املندوب الدائم"إذا جاءت الرسالة مذيلة بتوقيع  
أو " أمني االتصال"أو " الكاتب العام"وإذا وردت إشارة إىل ألقاب مثل . والرسالة

وما إىل ذلك، أبقينا " العامل"أو " حملافظا"أو " العمدة"أو " املختار"أو " املتصرف"
 . عليها كما هي دون أي تغيري

 مشاريع القرارات اليت تقدمها الوفود باللغة العربية )و( 

ولكل دولة احلق . مشاريع القرارات تعرب عن مواقف سياسية ترتضيها الدول 
وعلى اللغات  .بصفتها السيادية أن تعلن عن موقفها كما تراه وباللغة اليت ختتارها

 .األخرى أن تنقل عن النص األصلي كما هو

وينبغي للمترجم أو احملرر العريب أن يتعامل مع مشروع القرار املقدم باللغة  
فكما ال ينبغي للمترجم أو . العربية كما يتعامل مع مشروع قرار مقدم بلغة أجنبية

للغة االنكليزية ال ينبغي له ااحملرر العريب أن يعدِّل الصياغة االنكليزية ملشروع قرار ب
وهو يتعامل مع نص عريب أصلي ملشروع قرار أن يعدِّل منه شيئا، عدا أن يصحح 

فإذا رأى . خطأ لغويا أو يوحد اسم اتفاقية أو طريقة كتابة أرقام القرارات أو التواريخ
تزم مبا ضرورة ألي تعديٍل يف املشروع العريب كان عليه أن يتصل بالبعثة املعنية وأن يل

 .تشري به
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 الفصل الرابع عشر

 شارات التصحيح الطباعية الشائعةإ
 

عندما ترد النصوص إىل الدائرة العربية تكون قد مرت يف معظم األحوال مبراقبة  
ويستعمل احملررون إشارات تصحيح معينة يكون أغلبها .  Editorial Controlالتحرير

 .ا النهائـيموّجهاً لطابعي النصوص األجنبية يف شكله

ومن املفيد اإلملام هبذه اإلشارات خشية أن يترتب على إساءة فهمها تغيري أو  
هذا فضال عن أن املترجم أو املراجع العريب نفسه ميكنه أن . حذف غري مقصود

 .يستعمل هذه اإلشارات أو بعضها إلرشاد الطابع العريب يف طباعة النصوص العربية

 (capital letters)اء فهمها شطب احلروف الكبرية ومـن اإلشـارات اليت قد يس 
فقد ُيفهم األمر على أنه حذف للكلمة أو الكلمات . يف اللغة األجنبية بشرط مائلة

املؤشر على حروفها بشرط مائلة، ولكن القصد هو توجيه الطابع إىل كتابتها حبروف 
 . (small letters)صغرية 

، أي ابق الفقرة let it stand: ومعناها( اهلامش  يفstetوقد ال ينتبه املرء إىل كلمة  
وهو ذات املفهوم عندما . ، فيظن الفقرة مشطوبة وهي ليست كذلك)وال حتذفها

توضع شرط قصرية حتت كلمة أو كلمات مشطوبة، فاملعىن هو عدم االعتداد 
 .بالشطب
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 لمرفق مع هذا قائمة بإشارات التصحيح الطباعية وقد نقلت كما هي من دليو 
 .املترمجني الفرنسي
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 شارات التصحيح الطباعية الشائعةإ
 :فيما يلي قائمة بإشارات التصحيح الطباعية الشائعة يف نصوص األمم املتحدة 

 
  Passage à modifier Passage modifié 

 Mettre en 
retrait 

… qu’il avait adoptée sur la 
recommandation de la 
Commission, le Conseil priait le 
Secrétaire général : 

  a)  D’établir en 1970 un rapport 
récapitulatif ; 
  b)  De préparer tous les deux ans 
les rapports sur la mise en œuvre 
des principes énoncés dans la 
Convention. 

Il a été ensuite proposé… 

… qu’il avait adoptée sur la 
recommandation de la 
Commission, le Conseil priait le 
Secrétaire général : 

a) D’établir en 1970 un 
rapport récapitulatif ; 

b)  De préparer tous les 
deux ans les rapports sur la 
mise en œuvre des principes 
énoncés dans la Convention. 

Il a été ensuite proposé… 

 Espace à 
supprimer 

Ce livre m’appar tient. Ce livre m’appartient. 

 Supprimer Un raz-de-marée Un raz de marée 

 Utiliser la 
minuscule 

M. LEGRAND a demandé 
que… 

M. Legrand a demandé que… 

 Espacer Le document sera  
Publiéprochainement. 

Le document sera publié 
prochainement. 

 Intervertir Tout en reconnaissant que les 
discussions reprises n’en sont 
encore qu’à leur phase initiale… 

Tout en reconnaissant que la 
reprise des discussions n’en est 
encore qu’ à sa phase initiale… 

 Déplacer Par une note - voir document 
A/10000 – du Secrétaire général 
en date du 13 octobre     … a 
communiqué aux Etats parties… 

Par une note - voir document 
A/10000 - en date du 13 octobre, 
le Secrétaire général a 
communiqué aux Etats parties… 
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  Passage à modifier Passage modifié 

 Utiliser la 
majuscule 

Le montant des dépenses du 
programme pour parer aux 
besoins… M. Dubois dit que… 

Le montant des dépenses du 
programme pour parer aux 
besoins… M. DUBOIS dit que… 

------ Rétablir Pour répondre aux besoins 
spéciaux des pays en 
développement et pour financer 
des projets… 

Pour répondre aux besoins 
spéciaux des pays en 
développement et pour financer 
des projets… 

stet Rétablir 
(rayé par 
erreur) 

1.  Prend note du rapport 
intérimaire du Directeur sur 
les frais généraux des 
organisations qui a été publié 
sous la cote DP/L.157 ; 

1.  Prend note du rapport 
intérimaire du Directeur sur les 
frais généraux des organisations 
qui a été publié sous la cote 
DP/L.157 ; 

 Insérer Les pays en voie de 

développement sont de plus en 

plus conscients que les Nations 

Unies disposent d’experts ayant 

une expérience internationale. 

Les pays en voie de 
développement sont de plus en 
plus conscients que les Nations 
Unies disposent d’un groupe 
important d’experts ayant une 
expérience internationale. 

 A la ligne 
(nouvel 
alinéa) 

Le seul moyen de doubler les 
ressources du Programme est de 
prévoir un certain taux 
d’accroissement.    L’idée des 
auteurs est de présenter une 
analyse chiffrée de la situation et 
non d’imposer… 

 

Le seul moyen de doubler les 
ressources du Programme est de 
prévoir un certain taux 
d’accroissement. 

L’idée des auteurs est de 
présenter une analyse chiffrée de 
la situation et non d’imposer… 

 :ملرجعا
Division de traduction, Service français, 
  MANUEL A L’usage Des Traducteurs, 
     Nations Unies, 1988, P. 120 
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 الفصل الخامس عشر

 عمال الترجمةأ
 

 قدميت

. الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة ليست جمرد نقل للنص من لغة إىل أخرى 
ففضال عن اجلانب اللغوي يف الترمجة، . ولو كانت كذلك لكان أمرها أهون بكثري

وعليه أن يتشاور مع زمالئه . م أن يبحث النص ويطلع على مراجعهيتعني على املترج
 .وفيما يلي عرض ألهم جوانب عمل املترجم. من الدائرة وآخرين خارجها

 تسلم العمل - ١ 

يبدأ املترجم عمله باستالم وثيقة أو جزء من وثيقة أو حمضر إما من املربمج أو  
 الضروري عند تسلم الوثيقة التأكد ومن. من الكاتب بناء على توجيهات من املربمج

وينبغي . من مطابقة عدد الصفحات الفعلي للعدد املبني على صحيفة التكليف بالعمل
التأكد أيضا من وجود صورة من صفحة املراجع مرفقةً بالنص إذا كانت املهمة هي 

وإذا كان النص كله بيد املترجم كان عليه أن يتأكد أيضا من . ترمجة جزء من نص
ود صفحة املراجع هي واملراجع ذاتـها، وينبغي لـه كذلك أن يستفسر عـن املوعد وج

وأن حياول . املطلوب لتقديـم الترمجة إن مل يكن املوعد مكتوبا على صحيفة التكليف
وقد يرى أنه سيتأخر عن املوعد احملدد . دائما أن يسبق هذا املوعد ما أمكنه ذلك

لق به هو وعليه يف هذه األحوال أن يتشاور مع ألسباب تتعلق بصعوبة النص أو تتع
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املربمج قبل حلول املوعد النهائي بوقت كاف كي يتمكن املربمج من التصرف على 
 .النحو الذي تقتضيه ضرورات العمل

 قراءة النص واستخراج املصطلحات - ٢ 

 بإذا بدأ املترجم ترمجته للنص فورا دون قراءته فاألغلب أن الصورة الكلية ستغي 
عنه وأنه سوف يضطر يف النهاية إىل إدخال تعديالت كبرية على الترمجة بعد أن يلم 

ومن مث، فمن األفضل قراءة النص يف البداية قراءة كاملة ووضع . باملوضوع كله
خطوط حتت الكلمات الصعبة واملصطلحات واحلصول على مقابالت هذه الكلمات 

قة بالوثيقة أو من نشرات املصطلحات واملصطلحات إما من املواد املرجعية املرف
أو من ذخرية املصطلحات املتاحة ) انظر املرفق األول هلذا الدليل(املوجودة بالدائرة 

 .للمترجم على حاسوبه

ومن املفيد للمترجم وللدائرة كلها أن يقدم املترجم ما جيمعه من املصطلحات  
. مة اليت يرجع إليها اجلميعاإىل مسؤول املصطلحات بالدائرة لضمها إىل احلصيلة الع

واهتمام املترجم باملصطلحات وتشاوره بشأهنا مع غريه من الزمالء والزميالت الذين 
يترمجون بقية النص ومع املراجع الذي ستسند إليه املراجعة، يف حالة العلم به، أمور ال 

رجم، ولن مير وقت طويل قبل أن يستطيع كل مت. شك أهنا ختدم النص وحتّسن األداء
إن أراد، أن حيتفظ لنفسه وخلدمة زمالئه بذخرية كبرية من املصطلحات تضاف إىل 

 .اجملموعة األكرب اليت تتجمع لدى الدائرة سنة بعد أخرى

 كتابة النص أو إمالؤه أو طباعته ذاتيا - ٣ 
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ينبغي للمترجم، ما أمكن ذلك، أالّ يكتب النص خبط يده فاألفضل دائما إمالؤه  
ويف كل هذه األحوال، الكتابة . فون أو طباعته مباشرة على احلاسوباعلى الديكت

خبط اليد أو استعمال احلاسوب أو الديكتافون، ُيقدم النص للمراجعة يف شكل هنائي 
وحيسن دائما أال يدخل املترجم تعديالت كثرية على النص بعد . كما يراه املترجم

عديالته وتعديالت املراجع إىل اختالط الطباعة األوىل حىت ال يؤدي الكم الكبري من ت
وهذا يقتضي من املترجم أن يكون . األشياء على الطابع عند طباعة النص النهائي

فإذا عّدل بعد ذلك جاءت التعديالت . متأكداً مما يكتب أو ميلي قبل الكتابة أو اإلمالء
 ).انظر أيضا الفصل الثاين عشر، طباعة النصوص(طفيفة ويف أضيق احلدود 

 املراجع - ٤ 

 ستعمال املراجعا )أ( 

إذا أُسندت إىل املترجم وثيقة كاملة مبراجعها كان من الطبيعي أن يرفَق هذه  
وعندما يسند إىل املترجم . املراجع بنصه كي يستفيد منها الزميل الذي سرياجع الوثيقة

ع عليه جزء من نص وحيتاج إىل مرجع من املراجع ميكنه تصوير هذا املرجع أو االطال
يف غرفة الوثائق وإعادته إىل ملف الوثيقة أو استعارته مع كتابة امسه قرين املرجع كي 

ورمبا يكون من األفضل يف معظم األحوال تصوير اجلزء . يعلم اآلخرون بأنه لديه
 .املطلوب وإعادة املرجع إىل امللف
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 ندما ال ترفق بالوثيقة مراجعع )ب( 

 :راجع، وخباصة يف احلاالت التاليةمترد الوثائق أحياناً بدون  

 بعض الوثائق ومشاريع القرارات اليت ترد ليال؛ ’١’ 

 مشاريع تقارير اللجان يف فترات االنعقاد؛ ’٢’ 

 احملاضر؛ ’٣’ 

 .بعض الوثائق العاجلة ’٤’ 

وليس من العسري حصول املرء على املراجع بنفسه، وميكنه أن يستدل يف ذلك مبا  
 :يلـي

ومن اجلدير . وع إىل البند يف القوائم املشروحة جلداول األعمالجالر  ’١’ 
بالذكر أن القائمة األولية املشروحة لبنود جدول أعمال اجلمعية العامة 

فـي الدورة الثانية واخلمسني، و  A/52/100أي  100تكون دائمـا برقـم 
A/53/100 ًل وميكن االستدال. يف الدورة الثالثة واخلمسني، وهلّم جّرا

على القوائم املشروحة جلداول أعمال اهليئات األخرى بالرجوع إىل 
 سلسلة وثائق تلك اهليئـات؛

االستدالل من ديباجات مشاريع القرارات على الوثائق والقرارات الصادرة  ’٢’ 
 سلفا يف املوضوع؛ 
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 ويتبني ذلك. الرجوع إىل الوثائق السابقة يف سلسلة الوثيقة اجلارية ترمجتها ’٣’ 
كما ينبغي الرجوع إىل الوثائق األخرى املشار إليها ضمن . من رمز الوثيقة

 .النص املسند إىل املترجم

الرجوع إىل ملحق اجلمعية العامة املشار إىل موضوعه يف النص صراحة أو  ’٤’ 
. واملعروف أن مالحق اجلمعية العامة تأخذ أرقاما تكاد تكون ثابتة. ضمنا

 A/51/1(تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة   هو دائما١فامللحق رقم 
 هو دائما تقرير جلنة القانون ١٠وامللحق رقم . وهلّم جّراً)... A/52/1و

 … A/52/10)و  (A/51/10الدويل عن أعمـال دورهتا يف سنة التقرير 
 List ofوميكن هلذا الغرض االطالع على قائمة املالحق . وهلّم جّراً

supplements انظر املرفق الثاين (درها مراقبة الوثائق كل عام صاليت ت
 ).هلذا الدليل لالطالع على قائمة مبالحق اجلمعية العامة

الرجوع إىل نصوص االتفاقيات واإلعالنات وغريها من الصكوك الصادرة  ’٥’ 
وترد يف املرفق الثالث هلذا .ضمن قرارات اجلمعية العامة يف دوراهتا املختلفة

رشادية هبذه االتفاقيات والصكوك موضحا أمامها أرقام إالدليل قائمة 
 . القرارات والدورات

ولكن يوجد بيان بالوثائق أمام . احملاضر ال ترسل إطالقا إىل قسم املراجع ’٦’ 
وإذا مل يرد هذا البيان ضمن اجلزء الذي نترمجه . كل بند يتناوله احملضر

 . يتناوهلا األعضـاءيترجعنا إىل اجلزء الذي قبله ملعرفة الوثائق ال

 استعمال احلاسوب )ج( 
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يتيح استعمال احلاسوب واستخدام األقراص الضوئية إمكانات هائلة لالطالع  
على املراجع واملصطلحات باللغة العربية واللغات األخرى واالستعانة هبا مباشرة يف 

ليت اوميكن للمترجم عالوة على ذلك أن يستفيد من اإلمكانيات . ترمجة النصوص
ولن يكون بوسع أحد . تتيحها شبكتا اإلنترنت العاملية واإلنترانت الداخلية باملنظومة

 .يف املستقبل االستغناء عن مصادر املعلومات هـذه

 االقتباسات - ٥ 

عند اإلشارة إىل مرجع من املراجع يف النص ينبغي لنا االطالع عليه واالستفادة  
فحذف .  مصحوبة أو غري مصحوبة باقتباسةمنه بغض النظر عما إذا كانت اإلشار

ويف حالة . عالمات االقتباس ال يعين دائما اخلروج الكامل على النص املنقول عنه
وجود عالمات االقتباس نورد االقتباس كما هو، ويف حالة ورود تغيري أو حتوير نتبع 

 العريب املنقول دائما النص األجنيب مبا فيه من تغيري أو حتوير وأعيننا دائما على النص
 .عنه نأخذ منه ما يناسب

 

 اهلوامش - ٦ 

. ويف هذا توفري كبري لوقت العمل. ينبغي للمترجم دائما أن يعزز عمله هبوامش 
فإذا علم املراجع أن املترجم استشار فالنا أو اطلع على قاموس أو مرجع ما أو استند 

. جم وليس من حيث بدأرإىل قرار أو اتفاقية انطلق املراجع من حيث انتهى املت
 .فاملراجع يستكمل العمل واجلهد وال يكرره إال إذا ساوره الشك
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 هل يراجع املترجم ترمجته أم يقرؤها فقط؟  - ٧ 

ينبغي للمترجم بعد حصوله على النص املترجم من وحدة الطباعة أن يقوم مبا  
 :يلـي

رة إىل املراجع يف امراجعة ترمجته مراجعة دقيقة على النص األجنيب، واإلش )أ( 
 اهلوامش؛

قراءة النص بعد املراجعة قراءة يتمثل فيها اهتمام القارئ العريب، وعليه  )ب( 
 عندئذ أن يدخل التعديالت التحريرية اليت يراها ضرورية الستقامة الكـالم؛

التأكد النهائي من عدد الفقرات أو البنود زيادة يف االطمئنان على اكتمال  )ج( 
 .النص

 

 التشاور يف العمل - ٨ 

ويقوم بإعدادها إما موظفو . تصدر الوثائق عن األقسام الفنية لألمانة العامة 
ويف كلتا احلالتني، يدون على صحيفة التكليف . األمانة أنفسهم أو خرباء من اخلارج

. بالعمل اسم الشخص الذي ميكن الرجوع إليه للرد على أية استفسارات بشأن الوثيقة
ن الشخص هذا، أي مستشار الوثيقة، هو مؤلف الوثيقة نفسه أو شخصا ووأحيانا يك

 .آخر له عالقة باملوضوع
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. وميكن للمترجم أن يتصل مبستشار الوثيقة الستيضاح ما يكون غامضا يف النص 
ولكن حيسن دائما التشاور أوال مع املترمجني واملراجعني القدامى يف الدائرة قبل 

ويف هذا . قد يكون لديهم احلل حبكم التجربة واخلربةفاالتصال مبستشار الوثيقة 
 .اقتصاد يف الوقت وختفيف على موظفي اإلدارات األخرى

وبإمكان املترجم أيضا أن يتشاور مع املترمجني واملراجعني من دوائر الترمجة  
وجدير بالذكر أن . التحريرية األخرى، وخباصة من يكون بأيديهم النصوص ذاهتا

اون مع الدوائر األخرى يكون أحيانا أمرا ال غىن عنه أثناء النوبات عالتشاور والت
الليلية، وباألخص عندما ترد إىل الدائرة نصوص بلغات ال يوجد بني العاملني من يتقن 

وباملثل، حتتاج الدوائر األخرى إىل االتصال بالدائرة العربية والتشاور مع . الترمجة منها
 .لعربية إىل لغات األمم املتحدة األخرىأعضائها لدى ترمجة نصوص من ا

 

 

  االطالع على الوثائق املراَجعة - ٩ 

. توزع الوثائق املراجعة على كل مترجم ليطلع على ترمجته  بعد املراجعة 
واملترجم قد يروقه بعض التعديالت وقد ال يروقه . والغرض من ذلك تدرييب حبت

وليكن احلـوار .  أن يستفسر عما عـداههوعليه أن يستفيد مبا يروقه ول. البعض اآلخر
 .دائما حـوار الباحثني والعلماء الذين ال ينشدون إالّ احلقيقة والصواب
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 ليل الترمجة والتحريرد
 

 لفصل السادس عشرا

عمال المراجعة الذاتيةأ
 

 تقدمي

ديسمرب /  كانون األول٢٢ املؤرخ يف ٥٢/٢٢٢اء يف قرار اجلمعية العامة ج 
 يف املائة من حجم العمل الكلي يف ٨٠ إىل ل أن حجم املراجعة الذاتية يص١٩٩٧

وإذا كانت اجلمعية .  يف املائة يف غري هذه الفترات٤٥فترات الذروة وقد ال يقل عن 
العامة قد أبدت قلقا بسبب هذا االرتفاع الكبري يف نسبة املراجعة الذاتية فإن ما خشيته 

 .هو أن يتأثر مستوى جودة الوثائق هبذا االرتفـاع

بني الترمجة واملراجعة الذاتية هو أن عبء النص يف حالة الترمجة يكون  والفرق 
أما يف حالة املراجعة الذاتية . قسمةً بني املترجم واملراجع، لكٍل دوره فيه حبسب خربته

 .فإن عبء النص يقع على املراجع الذايت وحده

 ترقية توهي ليس. ويكلف باملراجعة الذاتية من تتوافر فيهم املقدرة واخلربة 
وظيفية مبعىن أهنا ال ترتبط بالرتبة الوظيفية للشخص وإمنا حتكمها ظروف النص 

