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  ثالثا - خدمات املؤمترات 
خدمات االجتماعات 

تتـــوىل إدارة اجلمعيـــة العامـــة واملؤمتـــرات مســـؤولية توفـــري 
اخلدمـات الالزمــة لالجتماعــات، مبـــا يف ذلــك الترمجــة الشــفوية، 
وتدويـــن حماضـــر اجللســات، وحتريــر الوثـائق وترمجتـــها ونســخها 

وتوزيعها. 
وميكـن أن توجـــه أي استفســارات عامــة تتصــل باخلدمــات 
S- الالزمـة لالجتماعـات إىل قســـــــــم مراقبـة االجتماعـات (الغرفــة
1537، اهلاتف الفرعي 6540-3). أما االستفسارات املتصلـة بالوثـائق 

S، اهلاتف الفرعـي  فتوجــــــــه إىل قسم مراقبة الوثائق (الغرفة 1552-
 .(3-6579 
 برنامج اجللسات 

تعـد وحـدة خدمـة االجتماعـات، يوميـــا، برنــامج جلســات 
اليـوم التـايل. وينشـر هـذا الربنـامج يف �اليوميـة�، مـع ذكـر القاعــة 
الـيت تعقـد فيـها كـل جلسـة وسـائر املعلومـات املتصلـة باجللســـات. 
وميكـن توجيـه االستفسـارات املتعلقـة جبـدول اجللسـات إىل وحـــدة 

 خدمة االجتماعات (اهلاتف الفرعي 3-7348). 
مدة اجللسات 

يف العادة، تعقد اجللسات الصباحية من السـاعة ١٠/٠٠ إىل 
ــــاعة ١٥/٠٠ إىل  الســاعة ١٣/٠٠، واجللســـات املســائية مــن الس

الساعة ١٨/٠٠. 
ونظرا إىل كثرة الطلب على عقـد اجللسـات ولكـون املرافـق 
املتاحة لعقدها حمدودة، من الضروري بـدء اجللسات يف مواعيدهــا 
وااللتزام إىل أقصى حد باملواعيـد احملددة أعاله مما يتعني معـه حـث 
املندوبـــني علـــى حضـــور اجللســـات يف موعدهـــا املقــــرر. ومــــن 
املستصوب أيضا حتديد مواعيد انعقاد اجللسات ذات الصلـة حبيـث 
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ـــات املتاحــة.  تكـون متتاليـة لالسـتفادة إىل أقصـى درجـة مـن اخلدم
وتيسـريا لالنتقـال مـن جلسـة إىل أخـرى ينبغـــي علــى أي حــال أن 

يكون هناك فاصل قصري بني االجتماعات غري ذات الصلة. 
أمــا جلســات اموعــات اإلقليميــة واموعــات الرئيســــية 
األخــرى للــدول األعضــاء وغريهــا مــــن اجللســـات غـــري الرمسيـــة 
فـال ميكـن التكفـل بـأمر عقدهـــا إال إذا تيســرت هلــا خدمــات مــن 
النوع املخصص، أصـال، جللسـات اهليئـات املنشـأة مبوجـب امليثـاق 

أو اهليئات املكلفة.   
 استخدام املعدات اإللكترونية لألمم املتحدة 

ـــات االجتماعــات املــزودة بنظــم  جتـدر مراعـاة الدقـة يف قاع
مسعية للترمجة الشفوية، لدى اسـتخدام مكـربات الصـوت ومفـاتيح 
اختيــار القنــوات ومفــاتيح التصويــت والســماعات نظــرا لكوــــا 
أجـهزة حساسـة. ويرجـى مـن املندوبـــني وغــريهم مــن املشــاركني 
أال يضعوا املياه أو غري ذلك من السوائل على الطاوالت خشـية أن 
ينســكب منـــها كميـــات ميكـــن أن تصـــل إىل هـــذه األجـــهزة أو 

 ما سواها من املعدات اإللكترونية فتسبب أعطاال جسيمة. 
 ترتيبات اجللوس 

اختيـــر وفـــد مـالوي بالقرعـة ليحتـل املقعـد األول يف قاعـــة 
اجلمعية العامة أثناء الدورة الثامنة واخلمسني للجمعية العامـة. ولـذا 
سـيجلس وفـد مـالوي يف الصـف األول يف أقصـى اليسـار (جــانب 
األمـني العـام مـن املنصـة). وجتلـس وفـود الـدول األعضـاء األخــرى 
تباعا حسب حـروف األجبديـة االنكليزيـة، وفـق املمارسـة املعتـادة. 

