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Translating Official Documents Adopted by International Organisations (according 

to the UN and EU Resolutions and their Georgian Translations) 

Abstract 

Salome Tsomaia 

The present research deals with the translation of official documents adopted by large 

international organisations.  It aims to identify major norms and conventions applied to such 

documents and address the problems related to their translation from English.  

The research is highly relevant considering the importance of Georgia’s aspirations to become 

fully integrated in European structures and the influence of the documents adopted by such 

organisations on one hand, and the growing importance of translating of such documents, on 

the other.  

The difficulty of translating official documents in general and resolutions in particular is caused, 

among other reasons, by the abundant use of fixed phrases, clichés, archaic expressions, 

borrowings, complex sentences, etc.  

The research is based on the comparative analysis of the English versions of the selected 

resolutions adopted by the UN and the EU bodies and their Georgian translations. The analysis 

is conducted in the light of Peter Newmark’s theory of semantic and communicative translation.  

The paper consists of an  introduction, four chapters, conclusions and a list of references.  

The first chapter introduces translation studies as a new academic discipline and key  translation 

theories of the 20th century. 

The second chapter identifies main characteristics of international official documents and the 

difficulties faced in the translation of such texts.  

The third chapter describes the importsance of institutional translation and the way 

organisations such as the United Nations and the European Union deal with translation work.  
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The fourth chapter offers  a comparative analysis of English-Georgian texts of the UN and EU 

resolutions concerning Georgia.  

The  conclusions present the results of the research.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


