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  العامة الجمعية في المقترحات تقديم بشأن توجيھية مبادئ
    

ة     ين: ملحوظ ار يتع ل المسبق اإلخط ام 3 قب ل أي ة عم ى كامل ل عل ن األق  م
رَّ  مشروع/قرار مشروع( مقترح لتجھيز األعمال جدول  بند  في النظر ) رمق
  .اللغات بجميع) “.L(” بالرمز تصدر التوزيع محدودة  كوثيقة

  
ود تتولى أن يجب   ديم شخصيا الوف ى المقترحات تق ي أحد إل رع ممثل  ف
ة مبنى( S-3044 الغرفة في العامة الجمعية شؤون ة، األمان  أو) 30 الطابق العام
ة قاعة في ة الجمعي اء العام ة الجلسات أثن ينو. العام ام يتع ذلك للقي وفير ب ا ت  م
  :يلي

ي بالبريد سواء ،Microsoft Word ملف( النص من إلكترونية نسخة  •    أو اإللكترون
  ؛))USB( النقالة التخزين وحدة في

  ؛)ومؤرخة موقَّعة صفحاتھا جميع تكون( النص من ورقية نسخة  •  

ة  •   دان قائم اركة البل ي المش ديم ف رح تق فوعة المقت ابت مش ان إذا( وقيعاتھ  ك
د دول أسماء إدراج في يرغب الوف ه في المشاركة األعضاء ال  في تقديم
  ؛)L بالرمز الصادرة األولية الوثيقة

 شؤون فرع يسلِّمھا( المقترح تقديم إفادة على شخصيا الوفد ممثل توقيع  •  
  .)تقديمه وقت العامة الجمعية

  

  قرار مشروع تقديم: مفيدة معلومات
رارات مشاريع بشأن مشاورات إجراء أجل من غرف لحجز  •   ل الق  قب

ديمھا، ى تق ال يرج م االتص ات إدارة بقس ى االجتماع م عل اتف رق  الھ
  .7351-963 (212) الھاتف رقم أو 963-8114 (212)

 االتصال يرجى الست، الرسمية باللغات صدارهإل قرار مشروع لتقديم  •  
يدة يل بالس تاين راش ولمز - س ى ھ م عل اتف رق  أو 3872-963 (212) الھ

  .stein-holmes@un.org اإللكتروني البريدب
يدة االتصال يرجى العمل، برنامج بشأن معلومات على للحصول  •    بالس

اتف رقم على أوشاليك راديكا د أو 3233 963 (212) الھ ي بالبري  اإللكترون
ochalik@un.org.  
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الرمز الصادرة الوثائق( القرارات مشاريع إلى بالنسبة    التي) “ __.L” ب
الرمز الصادرة الوثيقة تستخدم أن يجب سابقة، قرارات إلى نصوصھا تستند  ب

A/RES  )ة ام يف المتاح ائق نظ مية الوث ى الرس رابط عل الي ال : الت
https://documents.un.org (ا نص باعتبارھ ي ال ارة ويجب. األساس  بوضوح اإلش

ى ع إل افات جمي دةال اإلض رات جدي ي والتغيي ت الت ى أدخل نص عل ديم ال  الق
 Word  Microsoft برنامج في) راتتغييال تعقُّب( “Track Changes” وظيفة باستخدام

  ).أدناه التفاصيل انظر(  

رارات مشاريع إلى بالنسبة أما   ائق( المنقَّحة الق الرمز الصادرة الوث  .L” ب

__/Rev(“ __.، ب تخدام فيج روع اس رار مش ادر الق ابقا الص اره س ن باعتب  صال
  .تنقيحات من عليه أدخل ما كلِّ   إلى بوضوح اإلشارة مع األساسي،

ادئ بھذه التقيُّد عدم ويؤدي   ة المب ديم في التوجيھي رارات مشاريع تق  الق
  .ھانصوص تجھيز مواعيد تأخير إلى

  

  Microsoft Word برنامج في التغييرات تعقُّب كيفية: مفيدة معلومات
د  •   ان تحدي رار مك ادر الق ابقا الص ي ،أو )A/RES( س ة ف اريع حال  مش

رار مشروع المنقَّحة، القرارات ابقا الصادر الق ة( س يال الوثيق  تحمل ت
ز ي ).L الرم ام ف ائق نظ مية الوث ى) ODS( الرس رابط عل الي ال : الت

https://documents.un.org، ل خة وتنزي ه Word نس ا من ة وحفظھ  كوثيق
  .جديدة

 Track” األيقونة على النقر ،)Review tab“ (مراجعة” التبويب عالمة في  •  

Changes “التغييرات تعقُّب وظيفة لتشغيل.  
  .الوثيقة على التغييرات إدخال  •  

  .النص على أُدخلت تغييرات يأ الوثيقة في اآلن ستظھر  •  
    

ى   ع ومت نص وض يغته ال ة، بص د أي النھائي اء بع ن االنتھ اوض م  التف
م أن الوفود بوسع يكون بشأنه،  توقيعات جمع في تبدأ وأن القرار بمشروع تتقدِّ
  .تقديمه في المشاركة البلدان

