
 102/   /  التاريخ                                  (                                                     63)المحاضرة

 الفصل الثاني 

 المنظمات الدولية

ن من شؤووهها ألإلشراف على ش 00بإرادتها ئها مجموعات من الدول هيئات تنش المنظمات الدولية 
 00فؤ  المجرمؤؤل الؤؤدول   00 تباشؤؤرها هؤال الهيئؤؤات 00 وتمنحهؤؤا اصرصاتؤات ياتيؤؤ  00المشؤررة  

 وف  مواجه  الدول االعضاء هفسها 

 00الدولي  تشمل منظمات الو  

 واألمؤؤ  المرحؤؤد  فؤؤ  الو ؤؤ   00ةعصؤؤب  االمؤؤ  فؤؤ  الما ؤؤ   00عالميؤؤ  ال منظمؤؤاتال

 الحا ر

 واالتحاد االفريق  00ةجامع  الدول العربي   00  ليمي االمنظمات الو 

 ومنظم  الصح  العالمي  00ةمنظم  العمل الدولي   00 مرخصص المنظمات الو 
 

 االعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية

   لؤ  يؤر   ال بعؤد منا شؤات فقهيؤ   00 بالشخصيية  الدوليية 00ان االعرراف للمنظمات الدولي
 هوم الشخصي  الدولي   ف  مف 00طويل  

  وأكيدوا ا   00 الدوليؤ القاهوهيؤ  الشخصؤي  تمرل المنظمات الدولي  بفقد اهكر الفقهاء االولون

مجرد عال    00 اما المنظمة الدولية هي 00 الدولة هي الشخص القانوني الدولي الوحيد
  اهوهي  وليس  شخص  اهوه 

 

ويعررفؤون بوجؤود جماعؤات  00اصؤا الفقهؤاء يريؤرون مؤو فه   00 غير انه منذ القر  التاسع عشر 
 وتخضل للقاهون الدول  العام 00غير الدول ترمرل بالشخصي  القاهوهي  الدولي   00وهيئات 

  00وال يوجد شك اليوم ف  تمرل المنظمات الدولي  بالشخصي  القاهوهي  الدولي   

 فؤ   00 صؤي  القاهوهيؤ  لممؤ  المرحؤد ال سيما بعؤد نن  اعررفؤ  محكمؤ  العؤدل الدوليؤ  بالشخ
بخصوص الرعويضات عن اال رار الناجم  عؤن الخدمؤ  فؤ   9191رنيها االسرشاري عام 

 ضؤؤي  مقرؤؤل الكوهؤؤ  برهؤؤادوت فؤؤ  فلسؤؤ ين علؤؤى ايؤؤدي العصؤؤابات  00 االمؤؤ  المرحؤؤد  فؤؤ 

 الصهيوهي  
  تمرعهؤؤا بالشخصؤؤي  القاهوهيؤؤ   علؤؤى00تؤؤرا   ةمؤؤا ان المواقيؤؤم المنشؤؤئ  للمنظمؤؤات الدوليؤؤ  تؤؤنص

 الدولي  

   ( 909 )ميثاق االم  المرحد  ف  الماد هص ةما ف 

  (99) وهص ميثاق جامع  الدول العربي  ف  الماد 

   ونصيرا فأن ما يةرهال ين بم ةالك على المنظمات المرخصص 

 

 شروط تمتع المنظمات الدولية بالشخصية الدولية

 او اال ليمي  بالشخصي  الدولي  توافر قالق  شروطلرمرل المنظمات الدولي   يلزم 

عن ويكون يلك  00عن اراد  الدول االعضاء  00 م تكوين اراد  ياتي  مسرقل   00ان يكون للمنظم   -2

 باإلجماع او  باألغلبية 00الر  تصدر  راراتها وجمعياتها طريم مجالسها 

 شخصيرها الدولي   ال ف   دودهاال تظهر  00ان يكون للمنظم  المنشأ  اصرصاتات محدد   -2

