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ات  اإلاححـــــٍو
الحعدد اللغوي في بزإلااهات العالم -أوال

الترجمة الفورٍة - 1

وسخ اإلاداوالت - 2

عُة - 3              وشز الىصوص الخشَز

وهات اعحماد الحعدد اللغوي في البرإلاان اإلاغزبي: راهُا  : سِىاٍر

غُة في الجلسات العمومُة بالبرإلاان اإلاغزبي -1 امهاهُات اعحماد الاماَس

ٌ -أ يو ألا  خخُنزو اترحمتوفيو ججنهوألا حدو:  اظِىنٍز

غُتو                             . وإلىو اعسبُتوفلطومًو منَش

يو اثنوي-ب  خخُنزو اترحمتوفيوالاججنهينو:  اظِىنٍز

غُتومًو اعسبُتو وإلىو منَش

غُتو وإلىو اعسبُتوألامًو منَش

 ٌ يو السريو ألا (   4 3)جسهُبتواغيٍتو (12)ٌظخدريوجحلُمو: ووو اظِىنٍز

يو السريو اثنوي  عخمندو اعسبُتواغتوألاطُطتوو:  اظِىنٍز

غُة في وسخ اإلاداوالت ووشز القواهين - 2 إمهاهُات اعحماد ألاماَس

ٌ -أ يو ألا  عخمندو الغخينو:  اظِىنٍز

يو اثنوي-ب  عخمندواغتوألا حدةو:  اظِىنٍز

 ٌ يو السريو ألا غُتو:  اظِىنٍز سوملخفوبنالغتو منَش .  ايسخوألا ايؼسوبنالغتو اعسبُتوومعوجحٍس

يو السريو اثنوي دةو اسطمُتوبلغتو ملخحدروفيو لجلظتو:  اظِىنٍز  ايسخوألا ايؼسوفيو لجٍس

.  اعنمت

غُة في أشغال اللجان وباقي ألاوشطة البرإلااهُة - 3 ألاماَس

ة البيُات الحححُة- 4       الضزوٍر
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  :ثقدًم

غُتوولغتوزطمُتوفيودطخيزهن،و       لُنوجليموبئدز جو منَش ودألااتوبؼمنٌوإفٍس ٌعخبرو ملغسبوأألٌا

ألافيوهر و. ألاهر وٌعخبروفيوحدوذ جهوإهجنش وألامعطىوإًجنبُنومهمنوًحموالمغنزبتوالافخخنزوبه

غُتوأًلنواغتوزطمُتو"وعلىوأههو2011الفصل الخامس مً دسحور  اـددوأهدو حعدو منَش

،واخـبحوبراًوإلىوحنهبو"الدألااتوبنعخبنزهنوزؿُد ومؼترونولجمُعو ملغنزبتوبدألانو طخثىنء

. ألااِعوالئتومنهموفلط" المغنزبتوحمُعن" اعسبُتواغتوزطمُتوالمملىتو

35ًاإلاادة وووومًوحهتهن،وجىفو إلىوحينو"وعلىوأههو مً الىظام الداخلي إلاجلس اإلاسخشاٍر

غُت،وًليمومىخبو إكس زو النهينو اخىظُميو ملخعلموبمس حلوجلعُلو اطنبعو اسطميواألمنَش

 ملجلعوبخهيءو اظسألافوألا ابيُنثو اليحِظدُىُتو االشمتوالمننوجلعُلوهرهو مللخلُنثوعلىو

مظخيىوأػغنٌو ملجلع،وألااهوأنوًبرمو جلنكُنثوػس هتوألاحعنألانومعو اهُئنثو اسطمُتو ملعىُتو

و اخـيز ثو اىلُلتوبئدمنجوهرهو الغتوألا انهيقو غُت،والخيظُموألا اخعنألانوحٌي بنالغتو منَش

