
Legal Terminology in Arabic 

 المصطلحات القانونية باللغة العربية

 

  eelGhada AgTranslator:  i  

fyi: Doaa ElseEditor ii 

Editor's Notes iii 

 

A 

 

  :Accessس()أكس           إمكانية الوصول: .1

غير الحاضنين في أن يزور أو يقضي بعض الوقت مع الطفل )األطفال( وكذلك الحق أي من الوالدين حق 

 في الحصول على معلومات تخص صحتهم ورفاهيتهم وتعليمهم.
 

 :Accused )أكيوزد(                   متهم: .2

 الشخص المتهم بارتكاب جريمة أو قيد المحاكمة بتهمة جنائية.
 

 :Acquittal )أكويتال(                براءة: .3

 يفيد بأن الشخص غير مذنب بارتكاب جريمة. حكم صادر عن المحكمة
 

 :Act )آكت(          قانون: .4

إلقراره من قبل السلطة التشريعية قبل أن يصبح قانوناً ساري  زمةال مشروع قانون قد مر بعدة مداوالت

 المفعول.
 

 :Action )آكشن(             دعوى: .5

 إجراء قضائي يُحركه طرف ضد طرف آخر.
 

ت                 عمل جنائي: .6  :Actus Reus س ريوس()آك 

مجاالً للشك وبالتزامن  ا ال يدعُمذنب أوإغفال" والذي لو ثبت التورط فيه بم مصطلح التيني يعني "فعل

 مع "القصد الجنائي" ) الفكر اإلجرامي ( ينتج عنه المسئولية الجنائية.
 

نت(              تأجيل: .7  :Adjournment )أدچورنم 

 أو إرجاء اإلجراءات القضائية. وقف
 

ن(               تبني: .8  :Adoption ) أداْپش 

ق وااللتزامات القانونية بين الطفل ووالديه الطبيعيين ومن ثم إنشاء هو إجراء قانوني يتم فيه إنهاء الحقو

 التزامات وحقوق قانونية جديدة بين الطفل ووالديه بالتبني.
 

 :Affidavit ديڨيت(آفا)              إقرار مشفوع بقسم:  .9

كيد تحت إشراف إفادة خطية مشفوعة بقسم بقول الحقيقة، تقدم طواعية من الشخص الذي أدي اليمين أوالتو

 شخص آخر مخول بفعل ذلك بموجب القانون.



 

 :Affidavit of Service )آفاديڨيت أوف سيرڨ س(         بخدمة:  إقرار .10

ً باسم إثبات الخدمة. وهي وثيقة هامة يقدمها الشخص  األوراق القانونية  المكلف بتوصيلويعرف أيضا

 لى الشخص المعني بنجاح.الخاصة بقضية معينة وذلك بعد تسليم هذه األوراق إ

 

 :Affirmation )أفيرميشن(        شهادة َمحكمة: .11
 إعالن رسمي لقول الحقيقة.

 

 (:A D Rبديلة  لفض النزاعات:)الوسائل ال .12

ن(      Alternative Dispute Resolution )ألت رن ت ڨـ ديسپيوت ريزولوش 

: المفاوضات، تتضمن هذه الوسائل ة.أي اللجوء ألي وسائل بديلة لحل النزاعات خارج قاعة المحكم

 ، والوساطة والتحكيم.والتوفيق

 

  :اربِتريشن(      تحكيم( Arbitration: 

عن طريق طرف ثالث محايد، ويكون قراره نهائياً وملزماً في حالة  النزاع حل خالله من يتم إجراء

 .عليه النزاع أطراف جميع اتفاق

 

  :ريتِڨـ فاميلي لو()كوالبُ       قانون األسرة التعاوني Collaborative Family Law: 

إجراء يتم االتفاق من خالله بين طرفي النزاع ومحاميهما على حل القضايا العائلية المتنازع عليها 

 بدون اللجوء إلي المحكمة.

 

  :ميدييشن(      وساطة( Mediation: 

مع طرف  اإلجراء القانونياف هي إحدى الوسائل البديلة لفض النزاعات التي يجتمع بموجبها أطر

 ثالث محايد، يُعرف باسم الوسيط، في محاوله لتسوية القضية.