 ويلك بقبول هال      00بالشخصي  الدولي  للمنظم  ضمنا او  صراحة 00ان تعررف الدول االصرى  -3

 الدول الدصول معها بعال ات دولي 
 

 

 

 



 الفصل الثالث

 ردـــــــــــــــــــــالف

   هل يعربر الفرد من اشخاص القاهون الدول  العام ؟هاا ما اصرلف بشأهه فقهاء القاهون الدول 

 
 القؤاهون  00هؤو القؤاهون الؤدول   00ان الى القؤول   00 فذهب فريق منهم يمثلو  المذهب التقليدي

 بين  واعد هاا القاهونفرد مكان للوال  00الاي يعنى بشوون الدول فقط 

  موةؤدا  00 يمثل المذهب الواقعي الى عكس ما جاء به الميذهب التقلييدي 00 اخرفيما ذهب فريق
 وال يمكن ان يخاطب غير االفراد 00دائما يعنى بشوون االفراد  00على ان القاهون الدول  

 لهذا سنحاول في هذا الفصل عرض هذين المذهبين بصورة موجزة ثم نبين ما جرى عليه التعامل الدولي

 

 المبحث االول

 االتجاهات الفقهية

 المذهب التقليدي 0اوال 

وال شؤأن لؤه بؤاألفراد  00القاهون الدول  ينظ  عال ؤات الؤدول فقؤط  00ياهب فقهاء هاا الماهب الى ان  

  ه  الشخص الو يد للقاهون الدول ف  هظره  فالدول   00

 وا  00 االفؤراد مؤن  قؤوق ما يرمرل بهان و 00فال مكان له  بين  واعد هاا القاهون  اما االفراد 
 لقاهون الداصل  الى اصرصاص ا ما يلرزم به من واجبات يعود

 ان الؤدول فقؤط هؤ  اشؤخاص القؤاهون )اهزلوت  بقولؤه  االي ال  و د عبر عن هاا الماهب الفقيه

 (اما االفراد فإهه  اشخاص القاهون الداصل  00 الدول 

  00وعلى ذلك فا  الفرد بموجب هذا المذهب  

  00يرمرل بالشخصي  الدولي  ال   

   00وال يسر يل االشرراك ب ريق  ما ف  العال ات الدولي  

  وان  واعد القاهون الدول  ال يمكن ان ت بم عليه مباشر 

 

 المذهب الواقعي 0ثانيا

  00ياهب فقهاء هاا الماهب الى ان  
   ةما ف  ني  اهون اصر  00الفرد هو الشخص الو يد للقاهون الدول 

   و هما االفراد و ده  ه  اشخاص القاهون   00وان الدول  ليس  من اشخاص القاهون الدول 

   سواء تخاطب االفراد مباشر   00ولهاا فان  واعد القاهون الدول 

 وهاا الو ل الشائل  00  كاما للدول  اةاهو  

 ايا ما تعلم االمر بمصالحه  الخات  00 محكومينةما اهها  د تخاطب ال 
فؤان المجرمؤل الؤدول  يركؤون مؤن االفؤراد  00 رمؤين لمجرمؤل وطنؤ نن الدول  تركون من االفراد الموبما ا 

إلدار  المصؤؤال  00وان الدولؤؤ  مؤؤا هؤؤ   ال وسؤؤيل   اهوهيؤؤ   00المنرمؤؤين للمجرمعؤؤات الوطنيؤؤ  المخرلفؤؤ  
 الجماعي  لشعب معين

 

 تصورا معينا للحقائق الدولية  وا  كل منهما يمثل 00ال شك ا  كال المذهبين ال يخلو من وجاهة  

  وهيو بهيذا يعتبير  00فإذا كا  صحيحا ا  الفرد هو المخاطب الحقيقي بأحكيا  القيانو  اليدولي

