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 املعاهدات يف الدول خلالفة فيينا اتفاقية    
   أوست أنتوين بقلم
 قـانوين،  مستـشار  نائب بدرجة املتقاعد )2002-1967( الربيطاين الدبلوماسي السلك عضو

  1991-1988 نيويورك، يف املتحدة األمم لدى املتحدة اململكة بعثةل )حمام( القانوين واملستشار

 مبوضـوع  املتعلـق  عملها )“اللجنة”( الدويل نالقانو جلنة بدأت ،1967 عام يف  
 املتحدة لألمم العامة اجلمعية إىل اللجنة قدمت ،1974 عام ويف .املعاهدات يف الدول خالفة
 وشـفعتها  ،املعاهـدات  يف الـدول  خالفة تتناول املواد مشاريع من موعةجمل النهائية الصيغة
 هـذه  املـواد  مـشاريع  لدراسـة  وضنيللمف مؤمترا العامة اجلمعية تعقد أن مفادها بتوصية
 3496 القرارين العامة اجلمعية اختذت ذلك، على وبناء .املوضوع هذا بشأن اتفاقية وإبرام

 تـشرين  24 املـؤرخ  31/18 و 1975 ديـسمرب /األول كانون 15 املؤرخ )30-د(
 مـؤمتر  يف املذكورة املواد مشاريع يف ُينظر أن مبقتضامها قررت اللذين 1976 نوفمرب/الثاين
 مـن  الفتـرة  يف فيينـا  يف ُيعقدو )“املؤمتر”( املعاهدات يف الدول خبالفة ُيعىن املتحدة لألمم

  .1977 مايو/أيار 6 إىل أبريل/نيسان 4

 أن منـها  ألسـباب  أوصى، أنه غري املقرر املوعد يف املتحدة األمم مؤمتر ُعقد وقد  
 بالـدعوة  قرارا العامة اجلمعية تخذت بأن ،للجدل املثرية املسائل بعض طرحت املواد مشاريع

 ووافقـت  .1978 عـام  مـن  األول النصف يف عقدُت ختامية دورة يف املؤمتر استئناف إىل
 دورة عقـد  على 1977 ديسمرب/األول كانون 8 املؤرخ 32/47 قرارها يف العامة اجلمعية
 ،1978 أغسطس/آب 23 إىل يوليه/متوز 31 من الفترة يف ييناف استضافتها للمؤمتر مستأنفة
 عـام  اتفاقيـة ”( 1978 لعام املعاهدات يف الدول خلالفة فيينا اتفاقية اعتماد عن وأسفرت
1978“.(  

 1978 عام اتفاقية تستند أن الوارد من يكن مل املناقشة، حمل املوضوع إىل وبالنظر  
 )“1969 عـام  اتفاقيـة ”(1969 عـام  يف أُبرمت اليت العاهدات لقانون فيينا اتفاقية إىل

 املوضـوع  هـذا  تتناول أن ذلك عن عوضا اللجنة وقررت .النجاح من كبري قدر وحالفها
 يف كان الذي( والدوك مهفري سري عّينت وقد اللجنة، أن بيد .باخلالفة تتصل مسألة بوصفه
 للعمـل  أسلوبا اتبعت هلا، أول خاصا مقررا )املعاهدات بقانون املعين اخلاص مقررها السابق
 أصـبحت  الـيت  املعاهـدات  بقانون املتعلقة املواد مشاريع صياغة إبان املعتمد النمط حياكي
 والـدوك  سري فاالت فرانسيس سري خلف ،1973 عام ويف .1969 عام اتفاقية بعد فيما
 .املوضوع هبذا املتعلق اللجنة عمل من األخري العام يف
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 النـصاب  فرتوا حينما 1996 عام حىت النفاذ حيز 1978 عام اتفاقية تدخل ومل  
 مثانية مرور بعد ذلك مت وقد .باالتفاقية بااللتزام هارضا عن دولة 15 بإعراب لسرياهنا الالزم
 إسـتونيا،  مـن  كـل  انضمام بسبب إال يتيسر ملو ،االتفاقية اعتماد على تقريبا عاما عشر

 وسـلوفاكيا،  الـسابقة،  اليوغوسـالفية  مقدونيا ومجهورية واهلرسك، والبوسنة وأوكرانيا،
 مـن  الفتـرة  يف فيها أخرى لدول خالفتها أو 1978 عام اتفاقية إىل وكرواتيا وسلوفينيا،

 كدول فهي االتفاقية، إىل الدول هذه تنضم أن املستغرب من يكن ومل .1996 إىل 1991
 إىل إسـتونيا  انـضمت  وقد .هلا بالنسبة مفيدة ستكون أهنا ُيفترض ما على اعتقدت جديدة
 حيـث و .كدولة السابق مركزها األمر حقيقة يف استعادت أهنا رغم دةجدي كدولة االتفاقية

 تـسوية  عليها تعني فقد عاما، مخسني ملدة يتاالسوفي االحتاد من جزءا الواقع حبكم كانت أهنا
 )حاليـا  بـيالروس ( يلوروسيايب أما .اجلدة من بشيء اتسمت باخلالفة تتعلق مشاكل بعض

