
 (73)المحاضرة 

 الباب الثالث

 الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية

 

حادث معين او بسبب   00الخالف الذي ينشأ بين دولتين على موضوع قانوني او)يقصد بالنزاع الدولي 

 (وجود تعارض في مصالحهما االقتصادية او السياسية او العسكرية وتباين حججهما القانونية

 :وقد جرى الفقه والتعامل الدولي على التمييز بين نوعين من المنازعات الدولية هما 

 المنازعات القانونية 

وتقضببي قيقببا  00و محكمببة عببد  ا 00او محكمببة تحكببي   00هبذ  تصببلن ان تنفببر فيهببا محكمببة دوليببة 

 لقواعد القانون الدولي

 والمنازعات السياسية 

وهذ  ال تصلن الن تنفر فيه محكمة دولية ويمكن الرجوع بشأنه الى قرق التسوية االخرى كالوسباقة 

 او التوفيق
  اما معيار التفرقة بين االثنين فقد اختلف الشراح حوله وذهبوا الى ثالثة مذاه: 

 المذهب االول : 

  يرى ان المنازعات القانونية هي التي من الممكن تسويتها بتطبيق قواعبد القبانون البدولي
 الواضحة والمعترف بها 

 ويكون النزاع سياسيا اذا كان من غير الممكن تسويته على اساس القانون الموجود 

  المذهب الثاني: 

 صبل بمسبا ل ثانويبة او يرى ان المنازعات القانونية هي منازعات قليلة االهميبة والتبي تت
 صغيرة وال تمس مصالن الدولة العليا

 مثبل المصبالن الوقنيبة الحيويبة )اما النزاع السياسي فهو الذي يمس مصالن الدولبة العليبا
 ( 000او االقتصادية 

  المذهب الثالث: 

  يرى ان المنازعات القانونية هي التي تكون الخصومة فيها على تطبيبق او تفسبير قبانون
 ان يطال  احد االقراف فيها على تعديل القانون قا   دون

   في حين ان المنازعات السياسية يطال  فيها احد االقراف تعديل القانون القا 

  فبي مسبالة السبوديا والنبزاع  9191مثالها النزاع االلماني التشيكوسلوفاكي سنة

 9191االلماني البولوني بخصوص ممر الدانتزغ شنة 
 ازعات فهي تختلف بحس  كل منهااما قريقة تسوية المن 

 فالمنازعات القانونية تحل عادة بالتحكي  او القضاء الدوليين على اساس القانون الوضعي 

  في حبين ان المنازعبات السياسبية ال يمكبن حلهبا اال ببالطرق الدبلوماسبية او السياسبية ويراعبى

 فيها بالدرجة االولى التوفيق بين مختلف المصالن المتضاربة

 000ا ينش  نزاع دولي وعندم 
يكون من الضروري تسويته بالطرق السلمية وقبد ورد البنع علبى هبذ  الطبرق وتنفيمهبا فبي  

 المواثيق الدولية الكبرى

  بشان التسوية السلمية للمنازعات الدولية 9101اتفاقيات الهاي سنة 

  9191وعهد عصبة االم  سنة  

  9191وميثاق لوكارنو سنة  

  الخ 00  9191وميثاق التحكي  لسنة 
 

 



  00اما ميثاق االم  المتحدة  

  فقد الزم الدو  االعضاء جميعها بفض منازعاته  الدولية بالوسا ل السلمية وعلى وجه ال يجعبل

 السل  واألمن الدوليين عرضة للخطر

  وباالمتناع في عالقاته  الدولية عن التهديد باستعما  القبوة او اسبتخدامها ضبد سبالمة االراضبي
 االستقال  السياسي ألية دولة او على أي وجه اخر ال يتفق ومقاصد االم  المتحدةاو 

 منه وهي طرق(77)ثم تناول الميثاق تعداد تلك الوسائل السلمية في المادة 

  00التسبوية القضبا ية  00التحكبي   00التوفيق  00الوساقة  00التحقيق  00المفاوضة 

االقليمية او غيرها من الوسا ل السبلمية التبي يقب  او ان يلجئوا الى الوكاالت والتنفيمات 
 عليها اختيارها

  ونع الميثاق كذلك في عدة مواض  على اختصاص الجمعية العامبة او مجلبس االمبن باصبدار
 التوصية الالزمة لحل النزاع سلميا اذا تعذر حله باحدى الوسا ل المتقدم ذكرها

 ـ:زعات الدولية الى ويمكن تصنيف مختلف قرق التسوية السلمية للمنا 

 الطرق الدبلوماسية 0اوال
 الطرق السياسية 0ثانيا 

 التحكي  الدولي 0ثالثا 

 التسوية القضا ية 0رابعا 
 وسنتولى في فصو  ارب  دراسة هذ  الطرق

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 


