
 (83)المحاضرة 

 الفصل االول

 الطرق الدبلوماسية

 

 المبحث االول

 المفاوضات

  00تقوم المفاوضات على  

  االتصاالت المباشرة بين الدولتين المتنازعتين بغية تسوية النزاع القاام  بينمماا عان

 طريق اتفاق مباشر

   خا جيااااة الاااادوز المتنازعااااة ومم  يمااااا وتجاااارم المفاوعااااات عااااا ة بااااين وز ا

الدب وماسيين او من يوك ون اليم  القيام بت ك المممة كما قد تجرم المفاوعاات يا  

 مؤتمر  ول  او منظمة  ولية

   وك ياارا مااا ت ااترط الم اجاادات وجااوا االلتجااا  الااد المفاوعااات الدب وماسااية قباا

 االلتجا  الد التحكي  او القضا  الدوليين
  00وعات الدب وماسية ي  الواقع وتمتاز المفا 

  بالمرونة والكتمان لذلك يم  تص ح عمال لتسوية مخت ف انواع المنازعات واغ بما
 باست نا  المنازعات ال سيرة

   اال ان ي الية المفاوعات الدب وماسية ت تمد ع د تواير حد ا ناد مان ت اا ز القاو

لاة الضا يفة تحا   حمااة واال وق ا  الدو 00السياساية باين الفاريين المتفاوعاين 
 الدولة القوية ي  المفاوعات الجا ية بينمما

 

 المبحث الثاني

 المساعي الحميدة

يقصااد بالمساااع  الحمياادة ال ماا  الااو م الااذم تقااوم بااق  ولااة نال ااة  ااديقة ل فااريين بقصااد  

التخفيااف ماان حاادة الخااالد بااين الاادولتين المتنااازعتين وايجااا  جااو اك اار مالممااة الساات ناد 
 ت والو وز الد تفاج  ييما بينمما المفاوعا

 وتمدد المساع  الحميدة الد تفا م ن وا نزاع مس ح وح  النزاع الدول  حال س ميا  

  ومن ذلك المساع  الحميدة الت  بذلتما السويد بواسافة سافيرجا يا  طماران
 بين ال راق وايران ي  قضية  اللة السفن ي  شط ال را 2691سنة 

 وقد تهدف المساعي الحميدة الى وضع حد لحرب قائمة  

  المساااع  الحمياادة ل واليااات  2691وم المااا قبااوز جولناادا واندونيساايا عااام

 المتحدة النما  الحرا الت  كان  قاممة بين جاتين الدولتين

 

 المبحث الثالث

 الوساطة

  ولتين ج  مس د و م تقوم بق  ولة نال ة من اج  ح  نزاع قام  بين :الوساطة  

 والفرق بين المساعي الحميدة والوساطة  
  جو ان الدولة الت  تقوم بالمساع  الحميدة تكتف  بالتقريب بين الدولتين المتنازعتين

 وح مما ع د است ناد المفاوعات لتسوية النزاع  ون ان ت ترك ج  ي  ذلك

 بينما تشترك الدولة التي تقوم بالوساطة  

  00ي  المفاوعات الت  تت  بين الفريين المتنازعين  



  وتقوم ايضا باقتراح الح  الذم تراه مناسبا ل نزاع اذا  أت ان ذلك مما يساعد
 اطرايق ع د الو وز الد نماية م مرة ي  اتصاالتم 

  00ومن صفات الوساطة  

  تقوم بق  00أم ان الدولة الت  تتوسط ي  ح  النزاع  00انما اختيا ية
 تفوعةم

  وال ت د  00وتكون الدوز المتنازعة حرة ي  قبوز الوساطة او  يضما
 وان كان الريض ي تبر عمال غير و م  00بذلك مخالفة ل قانون الدول  

  وم الما  يض المغرا وساطة الجممو ية ال ربية المتحدة ي  ح  النزاع
بخصوص الحدو  بين جاتين  2691بينمما وبين الجزامر ي  نماية سنة 

 الدولتين 
وال  00وأخيرا يان النتيجة الت  تنتم  اليما الوساطة تكون مجر ة عن ك  قوة م زمة  

