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الحجيةذاتالنصوصتصويبفي

املعتصمالسعيد

منذلكإىلماأواتفاقاتأواتفاقياتأومعاهداتكانتسواءالقانونية،الصكوكأناملعلوممن
شكالومما.مراحلهاكليفالترمجةتواكبهاومعقدةطويلةلعمليةالنهائيةاحلصيلةهي،لاللتزاماتاملنشئةالنصوص

يتجزأالجزءافيهاللفظياملبىنيكونعسريخماضمثرةهودقيقةتوافقيةصيغمنجيسدهمباالتعاهديالنصأنفيه
الغموضإىلأحياناالقصدينصرفأنالنصوصصوغيفاملفارقةمنولعل.وتعريضاتصرحيااملنشوداملعىنمن

وهلذا.بأحكامهاملخاطبنيبنيالتراضيهلامشعاوتوسيالنصعلىاملرونةمنلقدرإضفاءوالعمومية،واالقتضاب
منفليس.اإلظهارمعرضيفاإلضماروالالتلميحمعرضيفالتوضيحالنصوصهذهترمجةيفيستصوبالالسبب
ومعناه،مبناهيفبالنصبالتقيدملزمهوبل.للفظاملباشراملعىنيتجاوزفيمااملشرعنيةعنالكشفاملترجممهمة
.السياقودراملعىنتضيعحرفيةيفإمعانأوإسفافدون

جانبإىلتضمللصياغةجلانبإنشاءعادةالنصحتريرعمليةتقترنللصك،اللفظيالبناءألمهيةوإدراكا
قبلاحلجيةذاتالنصوصبإقرارالعمليةهذهوتتوج.احلجيةذاتالنصلغاتإىلاملترمجنيمنثلةاالختصاصيني

.ائيافيهاالبتأمرإليهايعوداليتاجلهةلىععرضها

يفحمددةإجراءاتوتستوجبمعه،التعامليفمعينةطقوساتفرضاليتالشارعالنصحرمةتنبعهناومن
.ومضموناشكالشوائبمنيعتريهقدماكلمعاجلة

لدىاأودعاليتاتاللغإىلمتنهيفيشارصككلاحلجيةذيبالنصيقصدالورقة،هذهوألغراض
.الوديعةاجلهة

احلاالتحتديدعلىوستنكب.إقرارهابعداحلجيةذاتالنصوصتصويبإجراءاتالورقةهذهوستتناول
.رمسياوإدراجهالتصويبلتوثيقاملتبعةواخلطواتالتصويبألغراضالتدخلتستوجباليت

التصويبمقامات-أوال

اجلهةهوالعاماألمنيكانإذا السيما املتحدة،لألممالعامةاألمانةدىلاحلجيةذاتالنصوصتودع
United(املتحدةاألمممعاهداتجمموعةيفوتنشرالنفاذحيزدخوهلابعدالنصوصتلكتسجلمث.الوديعة Nations
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Treaty Series.(اليتالصيغةفإنلغري،الدىحجيةالنصوإكساباإلشهارهووالنشرالتسجيلمنالقصدكانوملا
.اإلحالةألغراضوحىتاحلجةوالتماساالستظهارألغراضعالتهعلىإيرادهتستوجبحرمةتكتسياأودع

مدلولهمنينالمماخبطئهمقطوعاملعىنيفغلطأوماديبغلطمعيباالنصيكونأنمالسببحيدثوقد
النحويالغلطقبيلمناالعتياديةاألغالطإىلفباإلضافة.يببالتصولهالتصدييقتضيماوهذا.حجيتهويضعف
املترجمالنصبأمانةخيلتباينوكلواإلضافةواإلسقاطاحلسابيفالغلطاملاديالغلطيشملاإلمالئي،والغلط
يفحتسنيأييشملالكما.األسلوبركاكةأوالبناءضعفالغلطبابيفيندرجوال.األصليالنصعنبهوينأى

.النصحتريرإعادةجييزوالواحملدد،اهلادفالتدخليستوجبالتصويبفمنطق.االستساغةسبيلعلىالصياغة

عمليةلتحريكاتباعهايلزمبإجراءاتويتقيدلقواعدخيضعاحلجيةذيالنصيفالغلطتصويبأنبيد
.املعينةاجلهاتلدىوتوثيقهالتصويب

يبالتصوإجراءات-ثانيا

املعاهداتلقانونفيينااتفاقيةمن٧٩املادةحتكمهاالتصويبإجراءاتأنبدء،ذيبادئباإلشارة،جيدر
:يليماعلىاملادةهذهوتنص.‘‘املعاهداتمعاهدة‘‘بـاملعروفة

٧٩املادة ’’

تصويب األخطاء يف نصوص املعاهدات 
يف نسخها املعتمدةأو

قعة والدول املتعاقدة بعد توثيق نص املعاهدة، على أن هذا النص حيتوى على خطأ،              إذا اتفقت الدول املو   -١

:وما مل تقرر وسائل تصويب أخرى، يتم تصويب اخلطأ

بإدخال التصويب املناسب يف النص وتأمني التوقيع على التصويب باألحرف األوىل من قبل ممثلني خمولني               )أ(

حسب األصول؛ أو

وثائق تبني التصويب الذي جرى االتفاق على إجرائه؛ أول وثيقة أوتبادحترير أو)ب(

.بتحرير نص مصوب للمعاهدة بكاملها باتباع نفس اإلجراء الذي اتبع يف حالة النص األصلي)ج(

عندما يكون للمعاهدة وديع، خيطر الوديع الدول املوقعة والدول املتعاقدة باخلطأ وباالقتراح اخلاص             -٢

:وإذا انتهت هذه املهلة. وحيدد مهلة مناسبة ميكن خالهلا االعتراض على التصويب املقترحبتصويبه،