 من حيث الواقع شخص القانو  الدولي 

  إال على سبيل  00فانه صحيح كذلك ا  الفرد ال يتمتع بوصفه فردا باالختصاصات الدولية

 الناحية القانونية في وضع يتدنى عن وضعولذا فهو من  00االستثناء 

  الدولة او 

 المنظمات الدولية 

 المبحث الثاني



 يــــــــــامل الدولــــــالتع

بوتفه فردا  00يوةد المرةز المرزايد الاي يخرص به الفرد  00 ان ما يجري عليه العمل المعاتر 

 ـ:ويبدو في االمور االتية 00مسرقال عن الدول  

 

  00فهذه القواعد قد تمس الفرد في  قواعد دولية تخاطب الفرد مباشرةوجود  0اوال 

  يث يعربر مرتكب هال الجريم  مجرما دوليا            00األ كام الخات  بمنل القرتن  ة 00 حياته 0 9

 ويجوز لكل دول  ان تعا به                    
  00 2491البشري عا  والقواعد التي تضمنتها اتفاقية منع ابادة الجنس  

  كؤؤام  00فؤؤ  المؤؤاد  الرابعؤؤ  منهؤؤا علؤؤى معا بؤؤ  ةؤؤل مؤؤن يرتكؤؤب هؤؤال الجريمؤؤ  سؤؤواء ةؤؤاهوا 
 موظفين رسميين او دوليين ام افراد عاديين مسوولين او

  على ان يحاة  المره  امؤام محؤاة  الدولؤ  الرؤ  ارتكؤب الفعؤل  00وتنص الماد  السادس  منها

  00دولي  ترفم عليها الدول  على ا ليمها او امام محكم 
  و يا ةاهؤؤ   00وان محاةمرؤؤه امؤؤام محؤؤاة  الدولؤؤ  المرضؤؤرر  تضؤؤل المؤؤره  فؤؤ  مرةؤؤز مماقؤؤل للقرتؤؤان

ألهه يدصل ف  عال   مباشر   00فان هاا يجعل من الفرد شخصا دوليا  00المحاةم  امام محكم  دولي  

 مل جهاز لي بم عليه القاهون الدول  مباشر 
 

 او ف   ريره ةرحري  الرق واالتجار بالر يم او  0 2

 العام  ومنل النشرات المخالف  لمصالقواسرعمالها ف  اصال ه ةحظر االتجار بالمخدرات  0 3
 

 00تعا ؤب الفؤرد الرؤ  عؤدد مؤن القواعؤد  00المعاتؤر يرتب القاهون الدول  :  مسائلة الفرد جنائيا 0 ثانيا

والمحكمؤؤ   00محاةمؤؤات هؤؤورمبرو وطوةيؤؤو 00عؤؤالم  اهي  او السؤؤل  المباشؤؤر  الرتكابؤؤه جؤؤرائ   ؤؤد االهسؤؤ
 والمحكم  الجنائي  الدولي  00والمحكم  الدولي  لرواهدا  00الجنائي  الدولي  الخات  بيوغسالفيا 

 

يسؤؤم  القؤؤاهون الؤؤدول  للفؤؤرد ا ياهؤؤا وبصؤؤفره هؤؤال  00 حييق الفييرد بالتقاضييي امييا  المحيياكم الدولييية 0 ثالثييا
  00بالمثول امام المحاة  الدولي  ةما ف  

  ومؤن  ؤم  00 الخات  بإهشؤاء محكمؤ  الرنؤائ  الدوليؤ  9101من اتفا ي  الهاي لسن  (9)الماد  هص
 افراد الدول المحايد  او المحارب  ان ترقا ى امام هال المحكم 

  و ضؤ   00المعقؤود  بؤين جمهوريؤات امريكؤا الوسؤ ى الخمؤ   00 9101ومعاهد  واشن ن عؤام
بإهشاء محكم  عدل لهال الدول وصول  رعاياها  م مقا ا  دولهؤ  امؤام هؤال المحكمؤ  بعؤد اسؤرنفاي 

