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 يف اإلحاالت املرجعية باحلواشي    
 

 معتصيد املعالس: بقلم
 

ــصدر            ــارئ إىل م ــاد الق ــي إرش ــية ه ــرد يف احلاش ــيت ت ــة ال ــارة املرجعي ــن اإلش ــة م الغاي
وانطالقــا مــن هــذه البديهيــة، فــإن . املعلومــات الــواردة يف املــنت ألغــراض التحقــق واالستفاضــة

ا تـورد بلغتـها مـا مل يكـن هلـا           ة يف احلاشـية أهنـ     القاعدة األساسية يف اإلحالة املرجعيـة الـوارد       
أي أهنـا ال تتـرجم ألن ترمجتـها ستـضيع علـى القـارئ فرصـة االهتـداء إىل املرجـع                      . عـريب  نص

 .وتبطل الغاية من إيرادها أصال

ــيما يف      ــا يلــــي بعــــض احلــــاالت الــــيت تعتــــرض املتــــرجم عــــادة، ال ســ ونــــورد فيمــ
 .القانونية النصوص

 الكتب واملقاالت - ١ 

املؤلفات واملقاالت املنشورة خـارج نطـاق األمـم         ) أ: (ينبغي التمييز يف هذا الباب بني      
 .واملؤلفات والدراسات الصادرة عن األمم املتحدة) ب(املتحدة؛ 

 املؤلفات واملقاالت اخلارجية )أ( 

تورد الكتب واملقاالت املدرجة يف احلاشية بلغتـها األصـلية مـا مل يكـن هلـا نـص عـريب                  
 :ولذلك فإهنا تنقل بصيغتها من النص املترجم منه، على النحو التايل مثال. موثق

 
 ,Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal:انظـر  )١( 

Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, p.vii. 
 ,Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.):انظـر  )٢( 

Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol.1, 

1992, pp. 109-112, at p.110. 

 املؤلفات والدراسات الصادرة عن األمم املتحدة )ب( 

فمعظـم  . يـسية لألمـم املتحـدة إشـكاال يـذكر         ال تثري الوثائق الصادرة عن األجهـزة الرئ        
الوثائق الصادرة عن اجلمعية العامة وجملس األمن يوجد هلا نص عريب منذ اعتماد اللغـة العربيـة              

غري أنـه ينبغـي التأكـد مـن وجـود الـنص العـريب               . لغة رمسية إىل جانب اللغات اخلمس األخرى      
 هبـا عنـوان    بالـصيغة الـيت ورد  شـية، والتقيـد   للوثيقة املدرجة على سبيل اإلحالة املرجعيـة يف احلا        

 .الوثيقة باللغة العربية
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وعندما يتعلق األمر بدراسات تشرف عليها هيئـات تابعـة لألمـم املتحـدة، فإنـه ينبغـي                   
 يف اللغـة     يف احلاشـية واالسـتغناء عـن مقابلـه         التأكد من وجود الـنص العـريب للدراسـة إلدراجـه          

ة موقـــع مكتبـــة داغ مهرشـــولد علـــى شـــبكة اإلنترنـــت ويتـــأتى ذلـــك مبراجعـــ. املتـــرجم منـــها
]http://www.un.org/Depts/dhl [  فـإذا مل يكـن للدراسـة      . ٣٧٤١٢: االتصال برقم اهلـاتف   بأو

 .نص عريب، أوردت بنصها األصلي دون ترمجة

 :مثال
 ,United Nations, “Study on Expulsion of Immigrants”, Secretariat, 10 August 1955 :انظـر  )١( 

pp. 1-77. (ST/SOA.22 and Corr.2). 
 

 الدوريات - ٢ 

فبعـضها  . مثة سلسلة مـن الـدوريات الـيت تـصدرها األمـم املتحـدة واهليئـات التابعـة هلـا                    
والــبعض اآلخــر يــصدر بلغــتني . يــصدر باللغــات الــست مــع تفــاوت يف ســنوات بــدء اإلصــدار

 املتحـدة وصـناديقها ووكاالهتـا تـصدر         ، يف حني أن بعض بـرامج األمـم        )الفرنسية واالنكليزية (
ويلـزم بطبيعـة احلـال التأكـد مــن     ). االنكليزيـة والفرنـسية واإلســبانية  (منـشوراهتا بـثالث لغـات    

فإذا وجد هذا الـنص، يلـزم إحـضاره والتأكـد مـن رقـم الـصفحة        . وجود النص العريب للدورية  
مل يكـن للدوريـة نـص       فـإذا   . شـية العربية املقابلـة للـصفحة االنكليزيـة، إن ورد هلـا ذكـر يف احلا              

 : بإيراد النص األجنيب برمته دون ترمجة على النحو التايلعريب، اكتفي
 International responsibility, Fifth report by F.V. Garcia Amador, Special Rapporteur :انظـر  )١( 

(Responsibility of the state for injuries caused in its territory to the person or property of 

aliens - Measures affecting acquired rights (continued) and constituent elements of 

international responsibility), Yearbook of the International Law Commission, 1960, vol.II, 

A/CN.4/125, paras. 76 and 77. 
 