 

 :Amicus Curiae )أمايكس كيرى(      صديق المحكمة:  .13

في  مصطلح التيني األصل يُقصد به هنا المحامي الذي يساعد المحكمة من خالل تقديم مشورة قانونية

 كمة. ويتم هذا غالباً بناًء على طلب المحكمة.قيد النظر في المحالدعوى القضائية 

 

نت(             إبطال: .14  :Annulment )أَنْلم 

حكم قضائي صادر عن المحكمة يفيد بأن زواجاً ما غير قانوني. ويعني صدور مثل هذا الحكم أن الزواج 

 لم يحدث قط.

 

 :Answer )آْنَسر(          إجابة : .15

 آخر أثناء مداوالت المحكمة. هي رد طرف على ادعاء أو فعل طرف

 

 :Appeal )أپيل(            استئناف: .16
هو طلب مقدم للمحكمة العليا بغرض مراجعة قرار صادر عن المحكمة األدنى. ويقتضي هذا وجود سبب 

 قانوني لالستئناف )على سبيل المثال إذا أخطأ القاضي في تطبيق القانون في قضية ما(. 

 



   :Appellantأپ  النت( )            ُمستأن ف: .17

 هو الشخص الذي يرفع دعوى االستئناف.

 

 :Applicant)أپليكانت(             مقدم الطلب:  .18
 .باالستئناف هو الشخص الذي يقدم طلب

 

ند(            اعتقال:  .19  :Apprehend )أپريه 

 قانونيةالسلطة بأمر البناًء على مذكرة أو التحفظ أو القبض على شخص  -1

ير المصطلح أيضاً إلى نزع حضانة الوالدين أو أي شخص أخر عن األطفال وذلك ألسباب تتعلق يش -2

 الشرطة. من قبل بالسالمة من قبل العاملين في مجال حماية الطفل أو

 

ينمنت(        توجيه االتهام: .20  :Arraignment )أَر 

ً إليه هو إجراء محكمة يتم فيه تحديد المتهم وتوجيه التهمة  كذلك يُطلب من المتهم أن يقر بأنه مذنب  .رسميا

 أو غير مذنب.

 

ْيرز(         متأخرات: .21  :Arrears )أَر 

 السداد.بحلول وقت أو تم دفع جزء منه فقط يُدفع هو مبلغ من المال لم 

 

ست(             اعتقال: .22  :Arrest )أر 

 ة جنائية.على خلفيبشكل عام  يةسلطة قانونبواسطة هو وضع الشخص رهن االعتقال 

 

سمنت(         تقييم: .23  :Assessment )أس 

 .هو المبلغ المالي المحدد بناًء على تقييم شئ ما 

 .في القانون الجنائي : تحديد إذا كان الشخص يعاني من اضطرابات عقلية وقت ارتكابه الجريمة 

 ه، أو التخاذ قرار يتعلق في القانون المدني : تحديد إذا كان الشخص يمتلك القدرة العقلية إلدارة ممتلكات

 .هباالعتناء بنفسه، أو لتعيين محامي وتوجيه

 .في قانون األسرة : تحديد قدرة ومقدرة اآلباء على تلبية احتياجات أطفالهم 

 

 :Attorney ) أتورني(              محامي: .24

 جراءات القانونية.إلهو الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وتمثيل موكليه في ا

 

 

B 

 



 :Bail )َبيل (                كفالة: .1

تأمين اإلفراج عن شخص معتقل بناًء على تعهد بأن يَمثُل هذا الشخص أمام المحكمة عندما يُطلب منه ذلك. 

 يسري المصطلح أيضاً على المبلغ المالي المدفوع لتأمين مثل هذا التعهد.

 

 :Balance of Probabilities ز()باالنس أوف پروبابيل تي        توازن االحتماالت: .2

هو معيار إثبات يُطلب في دعوى مدنية إلثبات صحة الوقائع المدعاة من قبل األطراف. ويشير توازن 

االحتماالت أيضاً إلي القاعدة التي سيتم بموجبها اعتماد واقعة ما إذا ثبت بالدليل أن احتمال حدوثها أقوى 

 من احتمال عدمه.
 

