
Compact 
 ؟"تعاهد"أم " اتفاق"

ب    " رغم أن اقتراح استخدام      لCompact"ك  
          

ل للفظة اإلنكليزيةتعاهد" ت لـدى الـبعض    " مقا ظ قد نال استحسان البعض منا، فقد
        

ع                            ويف. الكلمة  
  

سب املثال، ترمج ى عهدو"ته بـ الرمسية العراقية، قة كثرة استخدام ث وثائقتنا"رغم .يف

    
: التالية

وثائق التفويضجلنة التفويضات جلنة

كمقابـل هلـذه" شـيوعها واسـتقرار اسـتخدامها     "اسـتنادا إىل" اتفـاق "اآلخر حتفظات على االقتراح وتفضيل لإلبقاء على كلمـة
تقادي أن هاتني الصفتني ال تنطبقان متاما على هذا املقابل كمـا أنـه ال يوجـد إمجـاع علـى أنـه املقابـل األفضـل، ا

هــذه الورقـة، وتــبينالحقـا يف  دليـل ذلـك هــو عـدم االسـتقرار علــى اسـتخدام مقابـل واحــد للمصـطلح اإلنكليـزي كمــا سـريد          
يل ي "" عهد الدوائر عل    " اتفاق " و

 
ومـن ذلـك. وجيدر التذكري بأن الدائرة مل تكن، على امتداد تارخيها،  جتد حرجا يف تبين املقابالت األفضل واألبسـط واألصـح                   

 األمثلة
 

   
املكتباللجنة العامة   

ت الشاملة ااجلل  اجللسات العامةس
ميةمؤمتر األمم املتحدة للتجارة واإلمناء والت ن  األمم املتحدة للتجارة  مؤمتر 
برنامج األمم املتحدة للبيئةبرنامج األمم املتحدة لشؤون البيئة   

السواتل  االصطناعية األرضية   التوابع
ة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم منظمة األمم املتحدة لإلمناء الصناعي  املتحد 
منظمة األمم املتحدة للطفولةمؤسسة األمم املتحدة لرعاية الطفولة   

العاملي  األغذية العامليبرنامج   الربنامج الغذائي
الصراعات  املسلحةاملنازعات املسلحة   

طة املؤمتراتنظام املؤمترات  خ 
لوجسيتسوقي   

ة بالكرامة ح معاملة مهينةمعاملة اط    
 جلنة وضع املرأةز املرأةجلنة  مرك

نزاع مسلحصراع مسلح   
 

تعريف باملصطلح اإلنكليزي
 :      

ما يلي :ويعرفها معجم أوكسفورد

 
ومعناهـا" pacisci"، والثـاين"together" ومعناهـا    con احملولـة عـن      com: األولتتألف هذه اللفظة الالتينية األصل من مقطعـني       

"to covenant, contract ."ك  



A covenant or contract made between two or more persons or parties; a mutual agreement or understanding; ‘a mutual 

and settled appointment between two or more, to do or to forbear something’ (J.). It is used without a in phrases, as by, 

from, with compact; also to strike compact. 
 

والوثائق الصادرة بني             د البيانات املصطلحية و يف املعاجم العربية ح  املصطلح را ، ، "، ""وت
قةو ".ث

ح ترمجته إىل اللغة الفرنسية  ر . و و، وإىل اللغة اإلسبانية بنيووت

. ه(والثالثي تعاَهَد"ُل"" "  
 .

على نتيجة  ما يدل ذاته على الفعل .ذلك واملصدر يدل

  
     و

   ووو
مالءمة منها      د لفظا أكثر مل مناسبا لو يف    " "وأعتقد أن لفظة استسهال،  ل إشـكالية التعـدد املفـرط يف تساعدنا

. استخدامات هذه الكلمة

سي يف يف اجلدول التايل املصطلح ".تعاهد"وأخرى بـاتفاق"اقات متعددة مع ترمجته مرة بـ ويرد

العليا العليا  

اع  ترمجات  وق و "عهـد "وميثـاق "واتفاقت
ي عهد"  و

بني  او  Pacte  Accord Pacto Convenio Acuerdoت
 

وهو فعل مزيد حبريف التـاء واأللـف       ). َدَعمنه   " اسي  هي مصدر للفعل اخلم   " تفاعهنا  ووزتعاُهدولفظة
يف املصـطلح اإلنكليـزي    )  con(وهذا الوزن الصريف يشري يف معظم اسـتخداماته إىل مفهـوم املشـاركة الـذي يعـرب عنـه املقطـع                      