فقد حتتاج بعض النصوص إىل املراجعة بغض النظر عن رتبة الشخص الذي . واعتباراته
 .يترمجها
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 إعداد الترمجة  - ١

إن فاقه يويل املراجع الذايت العناية الواجبة لدى إعداد النص، شأنه شأن املترجم و 
وينبغي له أن يهتم مبا يهتم به املترجم عند استالم العمل من . حبكم اخلربة واملران

املربمج ومن حيث قراءة النصوص وطباعتها واستخراج املصطلحات وحبثها واستعمال 
املَراجع وما إىل ذلك من العناصر اليت ورد ذكرها يف الفصل السابق عن أعمال 

 .الترمجة

 التخصص - ٢ 

سن باملراجع الـذايت أن ينتقي من بني جلـان اجلمعية العـامة أو اجمللس حي 
االقتصـادي واالجتماعي واحدة أقرب إىل نفسه وخربته فيهتم هبا وجيمع مصطلحاهتا 
ويتابع وثائقها حبيث يصبح مبرور الوقت خبريا هبا ومرجعا لآلخرين يف كل ما يتعلق 

ا عما عداها وإمنا أن يضعها يف مقدمة وال يعين ذلك أن ينصرف إليه. بأعماهلا
 .اهتماماته

 درجة أمهية النصوص - ٣ 

حيح أن كل الوثائق اليت تصدر عن دوائر الترمجة وثائق هامة ينبغي إيالؤها ص
. ولكن يتوقع من املراجع الذايت أن يقّدر حبكم اخلربة درجة أمهية كل وثيقة. كل عناية

ال املنظمة وعن األزمات الساخنة ومشاريع مفتقارير األمني العام السنوية عن أع
قرارات جملس األمن واجلمعية العامة واملعاهدات واالتفاقيات وما إليها من الوثائق 

 .املرجعية ينبغي أن توضع يف مقدمة االهتمام
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 التنبيه إىل األخطاء - ٤

اه رحيرص املراجع الذايت على االتصال مبستشاري الوثائق واحملررين لتصحيح ما ي 
من أخطاء يف النصوص األصلية ويطلب إليهم، بالتنسيق مع املربمج، إرسال التصويبات 

وعليه أال يأخذ النصوص . الالزمة إىل مراقبة الوثائق ملوافاة مجيع دوائر الترمجة هبا
املرجعية على عالّهتا فإذا رأى خطأ صححه وإذا احتاج إىل مشورة يف ذلك سعى إليها 

 .دون تردد

 أين والسرعةتال - ٥ 

طلب إىل املراجع الذايت ترمجة وثائق عاجلة إما يف الدائرة أو يف غرفة املهام ُي
وُيطلب إليه كذلك تقدمي ملخصات شفوية للرسائل يف . Forward Echelonالعاجلة 

وإذا تأىن الشخص من البداية أمكنه . سكرتارية جملس األمن ويف مكتب األمني العام
 .نجز العمل بكفاءةيأن خيتصر الوقت وأن 

 دقة التعبري وسالسة األسلوب - ٦ 

ينبغي للمراجع الذايت أن يتمكن متاما من فهم النص وأن يصوغ ترمجته بعبارة  
وعليه أن يبذل أكرب عناية ممكنة يف اختيار األلفاظ . دقيقة سلسة وبلغة عربية سليمة

 .لوثيقـةاواستعمال املصطلحات الثابتة يف فرع التخصص الذي تتناوله 

وينبغي أن يتأكد من وضوح الترمجة وأالّ يغرب عن باله أهنا لن تكون واضحة  
وبإمكانه لضمان سالمة النص أن يتركه فترة من . للقارئ إذا مل تكن واضحة للمترجم

وبإمكانه أيضا أن يعطي النص النهائي . الوقت يعود إليه بعدها فيقرؤه القراءة النهائية
 .ع عليه وإبداء الرأي فيه لتدارك أية أخطاء قبل اإلصدارألحد زمالئه لالطال
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 التمرس على القيادة - ٧ 

. يطلب إىل املراجع الذايت العمل ليال إلصدار اليومية أو لقيادة أعمال نوبات ليلية 
وينبغي له أن يلم بأصول العمل يف هذه املهام فيدرس قوائم األولويات وينظم عملية 

ن مع جمموعته وبالتنسيق مع مراقبة الوثائق من ناحية ووحدة وإصدار الوثائق بالتعا
 .جتهيز النصوص من ناحية أخرى

 التقييم الذايت والتنمية الشخصية - ٨ 

ينبغي للمراجع الذايت أن يتابع ما يصدر عنه من وثائق أو أجزاء من وثائق  
 وحيصل ،فيالحظ ما أدخله املنسق عليها من تعديالت، إن كانت قد قدمت للتنسيق

على ترمجتها باللغات األجنبية األخرى اليت يعرفها إلجراء مقارنة بني ترمجته 
. وهكذا يستطيع دائما تقييم عمله بنفسه وتنمية معارفه وخرباته. والترمجات األخرى

وينبغي له أالّ ينقطع عن دراسة اللغات، مبا فيها اللغة العربية، وأال يتوقف عن القراءة 
 .دةاملتواصلة اجلا

 171



 ليل الترمجة والتحريرد
 

 لفصل السابع عشرا
 

 عمال المراجعةأ
 قدميت

ليس القصد من املراجعة ترمجة النص من جديد أو إدخال تعديالت جذرية  
. فاملراجعة نظرة ثانية يلقيها على النص املترَجم شخص آخر أكثر دراية وخربة. عليه

 أن يكتفي ،وينبغي للمراجع، وقد عكف املترجم على إعداد النص والتزم فيه مبا ينبغي
بتصحيح األخطاء وإجراء ما يلزم من التعديالت باإلضافة أو احلذف وإجالء الغموض 

 .وتوحيد املصطلحات

 تصحيح النصوص - ١ 

 :نبغي للمراجع مالحظة ما يلي يف تصحيح النصوصي 

ن يستعمل قلما من لون خمتلف عن القلم الذي استعمله املترجم فهذا أ )أ( 
 جم عن جهد املراجع؛رأيسر لتمييز جهد املت

أن حيرص على شطب ما يراد شطبه وعدم االكتفاء بكتابة التعديل فوق  )ب( 
 العبارة أو الكلمة املعّدلة ألن ذلك يؤدي إىل إرباك الطابع ويضطره إىل االستفسار؛

أن حيرص على عدم طمس الكلمات عند شطبها فيستطيع املترجم قراءة ما  )ج( 
وهلذا فائدته أيضا عند تقييم عمل املترجم وعمل . ت املراجعالكتبه هو ومقارنته بتعدي

 املراجع؛
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أن يقرأ اجلملة بكاملها بعد التعديل، فتعديل كلمة أو عدة كلمات قد  )د( 
 يقتضي بالتبعية إدخال تعديالت أخرى على صياغة اجلملة بل والفقرة بكاملها؛

ادره وتفسري تعديالته صأن يسجل املراجع مالحظاته يف اهلوامش لبيان م )ـه( 
ومن املفيد للمترجم أيضا أن يبني املراجع يف اهلامش أنواع األخطاء اليت وقع . اهلامة

فيها املترجم فذلك أدعى إىل التفات املترجم إليها فضال عن أهنا تعصم املراجع نفسه 
  من إدخال تعديالت تندرج يف دائرة التفضيل الشخصي وال يقتضيها النص؛

رص على أالّ تكون الصفحة مكتظة بالتعديالت وإذا حدث ذلك حيأن  )و( 
ألسباب خارجة عن إرادته طلب إىل وحدة جتهيز النصوص كتابتها وإعادهتا إليه مرة 

 ثانية لقراءة النص املطبوع؛

 .أن حيرص على أال يقع هو نفسه يف اخلطأ فالوثيقة لن يراها أحد بعـده )ز( 
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 التنسيق - ٢ 

راجعني أحيانا مبراجعة وثائق كبرية مؤلفة من أجزاء عديدة ترمجها كلف أقدم املي 
. كما يكلفون  أحيانا أخرى بتنسيق وثائق ترمجها وراجعها آخرون. أكثر من شخص

ويف حالة املراجعة، ينبغي للمراجع التقيد مبا جاء أعاله حتت بند تصحيح النصوص مع 
 .الصورة العامة للوثيقة أو التقريراالهتمام بالتوحيد والتنسيق وإدخال ما يتفق و

 :ويف حالة تنسيق وثائق ترمجها وراجعها آخرون يعىن املنسق مبا يلي 

 توحيد املسميات واملصطلحات يف النص بأكمله؛ )أ( 

تصحيح األخطاء اللغوية والنحوية واحلرص على أن يكون النص خاليا من  )ب( 
 الركاكة أو التقعر؛

 مل يستطع اآلخرون البت فيها وسجلوا مالحظات البت يف النقاط اليت )ج( 
 بشأهنا على صحيفة التكليف بالعمل؛

التأكد من اكتمال النص قبل إرساله إىل الطباعة فهو املسؤول النهائـي  )د( 
 عنه؛

إدخال التصويبات اليت ترد من مراقبة الوثائق يف فترة التنسيق وبعد إرسال  )ـه( 
 النص إىل الطباعة؛
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 الرأي يف الترمجة واملراجعة والتحاور والتشاور مع املترمجني ءإبدا )و( 
واملراجعني وتقدمي النصح للجدد منهم، وتبادل الرأي مع املدرب واملربمج لالستفادة 

 من األخطاء؛

احلرص الشديد على مواعيد اإلصدار وتنسيق العمل مع املربمج ومع وحدة  )ز( 
 جتهيز النصوص؛

 .ديدة وتقدميها إىل الدائرةجلتدقيق املصطلحات ا )ح( 

 قيادة فرق العمل يف فترات الذروة - ٣ 

تقع على املراجعني مسؤوليات قيادة العمل يف النوبات الليلية يف فترات انعقاد  
وينبغي للمراجع املسؤول عن النوبة أن يتحلى بقدر . اجلمعية العامة واهليئات األخرى

جملموعة بروح الفريق وأن يتذكر دائما أن اعظيم من األناة والتنظيم وأن يعمل مع 
 .القائد واحد من اجلماعة يعمل معهم يدا بيد لتحقيق اهلدف املنشود

 الترمجة العاجلة - ٤ 

وترمجة  Forward Echelonيطلب إىل املراجع العمل بغرفة مهام الترمجة العاجلة  
تزم يف ترمجته لوينبغي له أن ي. أو مراجعة وثائق هامة عاجلة أخرى يف الدائرة

 .ومراجعته أقصى معايري الدقة واملسؤولية وإجناز العمل بالسرعة املطلوبـة
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 التثقف - ٥ 

ينبغي للمراجـع أن يتابع عن كثب أنشطة املنظمة وتقاريرها وما يكتب عنها  
وينبغي له أن يكون واسع االطالع يف اللغة والعمل على حد . لكي يلم بالصورة العامة

 .سواء
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 لفصل الثامن عشرا

 باعة النصوصط
 
 قدميت

فالنـص إذا . اذا تساوي الترمجة السليمة دون طباعة سليمة؟ ال شيء مع األسفم 
. جاء حافال باألخطاء الطباعية قُصر عن أداء الغرض منه ومل يستفد منه القارئ شيئا

. موليس صحيحا أن مسؤولية الطباعة ودقتها تقع على الطابعني واملدققني وحده
 .فعلـى املترجم واملراجع يقع قدر من هذه املسؤولية

 الكتابة خبط اليد – ١ 

ينبغي للمترجم إن أراد الكتابة خبط يده أن يتوخى الوضوح الشديد فيما  )أ( 
فيستطيع الطابع أن مييز بني احلروف فال خيلط بني ما هو منقوط وما هو غري . يكتب

 وبني املنقوط واملنقوط مثل التاء والثاء والذال ءمنقوط مثل العني والغني واحلاء واخلا
وينبغي له أن يرسل مسوداته إىل وحدة جتهيز النصوص . والزاي والغني والفاء، وهكذا

ويف هذا أكثر من فائدة، فيستطيع املترجم أن يقرأ نصه . لطباعتها وإعادهتا إليه
ري طباعية ويراجعه يف شكل مطبوع واضح ويصحح ما به من أخطاء طباعية وغ

 .ويقدمه للمراجعة يف شكل الئـق

ينبغي أال يكثر املترجم من تصحيح النص خبط اليد، وإمنا جيب أن يكون  )ب( 
والغاية من ذلك أال تكتظ الصفحة بتصحيحات املترجم . التصحيح يف أضيق احلدود
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لذلك،  وتفاديا. واملراجع فيصعب على الطابع قراءهتا عند الطباعة النهائية وتقع أخطاء
ينبغـي للمترجم أن يبـذل أقصـى جهده يف إعداد الترمجة فتكون شبه هنائية قبل إرساهلا 

 .للطباعة

إذ تصعب ) الباهت(ينبغي عدم استعمال القلم الرصاص اخلفيف جدا  )ج( 
 .قراءته ويؤذي العني، وخباصة يف النوبات الليلية

 استعمال الديكتافون  – ٢ 

 دقيقة أو ١٥ال أشرطة سليمة ال تزيد مدهتا عن مينبغي للمترجم استع )أ( 
فالتسجيالت الطويلة ترهق الطابع وقد تضطره إىل التوقف قبل . حنوها يف كل وجه

وقد يترتب على طول األشرطة عدم متكن . إمتام وجه الشريط الذي يقوم بتفريغه
 .الطابع من إعادهتا بسرعة إىل املترجم

حىت يفرغ من إمالء نصه بالكامل وإمنا يرسله  وحيسن دائما أال ينتظر املترجم 
 .جزءا جزءا إىل الطباعة ويتلقاه منها تدرجييا ليحصل عليه بالكامل قبل هناية الدوام

وينبغي يف . ينبغي يف إمالء الترمجة أن يكون الصوت واضحا والنطق دقيقا )ب( 
اءة األرقام األقل روال بأس من ق. إمالء األرقام اتباع الطريقة الصحيحة لتجنب اخلطأ

وهنا (بلغ عدد الدبابات : "من ست خانات دفعة واحدة فنقول مثال أثناء اإلمالء
فإذا أردنا كتابتها ". عشرة آالف دبابة) يرجى من الطابع كتابة ما يلي باألرقام: نقول

أما األرقام اليت تتكون ". يرجى كتابة الرقم باحلروف: "باحلروف كان لنا ذلك فنقول
 خانات فما فوق فنقسِّمها وحنن نقرؤها إىل جمموعات، كل منها يتألف من من ست
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 ٧٠٠: مثال ذلك الرقم. ثالثة أرقـام، ونقـرأ أرقـام كـل جممـوعة من اليسار إىل اليمني
سبعة صفر صفر مسافة ثالثة اثنان صفر مسافة : "ففي إمالء هذا الرقم نقول. ٥ ٣٢٠
 وإذا كان هناك كسر عشري يف هذه األرقام .وبعدها نستأنف إمالء النص". مخسة

: فلنفترض أن الرقم املذكور جاء على هذا النحو. الكبرية قرأناه مع اجملموعة األوىل
سبعة صفر صفر عالمة عشرية مثامنائة : "يف هذه احلالة نقول. ٥ ٣٢٠ ٧٠٠,٨٩٩

الء ، وهنا ينتهي إم"وتسعة وتسعون من ألف مسافة ثالثة اثنان صفر مسافة مخسة
وبدون اتباع هذه الطريقة يف إمالء األرقام ال تكتب األرقام بالطريقة الصحيحة . الرقم

 .ويضطر املترجم إىل تصحيحها فيضيع بذلك وقت املترجم والطابع

وإذا أراد من . وينبغي يف إمالء األمساء األجنبية أن يتمهل املترجم يف التهجئة 
 .ذلك مث يكتبها هو خبط يده بوضوح شديد الطابع أن يترك هلا مسافة كافية كان له

ينبغي التوقف عن اإلمالء عند مساع أول صفري على الشريط، ذلك أن  )ج( 
 .التسجيل يتوقف بعده مباشرة

حيسن دائما إرفاق صورة من النص األجنيب، وخباصة اجلداول، فبه يستعني  )د( 
 .الطابع على تنظيم املادة

 بوالطباعة الذاتية على احلاس - ٣

. ينبغي يف الطباعة الذاتية استخدام نفس الربامج اليت يستخدمها الطابعون )أ( 
فإذا كانوا يستخدمون برنامج وورد بريفكت استخدمنا وورد بريفكت وإذا كانوا 

 .يستخدمون برنامج وورد استخدمنا الربنامج ذاته، وهلّم جـّراً
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يضطر  ه املادة حىت اليينبغي دائما أن يرفق بالنص القُرص املسجلة عل  )ب( 
فإذا تعذر على املترجم إرفاق القرص بعد إدخاله . الطابع إىل إعادة طباعة النص

تعديالت باحلاسوب على نص قديـم، كان عليه أن يربز التعديالت اليت أدخلها 
 .فيكتبها ببنط خمتلف وينبه الطابع إليها

 مراجعة النصوص - ٤ 

عن كلمة بكلمة أو عن عبارة بعبارة كتب ما  إذا اراد املراجـع االستعاضة )أ( 
ذلك أن تْرك ما كتبه املترجم على حاله . أراد أن يكتب وشطب ما أراد أن يشطب

 .دون شطب يوقع الطابع يف حرية من األمر فال يعرف ماذا خيتـار

إذا أراد املراجع حذف كلمة أو عبارة نتيجة خلطأ أو زيادة يف الترمجة،  )ب( 
فقد تفيد الكلمة أو العبارة القدمية يف . و العبارة دون أن يطمسهاأشطَب الكلمة 

هذا فضال عن أن . استجالء غموض العبارة اليت أضافها املراجع، إن كان هبا غموض
 .اإلبقاء على القديـم يتيح للمترجم أن يقارن بني ترمجته وبني املراجعة

 قلم أسود من لند إدخال تعديالت على النصوص، حيسن عدم استعماع )ج( 
ويف حالة استعمال قلم من هذا النوع، توضع عالمات . نفس لون حروف الطباعة

 .على اجلانب األمين من الصفحة تسهيال للطابع يف االستدالل على التعديـل

 مالحظات عامة - ٥ 
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ينبغي عدم قص أو إزالة أو طمس أرقام العمل أو الرموز اليت حتملها  )أ( 
فهذا يوفر كثريا من وقت . حىت وإن كان اجلزء املقتبس قصريا. االنصوص املقتبس منه

 .الطباعة

ترمجة بيانات اجلداول واألشكال البيانية على النص األجنيب ذاته تتطلب  )ب( 
وحيسن يف هذه احلاالت إما طبع منوذج أويل للجدول على . من الطابع جهدا مضاعفا

ه طباعة ذاتية أو االستعانة بوحدة صاحلاسوب إذا كان يإمكان املترجم أن يطبع نصو
 .جتهيز النصوص هلذا الغرض ذاته، أو رسم النموذج بالقلـم

ليس من املناسب إدخال تعديالت بني سطور النصوص املطبوعة عندما  )ج( 
وليس من الصعب على املترجم يف هذه احلالة أن حيصل . تكون املسافات بينها ضيقة

نصوص على نسخة مبسافات أكرب فيسهل عليه لبنفسه أو عن طريق وحدة جتهيز ا
 .تعديلها ويسهل على الطابع طباعتها دون الوقوع يف أخطـاء

وينبغي أن تترك األرقام . حتتوي اجلداول أحيانا على أرقام وبيانات أخرى )د( 
للطباعة وأن تترجم كافة البيانات األخرى، مبا فيها ما يرد قرين األرقام من رموز 

 .وخمتصرات

ينبغي االهتمام بتشكيل احلروف حيثما يكون التشكيل ضروريا لبيان  )ـه( 
 .املعىن

 خالصة 
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وتتحقق جودة الطباعة باهتمام الطابع . كانت هذه بعض اإلرشادات الطباعية 
وال غىن أيضا . واملدقق من ناحية واملترجم واملراجع من ناحية أخرى، كل فيما خيصه

وقد شهدت األيام . يقي الترمجة والطباعة، كليهمارعن التنسيق اليومي الدائب بني ف
والسنون على متتع أعضاء الفريقني بروح املبادرة والتعاون وهذا كفيل بتذليل 

 .الصعوبات الفنية، أيَّا كانت
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 لفصل التاسع عشرا

لنوبات الليلية ونوبات العطل األسبوعيةا
 
 قدميت

ت خـدمة ليلية بالدائرة العربية اة حاجة دائمة على مدار السنة لتنظيـم نوبمث 
ويعزى ذلك لعدة أسباب، ومنها مواعيد انعقاد جلسات . ودوائر الترمجة األخرى

فاجللسات تنعقد . اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي واهليئات التابعة هلما
عة الثالثة يف العادة من الساعة العاشرة صباحا إىل الساعة الواحدة بعد الظهر ومن السا

ويف أثناء فترة انعقاد اجلمعية العامة، ُتعقد جلسات . إىل الساعة السادسة بعد الظهر
هذا فضال عن جملس األمن الذي ميكن أن ينعقد يف أي . ليلية وخباصة للجنة اخلامسة

وكل هذه االجتماعات تتطلب وثائق للمناقشة وتتمخض عنها وثائق يف شكل . حلظة
 . إليهاقرارات وبيانات وما

وتوجه هذه . من ضمن أعباء اخلدمة الليلية ترمجة رسائل الدول األعضاءو 
الرسائل إما إىل األمني العام أو إىل رئيس جملس األمن أو إىل كليهما وتكون يف معظم 

