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 الفرع الخامس

 تفسير المعاهدات

 

الوقدو  عىددل الم اددل الددنه  ت ددما   يقصددب  دد  00  ان تفسيير المعاهييدات متييي تفسييير ان ني   ييان ن  
 والل  حبيب نطاق الاصوص الغام ة او المبهمة  00نصوصها 

  000وسنبحث 

 السلطة المختصة بالتفسير 

 ووسائي التفسير 

 

 السلطة المختصة بالتفسير 0اوال

 

 000ان تفسير المعاهدات يمكن ان تتار على الصعيدين  

 الدول  و 

   الداخل 

 

 على الصعيد الدول  0 1

 

 ـ:فان التفسير يتم بطريقتين  00 ان على صعيد العال ات بين الدول االطراف ف  المعاهدة 

 

بتبيالل او  اتفياق مبسي يتخدن كد    اتفياق تفسييرن  قدب  00 وذلك اما صيراةة 00 باتفاق الدول األطراف 0 أ

   بروت ك ل يلحق بالمعاهدةاو  المذكراتاو  الكتب

 
 : عن طريق القضاء الدول  0 ب

فان ذلك يؤده الل نشوء نزاع دولد   00 ةالة عدم ت صي الدول االطراف على اتفاق على التفسير ف  

 00 وبصي رة خاصية بال سيائي القضيائية 00يم ن  سويت    افة وسدال   سدوية الماااعدال البول دة  00
المعاهيدات الن المنازعيات المتعلقية بتفسيير  00 بعرض الخالف على التحكيم او محكمة العدل الدوليية

 وتدخي بالتال  ف  صميم اختصاص القضاء الدول  00تعتبر منازعات  ان نية 
 من الاظام االساس لمح مة ال بل البول ة(63)وقب اكبل عىل ذلك المادة 

 

 على الصعيد الداخل  0 2

 

 ـ:ان التفسير الداخل  يتم بطريقتين 

 

 ـ:ب اسطة السلطة التنفيذية 0ا 
 00 ه  الذن يخت  بتفسيرها 00 لمعاهدةان ان الجهاز الذن عقد ا 

  00اما  ااء عىل طىب الطر  الثان  او 

 وهنا االسىوب كث ر االست مال ف  فرنسا 00 عن طريق االحالة ال ها من المحاكم الباخى ة 

المت دماة  سسد ر لف ساق دة السرنسد ة  2596مثال ال تب الت  ارسدىها وايدر خارة دة فرنسدا عدام  -
  2631االسبان ة الم قودة عام 

  ب اسطة السلطة القضائية 0ب 



 السص  فد  الدبعوا المطروحدة  لإال ف  حاال 00 ان معظم الدول ال تسمح لقضائها بتفسير المعاهدات

 00 ل   ال يؤده ذلك الل 00 فراد امامها والمت ىقة  مصالح اال

  00التبخ  ف  اعمال الح ومة او 

 انتقاد البول االةاب ة ولو  صورة غ ر مباكرة 
 

 وسائي التفسير 0ثانيا 

 

لونتهيا اتفا يية  00 استخل  التحكيم والقضاء الدوليين مجم عية مين الق اعيد في  تفسيير المعاهيدات 

  00 11- 12-11فيينا لقان ن المعاهدات ف  الم ال 

  بالق اعد االصلية والمكملة الت  تتبع ف  تفسير المعاهدات 12-11وتتعلق المالتان 

  بتفسير المعاهدات المحررة بأكتر من لغة 11بينما تتعلق المالة 

 وسنعرض الى شرح هذه الم ال التالث

 

 المبالئ المتبعة ف  تفسير المعاهدات الدولية 0 1

 

 المبادئ الواةب ا باعها عاب  سس ر م اهبة ما  00من ا ساق ة ف  اا ( 62)   مات السقرة االولل من المادة

ف  االطار الخاص بهيا  00طبقا للمعنى العالن أللفاظ المعاهدة  00تفسر المعاهدة بحسن نية )فقررل

 والغرض منها 00وف  ض ء م ض عها  00

 