 الفعل   ك 
 

وإن كانـت" اتفـاق "ورغم أن الكلمة حمكومة بسياقها وبالتايل ال ضري يف أن يكون للكلمة الواحدة معان متعـددة، فـإن كلمـة                  
 مث بدرجـة أقـل كمقابـل لــagreement  accordتعرب جزئيا عن معىن املصطلح حمل النظر، فإهنـا شـائعة االسـتخدام كمقابـل لــ                 

concert  concord  consent concurrence .   ـــ ــا كمقابـــل لـ ــتخدامها أيضـ ــه، فـــإن اسـ ــه مـــنcompactوعليـ ــا فيـ ، علـــى مـ
  ح تعاهد. يظل   جن 

 
 

    "  
 

Senior Management 

Compact

اإلدارة  تعاهد اإلدارة   اتفاق

Delaware River Basin Compact ض هنر ديالوير ح تعاهد حوض هنر ديالوير واتفاق     
Compact of Free Association على االرتباط احلر التعاهد  االرتباطات  فاق  احلر
Compact of Permanent Union 

between Puerto Rico and the United 

States

  
بورتوريكو والواليات املتحدة والواليات املتحدة

التعاهـــــد علـــــى االحتـــــاد الـــــدائم بـــــني
 

اتفـــاق االحتـــاد الـــدائم بـــني بورتوريكـــو 
 

International Compact with Iraq; Iraq 

Compact

          التعاهد ا 
       العراق

)االعتماد

العهد الدويل  لـدويل مـع العـراق، التعاهـد مـعوث
على سبيل املثال ولـيس القتـراح (

 

العراق  يقة  مع



Joint Statement on the Global 

Compact

بيان مشترك بشأن التعاهد العاملي عن االتفاق العاملي    بيان مشترك

World Food Security Compact على األمن الغذ ائي العامليالتعاهد الغذائي العاملي  يث  اق األمن  م
National Compacts for Children الطفولة التعاهدات الوطنية   بشأن  املواثيق الوطنية للطفولة

٢٠/٢٠ Compact on Human 

Development

    %
 البشرية% مقابل  

%
للتنمية البشرية% نسبة

ــبة ــيص نسـ ــى  ختصـ ــد علـ ٢٠التعاهـ
 للتنمية٢٠نسبة

مقابــــل  ٢٠اتفــــاق ختصــــيص نســــبة 
 ٢٠ 

investment compact التعاهد اخلاص باالستثمار   االتفاق اخلاص باالستثمار
Global Compact Initiative; Global 

Compact

مبادرة التعاهد العاملي؛ التعاهد العاملي   مبادرة االتفاق العاملي؛ االتفاق العاملي

Global Compact Leaders Summit ة التعاهد العامليمؤمتر قمة  قاد  مؤمتر قمة قادة االتفاق العاملي
Millennium Challenge Compact دي األلفية التعاهد بشأن ت األلفية اتدي ا  حت  ميثاق حت
Global Compact Summit: China مؤمتر القمة للتعاهد العاملي بشأن الصني مؤمتر القمة لالتفاق العاملي بشأن الصني
Global Compact Policy Dialogue on 

HIV/AIDS

   
  

اإليدز/

   
  

اإليدز/البشرية

احلــوار حــول سياســات التعاهــد العــاملي
املتعلقـــــــة بفـــــــريوس نقـــــــص املناعـــــــة

 البشرية

احلــوار حــول سياســات االتفــاق العــاملي
املتعلقـــــــة بفـــــــريوس نقـــــــص املناعـــــــة

 
Global Compact Office مكتب التعاهد  العاملي   مكتب االتفاق العاملي
Afghanistan Compact التعاهد اخلاص بأفغانستان   االتفاق اخلاص بأفغانستان

 
- ال أن تقـل      –فلغتنـا ذاخـرة بالـدرر اخلفيـة الـيت ينبغـي أن تـزداد                . ومن رأيي أنه ينبغي دائما التماس األفضل والتشـجيع عليـه          

اص ل  املوفقـة جـدا" خصخصـة "، كلمـةالشجاعةُ، عنـدما اقترنـت مبهـارة الغـوص           ش 
ن بني الرافضني هلا ظنا مين أهنا غريبة وخارجة عن أصول االشـتقاق اللغـوي السـليم، بينمـا هـي يف احلقيقـة أصـيلة  
َض وعضـعض، وغريهـا ـ ـ ج أ أ   

 كثري

 
ها    القتن ى الغوص ع         فقد أهدتنا هذه .  جعاتنا

ت من                             ك اليت
ّص ومصـمص، وعـ                           ّك وفكفـك، وم ـّر وجرجـر، وملّ ومللـم، وف ن هّز وهزهز، و ش هنا ش االشتقاق،

.



 