  
  :إذا العامة الجمعية شؤون فرع إبالغ الوفود من يرجى  
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  ؛عامة جلسة في القرار مشروع عرض يعتزم الوفد كان  •  

رار مشروع تقديم في المشاركة البلدان من المزيد ھناك كان  •   ة الق  وطريق
  ؛توقيعاتھا جمع

ع من كان  •   رات إدخال المتوق ى تغيي رار مشروع عل رات أي - الق  تغيي
فوية ى ش رار مشروع عل ا تصدِّق أن يجب ق ة عليھ ي الجھ  أدخلت الت
  .)قترحمال الوفد لبَ قِ  من توقيع إدراج  مع( التغييرات ھذه

  

  قرار مشروع تقديم في المشاركة: مفيدة معلومات
دم التي األعضاء الدول عتوقّ  أن يجب  •   رار مشروع تق ى ق تمارة عل  اس

رع من اعليھ الحصول يمكن التي قرار مشروع تقديم في المشاركة  ف
  .S-3044 الغرفة في أو العامة الجمعية قاعة  في العامة الجمعية شؤون

ود عتوقّ أن يجب  •   ب الوف ماءھا وتكت ى أس ة، عل ع القائم ر م اريخ ذك  ت
  .التوقيع

ود رغبت إذا  •   ك، في الوف ةبا التوقيعات تلقي يمكن ذل ا لنياب  وفي ،عنھ
دول تبلغ أن عليھا يتعين ،الحالة ھذه أن األعضاء ال اك ب  من نسخة ھن

ة قاعة في عليھا للتوقيع متاحة االستمارة ة الجمعي ة في أو العام  الغرف
S-3044 .ق أن يجبو ة ترف رار مشروع من نسخة بالقائم تھا الق  لدراس
  .الوفود قبل من

 المشاركة البلدان استمارة من دةمتعدِّ  نسخ تعميم عدم الوفود من يرجى  •  
رع إبالغو القرار مشروع تقديم في ة شؤون ف ة الجمعي  كانت إذا العام

ديم في المشاركة البلدان بأسماء إضافية قوائم ھناك رار مشروع تق  .الق
لَّم أن يجبو رع يتس ة شؤون ف ة الجمعي ع العام وائم جمي ل الق اذ قب  اتخ

  .القرار

  .القرار اتخاذ بعد توقيعات أي قبلتُ  لن  •  
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  المرفق

  المتحدة األمم في اتالمقترح تحرير    
  

  التحرير عملية :مقدمة  -  1  

ولى   م يت ر قس ر التحري ع تحري ائق جمي م وث دة، األم ا المتح ي بم ك ف  ذل
اريع رارات مش اريع الق رات، ومش رَّ مان المق ون أن لض نصُّ  يك حا ال  واض
ايير مع ومتفقا نحويا، وصحيحا ومتسقا ودقيقا ر مع م في التحري  المتحدة، األم
  .األخرى الخمس الرسمية اللغات إلى للترجمة وقابال

  
  القرار مضمون تحريف إلى ؤديت قد تعديالت بإدخال رونالمحرِّ  يقوم لن

ألة تمسُّ  عندما  •   ة مس ة لغوي ة، بناحي ر يتشاور جوھري ة مع المحرِّ  الجھ
ر مشروع أو القرار مشروع قدَّمت التي الرسمية   .المقرَّ

ن  •   د م الغ المفي رِّ  إب أن رينالمح رات بش ي الفق ات خضعت الت  لمفاوض
  .خاص بشكل فةمكثَّ 

  
  القرارات؟ تحرير المھم من لماذا

  .للمنظمة الرسمية الوثائق تشكل مھمة دولية صكوك القرارات  •  

اح الوقت ضيق عن الناتج الضغط يؤدي قد  •   اوض المت ز للتف ى والتجھي  إل
  .أخطاء ارتكاب

د  •   ؤدي ق وض ي ياغة غم ي الص نص ف ى لياألص ال أويالت إل ة ت ي مختلف  ف
  .األخرى  اللغات

  .اللغات دتعدُّ  مبدأ احترام الوثائق تحرير يكفل  •  
  

  القرارات مشاريع  -  2  

دَّم   ع تُق اريع جمي رارات مش ى الق ؤون إدارة إل ة ش ة الجمعي  العام
ؤتمرات راض والم ر ألغ ة التحري عوال والترجم حيح طب ارب وتص  التج