 :Bankrupt بانكراپت()            ُمفلس: .3
 ً  عن عدم قدرته على دفع الديون المستحقة عليه. شخص، أو منظمة، أُعلن قانونيا

 

ي(               إفالس: .4  :Bankruptcy  )بانكراپس 

 هو اجراء قانوني يتعلق بشخص أو عمل تجاري لعدم قدرتهم على سداد الديون المستحقة.
 

 :Bar ) َبار(                :حاجز المحكمة / نقابة المحامين .5

 العاملين بها وقسم الجمهور هو الفصل المادي لقاعة المحكمة ما بين قسم. 

 . مهنة المحاماة 
 

 :Barrister ) ب ريست ر(               محامي: .6

فهو الشخص المتخصص  . أما محامي اإلجراءاتالمحكمةقاعة هو الشخص المتخصص في التقاضي في 

الء وإعداد الوثائق القانونية في نطاق المكتب. وفي كندا، يوصف المحامي بالصفتين في تقديم المشورة للعم

 معاً "محامي ومحامي إجراءات" وال يوجد فرق بينهما في المهام من حيث المرافعة وتقديم المشورة.
 

 :Bench ) ب ْنش(             منصة المحكمة: .7

 ة المحكمة.هي هيئة المحكمة التي تتألف عادة من قاضي أو قضا 

 .تطلق التسمية أيضاً على المقاعد التي يشغلها القضاة في المحكمة 
 

 :Beneficiary )بينيفيشاري(        مستفيد : .8

هو الشخص الذي يتلقى ماالً أو أي منافع أخرى بناًء على ترتيبات أو وثائق قانونية كالهبة، أو الوصية أو 

 بوليصة التأمين.
 

 :Best Interest of the Child ف ذا تشايلد(وأ انترست ) ب ست         المصلحة العليا للطفل: .9

هو التقييم القانوني للقاضي عن جميع الظروف المحيطة بالطفل في قضية تقع في نطاق قانون األسرة. 

وهذا التقييم من شأنه توفير أفضل السبل لتوفير الحماية الجسدية والنفسية والعاطفية للطفل، وكذلك لحماية 

 اهيته ونموه.رف
 

 Beyond a Reasonable Doubt داوت( ريُزنابلآ  )بيوند    :قاطع بما اليدع مجاالً للشك .10

ممثل الحكومة "ذا  يجب علىهذا هو المعيار المطلوب إلثبات إدانة الشخص المتهم بارتكاب الجريمة. 

أو هيئة المحلفين حول  كراون" إثبات أن الدليل كامل ومقنع بحيث ال يترك أي مجال للشك لدى القاضي

 إدانة المتهم.

 



(          مشروع قانون: .11  :Bill )بل 

إقراره. والبد أن يتم تمرير  بغرض هو مقترح لقانون أو جزء من التشريعات المقدمة للبرلمان الكندي

رحلة تداول مشروع القانون الفيدرالي بنجاح في كافة المراحل التالية :  القراءة األولى، والقراءة الثانية، وم

في القراءة الثالثة في كل من مجلس العموم ومجلس الشيوخ، قبل أن يحصل في النهاية على آخيراً اللجنة و

 الموافقة الملكية  ليصبح قانوناً صادراً عن البرلمان.

 

   :Binding )بايندينج(                 لزامي: إ .12

 هو فرض التزام قانوني أوتعاقدي.

 

 :Bond )بوند(                سند: .13

 تعهد أو التزام يُقدم للمحكمة.

 

 :Breach )بريتش(           خرق:  .14

 هو انتهاك لقانون أو اللتزام أو لتعهد مستحق لشخص ما أو للجمهور.