حرف األوىل وحيـرر حمـضرا   ومل يتم إبداء اعتراض، جيري الوديع التصويب يف النص ويوقعه بـاأل           )أ(

بتصحيح النص ويرسل نسخة منه إىل األطراف وإىل الدول اليت حيق هلا أن تصبح أطرافا يف املعاهدة؛

.ومت إبداء اعتراض، يبلغ الوديع االعتراض إىل الدول املوقعة والدول املتعاقدة)ب(

أكثر ويتضح أن   ص قد وثِّق بلغتني أو     حني يكون الن   ٢ و   ١تطبق أيضا القواعد الواردة يف الفقرتني       -٣

.هناك عدم تطابق تتفق على ضرورة تصويبه الدول املوقعة والدول املتعاقدة

يستعاض بالنص املصوب عن النص املعيب من أساسه، ما مل تقرر الدول املوقعة والدول املتعاقدة غـري                 -٤

.ذلك

. معاهدة مت تسجيلهاختطر األمانة العامة لألمم املتحدة بتصويب نص أي-٥

إذا اكتشف حدوث خطأ يف نسخة معتمدة من املعاهدة، حيرر الوديع حمضرا حيدد التصحيح ويرسل               -٦

‘‘.املوقِّعة وإىل الدول املتعاقدةنسخة منه إىل الدول 

غرارعلىاملعاهداتتصوبفال.دقيقةتوثيقإلجراءاتختضعاملعاهداتتصويبعمليةأنسبقممايفهم
اإلخطار’’إىلمنصبهحبكمالعاماألمنيفيهايبادراليتاحلالةيفإنهبل.العامةاألمانةوثائقمنوثيقةأيتصويب
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يتخذهمركزيإداريبقرارمركزيةآليةحتريكيتم،)٧٩املادةمن٣و٢الفقرتان(‘‘التصويبواقتراح...باخلطأ
ذلكيفمتبعاوجييزها،التصويبعمليةعلىيشرفالذي)القسمرئيس/ةالدائررئيس(الترمجةعناإلدارياملسؤول
:التاليةاخلطوات

.مسودةيفالتصويبوإعدادالغلطضبطيتم-١
توردمث.الغلطموطنإىلاإلشارةمعاألصليةبلغتهتصويباملرادالنصاملسودةيفيدرج-٢

أوداكنةحبروفالغلطويربزنكليزيةاالاللغةإىلمترمجةاملعيبةالعربيةالفقرةجانبهإىل
.األصليةباللغةبغلطهاتفيدهماويوردمغايربلون

:مثال

1) Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties

Article 3 Cases not within the scope of the present Convention

The Arabic title of this article reads:

Article 3 Cases not within the scope of the present articles

مسبوقةللغلط،املتضمنةالصيغةجانبإىلالعربيةباللغةاملصوبةالصيغةاملسودةيفتدرج-٣
:.التايلالنحوعلىوذلك.السياقيقتضيهحسبمااالنكليزيةباللغةاستهالليةجبملة

• Article 3, title: The following title:

املوادهذهنطاقيفتدخلالاليتاحلاالت

should read as follows:

االتفاقيةهذهنطاقيفتدخلالاليتاحلاالت

توجهمذكرةيفللمسودةالرمسيةالصيغةوتوضعبالغلط،املعاهداتقسمإشعاريتم-٤
.عاهداتاملقسمإىلاإللكتروينبالربيد

.الغلطعناملبلغةاجلهةمنمترجمإليهيستدعىاجتماعبتنظيماملعاهداتقسميقوم-٥
.التصويبمذكرةبصيغةيوصيمثالغلطمنويتأكد

اإلداريمسؤوهلايتوىلمثللتصويب،النهائيةالصيغةبوضعالغلطعناملبلغةاجلهةتقوم-٦
.داتاملعاهقسمإىلالتصويبمذكرةإحالةمهمة

اخلاصوباالقتراحباخلطأاملتعاقدةوالدولاملوقعةالدول’’وديعابصفتهالعاماألمنيخيطر-٧
انتهتوإذا.املقترحالتصويبعلىاالعتراضخالهلاميكنمناسبةمهلةوحيددبتصويبه،

باألحرفويوقعهالنصيفالتصويبالوديعجيرياعتراض،إبداءيتموملاملهلةهذه



٤

حيقاليتالدولوإىلاألطرافإىلمنهنسخةويرسلالنصبتصحيححمضراحيررواألوىل
.‘‘املعاهدةيفأطرافاتصبحأنهلا

(CN(بتعميمإخطارشكليفذلكبعدالتصويبيصدر-٨ (circular notification(
).املرفقانظر(

يوردبتعميم،إخطارشكليفرمسياوصدورهالتصويبإجراءبنيالفاصلةاالنتقاليةاملرحلةوخالل
:التايلالنحوعلىوذلكاملصوب،النصيفمعقوفتنيبنيالتصويب

املعاهداتيفالدولخلالفةفيينااتفاقية
٣املادة

]االتفاقية[هذهنطاقيفتدخلالاليتاحلاالت

خالصة

.راجعة النص بأكملهإن تصويب النص ذي احلجية عملية حمدودة تتناول الغلط وال تتعداه مل
 يف حد ذاا مناسبة لتجويد النص وال هي فرصة إلعادة صياغته من جديد، بل هي مقصورة على غرض وليست 

 من ٧٩وهي آلية ختضع ألحكام املادة .حمدد بعينه يتمثل يف رفع عيب واضح يف النص ال يستقيم املعىن ببقائه
.اءات تداولية حمددة يسهر على تنفيذها األمني العاملقانون املعاهدات وتتقيد بإجرفيينا اتفاقية 

٢٠٠٩مارس١٣نيويورك،
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مرفق
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