 اليت( أيضا اهلند مشلت سياسية صفقة أن إال ،يتاالسوفي اداالحت من جزءا كانتا فقد وأوكرانيا
 يف مؤسـسني  أعضاء الثالثة البلدان من جعلت )1947 عام يف إال استقالهلا على حتصل مل

 خاصة مشاكل أيضا السابقة تيةاالسوفي اجلمهوريات واجهت فقد ذلك، ومع .املتحدة األمم
 واجهتـها  الـيت  املعاهـدات  يف اخلالفةب ملتعلقةا شاكلامل على لالطالع( باخلالفة تتعلق هبا

 A. Aust, Modern:انظـر  وأوكرانيـا،  بيالروس اعترضت اليت املشاكل إىل إضافة ،إستونيا

Treaty Law and Practice, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2007، 
 الـدول  عدد ليوما حىت يتعدى وال ).التوايل على 377-376 و 378-377 الصفحات
 اتفاقيـة  حيـالف  مل إذن فلمـاذا  .مولدوفا مجهورية أحدثها دولة 22 االتفاقية يف األطراف

 التوفيق؟ من أكرب قدرا 1978 عام

 عـامال  يزال ال الباردة باحلرب يمُس ما كان ،1978 عام اتفاقية اعتمدت عندما  
 بتـصويت  املـواد  اريعمـش  بعض اعتماد تعني ،لذلك نتيجةو .الدولية الساحة على مهما
 يف اخلالفـة  مـشاكل  تـسوية  شـأنه  من عام فقه هناك يكن مل ذلك، إىل إضافة .منفصل

 ،هـائال  تباينا باينتت اجلديدة الدول إقامة حاالت أن اخلصوص وجه على ُيذكرو .املعاهدات
 تعـدد  وزاد .اإلطـالق  على املناسب باألمر يكن مل احلاالت مجيع إزاء واحد هنج واعتماد

 مشلـت  لذلك، ونتيجة .املوضوع هذا بشأن نص صياغة صعوبة من وتفاوهتا اخلالفة ظرياتن
 يف اجلدل ويثري الدويل للقانون التدرجيي التطوير إطار يف يندرج مما الكثري 1978 عام اتفاقية
 سنوات السبع فترة يف( املواد مشاريع ضعو على عاكفة اللجنة كانت وعندما .نفسه الوقت
 أهنـا  إال الـسابقة  باملستعمرات تتعلق عهدا األقرب الدول ممارسات كانت ،)بيانس القصرية

 الدول بشأن 1978 عام اتفاقية يف الواردة لقواعدا أصبحت السبب، هلذاو .متسقة تكن مل
 مببـدأ  ُيـسمى  ما فيه مبالغ حنو على ربزت أهنا كما .التعقيد يف باإلفراط تتسم حديثا املستقلة



United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

3 

ـ  تتعلـق  للدول هلا حصر ال مارساتمل ةلكافيا األمهية تويل وال ،“البيضاء الصحيفة”  إبرامب
 أن ذلك إىل وُيضاف .اخلالفة إعالنات صداربإ املتصلة األهم املمارسات وأ األيلولة اتفاقات
 حـني  يف االنتهاء، على قاربت قد 1978 عام حبلول كانت االستعمار على القضاء مرحلة
 النفـاذ  حيز دخوهلا قبل تقع اليت الدول خالفة حاالت على بقتنط ال 1978 عام اتفاقية أن
  .ذلك على اخللف الدولة وافقت إذا إال )1996 نوفمرب/الثاين تشرين 6(

 احلديثـة  املمارسـات  الدول انقسام بشأن تفاقيةاال يف الواردة القواعد تعكس وال  
 القـرن  أواخـر  يف وقعت اليت احلاالت يف الشديد التفاوت سيما وال ،الصدد هذا يف للدول
 ،1991 عام يف يتاالسوفي االحتاد وتفكك ،1990 عام يف أملانيا توحيد أُعيد فقد .العشرين
 ُسـمي  مـا  ووقـع  ،1993 و 1992 بني الفترة يف معظمه يف يوغوسالفيا انقسام وجاء

 قبـل  هناك يكن مل أنه القول وموجز .1993 عام يف تشيكوسلوفاكيا يف املخملي بالطالق
  .إليها االستناد ميكن اليت العهد قريبةال املمارسات من القليل إال التسعينيات دعق

 عنـد  إليهـا  االستناد جرى قد 1978 عام اتفاقية من أجزاء تكون أن اجلائز ومن  
 اخللـف  ناالـدولت  أظهرتـه  مـا  ذلـك  أمثلة ومن للخالفة، معينة ثنائية اتفاقات صياغة

 يف الدولـة  خالفـة ( )1( 34 للمادة قوي تأييد من اهتماممارس يف السابقة لتشيكوسلوفاكيا
 العملية وقيمتها االتفاقية هذه تأثري يظل أن املرجح من أنه بيد .)دولة من أجزاء انفصال حالة
 إحالل ملؤمتر التابعة التحكيم جلنة أن ورغم .وقيمتها 1969 عام اتفاقية تأثري من بكثري أقل