ويتبع ترتيب اجللوس نفسه يف اللجان الرئيسية. 
ومثـة نسـخ مـن خمطـط ترتيـب اجللـوس يف القاعـــة، موجــودة 
S، اهلـاتف الفرعـي  -B1-02 يف وحدة خدمات االجتماعات (الغرفـة

 .(3-7348
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ويرجى من أعضاء الوفود تذكر عدم أخذ صور فوتوغرافيـة 
يف قاعـة اجلمعيـة العامـة واالمتنـاع عـــن قبــول أيــة مكاملــات علــى 

 هواتفهم احملمولة لدى اجللوس إىل طاولة الوفد. 
 يومية األمم املتحدة 

تصـــدر �يوميـــة األمـم املتحـدة� كـل يـوم مـن أيـام العمـــل 
بــاللغتني االنكليزيــة والفرنســية. إال أــا تصــدر باللغــات الرمسيـــة 
ـــبانية واالنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة  السـت وهـي االس
والفرنسية خالل انعقاد اجلمعية العامة. كما أن اليومية متاحة علـى 

موقع األمم املتحدة يف شبكة اإلنترنت، وهي تتضمن ما يلي: 
برنامج اجللسات؛  (أ)

جدول أعمال كل جلسة؛  (ب)
موجز وقائع اجللسات؛  (ج)

إعالنات؛  (د)
قائمة يومية بالوثائق الصادرة باملقر.  (هـ)

ويقع مكتب �اليومية� فــي الغرفـة S-2370. وميكـن توجيـه 
أي استفســـارات يف هذا الشـأن مـن السـاعة ١٦/٣٠ فصـاعدا إىل 

 اهلاتف الفرعي 3-3888. 
 الترمجة الشفوية 

تترجم البيانات اليت تلقى بأي لغة من اللغات الرمسية السـت 
للجمعية العامة ترمجة شفوية إىل سائر هذه اللغات من أجل كفالـة 
جودة الترمجة الشـفوية للكلمـات اخلطيـة. مـن الضـروري أن تقـدم 
الوفود للمترمجني الشفويني نسخا من كلماا وأن تتحدث بسرعة 
ميكن الترمجة الشفوية منها. وجيوز ألي ممثـل أيضـا، وفقـا ألحكـام 
املادة ٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامـة، أن يـديل ببيـان بلغـة 
ليست من اللغات الرمسية. لكن على الوفـد املعـين، يف هـذه احلالـة، 
إمـا أن حيضـر مترمجـا شـــفويا وإمــا أن يقــدم نصــا للبيــان مكتوبــا 
بــإحدى هــذه اللغــات. وعندئــذ يتــــوىل مـــترمجو األمـــم املتحـــدة 
الشفويون ترمجة البيان شفويا إلـى سائـر اللغات الرمسيــة باالستنــاد 
إىل نص الترمجة الشفوية أو النص املكتوب؛ وتعتـرب األمانــة العامــة 
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ذلـك هـو النــص الرمسـي للكلمـة. بيـد أنــه ينبغــي للوفــد املعــين أن 
يبعـث ملـترجم األمـم املتحـدة الشـفوي شـــخصا يعــرف اللغــة الــيت 
سيلقي ا البيـان واللغـة الرمسيـة الـيت ترجـم إليـها، لتوجيـه املـترجم 
الشـفوي أثنـاء إلقـاء النـص بكاملـه ولضمـــان الــتزامن بــني املتكلــم 

 واملترجم الشفوي. 
 الترمجات املكتوبة للبيانات اليت يدىل ا باللغات الرمسية 

إذا قدمـت نصـوص مكتوبـة بـأكثر مـن واحـدة مـــن اللغــات 
الرمسيـة، يتعـني علـى الوفـود أن تبيـن بوضـــوح أي نــص مــن هــذه 
النصوص ينبغي اعتباره النص الرمسي. وعندمـا تقـدم الوفـود ترمجـة 
مكتوبـة لبياناـا، ينبغـي هلـا أن تذكـر يف الصفحـة األوىل مـن ذلــك 
النـص مـا إذا كــان ينبغـــي �قراءتــه حرفيــا� أو �مقارنتــه بالبيــان 

