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 اتفاقية فيينا خلالفة الدول يف ممتلكات الدولة وحمفوظاهتا وديوهنا    

  
 بقلم أنتوين أوست    

تقاعد بدرجـة نائـب مستـشار       امل) 2002-1967(عضو السلك الدبلوماسي الربيطاين     
بعثة اململكة املتحدة لدى األمم املتحـدة يف نيويـورك،          ل) حمام(واملستشار القانوين    قانوين،
1988-1991 

    
عملها املتعلـق مبوضـوع     ) “اللجنة”(، بدأت جلنة القانون الدويل      1967يف عام     

، قدمت اللجنـة إىل     1981ويف عام   . خالفة الدول يف ممتلكات الدولة وحمفوظاهتا وديوهنا      
 ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصيغة النهائية جملموعة من مشاريع املواد املتعلقة هبذا املوضوع            

أن تعقد اجلمعية العامة مؤمترا للمفوضني لدراسة مـشاريع املـواد           مفادها  ة  بتوصيوشفعتها  
وبناء على ذلك، اختذت اجلمعية العامة القرارين       . وإبرام اتفاقية بشأن هذا املوضوع    املذكورة  

 تـشرين   15 املـؤرخ    37/11 و 1981ديـسمرب   / كانون األول  10 املؤرخ   36/113
الدعوة إىل مؤمتر دويل لألمم املتحدة بشأن خالفـة         ، ومبوجبهما قررت    1982نوفمرب  /الثاين

ُيعقـد يف فيينـا يف الفتـرة مـن          ) “املؤمتر”(الدول يف ممتلكات الدولة وحمفوظاهتا وديوهنا       
، اعتمـد املـؤمتر     1983أبريل  / نيسان 7ويف  . 1983أبريل  / نيسان 8مارس إىل   /آذار 1

 ).“1983اتفاقية عام ”(هتا وديوهنا اتفاقية فيينا خلالفة الدول يف ممتلكات الدولة وحمفوظا

 إال أهنـا مل     1983 عاما على اعتماد اتفاقية عـام        26 ما يقرب من     وقد مر اآلن    
إال أن تعرب مخس عشرة دولـة عـن   وال يشترط لبدء نفاذ االتفاقية     . حيز النفاذ بعد  تدخل  

 مل  2009 أغـسطس /آب 5رضاها بااللتزام هبا غري أن عدد الدول اليت فعلت ذلك حـىت             
 قبل انتهاء املهلة الزمنية     1983ورغم أن ست دول وقعت على اتفاقية عام         . يتعد سبع دول  
. ، فإهنا مل تصدق على االتفاقية بعد وفقـا ألحكامهـا ذات الـصلة      1984للتوقيع يف عام    
 حـىت   1991يف الفترة من      على حاهلا حىت أعربت ست دول أخرى        منذئذ وظلت األمور 

إسـتونيا وأوكرانيـا ومجهوريـة    : ام باالتفاقية، وهذه الدول هي     عن رضاها بااللتز   2002
، أعربـت   2005  عـام  ويف(مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وجورجيا وسلوفينيا وكرواتيا       

أن قـد اعتـربت     ذه الدول الست    تكون ه ورمبا  ). ليربيا أيضا عن رضاها بااللتزام باالتفاقية     
 عـدد   ية مسائل اخلالفة اليت تواجههـا، إال أن       تسوذات أمهية بالنسبة ل    1983اتفاقية عام   

رأت أن األمر   اليت  ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية     التابعة سابقا إىل    اجلمهوريات  
وسنرى  ( مل يتعد الثالث مجهوريات    اإلعراب عن رضاها بااللتزام باالتفاقية املذكورة     يستحق  
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الـيت  اتضحت مواطن الضعف    قد  و). دولتسوية مشاكل تلك ال   بالفعل   كيف متت    ييل فيما
.  باعتمادهـا  ى إبان انعقاد املؤمتر الذي انتـه      1983أصبح فيما بعد اتفاقية عام      تعتري ما   

يتمكن املشاركون يف املؤمتر من إجراء الكثري من التحسينات على مشاريع املواد النهائية              ومل
التصويت على اعتماد االتفاقيـة     ، وهو ما يتبني من نتيجة       1981اليت أعدهتا اللجنة يف عام      

 .  وفدا عن التصويت11 وامتناع 11 صوتا مقابل 54حيث اعتمدت بأغلبية 

على غرار الصيغة النهائية ملشاريع املواد اليت أعدهتا        ،  1983يف اتفاقية عام    وردت  و  
ام حكمل تعكس أ  االتفاقية  وهكذا، فإن   . اللجنة، أحكام تشكل تطويرا تدرجييا للقانون الدويل      

يكون قد  و. عموماالقانون العريف على حنو كامل ومل ترس نصا قانونيا جديدا حيظى بالقبول             
. لتناول من الناحية التـشريعية    غري قابل ل  ببساطة  كان  السبب يف ذلك أن موضوع االتفاقية       

موضـوع  التعامل مع كل حالة على حدة، مثله يف ذلـك مثـل      ستلزم هذا املوضوع  رمبا ا و
 . عاهدات الثنائيةاخلالفة يف امل