 :باللغة العربية أيضا ما يليدر ومن الدوريات اليت تص 

 )١٩٨٢ابتداء من (حولية جلنة القانون الدويل  - 

 )ابتداء من أواسط الثمانينات(احلولية القانونية لألمم املتحدة  - 

 زع السالحـحولية األمم املتحدة لن - 

ولعل من الـدوريات الـيت تـرد باسـتمرار يف النـصوص القانونيـة لألمـم املتحـدة دوريتـا                      
) Treaty Series(جمموعــة املعاهــدات ”و ) (I.C.J. Reports“ قــارير حمكمــة العــدل الدوليــةت”
 .ضري يف تناول حالتيهما بشيء من التفصيل وال
 



 -3- 07-99999
 

 

 

 International Court of Justice Reports (I.C.J. Reports)دورية  )أ(

لـة ألحكـام    وتـضم النـصوص الكام    . هذه الدورية باللغتني االنكليزية والفرنـسية     تصدر   
وملا مل يكن هلا نص عريب على غرار دوريـات أخـرى، فإنـه ينبغـي عـدم              . حمكمة العدل الدولية  

أمـا األحكـام    . ترمجة عنواهنا وذلك خالفا ملا دأب عليه قسم الترمجة العربية يف سـنوات سـابقة              
تـشويش  اليت ترد فيها، فتدرج عناوينها باللغة الـيت وردت هبـا وال تتـرجم، درءا لكـل لـبس أو                 

ني باللغــة تويكتفــى يف بعــض احلــاالت بــإدراج أطــراف الــدعوى بــني معقــوف . يف ذهــن القــارئ
 .العربية، على غرار ما سريد شرحه أدناه عند التطرق لكيفية إدراج األحكام القضائية

 
 United Nations Treaty Seriesدورية  )ب(

، وتــضم النــصوص ذات بــدورها بــاللغتني االنكليزيــة والفرنــسية تــصدر هــذه الدوريــة  
. باللغـات الـيت صـيغت هبـا    ) ومـا إىل ذلـك  ... اتفاقيـات، معاهـدات    (لصكوك الدولية   احلجية ل 

فـإذا  . وقد حتوي نصوص معاهدات دولية ثنائية أو متعددة األطراف، يرد بعضها باللغة العربية            
كانت من بني لغات الصك ذات احلجية اللغـة العربيـة، اطلـع علـى نـص املعاهـدة علـى املوقـع                       

ــايل ــصك  ]http://untreaty.un.org/English/access.asp: [التــــ ــريب للــــ ــوان العــــ ، وأدرج العنــــ
 . املقابلة للنص األجنيب إن ورد هلا ذكر يف نص احلاشية العربيةوالصفحات

 :مثال
 ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ اتفاقيــات جنيــف املعقــودة يف إضــايف إىل] بروتوكــول[ حلــق :انظــر )١( 

، جنيــف، )األول] الربوتوكــول[اللحــق (ليــة يتعلــق حبمايــة ضــحايا املنازعــات املــسلحة الدو    
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p.14، ١٩٧٧يونيه /حزيران ٨

 
وإن مل يكــن للــصك نــص عــريب، وجــاءت احلاشــية باســم املعاهــدة كاملــة مــع ذكــر      

بالعربيــة بــني ويــدرج عنواهنــا . لــصفحاهتا يف املرجــع، فإهنــا تــدرج بنــصها األجــنيب دون ترمجــة 
 .إن مل يكن قد ورد فعال يف املنتني، تمعقوف

 
 :مثال

 Convention on the privileges and Immunities of the United Nations, New York, 13 :انظـر  )١( 

February 1946, United Nations, Treaty Series, vol, 1, No.4, p.15. 
 

