نظرٌة االختصاصات الضمنٌة فً القانون الدولً
الخصائص واألهمٌة
د .وسام نعمت إبراهٌم السعدي
مدرس القانون الدولً العام
كلٌة الحقوق /جامعة الموصل
نعتقد بان ىذه النظرية تقدم لقانون المنظمات الدولية مجموعة من المزايا األساسية والتي

يمكن إجماليا بما يأتي:

 .1المرونة والقدرة على التطور :حيث إن المرونة تأتي من خالل إعطاء المنظمة الدولية
مقدا اًر واسعاً من الحرية في مجال التعامل مع الوظائف والميام الموكمة إلييا وبشكل ال يخرق
النظام القانوني األساس الحاكم والمنظم لعمميا ،فكل ما ىناك أن المنظمة لن تكبل بقيود

مصدرىا جمود النصوص وعدم إمكانية توظيف روح تمك النصوص ومضمونيا لمخروج بأوصاف
وأحكام جديدة تسيم في إقرار قواعد قانونية مناسبة تعالج مشكمة من المشكالت الجديرة بالمعالجة

والحل من قبل المنظمة .وفي نفس الوقت تشكل فكرة االختصاصات الضمنية عنص اًر ميماً في
مجال تطوير ميادين العمل وتسيم في تمكين المنظمة من القيام بواجباتيا وأداء أعماليا في

حدود ومجاالت جديدة قد تكون غير مسبوقة وأساس كل ىذا يكمن في أن القانون الدولي بات
يعرف ىذه النظرية ويتعامل معيا باعتبارىا إحدى نتاجات التطور الحقيقي في ىذا القانون

وانعكاس ذلك بشكل مباشر في إطار قانون التنظيم الدولي.

 .2منح القضاء الدولً مجاالت أوسع فً مجال التفسٌر:

لم يعرف القضاء الدولي مجال

متميز إلبراز مواقفو إزاء العديد من القضايا الخالفية بشأن تفسير النصوص وبيان أحكاميا وبيان

عدم إخالل المنظمة بالمحددات القانونية الضابطة لعمميا والتي يعد ميثاقيا (دستورىا)المؤشر

األبرز بين تمك المحددات ،فقد قدم القضاء الدولي وبشكل خاص قضاء محكمة العدل الدولية

أراء استشارية متميزة كشفت عن نظرة جديدة في مجال التعامل مع مشكالت التفسير اثبت

بموجبيا القضاء الدولي قدرتو ونجاحو في ىذا المجال ،إلى الحد الذي نالت اآلراء االستشارية

الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي استندت فييا إلى نظرية االختصاصات الضمنية قبول

المجتمع الدولي ممثالً بالمنظمات الدولية (العالمية واإلقميمية) والدول عمى اختالف مواقفيا

وتوجياتيا ومصالحيا.
 .3إن قانون المنظمات الدولٌة هو الحٌز المناسب لتطبٌق نظرٌة االختصاصات الضمنٌة:
رغم أن نظرية االختصاصات الضمنية معروفة في إطار القانون الداخمي في بعض فروعو إال

إن القانون الدولي يمتاز بأنو كان أكثر نجاحاً في التعامل مع ىذه النظرية ،وفي ذات اإلطار

شكل قانون التنظيم الدولي البيئة المناسبة لنمو ىذه النظرية وبشكل تفوق عمى ما ىو معتاد عميو

في إطار قواعد القانون الدولي ،ولعمى سبب ذلك يرجع إلى أن المنظمات الدولية تممك مواثيق

منشئة ومؤسسة ليا ،ىذه المواثيق ىي المادة التي يجري من خالليا البحث عن مجاالت جديدة
إلعطاء وظائف وميام لم يرد بشأنيا نص واضح فيو ،ثم أن المنظمة الدولية لدييا أىدافيا

ومبادئيا الخاصة بيا ىذه األىداف والمبادئ ليا مكانتيا الخاصة في إطار الحديث عن نظرية
االختصاصات الضمنية كون أن المبرر الذي يمكن معو قبول ىذه النظرية يرتبط بحسب تصور

الكثير بان مقاصد الميثاق وغاياتو ىي التي تبرر األخذ بيا.

 .4الحد من مشكالت تفسٌر النصوص :عندما يمتبس النص عمى المعنيين بتطبيقو فان البحث
عن وسائل مناسبة لمتفسير تكون من بين أىم األولويات التي يجب مراعاتيا ،وفي إطار التفسير

يتم الوصول إلى اختيار أفضل السبل التي تسيم في إنياء الخالف وتسوية المشكالت الناجمة
عنو ،ويمكن أن تكون فكرة االختصاصات الضمنية الحل المناسب لمكثير من مثل تمك

المشكالت والسبيل األمثل إلقناع الدول األطراف باعتماد المدلول المناسب لتمك النصوص من

خالل استحضار روح النص وعمتو دون الوقوف عند مجرد األلفاظ والقوالب التي تزيد من جمود

النص وغموضو وتعقيده.

 .5إن هذه النظرٌة حدٌثة نسبٌا ً وال تزال تمر بمراحل تطورها :يقر المختصين والباحثين في

إطار قانون التنظيم الدولي إن ىذه النظرية في نشأتيا وتطورىا ونموىا ه حديثة العيد نسبياً وان

دخوليا في إطار قانون المنظمات الدولية يرتبط في كثير من جوانبو بنشوء منظمة األمم المتحدة

وما تبعيا من تطورات متالحقة في أعقاب نشأتيا وبالتالي ثمة تطور تدريجي تشيده ىذه النظرية

تبعاً لتطور واقع التعامل الدولي وبروز حاالت وتطبيقات جديدة في القانون الدولي العام تفرض

وبشكل مستمر إعادة النظر في مفيوم النصوص واعطاء تمك النصوص تكييفات قانونية تنسجم

مع التطورات المستمرة في تمك العالقات وفي تمك الوقائع.

