
أسماء المنظمات  موجز المبادئ التوجيهية المتعلقة بترجمة
  غير الحكومية وما كان بمنزلتها

  أمساء املنظمات غري احلكومية وما كان مبنزلتها. ، كقاعدة عامة،تترجم  -١

  ما يلي: يستثنى من هذه القاعدة  -٢

 اأو مــــا كــــان علــــى شــــاكلتهمــــا تعــــذر ترمجتــــه مــــن أمســــاء األعــــالم   (أ)  
صــوتيا حســب نطقــه يف االســم عنــدها  ؛ وينقــلختصــرةواألمســاء امل

 الكتابــــة بــــاحلروف العربيــــة مــــا تعــــذرويســــتثىن مــــن  .اللغــــة األصــــل
  لفظ أجنيب الختالف النسق الصويت؛ جئته من

د االسم بلغة غري معروفة، وينطبق عليه احلكـم الـوارد يف الفقـرة ورو   (ب)  
  الفرعية (أ)؛

  اشتهار االسم بلغته األصل؛   (ج)  

  ، مما يوجب الرجوع إليه.عريب األصلكون االسم   (د)  
  إثر الرتمجة اليت توضع له. األجنيب بلغته األصل االسمُ املرتجم  يف النص يورد مرة واحدة  -٣  

  
  
  
  
  
  
  
  

سماء المنظمات غير ورقة أساسية بشأن المبادئ التوجيهية في ترجمة أ
  وما كان بمنزلتها الحكومية



  
احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة  يقـــدر عـــدد املنظمـــات غـــري  

الوطنية مبئات اآلالف، وليست ترمجة أمساء هـذه املنظمـات إىل اللغـة العربيـة أمـرا 
  هينا العتبارات شىت منها ما يلي:

(أ) أن اللغـــــة العربيـــــة مـــــن اللغـــــات الســـــامية الـــــيت ال تستســـــيغ اســـــتخدام   
دي األوريب إال عنــــد الضــــرورة حــــروف اللغــــات املنتميــــة إىل النظــــام اللســــاين اهلنــــ

  القصوى؛
(ب) أن أمســاء بعــض املنظمــات غــري احلكوميــة طويلــة لدرجــة أن كتابتهــا   

حبروف عربية ينال من مجالية اللغة العربية أكثـر ممـا لـو أورد بـاحلروف الالتينيـة أو 
  اكتفي باإلشارة إليها باستخدام خمتصٍر عنها؛

نـــاع عـــن ترمجـــة مـــا ال يقبـــل الرتمجـــة (ج) أن نظريـــة الرتمجـــة تـــدعو إىل االمت  
  (ويشار إليه عموما بعبارة: ما يشري إىل نفسه وليس له معىن).

وانطالقــا مــن هــذه االعتبــارات، جــرى اســتخالص املمارســات الشــائعة يف   
التعامــل مــع أمســاء املنظمــات غــري احلكوميــة باســتقراء عــدد مــن قــوائم أمســاء تلــك 

ـــــك قائمـــــة أمســـــاء  املنظمـــــات غـــــري احلكوميـــــة ذات املركـــــز املنظمـــــات، مبـــــا يف ذل
االستشــاري لــدى اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي وقائمــة أمســاء املنظمــات غــري 
احلكومية اليت ترد مرتمجة إىل أربع لغات يف موقع الـدائرة اخلـارجي، وقـوائم أخـرى 
متاحــة علــى شــبكة اإلنرتنــت. ومت االســتفادة كــذلك مــن ممارســات دوائــر الرتمجــة 

ســـيما دائـــرة الرتمجـــة الصـــينية الـــيت تتقاســـم مـــع العربيـــة خاصـــية عـــدم األخـــرى، وال
  االنتماء إىل اللغات اهلندية األوروبية. 

  وفيما يلي خالصة هلذه املمارسات:  
الحــاالت التــي يجــري فيهــا تعريــب اســم المنظمــة غيــر الحكوميــة أو   -أوال 

  ترجمته
يزيــة والفرنســية واضــحة القاعــدة املتبعــة يف دوائــر الرتمجــة اإلســبانية واالنكل  

وهــي أن اســم املنظمــة غــري احلكوميــة يــرتجم إذا كــان لــه مقابــل رمســي أو مقابــل 
راســخ. أمــا دائــرة الرتمجــة الصــينية فممارســتها قريبــة مــن ممارســتنا، وهــي أن اســم 
ـــه األصـــل إذا تعـــذر  ـــه معـــىن ويـــرتك بلغت ـــة يـــرتجم إذا كـــان ل املنظمـــة غـــري احلكومي

لقاعدة األساسية املتبعة يف التعامل مع تلك األمسـاء. فهمه. وهذه املمارسة هي ا



ــا وقــد أصــبح تــوافر أدوات البحــث وســبل  مــعأوجــب يف الوقــت الــراهن  التقيــد 
احلصول على املعلومات. فما من منظمة غري حكومية، وال سيما املنظمات غـري 

أو  احلكومية اليت تتمتع باملركز االستشاري لدى اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي
الساعية إىل احلصول على ذلك املركز، إال وهلا موقع على الشـبكة العامليـة يعـّرف 