 .األحوال عاجلة ويلزم إصدارها أثناء النوبة الليلية
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 مواعيد النوبة الليلية - ١ 

وُيالحظ دائما أن مواعيد . الليلية يف جدول النوبات علن عن مواعيد النوبةُي 
فيمكن أن يبدأ املترجم . االنتهاء اليت ُتكتب يف جداول النوبات تكون مواعيد امسية

عمله يف الساعـة الرابعـة بعد الظهر واملراجع يف الساعة اخلامسة بعد الظهر ولكن ال 
قف على حالة الوثائق وعبء فاألمر يتو. يعرف أحدمها بالتأكيد مىت ينتهي العمل

وقد تقتضي الظروف السهر إىل الساعات األوىل من الصباح إلجناز . العمل يف النوبة
 .الوثائق

وقد يبلغ . يتناوب أفراد الدائرة، مترمجني ومراجعني، العمل بالنوبات الليليةو 
 دمعدل اخلدمة الليلية مرة واحدة أو أكثر يف الشهر الواحد وهذا يتوقف على عد

ويزداد املعدل يف فترات ذروة العمل ومواسم . العاملني بالدائرة ويف الرتب املختلفة
 .اإلجازات

 رئاسة النوبة الليلية - ٢ 

ويكون . ٥- أو الرتبة ف٤-سنـد رئاسـة النوبة الليلية ملترجم قدمي من الرتبة فُت 
اهلا إىل وحدة سرئيس النوبة مسؤوال مسؤولية كاملة عن إجناز الوثائق املطلوبة وإر

ومن مث، ينبغي له وهو يتسلم العمل من مربمج . جتهيز النصوص تدرجييا ودون إبطاء
وينبغـي له أن يطلع مع املربمج على . لى وجه التحديدع الدائرة أن يعرف املطلوب منه

اليت ترسلها مراقبة الوثائق وأن يقرأ املالحظات   Priority List قائمة األولويات
 .ملبينة قرين كل وثيقةاواملواعيد 
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قائمة األولويات اليت ترد إىل الدائرة بعد ظهر كل يوم تلحقها أحيانا قوائم و 
إضافية بأولويات أخرى لوثائق جديدة، وهذه أيضا تكون حتت نظر رئيس النوبة هي 

وتسجل على القوائم والبطاقات مواعيد ترمجة الوثائق وجتهيزها يف . وبطاقات الوثائق
واالطالع على هذه املواعيد كلها يساعد . ز النصوص وطباعتها يف املطبعةيوحدة جته

 .يف اختاذ القرارات املتعلقة بإصدار الوثائـق

ينبغي لرئيس النوبة أن يكون على اتصال دائم مع مراقبة الوثائق، وخباصة و 
فعليه أن يتأكد من وصول مجيع الوثائق املسجلة على . عندما تصل إليه آخر وثيقة

وائم األولويات املطلوبة يف نفس الليلة قبل أن يغادر موظف الوثائق مبىن األمم ق
 .املتحدة

لرئيس النوبة عندما تواجهه مشكلة عويصة أن يتصل بالبعثة إذا كان األمر و 
وله أيضا أن يتصل مبترجم أقدم . يتعلق برسالة من بعثة دائمة ومل يكن الوقت متأخرا

وميكنه أن يتصل بالسيد رئيس الدائرة إذا مل جيد . ء هاميإذا أراد أن يستفسر عن ش
 .بديال عن ذلك

 االتصال بالدوائر األخرى والتعاون معها - ٣ 

وقد ترد يف الليل . تلقى أعضاء النوبة من رئيسها األعمال املطلوب منهم إجنازهاي 
يتصل املترجم   ويف هذه احلالة،. وثائق بلغات غري اللغات اليت يعرفها العاملون بالنوبة

بالقسم االنكليزي أو الفرنسي للحصول منه على ترمجة وثيقة وردت بالروسية أو 
وميكنه أن حيصل على صورة سريعة من مسودة املترجم . الصينية أو اإلسبانية

 .االنكليزي أو الفرنسي إذا اقتضت الضرورة، وحيصل على النهائي فيما بعد
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ائر األخرى مساعدة من املترمجني العرب يف وكثريا ما يطلب املترمجون من الدو 
وينبغي ملترمجي الدائرة العربية أن يبذلوا . ترمجة نصوص عربية إىل اللغات األخرى

 .قصاراهم لتقدمي العون املطلوب

 Forward Echelon مهام الترمجة العاجلة  - ٤ 

على  ثريا ما ُيطلب إىل دوائر الترمجة ووحدات جتهيز النصوص إجناز وثائقك 
وتوخيا . وهذه غالبا ما تكون ورقات عمل أو مشاريع قرارات أو بيانات. الفور

للسرعة املطلوبة، يذهب من كل دائرة مترجم ومن كل وحدة جتهيز نصوص طابع 
 .إلجناز العمل فورا يف غرفة الترمجة العاجلة

ا يف مأ. تسند هذه املهمة أثناء النهار لشخصني يتناوبان العمل وساعات الغداءو 
وقد يقتضي . الليل فلرئيس النوبة أن خيتار من بني العاملني من يستطيع إجناز املهمة

ويف هذه احلالة، ينبغي له أن يكلّف من حيل حمله . األمر أن يذهب هو إلجناز العمل
  .أثناء غيابه

 دفتر النوبة الليلية - ٥ 

ويكون مطلوبا  سجل رئيس النوبة يف دفتر النوبات الوثائق اليت ترد إليهي 
ويسجل موعد وصول كل وثيقة وموعد إصدارها وعدد الصفحات . إصدارها

وينبغي له أيضا أن يسجل يف . القياسية فضالً عن رموز الوثائق ولغاهتا وأرقام العمل
 .الدفتر أية مالحظات تتعلق بشؤون العمل لكي يطلع عليها املربمج يف الصباح
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اء العاملني بالنوبة ومواعيد انصرافهم الفعلية ال يسجل رئيس النوبة يف الدفتر أمسو 
ويسجل أيضا أمساء من اضطرته ظروف العمل يف النوبة النهارية إىل التأخر . االمسية

 .إلجناز وثيقة مطلوبة ويكون املربمج قد طلب إليه أن يتأخـر

 اليومية - ٦ 

عية العامة وجلاهنا مصدر يومية األمم املتحدة باللغة العربية يف فترات انعقاد اجلت 
وُيخصص مترجم أو اثنان لليومية أثناء الدورة الرئيسية للجمعية العامة اليت . الرئيسية

وتتوالها النوبة . ديسمرب/ سبتمرب إىل كانون األول/ تنعقد كل عام يف الفترة من أيلول
 .الليلية العادية يف غري هذه األوقات

فاملترجم هو . ة ورود الوثائق، حيملها ساعقال ترد اليومية إىل الدائرة بنفس طريو 
الذي يذهب إىل موظف اليومية وحيصل منه على األوراق املطلوب ترمجتها ويبقى على 

 .اتصال دائم به لغاية االنتهاء من العمل

 اخلدمة يف العطالت األسبوعية - ٧ 

ذا إ حيضر أحد إىل الدائرة يف عطالت هناية األسبوع والعطالت األخرى إال ال 
وُيعمل بنظام االستدعاء إذا اقتضى األمر، على غري توقع، االستعانة . طُلب إليه ذلك

فيحصل كل مترجم يكون حتت الطلب أثناء العطلة على . مبترمجني يف أوقات العطالت
عرف عن طريقه الرقم الذي ينبغي له االتصال به ويعرف ي Beeper جهاز استدعاء

. عطى املترجم فرصة كافية للوصول إىل مكان العمليو. بالتايل العمل املطلوب منه
 منـزله وإمنا باستطاعته أن يف يكون ضروريا أن ينتظر املترجم وبنظام االستدعاء هذا ال

 .يتحرك كيفما شاء ويف احلدود اليت متكنه من تلبية االستدعاء يف الوقت املناسب
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عطلة ترمجة وثيقة عربية لمن ضمن املهام اليت قد يطلب إىل املترجم أداؤها يف او 
واملطلوب يف هذه احلاالت تقديـم ترمجة غري . إىل االنكليزية يف مكتب األمني العام

وإذا . وقد ُيستدعى املترجم لترمجة وثائق جمللس األمــن. رمسية تعطي املضمون بدقة
وال حيسب له وقت إذا مل يستدع ومل . حضــر املترجم للعمل حيسب له يوم عمل

 .حيضر

خيصص هلذه اخلدمة االحتياطية شخصان ليوم السبت وشخصان ليوم األحد، و 
وميكن أن يتحقق االستدعاء يف . أحدمها رئيسي جيري االتصال به أوال والثاين ظهري

 ساعة، وهي مسؤولية كبرية على املترجم أال يتهاون فيها بل ٢٤أي وقت على مدى 
 .يوليها كل عنايته
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 لفصل العشرونا

 )٧(تالمصطلحا

 

 قدميت

يشهد على حيوية اللغة العربية وأمهية دورها يف األمم املتحدة أن الوثائق العربية  
ومع بدء دخول اللغة العربية، مل يكن هناك هذا القدر . تثري كثريا من القضايا والرؤى

اهلائل من االهتمام بالنص العريب ألن الكثريين كانوا يعولون على معرفتهم بلغة أجنبية، 
 .نكليزية أو الفرنسية، للوقوف على املضمون وحتديد مواقفهم منهالا

ومع مرور السنني، بدأت اللغة العربية تأخذ مكاهنا وبدأت تصدر بـها معظم  
وأصبحت للغة العربية . وثائق األمم املتحدة وتصاغ هبا نصوص االتفاقيات واملعاهدات

وأخذت الوفود العربية تعتمد على . ىاحلجية الكاملة، شأهنا شأن اللغات الرمسية األخر
وغدت احلكومات العربية قادرة على أن تبعث . النصوص العربية اعتمادا شبه كامل

ممثلني عنها خرباء يف ختصصاهتم ال يشترط فيهم إجادة اللغات األجنبية فيستطيعون أن 
 دقة ما يعولوا متاما على النصوص العربية وأن يتكلموا باللغة العربية وكلهم ثقة يف

 .يقرأون وما يسمعون
 ـــــ

 من املفيد لصوغ املصطلحات واشتقاقها االطالع على أهم القرارات التـي اختذها  )٧( 
 ) .انظر املرفق الرابع هلذا الدليل(جممع اللغة العربية يف القاهرة يف هذا الصدد 
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 هفأصبحت الوثائق مرجعا ال غىن عن. واتسع مجهور قراء الوثائق العربية 
للصحفيني واإلعالميني والعاملني يف األوساط احلكومية والتشريعية واإلدارية 

 .والتجارية، فضال عن األوساط اجلامعية واملدرسية

ومن هنا كانت أمهية االنشغال بدقة النص العريب وبتلبيته حلاجات القراء من  
 .تاومن هنا أيضا تظهر أمهية األساليب واملصطلحـ. حيث األمانة والوضوح

 طبيعة تكوين الدائرة العربية - ١ 

من املهم مالحظة التنوع اهلائل يف تكوين الدائرة العربية ودالئل هذا التنوع  
فالدائرة تتألف من أشخاص كثريين، رجاال ونساء، . وعالقته باألساليب واملصطلحات

وقهم فويعني هؤالء األشخاص بعد إثبات ت. من بلدان عربية خمتلفة، مشرقية ومغربية
من بني اللغات الرمسية األخرى ) على األقل(يف ثالث لغات هي العربية ولغتان أخريان 

ويثبت هذا التفوق . االنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية: لألمم املتحدة
وكل موظفي الدائرة متميزون من حيث . باجتياز امتحانات تنافسية عاملية يف الترمجة

البيتهم ذوو خربات رفيعة ومن محلة املاجستري والدكتوراة يف اللغات التأهيل، وغ
ولكنهم أيضا يأتون خبلفيات متنوعة ومن بلدان تتكلم . وفروع التخصص املختلفة

وال أدل على هذا من أن . كلها لغة واحدة ولكن بأساليب ومصطلحات غري موحدة
 يف كل األحوال وختتلف فيما جمامع اللغة العربية ذاهتا ال جتمع على استعمال واحد

 .بينها على الكثري من املصطلحات
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فهي كالبوتقة اليت تنصهر فيها . وهنا تأيت مهمة الدائرة العربية باألمم املتحدة 
هذه العناصر العربية العالية الكفاءة واليت يقع عليها يف النهاية العبء األكرب يف اختيار 

 .املصطلحات وصوغها

  البلدان العربيةيفتنوع املصطلح  - ٢

ثـمة أمثلة كثرية على االختالف يف املصطلح بني البلدان العربية تبني حجم  
فقد وردت يف الفقرات السابقة كلمة . املهمة، مهمة املترجم العريب والدائرة العربية

 Competitive)" امتحــان تنافسي"وعبـارة  (Service)" الدائرة"

examination) .جزء من التقسيم اإلداري مسمى معـروف يف ك" الدائرة"  ـف
تعبري غري " امتحان تنافسي"بعـض البلـدان العربية وغري معروف يف بلدان أخرى و 

" مسابقة"فالبعض من هذه البلدان يستعمل كلمة . مستعمل يف كثري من البلدان العربية
وهناك . ملفهومبذات ا" مباراة"للداللة على املعىن ذاته والبعض اآلخر يستعمل كلمة 

يف اجلري مثال واملباراة على أهنا " مسابقة"على أهنا " املسابقة"بلدان أخرى تفهم 
ويستعمل مكتب التعريب التابع للجامعة العربية . يف كرة القدم أو كرة السلة" مباراة"

القمر "بينما يقول املعجم الوسيط إنه  Satelliteمقابال لكلمة " الساتل"كلمة 
فيقال " دورة تدريبية"تفهم يف بعض البلدان العربية مبعىن " تربص"لمة كو". الصناعي

املشهورة يف  ”Privatization“بل إن كلمة ". تنظيم دورات"أي " تنظيم تربصات"
فالبعض يقول إهنا . االنكليزية ما زالت بغري مقابل موحد يف البلدان العربية

أو " التخصيصية"من يقول  ، وهناك"اخلوصصة"وآخرون يقولون إهنا " اخلصخصة"
 ".التخصيص"
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  املصطلحات-لفصل العشرون ا
 

 ستعمال املصطلح الصحيح األكثر شيوعاا - ٣

ينبغي للمترجم العريب، من مث، أن يراعي يف اختيار املصطلحات استعمال  
و  ”judge“مبعىن " احلاكم"ال " القاضي"فيستعمل . املصطلح الصحيح األكثر شيوعا

و  ”client“مبعىن " احلريف" ال" العميل "و ”birth“مبعىن " االزدياد"ال " امليـالد"
مبعىن " الالئحة"ال " النظام" و ”Visas“مبعىن " السمات"ال " التأشريات"

“Regulations”  أو“Rules” وينبغي له . يف بعض السياقات، وهكذا دواليك
أيضا أن يقترح على الدائرة ما يراه مناسبا من املصطلحات، ويرد أدناه منوذج اقتراح 

 .اتحمصطل
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 دائرة الترمجة العربية

 رقة مصطلحاتو
 

)باإلنكليزية والفرنسية وغريمها إن أمكن(: ملصطلحا ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:درملصا ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:لترمجة املقترحةا ـــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:الحظاتم ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــ:  السما 
 ـــــــــــــ: لتاريخا 
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  املصطلحات-لفصل العشرون ا
 

وللدائرة دائما قرارها يف اختيار املصطلح الذي يؤدي الغرض العاجل إلصدار  
الوثيقة مث جيري إقراره إن ثبتت سالمته ويعدَّل إن ظهر ما هو أفضل منه بعد البحث 

ا يعطون القراء ويأخذون منهم ويطرحون عليهم ذواملترمجون هب. أو التشاور مع القراء
وهو " وْزع القوات"فكانت الدائرة تستعمل تعبري . اجلديد ويستجيبون القتراحاهتم

نشر "تعبري صحيح ودقيق ولكن ألن بعض القراء قد اعتادوا على الكلمة الصحفية 
. بأسا يف ذلكومل تر الدائرة . ، فقد طلبوا من الدائرة استعمال هذا التعبري"القوات

تعبري دقيق فقد استجابت " التطهري اإلثين"، فرغم أن "التطهري العرقي"مثال آخر هو 
 .وهكذا …" التطهري العرقي"الدائرة وبدأت تستعمل صيغة 

 استقرار املصطلح باالستعمال - ٤ 

من املالحظ أن كثريا من املصطلحات اليت كانت حمل استغراب من القراء يف  
استقـرت وترسخـت وأصبـح القراء يستعملوهنا يف اللجان بعد أن  البداية قــد

 Law of)" قانون البحار"فاستعملت الدائرة تعبري . استعملتهـا الــدائرة يف الــوثائق

the Sea)  البلدان غري "؛ ومثله "قانون البحر"وكان هناك من القراء من رأى استعمال
البلدان "ناك من رأى استعمال هوكان  ”Landlocked Countries“" الساحلية
وكان هناك مــن رأى  ” Continental shelf“" ؛ ومثله اجلرف القاري"احلبيسة

 ”Succession of States“" خالفة الدول"؛ ومثله "الرصيف القاري"استعمال 
" احنالل الدول"ومثله ". توارث الدول"وكان هناك من رأى استعمال 
“Dissolution of States” بل إن ". فناء الدول"هناك من رأى استعمال  وكان

كان هناك من رأى استعمال  ”Russian Federation“" االحتاد الروسي"اسم 
 .وهكذا دواليك. ترمجة له" روسيا االحتادية"
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 إثراء الثقافة العربية - ٥

. ينبغي أن يتسع صدر املترجم دائما لكل ذي رأي من قراء الوثائق العربية 
ما أن يضع نصب عينيه دقة املصطلح وحسن األسلوب ووضوحه وأمانة ئوينبغي له دا

فمن شأن هذا زيادة ترسيخ اللغة العربية واحلفاظ عليها لغة . النقل إىل اللغة العربية
رمسية قوية ختدم الوفود العربية والقراء العرب وتثري الثقافة العربية بأن تنقل إليها 

كنولوجيا واالقتصاد والقانون وحقوق اإلنسان اجلديد من املصطلحات يف العلم والت
وعلوم الفضاء، فضال عن كونـها أداة للتفاهم يف اجملالس واملؤمترات واالجتماعات 

 .وتترجم إليها التقارير والقـرارات
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 لفصل الحادي والعشرونا

 الخرائط الجغرافية واألشكال البيانية والخرائط التنظيمية

 

  Geographical maps ةخلرائط اجلغرافيا  - ١ 

ويف غري . إذا توافرت خرائط عربية جاهزة استعملناها مقابل اخلرائط األجنبية 
هذه احلالة نستعمل اخلريطة األجنبية مع ترمجة ما ميكن ترمجته من بيانات توضيحية 

وإذا تعذر إضافة أية . أسفل اخلريطة أو إىل جانبها وفقا ملا هو وارد يف اخلريطة األصلية
 .انات بالعربية تركنا اخلريطة على حاهلـايب

   Diagrams ألشكال البيانيةا  - ٢ 

تقرأ األشكال البيانيـة من اليسار إىل اليمني يف العربيـة كما تقرأ يف اللغات  
 .) أدناه١انظر الشكل (األجنبيـة 

  Organizational chartsاخلرائط التنظيمية  - ٣ 

اخلرائط اليت تبني التدرج اهلرمي الوظيفي  لإلدارة أو  املقصود باخلرائط التنظيمية 
وتوّضح اخلريطة التنظيمية التسلسل اإلداري والتبعية . املكتب أو املؤسسة عموما

 .الوظيفية وما يسمى خبطوط السلطة واملسـؤولية

. جرى العرف على قراءة اخلريطة من اليسار إىل اليمني يف اللغات األجنبيةو 
ا على إعادة رسم اخلريطة يف العربية حبيث نقرأ من اليمني إىل ضوجرى العرف أي
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 السالمة اللغوية –جلزء الثالث ا
 

انظر الشكل (اليسار ما نقرؤه  من اليسار إىل اليمني عندما تكون اخلريطة  بلغة أجنبية 
 .) أدناه٢
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Figure 2 – Office of the Secretary - General 
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 لجزء الثالثا

 للغويةا لسالمةا
 

ىل السالمة إ رفتقت لكتابةا يف واضعم لىع الحظاتم جلزءا ذاه تضمني 
جلت املواد س وقد .، قدمها مشكورا الزميل املتقاعد األستاذ سيد حسنياللغوية

 .بالتفصيل يف جدول حمتويات لتيسري االطالع عليها يف املنت
 حملتوياتا

لصفحةا  
............................................العدد املفرد –العدد األصلي  –لعدد ا ٢٠٤
......م الواقع بعد العـدداالس –أحد عشر واثين عشر  –كم العدد املركب ح ٢٠٥
...............................................لعدد الترتييب؛ أحد، إحدىا ٢٠٦
.................................................................٨لعدد ا ٢٠٦
........ نيف-بضعة /بضع –العدد بعد املعدود  –لعدد الصحيح ومعه كسر ا ٢٠٧
...............................................................جلملة االعتراضيةا ٢٠٨
.........................................................:رف الزمان أو املكانظ ٢٠٩
 –منذ  –بينما –قط/أبدا–حيث–أثناء–وراء–دون–بيـن–كلما  
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 حملتوياتا
لصفحةا  