".  بهنوفيومجنٌو لحُنةو ابرملنهُت

غُت،و"ووووجأخسوؿدألازو النهينو اخىظُميو اريوطُحددو مس حلوجلعُلو اطنبعو اسطميواألمنَش

ت،و اموًمىعوألاهُلُنثوإدمنحهنوفيومجنٌو اخعلُم،وألافيومجنالثو لحُنةو اعنمتوذ ثو ألااٍي

غُتوفيو لجلظنثو اعميمُتو  اظندةو ابرملنهُينود خلو ملجلظينومًو طخعمنٌو الغتو منَش

ممنوًجعلو ابرملننو ملغسبيوأمنمومظؤألااُتوجمىينو اظندةو ابرملنهُينومًو"  لخنؿتوبنألطئلت"

ألاذاًواييوجخمىًومًو الُنمومظخلبالوبيظُلتهنوبـلتهنواغتوممنزطتوهر و لحمو ادطخيزي،و

غُة في الجلسات اموًمىعو ابرملنهُينومًو ملجلظينومًو" زطمُت اسحعمال اللغة ألاماَس

وممنوًلعو ابرملننو ملغسبيوأمنمومظؤألااُتوجمىينو اظندةو"الخاصة باألسئلة"العمومُة 

يهنثومخخللتو  ابرملنهُينومًوممنزطتوهر و لحمو ادطخيزي،وألاهر ومن ًجعلىنوأمنموطِىنٍز

علمىنوأنوإػيناُتو الغتوهيوإػيناُتوطُنطُتو ًـعبوالاخخُنزوفُمنوبُنهن،وخنؿتوإذ ومن

بنادزحتو ألالى،وألااهر وطُيينومًو حدزوفيومحطتوأألالىو اخعسفوعلىو اخجنزبو ادألااُتوفيو

 .هر و ملجنٌ
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الحعدد اللغوي في بزإلااهات العالم-أوال
1 

وإلىو وووغنابنومنوًخالشمو اخىيعو اعسقيوألا اثلنفيوبناخعددو الغيي، اريوحعمدو اىثيرومًو ادألٌا

ت،وهخعبيرو عنثوًيينو اهدفومنهنوحمنًتو كلُنثو الغٍي ظهوألاحمنًخهوبنعخمندوحؼَس جىَس

. أطنس يوالدًملس طُتوألاحليقوإلاوظننوفيوعـسهنو لحنلي

و اتيو خخنزثوجسطُموهر و اخعددوفيو ووووألافيوهر وإلاطنزوهلدموهمنذجواعددومًو ادألٌا

. دطنجيرهن

و مخعددةو الغت– دألٌا و  زىنئُتو الغت– دألٌا  

 ادؼُىُتوألا اظليفنهُتو

 ألاعددومًو الغنثو اـغيرة

توألاو ابىغناُت حؼُييطليفنهُن   ابىغالدٌؽ إلاهجليًز

توألاو الُدجيو إلاهجليًز

 ألا اهىدي

 بلجُين  السوظُتوألاو الالمنهُت فُدجي

توألاو اهىدًتوألا  15إلاهجليًز

 اهجتوحهيٍت

توألاو السوظُت  اهىد  هىد  إلاهجليًز

توألاو لحنألاطنوألاوإلاًبيو إلاهجليًز

 ألا اُيزألابن

ن دًت هُجيًر  فىلىد   الىلىدًتوألاو اظٍي

ت زألامنهُن عددومًو الغنثو لجهيٍت  إًساىد  إلاًساىدًتوألاوإلاهجليًز

و توألاو اـِىُتوألا اخنمٌي  ملنايًز

ت  ألاإلاهجليًز

توألا اظي حلي طىغنفيزة  هُيُن إلاهجليًز

 السوظُتوألاو ملنهُتوألاو

 إلاًطناُت

ظس  توألاو اعسبُت طَي  إطس ئُل  اعبًر

 اـسبُتوألاو اىسألا جُتوألاو

 اـسبُتوألاو اظليفُىُتوألاو

. مللدألاهُت  

ت ًيغصالفُن  مناطن  ملناطُتوألاوإلاهجليًز

                                                 
  