 ال رق الداصلي 

  واالتفا ي  االوربي  لحقوق االهسان المعقود  بين دول اعضاء مجل  اوربؤا منحؤ  الفؤرد فؤ  الؤدول
ا  ؤؤم اللجؤؤوء الؤؤى المحكمؤؤ  االوربيؤؤ  لحقؤؤوق االهسؤؤان وهفؤؤ  الشؤؤ  بالنسؤؤب  لالتفا يؤؤ  المو عؤؤ  عليهؤؤ

 وغيرها 00االمريكي  لحقوق االهسان 
 

  رتب ميثاق االمم المتحدة حقوقا للفرد -رابعا 

  على ان تعمل االم  المرحد  على ا ررام  قوق االهسان والحريؤات  00و د هص الميثاق ف  مقدمره
  00 جميعا بال تمييز االساسي  للناس

   9191واإلعالن العالم  لحقوق االهسان لسن 

  والعهد الدول  للحقوق المدهي  والسياسي 

  (271رص) وغيرها 00 والعهد الدول  للحقوق اال رصادي  واالجرماعي  والثقافي  
يرتؤب  00وهكاا هرى ان الميثاق هو الوقيق  القاهوهي  االةثر اهمي  ف  العال ؤات الدوليؤ  المعاتؤر   

 وال يشررط ان تكون دول  تام  السياد  00 وكمجموعة بشرية كفرد قو ا للفرد 



 ف   ال  صر ه لقواعد هاا القؤاهون 00و يا ا فنا االلرزامات الر  يرتبها القاهون الدول  على الفرد  
مثؤل محاةمؤات مجرمؤ  الحؤر   00و صضاعه للمسوولي  ايا فعل هاا ولو ت  بصف  الفرد الرسمي  

 (محكم  هورمبرو وطوةيو)

 لرأينا ا  القانو  الدولي   

  00يحمي الفرد مباشرة  

  ويرتب عليه بالمقابل التزامات وواجبات معينة 

 بل يفتح المجال امامه احيانا لمراجعة القضاء الدولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (67)المحاضرة 

 الباب الثالث

 الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية

 

 ادث معين او بسؤبب  00الخالف الاي ينشأ بين دولرين على مو وع  اهوه  او)يقصد بالنزاع الدول  

 (وجود تعارض ف  مصالحهما اال رصادي  او السياسي  او العسكري  وتباين  ججهما القاهوهي 
 :و د جرى الفقه والرعامل الدول  على الرمييز بين هوعين من المنازعات الدولي  هما 

 المنازعات القانونية 

وتقضؤؤ  طيقؤؤا  00او محكمؤؤ  عؤؤدل  00او محكمؤؤ  تحكؤؤي   00هؤؤال تصؤؤل  ان تنظؤؤر فيهؤؤا محكمؤؤ  دوليؤؤ  
 لقواعد القاهون الدول 

 والمنازعات السياسية 

الى طرق الرسوي  االصرى ةالوسؤاط   بشأههالن تنظر فيه محكم  دولي  ويمكن الرجوع وهال ال تصل  
 او الروفيم

 اما معيار الرفر   بين االقنين فقد اصرلف الشراح  وله ويهبوا الى قالق  مااهب: 

  االول المذهب: 

   يرى ان المنازعات القاهوهي  ه  الر  من الممكن تسويرها بر بيم  واعؤد القؤاهون الؤدول

 الوا ح  والمعررف بها 

 ويكون النزاع سياسيا ايا ةان من غير الممكن تسويره على اساس القاهون الموجود 

 المذهب الثاني : 

   الرؤ  ترصؤل بمسؤائل قاهويؤ  او ويرى ان المنازعات القاهوهي  ه  منازعات  ليل  االهميؤ
 العليا ترير  وال تم  مصال  الدول 

 مثؤل المصؤال  الوطنيؤ  الحيويؤ  )اما النزاع السياس  فهو الاي يم  مصال  الدولؤ  العليؤا
 ( 000او اال رصادي  

  المذهب الثالث: 