............................................................ملا –بعد /قبل ٢٠٩
..............................................املستعملة يف غري موضعها/ لكلماتا ٢١١
 
 
٢١١ 

 –تواجد /وجد –ثىن /أثىن –اقتناع /قناعـة –مجيـع /سائـر –ما دام /طاملا 
 -وجه / استرعى –منى /منا –آوى /أوى –يتوجب /جيب –أصعدة /صعد
هدةصدَّق على املعا/ صادق-األشراك اخلداعية / الشراك-شاكُّو السالح /ائكوش

..........................................)التنوين (–ألمساء املمنوعة من الصرف ا ٢١٥
.....................................................)املنتهي بياء(سم املنقوص الا ٢١٥
 
٢١٦ 

 – إنه من -احلائز على –سوف لن  –تظاهرة  –الواو املقَحمة : لـحروف الزائـدةا
 ....وقع على االتفاقية –امتثل لألمر  –أرجو أن تتفقوا  –الوعي بكذا  –حلمراوتان ا

 .....................................................................كلتا/الك ٢١٩
 .....................................................................عني/فسن ٢١٩
 ...........................................................................ْيأ ٢٢٠
 ...........................................................................يُّأ ٢٢٠
 .........................................................................إن/ذإ ٢٢٠
 ...........................................................................مَّاأ ٢٢١
 ...........................................................................مك ٢٢١
 ..........................................................................والل ٢٢٢
 ..........................................................................ىتح ٢٢٢
 ...............................................................…وال  … ال ٢٢٢
 .........................................................................واءس ٢٢٣
 ......................................................................ذات/وذ ٢٢٣
 ....................................................................... سيماال ٢٢٣
 ...............................................................خصوصا/اصةخ ٢٢٣
 .......................................................................لتوه/وَّات ٢٢٤
 ........................................................بادئ ذي بدء/ادئ بدءب ٢٢٤
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 حملتوياتا
لصفحةا  

 ..................................................................سوف/لسنيا ٢٢٤
 ..............................التصنت –اء  مدر: ن االستعماالت غري الصحيحةم ٢٢٥
 ...............................................................ن مواضع العلةم ٢٢٦
 
 
 
 
٢٢٦ 

 مع األخذ يف االعتبار تقرير اجمللس  -بعضـه البعض  –صعوبـة لمن ا –مثة هناك  
 –جيب أن تصـوت اللجنـة  ال –سأل عما إذا   –.. إال أن  …مع أن  –

التقرير  –املوظفـون األقدم  –أمني عام املؤمتر الدويل  –استجاب بشكل إجيايب 
لع سال – أمعن النظر -ربط املوضـوعني بعضهمـا ببعض  –النصف سنـوي  

 .................... حنن املندوبون نعلن- يا أيها األعضاء احملترمني -املباعة 
 .............................................................ع املصدر التائيمج ٢٣١
 ............................................................ع بعض الكلماتمج ٢٣٢
 ......................................................الغالبني/انوا هم الغالبونك ٢٣٣
  ليـسأ ٢٣٣
 ........................................................................هلمزةا ٢٣٣
 ..........................................)ـل – إىل –على  –عن (روف اجلر ح ٢٣٧
 ................................................................ملصدر الناصبا ٢٣٧
 ..................................................................فة املضافص ٢٣٨
 ................................................................وزمالءه نه هوأ ٢٣٨
 ............................................................قدمي الضمري وغريهت ٢٣٨
 ..................................................................عدد املضافت ٢٣٩
 .................................................................الكفؤ/لكفءا ٢٤٠
 .........................................................لكلمات الناقصة النموا ٢٤٠
 ........................................................لسوق الشرق األوسطيةا ٢٤٠
 .......................................................................ملستثىنا ٢٤١
 ................................................................المات الترقيمع ٢٤٣
 ................................................................عدد املفعول بهت ٢٤٤
 ....................................................................... لبدلا ٢٤٥
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 حملتوياتا
لصفحةا  

 ...........................................................لة االسم املوصولص ٢٤٥
 .............................................صب وجزم املضارع املعتل الوسطن ٢٤٦
 ..............................................صب وجزم املضارع املعتل اآلخرن ٢٤٦
 .................................واضع حذف حرف العلة يف الفعل املعتل اآلخرم ٢٤٧
 ................................................................ال يزال/ا زالم ٢٤٧
 ....................................................................... ـدَّص ٢٤٨

 

 213



 ليل الترمجة والتحريرد
 

 العدد

أو على  ألصلياسم العدد هو ما دل على كمية األشياء املعدودة وُيقال له ا 
 .لترتييباتيبها ويقال له تر

 :عربعة أنواأ لعدد األصليا )١(

 هو من الواحد إىل العشرة ويتبعها مائة وألف؛و فردم )أ( 

 مركب وهو من أحَد عشَر إىل تسعة عشَر؛ )ب( 

 عقود وهو من العشرين إىل التسعني؛ )ج( 

 .معطوف وهو من واحد وعشرين إىل تسعة وتسعني )د( 

 :العدد املفرد )أ(

ثالثة "مع املؤنث حنو   الثالثة إىل العشرة تلحقه التاء مع املذكر وجيرد منهانم •
 ؛"رجال وثالث فتيات

رجل واحد "لواحد واالثنان يذكَّران مع املذكر ويؤنَّثان مع املؤنث حنو ا •
 ؛"ورجالن اثنان وامرأةٌ واحدةٌ وامرأتان اثنتان

مائة أو ألف صيب " حنو ملائة واأللف يكونان بلفظ واحد مع املذكر واملؤنثا •
 ".ومائة أو ألف فتاة
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 :دد املركبعحكم ال )ب(

 ؛"ثالثة عشر رجال"ع املذكَّر يؤنَّث اجلزء األول ويذكر اجلزء الثاين حنو م •

 ؛"ثالث عشرة امرأة"ع املؤنث يذكَّر اجلزء األول ويؤنَّث الثاين حنو م •

ن مع املؤنث حنو فإهنما يذكران مع املذكر ويؤنثا ال أحد عشر واثىن عشرإ 
 ".أحد عشر رجال وإحدى عشرة امرأة"

 ):٠٠٠ – ٤٠ – ٣٠ – ٢٠(ألفاظ العقود  )ج(

 ".عشرون رجال وعشرون امرأة"تبقى بلفظ واحد مع املذكر واملؤنث فتقول  

جلزء األول منه يذكر ويؤنث كاملفرد والثاين مشترك بني ا ،العدد املعطوف )د(
واحد وعشرون واثنان وعشرون وثالثة "املذكر واملؤنث كالعقود فنقول 

" واحدة وعشرون واثنتان وعشرون وثالث وعشرون "ومع املذكر " وعشرون
 .مع املؤنث

 االسم الواقع بعد العدد )٢(

ومع املائة واأللف حنو " أربعة رجال"مع الثالثة والعشرة وما بينهما حنو  جلرا •
 ؛"مائة رجل"

مخسة عشر قلما "ينهما حنو مع أحد عشر وتسعة وتسعني وما ب لنصبا •
 ".وعشرون تفاحة
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 :رتييبتالعدد ال )٣(

البند  –الدورة اخلامسة عشرة (يأيت العدد الترتييب بعد معدوده لبيان ترتيبه  
فإذا كان العدد الترتييب مركبا من جزءين فإنه يتبع معدوده من حيث التذكري  –) الرابع

أما إذا كان العدد الترتييب معطوفا، ). شرةاجللسة الثامنة ع(والتأنيث يف كال اجلزئني 
اجللسة الثامنة (ول منه مطابقا للمعدود من حيث التذكري والتأنيث ألكان اجلزء ا
 ).الفصل الثاين والثالثون –والعشرون 

 أَحد، إحدى )٤(

وإذا وقع خرباً . امساً يعرب حسب موقعه يف اجلملة) أَحد، إحدى(تأيت الكلمة  
بتدأ أو ما بعده، الف املبتدأ يف التذكري والتأنيث، جيوز فيه موافقة املمضافاً إىل لفظ خي

املال : "، وتقول"املال"مراعاة للمبتدأ " أحد"بتذكري " املالُ أحد السعادتني: "فتقول
 ".السعادتني "ـبالتأنيث مراعاة ل" إحدى السعادتني

 :مع املعدود املؤنث) ٨(العدد  )٥(

 بل املعدودق •

 يف حالة الرفع والنصب واجلر" اتمثاين منظم" 

 )يف االجتماع اشتركت مثاين منظمات( 

 منصوبة" مثاين"إذا كانت " مثاين من املنظمات" 

 )اختارت اجملموعة مثاين من املنظمات لتنفيذ اخلطة( 
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 مرفوعة أو جمرورة" مثاين"إذا كانت " مثاٍن من املنظمات" 

 )تشترك دول اجلنوب يف مثاٍن من املنظمات( 

 يف حالة الرفع والنصب واجلر" الثماين منظمات" 

 )الثماين منظمات توحيد نظمها اإلدارية قررت( 

 عد املعدودب •

 مرفوعة أو جمرورة" منظمات" إذا كانت" منظماٌت مثاٍن" 

 )وردت ردود من منظماٍت مثاٍن( 

 منصوبة" منظمات"إذا كانت " منظمات مثاين" 

 ) االنضمامدعا االحتاد منظماٍت مثاينَ إىل( 

 واجلر يف حالة الرفع والنصب" املنظمات الثماين" 

 )فتح باب العضوية يف املنظمات الثماين( 

 العدد الصحيح ومعه كسر )٦(

ملعدود ا ذا ورد عدد صحيح ومعه كسر، ال يلتفت إىل الكسر يف معاملةإ 
 ).ماليني نسمة ٨,٢٥ – دوالراً ٢٧,٦(
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 العدد بعد املعدود )٧(

تايل يتفق معه يف ل العدد بعد املعدود جاز اعتبار العدد صفة ملعدوده، وباإذا جاء 
؛ واألغلب اتباع قاعدة العدد، )األربع: أو –حبثت اللجنـة االقتراحات األربعة (النوع 

 .أي املخالفة يف النوع

 :بضعة/بضع )٨(

الن تشري هاتان الكلمتان إىل عدد ال يقل عن ثالثة وال يزيد على تسعة، وتعام 
ضت الوفود بضع ساعات يف ق(معاملة األعداد العادية من حيث عالقتها باملعدود 

 )مناقشة بضعة عشر موضوعا

 :نيف )٩(

تأيت هذه الكلمة مع املعدود املذكر واملؤنث وتدل على عدد يقع بني الواحد  
ثت ، أي حب)حبثت اللجنة نيفاً وعشرين بنداً(والتسعة بعد العقد الذي يرد يف اجلملة 

 . بندا٢٩ً و ٢١عددا يتراوح بني 

 جلملة االعتراضيةا

قرر املوظفون، (هي مجلة كاملة األركان، وكثريا ما يأيت املبتدأ فيها متأخراً  
 ).ومنهم املعينون حديثاً، مواصلةَ التشاور مع اإلدارة
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 ظرف الزمان أو املكان

 كلما) أوال(

ملة الواحدة مرة واحدة فقط ، ويأيت يف اجل"ما"و " كل"ظرف زمان مكون من  
 ).حلوار مفيدااكلما قل عدد احلاضرين كان (

 بني) ثانيا(

هناك فروق كثرية بني احملاضر (يف اجلملة إال إذا اتصل هبا ضمري " بني"ال تتكرر  
 ).حددنا نقاط االتفاق بيننا وبني املؤسسة –احلرفية واحملاضر املوجزة 

 دون) ثالثا(

وقد يدخل عليها حرف ). انتهت اجللسة دون اتفاق(" من غري"من معانيها  
 ).ال تعمل اللجنة من دون وثائق" (نم"الـجر 

 وراء) رابعا(

فتجر " ِمن"، إال إذا سبقتها )غابت الشمس وراَء األفق(جتيء دائما منصوبة  
 ).خرج عليهم من وراِء اجلبل عدد من القناصة(

 أثناء) خامسا(

، وهو طرف الثوب إذا ثنيته، "ِثْني" لكلمة وهي مجع. تستعمل ظرفا للزمان 
يف : ، أي)جرى التصويت يف أثناء اجللسة" (يف"سبقها حرف اجلر يوالصواب أن 

 .غضوهنا
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 حيثُ) سادسا(

سنجتمع هنا حيث (ظرف مكان مبين على الضم دائما، يضاف إىل مجلة امسية  
وقد يسبقه ). تمُع املؤمتريرابط الصحفيون حيثُ جي(، أو إىل مجلة فعلية )اهلدوُء سائٌد

 ).ىترجع الرجل ِمن حيثُ أ" (ِمن"

 قطُّ/أبداً) سابعا(

لن نؤيد االستعمار (للنفي يف املاضي " قطُّ"للنفي يف املستقبل و " أبداً"تستعمل  
 .، ومها ظرفا زمان)أبداً وما أيدناه قطُّ

 بينما) ثامنا(

 جمتمعون إذ دخل الرئيس بينما املوظفون(ظرف زمان يأيت االسم بعده مرفوعا  
مع أهنا ال تدل على الظرفية، فهي " بينما"نا مبعىن اأحي" فيما"وقد تستعمل ). عليهم

ال تدخل املقايضة فيما اتفقنا ") (الذي"مبعىن " (ما"واالسم املوصول " يف"مكونة من 
 )عليه

 منذُ) تاسعا(

" من"عىن أو حرف جر مب) ساد اهلدوء منذ خرجت العضوات(تأيت ظرف زمان  
 ).بدأت الدورة اجلديدة منذ يومني(

 بعد/لبق) عاشرا(

 :ظرف زمان أو مكان يدل على تأخر شيء عن شيء آخر، ويأيت 
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 )زارت اللجنة املعتقالت قبلَ إدارة الشرطة(ضافاً منصوباً م •

 )خرجنا من بعِدهم" (من "ـضافا جمرورا بم •

، وتدل ) على مشروع القرارمل يبدأ التصويت بعُد(َري مضاف مبنيا على الضم غ •
 هنا على احلالية

مل تدرس اللجنة هذه املسألة " (من"بنيا على الضم ويسبقه احلرف مَري مضاف غ •
 )من قبلُ

 ملا) حادي عشر(

ملا انتهى " (حينما"تأيت ظرف زمان يدخل على الفعل املاضي ويكون مبعىن  
ملا ينته ( الفعل املضارع ، أو حرف جزم يدخل على)االجتماع حيا الرئيس األعضاء

 . ينتهوا منها وقت الكالممل، أي )اجملتمعون من املناقشة

 لكلمات املستعملة يف غري موضعهاا

 ما دام/طاملا) أوال(

املانع لوجود فاعل هلذا " ما"واحلرف " طال"كلمة مركبة من الفعل " طاملا" •
 الفعل

ملشروع طاملا امتنع األعضاء لن ينفذ ا(فيقال " ما دام"خطأ مبعىن " طاملا"ستعمل ت •
لن ينفذ املشروع ما دام األعضاء ممتنعني (ن يقال أ، والصحيح )عن دفع أنصبتهم
 )عن دفع أنصبتهم
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 )طاملا نادى املوظفون بالتضامن(هو " طاملا"الستعمال الصحيح لكلمة ا •

 مجيع:سائر) ثانيا (

" باقي الشيء"ناها يف حني أن مع". مجيع"أو " كل"أحيانا مبعىن " سائر"تستعمل  
 .باقي املشاريع: ، أي)ئر املشاريعاحبثت اللجنة املشاريع اإلمنائية وس(

 اقتناع/قناعة) ثالثا(

أي وجده مقبوال، " اقتنع بالرأي"أي رضي به، و " قنع بنصيبه"هناك فرق بني  
 )فعلته عن اقتناع(، بل يقال )فعلت هذا عن قناعة(ولذلك ال يقال 

 ثىن/أثىن) رابعا(

أما ). ثناه(صواب لرده وصرفه عن كذا، وا: أي) أثناه عن كذا(يقال أحيانا  
 .فمعناها ذكره باخلري) أثىن عليه(

 تواجد/وجد) خامسا(

لألمم املتحدة "فيقال " وجد"ومصدره خطأ مبعىن " تواجد"يستعمل الفعل  
أظهر : اهمعن" تواجد"واخلطأ فيه أن . وجود قوي: ، مبعىن)تواجد قوي يف هذه املنطقة

 .الوجد
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 أصعدة/ُصُعد) سادسا(

" َصعود"، والصحيح أن مفردها "صعيد"اعتبارها مجعا لكلمة ب" أصعدة"تأيت  
تنفذ اخلطة على " (ُصُعد"فتجمع على " صعيد"أما ). الطريق الصاعد أو العقبة الشاقة(

 ).ُصُعٍد شتَّى

 يتوجب/جيب) سابعا(

يأكل وجبة واحدة يف :  حني أن معناه، يف"جيب"مبعىن " يتوجب"يستعمل الفعل  
 النهار

 آوى/أوى) ثامنا(

، والفعل هنا الزم، )يأوي الرجل إىل مرتله –أوت العصافري إىل الشجر (نقول  
كان ) آوت احلكومة الالجئني وستؤوي املهجَّرين(فإذا قلنا . أي ال يأخذ مفعوال به

 .الفعل هنا متعديا، أي يأخذ مفعوال به

 َىمن/منا) تاسعا(

ث عن االتفاق شاع حىت وصل يمبعىن أن احلد) منَى إىل علمنا نبأ االتفاق(نقول  
 )منا الزرع وحان وقت حصاده(ونقول . إلينا
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 وجه/استرعى) عاشرا(

، ومعىن هذه العبارة أن العضو كـان فيه )استرعى العضو نظر اجمللس(يقال أحيانا  
وجه العضو (، والصواب أن نقول )و؟ترى ما ه(شيء جعل اجمللس يتجه بنظره إليه 

 ).ةلنظر اجمللس إىل املسأ

 شاكو السالح/شائكو) حادي عشر(

شاٌك  –شاكُّ السالح "، أي لبسه كامال، فهو )شكَّ اجلندي يف سالحه(قول ن •
 "شاكُّون يف السالح –شاكُّو السالح "يف السالح، واجلمع 

: شاك الشجر" (شاك"فعل الوارد يف العنوان فهو اسم فاعل من ال" شائك"ما أ •
، وهذا معىن خمتلف عن معىن العبارة )هتاوظهرت ق: شاكت املرأة) (ظهر شوكه

 .الواردة يف الفقرة السابقة

 األشراك اخلداعية/الشراك) ثاين عشر(

 األشراك: ، والصحيح)بدأت إزالة الشراك اخلداعية(يقال أحيانا  

 أشُرك –ُشُرك :  ومجعهطريق معزول مزروع بالعشب األخضر،": الشِّراك" •

 .ُشُرك –أشراك : ، ومجعه)ناهوهو املقصود (الفخ ": الشََّرك" •

 .أشراك: النصيب يف الشركة، ومجعه": الشِّرك" •
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 صدق على املعاهدة/صادق) ثالث عشر(

صدَّقت، أي : ، والصحيح)صادقت على املعاهدة مخس دول(يقال أحيانا  
 . اختذه صديقا له:فمعناه) صادق فالن فالنا(أما . أقرت

 )التنوين(األمساء املمنوعة من الصرف 

 :يهمنا من هذه املمنوعات 

هدم العداء معابَد كثرية يف " (مفاعيل"أو " َمفاعل"ل مجع يأيت على وزن ك •
 ).املدينة وسنوا قوانَني جائرة

ناقشت ) (موادد: أصلها" (موادُّ"يدخل يف ذلك اجلموع املشددة اآلخر مثل و •
 ).اشرة موادَّ كثريةً يف اجللسة املاضيةاللجنة الع

، )درست اللجنة تقريرا أولَ(وعة من الصرف إذا جاءت صفة نمم" أول"كون ت •
 ).خرج رئيس اللجنة أوالً(وتنون إذا جاءت حاال 

 )املنتهي بياء(السم املنقوص ا

انسحبت القوات من (حتذف منه الياء إذا كان نكرةً مرفوعة أو جمرورة  )١( 
 ).انت حتتلها، وانتهى بذلك ماٍض أليمأراٍض ك

كر السامل حتذف الياء من االسم املنقوص قبل وضع عالمة ذويف مجع امل )٢( 
 ).هؤالء احملامون كانوا من امللبني للدعوة" (ين"أو " ون"اجلمع، وهي 
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 احلروف الزائدة

 الواو املقَحمة) أوال(

الذي " و" باخلرب التايل طالعتنا الصحف(كثرت يف الصحف وغريها عبارات مثل  
 هنا أنه ليس هناك يف هذه العبارة معطوف ومعطـوف أواخلط). نشر يف الصفحة األوىل

طالعتنا الصحف باخلرب التايل الذي هز (عليه يستوجبان وجود هذه الواو إال إذا قلنا 
 ).العامل والذي نشر يف الصفحة األوىل

 تظاهرة) ثانيا(

تابات، واخلطأ فيها أن مصدر الفعل اخلماسي ترد هذه اللفظة يف بعض الك 
 ).مظاهرة(أو ) تظاهر(اء ال يؤنث والصحيح أن نقول تاملبدوء بال

 سوف لن) ثالثا(

، ولذلك يقال "سوف"تفيد نفي الفعل يف املستقبل مبفردها وال حتتاج إىل " لن" 
 ).سوف لن تصدر الوثيقة اليوم(وال يقال ) لن تصدر الوثيقة اليوم(