: المعلوماث في هذا الباب مستقاة من مقالت1
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توألاو ملناطُت  ن  ملنايًز  منايًز

ينهص توألا فٍس لُن إلاهجليًز  حىيبوإفٍس

 

و اتيو خخنزثو عخمندو اخعددوفيو خخُنزو منويهمىنوبنألطنضود خلوهر و ايظُجومًو ادألٌا

اغتهنو اسطمُتوهيوأهىنوالوهجدودألااخينو زيخينوحعخمد نوهلعو ملظطسةواخطبُموطُنطتهمنو

.  الغيٍتود خلو ابرملنن،وفبلدزومنوهىننواغنثومخعددةوهجدوحليالومخعددةوهراً

و خخنزثو عخمندو الغنثو اتيوجدظموبيينهنواغنثو فيو"  كلُت"فئذ وونهذوهىننودألٌا

مخخلفوأبعندو اعملو ابرملنوي،وفئنودألاالوأخسىوحددثوهر والاعخمندوفيوهي حيومحـيزةو

. بؼيلودكُم

وٌظخطُعوأعلنءو ابرملننو اخحدروبلغخينومًوبينو الغنثو اسطمُتوأألاو ووووووفليوعددومًو ادألٌا

نوألاإطس ئُلو:  ايطىُتومثنٌ لُنوألامناطنوألامنايًز  ابىغالدٌؽوألابلجُينوألاهىد وألافُىلىد وألاحىيبوإفٍس

. ألاهُيُنوألاإًساىد وألاهُيشٍالهد 

وًحمواعليو ابرملننو اخحدروبثالرواغنث،ومثنٌ ظس و: وفيوعددوآخسومًو ادألٌا طَي

الهين . ألاحصزو الُدجيوألاطٍس

وأخسىوٌظخطُعو اعليو ابرملنويو اخحدروبأزبعوإلىو : واغتوأألاواهجتومخخللت15ألافيودألٌا

ن: مثنٌ . حؼُييطليفنهُنوألاو اهىدوألاوًيغظالفُنوألاوهُجيًر

ألاأحُنهنوًبلىو اي كعوبعُد وعًوإلامينهُنثو ملخنحتوالعلي،وفليوهُيشٍالهد ومثالوامو

أبد وزغمووينهنواغتوزطمُت،وفيوحينوًخمو طخعمنٌوعددومًو الغنثو"  ملنألازٍت"ًخمو طخعمنٌو

يغيطالفُنو ظس وألا اهىدوألٍا . بؼيلومىخظموفيو اىلنغو ابرملنويوفيوولومًوطَي

ألاالخعسفوبؼيلوأعمموعلىو ملمنزطنثو ادألااُتوفيوهر و لخـيؾ،وًمىىىنو عخمندو

:  ملحنألازو اخناُت

 الترجمة الفورٍة- 1

وأعالهو و ملؼنزوإايهنوفيو لجدألٌا  مسومعلدوفيوهر و لخـيؾ،وذاًوأنوهـفو ادألٌا

ٌعخمدوهرهو اترحمتوفُمنوالٌعخمدهنو اىـفوآلاخس،وذاًوأههواِعوهىننوإحمنعوأألاوجي فمو

وأهمُتوهرهو لخدمت . حٌي

والوًليموبهرهو اترحمتوإالوابعمو الغنث مثالوفيو: ألامًوجموفئنو اعددو اىبيرومًو ادألٌا

ظس و اترحمتو اليزٍتوجخموإلىو السوظُتوألا ملنهُت،وألااِعوإلاًطناُت . طَي
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وأخسىو اترحمتوجخموفيو ججنهودألانوآلاخس،ومثالوفيوإطس ئُلو اترحمتو اليزٍتوجخمومًو ألافيودألٌا