  ه  الر  تكون الخصوم  فيها على ت بيؤم او تفسؤير  ؤاهون  يرى ان المنازعات القاهوهي

 ائ  دون ان ي الب ا د االطراف فيها على تعديل القاهون 

  ي الب فيها ا د االطراف تعديل القاهون القائ  ف   ين ان المنازعات السياسي 

   فؤ  مسؤال  السؤودي  والنؤزاع  9131مثالها النزاع االلماه  الرشيكوسلوفاة  سؤن
 9131االلماه  البولوه  بخصوص ممر الداهرزو شن  

 ي  المنازعات فه  تخرلف بحسب ةل منهااما طريق  تسو 

  فالمنازعات القاهوهي  تحل عاد  بالرحكي  او القضاء الدوليين على اساس القاهون الو ع 

 بؤال رق الدبلوماسؤي  او السياسؤي  ويراعؤى  ف   ؤين ان المنازعؤات السياسؤي  ال يمكؤن  لهؤا اال

 فيها بالدرج  االولى الروفيم بين مخرلف المصال  المرضارب 
 000وعندما ينشب هزاع دول   

يكون من الضروري تسويره بال رق السلمي  و ؤد ورد الؤنص علؤى هؤال ال ؤرق وتنظيمهؤا فؤ   

 المواقيم الدولي  الكبرى

   ي  السلمي  للمنازعات الدولي بشان الرسو 9101اتفا يات الهاي سن 

   9191وعهد عصب  االم  سن  

   9121وميثاق لوةارهو سن  

   الخ 00  9121وميثاق الرحكي  لسن 
 



  00اما ميثاق االم  المرحد   

  فقد الزم الدول االعضاء جميعها بفض منازعاته  الدولي  بالوسائل السلمي  وعلى وجه ال يجعؤل

 لخ رالسل  واألمن الدوليين عر   ل

   وباالمرناع ف  عال اته  الدولي  عن الرهديد باسرعمال القؤو  او اسؤرخدامها  ؤد سؤالم  االرا ؤ
 او االسرقالل السياس  ألي  دول  او على ني وجه اصر ال يرفم ومقاتد االم  المرحد 

 منه وهي طرق(66)ثم تناول الميثاق تعداد تلك الوسائل السلمية في المادة 

   او  00الرسوي  القضائي   00الرحكي   00 الروفيم 00الوساط   00 الرحقيم 00 المفاو

ان يلجئوا الؤى الوةؤاالت والرنظيمؤات اال ليميؤ  او غيرهؤا مؤن الوسؤائل السؤلمي  الرؤ  يقؤل 
 عليها اصريارها

  بإتؤداروهص الميثاق ةالك ف  عد  موا ل على اصرصاص الجمعي  العامؤ  او مجلؤ  االمؤن 
 لحل النزاع سلميا ايا تعار  له بإ دى الوسائل المرقدم يةرهاالروتي  الالزم  

 ـ:ويمكن تصنيف مخرلف طرق الرسوي  السلمي  للمنازعات الدولي  الى  

 ال رق الدبلوماسي  0اوال
 ال رق السياسي  0قاهيا 

 الرحكي  الدول  0قالثا 

 الرسوي  القضائي  0رابعا 
 وسنرولى ف  فصول اربل دراس  هال ال رق

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 (61)المحاضرة 

 الفصل االول

 الطرق الدبلوماسية

 

 المبحث االول

 المفاوضات

  00 تقو  المفاوضات على 

  االتصاالت المباشر  بين الدولرين المرنازعرين بري  تسوي  النزاع القائ  بينهما عن طريؤم اتفؤاق

 مباشر

  المرنازعؤ  وممثليهؤا الدبلوماسؤيين او مؤن وتجري المفاو ات عاد  بؤين وزراء صارجيؤ  الؤدول

 يوةلون اليه  القيام برلك المهم  ةما  د تجري المفاو ات ف  موتمر دول  او منظم  دولي 

  وةثيرا مؤا تشؤررط المعاهؤدات وجؤو  االلرجؤاء الؤى المفاو ؤات الدبلوماسؤي   بؤل االلرجؤاء الؤى
 الرحكي  او القضاء الدوليين