ملتحـدة يـسري أيـضا علـى كـل جمموعـات            وما يسري على جمموعة معاهـدات األمـم ا         
 .معاهدات املنظمات اإلقليمية وكذا على جمموعة معاهدات عصبة األمم
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 األحكام القضائية - ٣ 

الـصادرة  من اإلشارات املرجعية الـيت تتـواتر يف النـصوص القانونيـة األحكـام القـضائية                  
سري على املرجع األجنيب يـسري      تعني اإلشارة هنا إىل أن ما ي      وت. عن احملاكم الدولية والوطنية   

فعنوان احلكم املكون عادة مـن طـريف الـدعوى يتـرجم عمومـا عنـد                . أيضا على أحكام احملاكم   
لكـن اإلشـارة املرجعيـة إليـه الـواردة يف           .  مع إدراج مقابلة األجنيب بـني قوسـني        وروده يف املنت  

علق منها مبلخـص احلكـم أو        ال تترجم بل تورد حبذافريها، عدا ما يت        مبصدرها األجنيب احلاشية  
 .االستطراد الوارد على سبيل التوضيح أو التعليق، فإنه يترجم ترمجة احلاشية العادية

 :مثال
 ,Pieters v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d'État, 30 September 1953 :انظـر  )١( 

International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 338-339, at p.338. 
 Millitary and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United :انظر )١( 

States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 111, para. 212 .”  تـشمل
البحـر اإلقليمـي التـابع للـرب، وقـاع البحـر            باطن  السيادة اإلقليمية بصفة رئيسية اإلقليم الربي، و      

 .“ويشمل مفهوم اإلقليم اجلزر واجلزيرات والصخور والشعاب. وباطن البحر اإلقليمي
 

وإذا مل يــرد عنــوان احلكــم القــضائي يف املــنت وورد تفــصيال يف احلاشــية، أدرج عنوانــه  
 .، مث أورد عنوانه األجنيب مبصدره كامال]نيتمعقوف[بالعربية بني 

 
 :مثال

فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض                   [ :انظر )١( 
 Legal Consequences of the Construction of The Wall in the Occupied، ]الفلـسطينية احملتلـة  

Palestian Territory (Advisory Opinion), I.C.J. Rep. 2004, at advisory opinion p. 41, para. 

106. 

تـرجم  يف احلاشـية دون اإلتيـان مبـصدره، ويف هـذه احلالـة ي     وقد يـدرج حكـم أو أكثـر         
 األجـنيب بـني قوسـني، تـسهيال إلمكانيـة التقـصي يف الـدوريات        عنوان احلكـم مـع إيـراد مقابلـه        

 .املتخصصة
 

 اإلشارات املرجعية املتكررة - ٤ 

ــا تتكــرر يف احلاشــية اإلشــا    ــة الواحــدة  كــثريا م ــراراً رة املرجعي ــة الواحــدة م . يف الوثيق
ــا      ــة ويف غريه ــائق القانوني ــد يف الوث ــررة قواع ــراد احلواشــي املتك ــارة   . وإلي ــإذا تكــررت اإلش ف

املرجعيــة الواحــدة تباعــا يف حاشــيتني أو أكثــر، فــإن احلاشــية األوىل تــورد املرجــع بأكملــه، مث    
 .ويليها رقم الصفحة يف املرجع) ع نفسهاملرج(“ ibid”تكتفي احلاشية التالية بعبارة 
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 :مثال
  (1) Migration in an interconnected world: New directions for action, Report of the Global 

Commission on International Migration, October 2005, synopsis, p. 1, paras. 1 and 2.. 
  .(2) Ibid., p. 83 

 
ة، تورد احلاشية األوىل بأكملها وبلغتها، أما احلاشية الثانية فتورد على ففي هذه احلال 

 :النحو التايل
 .٨٣املرجع نفسه، الصفحة  )٢( 

 
. وقد ترد اإلشـارة املرجعيـة املتكـررة يف أمـاكن خمتلفـة مـن احلواشـي لكـن دون تتـابع                      

شـارة املرجعيـة بـذكر    ويف هذه احلالة، جرى عرف احملررين يف األمم املتحدة علـى أن تـورد اإل   
 رقـم الـصفحة يف ذلـك املرجـع    اسم املؤلف، ورقم احلاشية اليت ورد فيهـا املرجـع بأكملـه، مث       

 :على النحو التايل
       (1) D. Sharma, note 579 above, p. 409. 

 :ويف هذه احلالة، تورد احلاشية على النحو التايل 
 .٤٠٩صفحة  أعاله، ال٥٧٩، احلاشية D. Sharma :انظر )١( 

 
 يـرد بأكملـه يف احلاشـية    D. Sharmaوغين عن البيان أن قراءة احلاشية تفيد بأن مرجع  
ــنص،   ٥٧٩ ــا يف ال ــيت ســبق وروده ــاملرجع     ال ــصفحة ب ــم ال ــشري إىل رق ــصفحة ي ــم ال وأن رق
 .بالوثيقة اليت جتري ترمجتها ال

 ٢٠٠٧فرباير /شباط ٦