  ـ:التفسير ه يتضح من الن  ان هناك اسسا ثالثة ينبغ  االستنال اليها ف  عملية 

  00انتهاج مبدا ةسن النية 

  00تفسير المعاهدة طبقا للمعنى العالن أللفاظها  

  تفسيرها ف  ةدول االطار الخاص بها 

 

 تفسير المعاهدة وفقا لمبدا ةسن النية 0ا

 

 الدنه يق د   البحد   00 ه  مبيدا ةسين النيية 00 من المبالئ االساسية الت  تس ل تفسير المعاهدات
 عن االمور الت  ارادل االطرا  قولها حق قة 

  من ان  سس ر نصوص  00 1591و د اكد معهد القان ن الدول  ذلك ف  القرار الذن اتخذه عام

 الم اهبة يجب ان ي ون  موةب حسن الا ة
 

  كما ان القضاء الدول   د اكد هذا المبدا 

  فدد  ق دد ة المصددالح االلمان ددة فدد   2513مثددال ح ددم مح مددة ال ددبل البول ددة البالمددة عددام
 ةس ى س ا ال ى ا البولون 

 

 تفسير المعاهدة طبقا للمعنى العالن أللفاظها  0ب 

 

 ماشدؤها االخدتف   د ن االطدرا  فد   قدبير  00 ان اغلب المنازعات الت  تتيار عنيد تطبييق المعاهيدات
  00 طفحال الت   ت ماها الم اهبةم ال االلساظ واالص

 00 تقض  بان تك ن طبقا للمعنى العالن 00 فان اتفا ية فيينا 00  ولت ضيح معنى االلفاظ 



   00 فيجب ال   ف عنيد هيذا المعنيى 00 ومعناه مأل ف 00  اذا كان واضحا 00 وهذا يعن  ان الن 

 غيير المعتيال عليهيا 00عن طريق اعطياء االلفياظ معيان  اخير   00 لون محاولة الت سع ف  التفسير
 إال اذا ثبت ان نية االطراف  د اتجهت الى ذلك  00

 

  ف  دور   الما قبة ف  كرياادا  2593وقب اكب م هب القانون البول  ذلك عام 
  لىم ادل طبقدا   سسد ر االلسداظ 00 ف  ال بيب من االح ام الت  اصبرها الدلأكار كما ان الق اء البول  قب

 ال اده او الطب    

  شدددان  2590مدددن ذلدددك الدددرأه االستشددداره الدددنه اصدددبر   مح مدددة ال دددبل البول دددة عدددام 
  قبول البول ف  ع وية االمم المتحبة 00اختصاص الجم  ة ال امة 

 

 تفسير المعاهدة ف  االطار الخاص بها  0ج

 

 وكأنيه مسيتقي عين بيا    00 عليى ةيدهكيي ني   00 يقصد بذلك انه ينبغ  إال تفسر نص ص المعاهدة

واال جياءت مبتي رة المعنيى  00  وإنما ينبغ  ان تكميي النصي ص بعضيها بعضيا 00 النص ص االخر 

 غير مستقيمة الداللة  00

 وبعبارة اخر  ان تفسير الن  يجب ان يبحث عنه ف  نطاق اطار المعاهدة بأكمله 

 

 00ا ف  العديد من اةكامها من ذلك و د لرجت المحاكم الدولية على االخذ بهذا المبد 

  شدددان  2511الدددرأه االستشددداره الدددنه اصدددبر   مح مدددة ال دددبل البول دددة البالمدددة عدددام  
ان المعاهيدة )تاظد م ال مد  فد  الزراعدة ح د  ةداء ف د   ماظمة ال م  البول دة اختصاص 

  0( يجب ان تقرا ككي

 00 كما ان التحكيم سار بهذا االتجاه من ذلك 

  شددان  سسدد ر االصددطف  2536التح  مدد  عددام القددرار ( roche orient p)لددوارد فدد  ا
 2593الم قود عام االمري   السرنس   الجوه اال ساق

 

 00 ويشمي االطار الخاص بالمعاهدة ايضا  

  الخاصة بالمعاهدة 00 والمبالئ 00 واألهداف  00 االسباب 00الديباجة الت  تتضمن عالة  

 وعىل المسسر ان يدبخ  فد  اعتبدارا مدا هدو فا دت فد   00ةزءا ال يتجزأ من الم اهبة  و البيباةة
 البيباةة من اهبا  ومبادئ

