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  بصفتهاالموارد الوراثية لألغذية والزراعةهيئة 
 اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن

 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
 تفسير المعاهدات: 3الفرع 

 
دات    ير المعاه ام األيخضع تفس رع   حك دات، وللف انون المعاه ا لق ة فيين ـ علاه من3تفاقي ى ـ

ا ه   قــيرفو. 33 إلى 31ه التحديد، وللمواد من     ــوج ـ  طي ـ ذه الم ـ ـ  عل اإلطالع واد، ويمكن    ـ ى النص   ـ
ل التفاقي ـالكام ى  ــ الى عل وان الت ى العن ا ف تة فيين ، htm.treatfra/texts/ilc/law/org.un.www://http االنترن

 باللغات االنجليزية والفرنسية واالسبانية     CGRFA/IC/Inf.1-Add.1وهى متوافرة فى شكل وثيقة بعنوان       
 .والصينية

 
ة والزراعة، إذ ال          أوالنص العربى المرفــق هو ترجمة غير رسمية           ة األغذي ا منظم نجزته

 .يوجد نص مرجعى باللغة العربية
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 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
 

   تفسير المعاهدات-3لفرع ا
 
 31المادة 

 القاعدة العامة للتفسير

ذى                  -1 تفسر المعاهدة بحسن نية وفقا للمعنى العادى الذى يعطى لتعابير المعاهدة فى السياق ال
 .فيه وفى ضوء غرض المعاهدة ومقصدهاترد 

 
ى  -2 افة إل ياقها، باإلض مل س دة يش ير المعاه راض تفس هاألغ ك ديبانص ى ذل ا ف ا  بم جته

 :ومرفقاتها
 
 أى اتفاق يتصل بالمعاهدة تم بين جميع األطراف بصدد عقد المعاهدة؛ )أ(
ا األطراف األخرى    )ب( دة وقبلته د المعاه ة بعق ر متعلق د أو أآث ة وضعها طرف واح ة وثيق أي

 .آوثيقة ذات صلة بالمعاهدة
 
 :يؤخذ فى الحسبان باإلضافة إلى السياق -3
 
 ألطراف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها؛أى اتفاق الحق بين ا )أ(
 أية ممارسة الحقة فى تطبيق المعاهدة تثبت اتفاق األطراف بشأن تفسير المعاهدة؛ )ب(
ين                       )ج( ات ب ق فى العالق ة التطبي ة بالموضوع واجب دولى المتعلق انون ال أية قاعدة من قواعد الق

 .األطراف
 
 . ثبت أن األطراف قد قصدت ذلكإذايعطى معنى خاص لتعبير ما،  - 4
 

 32المادة 
 وسائل التفسير التكميلية

 
دة والظروف التى                    ال التحضيرية للمعاه ك األعم يمكن االستعانة بوسائل تفسير تكميلية، بما فى ذل

ادة        ا       31عقدت فيها، لتثبيت المعنى الناتج عن تطبيق الم ؤدى التفسير وفق ى حين ي د المعن  أو لتحدي
 :31للمادة 

 
 ، أو غامضاإلى ترك المعنى مبهما أو  )أ(
 .إلى نتيجة منافية بوضوح للمنطق أو المعقول )ب(

 33المادة 
 تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أآثر

 
نص      إذا -1 م ت ا ل ة، م س الحجي ة نف ل لغ ها بك ون لنص ر، يك ين أو أآث دة بلغت ق معاه م توثي  ت

 . فى حالة وجود تباين فى النصوص تتفق األطراف على رجحان نص معينأوالمعاهدة 
 
ا إال                      -2 ا نصا موثوق دة به  إذاال يعتبر أى نص للمعاهدة بلغة غير اللغات التى تم توثيق المعاه

 .نصت المعاهدة أو اتفقت األطراف على ذلك
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 .يفترض أن لتعابير المعاهدة نفس المعنى فى آل نص موثوق من نصوصها -3
 
ة       إذا،  1ين وفقا للفقرة    باستثناء حالة رجحان نص مع     -4  آشفت المقارنة بين النصوص الموثوق

ين النصوص    32 و 31عن اختالف فى المعنى ال يزيله تطبيق المادتين       ، يعتمد المعنى الذى يوفق ب
 .على أفضل وجه، مع مراعاة غرض المعاهدة ومقصدها

 
 
 