تودألانو اعىع .  اعسبُتوإلىو اعبًر

و اتيوال ت،وفليوهُيُنو ألاوجبرزو ادألٌا حعخمدوهرهو اترحمتوميكلهنوبيينهنواِظذوكسألاٍز

لُنوًلترقوبأعلنءو ابرملننوفهمو الغخينو اسطمُخين . ألاحىيبوإفٍس

تواغتوألاطىُت،وًمىًوألعلنءو ابرملننو اخحدروبنالغنثو نوحُثوإلاهجليًز ألافيوهُجيًر

ت،واىًوالاعخبنز ثو اخلىُتو ًوعلىو اخحدروبنإلهجليًز توإذ وونهي وغيروكندٍز  لجهٍي

 .ألاالاكخـندًتوحناذودألانوإحد رومـنلحوالترحمتوأألاوالترحمتو اليزٍت

وسخ اإلاداوالت - 2

وبناترحمتو اليزٍتوبؼيلوألازُمومعوبعمو« Transcription »  وسخ اإلاداوالتًسجبط

. الاطخثىنء ث

و اتيوالجلدموخدمتو اترحمتو اليزٍت،وجيؼسو ملد ألاالثوبلغتوألا حدةوفلط . عميمنو ادألٌا

توفلط،وألافيومناطنوبنملناطُتوفلط نوألاوهُيُنوألاهُيشاىد و ملد ألاالثوجيؼسوبنإلهجليًز . فليوهُجيًر

لُنوألاحؼُييطليفنهُنو الخننوجليمننوبناترحمتو اليزٍت،وفئنووؼسو ملد ألاالثو أمنوفيوحىيبوإفٍس

تو. ًخموبنالغخين أمنوفيوإطس ئُلوألازغمو عخمندهنو اترحمتو اليزٍت،وفنملد ألاالثوجيؼسوبناعبًر

 . فلط

و اتيوجيؼسومد ألاالتهنوبأهثرومًواغتوًمىىىنو اخمُيزوبينوجيحهين : وألاد خلو ادألٌا

  ٌ وجليموبطبعومد ألاالتهنوبنالغخينو اسطمُخينو: ألا وهجدوفُهوعدد ومًو ادألٌا

نوألاطىغنفيزة: مثنٌ.  ملعخمدجين لُنوألاوًيغيطالفُنوألاومنايًز . هىد وألاوحىيبوإفٍس

سوألا حدوألابنالغتو اتيوجموحظلُمهنوبهن: اثنوي  مثنٌو. وًخموفُهووؼسو لخطنبنثوفيوجلٍس

ظس وألاوحؼُييطليفنهُنوألابلجُين الهينوألاوإًساىد وألاوطَي . فىلىد وألاطٍس

. وجعمل بلجُها وفىلىدا على وشز ملخص باللغحين

عُة- 3  :وشز الىصوص الخشَز

عُةكدوجأخرو ملظأاتوفُمنوًخفو وبعد وكدووشز الىصوص الخشَز وفيوبعمو ادألٌا

. ًخخلفوعًوذاًو ملعخمدوفيووؼسو ملد ألاالث

توفلط،وهجدوبأنو: مثنٌ فيوهُيُنوألامناطنوحُثو ملد ألاالثوألا ايزنئموجيؼسوبنإلهجليًز

.  اىفو انهنئيوًخمووؼسهوبناظي حلُتوفيوهُيُن،وألاوفيومناطنوبنملناطُتوبنادزحتو ألالى
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عومخيفسواِعوفلطوبنالغخينو ايطىِخينو ملخعنزفوعليهمنوألاهمنو ظس و ادؼَس فيوطَي

". بناسألامنوؽ" السوظُتوألا ملنهُت،وألااىًوأًلنوبنالغتو اسطمُتو اثناثتوألاهيوإلاًطناُت،وألاأًلنو

تو دًتوإالوفيوحنالثوحـٍس نوبنالىلىدًت،وألاالًيؼسوبناظٍي عوًيؼسوحـٍس وفيوفىلىد و ادؼَس