  وميين المالةيييا ان المحيياكم الدوليييية تهييتم كتييييرا بيييالرج ع الييى الديباجييية فيي  ةييياالت التفسيييير

 المعروضة عليها 

 شددان  2511مددة عددام مددن ذلددك الددرأه االستشدداره الددنه اصددبر   مح مددة ال ددبل البول ددة البال 
 اختصاص ماظمة ال م  البول ة 

 

 يشم   اإلضافة الل 00فان االطار الخاص  الم اهبة لغرض التسس ر  00  وإضافة الى ما تم ذكره 
  :يشمي ما يأت  00 والمىحقال  00البيباةة   00نص الم اهبة و 

 

  مااسبة عقب هنا الم اهبة  00 عقب   ن االطرا  ةم  ا قب وي ون  00 أه ا ساق يت ىق  الم اهبة  0 2
 

وقبىتها االطرا  االخدرا كوف قدة لهدا  00  مااسبة عقب الم اهبة  00اية وف قة صبرل عن طر  او اكثر  0 1

 صىة  الم اهبة
 



 00 يؤخذ باالعتبار الى جانب االطار الخاص بالمعاهدة 00من اتفا ية فيينا   11م  1كما  ررت ف 0 6 

 
 أه ا ساق الحق   ن االطرا   شان  سس ر الم اهبة او  طب ق اح امها 0 أ

 هاأه مسىك الحق ف   طب ق الم اهبة يتسق عى   اطرا   شان  سس ر 0 ب

 اية قواعب ف  القانون البول  لها صىة  الموضوع يم ن  طب قها عىل ال فقة   ن االطرا  0 ج
 

 

 (االعمال التحضيرية)بالتفسيرال سائي المكملة  0 2

 

 خففا  00لالستعانة بها ف  تفسير المعاهدات الدولية  00 تتير مسالة الرج ع الى االعمال التحضيرية

 والدول   00 الداخل ف  الرأه   ن فقهاء القانون 

 

 00 فعلى الصعيد الداخل   نجد 

 

  كوس ىة من وسال  التسس ر   امايج ز الرةوع الل االعمال التح  رية  00  الفقه الالتين 

   يمنع االستعانة بها لهذا الغرض  00 الفقه االنكل سكس ن 

 

   00 و د انتقي هذا الخالف الى القان ن الدول 

 

 نظددرا لمددا  حتويدد  مددن ام ان ددة ال شدد  عددن  00  يجيييا الرجيي ع للعمييال التحضيييرية 00  فهنيياك ران

 المقاصب الحق ق ة ألطرا  الت اقب 

 00 سبق  حرير الم اهبة   00  من مقبمة طب   ة لما  مثى 

  00  مددا يتسددق ومصددالح االطددرا  و 00 ومددا  ب ادد  مددن ةهددب فدد  اخت ددار الاصددوص وصدد اغتها 
 أهبافهم

 لالستفالة منها بما تتضمنه من ايضاةات  00  ومن فم فان الح مة  ق   ضرورة الرةوع ال ها

 سبق ان اعرب عنها االطراف عند تحديد ةق  هم والتااماتهم 

 

ةرصييا علييى عييدم التيياام الييدول االطييراف فيي  هييذه  00ران اخيير يمنييع هييذا الرجيي ع وهنيياك  

 هذه االعمالمن  بما لم تساهم به  00االرتباطات القان نية 

 

  لتحبيب و    ن الم ال  00 عام الل االعتماد عىل االعمال التح  رية  اما الق اء البول  فان  يم    وة
 اذا عجزل الوسال  السا قة عن  حق ق ذلك  00 القانون 

  بشيان  1512متال ذلك الران ااستشيارن اليذن اصيدرته محكمية العيدل الدوليية الدائمية

 معاملة الرعايا الب ل نيين المقيمين ف  الدانتايغ

 

 ح د  اةداال الرةدوع الدل  61ةاءل مؤيبة لنلك كما ف  المادة  00 لقان ن المعاهدات اما اتفا ية فيينا
  ـ:الل 62اذا ادا التسس ر وفقا لىمادة  االعمال التح  رية لتحبيب الم ال