املدىل به�. 
وإذا رغبــت الوفــود يف أن تقــرأ ترمجاــا حرفيــــا، يضعـــف 
احتمال أن يظهر يف الترمجة الشـفوية أي خـروج علـى النـص يبـدر 

من املتكلم مبا يف ذلك اإلغفاالت واإلضافات. 
وإذا رأت الوفـود أن املتكلـم بامسـها قـد خيـرج علـــى النــص، 
فإنه يتعني عليها أن ختتار �مطابقة النص الرمسي على النـص املـدىل 
به�، وعندئذ يقوم املترجم الشفوي مبتابعة املتكلـم وليـس الترمجـة. 
وينبغـي للوفـود، يف هـذه احلالـة، أن تكـون علـى علـم بـأن الترمجـــة 
الشـفوية الـــيت يســمعها احلــاضرون لــن تكــون بــالضرورة منــاظرة 
للترمجــة الــيت قــد تكــون الوفــود وزعتــها علــى احلــاضرين وعلــى 

الصحافة قبل اإلدالء بالبيان أو خالله. 
وينبغي للممثلني الذين يريدون الكالم يف قاعـات االجتمـاع 
أن يضعوا يف اعتبارهم أن امليكروفــون املوضــوع أمــام كـل منهــم 
ال يعمل إال مىت دعـا الرئيـس املمثـل إىل الكـالم. كمـا ينبغـي هلـم، 
تيسريا لتسجيل كلمام وترمجتها شـفويا علـى أفضـل الوجـوه، أن 
يتكلمـوا يف اجتـاه امليكروفـون مباشـرة وبوضـوح، وال ســـيما لــدى 
قراءم األرقام أو االقتباسات أو النصوص التقنية الشديدة التعقيد، 
أو لـدى قـراءة بيانـام مـن نـص معـد سـلفا (انظـر أيضـــا الصفحــة 
٣٣). وينبغي أيضا تفادي إحداث أصوات دخيلة مثـل النقـر علـى 
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امليكروفون للتأكد من أنه صاحل للعمل، أو طي الصفحات أو الـرد 
على مكاملات اهلاتف النقال. 

وإذا كانت الوفود قد أخذت على حنـو مـتزايد تعطـي إطـارا 
زمنيا إللقاء بياناا، فإن املرجو من أعضاء الوفـود التكلـم بالسـرعة 
العاديـة* يف مجيـع األوقـات لتمكـني املـترمجني الشـفويني مـن ترمجــة 
بيانام ترمجة دقيقة. ذلك أنه عندما تلقـى البيانـات بـأقصى سـرعة 
ممكنـة للتقيـد بـاحلدود الزمنيـة فـإن ذلـك يؤثـر علـى جـودة الترمجــة 

 الشفوية. 
حماضر اجللسات 

تدون حماضر للجلسات العامـة للـهيئات الرئيسـية وجللسـات 
اللجان الرئيسية للجمعيـة العامـة، كمـا تـدون علـى أسـاس انتقـائي 
ـــاضر جللســات بعــض اهليئــات األخــرى. وتكــون هــذه  حمـدود حم
احملـاضر إمـا حرفيـة (PVs) وإمـــا موجــزة (SRs). وتتــوىل إعدادهــا 
األمانة العامة، وهي خاضعة للتصويب من الوفود. ولكـن ال ميكـن 
قبول التصويبات اليت تضيف إىل معىن البيـان كمـا أديل بـه فعـال أو 

تغير منه شيئا. 
واحملـاضر احلرفيـة تنقـل وقـائع اجللسـات كاملـة، ويعتمـــد يف 

تدوينها بغري لغة الكالم األصلية على الترمجة الشفوية. 
ــــوب  ويرجــى أن تعلــم الوفــود أن أي جــزء مــن بيــان مكت

ال يتلى يف اجللسة فعال لن يظهر ضمن حمضر تلك اجللسة. 
أما احملاضر املوجزة فتنقل وقـائع اجللسـات يف صيـغ مقتضبـة 
ـــة تكلــم فيــها متكلــم  خمتصـرة. وال يتوخـى فيـها ذكـر كـل مداخل