 مـشروع نـص   يف   طوال فترة نظرها  ومن العيوب الرئيسية اليت شابت عمل اللجنة          
مبدأ تكميليا،  عنصرا  مبدأ التقسيم املنصف ليكون، رغم كونه        املفرط على    ها اعتماد االتفاقية

أ ر مفهوم متاما من حيث املبـد       وهو أم  .عند توزيع املمتلكات املادية وختصيصها     ُيسترشد به 
نه جعل أحكامها مبهمة أكثر     ألإىل الفعالية   إمجاال   1983أنه أدى إىل افتقار اتفاقية عام        إال

فالدول جيب أن تتفق على توزيع األصول       . تطبيقها على حاالت بعينها   إذا ما أُريد    من الالزم   
وصحيح أن  . عمل ذلك غري أن االتفاقية ال تعطي أي إرشادات واضحة أو دقيقة عن كيفية             

جلنـة  ”املعروفـة أيـضا باسـم       (ة التحكيم التابعة ملؤمتر إحالل السالم يف يوغوسالفيا         جلن
 جتسد مبـادئ القـانون      1983أن اتفاقية عام     إىل   9  و 1رأييها رقم   أشارت يف   ) “بادينتر

 بتسوية املنازعات بني الدول اخللف جلمهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة            ذات الصلة الدويل  
مهوريات اجلاملفاوضات املتعلقة باخلالفة اليت أُجريت يف وقت الحق بني          بيد أن   . االشتراكية

 مل يكن ذا قيمة عملية تذكر؛ وكـان       التقسيم املنصف    السابقة أثبتت أن مبدأ      ةيوغوسالفيال
 . هو األكثر استخداماالعتيقاملقايضة أسلوب 

فة الدول   خال  موضوع  على املبالغ فيه  أيضا التركيز    1983ومن عيوب اتفاقية عام       
. العادة على االستقالل عن قـوى اسـتعمارية      نطوي يف   يف حاالت االستقالل البسيطة اليت ت     

تسوية مشاكل اخلالفة املعقدة النامجـة عـن        لذلك مل تكن االتفاقية دليال ذا فائدة ُتذكر يف          
قبل سقوط نظام ميلوسيفيتش، طال أمد املفاوضات املعقودة للتوصـل إىل           ف. تفكك الدول 

متسك مجهورية يوغوسالفيا االحتادية مبوقفها ومفاده       ألسباب ترجع يف املقام األول إىل        تسوية
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أن  جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية بل هي امتداد هلا كمـا            اأهنا ليست دولة خلف   
 ).وهو األمر الصحيح بالنسبة لالحتاد الروسي(يت الالحتاد السوفي الحتاد الروسي امتدادا

 8فاملـادة  .   الستخدام أسلوب املماطلة  كذلك  اجملال 1983ت اتفاقية عام    وأفسح  
 طبقا لقانوهنا   متلكها اليت للدولة السلف هي املمتلكات اليت        “ممتلكات الدولة ”تنص على أن    

كانت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية تزعم أهنـا دولـة شـيوعية            قد  و. الداخلي
فبموجـب أحكـام    . لـشعب ملك ل بأن املمتلكات كافة    ) دفعتأو هكذا   (خالصة إلمياهنا   

ملكية ”مهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية، تعترب املمتلكات مملوكة         اخلاص جب  دستورال
ومما زاد الطني بلـة أن تـاريخ        .  حتل حمل ملكية الدولة حيث ميلكها اجملتمع برمته        “جمتمعية
مهوريات السابقة، وكان من العسري حتديـد       ق باجل اختلف من حالة ألخرى فيما يتعل     اخلالفة  
 .صحيح للخالفة بالنسبة لكل حالةالتاريخ ال

الدول اخللـف اخلمـس     قامت  ويف هناية املطاف وبعد سقوط نظام ميلوسيفيتش،          
  االتفاق املتعلق مبسائل اخلالفـة     بإبرام) كان عددها عندئذ مخس دول     (ليوغوسالفيا السابقة 

يونيـه  / حزيـران  29ودخل هذا االتفاق حيز النفاذ يف       . 2001نيه  يو/ حزيران 29املؤرخ  
حفوظـات  املتعلقة مب  1983وعلى صعيد املمارسة، كانت بعض مواد اتفاقية عام         . 2004

الدولة مفيدة إىل حد ما إال أن باقي مواد االتفاقية كان أقل قيمة حيث أن مـسألة ديـون                   
التفـاق يف   ويرد جـوهر ا   . دهاءطلبت وقتا و  مطولة ت إال بعد مفاوضات    ُيبت فيها   الدولة مل   

شار يف االتفاق إىل اتفاقيـة عـام        وال يُ . املرفقات املفصلة اليت تتضمنها   مسني  الصفحات اخل 
ومثة مثال آخر أقل تعقيدا على مسألة خالفة الدول يف ممتلكات الدولة وحمفوظاهتا             . 1983

فضلت الـدولتان اخللـف     فقد   .كوسلوفاكيايوديوهنا هو ما يسمى بالطالق املخملي يف تش       
سكان كل منهما    التقريبية ل  نسبةاللتشيكوسلوفاكيا السابقة تسوية مسائل اخلالفة مبا يتفق مع         

م املنصف الـواردة يف اتفاقيـة       ، وهو حل مستق من مبادئ التقسي      )1 إىل   2(إىل األخرى   
 .1983 عام
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