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ة أو      ات الدولي دول والمنظم ين ال دات ب انون المعاه ا لق ة فيين اتفاقي
 فيما بين المنظمات الدولية

 بقلم آارل زامانيك   
 أستاذ فخري، جامعة فيينا   
دول         ين ال د ب ي تعق دات الت انون المعاه دة لق م المتح ؤتمر األم يس م رئ

 فيما بين المنظمات الدولية والمنظمات الدولية أو
 

 اق التاريخيالسي  

ام    د ع ددا     1945بع ا المتخصصة ع دة ووآاالته م المتح دت األم ، عق
دول   ع ال دات م ن المعاه دا م ازات  (متزاي ة باالمتي ات المتعلق ثال، االتفاق م

ار     ا      أو) والحصانات أو اتفاقات المق ا بينه اون     (فيم ات التع ثال اتفاق ، وحذت   )م
د قامت       حذوها ،    منظمات دولية أخرى      شكل فق ذا ال راآم       وبه ساهمة في ت  بالم

د       .  الدولية قدر ال بأس به من الممارسات      ة لتحدي ووضع الفقهاء نظريات مختلف
دل             ة الع األساس القانوني لهذه المعاهدات في القانون الدولي واستخدمت محكم
ا         ي فتواه دة ف م المتح ة لألم صية القانوني د الشخ ة لتأآي ك الممارس ة تل الدولي

 ICJ Reports (ار المتكبدة في خدمة األمم المتحدةبالتعويض عن األضرالمتعلقة 

صفح1949 صفحة  188-174ات ، ال ي ال ه  إال). 179، ف شأ أي  أن م ين اد ل اعتق
شأن                .  القانوني باإللزام دولي ب انون ال ة الق ال لجن وبدا ذلك بوضوح خالل أعم

ام     (إذ أدرجت أوال،     : تدوين قانون المعاهدات   ، المعاهدات التي     )1950في ع
تثنتها           تعقدها  المنظمات الدولية في مشاريع موادها لقانون المعاهدات، لكنها اس
 ,Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. IIانظر  ) (1962(الحقا 

part VI, Chapter I  ،المجلد الثاني، الفصل الثاني1962، والمرجع نفسه ، .( 

ؤتمر األم              ة في م ر موفق ة غي انون المعاهدات       وبعد محاول م المتحدة لق
ة                د الجمعي أن تعه ؤتمر ب إلعادة إدراج هذه المعاهدات في االتفاقية، أوصى الم
واد  شاريع الم ستقلة من م داد مجموعة م دولي بإع انون ال ة الق ى لجن ة إل العام

ادة    ( ق بالم رار المتعل ؤتمر، الق ة للم ة الختامي ر الوثيق ا  1انظ ة فيين ن اتفاقي  م
 . 1982، وهي مشاريع المواد المقدمة من اللجنة في عام )تلقانون المعاهدا

 
 التطورات الهامة في تاريخ التفاوض 
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د   بناء على ما سبق،     و  ام           فق ة، في ع ة العام ررت الجمعي د   1986ق ، عق
وبالنظر إلى موضوع   . مؤتمر في فيينا العتماد مشاريع المواد في شكل اتفاقية        

ة       يتبنى الشرق والغرب بشكل خاص آراء مت        شأنه، اضطلعت الجمعي ضاربة ب
ؤتمر  ي التحضير للم شط ف دور ن ة ب دفين . العام ق ه ى تحقي ي إل ت ترم : وآان

انون           ا لق ة فيين ة التفاقي ام المتوازي ين األحك ة ب ات محتمل ود تباين ادي وج تف
ام     ر عدد ممكن من                1969المعاهدات لع ول أآب ة قب دة؛ وآفال ة الجدي  واالتفاقي

 .  المتعلقة بالمنظمات الدوليةالمشارآين لألحكام المحددة

واد توافقت                 ة م ؤتمر قائم ى الم ومراعاة لذلك، أحالت الجمعية العامة إل
آان يتعين النظر فيها بالكامل، بينما آانت جميع المواد األخرى          وبشأنها آلراء   

صياغة    ي ال ة ف ديالت تبعي ال تع ل إدخ ن أج تعراض م وى االس ب س . ال تتطل
ة آ ة العام ذي جعل واعتمدت الجمعي ؤتمر ال داخلي للم ذلك مشروع النظام ال

ى  صويت عل تثنائية، ألن الت سألة اس صويت م ق الت ن طري واد ع رار الم إق
ؤخرا                ر مرضية م ائج غي ع،    . نصوص التدوين آان قد أسفر عن نت وفي الواق