. « Warrants »ألاد خلوهُئنثومحددة،وعىدمنوًثنزوميكيعو

وطبعا ثبقى عملُة ثدبير الترجمة في أبعادها اإلاخحلفة مهلفة، ولصُقة بمدى ثوفز  

البرإلااهات على عىصز بشزي مافي، دائم، ومؤهل، مما ًحول دون ثقدًم هذه الخدمة في 

ا"بعض البرإلااهات خاصة في الدول الىامُة، لما في  لنً الدول اإلاحقدمة لِسد " هُجيًر

. بمىأى عً هذه ؤلاشهالُة

و اخنليو ايكعُنثو ملخخللتولحنالثو اترحمتوفيوعددومًوبسملنهنثو  لخفو لجدألٌا ألٍا

 : اعنام

الترجمة الحهلم الدولة 

الفورٍة 

وسخ 

اإلاداوالت 

ز  ثقاٍر

اللجان 

الورائق 

ة  ؤلاداٍر

الداخلُة 

ع  الخشَز

 الالمنهُتوبلجُينو

ألا السوظُتو

اغتومىبرووعمو

 اـيثو

 الالمنهُتو

ألا السوظُتو

 الالمنهُتو

 ألا السوظُت

 الالمنهُتو

 ألا السوظُت

توهىد و إلاهجليًز

ألا السوظُتو

تووعمو إلاهجليًز

ألا السوظُتو

تو إلاهجليًز

 ألا السوظُت

تو إلاهجليًز

 ألا السوظُت

تو إلاهجليًز

 ألا السوظُت

 حؼُيي

طليفنهُنو

 ادؼُىُتو

ألا اظليفنهُتو

ألابعمو الغنثو

 ايطىُتو

 

اغتومىبروالو

 اـيثو

 ادؼُىُتو

ألا اظليفنهُتو

 ادؼُىُتو

 ألا اظليفنهُت

 ادؼُىُتو

 ألا اظليفنهُت

تو الُدحُتوفُدجيو الاهجليًز

 اهىيطخنويو

توالو الاهجليًز

فلطو

تو تالاهجليًز ت الاهجليًز  الاهجليًز

دًتوفىلىد و اغتومىبروالو الىلىدًتو اظٍي

 اـيثو

 الىلىدًتو

ألاملخفو

دًتو بناظٍي

 الىلىدًتو الىلىدًتو

دًتو ألا اظٍي

تو اهىدو  اهىدًتوإلاهجليًز

تو15ألا واغتوحهٍي

 اهىدًتووعمو

تو ألاإلاهجليًز

 اهىدًتو

تو ألاإلاهجليًز

 اهىدًتو

ت  ألاإلاهجليًز

ت   اهىدًتوألاإلاهجليًز
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توإًساىد و الاهجليًز

ألاالاًساىدًتو

مًو

إلاًساىدًتو

تو اإلهجليًز

فلطو

تو الاهجليًز

ألااغتومىبرو

 اـيثو

تو إهجليًز

ألاإًساىدًتو

تو إهجليًز

 ألاإًساىدًت

توألاإًساىدًت  إهجليًز

توألا اعسبُتوإطس ئُلو مًو اعبًر

 اعسبُتو

تو العبًر

فلطو

توفلطو تو اعبًر ت اعبًر ت  اعبًر    اعبًر

توألاوهُيُنو إلاهجليًز

 اظي حلُتو

توالو إلاهجليًز

فلطو

تو تإلاهجليًز ت إلاهجليًز  إلاهجليًز

نو تومنايًز توألاوإلاهجليًز  ملنايًز

 

تووعمو  ملنايًز

تو إلاهجليًز

تو  ملنايًز

ت  إلاهجليًز

تو  ملنايًز

ت  إلاهجليًز

ت توإلاهجليًز   ملنايًز

تومناطنو   ملناطُت  ملناطُت ملناطُتو ملناطُتوفلطوالو ملناطُتوألاإلاهجليًز

توألا ملنألازٍتوهُيشاىد و الاهجليًز

 