 

 :Burden of Proof) ب ردُن أوف پروف(           عبء اإلثبات:  .15

 واقعة متنازع عليها.تفنيد بات أو هو الواجب المكلف به المتهم في قضية مدنية أو جنائية إلث

 

 

C 

 

يس(               قضية: .1  :Case)ك 

بين األطراف المتعارضة، ويستدعى حله اللجوء إلي المحكمة أو اللجوء إلى اتخاذ إجراءات النزاع أي 

  قضية مدنية أو جنائية.ال قد تكون .قضائية أخرى

 

يس كونفرانس(            اجتماع القضية: .2  :Case conference)ك 

إن وجدوا ( والقاضي، للحديث عن كيفية التعامل مع  (هو اجتماع بين األطراف المتنازعة والمحاميين

 .القضية أو تسوية دعوى المحكمة

 

يس إڨنت ل ست(            قائمة بالقضايا المتداولة:  .3   :Case Event List)ك 

 في يوم معين، و تُعرف أيضاً باألجندة. هي قائمة أو جدول بالقضايا  التي تستمع إليها المحكمة

 

يس لو (            :الدعاوى المماثلةقانون  .4  :Case Law)ك 

والهيئات  ،لمحاكما حكام التي صدرت بشأن قضايا مماثلة من قبلاأل بناءاً علىقانون وضعه القضاة 

 التحكيمية التي تبت في القضايا الفردية.

 

يس مان            إدارة القضية: .5   :Case Managementدچَمنت()ك 

 إجراء تتخذه المحكمة يسمح للقاضي بأن يراقب ويدير تطور القضية خالل سيرها في النظام القضائي.

 



ن(و)كُ               سبب الدعوى: .6  :Cause of Action ز أوف أكش 

و تطبيق هي مجموعة من الحقائق تكفي لتبرير الحق في رفع دعوى للحصول على المال أوالممتلكات أ

 العدل ضد الطرف اآلخر.

 

 :Caveat)كاڨيات(           تنبيه: .7

 وهو تحذير رسمي في وثيقة قانونية. .مصطلح التيني يعنى " على الشخص أن يَْحذَر "
 

 :Certificate)سرتيفيكيت(           شهادة: .8

 وثيقة خطية تُعتبر تأكيداً رسمياً بأن شرط أو مطلب ما قد تحقق أو لم يتحقق.
 

  :Certify (a copy)آ كوپي( -)سرتيفاي           تصديق )على نسخة(: .9

هي صورة من وثيقة موقعة، ومصدق عليها من قبل موظف عام كنسخة دقيقة وطبق األصل من الوثيقة 

 األصلية.
 

 :Charter)تشارتر(          ميثاق: .10

  إليه بالميثاق. وهو يتضمن بعض يقصد به في كندا الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وعادة ما يشار

من الحقوق األساسية وكذلك الحريات للمواطنين المقيمين في كندا، كحرية التعبير وحرية الدين والحق 

 في الحياة والحرية الشخصية.

  هي أيضاً وثيقة رسمية تصدر عن كيان سيادي أو حكومة ويُمنح بموجبها حقوق وصالحيات وامتيازات

 تجارية أو لشعب. سواء لشخص أو ألعمال
 

 :Child )تشايلد(             طفل: .11

يطلق مسمى القاصر أو الطفل في كندا على الشخص غير البالغ ولم يصل سن الرشد بعد. وتتولى المقاطعات 

في كثير من المقاطعات ثمانية عشر حيث يبلغ سن الرشد في والمناطق الكندية تحديد سن الرشد على حدة. 

ف الطفل بأنه أي شخص تحت سن الثامنة عشرةعاماً. أما عن ميث  اق األمم المتحدة لحقوق الطفل فقد َعرَّ

 كان "القانون الخاص بالطفل قد نص على أن يبلغ الشخص سن الرشد مبكراً". إذا إال
 

  :Child Abduction)تشايلد أبداكشن(             اختطاف طفل: .12

 يه أو األوصياء المعينين عليه قانوناً. ويعد هذا فعالً جنائياً.هو االنتزاع غير القانوني لطفل من حضانة والد
 

 :Child Abuse )تشايلد أبيوز(             إساءة معاملة طفل: .13

تعتبر إساءة معاملة الطفل جريمة تضم تحت جنحها مجموعة متنوعة من السلوكيات التي تشمل سوء 

 إلى إهمال الطفل.المعاملة الجسدية أو العاطفية أو الجنسية باإلضافة 
 

  :Child in Need of Protectionپروت كشن( )تشايلد إن نيد أوف       طفل يحتاج حماية: .14

 ةفضل لمصلحاألهي مجموعة التدابير المتخذة لحماية األطفال من األذى، وتعزيز سالمة األسرة وضمان 

 للطفل.
 