ضع  م يخ ؤتمر ول صويت الم وعية دون ت واد الموض ع الم دت جمي اعُتم
 .  ت، واألحكام الختامية واالتفاقية آكلللتصويت سوى إجراء تسوية المنازعا

 
 موجز األحكام الرئيسية 

ى     بعين األول ين وس واد االثن تفظ الم ع تح ال م ضيه الح ا يقت اة م  مراع
واد ذات   ام       بنص الم انون المعاهدات لع ا لق ة فيين صلة بالموضوع من اتفاقي ال

ات وتحقق ذلك باستخدام مصطلحات جديدة أينما انتفت تلك المصطلح         . 1969
ل مصطلح  ة، من قبي ات الدولي امالت المنظم سبة لمع رار الرسمي“بالن ” اإلق

ادة ( رة 2الم رراب  (1، الفق ه      )) مك وم ب ذي تق صديق ال ى الت شير إل ذي ي ال
واد          ة في م ى المنظمات الدولي شير إل الدول، وباعتماد فقرات إضافية مناسبة ت

 .يةك اإلشارة إلى المنظمات الدولتشهد أي تغيير غير تل لم

ذ زمن   ضاربت اآلراء من ة، ت سائل جوهري ق ببضع م ا يتعل ه فيم إال أن
سو              . زالت تتضارب  طويل وما  م ت سألة التي ل ى الم وينطبق هذا خصوصا عل

د ةبع ة منظم ة بمصدر أهلي ا  والمتعلق رام م داتإلب دول .  المعاه دت ال د أآ وق
ة الد    صية القانوني ك الشخ ة ال تمل ات الدولي تراآية أن المنظم ة إال إذا االش ولي

ة  ك أهلي دول المؤسسة، وال تمل ا ال ا له دات إالخولته رام المعاه اءتإذا إب    ج
ا  شئة له ائق المن ك الوث د ذل نص صريح يفي دول  .  ب ى لل ة العظم إال أن األغلبي
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ذي      ل ال ام للح صدر إله ا م ان موقفه رأي وآ ذا ال ى ه رى اعترضت عل األخ
 . اعتمده المؤتمر

نهج ا    ة ال ستخدم االتفاقي دل     وت ة الع وى محكم ن فت ستمد م وظيفي الم ل
شأن    ة ب م المتحدة    الدولي ات األم صفحات  ، ICJ Reports 162( بعض نفق -151ال

صفحتين 180 ي ال ا أن ) 168-167، ف ي ديباجته ين ف ة “وتب ات الدولي المنظم
ا تتمت دات بم د المعاه ة لعق ن األهلي اء   ع م ا والوف و ضروري ألداء وظائفه ه

ا. ”بأغراضها رد األحك د وت ا لعق ة م ة منظم دد نطاق أهلي ي تح سية الت م الرئي
ادة    ي الم دات ف ى أن     6المعاه نص عل ي ت ة الت ن االتفاقي ة  “ م ة المنظم أهلي

ة          ك المنظم وارد في       ”الدولية لعقد المعاهدات خاضعة لقواعد تل ، والتعريف ال
رة  ادة ) ي (1الفق درج 2من الم ذي ي ستقرة“، ال د ”الممارسة الم  ضمن قواع
ممارسة المنظمات   “آما أن الفقرة الواردة في الديباجة التي تؤآد أن          . المنظمة

دول أو      الدولية في  ا   عقد المعاهدات مع ال ة مع            فيم ا، ينبغي أن تكون متفق بينه
ق               ”الوثائق المنشئة لها   تها عن طري ا لتطوير ممارس  تتيح للمنظمة مجاال آافي

ي     ددة ف داف المح ق األه ى تحقي سعي إل ائق ال شئةالوث االمن نص .  له ذه وت ه
رام المعاهدات               ة إلب ة منظم ة    األحكام مجتمعة على أن نطاق أهلي تحدده الوثيق

ستمدة من            المنشئة   القواعد  لها وقواعدها، لكنها توحي بأن شخصيتها الدولية م
ة ل دولي العام انون ال ستخدم      . لق ة ت ى أن االتفاقي ارة إل م اإلش ن المه ه م إال أن

رة  6مثال المادة (ففي بعض المواد . يين بَمعَن”قواعد المنظمة“مصطلح    أو الفق
شرطية         ) 39 من المادة    2 دولي   يدل المصطلح على قيد من القيود ال انون ال ، للق

واد أخرى           رة   (بينما تعامل القواعد في م ادة      2الفق رة    27 من الم  من   2، والفق
 .  مثلما يعامل القانون الداخلي للدولقانون داخليبمثابة ) 46المادة 