توالو الاهجليًز

فلطو

تو تالاهجليًز ت الاهجليًز  الاهجليًز

نو توألا لحنألاطنوووووهُجيًر الاهجليًز

ألاإلاًبيوألا اُيزألابنو

توالو الاهجليًز

 فلط

ت ت الاهجليًز ت الاهجليًز  الاهجليًز

ٌ طىغنفيزةو تو-  اخنمي  الغنثو الغنثو زبعتووعموألاإلاهجليًز

 زبعتو

 الغنثو

 زبعتو

 

 ------

حىيبو

لُنو إفٍس

تو الاهجليًز

ينهصو ألا فٍس

توالو الاهجليًز

ينهصو ألا فٍس

تو الاهجليًز

ينهصو ألا فٍس

 الغنثو

 زبعتو

 ------

الهينو الهىُتوطٍس  اظٍس

و ألا اخنمٌي

تو ألاإلاهجليًز

اغتومىبرووعمو

 اـيثو

   

ظس و  ملنهُتوألا السوظُتوطَي

ألاإلاًطناُتو

 ملنهُتو

ألا السوظُتو

اغتومىبرو

 اـيثو

 ملنهُتو

 السوظُتو

إلاًطناُتو

تو توإلاهجليًز إلاهجليًز

 الغنثو زبعتوًيغظالفُنو

 اسطمُتوألا الغنثوو

 ايطىُتو

 ولو الغنث ولو الغنثولو الغنثومخعددةووعمو
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وهات : راهُا  غُة  ألاإدماجسِىاٍر  :في البرإلاان اإلاغزبيماَس

يهنثو عخمندو اخعددو الغييوفيو ابرملننو ملغسبيوبنخخالفومجنٌو جخخلفوطِىنٍز

 طخعمنٌوهر و اخعدد،مًوخالٌو اخمُيزوبينو اؼلهيوحُثوهجدوأهلظىنومي حهينوفيوحناتو

لُذو غذوألاجنٍز خعلمو مسوبخمنَش غُتوألٍا  عخمندو اترحمتو اليزٍتوأمنموزالرواهجنثوالغتو منَش

ألاحؼلحُذ،وأمنوفيو ملجنٌو اىخنبيوأيوعىدمنوًخعلمو مسووبنايسخوألا ايؼسوألا ابُنهنثو

غُتوفيوطنبعهنو ملعُنزي  . ألا لخالؿنث،وفئنو مسوًخيكفوهىنوعلىو منَش

غُة في الجلسات العمومُة بالبرإلاان اإلاغزبي-1 : إمهاهُات اعحماد ألاماَس

غُتوولغتوزطمُتو،وأؿبحو ابرملننو ملغسبيوبمجلظُهومدعي وإلىو اخلىيرو بعدوجبنيو منَش

فيوؿُغتوإلدز جوهرهو الغتوفيوأػغناهوخنؿتومنهنوجلًو ملدظمتوبناعلىُت،وألا ملخمثلتوأطنطنو

و اريوجدظموبهوهرهوللحعدد اللساويفيو لجلظنثو اعميمُت،وألاهيوأمسواِعوطهالوبناىظسو

غد :  الغت،وألا اريوًخمظهسوفيوزالرواهجنث فُد– ثماَس  .جشلحُد- ثاٍر

 غُتوولهن  .فناخعددوٌعنيوكسألازةوجيفيرو اترحمتوبجنهبو اعسبُتوإلىو الهجنثو منَش

 ألا اخعددوًلسقوكسألازةوجيفسو ابرملننوعلىومترحمينوفيزٍين،وًخعينوفيوولوألا حدومنهمو