وال إيراد البيانات بنصها. 
وتوفـري احملـاضر املكتوبـة (حرفيـة أو موجـــزة) هليئــات األمــم 
املتحدة منظم مبوجب عدد من املقررات اليت اختذا اجلمعية العامـة 

وغريها من اهليئات الرئيسية. 
ـــــــــــــــ 

على سبيل املثال، السرعة العادية للتكلم باللغة اإلنكليزية تـتراوح مـن  *
١٠٠ إىل ١٢٠ كلمة يف الدقيقة. 
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وباإلضافـة إىل ذلـك، تسـجل وقـائع اجللسـات علـى أشـــرطة 
 صوتية ميكن ملن شاء أن يرجع إليها (انظر الصفحة ٧٣). 

 تصويب حماضر اجللسات 
إذا أراد أحد الوفود إجراء تصويبات على حماضر اجللسـات، 
فينبغـي أن حتمـل توقيـع أحـد أعضائـــه املخوليـــن بذلـك وإرســاهلا، 
 C hief, Verbatim إلــى اجلهـة التاليـة: بالنسبـة للمحاضـر احلرفيـة إىل
Reporting Service, room C-154A؛ وبالنسبة للمحاضر املوجزة إلــــى 

 Chief, Official Records Editing Section, room DC2-0766, Two United

 .Nations Plaza

وجيب بيان التصويبات املطلوبـة إمـا بإيرادهـا يف مذكـرة، أو 
بإدراجها يف نسخة مــن احملضـر، أو بكـال األمريـن. ويف حالـة عـدم 
إرسـال املذكـرة، جيـب أن حتمـل الصفحـة األوىل مـن احملضـر الــذي 
أدرجت فيه التصويبات توقيع موظف خمول من موظفي الوفـد ذي 

الصلة، مع بيان منصبه. 
ـــد ذي  وإذا أجريـت التصويبـات خبـط اليـد، فـريجى مـن الوف
الصلة أن حيرص على كتابتها خبط واضـح وحتديـد مكـان إدراجـها 

 يف احملضر بكل دقة. 
   ألف - احملاضر احلرفية 

ـــا يقــع مــن  يقتصـر تصويـب احملاضــر احلرفيـة (PVs) علـى م
خطـأ أو إغفـال يف إيـراد البيانـات كمـا أديل ـا بـالفعل، أي باللغــة 
األصليـة. وحـني يقـدم طلـب إلجــــراء تصويــب، يدقــق التصويــب 

 املطلوب بالرجوع إىل التسجيل الصويت للكلمة املعنية. 
    باء - احملاضر املوجزة 

ال جيــوز يف تصويبــات احملــــاضر املوجـــزة (SRs) أن يكـــون 
األسلوب هو موضوع التصويب، وال جيـوز أيضـا إدخـال زيـادات 

مطولة ختل بالتوازن العام للمحضر. 
كذلك ال جيوز تقدمي نص البيان بدال من تقدمي تصويبات. 
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إصدار التصويبات 
ال يعاد إصدار الصيغة املصوبة حملاضر هيئـات األمـم املتحـدة 
إال يف حاالت معينة. وتشمل هذه احلاالت حماضر جلســات جملـس 
األمــــن، وحمــــــاضر اجللســـــات العامـــــة للمجلـــــس االقتصـــــادي 
واالجتماعي. أما بالنسبة إىل اهليئات األخرى، ومـن بينـها اجلمعيـة 
العامـة وجلاـا الرئيســـية، فــإن احملــاضر تصــدر يف صورــا األوليــة 
ــــات املعتمــدة يف وثيقـــة تصويـــب واحــدة  فقـط، مث جتمـع التصويب
تصـدر بصـورة دوريـة. وال يسـمح بـإصدار التصويـب فـــورا إال يف 
حال وقوع أخطاء أو إغفاالت جسيمة متس مساسا جوهريا بسـري 
املناقشـات. ولـن يلجـأ إىل هـــذه التصويبــات االســتثنائية، يف حالــة 
احملـاضر احلرفيـة، إال لتنقيـح األخطـاء أو اإلغفـاالت الـيت حتــدث يف 
ـــة  صيغــة البيــان املكتــوب باللغــة األصليــة. وتعــدل الصيــغ املكتوب
باللغات األخرى كي تصبح متفقة، إذا دعت احلاجـة، مـع الصيغـة 