 9 و 1 رقـم  رأييها يف أشارت )“بادينتر جلنة” باسم أيضا املعروفة( يوغوسالفيا يف السالم
 ال االتفاقيـة  مـن  34 املـادة  فإن الدويل، القانون مبادئ جتسد 1978 عام اتفاقية أن إىل

  .العريف الدويل القانون أحكام بالضرورة تعكس

نـصها   فـإن  الـدويل،  للقانون التدرجيي للتطوير مثال 1978 عام اتفاقية أن ومع  
 القواعـد  وهي ،املعاهدات يف الدول خبالفة املتعلقة الدويل للقانون العرفية القواعد سيعك ال
 لقواعد به موثوق بدليل ليست االتفاقية فإن ذلك، على وبناء .الدول معظم على تنطبق اليت

 املتـأخر  االتفاقية دخول من وبالرغم هذا ومع .املعاهدات يف باخلالفة املتعلقة العريف القانون
 عن الصادرة قراراتالو الباردة احلرب هناية بعد اتاملمارس تكون أن اجلائز فمن النفاذ، حيز

 االتفاقيـة  أحكـام  بعـض  يف احليـاة  مـن  قـدرا  اآلن بعثـت  قد الدولية العدل حمكمة
 ,Application of the Genocide Convention (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia) :انظر(

I.C.J. Reports 1996, pp. 595 and 611-12و ؛ Gabčíkovo-Nagymaros Project 

(Hungary/Slovakia), I.C.J. Reports 1997, pp. 7 and 72.( على يؤدي لن األمر هذا أن بيد 
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 وقد .فيها كأطراف 1978 عام تفاقيةال النضماما إىل الدول من الكثري مسارعة إىل األرجح
 .لالهتمام ثريةم تارخيية وثيقة جمرد االتفاقية تظل
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 الصلة ذات املواد    
 القضائية السوابق  - أ  

Arbitration Commission of the Conference for Peace in Yugoslavia (“Badinter 

Commission”), Opinion No.1 on Questions Arising from the Dissolution of Yugoslavia 

(reproduced in International Legal Materials, vol. 31 (1992), p. 1497). 

Arbitration Commission of the Conference for Peace in Yugoslavia (“Badinter 

Commission”), Opinion No.9 on Questions Arising from the Dissolution of Yugoslavia 

(reproduced in International Legal Materials, vol. 31 (1992), p. 1523). 

International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections, (Bosnia and 

Herzegovina v. Yugoslavia) Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 595. 

International Court of Justice, Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7.  

  الوثائق  - ب  
Report of the International Law Commission on the work of its twenty-sixth session, 

6 May - 26 July 1974, Official Records of the General Assembly, Twenty-ninth session, 

Supplement No. 10 (A/9610/Rev.1, reproduced in Yearbook of the International Law 

Commission, 1974, vol. II (Part One), chapter II.)  

 1975 ديـسمرب /األول كـانون  15 املـؤرخ  )30-د( 3496 العامـة  اجلمعيـة  قرار
 ).باملعاهدات يتعلق فيما الدول خالفة(

 املتحـدة  األمم مؤمتر( 1976 نوفمرب/الثاين تشرين 24 املؤرخ 31/18 العامة اجلمعية ارقر
 ).املعاهدات يف الدول خبالفة املعين

 املتحـدة  األمم مؤمتر( 1977 ديسمرب/األول كانون 8 املؤرخ 32/47 العامة اجلمعية قرار
 ).املعاهدات يف الدول خبالفة املعين

 /نيـسان  4 فيينـا،  األوىل، الـدورة  املعاهدات، يف الدول خبالفة املعين املتحدة األمم مؤمتر
 العامة للجلسات املوجزة احملاضر :األول اجمللد ،الرمسية الوثائق ،1977 مايو/أيار 6 - أبريل

  ).A/CONF.80/16( اجلامعة اللجنة وجلسات
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 /متـوز  31 فيينـا،  املستأنفة، الدورة املعاهدات، يف الدول خبالفة املعين املتحدة األمم مؤمتر
 للجلسات املوجزة احملاضر :الثاين اجمللد ،الرمسية الوثائق ،1978 أغسطس/آب 23 - يوليه
  ).A/CONF.80/16/Add.1( اجلامعة اللجنة وجلسات العامة

 املـستأنفة  والدورة 1977 عام دورة املعاهدات، يف الدول خبالفة املعين املتحدة األمم مؤمتر
 - يوليـه /متـوز  31 و 1977 مـايو /أيـار  6 - أبريـل /نيسان 4 فيينا، ،1978 لعام
ــسطس/آب 23 ــائق ،1978 أغ ــة الوث ــد ،الرمسي ــث اجملل ــائق :الثال ــؤمتر وث  امل

)A/CONF.80/16/Add.2.( 
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