م           ولم    دولي أي حك انون ال ة الق واد التي أعدتها لجن شاريع الم تتضمن م
وبالتالي، ربما لم يكن     .  واالتفاقية الجديدة  1969لتنظيم العالقة بين اتفاقية عام      

ددة                أيهما سينطبق   من المؤآد    دة متع دول في إطار معاه ين ال ات ب ى العالق عل
ضا        ه       وعالوة   . األطراف تكون منظمات دولية أطرافا فيها أي ا أن ك، بم ى ذل عل

دول التي ستنطبق             لم يمكن من الممكن توقع وقت بدء نفاذ االتفاقية الجديدة وال
ادي الفوضى                ين من أجل تف ؤتمر بضرورة التقن د شعر الم وتنص  . عليها، فق

 األطراف التي تكون        حاليا على أنه فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة       73المادة  
ام    ة ع ا، تظل اتفاقي ا فيه ضا أطراف ة أي ات الدولي ة 1969المنظم ي االتفاقي  ه

 . السارية بين الدول األطراف في المعاهدة المتعددة األطراف
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ادة             وارد في الم ة    66ويتسم إجراء تسوية المنازعات ال  ومرفق االتفاقي
صلة      بتعقيد شديد فيما   رة واعد  بالقيتعلق بالمنازعات المت سير   اآلم ان ي ، وإن آ

ام      ة ع وال اتفاقي ى من ان عل در اإلمك ات   . 1969ق ن للمنظم ه ال يمك ا أن وبم
د   ضائية، فق ات الق ي المنازع ة ف دل الدولي ة الع ام محكم ول أم ة المث الدولي
ة،                  ون، بموجب االتفاقي ة التي تك صادرة عن المحكم اسُتخدمت أداة الفتاوى ال

اوى      . ة بوصفها فتاوى ملزمة   مقبولة من األطراف في المنازع     إال أن طلب الفت
ذه المنظمات                ى ه من المحكمة لم يؤذن به لجميع المنظمات الدولية؛ ويشار عل

م المتحدة            ول        . بأن تفعل ذلك عن طريق دولة عضو في األم وفي حال عدم قب
يم       منازعة من أي  الطلب، يجوز عرض ال  طرف من أطراف المنازعة للتحك

دل            . وفقا ألحكام المرفق   يم ب ى التحك ضا إل ة دعوى    ويمكن اللجوء أي ام  إقام أم
 . محكمة العدل الدولية عندما توافق على ذلك جميع األطراف في المنازعة

الحقوق و    ة ب سألة المتعلق سوية الم ستطع ت م ي ؤتمر ل ر أن الم أو /غي
دة                 ة عن معاه ة دولي االلتزامات التي قد تنشأ بالنسبة للدول األعضاء في منظم

ون تل  ا  تك ا فيه ة طرف تثناء     وال. ك المنظم رط اس وى ش دة س ضمن المعاه تت
رة ( ادة 3الفق ن الم ادة ). 74 م ة بالم شة المتعلق ت المناق ررا 36وبين  مك

دولي      انظر  (المقترحة من لجنة القانون الدولي       انون ال ة الق ، 1982،  حولية لجن
صفحة  اتي، ال اني، الجزء الث د الث ؤتمر أن الحاالت ا) 64المجل ي الم ة ف لمعني

 .يجعلها مشمولة بحكم موحد فريدشديدة التنوع بقدر ال يسمح 
 

 تأثير الصك على التطورات الالحقة 

اذ     االتفاقية    تدخل لم  ى   (حيز النف شري  18حت اني   ت وفمبر   /ن الث ). 2008ن
ادة   ًا للم ا ف86ووفق زم  منه ضمام  يل صديق أو ان ى  ةدول 35ت اذه حت دأ نف  يب

اذ،         ذلك وحده   وُيؤخذ  ،  االتفاقية دء النف م  اآلن  وحتى   في االعتبار ألغراض ب فل
ة،    12وأآدت  .  تصديق أو انضمام   28على  تحصل االتفاقية سوى      منظمة دولي

ة        ى االتفاقي ضمامها إل ا أو ان ا توقيعه دة، إم م المتح ك األم ي ذل ا ف إال أن . بم
ة            على غرار أمر      االتفاقية،   ة األخرى، مقبول ة المدون ة الدولي ة القانوني األنظم

ستخدم  بصرف النظر عن وضعها الرسمي           موما بمثابة القانون الساري     ع وت
 .على نطاق واسع آدليل مكتوب في المتناولفي الممارسة 

 
 مواد ذات صلة بالموضوع
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