 املصوبة املكتوبة باللغة األصلية. 
 نصوص الكلمات املعدة سلفا 

ينبغي تزويد موظـف املؤمتـرات، سـلفا، مبـا ال يقـل عـن ٣٠ 
ـــاء يف اجللســات العامــة  نسـخة مـن نصـوص الكلمـات املعـدة لإللق
وجلسات اللجان الرئيسية، لتمكني األمانة العامة من توفري أحسـن 
خدمة ممكنة. ويف حالة عـدم حتقيق ذلك، يفضل أن تقـوم الوفـود، 
بتقـدمي ٦ نسـخ مـن هـذه البيانــات مــن أجــل املــترمجني الشــفويني 
ومـدوين احملـــاضر قبــل أن يبــدأ املتكلــم يف إلقــاء بيانــه. ويف حالــة 
ـــة أخــرى، ينبغــي توفــري نســخ مــن  اسـتخدام أفـالم أو مـواد بصري

نصوصها. 
وترسل النسخة اإللكترونيـة مـن نـص الكلمـات الـيت يفضـل 
أن تكــون ضميمــــة ملـــف معـــد بربنـــامج MS WORD، بالـــربيد 
اإللكـتروين إىل DPI@un.int لنشـرها يف موقـع األمـم املتحـــدة علــى 

اإلنترنت. 
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وإذا أرادت الوفـود أن يتـم توزيـع نصـــوص الكلمــات علــى 
ــــترمجني الشـــفويني  الوفــود والوكــاالت املتخصصــة واملراقبــني وامل
ومدوين احملاضر واملوظفـني الصحفيـني، فيلـزم توفـري ٣٠٠ نسـخة. 
وألغراض التوزيع يف قاعة اجلمعية العامـة، ينبغـي تسـليم النصـوص 
إىل قلــم الوثــائق املوجــود يف اجلــانب األيســــر مـــن القاعـــة أو إىل 

 موظف شؤون املؤمترات. 
توزيع الرسائل واملواد 

توزيع الرسائل واملـواد مـن أي وفـد يف قاعـة اجلمعيـة العامـة 
يقتضي اتصال الوفد سـلفا بشـعبة شـؤون اجلمعيـة العامـــة والـس 
3، فـي الغرفـــة  االقتصــــادي واالجتمــــــاعي (اهلاتف الفرعي 2332-
S-2925؛ أو اهلـاتف الفرعـي 7787-3) إلجـازة ذلـك. وجيـب أن يتـــم 

 التوزيع بواسطة الوفد املعين قبل بدء اجللسات. 
 التسهيالت املتصلة بالوثائق 

 ترمجة الوثائق ونسخها 
ينبغـي للوفـود الـيت ترغـب يف تقـدمي وثـائق لكـي تنظـر فيـــها 
هيئـة مـن هيئـات األمـم املتحـدة أن تـوايف ـا األمـني العـام أو أمــني 
اهليئــة املعنيــة. وال جيــوز أن يتســلم موظفــو قســم مراقبــة الوثـــائق 

مباشرة من الوفود أية وثائق تريد الوفود ترمجتها أو نسخها. 
وفيما يلي فئات الوثائق: 

اموعة املعدة للتوزيع العام ”General“؛  (أ)
اموعــة املعــدة للتوزيــع احملــدود ”Limited“، وتــأيت أرقــــام  (ب)
تسلسـلها مســـبوقة بــاحلرف .L. وهــي تشــمل وثــائق ذات 
طابع مؤقت من أمثال مشاريع القرارات وتعديالـا. وحـني 
تقدم هذه الوثـائق خـالل انعقـاد جلسـة مـا وتكـون مطلوبـة 
علـى وجـه االسـتعجال، يسـتعان بترتيبـــات خاصــة للتكفــل 
ـــة  فـورا بـأمر ترمجـة ونسـخ نصـوص مسـبقة منـها حتمـل لفظ
��Provisional (مؤقت)، ويقتصر توزيعـها علـى املشـاركني 
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ــها  يف اجللسـة. أمـا نصوصـها النهائيـة والصيـغ املنقحـة لترمجت
فتصدر يف وقت الحق؛ 