 احلائز على) ارابع(

حاز األديب ( حيتاج إىل حرف جر يتعدى إىل مفعوله بنفسه وال" حاز"الفعل  
 ).اجلائزة الكربى
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 …إنه من ) خامسا(

ينصب امسه دون حاجة " إن"ال لزوم هلا ألن حرف التوكيد " إنه"اهلاء يف  )١( 
 ).إن من الضروري توفري املوارد(إليها 

فإن اهلاء هنا تعود على شيء ورد قبل هذه ) ياتإنه من الضرور(فإذا قلنا  )٢( 
 ).اهتموا بالغذاء، فإنه من الضروريات(ثل ماجلملة، 

" ضمري الشأن"فإن اهلاء هنا تسمى ) إنه ال يدوم الظلم(وإذا قلنا  )٣( 
 ).١(هلا بالعبارة الواردة يف الفقرة رقم " شأن" وال

 احلمراوتان) سادسا(

للمؤنث تقلب فيها " محراء"والصفة ). احلمراوتانالعينان (ترد أحيانا عبارة  
، فال لزوم إذن "محـراوات"أو " محراوان"اوا عند التثنية أو اجلمع، فنقول واهلمزة 

 .اليت هي للمؤنث أصال" فعالء"لوضع تاء التأنيث يف مثىن أو مجع 

 الوعي بكذا) سابعا(

سه فال حيتاج إىل الذي يتعدى إىل مفعوله بنف" وعى"الوعي مصدر الفعل  )١( 
 ).ربيعي اجملتمع الدويل أخطار احل(حرف جر 

من املهم (فإذا كان يف اجلملة مصدر هذا الفعل أو اسم الفاعل منه قلنا  )٢( 
خري أمٍّ هي الواعية (و ) ألخطار احلرب: أو –وعي اجملتمع الدويل أخطار احلرب 

 ).ملصلحة أبنائها: أو –مصلحةَ أبنائها 
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 ن تتفقواأرجو أ) ثامنا(

 ). ينتهوا من حبثه اليومنإن األعضاء يبحثون البند ولكنهم ل(نقول  )١( 

، وهو مرفوع بثبوت النـون، "يبحثون"يف هذه العبارة فعالن مضارعان مها  )٢( 
وعالمة نصبه حذف النون اليت استعضنا عنها " لن"ـ، وهو منصوب ب"ينتهوا"و

 .باأللف

ال لزوم هلا ألنه ليس هناك نون " أرجوا"ولذلك فإن األلف يف الفعل  )٣( 
 .حتل هذه األلف حملها حمذوفة من الفعل

 امتثل لألمر) تاسعا(

يتعدى إىل مفعوله مباشرة، أي بغري حاجة إىل حرف جر، ولذلك " امتثل"الفعل  
 :نقول

 ).ينبغي للدول األطراف أن متتثل أحكاَم االتفاقيات(ع الفعل م •

 ).لقانون أمٌر واجبامتثال ا(ع املصدر املضاف م •

 ).فت السيارات امتثاالً لألمرقو(لكن مع املصدر غري املضاف نقول و •

 وقَّع على االتفاقية) عاشرا(

، فالفعل )وقَّعت عشرون دولة اتفاقية احلقوق االجتماعية(الصحيح أن نقول  
 .يتعدى إىل مفعوله بنفسه" وقَّع"
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 كلتا/كال

كال (ملثىن جاء الفعل يف اجلملة للمفرد إذا جاءت أي منهما قبل االسم ا )١( 
 ). قبل الدورةعالفريقني سيجتم

اللجنتان (فإذا جاءت بعد االسم املثىن كانت توكيدا له فوجبت التثنية  )٢( 
 ).كلتامها تنظران اليوم يف مسألة التنمية البشرية

يف (مبنيتني قبل االسم، أي تبقيان منتهيتني باأللف " كلتا"و " كال"تكون  )٣( 
سُيبحث البندان كالمها يف (به اومعربتني بعده، أي تتبعانه يف إعر) …كلتا احلالتني

 ).اللجنتني كلتيهما

 عني/فسن

الكلمتان من ألفاظ التوكيد، وقد تعددت اآلراء يف كتابة لفظ التوكيد إذا  )١( 
 .جاء بعد االسم املؤكد

إلفراد والتثنية واجلمع فالرأي األول أن يتبع التوكيد االسم املؤكد يف ا )٢( 
 ).املندوبون أنفسهم –مها ااملندوبان نفس –املندوب نفسه (

املندوبان (والرأي الثاين أن جيمع لفظ التوكيد مع املؤكد املثىن واجلمع  )٣( 
 ).املندوبون أنفسهم –أنفسهما 

 –املندوب نفسه (والرأي الثالث أن يبقى التوكيد مفردا يف مجيع األحوال  )٤( 
 ).املندوبون نفسهم –ندوبان نفسهما امل
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يذهب إىل إمكان وضع لفظ التوكيد قبل املؤكد " يحرم"وهناك رأي  )٥( 
 ).نفس املندوبات –نفس املندوبتني  –نفس املندوبة (

 ْيأ

ترعى (تأيت للتفسري ويكون ما بعدها بدال مما قبلها ويتفق معـه يف إعرابه  
 ).الالجئني وغريهماملفوضية احملرومني من السكان، أي 

 يُّأ

أيُّ موضوع يطرْح على اللجنة (ضارعني ماسم شرط جازم حيزم فعلني  )١( 
 .وجيوز تأنيثه مع املؤنث). يقابلْ باهتمام

 ).أيُّ عضٍو ختلَّف عن اجللسة؟(اسم استفهام، ويأيت بعده مضاف إليه  )٢( 

شكرا أيُّها النواُب  (التنبيه ويكون ما بعدها مرفوعا" ها"منادًى، وتتصل به  )٣( 
 ).املوقرون

 إن/ذإ

 ). قصدَت املدينة فاحرص على زيارة معاملهااإذ(نقول  )١( 

 ).إن حيافظ السكان على نظافة البيئة يعيشوا أصحاء(ونقول  )٢( 
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، وهو فعل أمـر، "احرص"يف املثال األول دخلت الفاء على جواب الشرط  )٣( 
 . فعل ماض، وهو"قصدت"الختالفه عن فعل الشرط 

، ولذلك ال تدخل الفاء "مضارع "نأما يف املثال الثاين فالفعالن متماثال )٤( 
 ".يعيشوا"على جواب الشرط 

 مَّاأ

غادر الرئيس القاعة، أما األعضاُء فبقوا الستكمال النظر يف جدول (يف عبارة  
 ):األعمال

ب ، وجيب دخول الفاء على جوا)ومعناه هنا التفصيل(حرف شرط " أما" •
 ".بقوا"الشرط 

 .يعرب مبتدأ" أما"السم الواقع بعد ا •

 كم

 ).كم مندوباً حضر اجللسة؟(تكون استفهامية ويأيت ما بعدها منصوبا  )١( 

كم شعوٍب (وتكون خربية فتفيد كثرة العدد ويكون ما بعدها جمرورا  )٢( 
 ).حتررت من االستعمار
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 لوال

أداة امتنـاع (ث شيء آخر حرف شرط يشري إىل أن وجود شيء منع حدو )١( 
 ).لربنامجالوال املاحنون لتوقف ) (لوجود

مبتدأ مرفوع خربه حمذوف، وهذه اجلملة من املبتدأ واخلرب " لوال"ما بعد  )٢( 
تسمى ) توقف الربنامج(، واجلملة اليت تأيت بعد الالم "مجلة الشرط"احملذوف تسمى 

 ".جواب الشرط"

 ىتح

 ). حىت مدونو احملاضرجاء املوظفون(حرف عطف  )١( 

 ).تقرير حىت فصليه األخريينلقرأ أعضاء اللجنة ا(حرف جر  )٢( 

 ).حىت احملامون خيالفون القانون(حرف ابتداء  )٣( 

 …وال  … ال

مل حتدد اللجنة مكان (إذا وقعت بعد فعل منفي، فيقال " ال"ال تتكرر  )١( 
 ).مكان املؤمتر وال موعدهمل حتدد اللجنة ال (وال يقال )  املؤمتر وال موعده

 ).ال املديُر موجود وال نائبه(بداية اجلملة  إذا وقعت يف" ال"تتكرر  )٢( 
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 سواء

أو ال تسبقه، وجيـوز " أ"فعل ماض جيوز أن تسبقه مهزة التسوية " سواء"يأيت بعد  
 لن –لن تنعقد اجللسة سواٌء حضر األعضاء أو مل حيضروا " (أم"أو " أو"أن يأيت بعده 

 ).تنعقد اجللسة سواٌء أحضر األعضاء أم مل حيضروا

 تاذ/وذ

يف النصب واجلر " ذواَتي"و " ذَوي"يف الرفع، و " ذواتا"و " ذوا: "يف املثىن 
 ).حضر عضوان ذوا كفاءة اجتماعات هيئتني ذوايت ختصص يف هذا اجملال(

  سيماال

 .إذا كان نكرة" اال سيم"جيوز الرفع والنصب واجلر يف االسم الواقع بعد  )١( 

 .فريفع أو جير فقط أما االسم املعرفة الواقع بعدها )٢( 

 خصوصاً/اصةًخ

أعرب األعضاء، (جتيء هاتان الكلمتان يف اجلملة االعتراضية فنقول  )١( 
مرفوعا على أنه مبتدأ " وخباصة"، ويكون ما بعد )وخباصة الدائمون، عن ارتياحهم

 .مؤخر

فإن ما بعد ) ضاء، وخصوصا الدائمني، عن ارتياحهمأعرب األع(فإذا قلنا  )٢( 
 ".خصوصا"يأيت منصوبا على أنه مفعول به للمصدر " اوخصوص"
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 لتوه/وات

: ، أي)انفضت اجللسة تـوا(مفعول مطلق منصوب أو حال منصوبة ": توا" )١( 
 .مباشرة، ال يؤخرين شيء: ، أي)ذهبت إىل االجتماع توا (–اآلن، يف هذه اللحظة 

قابلته : ، أي)بلتهاكان املندوب خارجا من اجللسة لتوه عندما ق" (لتوه" )٢( 
 .ومل ميض وقت طويل على خروجه من اجللسة

 بادئ ذي بدء/ادئ بدءب

أو ) عندما بدأت اجللسة تال الرئيس جدول األعمال بادئ بدء(نقول  )١( 
هو تالوة جدول كان أول ما فعله الرئيس عند بدء اجللسة : ، مبعىن)بادئ ذي بدء(

 .األعمال

 .مضاف إليه" بدء"حال مضافة، و " بادئ" )٢( 

 سوف/لسنيا

 :جرى استعمال هذين احلرفني دون متييز بينهما مع أهنما خمتلفان 

ستنظر اللجنة يف (فالسني تعطي الفعل املضارع معىن االستقبال القريب  )١( 
 ).بنود نزع السالح يف هذه الدورة

سوف حتتفل املنظمة بالذكرى ( معىن االستقبال البعيد تعطيه" سوف"و  )٢( 
 ).١٩٩٥نوية اخلمسني إلنشائها يف أواخر عام سال
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 ن االستعماالت غري الصحيحةم

 مدراء) أوال (

، وهذا النوع من اسم "أدار"اسم فاعل من الفعل الرباعي " مدير"كلمة  )١( 
مطيع،  –مقيم، مقيمون  –مذيع، مذيعون (والنون ) أو الياء(الفاعل جيمع بالواو 

 ).مدير، مديرون –مطيعون 

زعيم، زعماء (فهي صيغة مجع للصفات املشبهة باسم الفاعل " فُعـَالء"ما أ )٢( 
 ).سفري، سفراء –سجني، سجناء  –عظيم، عظماء  –

 التصنت) ثانيا (

نقول ". أنصت"سكت مستمعا، ومثله الفعل املزيد : معناه" َنَصت"الفعل  )١( 
 ).األعضاء –أو أنصت  –املراقب املايل فنصت تكلم (

. ، ويقال ملن استتر ليسمع ما يقال"تنصَّت"فعل مزيد آخر هو  وهناك )٢( 
منعت احلكومة بيع (، ولذلك فإن الصواب أن يقال "تنصُّت"وهذا الفعل مصدره 

 ).التصنت(وليس ) أجهزة التنصت

 

 

 من مواضع العلة
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 مثة هناك) أوال(

ثـمة شك (ة متماثالن يف املعىن، ولذلك ال جنمع بينهما، بل نقول مها امسا إشار 
 ).…هناك شك (أو ) يف جدوى هذا املشروع

 …من الصعوبة ) ثانيا(

، ويف هذا األسلوب )من الصعوبة العثور على موارد إضافية(ترد عبارة  
كاسم (، بل يستعمل االسم املشتق من الفعل "من"يستعمل مصدر الفعل بعد  ال
). …ع، من املفهوم، ئمن الصعب، من املهم، من الشا(فيقال ) اعل واسم املفعولالف

 .أي صعب جدا" من الصعوبة مبكان: "لكن يقال

 بعضه البعض) ثالثا(

تساعد الدول بعضها " (ـال"الثانية حالة التنكري فال تدخل عليها " بعض"تلزم  
 ). مع بعضيتعاون الناس بعضهم –حذت بعض العضوات حذو بعض  –بعضا 

 مع األخذ يف االعتبار تقرير اجمللس) رابعا(

املقصود هبذه العبارة أن يؤخذ تقرير اجمللس يف االعتبار، ولذلك وجب أن  )١( 
معرَّفة باأللف " األخذ"وملا كانت ". األخذ"بعد كلمة " تقرير اجمللس"تأيت عبارة 

، بل ال بـد من تنكريها فنقول "تقرير اجمللس"والالم فإنه ال ميكن أن نضيف إليها عبارة 
 ).االعتبار مع أخذ تقرير اجمللس يف(
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إذا كان ما سيؤخذ يف االعتبار متعددا وبعدت املسافة بني شطري العبـارة،  )٢( 
على أن يؤخذ يف االعتبار تقرير اجمللس ومذكرة األمني (فإنه ميكننا حتويرها فنقول 

 ).العام ومالحظة اللجنة االستشارية

 …إال أن  …مع أن ) خامسا(

مع أن اجللسة بدأت إال أن (تثناء فال يقال سال جيوز اجلمع بني االستدراك واال 
بدأت (، أو )مع أن اجللسة بدأت فإن الرئيس مل حيضر(بل يقال ). الرئيس مل حيضر

 ).اجللسة، مع أن الرئيس مل حيضر

 …سأل عما إذا ) سادسا(

 ).ل هناك قوانني لألسرة يف البلدسأل ه(أسلوب ثقيل، واأليسر أن يقال  

 ت اللجنةوال جيب أن تص) سابعا(

معىن هذه العبارة أن التصويت غري واجب بل جائز، يف حني أن املقصود  )١( 
 .منع التصويت

، وبذلك ينتقل النفي إىل ما )جيب أال تصوت اللجنة(الصحيح أن يقال  )٢( 
 ".جيب"بعد 

 استجاب بشكل إجيايب) ثامنا(

ق ما طلبه منه ق، أي ح)استجاب اجملتمع الدويل لنداء األمني العام(قول ن )١( 
 .األمني العام
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 .، أي مل ينفذوا ما طلبه)مل يستجب األعضاء لطلب الرئيس(ونقول  )٢( 

ولذلك فإن االستجابة ال تكون إجيابية أو سلبية، بل إما استجابة أو عدم  )٣( 
 .استجابة

 ويلأمني عام املؤمتر الد) تاسعا(

 ".رمتاملؤ"ومضاف إليه " أمني"يف هذه العبارة مضاف  )١( 

أمني (إذا كان املضاف موصوفا فإن الوصف يأيت بعد املضاف إليه فنقول  )٢( 
 ).املؤمتر الدويل العام

وعالجا ملا يف هذا األسلوب من لبس ال نفصل بني الوصف واملوصوف،  )٣( 
حيضر األمني (يف حالة التنكري، و ) ر الدويلجيري اليوم تعيني أمني عام للمؤمت(فنقول 

 .يف حالة التعريف) ر الدويل اجتماعات املكتب اليوممتالعام للمؤ

 املوظفون األقدم) عاشرا(

التفضيل، ) أو أفعل(املفضل، اسم : هذا أسلوب للتفضيل يتكون من )١( 
 ).هذا املبىن أوسع من غريه(املفضل عليه 

 :اال هيوقاعدة اسم التفضيل إمج )٢( 

هو أوسع ( يف مجيع األحوال ايكون مفردا مذكر: سم التفضيل نكرة غري مضافةا •
 ).الكبار أوسع معرفة من الصغار –املرأة أوسع صدرا  –علما 
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املوظف (يكون مطابقا للمفضل الذي يسبقه ": ـال "ـسم التفضيل معرف با •

 ).ماملوظفون األقدمون أو األقاد –املوظفان األقدمان  –األقدم 

أنت أقدم (ل ايكون مفردا مذكرا يف مجيع األحو: سم التفضيل مضافا •
 ).احلموات يا سادة أبرع املربني – املوظفني

 التقرير النصف سنوي) حادي عشر(

 ).يصدر التقرير نصف السنوي يف الشهر املقبل(نقول  )١( 

 ).درست اللجنة التقرير الكبري احلجم عن التنمية(ونقول  )٢( 

زءي جدخلت على " أل"أن أداة التعريف ) ٢(حظ يف العبارة رقم نال )٣( 
، فنحوِّل )التقرير الكبري حجمه(ألنه ميكن أن نقول " احلجم"و " الكبري"الصفة، ومها 

 ".حجمه"وفاعل للصفة املشبهة " الكبري"بذلك اإلضافة بني الكلمتني إىل صفة مشبهة 

ليست " نصف" ألن كلمة فال يستطاع ذلك) ١(أما يف العبارة رقم  )٤( 
 .، وبالتايل ال تعمل عمل الفعل فيما بعدها"الكبري"مشتقة من الفعل مثل كلمة 

 –التقرير غري املترجم  –الشركات عرب الوطنية : ومن أمثلة ذلك أيضا )٥( 
 .املوجات فوق الصوتية –األشعة حتت احلمراء 

افظ على حقوق ح(إذا كانت غري مضافة " غري"على كلمة " أل"تدخل  )٦( 
 ).الغري
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 ببعض ربط املوضوعني بعضهما) ثاين عشر(

الكالم يف مثل هذه العبارة عن شيئني، أي عن مثىن، ولذلك نقول يف هذه  
 ).يستحسن ربط املوضوعني أحدمها باآلخر(العبارة ومثيالهتا 

 أمعن النظر) ثالث عشر(

فكر فيها : ، أي) املسألةأنعم النظر يف(و ) أمعن يف النظر يف املسألة(نقول  )١( 
 .طويال

ألنه ال يتعدى " يف"يتطلب وجود احلرف " أمعن"ول أليالحظ أن الفعل ا )٢( 
 .املتعدي إىل مفعوله بنفسه" أنعم"إىل مفعوله بنفسه بعكس الفعل الثاين 

 السلع املباعة) رابع عشر(

 ".يصون"مضارعه " صان"، و "يبيع"مضارعه " باع"الفعل  )١( 

عل املضارع، ف باسم املفعول من هذين الفعلني وأمثاهلما على صورة النأيت )٢( 
مساحة األرض مقيسة (مبيم فنقـول ) أي أول حروف الفعل(مع إبدال حرف املضارعة 

كان مع ( و) أجنز املعهـد املهمة املنوطة به(و ) البضاعـة املبيعة ال ترد(و ) باملتر املربع
 ).العضو حرمه املصون

  يا أيها األعضاء احملترمني)خامس عشر(

، وتستعمل إذا كان النداء السم معـرَّف )للتنبيه" ها("" أي"املنادي هنا هو  )١( 
 ).يا األعضاء(، إذ ال ميكن أن نقول ")األعضاء"وهو هنا كلمة " (ـال "ـب
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مرفوع دائما ويكون صفة إذا كان مشتقا من " أيها"االسم الواقع بعد  )٢( 
أيتها املرأة  يا(أو بدال إذا كان غري مشتق ) لنائب كن أمينا يف قولكيا أيها ا(الفعل 

 ).يقولون إنك نصف الدنيا

على أساس أن ) يا أيها األعضاء احملترمون(ولذلك نقول يف العنوان  )٣( 
 .مرفوعة كذلك" احملترمون"بدل مرفوع فتكون صفته " األعضاء"

 حنن املندوبون نعلن) سادس عشر(

) ن املندوبني نعلنحن(ولكن إذا قلنا . مجلة امسية فيها املبتدأ واخلرب" ونحنن املندوب" 
منصوبا " حنن"، ويف هذه احلالة يأيت ما بعد "نعلن"واخلرب " حنن"كان املبتدأ هنا هو 

 ").خنص"أو " نعين("على التخصيص بفعل حمذوف 

 ع املصدر التائيمج

) علَّم، تعليم –رح، تصريح ص(هناك مصادر ألفعال رباعية تبدأ بالتاء، مثل  
 :هما بسياق معني، ومنهانُتجمع على شكلني يستقل كل م

 .دخول) تصاريح (–صحفية ) تصرحيات( •

 .دينية) تعاليم (–حكومية ) تعليمات( •

 .طبية) حتاليل (–إخبارية ) حتليالت( •

 .اصطالحية) تعاريف (–مجركية ) تعريفات( •

 .مقدرة) تكاليف (–بالعمل ) تكليفات( •
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 بعض الكلماتع مج