 :Child Support )تشايلد ساپورت (      نفقة الطفل: .15

 المال يدفعه الطرف غير الحاضن من الوالدين للطفل كمساهمة في تربيته.مبلغ من 
 

  Child Support Guidelines)تشايلد ساپورت جايدالينز(      إرشادات نفقة الطفل: .16



هي القواعد الواضحة التي تستخدمها المحكمة لتحديد نفقة الطفل وكذلك الجداول التي يُدرج فيها القيمة 

لتسديد نفقة الطفل. تُقدر هذه المبالغ المستحقة وفقاً لمقدار الدخل وعدد األطفال الذين ينفق المالية المستحقة 

 عليهم الطرف الدافع. ولكل مقاطعة الجداول الخاصة بها.
 

لفير(          الرعاية االجتماعية للطفل: .17  :Child Welfare)تشايلد و 

طفال والتي أنشأتها حكومات المقاطعات يتعلق مصطلح رعاية الطفل في كندا بجمعيات مساعدة األ

والمناطق الكندية، بشراكة مؤسسات القطاع الخاص، لتقديم الخدمات المكملة أو البديلة لرعاية األسرة 

 .وإلشراف األبوين
 

 :Civil Law )سيڨيل لو (           قانون مدني: .18

مطورة عنه. وتحدد هذه القوانين مجموعة من القوانين المستمدة مباشرة من القانون الروماني، وال -1

الحقوق الخاصة والحلول. كما أنها تدير النزاعات بين األفراد في مجاالت مثل العقود، والملكية، وقانون 

هو قانون يتعامل مع النزاعات بين شخصين حول قضايا تتعلق بالملكية، واألسرة، والعمل،  -2األسرة. 

 انون الجنائي والقانون العام.الخ. هذا ويختلف القانون المدني عن الق
 

 :Claimsمز(ي)كل            ادعاءات: .19

هي عبارة عن مجموعة من الحقائق التي تؤدي إلي حق واجب النفاذ قانوناً أو إلي اتخاذ إجراء قضائي، أو 

 بمعنى آخر طلب اإلنصاف.
 

  :Statement of claimم(ي)ستيتمنت أوف كل         بيان االدعاء:   

يقدم للمحكمة موضح به األسباب التي دفعت شخص ما لرفع دعوى قضائية ضد شخص آخر هو طلب 

 واألهداف المقصودة من وراء هذه الدعوى.
 

 :Cohabitation ) كوهابيتيشن (            معاشرة : .20

 معاً كأزواج. ويقيمونمصطلح يطلق على زوج من األشخاص سواء كانا متزوجين أو ال، 
 

  :Cohabitation Agreement )كوهابيتيشن أجريمنت(         اتفاق التعايش: .21

شكل من أشكال االتفاقات القانونية بين زوج من األشخاص اتفقا على العيش معاً ) سواء كانا من المثليين 

أو من جنسين مختلفين (. قد يُعامل هذان الشخصان في هذه الحالة معاملة األزواج في أمور مختلفة مثل 

 الطفل. نفقةأو الحصول على  الرهن العقاري
 

 :Collaborative Family Law )كوالبوريت ڨـ فاميلي لو(      قانون األسرة التعاوني: .22

إجراء قانوني يُمكن األزواج الذين قرروا االنفصال أو إنهاء زواجهم من العمل مع محاميهم وغيرهم من 

كال الطرفين وأطفالهما دون اللجوء إلي المختصين للوصول إلي أفضل تسوية تلبي االحتياجات الخاصة ل

 المحكمة.
 