  د حكما واجب التنفيذيمكن يرعما ع د االطراد المتنازعة ألنما ال ت

  ولكن قد يكون االلتجا  الد الوساطة اجبا يا اذا وجد نص ي  جذا الم ند يتضمنق
 اتفاق  ول  

  حيث  2589ومن ام  ة ذلك نص الما ة ال امنة من م اجدة با يس سنة
يرع  ع د الدوز االطراد مبدأ الوساطة لتذلي  ال قبات الت  قد تن أ بين 

 ية واحد   وز الوياق االو ب االمبراطو ية ال  مان

 

 استخدام الوساطة

 الوساطة كالمساع  الحميدة تستخدم  

  م   وساطة الجزامر بين ال راق وإيران بخصوص  00اما لمنع ن وا الحرا
حزيران سنة  21شط ال را والت  ا ت الد عقد م اجدة الحدو  وحسن الجوا  ي  

2618  

  وساطة الواليات المتحدة االمريكية  00وأما لوعع حد لحرا قاممة بين  ولتين

الت  ا ت الد وقف  2651بين اال جنتين وبريفانيا حوز جز  الفوكالند عام 

 القتاز

 

 المبحث الرابع

 التحقيق

التحقيق طريقة جديدة لتسوية المنازعات الدولية اقترحتق  وسيا ي  مؤتمر الجام االوز  

  2601اتفاقية الجام الم قو ة سنة  ونظم  القواعد واإلجرا ات المتص ة بق 2566سنة 
قد يكون من المفيد   خالفا على وقائع معينة 00يف  الحاالت الت  يكون اساس النزاع  

والمرغوا ييق ان ت ين الدولتان المتنازعتان لجنة تحقيق  ولية ت مد اليما بفحص وقامع 

 (6م)النزاع والتحقيق ييق 
خاص بين الدولتين المتنازعتين  يبين ي  جذا ويكون تكوين لجنة التحقيق بمقتضد اتفاق  

 ـ:االتفاق

  الوقامع المف وا تحقيقما 

 والس فة المخولة ل جنة ي  ذلك 

 ومكان اجتماعما 

  واإلجرا ات الت  تتب ما 

  كما يبين ييق كيفية ت كي ما 



 ل  تتفق الدولتان ع د ت كي  خاص ل جنة انتخب  ك   ولة عضوين اننين واختا   ياذا
 اال ب ة ال ضو الخامس

 00وتتخذ قرا جا باألغ بية  00وتقوم لجنة التحقيق بمممتما ي  ج سات غير ع نية  

 وتحر  بق تقرير تس   نسخق منق لك  من مم    الفريين ي  ج سة ع نية 

  سر  الوقامع المف وا التحقيق ييما وبيان ما ظمر ل جنة ويقتصر جذا التقرير ع د

ب أنما وذلك من غير ان يتضمن التقرير أم حك  ي  المسؤولية ب  يترك لفري  
 النزاع كام  الحرية ي  ان يستخ صا من تقرير ال جنة االنر الذم يريانق 

 السالف  وب د ايضاح حقيقة الوقامع المخت ف ع يما ع د النحو المد ج ي  التقرير

الذكر يصبح من الميسو  ع د الفريين تسوية النزاع بالمفاوعات الدب وماسية او 
 التحكي 

  واست م   طريقة التحقيق ألوز مرة ي  النزاع البريفان  الروس  ي  الحا ث
  2609الم رود  وغربنك سنة 

 إال ان نظام التحقيق المنصوص ع يق ي  اتفاقية الجام اخذ ع يق  

 قيق ليس   اممة ان لجان التح 

  والرجوع اليما غير الزام 

ولم الجة ذلك عقدت الواليات المتحدة االمريكية نالنين اتفاقية مع الدوز االو بية وغيرجا  
نسبة الد الوزير بريان والت  عري  باس  م اجدات  2628 – 2621ما بين عام  

  عا الد عقدجا االمريك  الذم

وقر ت جذه الم اجدات ان ي رض ع د وجق االلزام أم نزاع ت ذ  تسويتق بالفرق  
  00الدب وماسية ع د لجان تحقيق  اممة 