 أرمل) أوال(

، فإذا كان احلديث عن النساء قلنـا "أرامل"على " أرملة"هذه الكلمة جتمع هي و  
 )أما األرامل من النساء فقد أفرد هلن فصل خاص يف التقرير(

 شكوى) ثانيا(

قدمت " (دعاَوى"و " شكاَوى"وما شاهبهما جتمع على " دعوى"و " شكوى" 
 ). حمكمة العدل الدوليةالدولة الطرف شكاواها إىل

 منشور) ثالثا(

 .منشار: ، ومفردها)نوت النجار أدوات خمتلفة، منها املناشريايف ح(نقول  )١( 

، )إصدارات املنظمة متعددة، منها التقارير واملذكرات واملنشورات(ونقول  )٢( 
 .منشور: ومفردها

 عازب) رابعا(

 ).أعزاب: واجلمع(وعَزب ) بُعزَّا: واجلمع(عازب : الرجل غري املتزوج )١( 

 ).عزبات: واجلمع(َزب أو عَزبة ع: املرأة غري املتزوجة )٢( 
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 الغالبني/كانوا هم الغالبون

 :العبارتان صحيحتان 

مجلة " هم الغالبون"تعرب اللفظتان ) كان الغزاة هم الغالبون(ففي عبارة  )١( 
 ".كان"هي خرب 

توكيدا للفظة " هم"يعرب الضمري ) كان الغزاة هم الغالبني(ويف عبارة  )٢( 
 ".كان"خرب " الغالبني"، و )فصل ويسمى ضمري" (الغزاة"

 ليسأ

 ).أليس العضو حمقا يف سؤاله؟(لالستفهام " أ"اهلمزة هنا  )١( 

بعد الواو العاطفة، قدمنا مهزة االستفهام على الواو " أليس"فإذا وقعت  )٢( 
 ).أَو ليس العضو حمقا يف سؤاله؟(فقلنا 

 هلمزةا

 اهلمزة املتوسطة وشبه املتوسطة) أوال(

اعدة أنه إذا كانت اهلمزة متحركة وسبقها حرف متحرك، كتبت على قال )١( 
" ُرِئَي"ففي كلمة ). الكسرة مث الضمة مث الفتحة(احلرف الذي يناسب احلركة األقوى 

 على الراء مثال كتبت اهلمزة على الياء ألهنا مكسورة، والكسرة أقوى من الضمة اليت
 .قبلها
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 :تكتب اهلمزة )٢( 

 لى السطرع •

 ).بريء –جزء (عد حرف ساكن ب - ١ 

 ).تبوُّء(بعد واو مضمومة مشددة  - ٢ 

 ).جزءان –قراءة (إذا مل يتصل ما قبلها مبا بعدها  - ٣ 

 ).لبس رداءه(إذا وقعت بني ألف وضمري وكانت منصوبة  - ٤ 

 لى نربةع •

 ).عبئان(دها إذا اتصل ما قبلها مبا بع 

 لى األلفع •

 ).تبوأ –رأَى (فتوح مإذا كانت مفتوحة بعد حرف  - ١ 

 ).تأييد –رأْي  –شأْن (إذا كانت ساكنة بعد حرف مفتوح  - ٢ 

 لى الواوع •

 ).رَؤى –بؤرة (إذا كانت ساكنة أو مفتوحة بعد حرف مضموم  - ١ 

 ).هذا رداؤه(إذا وقعت بني ألف وضمري وكانت مرفوعة  - ٢ 

  الياءلىع •

 ).ُرئي –ئم  س(إذا كانت مكسورة بعد حرف مفتوح أو مضموم  - ١ 
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 ).ذئب(إذا كانت ساكنة بعد حرف مكسور  - ٢ 

 ).بيئة(إذا وقعت بعد ياء ساكنة  - ٣ 

 ).معجب بردائه(إذا وقعت بني ألف وضمري وكانت جمرورة  - ٤ 

 اهلمزة بني ألفني) ثانيا(

 :تقع اهلمزة بني ألفني 

 ).نسنسافر مساًء، فإن شاءا السفر معنا فليستعدا من اآل(ل  األفعايف •

 –جزاءان  –جزاء ( مثىن ومجـع الكلمات اليت تكـون اهلمزة فيها متطرفة يف •
 ).جزاءات

 مهزتا الوصل والقطع) ثالثا(

 ):األلف بغري مهزة(تكون اهلمزة مهزة وصل  )١( 

ى االجتماع استعاد بعد أن انته( الفعلني اخلماسي والسداسي ومصدريهما يف •
 ).األعضاء حريتهم

 ).… -اسم  –اثنان  –امرأة  –ن با( بعض األمساء يف •

 ):األلف فوقها مهزة(وتكون اهلمزة مهزة قطع  )٢( 

أخذ الرئيس الكلمة وأعلن أنه سريفع ( الفعلني الثالثي والرباعي ومصدريهما يف •
 ).اجللسة
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 –إبراهيم  ) ( الثالثي والرباعيغري مصادر الفعلني( األمساء املبدوءة هبمزة يف •

 ).أنبوب – ضأر –أمستردام  –أرحيا 

 ":إن"فتح وكسر مهزة ) رابعا(

 :وامسها وخربها جزءا من مجلة ينقصها" إن"تفتح اهلمزة إذا كانت  )١( 

 .شاع جناح املؤمتر: ، أي)شاع أن املؤمتر جنح(سم مرفوع ا •

 .نا اهنيار سور برلنيمسع: ، أي)مسعنا أن سور برلني اهنار(و منصوب أ •

أسفت اللجنة الستقالة : ، أي) استقالاأسفت اللجنة ألن رئيسه(و جمرور أ •
 . رئيسها

 .وامسها وَجرها باسم" إن"ي يف احلاالت اليت ميكن تأويل أ

 ":إن"تكسر اهلمزة إذا جاءت  )٢( 

 ).إن حقوق اإلنسان متكاملة( أول الكالم يف •

أعجبين قولك إن  –تقرير إن احلالة تتحسن يقول ال(عد القول جبميع أشكاله ب •
 ).أزاحلرية ال تتج

 ).تضاعفت البنود حىت إن وقت اللجنة ضاق" (حىت"عد ب •

 ).علق الرئيس اجللسة حيث إن أغلب األعضاء انسحبوا" (حيث"عد ب •

 ).ما زال االجتماع منعقدا إذ إن النقاش حمتدم" (إذ"عد ب •

 ).بأزمةاالجتماع صاخب، بل إنه يهدد " (بل"عد ب •
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 ـل –إىل  –على  –عن : روف اجلرح

 ).ل الدولة عن أسئلة األعضاءثأجاب مم( )١( 

فتجيء يف مثل " زاد عن"أما ). زادت النفقات على االعتماد املرصود( )٢( 
 ).زادت اللجنة األوىل عن الثانية يف عدد اجللسات(

 ).جيب على الدول أن تعزز السلم( )٣( 

 ).تكزة على منطق عمليكانت خطة العمل مر( )٤( 

 ).ن قويةئاستند حكم احملكمة إىل قرا( )٥( 

ومل يتقرر شيء بالنسبة إىل . نسب العضو هذه األرقام إىل املراقب املايل( )٦( 
 ).هذا املوضوع

 ).ينبغي للمؤمتر أن حيدد إجراءات التنفيذ( )٧( 

 ملصدر الناصبا

فاعل، مثل الضمري أو االسم، إذا جاء بعد مصدر الفعل ما يعترب يف حكم ال )١( 
 .به نصب ما بعده على أنه مفعول

، كانت الكاف يف لفظة )إن رعايتك احملرومني تستحق الثناء(فإذا قلنا  )٢( 
منصوبة على أهنا مفعول " احملرومني"يف حكم الفاعل، ولذلك جاءت لفظة " رعايتك"
 .بـه
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يف " اللجنة" كانت لفظة ،)علمنا بتعيني اللجنة عضوين جديدين(وإذا قلنا  )٣( 
 .حكم الفاعل

 فة املضافص

" موسعا"جاءت لفظة ) عقد اجمللس اجتماع عمل موسعا( عبارة يف )١( 
 .اليت هي مفعول به" اجتماع"منصوبة ألهنا صفة للفظة 

وتذهب بعض اآلراء النحوية إىل أنه جيوز إتباع الصفة ملا قبلها فنقول  )٢( 
مضاف إليه جمرور، " عمل"على أساس أن لفظة ) عقد اجمللس اجتماع عمل موسٍع(

 ".جمرور على اجملاورة"جملاورهتا هلا، ويقال فيه " موسع"ر لفظة جتوبالتايل 

 نه هو وزمالءهأ

) أعلن الرئيس أنه هو وزمالءه سيجرون مشاورات غري رمسية(يف عبارة  )١( 
 ".أنه" اهلاء يف ، وهو"أن"منصوبة ألهنا معطوفة بالواو على اسم " زمالءه"جاءت 

د ضمري فاصل بني املعطوف ويف أسلوب العطف هذا ال بد من وج )٢( 
 ).يف هذه العبارة" هو ("]لتوكيدل[واملعطوف عليه 

 قدمي الضمري وغريهت

وما مل يتقرر خالف ذلك، تتفق األطراف على إحالة الرتاع (يقال أحيانا  )١( 
 ).إىل التحكيم

 248



 السالمة اللغوية –جلزء الثالث ا
 

، "إحالة الرتاع"متعلق بعبارة " ذلك"ارة والواضح هنا أن اسم اإلش )٢( 
تتفق األطراف على إحالة الرتاع إىل التحكيم، ما مل ( عنها فنقول هوالصواب تأخري

 .ليتحقق الترتيب املنطقي جلزءي اجلملة) يتقرر خالف ذلك

والضمري ). يف دورهتا العشرين اعتمدت اللجنة االتفاق(ومثل ذلك قولنا  )٣( 
ا هيعود على اللجنة، واملفروض أن يأيت بعد") دورهتا"كلمة يف " ها"وهو (هنا 
 ).اعتمدت اللجنة االتفاق يف دورهتا العشرين(قبلها، فنقول  ال

 عدد املضافت

أربعة مضـافات إىل ) تقرر ختطيط ووضع وتنفيذ ومتابعة الربنامج(يف عبارة  )١( 
 .ختطيط، وضع، تنفيذ، متابعة: ، وهي"الربنامج"

يه لمث املضاف إ" ختطيط" الصحيح هو أن نأيت باملضاف األول الترتيب )٢( 
تقرر ختطيط الربنامج ووضعه وتنفيذه (مث املضافات األخرى فنقول " الربنامج"

. كالم كثري جيعل بينه وبني متعلقاته مسافة بعيدة" الربنامج"إذا مل يكن بعد ) ومتابعته
مضافة إىل اهلاء اليت تعود على " تهمتابع"و " تنفيذه"و " وضعه"ويف هذه الصيغة تكون 

 ".الربنامج"

يصدر اليوم قرار إرجاء ( يدخل يف ذلك نوع آخر من اإلضافة، مثل ال )٣( 
، فاملضافات هنا متعلق بعضها ببعض وال ميكن )حتديد موعد تنفيذ الربنامج اجلديد

 .الفصل بينها
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 الكفُؤ/الكْفء

وهذا (يساويه ومياثله : ، أي)صديقههذا الرجل يكافئ (نقول . املثيل": الكفء" 
اختر (نقول . املثيل، والقادر على العمل": الكفُؤ"و ). أة واجلزاءفطبعا غري معىن املكا

 ).هلذه املهمة موظفا كفؤا

 .وجتمع كفء على أكْفاء ال أِكفَّاء اليت هي مجع كفيف 

 لكلمات الناقصة النموا

 ويالحظ أن كال منها مكون .فئة –سنة  –أخ  –أب  –فم  –دم : منها )١( 
 ).نيثأإذا حذفنا تاء الت(من حرفني 

 –أخوي  –أبوي  –فموي  –دموي (إذا أردنا النسبة إليها أضفنا واوا  )٢( 
 ).فئوي –سنوي 

 لسوق الشرق األوسطيةا

العلم املركَّب املزجي، ويتكون من كلمتني ُتمزجان : من أنواع الَعلم )١( 
 .بعلبك –اخلازندار  –بورسعيد  –نيويورك : مثلفتصبحان كالكلمة الواحدة 

ك العلم املركب الوصفي، ويتكون من موصوف وصفة، مثل الشرق اوهن )٢( 
وقياسا على العلم املزجي ميكن اعتبار العلم الوصفي كالكلمة الواحدة . األوسط

امة جيري التخطيط إلق(فتضاف ياء النسبة إىل الكلمة الثانية فيه، وهي الصفة، فنقول 
 ).اءجاإلقليم الشرق األوسطي واسع األر –سوق شرق أوسطية 
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 ملستثىنا

 .بيد –) ما عدا( عدا  –سوى  –غري  –إال : ن أدوات االستثناءم )١( 

 ":إال "ـالستثناء با )٢( 

، )األعضاء(هذه اجلملة غري منفية وهبا املستثىن منه ). حضر األعضاء إال عضوا( •
 . منصوبا)عضوا(ولذلك يكون املستثىن 

هذه اجلملة منفية وهبا املستثىن منه ). املوجزةُ: أو –ال تصدر احملاضر إال املوجزةَ ( •
إما منصوبا أو تابعا للمستثىن منه يف ) املوجزة(، ولذلك يكون املستثىن )احملاضر(

 ) .فاعل مرفوع هنا(إعرابه 

ثىن منه، ولذلك هذه اجلملة منفية وليس هبا املست). مل تعاجل اللجنة إال موضوعني( •
 ). هنا مفعول به منصوبووه(حسب موقعه ) موضوعني(يعرب املستثىن 

 ":سوى"أو " غري "ـالستثناء با )٣( 

هذه اجلملة غري منفية وهبا املستثىن ). وثيقٍة –سوى : أو –صدرت الوثائق غَري ( •
إعراب املستثىن ويكون االسم ") سوى"أو " (غري"، ولذلك تعرب )الوثائق(منه 
 .واقع بعدها جمرورا باإلضافةال
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رب هذه اجلملة منفية وليس هبا املستثىن منه، ولذلك تع). مل تصدر غري وثيقتني( •

 ).فاعل مرفوع(حبسب موقعها " غري"

 ":خال"أو " عدا "ـالستثناء با )٤(

يكون املستثىن هنا إما منصوبا ). مندوٍب: أو –انصرف املندوبون عدا مندوبا ( •
أو " (عدا"أو جمرورا حبرف اجلر ") خال"أو " (عدا"باعتباره مفعوال به للفعل 

 ").خال"

 "):ما خال"أو " (ما عدا "ـاالستثناء ب )٥(

 هنا إال منصوبا باعتباره ىنال يكون املستث). انصرف املندوبون ما عدا مندوبا( •
ألهنا مسبوقة باحلرف ما، وال يتواىل حرفان فتكون " عدا"مفعوال به للفعل 

 .فعالً ال حرفاً.. عدا

 ":بيد "ـالستثناء با )٦(

 أن وامسها "بيد"ال بد من أن يأيت بعد ). اجللسة طويلة حقا، بيد أهنا ممتعة( •
 . منصوب أو حال منصوبةىن، وهي مستث"غري"هنا مبعىن " بيد"و . وخربها

 ):…ليس هذا إال (االستثناء يف عبارة  )٧(

يف هذه العبارة جند أسلوب ). ليس املهاجرون إال جزءا من جمتمعهم اجلديد( •
 ، وأن"ليس"    ـأن العبارة منفية ب: ، ولكننا نالحظ أمرين"إال "ـاستثناء ب

ملغاة من " إال"كون تويف هذا النوع من االستثناء . املستثىن منه غري موجود
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ويعرب ما بعدها حبسب موقعه من " أداة حصر"الناحية اإلعرابية، ويقال هلا 
 ".ليس"اجلملة، وهو هنا منصوب ألنه خرب 

 المات الترقيمع

 :من عالمات الترقيم 

بدأت اجللسة، فتال (ملتصلة املعىن ، وتوضع بني اجلمل ا)،) (أو الفاصلة(لفصلة ا •
 ).عمال، مث أعطى الكلمة ملندوب سرقسطةرئيس اللجنة جدول األ

، وتوضع بني مجلتني تتسبب إحدامها يف حدوث األخرى )؛(لفصلة املنقوطة ا •
، أو بني )إن جدول أعمال اللجنة حافل؛ ولذلك ستستغرق اجللسة وقتا طويالً(

 بندا تتصل بالتنمية؛ وقد ٥٠ال اللجنة على اشتمل جدول أعم(اجلمل الطويلة 
 ). بنود نزع السالح إىل املؤمتر بكامل هيئتهلتقرر أن حتا

انعقد املؤمتر (، وتوضع يف هناية الكالم لتشري إىل أن املعىن اكتمل (.)لنقطة ا •
الدويل يف املوعد احملدد له، ووافق على جدول أعماله، ووزع بنوده على اللجان 

ياغة ص أثناء املناقشات، طرحت الوفود آراءها، وصاغت جلنة الويف. املختلفة
ويف اجللسة اخلتامية، أعلن األمني . مشروع الوثيقة اخلتامية استنادا إىل هذه اآلراء

العام للمؤمتر القرارات والتوصيات، وكان منها قرار بتوجيه الشكر إىل البلد 
 ).املضيف

، أو بعد )هل تسمعونين؟: املتكلمقال (، وتوضعان بعد القول (:)لنقطتان ا •
 ).…: أعلن املتكلم أن هناك ثالثة أسباب لألزمة (الشيء اجململ وتفاصيله
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 –وهو يبتسم  –قال املتكلم (، وتوضع بينهما اجلملة االعتراضية )--(لشرطتان ا •

 ).إن املوضوع شائك

 عدد املفعول بهت

 :فعولني، ومنهاهناك أفعال ال تكتفي مبفعول به واحد بل تتعدى إىل م 

 )ظن املتكلم األعضاء نائمني(  نظ •
 )سب الرجل محاته راحلة فابتهجح( سبح •
 ) رأينا السالم طريقا إىل األمن") (علم"مبعىن (  أىر •
 ")عثر على"مبعىن " وجد"وهذا غري ) (وجد املدير املوظفني غارقني(  جدو •
 )حول املتكلم امللل مرحا(  وَّلح •
 )نة املبىن مجاالتكسو األعالم امللو(  ساك •
 )ايعطي هذا الربنامج التنمية زمخ(  عطىأ •
 )هل ستمنح بلدان الشمال اخلطةَ تأييَدها؟(  نحم •
 )سأل األعضاء املتكلمة الرمحة(  ألس •
 )جعل امليثاق التعايش ممكنا(  علج •
 )خولت اللجنة رئيسها سلطة التشاور مع الدول(  وَّلخ •
 )ركلف املدير املوظف كتابة التقري(  لفك •
 )اختذت البشرية السالم هدفا هلا(  ختذا •
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 لبدلا

يف هذه ). ألقى الرئيس ترتان كلمة االفتتاح باسم دول الوسط(قول ن )١( 
البدل "إىل شخص واحد، وهذا يسمى " ترتان"و " الرئيس"اجلملة تشري كلمتا 

 ".املطابق

ومها ، "ترتان"والبدل " الرئيس"املبدل منه : يتكون أسلوب البدل من  )٢( 
 .يتفقان يف اإلعراب

قع بعد اسم اإلشارة، فهـو بدل من اسم اإلشارة اينطبق هذا على االسم الو )٣( 
 ).أجلت اللجنة النظر يف هاتني املسألتني(ويتبعه يف إعرابه 

هنا " كل"فإنه ميكن اعتبار كلمة ) جاء األعضاء كل يف سيارته(إذا قلنا  )٤( 
فاعل " األعضاء"مرفوعة ألن " كل"إعرابه، فتكون تابعا له يف " األعضاء"بدال من 
 .مرفوع

بدال منصوبا " كال"، فتكون )حبثت املنظمة البنود كال يف نطاقه(ونقول  )٥( 
 .اليت تعرب مفعوال به منصوبا" البنود"من املبدل منه، وهو كلمة 

 .يف مثل هذه العبارات حاال" كل"وميكن اعتبار  )٦( 

 لة االسم املوصولص

 .ما –َمن  - … -اليت  –الذي : من األمساء املوصولة )١( 

" صلة املوصول"تأيت بعد االسم املوصول مجلة فعلية أو امسية تسمى  )٢( 
 ).تطبق الدول االتفاقيات اليت هي طرف فيها –حضر املندوبون الذين طلبوا الكلمة (
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 صب وجزم املضارع املعتل الوسطن

 :طن أمثلة املضارع املعتل الوسم )١( 

 .خياف –ينام : ملعتل باأللفا •

 .يريد –يطري : ملعتل بالياءا •

 .يقول –يعود : ملعتل بالواوا •

 ).لن يناَم الظامل يف أمان( حالة النصب يبقى حرف العلة يف )٢(

مل يُعد األعضاء إىل أماكنهم إال بعد ( حالة اجلزم حبذف حرف العلة يف )٣( 
 )حل اخلالف

 خرصب وجزم املضارع املعتل اآلن

 :ن أمثلة املضارع املعتل اآلخرم )١( 

 يرضى –يسَعى : ملعتل باأللفا •
 يبين –يرمي : ملعتل بالياءا •
 يعلو –يدعو : ملعتل بالواوا •

لن يعلو البناء  –قرر العضو أن يبقى  (يف حالة النصب يبقى حرف العلة )٢(
 ).أكثر من ذلك