  00سي  ف  الوا ل وتمراز المفاو ات الدبلوما 

  بالمروه  والكرمان لالك فهؤ  تصؤل  عمؤال لرسؤوي  مخرلؤف اهؤواع المنازعؤات واغلبهؤا باسؤرثناء

 المنازعات العسير 

  اال ان فعالي  المفاو ات الدبلوماسي  تعرمد على توافر  د ادهى من تعادل القوى السياسؤي  بؤين

و ع  الدول  الضعيف  تح  ر م  الدول  القوي  ف  المفاو ات  واال 00ال رفين المرفاو ين 

 الجاري  بينهما
 

 المبحث الثاني

 المساعي الحميدة

العمل الودي الاي تقوم به دول  قالث  تديق  لل رفين بقصد الرخفيف مؤن  ؤد   يقصد بالمساع  الحميد  

ف المفاو ؤات والوتؤول الؤى تفؤاه  الخالف بين الدولرين المرنازعرين وايجاد جو اةثر مالئمؤ  السؤرئنا

 فيما بينهما 
 وتهدف المساع  الحميد  الى تفادي هشو  هزاع مسل  و ل النزاع الدول   ال سلميا  

   9192ومن يلك المساع  الحميد  الر  بالرها السويد بواسؤ   سؤفيرها فؤ  طهؤران سؤن 
 بين العراق وايران ف   ضي  دالل  السفن ف  شط العر 

 وقد تهدف المساعي الحميدة الى وضع حد لحرب قائمة  

  المسؤاع  الحميؤد  للواليؤات المرحؤد  الههؤاء  9191ومثالها  بؤول هولنؤدا واهدوهيسؤيا عؤام
 الحر  الر  ةاه   ائم  بين هاتين الدولرين

 

 المبحث الثالث

 الوساطة

 دولرين ه  مسعى ودي تقوم به دول  قالث  من اجل  ل هزاع  ائ  بين :الوساطة  

 والفرق بين المساعي الحميدة والوساطة  
  هو ان الدول  الر  تقوم بالمساع  الحميد  تكرف  بالرقريب بين الدولرين المرنازعرين و ثهما على

 اسرئناف المفاو ات لرسوي  النزاع دون ان تشررك ه  ف  يلك

 بينما تشترك الدولة التي تقو  بالوساطة  

  00ف  المفاو ات الر  تر  بين ال رفين المرنازعين  

  وتقوم ايضا با رراح الحل الاي ترال مناسبا للنزاع ايا رنت ان يلك مما يساعد اطرافه على

 الوتول الى ههاي  مثمر  ف  اتصاالته 



  00 ومن صفات الوساطة 

   مر وع  تقوم به 00ني ان الدول  الر  تروسط ف   ل النزاع  00اهها اصرياري 

  وال تعد بالك مخالف   00وتكون الدول المرنازع   ر  ف   بول الوساط  او رفضها
 وان ةان الرفض يعربر عمال غير ودي  00 للقاهون الدول 

  ومثالها رفض المرر  وساط  الجمهوري  العربي  المرحد  ف   ل النزاع بينهما وبين
 ين الدولرين بخصوص الحدود بين هات 9193الجزائر ف  ههاي  سن  

وال يمكن فر ها  00فان النريج  الر  تنره  اليها الوساط  تكون مجرد  عن ةل  و  ملزم   ونصيرا 

 ال تعد  كما واجب الرنفيا ألههاعلى االطراف المرنازع  

   ولكن  د يكون االلرجاء الى الوساط  اجباريا ايا وجد هص ف  هاا المعنى يرضمنه اتفاق دول 

 يث فر   على  9119ص الماد  الثامن  من معاهد  باري  سن  ومن امثل  يلك ه 
الدول االطراف مبدن الوساط  لراليل العقبات الر   د تنشأ بين االمبراطوري  العثماهي  

 وا دى دول الوفاق االورب 

 