 عند بقاء المعنى غامضا او غير واضح  0أ

 او ال  الى نتيجة غير منطقية او غير معق لة 0ب 

 

 

 



 المحررة بأكتر من لغةتفسير المعاهدات  0 1

 

هنا الىغال عن  كث را ما  ختى  مبلوالل الساظو  00 تحرر المعاهدات ف  ال  ت الحاضر بلغات متعدلة 

  مما  د يتير الخالف بين االطراف ة ل تفسيرها 00   ها 

 
     ت ف  ةالة اتفاق االطراف على جعي اةد  اللغات الت  ةرر 00غ ر ان مث  هنا الخف  يم ن  فف

 بها المعاهدة المرجع الذن يع ل عليه عند ةص ل خالف ة ل التفسير للن  من النص ص
 

 سان جرمان ،نب ل  )كما ه  الحال ف  معاهدات الصلح الت  تلت الحرب العالمية االولى

 الت  ةررت باللغات االنكلياية والفرنسية وااليطالية  (، تريان 

  ف  المعنيى بيين هيذه اللغيات فيان النصي ص والت  ن  فيها انه ف  ةالة وج ل اختالف

 المحررة باللغة الفرنسية ه  الت  يع ل عليها

 

 00 ليس كذلك لائما 00 غير ان ما يجرن العمي عليه ةاليا   

 

 وييين  صييراةة علييى اعتبييار جميييع اللغييات التيي    00 اذ كتيييرا مييا يييتم تحرييير المعاهييدات بعييدة لغييات

   ة رسمية متساويةاستعملت ف  تحرير تلك المعاهدة لها  
 

  كمييا هيي  الحييال فيي  ميتيياق االمييم المتحييدة ةيييث ةييرر بخمييس لغييات هيي  االنكلياييية والروسييية

  والصينية واالسبانية والفرنسية

o منه ان هذه اللغات ه  لغات الميتاق الرسمية على وجه س اء(  111)ون  ف  المالة  
o 00 كان هناك اختالف بالمعنى نتيجة الختالف اللغات المستعملة فاذا 

o  00 فان التفسير ف  هذه الحالة  

o  يجب ان يتم عليى اسياا المعنيى الضييق اليذن يسيتجيب للمعيان  المتبتية في  النصي ص

  المحررة ف  اللغات المستعملة جميعا
o وكيان 00ى واسع  يؤلن الى معن 00  ان اذا كان الن  المحرر باةد  اللغات الرسمية

  00الن  المطبق المحرر بلغة رسمية اخر  يؤلن الى معنى ضيق  
o اذا هو الم ادل الدنه فبدت  00 فان التفسير الن  يجب ان يتم على اساا المعنى االخير

 0ان الاص ن متسقان عىل نطاق  

  فييي   ضيييية  1521و يييد اخيييذت محكمييية العيييدل الدوليييية الدائمييية بهيييذا اليييران فييي  ةكمهيييا عيييام

 روماتسماف

  اما اتفا ية فيينا لقان ن المعاهدات فقد عالجت مسألة تفسير المعاهدات المحررة باكتر مين لغية

اذا اعتمدت المعاهدة بلغتيين او اكتير يكي ن لكيي ني  مين نص صيها  -1)ونصها(11)ف  المالة

نفس الحجية،مالم تن  المعاهدة او يتفق االطراف على انيه عنيد االخيتالف تكي ن الغلبية لين  

ن  المعاهدة الذن يصاغ بلغة غير اللغات الت  اعتمد بها اليك ن له نفس الحجية اال  -2معين 

يفترض ان اللفاظ المعاهدة نفيس المعنيى في   -1اذا نصت المعاهدة او اتفق االطراف على ذلك 

عنييدما تكشييم المقارنيية بييين النصيي ص عيين اخييتالف فيي   -1كييي نيي  ميين نص صييها المعتمييدة 

يؤخييذ بييالمعنى الييذن يتفييق مييع م ضيي ع المعاهييدة  12-11تطبيييق المييالتين المعنييى لييم يالييه 

والغييرض منهييا وي فييق بقييدر االمكييان بييين النصيي ص المختلفيية فيمييا عييدا ةاليية مييا يكيي ن الةييد 

 (النص ص الغلبة وفقا للفقرة االولى

 
 



 

 
 