 : إمن

 .إجلننواهجتومحددةوإلىوحنهبو اعسبُت*

 .أألاوإجلننو الهجنثو اثالروإلىوحنهبو اعسبُت*

ً،وٌظخيحبو لحظموبدء وفيو خخُنزوأطنس يوًخعلموب ،واثجاه الترجمةألاوالاخخُنزوبينو مٍس

يهينو اخناُين : ألاهجدوأهلظىنوفيوهر وإلاطنزوأمنمو اظِىنٍز

 

و ألاول -أ اخحُار الترجمة في اثجاه واحد : السِىاٍر

غُة            . إلى العزبُة فقطمً ألاماَس

غُتوإلىو اعسبُت)وفيوحنٌو خخُنزو اترحمتوفيو ججنهوألا حدو اهطالقا مً ،و(أيومًوالامنَش

غُة فيوهرهو لحناتوًخيحبو. فزضُة أن الجمُع ًفهم العزبُة وأن هىاك مً الًفهم ألاماَس

غُتوهحيو اعسبُتوبنالهجنثو اثالر  :جيفيرو اترحمتومًوالامنَش
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 إلى                                 مً
لُذو جٍس

 

غذووو اعسبُتو جمنَش

 

حؼلحُذو

 

مهمتو اترحمتومًوأحدوبوٌعهدوايلوألا حدومنهمورالذ مترجمينوألاهر وٌظخيحبوجيفيرو

غُتو اسئِظُتوهحيو اعسبُت . أاظًو منَش

 

 

و الثاوي-ب  اخحُار الترجمة في الاثجاهين :السِىاٍر

غُةمً العزبُة  .  إلى ألاماَس

غُة  .  إلى العزبُةمً ألاماَس

فيوحنٌو خخُنزو اترحمتوفيوإلاججنهين،وألا هطالكنومًوفسكُتوأنو اترحمتوالحعنيوألا كعو

 اظؤ ٌوألاملدمو لجي بوفلط،وألاإهمنوتهموحمُعومًوًخنبعو لجلظتو اعنمتومًو ملغنزبتو

ًود خلو النعتوألاخنزحهن .  لحنكٍس

يهينوفسعُينو زىين يوهجدوأهلظىنوأمنموطِىنٍز : فيوإطنزوهر و اظِىنٍز

و الفزري ألاول  ة  (12) ٌسحدري ثحقُق :السِىاٍر  (أي): (  4 3)ثزلُبة، للترجمة اللغٍو

لُذو مًو اعسبُتوهحيوجٍس

غذو مًو اعسبُتوهحيوجمنَش

مًو اعسبُتوهحيوحؼلحُذو

لُذوهحيو اعسبُتو مًوجٍس

غذو لُذوهحيوجمنَش مًوجٍس

لُذوهحيوحؼلحُذو مًوجٍس

غذوهحيو اعسبُتو مًوجمنَش
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غذوهحيوحؼلحُذو مًوجمنَش

لُذو غذوهحيوجٍس مًوجمنَش

مًوحؼلحُذوهحيو اعسبُتو

لُذو مًوحؼلحُذوهحيوجٍس

غذو مًوحؼلحُذوهحيوجمنَش

ا  و مهلف مادًا وبشٍز هذا السِىاٍر

و الفزري الثاوي ، أي أن العزبُة لغة وسُطة ًقلص مً الهلفة باعحماد :السِىاٍر

 ً غي ثحم بداًة هحو العزبُة ومنها هحو اللساهين آلاخٍز . الترجمة مً أي لسان أماَس

 

 الترجمة الفورٍة                                   اإلاححدذ        

ووووووووووو اعسبُتواللغة الوسُطة                   

لُذوالعزبُة حؼلحُذوووووووووووووووو وووووووووووووجٍس

غذووووووووووووووووووووووووووووووووووووحؼلحُذو جمنَش

غذو لُذووووووووووووووووووووووووووووووووووووووجمنَش جٍس

 