 استخدا  الوساطة

  الوساط  ةالمساع  الحميد  تسرخدم 

   و يران بخصوص شط العر  العراق الجزائر بين مثل وساط   00اما لمنل هشو  الحر
  9111 زيران سن   93والر  ادت الى عقد معاهد  الحدود و سن الجوار ف  

  وساط  الواليات المرحد  االمريكي  بين االرجنرين  00ونما لو ل  د لحر   ائم  بين دولرين
 الر  ادت الى و ف القرال 9112وبري اهيا  ول جزر الفوةالهد عام 

 

 لمبحث الرابعا

 التحقيق

 9111لرسوي  المنازعات الدولي  ا رر ره روسيا ف  موتمر الهاي االول سن   الرحقيم طريق  جديد  
  9101وهظم  القواعد واإلجراءات المرصل  به اتفا ي  الهاي المعقود  سن  

والمرغو  فيه   د يكون من المفيد  خالفا على وقائع معينة 00فف  الحاالت الر  يكون اساس النزاع  

 (1م)ان تعين الدولران المرنازعران لجن  تحقيم دولي  تعهد اليها بفحص و ائل النزاع والرحقيم فيه 
 ـ:الرحقيم بمقرضى اتفاق صاص بين الدولرين المرنازعرين  يبين ف  هاا االتفاقويكون تكوين لجن   

  الو ائل الم لو  تحقيقها 

 والسل   المخول  للجن  ف  يلك 

 اجرماعها ومكان 

  واإلجراءات الر  تربعها 

  ةما يبين فيه ةيفي  تشكيلها 
   فايا ل  ترفم الدولران على تشكيل صاص للجن  اهرخب  ةل دول  عضوين اقنين واصرار االربع

 العضو الخام 

وتحرر به تقرير  00وترخا  رارها باألغلبي   00وتقوم لجن  الرحقيم بمهمرها ف  جلسات غير علني   
 خه منه لكل من ممثل  ال رفين ف  جلس  علني  تسل  هس

  ويقرصر هاا الرقرير على سرد الو ائل الم لو  الرحقيم فيها وبيان ما ظهر للجن  بشأهها ويلك
من غير ان يرضمن الرقرير ني  ك  ف  المسوولي  بل يررك ل رف  النزاع ةامل الحري  ف  ان 

 يسرخلصا من تقرير اللجن  االقر الاي يرياهه 

   وبعد ايضاح  قيق  الو ائل المخرلف عليها على النحو المدرج ف  الرقرير السالف الاةر يصب
 من الميسور على ال رفين تسوي  النزاع بالمفاو ات الدبلوماسي  او الرحكي 



  مر  ف  النزاع البري اه  الروس  ف  الحادث المعروف  ألولواسرعمل  طريق  الرحقيم
  9109سن   دوغربنك

 هظام الرحقيم المنصوص عليه ف  اتفا ي  الهاي اصا عليه   ال ان 

   ان لجان الرحقيم ليس  دائم 

  والرجوع اليها غير الزام 
ولمعالج  يلك عقدت الواليات المرحد  االمريكي  قالقين اتفا ي  مل الدول االوربي  وغيرها ما بين  

دعا الى  لوزير االمريك  الايهسب  الى ا بريا والر  عرف  باس  معاهدات  9191 – 9193عام  

 عقدها
و ررت هال المعاهدات ان يعرض على وجه االلزام ني هزاع تعار تسويره بال رق الدبلوماسي  على  

  00لجان تحقيم دائم  

  00ولهال اللجان فحص النزاع لي  من ها ي  الو ائل فحسب  

  00بل ومن النا ي  القاهوهي  ايضا  

 النزاع من تلقاء هفسها  ةما اجيز لها ان ترقدم لفحص 

   و رم  المعاهدات الماةور  على طرف  النزاع اعالن الحر  او القيام باألعمال العدواهي  ف

 اقناء الرحقيم الى ان تقدم اللجن  تقريرها
عصب  االم  ةثيرا على طريق  الرحقيم ومثالها عين مجل  العصب  لجنرين للرحقيم ف   و د اعرمدت 