 ). زيادة اإلنفاقمل ترِم اخلطة إىل( حالة اجلزم حيذف حرف العلة يف )٣( 
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  اآلخرلمواضع حذف حرف العلة يف الفعل املعت

 .يبقَى –بِقَي  )١( 
 هم بقُوا ملاضيا •
 هم يبقَون –أنتم تبقَون  –) الياء هنا للمخاطبة(أنِت تبقَْين  ملضارعا •

 يسعى –سعى  )٢(
 هم سَعوا –مها سعتا  –هي سعت  ملاضيا •
 هم يسَعون –م تسَعون أنت –) ياء املخاطبة(أنِت تسَعْين  ملضارعا •

 يرمي –رمى  )٣(
 هم رَمْوا –ا رمتا  مه–هي رمت  ملاضيا •
 هم يرمون –أنتم ترُمون  –) ياء املخاطبة(أنت ترِمني  ملضارعا •

 يدعو –دعا  )٤(
 هم دَعْوا –مها دعتا  –هي دعت  ملاضيا •
 الواو هنا هي واو اجلماعة(أنتم تدعون  –) ياء املخاطبة(أنٍت تدعني  ملضارعا •

 )واو اجلماعة( هم يدعون ) وليست واو الفعل

 زاليال /ا زالم

 .، أي أن متين العامل للسالم ال ينقطع)ما زال السالم أمنية العامل(نقول  )١( 

، أي أن انعقادها مستمر حىت وقت )ال تزال اجللسة منعقدة(ونقول  )٢( 
 .الكالم مث ينقطع بعد ذلك بوقت قصري أو طويل
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م الال زالت أع(يف الدعاء فنقول " ال يزال"أو " ال زال"عل ونستعمل الف )٣( 
 ).ال يزال النصر حليف املناضلني الشرفاء –احلرية ترفرف على أوطانكم 

 ـّدص

، وال بد من فك هذا "اإلدغام"ينتهي بدال مشددة، وهذا يسمى " صّد"الفعل  
 :إذا كان الفعل) صْدَد= صد (اإلدغام 

 )ن صددنا حن–أنا صَدْدت (للمتكلم  •
 ) أننت صددتن– أنتم صددمت – أنتما صددمتا –أنت صددت (للمخاطب  •
 )هن صددن(للغائبات  •

 .، إذ جيوز للمغين ما ال جيوز للمترجم"ليه يا مجيل صديت"رغم قول املغين  
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 املرفقات
لصفحةا  

..........................ائمة بنشرات املصطلحاتق ٢٥١ -ملرفق األول  ا

.........................مةائمة مبالحق اجلمعية العاق ٢٥٣ -ملرفق الثاين  ا

.....ات واإلعالنات والصكوك األخرىيائمة باالتفاقق ٢٥٩ -ملرفق الثالث ا
 
 
 
٢٦٩ 

وجز بأهم القرارات اليت اختذها جممع اللغة العربية يف م
تسهيال لعمـل املترمجني وواضعي املصطلحات  –القاهرة 

........مع أمثلة وتعليقات –العلمية والفنية والصناعية 
-بع  ملرفق الراا
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 ت املصطلحاتاقائمة بنشر –ملرفق األول ا
 

  قائمة بنشرات المصطلحات-لمرفق األول ا

 

 م النشرةرق نوان النشرةع
 Rev.2/297 انون البحارق
 308  ملوئل ا
 310 زع السالح ن
تصرات أمساء مؤسسات منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات خم

  الدولية
311/Rev.1

 313 واتح القرارات ف
 315 جيا لعلم والتكنولوا
 318 هليئات والصكوك ا
 319 ب يف األمم املتحدة الوظائف واأللقا
 320 مصادرها اجلديدة واملتجددة  –لطاقة ا
 326 لفضاء اخلارجي ا
Rev.1/331 ملنظمات غري احلكومية ا

 335 زع السالح ن
 340 نع اجلرمية ومكافحتهام
341 اليونيسيف –حة الطفل ورعايته ص

 344 لبيئة والتنميةا
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 )تابع(لمرفق األول  ا
 

نشرةلقم ار نوان النشرةع

346 حدات العملةو

347 مساء البلدان أ

348 ضايا املرأة ق

349 زالة األلغام إ

 

وهناك باإلضافة إىل هذه النشرات الطويلة، اليت أُعد معظمها بلغات األمم  
صرية اليت أعدت يف جماالت خمتلفة كامليزانية املتحدة الست، عشرات النشرات الق

وتوجد . لدويل واملعوقني واإلحصاءات والصكوك واهليئات وما إليهااوالقانون 
النشرات كلها على احلواسيب الشخصية ويف وحدة املصطلحات بالدائرة، ويبلغ 

 مصطلح رتبت كلها ترتيبا ٣٠ ٠٠٠جمموع ما هبا من املصطلحات ما ال يقل عن 
 .يا لتيسري االطالع عليهاأجبد

وب قوائم مرتبة أجبديا بأمساء أعضاء الوفود سفضال عن ذلك، توجد على احلاو
 .العربية وكثري من الوفود األجنبية
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 لمرفق الثانيا
 

 ائمة بمالحق الجمعية العامةق
 )الدورة الثالثة والخمسون(
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 Peace-keeping missions (Vol. II)  A/53/5 (Vol. II) 

 International Trade Center (Vol. III)  A/53/5 (Vol. III) 

 United Nations University (Vol. IV)  A/53/5 (Vol. IV) 

5A Financial report of the United Nations 
Development Program 
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5B Financial report of the United Nations 
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5D Financial report of the United Nations 
Institute for Training and Research 

114(e) A/53/Add.4 

5E Financial report of the voluntary funds 
administered by the United Nations High 
Commissioner for Refugees 

114(f) A/53/5/Add.5 

5F Financial report of the Fund of the United 
Nations Environment Program 

114(g) A/53/5/Add.6 

5G Financial report of the United Nations 
Population Fund 

114(h) A/53/5/Add.7 

5H Financial report of the United Nations 
Habitat and Human Settlements 
Foundation 

114(I) A/53/5/Add.8 

5I Financial report of the Fund of the United 
Nations International Drug Control 
Program 

114(j) A/53/5/Add.9 

5J Financial report of the Office of Project 
Services 

114(k) A/53/5/Add.10 

6 Revisions to the medium-term plan for the 
period 1998-2001 

116 A/53/6 

7 First to…..reports of the Advisory 
Committee on Administrative and 
Budgetary Questions 

116 A/53/7 

8 Report of the Commission on Human 
Settlements(1) 

  

 

 

_____________ 

 (1)          Not issued this year. 
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9 Report of the United Nations Joint Staff 
Pension Board 

124 A/53/9 

10 Report of the International Law 
Commission on the work of its forty-eighth 
session (May – July 1998) 

152 A/53/10 

11 Report of the Committee on Contributions 121 A/53/11 

12 Report of the United Nations High 
Commissioner for Refugees 

108 A/53/12 

12A Addendum to the report of the United 
Nations High Commissioner for Refugees 

108 A/53/12/Add.1 

13 Report of the Commissioner-General of 
the United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near 
East 

84 A/53/13 

14 Report of the Executive Director of the 
United Nations Institute for Training and 
Research 

99(b) A/53/14 

15 Report of the Trade and Development 
Board 

94(a) A/53/15 

16 Report of the Committee for Program and 
Coordination 

117 A/53/16 

17 Report of the United Nations Commission 
on International Trade Law on the work of 
its thirty-first session 

153 A/53/17 

18 Report of the Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination 

111 A/53/18 

19 (Available for use)   
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20 Report of the Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space 

83 A/53/20 

21 Report of the Committee on Information 87 A/53/21 

22 (Available for use)   

23 Report of the Special Committee on the 
Situation with regard to the 
Implementation of the Declaration on the 
Granting of Independence to Colonial 
Countries and Peoples 

18 A/53/23 

24 (Available for use)   

25 Report of the Governing Council of the 
United Nations Environment Program(1) 

  

26 Report of the Committee on Relations with 
the Host Country 

154 A/53/26 

27 Report of the Conference on Disarmament 74(b) A/53/27 
28 (Available for use)   
29 Report of the Ad Hoc Committee on the 

Indian Ocean(1) 
  

30 Report of the International Civil Service 
Commission 

123 A/53/30 

31 Report of the Council of the United 
Nations University 

99(a) A/53/31 

32 Report of the Committee on Conferences 120 A/53/32 

33 Report of the Special Committee on the 
Charter of the United Nations and on the 
Strengthening of the Role of the 
Organization 

156 A/53/33 

34 Report of the Joint Inspection Unit(1)   
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35 Report of the Committee on the Exercise 
of the Inalienable Rights of the Palestinian 
People 

39 A/53/35 

36 Report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

113(e) A/53/36 

37 (Available for use)   

38 Report of the Committee on the 
Elimination of Discrimination against 
Women 

106 A/53/38 

39 Report of the High-level Committee on the 
Review of Technical Cooperation among 
Developing Countries(1) 

  

40 Report of the Human Rights Committee 113(a) A/53/40 

41 Report of the Committee on the Rights of 
the Child 

109 A/53/41 

42 Report of the Disarmament Commission 74(a) A/53/42 

43 Progress report of the High-level Open-
ended Working Group on the Financial 
Situation of the United Nations 

10 A/53/43 

44 Report of the Committee against Torture 113(a) A/53/44 

45 Report of the Preparatory Commission for 
the Special session of the General 
Assembly on the Implementation of the 
outcome of the World Summit for Social 
Development 

37 A/53/45 

46 Report of the United Nations Scientific 
Committee on the Effects of Atomic 
Radiation 

82 A/53/46 

 261



 ليل الترمجة والتحريرد
 

Supplement 

No.* 

 

Title 

 

Item** 

 

Symbol 

 

47 Report of the Open-ended Working Group 
on the Question of Equitable 
Representation on and Increase in the 
Membership of the Security Council 

59 A/53/47 

48 Report of the Ad Hoc Committee of the 
Whole of the General Assembly for the 
Mid-term Review of the Implementation of 
the United Nations New Agenda for the 
Development of Africa in the 1990s 

24 A/53/48 

49 Resolutions and decisions adopted by the 
General Assembly during its fifty-third 
session 

  

 
 

 262



 قائمة باالتفاقيات واإلعالنات والصكوك األخرى –ملرفق الثالث ا
 

لمرفق الثالثا  
 

ائمة باالتفاقيات واإلعالنات والصكوك األخرىق  

 

وك األخرى الواردة يف هذه القائمة مرجع لالتفاقيات واإلعالنات والصك 
 .٥٢معية العامة حىت هناية الدورة نصوصها يف جملدات قرارات ومقررات اجل

 )تابع(ملرفق الثالث ا

 لعنوانا قم القرارر

 
 )٢٢ –د  (٢٣٤٥

تفاق إنقاذ املالحني الفضـائيني وإعـادة املالحـني الفضائيني ورد ا
.............................األجسام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي 

.. ر بشأن العالقة بني األمم املتحدة والسلطة الدولية لقاع البحاتفاقا ٥٢/٢٧
.تفاق التعاون والعالقات بني األمم املتحدة واملنظمة العاملية للسياحة ا ٣٢/١٥٦
.التفاق املعقود بني األمم املتحدة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ا ٣٢/١٠٧
 

٤٠/١٨٠ 
حـدة ومنظمـة األمم املتحـدة للتنمية التفاق املعقود بني األمم املتا

.......................................................الصناعية
...ق املعقود بني األمم املتحدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية االتفا )٢٩ –د  (٣٣٤٦

 
 )١ –د  (٨٤

 )٢٦ –د  (٢٩٠٢

التفاق املعقود بني األمم املتحدة ومؤسسة كارنيجي بشأن استخدام ا
...................التكميليمباين قصر السالم يف الهاي، واالتفاق 

 
 )٢ –د  (١٦٩

صدر بالعربية يف (
 )A/42/932الوثيقة 

 

ت املتحدة األمريكية بشأن االتفاق املعقود بني األمم املتحدة والواليا
..............................................مقر األمم املتحدة 
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 ليل الترمجة والتحريرد
 

 )تابع(ملرفق الثالث ا

 لعنوانا قم القرارر

.ألخرى التفاق املنظم ألنشطة الدول على القمر واألجرام السماوية اا ٣٤/٦٨
 

٤٣/١٦٥ 
لدولية والسندات اإلذنية ا) الكمبياالت(تفاقية األمم املتحدة للسفاتج ا

.........................................................الدولية 
 

٥٠/٤٨ 
تفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت املستقلة وخطابات االعتماد ا

.........................................................الضامنة
...........................تفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتاا )١ –د (ألف  ٢٢
...................ة امتيازات الوكاالت املتخصصة وحصاناهتا تفاقيا )٢ –د  (١٧٩
......ن سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا أتفاقية بشا ٤٩/٥٩
 

 )٢٤ -د  (٢٥٣٠
تفاقية البعثات اخلاصة والربوتوكول االختياري املتعلق بالتسوية ا

.............................................اإللزامية للمنازعات 
................ يف الفضاء اخلارجي تفاقية تسجيل األجسام املطلقةا )٢٩ –د  (٣٢٣٥
.....................................تفاقية جنسية املرأة املتزوجة ا )١١ –د  (١٠٤٠

 
 )٢٦ –د  (٢٨٢٦

تفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكتريولوجية ا
........................والسمّية وتدمري تلك األسلحة ) البيولوجية(

 
٣١/٧٢ 

تفاقية حظر استخـدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو ا
.......................................ية أغراض عدائية أخرى أل

.....................................تفاقية احلق الدويل للتصحيح ا )٧ –د  (٦٣٠
...................................تفاقية احلقوق السياسية للمرأة ا )٧ –د  (٦٤٠
.............................................تفاقية حقوق الطفلا ٤٤/٢٥
.التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ا ٤٥/١٥٨

.........ء على مجيع أشكال التمييز العنصري التفاقية الدولية للقضاا )٢٠ –د (ألف  ٢١٠٦
......... لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها ةالتفاقية الدوليا )٢٨ -د  (٣٠٦٨
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 خرىقائمة باالتفاقيات واإلعالنات والصكوك األ –ملرفق الثالث ا
 

 )تابع(ملرفق الثالث ا

 لعنوانا قم القرارر

..................التفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل ا ٥٢/١٦٤
.............................لرهائن التفاقية الدولية ملناهضة أخذ اا ٣٤/١٤٦
ستخدامهم ومتويلهم وتدريبهماالتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة وا ٤٤/٣٤
.......التفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية ا زاي ٤٠/٦٤

 
 )١٧ –د ( ألف ١٦٧٣

تفاقية الرضا بالزواج، واحلد األدىن لسن الزواج، وتسجيل عقود ا
.........................................................الزواج 

. املالحيةريتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غا ٥١/٢٢٩
..................تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ا ٣٤/١٨٠
.................تفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري ا )٤ –د  (٣١٧

...... ضد اإلنسانية تفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبةا )٢٣ –د  (٢٣٩١
... اليت حتدثها األجسام الفضائية رتفاقية املسؤولية الدولية عن األضراا )٢٦ –د  (٢٧٧٧

 
٣٩/٤٦                 

تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية ا
..........................................أو الالإنسانية أو املهينة 

 
 )٢٨-د (٣١٦٦

تكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن تفاقية منع اجلرائم املرا
......................ماسيــون، واملعاقبة عليهاوفيهم املوظفــون الدبل

...................تفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ا )٣ –د (ألف  ٢٦٠
....................................................طة التنمية خ ٥١/٢٤٠

........ئي الثاينالستراتيجية اإلمنائية الدولية لعقد األمم املتحدة اإلمناا )٢٥ –د  (٢٦٢٦
....... املتحدة اإلمنائي الثالثمالستراتيجية اإلمنائية الدولية لعقد األما ٣٥/٥٦
........الستراتيجية اإلمنائية الدولية لعقد األمم املتحدة اإلمنائي الرابعا ٤٥/١٩٩
 

 )٢٠ –د  (٢٠٣٧
إعالن إشراب الشباب مثل السلم واالحترام املتبادل والتفاهم بني  

........................................................الشعوب
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 ليل الترمجة والتحريرد
 

 )تابع(ق الثالث ملرفا

 لعنوانا قم القرارر

 ....................حدة بشأن اجلرمية واألمن العام تعالن األمم املإ ٥١/٦٠
.....عالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري إ )١٨ –د  (١٩٠٤

 
 ٥١/١٩١ 

عالن األمم املتحدة ملكافحة الفساد والرشوة يف املعامالت التجارية  إ
.........................................................الدولية 

 
٤٧/١٣٥ 

ية وإىل نعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثإ
.............................................أقليات دينية ولغوية 

 
٤٢/٢٢ 

عالن بشأن زيادة فعالية مبدأ االمتناع عن التهديد باستعمال إ
..................القوة أو استعماهلا يف العالقات الدولية 

...............عالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة إ ٤٨/١٠٤
 

٥٠/٦ 
ن مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء األمم عالإ

...............................................املتحدة 
.............عالن التسعينات العقد الثالث لرتع السالح إ ألف ٤٥/٦٢

..............عالن التقدم والتنمية يف امليدان االجتماعي إ )٢٤ –د(٢٥٤٢
....................عالن تعميق وتدعيم االنفراج الدويلإ ٣٢/١٥٥

....وية والنووية احلراريةعالن حظر استعمال األسلحة النوإ )١٦ –د(١٦٥٣
............................................عالن احلق يف التنمية إ ٤١/١٢٨

...........................عالن حقوق األشخاص املتخلفني عقلياإ )٢٦ –د  (٢٨٥٦ 

 
٤٠/١٤٤ 

عالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي إ
....................................................يعيشون فيه 

............................................عالن حقوق الطفل إ )١٤ –د  (١٣٨٦
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 خرىقائمة باالتفاقيات واإلعالنات والصكوك األ –ملرفق الثالث ا
 

 )تابع(ملرفق الثالث ا

 لعنوانا قم القرارر

 ............................................عالن حقوق املعوقنيإ )٣٠ –د  (٣٤٤٧
 

 )٣٠ –د  (٣٤٥٢
محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب  عالنإ

...................املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
عالن محاية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ واملنازعات املسلحةإ )٢٩ –د  (٣٣١٨

 
 

٥١/١٢٢ 

اخلارجي  إلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاءا
واستخدامه لفائدة مجيع الدول ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص 

.......................................الحتياجات البلدان النامية 
 

 )٣٠ –د  (٣٣٨٤
إلعالن اخلاص بتسخري التقدم العلمي والتكنولوجي ملصلحة السلم ا

...................................................وخري البشرية 
...............................إلعالن اخلاص بتعزيز األمن الدويل ا )٢٥ –د  (٢٧٣٤

.....اص مبشاركة املرأة يف تعزيز السلم والتعاون الدوليني خلإلعالن اا ٣٧/٦٣
........إلعالن الدويل ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضيةا ميم ٣٢/١٠٥

...دة إلعالن الصادر مبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرين لألمم املتحا )٢٥ –د  (٢٦٢٧
...................................إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ا )٣ –د (ألف  ٢١٧
...عالن عدم جواز التدخل جبميع أنواعه يف الشؤون الداخلية للدول إ ٣٦/١٠٣
 

 )٢٠ –د  (٢١٣١
عالن عدم جواز التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ومحاية استقالهلا إ

........................................................وسيادهتا
....................رتع السالح عالن عقد الثمانينات العقد الثاين لإ ٣٥/٤٦

..............................عالن القضاء على التمييز ضد املرأة إ )٢٢ –د (٢٢٦٣
.......عالن مانيال بشأن تسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية إ ٣٧/١٠
 

٤٠/٣٤ 
 

عالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف إ
................................................استعمال السلطة 
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 )تابع(ملرفق الثالث ا

 عنوانلا قم القرارر

 
 )٢٥ –د (٢٦٢٥

لودية والتعاون بني اعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات إ
..................................الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة 

 
 )١٨ –د (١٩٦٢

عالن املبادئ القانونية املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف إ
.....................................الفضاء اخلارجي واستخدامه 

 
 )١٨ –د (٢٧٤٩

نطبقة على قاع البحار واحمليطات وباطن أرضها عالن املبادئ املإ
 ...........................ية الوطنية الاملوجودين خارج حدود الو

 
٤٦/١٥٢ 

عالن املبادئ وبرنامج عمل برنامج األمم املتحدة يف جمايل منع اجلرمية إ
.................................................والعدالة اجلنائية 

...................إلعالن املتعلق بإعداد اجملتمعات للعيش يف سالم ا ٣٣/٧٣
...................ن املتعلق بإقامة نظام اقتصادي دويل جديد إلعالا )٦ –دإ  (٣٢٠١

 
٥٠/٥ 

تعلق باالحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني النتهاء احلرب ملإلعالن اا
....................................................العاملية الثانية 

.....إلعالن املتعلق بالتدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل ا ٤٩/٦٠
 

 ١٨/٣ –دإ 
يل، وخباصة تنشيط النمو إلعالن املتعلق بالتعاون االقتصادي الدوا

..............................االقتصادي والتنمية يف البلدان النامية 
...............إلعالن املتعلق بالتعاون الدويل من أجل نزع السالح ا ٣٤/٨٨
 