يهنثومجخمعتومسجبطتو ود خلو لجلظتو اعنمت،وبالترجمة الفورٍةألاجبلىوهرهو اظِىنٍز

. دألانووسخو ملد ألاالث،وألاوؼسو الي هينوألا الر نوٌظخدعُننوفخحو اىلنغوفيو ججنهنثوأخسى 

غُة في وسخ اإلاداوالت، ووشز القواهين-2  :إمهاهُات اعحماد ألاماَس

يهنًً : إلاججنهنثوفيوهر وإلاطنزوًمىًوأنوجلخفوفيوطِىنٍز

و ألاول -أ اعحماد اللغحين : السِىاٍر

دةو اسطمُتودوٌعم و ابرملننوفيوهر وإلاخخُنزوإلىووسخو ملد ألاالثوألاوؼسهنوفيو لجٍس

تومعن غُتو ملعُنٍز . بنالغخينو اعسبُتوألا منَش

و الثاوي-ب اعحماد لغة واحدة : السِىاٍر

و الفزري ألاول  دةو اسطمُتوبنالغتو :السِىاٍر وسخو ملد ألاالثوألاوؼسهنوفيو لجٍس

غُة  اعسبُتوومعو ز ملخص عنها باللغة ألاماَس  .ثحٍز
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و الفزري الثاوي دةو اسطمُتوإمنو :السِىاٍر باللغة وسخو ملد ألاالثوألاوؼسهنوفيو لجٍس

غُة وأالعزبُة . بحظبواغتو ملخحدروفيو لجلظتو اعنمتو باللغة ألاماَس

غُة في أشغال اللجان وباقي ألاوشطة البرإلااهُة -3 : ألاماَس

بناىظسواليللتو ملناُتو ابنهلتو ملخيكعتوالترحمتو اليزٍتوألػغنٌو الجننوألابنقيو

 وؼطتو ابرملنهُت،وًمىًو اخلىيروفيومسحلتوأألالىوفيوإؿد زوملخـنثوبؼأنوأػغنٌو

 الجنن،وألابُنهنثوألابالغنثوبؼأنوبنقيو وؼطتو ابرملنهُتومًوأػغنٌو ملىخب،وألاأوؼطتو

غُت .  ادًبليمنطُتو ابرملنهُتوألاهدألا ثوألاأًنمودز طُتوبنالغتو منَش

ة- 4 : البيُات الحححُة الضزوٍر

يو اريوطِخمو خخُنزهو،وفئههوًخيحبوفيو حي ٌوولهنوجيفيرو ادعمو أًنووننو اظِىنٍز

 عبر الحيسُق فُما بين مجلس ي البرإلاان مً   أجل ثيهئ الظزوف والبيُات اهرهو اعملُت،

،واللوجِسخُنُة الالسمة لضمان ثفعُل هذه اإلاقحضُات على مسحوى أشغال اإلاجلس

: ألاهر ومنوٌظخدري

 غُت،والخيظُمو إبس مو جلنكُنثوػس هتوألاحعنألانومعو اهُئنثو اسطمُتو ملعىُتوبنالغتو منَش

وأهجعو اخـيز ثو اىلُلتوبئدمنجوهرهو الغتوألا انهيقوبهنوفيومجنٌو ألا اخعنألانوحٌي

 .  لحُنةو ابرملنهُت

 غُت تو ملخخــتوفيو اترحمتومًوألاإلىو الغخينو اعسبُتوألا منَش  . ابحثوعًو طسو ابؼٍس

 غُت - معوإمينهُتو الجيءوإلىو اخعنكد- جيفيرومترحمينوًخلىينو الهجنثو اثالرواألمنَش

ينو اىخنبيوألا اؼليي   .إلهجنشو اترحمتوعلىو ملظخٍي

 إلاطخعنهتوبمخخــينومًوأحلوألاكعووكنعدةومعطُنثو ؿطالحُتوحظسعومظلظلو

.  اترحمتوألاجللفوهي مؽو لخطأوإلاوظنوي

  

 