وةلفهما بجمل الو ائل الر  تسم  برعيين  00 ضي  والي  الموتل الر  ةاه   ائم  بين بري اهيا وترةيا 

 الحدود بين ترةيا والعراق
ات الجمعي  العام  لجن  صات  اهش 9191واسرخدم  االم  المرحد  ةالك طريق  الرحقيم فف  عام  

  9191 رار الرقسي  ف  سن   فأتدرتلبحث القضي  الفلس يني  واسرندت الجمعي  العام  الى تقريرها 

 ومن الجدير بالاةر ان طريق  الرحقيم الر  اصات ت بم تخرلف ةثيرا عن ال ريق  الرقليدي  القديم   

  مهم  المنظم  الدولي  ف  تسوي  فالرحقيم  د اتب  وسيل  ايضاح الررض منه تسهيل

 المنازعات المعرو   عليها

  لجان الرحقيم بل اتبح  تقلد  00ةما ان لجان الرحقيم ل  تعد تكرف  بدراس  المشكل  من بعيد

ونتبح  اللجن  تقررح  ال بدال من االةرفاء  00ف  القاهون الداصل  فرروجه الى مكان المشكل  

 بعرض الو ائل
 

 

 المبحث الرابع

 التوفيق

دصل  الرعامل الدول  بعؤد الحؤر  العالميؤ  االولؤى  00الروفيم طريق   ديث  لرسوي  المنازعات الدولي   
فجاء النص عليه ف  ةثير  00 9122وال سيما بعد ان هبه  عليه الجمعي  العام  لعصب  االم  سن   00

 دولي  منها من المعاهدات الثنائي  والجماعي  الر  ابرم  لرسوي  المنازعات ال

   9121ميثاق لوةارهو سن 

   9121ومعاهدات البل يم سن  

   9121وميثاق الرحكي 

 وتتميز طريقة التوفيق بثالث خصائص 

ني ان ةؤل لجنؤؤ   00ومبؤدن الؤدوام  00مبؤدن الجماعؤ   00يخضؤل تنظؤي  لجؤان الروفيؤم الؤى مبؤؤداين  – 9
واهمؤا تنشؤا مقؤدما بموجؤب  00ال تركون لحل صالف معؤين  واهها 00تركون من قالث اعضاء او صمس  

 معاهدات تنص عليها

الرؤؤرض الرئيسؤؤ  مؤؤن طريقؤؤ  الروفيؤؤم هؤؤو تسؤؤوي  المنازعؤؤات المرعلقؤؤ  : تؤؤال ي  لجؤؤان الروفيؤؤم  -2
ولهاا فان مهم  اللجن  تنحصر ف  دراسؤ  النؤزاع وتقؤدي  تقريؤر عنؤه الؤى  00بالمصال  المربادل  للدول 



اال ان الرقريؤر لؤؤي  لؤؤه  00رنازعؤؤ  يرضؤمن اال ررا ؤؤات الرؤ  تراهؤؤا ةفيلؤؤ  برسؤوي  النؤؤزاع االطؤراف الم
 تف  الزامي 

وهشؤر تقريؤر لهؤا لؤؤي   00فهؤال اللجؤؤان تجرمؤل بصؤور  سؤري  : االجؤراءات الرؤ  تربعهؤا لجؤان الروفيؤم  -3

 وجميل  راراتها ترخا باألغلبي  00اجباريا 
فؤان هؤال  9131 – 9191صؤ  علؤى الروفيؤم فيمؤا بؤين سؤنر  وعلى الرغ  من ةثر  المعاهؤدات الرؤ  ه

 ال ريق  ل  تسرخدم اال منا ههاي  الحر  العالمي  الثاهي 

 9191ةما ان الروفيم اصا يرحول الى تحكي  ف  معاهدات الصل  الر  عقدت بين الحلفاء واي اليؤا عؤام  
 ا ههائي  والزامي  للدول االطراففقد هص  هال المعاهدات على اهشاء لجان للروفيم تكون  راراته 00

 

 
 

 

 
 

 