  00ولمذه ال جان يحص النزاع ليس من ناحية الوقامع يحسب  

  00ب  ومن الناحية القانونية ايضا  

  كما اجيز لما ان تتقدم لفحص النزاع من ت قا  نفسما 

  اجدات المذكو ة ع د طري  النزاع اعالن الحرا او القيام باألعماز وحرم  الم

 ال دوانية ي  اننا  التحقيق الد ان تقدم ال جنة تقريرجا

وقد اعتمدت عصبة االم  ك يرا ع د طريقة التحقيق وم الما عين مج س ال صبة لجنتين  
وك فمما بجمع  00ا ل تحقيق ي  قضية والية المو   الت  كان  قاممة بين بريفانيا وتركي

 الوقامع الت  تسمح بت يين الحدو  بين تركيا وال راق

ان ات الجم ية ال امة  2691واستخدم  االم  المتحدة كذلك طريقة التحقيق يف  عام  
لجنة خا ة لبحث القضية الف سفينية واستندت الجم ية ال امة الد تقريرجا يأ د ت 

  2691قرا  التقسي  ي  سنة 
بالذكر ان طريقة التحقيق الت  اخذت تفبق تخت ف ك يرا عن الفريقة التق يدية ومن الجدير  

 القديمة 

   يالتحقيق قد ا بح وسي ة ايضاح الغرض منق تسمي  مممة المنظمة الدولية ي
 تسوية المنازعات الم روعة ع يما

  ب  ا بح  تق د  00كما ان لجان التحقيق ل  ت د تكتف  بد اسة الم ك ة من ب يد
وأ بح  ال جنة  00لجان التحقيق ي  القانون الداخ   يتتوجق الد مكان الم ك ة 

 تقترح حال بدال من االكتفا  ب رض الوقامع

 
 

 

 



 المبحث الرابع

 التوفيق

 خ ا  الت اما  الاادول  ب اد الحاارا  00التويياق طريقاة حدي ااة لتساوية المنازعاات الدوليااة  

 2611ع ياق الجم ياة ال اماة ل صابة االما  سانة  وال سيما ب د ان نبم  00ال المية االولد 
يجااا  الاانص ع يااق ياا  ك ياار ماان الم اجاادات ال ناميااة والجماعيااة التاا  ابرماا  لتسااوية  00

 المنازعات الدولية منما 

  2618مي اق لوكا نو سنة 

  2618وم اجدات الب فيق سنة  

   2615ومي اق التحكي 

 وتتميز طريقة التوفيق بثالث خصائص 

أم ان  00ومبادأ الادوام  00مبدأ الجماعة  00ظي  لجان التوييق الد مبداين يخضع تن – 2
وانما  00وانما ال تتكون لح  خالد م ين  00ك  لجنة تتكون من نالث اعضا  او خمسة 

 تن ا مقدما بموجب م اجدات تنص ع يما

الغارض الرميسا  مان طريقاة التويياق جاو تساوية المنازعاات :  الحية لجان التويياق  -1
ولماذا ياان ممماة ال جناة تنحصار يا    اساة النازاع  00المت  قة بالمصالح المتبا لة ل ادوز 

وتقدي  تقرير عنق الاد االطاراد المتنازعاة يتضامن االقتراحاات التا  تراجاا كفي اة بتساوية 

 اال ان التقرير ليس لق  فة الزامية 00النزاع 
ون ار تقريار  00تمع بصو ة سارية يمذه ال جان تج: االجرا ات الت  تتب ما لجان التوييق  -1

 وجميع قرا اتما تتخذ باألغ بية 00لما ليس اجبا يا 

 2616 – 2626وع د الرغ  من ك رة الم اجدات الت  نص  ع د التوييق ييما بين سنت  
 يان جذه الفريقة ل  تستخدم اال منذ نماية الحرا ال المية ال انية

 اجدات الص ح الت  عقدت بين الح فا  وايفاليا كما ان التوييق اخذ يتحوز الد تحكي  ي  م 

يقد نص  جذه الم اجدات ع د ان ا  لجان ل تويياق تكاون قرا اتماا نمامياة  00 2691عام 
 والزامية ل دوز االطراد

 

 
 

 

 
 

 
 