َشن(       اقتراف: /انتداب  /تكليف  /عمولة  .23  :Commission )كوم  

 .العمولة: هي رسوم تُدفع بناًء على نسبة مئوية من  المبيعات التي  حققها موظف أو  وكيل 

 آخر. التكليف: هي السلطة التي يؤدي بموجبها شخص ما معامالت تجارية لشخص 

  االنتداب: أمر صادر عن حكومة أو سلطة مخولة من قبل محكمة بالسماح لشخص بتنفيذ األعمال

 الرسمية.

 .االقتراف: اقتراف جريمة 
 



ن لو (             القانون العام: .24  :Common Law)كوم 

التحكيمية التي هو القانون الذي وضعه القضاة استناداً على قرارات مشابهة قد أصدرتها المحاكم والهيئات 

 تبت في الحاالت الفردية.
 

 :Competence )كومپ تانس(                 كفاءة: .25

القدرة العقلية للفرد على المشاركة في اإلجراءات القانونية أو الصفقات. وهي أيضاً الحالة العقلية التي يجب 

 أعمالها(.أن يتمتع بها الشخص ليكون مسئوالً عن قراراته ) قراراتها ( وأعماله )
 

  :Complainant)كومپلينانت(              ُمدَّعي: .26

 وقع ضحية هو الشخص الذي لديه مشكلة قانونية أو شكوى ضد شخص آخر. قد يكون الشخص الذي

 .الجاني ضد الشكوى مقدم جريمة هو نفسهل
 

 :Conference )كونفرانس(         مؤتمر: .27

 دف تسويتها.اجتماع األطراف أو محاميهم في قضية ما به
 

 :Case conferenceس كونفرانس( )كِ     اجتماع القضية : -1

هو لقاء يجمع بين القاضي واألطراف المتنازعة ومحاميهم لمحاولة تحديد القضايا التي قد يتفق عليها 

 األطراف وكذلك القضايا ذات الخالف، كما يناقشون أيضاً طرق حل النزاع.
 

 :Pre-Trial Conferenceترايل كونفرانس( -ري)پ      اجتماع ما قبل المحاكمة: -2

اجتماع غير رسمي يحدث قبل المحاكمة  بين محامّي األطراف المتنازعة والقاضي لمناقشة  المسائل 

قد يحاولون  تبسيط هذه المسائل والبحث عن  إمكانية تسوية النزاع بدون  .الهامة المتعلقة بالقضية

ً  .اللجوء إلي المحكمة تحديد عدد جلسات االستماع المطلوبة إذا ما قررت األطراف كما يتم أيضا

 الذهاب إلي المحكمة .
 

 :Confession )كون فَشن(            اعتراف: .28

 هو بيان يعترف فيه الشخص بالذنب في ارتكاب جريمة.
 

نتنس(           عقوبة متتابعة: .29  :Consecutive Sentence )كونسيكيت ڨـ س 

ر من جريمة واحدة ومعاقبته بقضاء أكثر من فترة في السجن. قد يُطلب من هذا حكم بإدانة شخص في أكث

 الشخص أن يقضى فترات عقوبته الواحدة تلو األخرى، مما يعني قضاء وقت أطول في السجن.
 

نتنس (          عقوبة متزامنة: .30 نت س   :Concurrent Sentence )كونكار 

ه بقضاء أكثر من فترة في السجن. قد يُطلب من هذا الشخص حكم بإدانة شخص في أكثر من جريمة ومعاقبت

 قضاء كل فترات عقوبته على مرة واحدة، مما ينتج عنه قضاء وقت أقصر في السجن.
 

نت(               موافقة: .31  :Consent ) ُكوْنس 

 اتفاق أو إذن لتنفيذ عمل ما أو السماح بشيء.
 

نت أوردر(      أمر الموافقة: .32  :Consent order )كوْنس 

هو أمر من المحكمة يعكس اتفاق مبرم بين طرفي النزاع. هذا األمر له نفس تأثير أمر المحكمة ويُمكن أن 

 يُفرض بالقوة من قبل المحكمة في حالة رفض أي طرف االمتثال له.
 