اموعـة املعـــدة للتوزيــع املقيــد ��Restricted وتــأيت أرقــام  (ج)
تسلسلها مسبوقــة باحلرف  .R. وهـي تقتصـر علـى الوثـائق 

اليت يستوجب مضموا وقت إصدارها عدم إذاعتها؛ 
ــز  �ورقـات قاعـات االجتمـاع� أو �ورقـات العمـل� ويرم (د)
هلــــا باحلــــــروف ”CRP“ (Conference Room Papers) �أو � 
بـاحلرفني ��WP (Working Papers) قبــل أرقــام تسلســلها. 
وهي ليســت وثـائق رمسيـة بـل ورقـات غـري رمسيـة تعـد بلغـة 
واحدة أو أكثر، وتستخدم خالل انعقاد جلسة أو جلسـات 
معينـة، ويقتصـر توزيعـها علـى املشـاركني يف اجللسـات الــيت 

تناقش فيها وغريهم من احلاضرين املعنيني.   
 توزيع الوثائق 

تصدر يوميا قائمة بالوثائق الـيت تـوزع يف املقـر. أمـا الوثـائق 
الـيت تـوزع يوميـا علـى الوفـود وفقـا لالحتياجـــات املبينــة، فيمكــن 
سـحبها مـن حـيز صــرف الوثـائق للوفـود الواقـع عنـــد مدخــل ممــر 
اخلدمات املؤدي إىل جممع املرج الشمايل وذلك من الساعة ٧/٣٠ 

إىل الساعة ٩/٣٠ من أيام األسبوع. 
أما مركز توزيع الوثائق املخصـص للوفـود الواقـع يف الطـابق 
السـفلي األول مـن مبـىن األمانـة العامـة (الغرفـة S-B1-060، اهلـــاتف 
الفرعـي 7373-3) فيكـون مفتوحــا لتلقــي طلبــات النســخ اإلضافيــة 
خالل ساعات العمـل، مـن يـوم االثنـني إىل يـوم اجلمعـة، وكذلـك 
بعد ساعات العمل أو يف يومي العطلـة األسـبوعية، أثنـاء السـاعات 

اليت يكون مقررا فيها عقد اجتماع رمسي. 
ويف قاعات االجتماع مكـان خمصـص لصـرف الوثـائق يتـاح 
فيه عــدد حمـدود مـن نسـخ الوثـائق الـيت حتـوي مشـروع مقترحـات 

باختاذ إجراءات خالل اجللسات املعقودة. 
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وميكن توجيه الطلبات اخلاصة من أجل ترتيبات التوزيـع إىل 
رئيس قسم النشر (Chief of the Publishing Section) إمــا كتابــة أو 

هاتفيا (الغرفة NL-340، اهلاتفان الفرعيان 8044-3 و 3-8062). 
ويرتب أمر التوزيع اآليل للوثائق باالتصـال باهلـاتف الفرعـي 
7344-3؛ كمـا تطلب نســـــخ إضافيـــــة منهـــا شخصيــا مــن الغرفــة 

S-B1-060 أو باالتصال باهلاتف الفرعي 3-7373. 

وال توزع خالل اجللسات إال وثائق األمم املتحدة. 
O) نسخــا  DS) ويشمل نظام الوثائق الرمسية لألمـم املتحــدة
إلكترونية جبميع اللغـات الرمسية لكل الوثـائق الصـادرة يف نيويـورك 
وجنيف وفيينا. وميكــن الدخول إليه جمانــا جلميـع البعثـات الدائمـة 
لــدى األمــم املتحــدة وللمكــاتب احلكوميـــة األخـــرى. والوثــــائق 
املخزنــة يف النظـام املذكـور مفهرسـة حســــب هيكــل نظــام األمــم 
املتحدة للمعلومات الببليوغرافية وميكـن البحـث فيـها واسـترجاعها 

لالطالع والطبع والتحميل. 
وميكـن احلصـول علـى معلومـات عـن نظـام الوثـــائق الرمسيــة 

 باالتصال باهلواتف الفرعية: 6587-3 أو 3-3861. 
  