الــيت ــا وبرســالتها وأهــدافها وأنشــطتها. وقــد أصــبحت املنظمــات غــري احلكوميــة 
تنحـــو أكثـــر فـــأكثر إىل  حمليـــة قليلـــة التـــداول،إىل البلـــدان الناطقـــة بلغـــات  تنتمـــي

 هــذه املواقــع صــة، أو ختصــيص صــفحات يفإنشــاء مواقعهــا باللغــة االنكليزيــة خا
  .ذيوعتورد ضمنها مجيع املعلومات املهمة اليت تضمن هلا الرواج وال اتبتلك اللغ

  (أ) التعريب:  
  يعّرب اسم املنظمة احلكومية:  
  عربيا في األصلإذا كان اسم املنظمة   ’١‘  
  أمثلة:

Arab Federation for Engineering Industries 

  االحتاد العريب للصناعات اهلندسية
Arab Organization for Human Rights 

  املنظمة العربية حلقوق اإلنسان
General Arab Women Federation 

  االحتاد العام للمرأة العربية
Union of Arab Jurists  

  احتاد احلقوقيني العرب
Amicale Marocaine des Handicapés 

  وقنيالودادية املغربية للمع
  باللغة العربية مقابل رسميإذا كان السم املنظمة غري احلكومية   ’٢‘ 
ا ووثائقهــا باللغــة العربيــة أو هلــا    وهــذا يعــين أن املنظمــة تتعامــل يف مراســال

 موقع رمسي ترد فيه اللغة العربية باعتبارها لغة رمسية للموقع.



  أمثلة:
Amnesty International 

  منظمة العفو الدولية
Médecins Sans Frontières 

  ظمة أطباء بال حدودمن
  

  راسخا باللغة العربيةإذا كان اسم املنظمة غري احلكومية   ‘٣’  
فــإذا تــرجم اســم املنظمــة غــري احلكوميــة بشــكل مــا ورســخ  مقابلــه بالعربيــة   

  يف الوثائق ترك على حاله.
  مثال:

International Organization against Trachoma  
  ")يبالرمد احلبيّ (وليس " الرتاخوما ية ملكافحةاملنظمة الدول

  
  الترجمة:  (ب)  
  يرتجم اسم املنظمة غري احلكومية:  
  إذا كان اسم املنظمة غري احلكومية مفهوما وتستساغ ترمجته.   
ويف هـــذه احلالـــة يـــرتجم االســـم إىل العربيـــة مث يـــنص عليـــه مـــرة واحـــدة بـــني   

 يف التوسع يف البحث. قوسني بلغته األصل، تيسريا على الراغبني 

  أمثلة:
  )Africa Genetics Associationالرابطة األفريقية لعلم الوراثة (

  )Christian Peace Conferenceاملؤمتر املسيحي للسالم (
S0S-Racisme  

  )SOS-Racisme( منظمة اإلنقاذ من العنصرية



يا الحاالت التي يجري فيها نقل اسم المنظمة غير الحكومية صوت  -ثانيا 
  وفقا لطريقة نطقه في لغته األصل

يكتب اسم املنظمة غري احلكومية حبروف عربية، مع إضافة كلمة حتدد   
  رابطة يف احلاالت التالية:’’أو ‘‘ مؤسسة’’أو ‘‘ منظمة’’هويتها مثل 

أو مبنزلة اسم العلم، اسم علم إذا كان اسم املنظمة غري احلكومية   )١(  
. فإذا حلق اسَم العلم إضافة من  ة األصلكما ينطق يف اللغاالسم   كتبي

كتوب وجب ترمجة اإلضافة وإحلاقها باالسم امل ،كلمات معجمية مفهومة
   .بطريقة نطقه يف اللغة األصل

  أمثلة:
  Bertelsmann           برتلسمان

  
  Carl Zeis                كارل تزايس

Helen Keller International 

  الدولية‘‘ هيلني كيلر’’مؤسسة 
Abdul Momen Khan Memorial Foundation 

  مؤسسة ختليد ذكرى عبد املؤمن خان
Bernard Van leer Foundation 

  مؤسسة برنارد فان لري
) إذا كان اسم املنظمة غري احلكومية يرد بلغة حملية غري مفهومة، ٢(  

  وكان قصريا ال يؤثر نقله عن األصل يف مجالية النص العريب.
  

  مثال:
Tamaynut 

 (اللهجة األمازيغية) اينوتمنظمة مت

Akina Mama Wa Afrika 



  منظمة أكينا ماما وا أفريقيا (اللهجة األوغندية)
 

  ) إذا كان اسم املنظمة غري احلكومية مركبا أو خمتصرا وكان شائعا.٣(  
(Oxford Famine Relief Organization) OXFAM 

 منظمة أوكسفام

Africare 

  منظمة أفريكري
  املنظمة باسم عام يعامل معاملة اسم العلم إذا اشتهرت  (دـ)  
  مثال:

CHANGE 

 منظمة تشينج

 الحاالت التي يورد فيها االسم بلغته األصل  –ثالثا 

يورد االسم بلغته األصل عندما يكون طويال وبلغة حملية غري مفهومة مبا جيعل 
 ترمجته متعذرة ونقله صوتيا غري مستساغ. واهلدف من هذه الطريقة هو تفادي

جي االسم األجنيب إذا نقل صوتيا حبروف  اللبس وجتنيب القارئ صعوبة 
  عربية. ومن األمثلة على ذلك: 

Akina Mama Wa Africa.  