٤٩/٥٧ 
إلعالن املتعلق بتعزيز التعاون بني األمم املتحدة والتنظيمات أو ا

...........الوكاالت اإلقليمية يف جمال صون السلم واألمن الدوليني 
 

٤٦/٥٩ 
 ميدان إلعالن املتعلق بتقصي احلقائق الذي تضطلع به األمم املتحدة يفا

.....................................صون السلم واألمن الدوليني 
....................................إلعالن املتعلق جبنوب أفريقيا ا سني ٣٤/٩٣
.................إلعالن املتعلق باحلالة االقتصادية احلرجة يف أفريقيا ا ٣٩/٢٩
............................إلعالن املتعلق حبق الشعوب يف السلم ا ٣٩/١١
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 خرىقائمة باالتفاقيات واإلعالنات والصكوك األ –ملرفق الثالث ا
 

 )تابع(الث ملرفق الثا

 لعنوانا قم القرارر

........ة مجيع األشخاص من االختفاء القسري يإلعالن املتعلق حبماا ٤٧/١٣٣
إلعالن املتعلق بالفصل العنصري ونتائجه املدمرة يف اجلنوب األفريقي ا ١٦/١ –إ د
 

٣٦/٥٥ 
إلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني ا

......................................الدين أو املعتقد على أساس 
.................................. إلعالن املتعلق باللجوء اإلقليميا )٢٢ –د (٢٣١٢

 
 

٤١/٨٥ 

إلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية املتصلة حبماية األطفال ا
ورعايتهم مع االهتمام اخلاص باحلضانة والتبين على الصعيدين الوطين 

........................................................والدويل 
 

٤٣/٥١ 
 املنازعات واحلاالت اليت قد هتدد السلم إلعالن املتعلق مبنع وإزالةا

................ األمم املتحدة يف هذا امليدان رواألمن الدوليني وبدو
............................إلعالن املتعلق مبنع وقوع كارثة نووية ا ٣٦/١٠٠

..................................عالن احمليط اهلندي منطقة سلم إ )٢٦ –د (٢٨٣٢
.........عالن مكافحة االجتار باملخدرات وإساءة استعمال العقاقري إ ٣٩/١٤٢
 

٥١/٢١٠ 
اء على ضإلعالن املكمل لإلعالن املتعلق بالتدابري الرامية إىل القا

..................................... ١٩٩٤اإلرهاب الدويل لعام 
.................عالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة إ )١٥ –د (١٥١٤

.........رنامج األمم املتحدة اجلديد للتنمية يف أفريقيا يف التسعينات ب ٤٦/١٥١
 

١٢٨ /٤٤ 
ن للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية روتوكول اختياري ثاب

........................ عقوبة اإلعدام ءوالسياسية، يهدف إىل إلغا
.................................................عريف العدوان ت )٢٩ –د (٣٣١٤
 ألف  ٢٢٠٠

 )٢١ –د (
......لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ا
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 ليل الترمجة والتحريرد
 

 )تابع(ملرفق الثالث ا

 لعنوانا قم القرارر

 لف  أ٢٢٠٠
 )٢١ –د (

هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول لعا
......................................................االختياري 

 
٤٠/٣٣ 

واعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث ق
.................................................) قواعد بيجني(

 
٤٥/١١٠ 

قواعد (واعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية ق
.......................................................) طوكيو

....ل املتحدة النموذجية للتوفيق يف املنازعات اليت تنشأ بني الدوواعد األممق ٥٠/٥٠
............واعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهمق ٤٥/١١٣
.....................لقواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني ا ٤٨/٩٦
 

٥١/١٦٢ 
للقانون لقانون النموذجي بشأن التجارة االلكترونية للجنة األمم املتحدة ا

.......................................................التجاري الدويل 
 

٥٢/١٥٨ 
م املتحدة للقانون التجاري الدويل بشأن ملقانون النموذجي للجنة األا

...................................................اإلعسار عرب احلدود 
 
 

٣٧/١٩٤ 

بادئ آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني الصحيني، وال سيما األطباء، م
املعاملة أو يف محاية املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب 

..................................العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
.......................................ملبادئ األساسية ملعاملة السجناء ا ٤٥/١١١
 

٤٥/١١٢ 
مبادئ (بادئ األمم املتحدة التوجيهية للحيلولة دون جنوح األحداث م

.......................................................) الرياض
..........................بادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن م ٤٦/٩١
 

 ألف٤٤/١١٤
نبغي أن تنظم اإلجراءات األخرى للدول يف ميدان جتميد ملبادئ اليت يا

....................................عسكرية وختفيضها لامليزانيات ا
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 )تابع(ملرفق الثالث ا

 لعنوانا قم القرارر

.....بادئ محاية املصابني مبرض عقلي وحتسني العناية بالصحة العقليةم ٤٦/١١٩
.. اخلارجي ملبادئ املتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاءا ٤٧/٦٨
................ن الفضاء مملبادئ املتعلقة باستشعار األرض من ُبعد ا ٤١/٦٥
ملبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانا ٤٨/١٣٤
 

٣٧/٩٢ 
ملبادئ املنظمة الستخدام الدول للتوابع األرضية االصطناعية يف ا

...................................اإلرسال التلفزي الدويل املباشر 
 

٤٣/١٧٣ 
ي موعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألجم

............................شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 
...................ملدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني ا ٥١/٥٩
...............دونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني م ٣٤/١٦٩
 

 )٢٥ –د  (٢٦٦٠
وية وغريها من أسلحة التـدمري عاهدة حظر وضع األسلحة النوم

...............ن أرضها طالشامل على قاع البحار واحمليطات ويف با
..............................عاهدة عدم انتشار األسلحة النووية م )٢٢ –د  (٢٣٧٣

 
 )٢١ –د  (٢٢٢٢

عاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام م
...... األخرى الفضاء اخلارجي مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية

.........ملسائل اجلنائية املعاهدة النموذجية بشأن نقل اإلجراءات يف ا ٤٥/١١٨
 

٤٥/١١٩ 
ملعاهدة النموذجية بشأن نقل اإلشراف على اجملرمني احملكوم عليهم ا

.........................بأحكام مشروطة أو املفرج عنهم بشروط 
 

 
٤٥/١١٧ 

وتوكول ملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية والربا
 املسائل يفاالختياري امللحق باملعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة 

.....................................اجلنائية بشأن عائدات اجلرمية 
................................ملعاهدة النموذجية لتسليم اجملرمني ا ٤٥/١١٦

..........................يثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية م )٢٩ –د  (٣٢٨١
............................................مليثاق العاملي للطبيعة ا ٣٧/٧
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  جممع اللغة العربية يف القاهرةا موجز بأهم القرارات اليت اختذه-ملرفق الرابع ا
 

 لمرفق الرابعا

 وجز بأهم القراراتم
 ليت اختذها جممع اللغة العربيةا

 القاهرة يف
 سهيال لعمل املترمجني وواضعي املصطلحاتت

 *مع أمثلة وتعليقات –العلمية والفنية والصناعية 
 
 :عندما ُتلجئ إليه الّضرورة العلمية" النحُت"جيوز  - ١

 َضوئي   فنقـول فـي كهربائـي مغنطيسي كَهَرمغنطيسي، وفـي كهربائي 
 .كهرَضوئي، ويف ِشبه غَروي ِشْبَغروي

 .)١( يف األلفاظ املَنحوتة أن َتبقى ِضْمن حدوِد املَفهومّيةضوُيفتر 

 .) ٢(يف اللغة" القياس"يؤخذ مببدإ  - ٢

 ":ياء النسبة والتاء"إذا أُريَد ُصْنُع مصدٍر من كلمة ُيزاد عليها : املصدُر الصناعي - ٣

 .ومّية وحّساسيةهعلى هذه املصادر ِقلِْويَّة، ِحْمِضّية، قاعِدّية، َمفمن األمثلة احلديثة  
 ـــــــ

 أمحد شفيق اخلطيب، معجم املصطلحات العلمية والفنية واهلندسية، مكتبة: نقال عن ( * 

 ).٧٤٢ – ٧٣٩، الصفحات ١٩٩٧بنان، ل
، )من أزالَ اهليدروجني(، وَزْهَرَج )مِن َنْزِع الورق(  أما النحُت يف مثل َنْزَوَرِة  )١( 
كذلك َنْنَصح بعدم . إنه ال يفي بالغرض لـُمجاَنبته حدوَد املفهوميةف) من حّرر من الّصمغ(وَحْرَصم 

 ).من كهربائي مغنطيسي(َنحت ألفاظ غري ُمستحبَّة مثل كهرطيس 
تبار أن اللغة   بدأ الُمعتِزلةُ الدعوةَ إىل األخذ َمببدأ القياس يف اللغة منذ أَلف عام باع )٢( 

ويف هذا القرار التارخيي للمجمع ويف القرارات التالية . جيب أن تكون قياسيةٌ قبل أن تكون مساعية
 .وما سيتبعها ما يضُع األُسَس جلعل اللغة العربية من أدقِّ اللغات الفنية يف العامل
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ي َمصَدٌر يصاغُ للدَّاللة على اِحلرفة أو ِشبِهها من أي باب من أبواب الثالث - ٤

  ،"ِفعالة"على وزن 

 .اكة، ِخراطةبِنجارة، ِحدادة، ِس: ثلم

لفََعلَ الالزم َمفتوح الَعْين إذا دلّ على تقلٍُّب " فََعالن"ُيقاُس املصدُر على وزن  - ٥
 :واضطراب

 .َيشان، غَلَيان، َنَوسان، َنَبضان، ثََورانَج

للداللة على " فُعال"ْصـدٌر على وزن الالزم الـَمفتوح الَعني َم" فََعلَ"ُيقاُس من  - ٦
 :الـَمرض

 .ساح، ُسعال، ُنكافكُداع، ُص

للداللة على الداء َسواء أَوَرَد له فعل أم مل " فََعل"و " فُعال"ُيجاُز اشِتقاُق  - ٧
 :)٣(يرد

 .عاد وُدوار وُخناق، َسَدر وَرَمد وَخَصرُم

فتوح العني الدالّ على َصوت َيُجوز الالزم م" لفََعلَ"إن مل َيِرْد يف اللغة مصدٌر  - ٨
 ،"فَعيل"أو " فُعال" مصدر على وزن أن ُيصاغَ له قياساً

 .ُصراخ وُشواش، َهدير وَصفري: ثلم
 
 
 ـــــــ

   هـذه األوزان ليست ُمستحدثة يف العربية، فاملئات من أمساء األمراض جاءت يف اللغة  )٣( 
 .يقها واعتمادها لصياغة املرادفات املستِجدَّةعلى وزن فُعال وفََعل، واجلديد فقط هو تنس
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من الفعل للداللة على الكَثرة " َتفْعال"  أخذُ املصدِر الذي على وزن حُّيِص - ٩

كما يف َتْهطال وَتْبيان وكذلك تِصح صياغة هذا الوزن مما مل يـَِرد : والـُمبالغة
 .فيه ِفعل

كالتراُبط : شتراك مع املُساواة أو التمـاثُلللداللة على اال" التفاُعل"ُتتََّخذُ صيغةُ  - ١٠
 … والتوافُق نوالتقاُر

للداللة " ِمفْعال"و " ِمفَْعلَة"و " ِمفَْعل"ُيصاغ ِقياساً من الِفعل الثالثي علـى وزن  - ١١
 :على اآللة اليت ُيعاجل هبا الشيء

 .ْبَرد وِمثْقَب، ِمْخَرطَة وِملَْزَمة، ِمثْقاب وِمطْيافِم

: صحيح امسا لآللَة هو استعمال عريب" فَعَّالة" استعمال صيغة كذلك فإن 
 .ثَقَّابة، َبرَّادة، فَتَّاحة

َزجَّاج، حدَّاد، : ِقياساً للداللة على االحِتراف أو ُمالَزَمِة الشيء" فَعَّال"ُيصاغُ  - ١٢
 .َسبَّاك، ّدهَّان

ذوَّاب، : الالزِم واملتعدِّيِللُْمبالغة من َمصدر الفعل الثُّالثي " فَعَّال"ُيصاغُ  - ١٣
 .أَكَّال، َدوَّار

 .كَسَّر، َخضَّر، لَمَّع: املَُضعَّف َمقيٌس للتكثري واملُبالغة" عَّلفَ" - ١٤

": انفعل"كل ِفعٍل ثالثيِّ ُمَتَعدِّ دالِّ على ُمعاجلِة ِحسِّية فُمطاِوعُه القياسّي  - ١٥
 .انكَسر، احنىن، انفََصل

 فيه عل واواً أو الماً أو نوناً أو ميماً أو راًء فالقياُسأما إذا كانت فاُء الِف 
 .امتّد، الَْتّف، ارَتّد": افَْتَعل"
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 .َتكَسَّر، تَعدَّل، تَصعَّد": َتفَعَّل"ُمَضعَّف العني هو " ِلفَعَّل"ِقياُس املُطاوعة  - ١٦

صدره يكونُ الذي أُريَد به وصُف َمفعوله بأصِل َم" ِلفاَعلَ"ِقياُس املُطاَوَعة  - ١٧
 .تباَعَد، تواَزنَ": َتفَاَعل"

 .َتفَلْطَح، َتَدْحَرج": َتفَْعلَل"وما أُِحلَق به " فَْعلَل"املُطاَوَعة من  ِقياُس - ١٨

اسَتْمَهل واسَتْنجد، : ِقياسية إلفادة الطَّلَب أو الصَّْيرورة" اسَتفَْعل"ِصيغةُ  - ١٩
 .اسَتْحَجر واسَتطال

، ّيُصَور: جلَْمع عند احلاجة، كإرادِة التمييز أو حنو ذلكُيْنَسب إىل لفِظ ا - ٢٠
 .ُجُزرّي، َوثاِئقّي، ُعّمايل، مجاِهريّي

َتوصيالت، إرسابات، َتمديدات، : جيوُز مجُع املَصدر عندما ختَتِلُف أنواُعه - ٢١
 .إشعاعات

 .َرأَبدأ، أالنَ، أَدا: َتعِديةُ الفعِل الثُّالثي الّالزم باهلمزة قياسّية - ٢٢

 النفي تقرََّر وضُع ال النافية الذي يُدل على َمعىن anأو  aيف ترمجة الّصْدر  - ٢٣
 :مركبة مع الكلمة املطلوبة فيقال مثالً

ال َيْنِفر وال متاثُلي، ال ُنقطي، ال ِسلْكي، شرطَ أن ُيواِفَق هذا االستعمال الذوَق  
 .منه السَّمع

لكّي، الّالِس:  املُّتِصل باالسم واسِتعمالُه يف لُغة الِعلمعلى حرِف الّنفي" ـال"جيوز ُدخول  - ٢٤
 .الّالَهوائّي، الّالَتماثُلِيي

ُتفَضَّلُ الكَِلَمةُ الواحدةُ على كَِلَمَتْين فأكثَر عند َوْضِع اصِطالٍح جديد إذا  - ٢٥
 .أمكن ذلك، وإذا مل ُيمِكن ُتفَضَّلُ الترمجةُ احلرفية
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د به املا ُير" ِمفْعال" والِقياس والّرسم ُتلَْتَزُم صيغةُ يف ِصَيغ آالت الكَْشف - ٢٦
ِمْرَسَمة، : ملا ُيراد به الّرسم" ِمفَْعلة"ِمطْياف، وِمْرطاب وصيغةُ : الكَْشف
 .ِمئطرة

إذا مل ميكن اشتقاُق اسِم اآللة ِمن املَعىن أو حالَت دون ذلك ُصعوباٌت أخرى  
ِمكْشاُف : افاً إىل َعَمل اآللة، فنقولُمض" ِمكْشاف"ُوِضَع السِم اآللِة اسُم 

 .شاٌف كهربائيكْاملغنطيسية، ِم

 ،"فَْرط"بكلمة  hyperتقرر أن ُيَتْرجم الّصدُر  - ٢٧

 .)٤("َهْبط"بكلمة  hypoوالصدر   

، كما "بالفعل املضارع املبين للمجهول"   able ـُتَتْرجُم الكلمات املُْنَتِهَية ب - ٢٨
 :يف

 portable  ُينقل أو ُيحمل  edible    يؤكل 

 malleable            )٥(ُيطْرق  salable  ُيباع 

 .َمْنقُولّية، َمطروقية ومبيعيَّة: وُيَترجم االسُم منها باملَصدر الصناعي  فيقال 

 :فُيقال" ِشْبه"بكلمة  oidُتَتْرجم الكاِسَعةُ  - ٢٩

 colloid شبه غََروي   metalloid  ِشْبه ِفلز 
 ـــــــ

فلـم " َهْبـط"   ـب hypo سارت وشاعـت، أما ترمجة" فَْرط "ـب hyper  ترمجة  )٤( 
 .تلق جناحاً ُيذكر
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" ُيؤكل" َيصلُح لألكل يف : فُيقال" ِِـَيْصلُح ل"أو " ـقاِبلٌ ل"  شاع أيضا استعمال  )٥( 
قابل (مثل َصهور " فَُعول"وقد ُيستعمل يف هذا اجملال أحياناً صيغة  –" ُيطرق" وقابلٌ للطّرق يف 

 ).قابل للطرق(وطروق ) للصهر
بالنَِّسِب مع األِلف "صحُّ ترمجة هذه الكاِسعة يف االصطالحات العلمية كذلك َي 

 :فَتقول" والنُّون

 metalloid   ِفِلزاينّ  

    colloid  غََرواينّ  

َعرَُّب هذا املَقْطَع ُي iumِعند تعريب أمساء العناصر الكيماوية اليت َتنتهي باملَقْطَع  - ٣٠
: كما يف) نصر تعريٌب أو َترمجة شائعـةُعما مل يكُْن السم ال" (ُيوم "ـب

 .ألومنيوم، بوتاسُيوم، كالسيوم

ُتتََّخذُ احلُروف العربية أساساً لترمجة ُرموِز العناصر الكيميائية على أن ُيترَك  - ٣١
 .نصرِللُمختصِّني اختياُر احلروف اليت َترُمُز ِلكُلِّ ُع

 –عند الضرورة  –ألعجمية اُيجيُز املَجمُع أن ُيستعملَ بعُض األلفاظ  - ٣٢
 .)٦(علىطريقة العرب يف تعريبهم

 .ُيفَضَّلُ اللفظُ العرّيب القدمي على املعرَّب إال إذا اشتهر املُعرَّب - ٣٣

ا يف اللُّغات ُيَرجَُّح أسهلُ ُنطٍْق يف َرسم األلفاظ املَُعرَّبة عند اخِتالف ُنطِقه - ٣٤
 .األجنبية

 .غرام، اجنلترا": غيناً"أو " جيماً"ات املَُعرَّبة ميف الكل Gُيْرَسْم َحرف  - ٣٥
 ــــــــ
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  جممع اللغة العربية يف القاهرةا موجز بأهم القرارات اليت اختذه-ملرفق الرابع ا
 

  ُيبدي الكثري من اللغويني حتفُّظاً له ما ُيَبرِّره يف مدى التعريب الـذي ينبغي السماح  )٦( 
 أن يبقى اهتمامنا يف نفس الوقت ُموجَّهاً إىل به، فمع اهتمامنا وَتشوُّقنا إلمناء الثروة اللفظية جيب

يانة التراث اللغوي وسالمة اللغة القومية، فما من أحد ُيريُد لأللفاظ الدخيلة أن حتتل ضرورة ِص
 .مكانة األلفاظ األصيلة يف اللغة، لذا فنحن ُنركِّز على االهتمام بالقياس واالشتقاق قبل التعريب

ا العريب هُنِقلَت إىل اللغات األجنبية وُحٌرفَْت َتُعود إىل أصلالكلماُت العربية اليت  - ٣٦
ال " احلمراء "Alhamabraإذا ما ُنِقلَت إلـى العربيـة مرَّةً أخرى، فيقال يف 

 .)٧("َتَرسانة"ال " داُر الصناعة "Arsenal، ويف "ألَْهمربا"

الدالة على الِعلم  logy ـبُتَرجَّح ِكتابةُ الكلماِت األجنبية املَُعرَّبة املُنتهية  - ٣٧
 .ولوجية، َبُيولوجية، ُسوسيولوجيةُيج: يف آخرها فُيقال" تاء"ـب

 .الكلماُت اليت شاعت بصيَغٍة خاصة َتبقَى كما اْشُتِهَرت ُنطقاً وِكتابةً - ٣٨

 .Pليقابلَ احلرف " ب"قَِبلَ اجملمُع إدخال َحرف  - ٣٩

 : لَُغِة الُعلوم، كما يفاالشتقاق من اجلاِمِد أُجيز للضرورة يف - ٤٠

كَصفاٍت للمواد املُعاجلة باهليدروجني  –ْبَرت، ُمَبلَْمر ُمَهْدَرج، ُمكَْرَبن، ُمكَ 
 .والكربون والكربيت أو بالَبلَْمَرة

 
 
 
 
 
 
 
 

 279



 ليل الترمجة والتحريرد
 
 

 ــــــــ
واللفظة  D’arsenal  َتَرسانة تعريٌب عن التركية، واللفظة التركية عن الفرنسية  )٧( 

 .يةسمأخوذة عن العربية األندل) وسواها من اللغات الالتينية(يف الفرنسية 
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