  .والطباعة المطبعية

ام 3 إلى والمؤتمرات العامة الجمعية شؤون إدارة تحتاج   ة عمل أي  كامل
  .القرارات مشاريع تجھيزل األعمال جدول بند في النظر  قبل األقل على
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  :المفيد من التنفيذ، مدة قصر إلى بالنظر

ى الحصول  •   ات عل م االتصال معلوم دِّ روع بمق رار مش  أو الرئيسي الق
  ؛النص بشأن استشارته للمحررين يتسنى لكي الرئيسي الميسِّر

 نص تنزيل سابق، قرار إلى تستند التي القرارات بمشاريع يتعلق ما في  •  
رار رقم[ الرمزب الصادر( تخذالم القرار م[/]الق دورة رق  من) /A/RES]ال
 .الجديد القرار إعداد في إليه االستنادو) ODS( الرسمية الوثائق نظام

  
  ةمتخذال القرارات  – 3  

  اللغوية الصيغ بين المطابقة

د  •   اذ بع رار، اتخ ل الق ة تكف ين المطابق ة الصيغ ب ع ونتك أن اللغوي  جمي
  .متكافئة الست اللغات نسخ

رار، اتخاذ عند المندوبون أدخلھا التي التغييرات النص في تُدَرج  •    إن الق
  .وجدت

دقيق يجري  •   ي الت ا الحواشي ف ة توخي درج للدق د إضافية حواش وت  عن
  .االقتضاء

 .A/RES/xx/xx رمزالب النھائية بصيغتھا القرارات تصدر  •  
  

  القرارات بنية  -  4  

  الفقرات

  :عناصر ثالثة من مؤلفة طويلة واحدة جملة أساسا ھي القرارات  

  )العامة الجمعية( الھيئة اسم  •  

  الديباجة فقرات  •  

  المنطوق فقرات  •  
  

  الفرعية الفقرات

  .)ج( ،)ب( ،)أ( بالحروف مسبوقة يةالفرع الفقرات تكون  •  

  ).جيم باء، ألف،( حرف باسم فرعية فقرة كل تبدأ  •  
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ب  •   ل أن يج رات تتماث ة الفق ي الفرعي ا ف ة بنيتھ ر( التركيبي ة انظ  األمثل
  .)أدناه
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  :66/167 القرار من مثال

  :يلي بما القيام كافة بالدول تھيب  -     
  ... تكفل فعالة تدابير اتخاذ    )أ(    
  … الدينية والتعددية الدينية الحرية تشجيع  )ب(    
  ... تمثيل على التشجيع  )ج(    
       ... ـل دؤوبة جھود بذل    )د(    

  :66/94 القرار من مثال
ة تأكيد تعيد  - 10     ال أھمي ا تضطلع التي األعم ة بھ ذا وفي ... اللجن  ھ

  :الصدد
  ... اللجنة تتخذھا التي بالمبادرات ترحب    )أ(    
  … للجنة تقديرھا عن تعرب  )ب(    
  ... الشامل بالنھج االھتمام مع علما تحيط  )ج(    
  ... للحكومات تقديرھا عن تعرب    )د(    
ر  )ـھ(            ... مناشدتھا تكرِّ

  القرارات على رونالمحرِّ  يدخلھا التي التغييرات  -  5  

  :يلي بما رونالمحرِّ  يقوم الموحدة، التحريرية الممارسات مع تماشيا    

  ؛وتصويبھا والوقائع العناوين في التدقيق  •  

  ؛الجمل تراكيبو النحو في األخطاء تصويب  •  

  ؛حذفھا أو إضافتھا أو الحواشي تصويب  •  

ال  •   ديالت إدخ ة تع ى طفيف لوب عل نص أس ا ال قيت بم ع ف ايير م  المع
  .للترجمة قابال النص ويجعل المتحدة لألمم التحريرية

  
  واالتفاقيات االجتماعاتو الھيئات مسميات

  .والتصويب للتدقيق المسمَّيات تخضع  •  

مَّىال يستخدم  •   د الكامل مس ره عن رة ذك ي ىاألول للم  الديباجة من كل ف
  .مختصرة صيغة استخدام يجوز ثم ومن .والمنطوق
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  :67/184 القرار من مثال

ؤتمر التحضيرية األعمال في اآلن حتى المحرز التقدم تالحظ  - 2      لم
  ؛الجنائية والعدالة الجريمة لمنع عشر الثالث المتحدة األمم

ى ،[...] عشر، الثالث المؤتمر عقد مدة تزيد أال تقرر  - 3     ة عل  ثماني
       ؛أيام

  المختصراتو المختصرة األسماء    

تخدم ال  •   ماء تس ي والمختصرات المختصرة األس رارا ف تثناء ت،الق  باس
ة، حاالت ل وتكتب قليل ا بالكام ة وفق ي للممارس نظِّم الت ة ت ة طريق  كتاب

  .أعاله المبينة المسمَّيات
  

  التواريخ    

د تخضع  •   اد مواعي ات، انعق اد االجتماع ات واعتم ات، االتفاقي  واإلعالن
  .األمر لزم إذا والتصويب للتدقيق ذلك، إلى وما

  
  البلدان    

تخدم  •   ا تس يغة عموم رة الص ماء المختص دان ألس ي البل ائق ف م وث  األم
  .القرارات في ذلك في بما متحدة،ال

دان، المختصرة األسماء قائمة على لالطالع  •   ع انظر للبل  الشبكي الموق
  .unterm.un.org: التالي

  
  المدن    

ة تكن لم ما المدن، أسماء البلد اسمُ  يلي  •   ذه وفي العاصمة، ھي المدين  ھ
د اسم ذكر يُغفل الحالة، ائعة والممارسة. البل ةال في الش ة لغ  ھي العربي

  .“تركيا اسطنبول،”
  

  الترقيم عالمات    

ق  •   رون يطب رِّ لوب المح م أس دة األم يا المتح ع تماش ات م  الممارس
  .الموحدة التحريرية
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رقيم عالمة أصبحت ما إذا  •   ألة ت ية، حساسية ذات مس الغ يجب سياس  إب
رين   .المحرِّ

  
  التشخيص تجنب    

ر ال التقرير أو القرار  •   د/يعقد/يطلق/يوصي/يقرِّ ك، إلى وما والية، يمدِّ  ذل
دُّ  التي الجھة بل ر تع ة أو التقري د التي الھيئ رار تعتم  تتخذ التي ھي الق

 .اإلجراء
  

  مثال
ة قرار طلب”     ة الجمعي ى 65/14 العام ين إل ام األم دم أن الع را يق  تقري

...“  
  :يلي كما عليھا، التغيير إدخال بعد تصبح،

ا في األمين إلى العامة الجمعية طلبت”     دم أن 65/14 قرارھ را يق  تقري
...“  

    
  Notes/Takes note)( علما تحيط/تالحظ

  “.ترى” بمعنى) Notes( “تالحظ” فعل يستخدم  •  

تخدم  •   يغة تس ة الص يطت” الفعلي دما) Takes note( “اعلم ح ون عن  يك
ة تحيط أن ينبغي  الو .قرار أو بيان أو تقرير ھو الموضوع ا الھيئ  علم

  .إليه “تشير” أن باألحرى بل ،سابقا اتخذته قرارب) بترحِّ  أو(
  

  )Reiterates( تأكيد رتكرِّ 

ة كانت إذا  •   ة الجمعي ر” العام رِّ د تك ذا شيء،“ تأكي ي فھ ا يعن ر أنھ رِّ  تك
يئا ه ش ي قالت رار ف ابق ق الي،. س تخدمت إذا وبالت يغة اس ر” ص رِّ  تك
  .الشيء بعض السياق توضيح يجب ،“دتأكي

  
  :67/246 القرار من مثال

ر  -          رِّ د تك اءلة أن تأكي زة المس ية ركي إلدارة أساس مة ل  المتس
 في لمستوياتا أرفع على قويا والتزاما اھتماما وتتطلب والكفاءة بالفعالية
ة ة، األمان ا العام ا ورد كم ي تعريفھ رة ف ن 8 الفق ا م  64/259 قرارھ
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  ؛2010 مارس/آذار 29 المؤرخ
    

ياق، توضيح في العامة الجمعية ترغب لم إذا  •    استخدام األنسب من الس
دِّ ” أو) reaffirms( “تأكيد تعيد” أو) affirms( “تؤكد” قبيل من أفعال  “دتش

)(stresses تبرز”  أو“ )emphasizes.(  
    

  :67/246 القرار من مثال
د  - 5       د تعي رة تأكي ن 37 الفق ا م رة 62/87 قرارھ ن 2 والفق  م

  ... 64/228 قرارھا
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  الحواشي

ن  •   افة يمك ي إض ذفھا أو الحواش ي ح ة ف ة مرحل ين المطابق يغ ب  الص
  .اللغوية

  
  السنة فصول

ا  •   ول أن بم نة فص ف الس اختالف تختل ف ب رة ينص ية، الك وم األرض  يق
ر رِّ ر المح ارة بتغيي ى اإلش ام صيف” إل ى ،“2014 ع بيل عل ال، س  المث
 .“2014 عام من الثالث الربع” لتصبح

  
  )Including, inter alia( أمور جملة في ذلك، في بما

االقتران“ ذلك في بما” استخدام  •   ة” مع ب ل من“ أمور جمل  الحشو؛ قبي
رون وسيحذف   .تلك أو العبارة ھذه المحرِّ

  
  أخرى وموارد التحريرية المساعدة مكتب  -  7  
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