
 (93)المحاضرة

 الفصل الثاني

 التسوية السياسية

ذ00ذ9191وا ئئدع هذىدئئبذ ئئ  ذذ00ذ9191انشئئ هذهئئلطذاقة بمئئضذ عمد ئئبذ ائئمذ نئئ ضذا عئئ ذ ئئنضذ 

 و ندن ولذفيذهلاذاقفنلذذ9191وأ بمهذععذعبث قذا ع ذاقعدىمةذ نضذ

 اقد وبضذاق ب  بضذفيذ امذ ن ضذا ع ذ 

 اقد وبضذاق ب  بضذفيذعبث قذا ع ذاقعدىمة 

 ا قلبعبضذاقد وبضذاق ب  بضذ نذة بقذاقعنظع هذ 

 

 المبحث االول

 تسوية المنازعات الدولية في عهد عصبة االمم واألمم المتحدة

 تسوية المنازعات الدولية في عهد عصبة االمم -اوال 

وبضذجعبعذاقعن ز  هذ ئ قة قذاق ئلعبضذ لبذ  و ةذد ذ91ذ–ذ91 امذاقعن ضذفيذاقعوامذعنذقممذنصذ 

 ـ: لبذاقمولذا    ءذاخدب  ذاىمىذاقة بمدبنذا دبدبنذذ91وف  هذاقع مةذذ00

 اوذاقم  ءذاقموقيذأيذ لبذعىكعضذاقعملذاقموقبضذاقما عضذ00اع ذ  ضذعن ز  دا ذ لبذاقدىكب ذ 

 اقليذبععلذكو بةذقىعلذاقة فبنذ لبذاقدف ه ذاوذاقونولذذ00اوذ   ا ذ لبذعجلسذاقعن ضذ

 ذ00اقبذد وبضذ

  00وإعداد تقرير يعرض للتصويت  

 اكد بذنفضذاقم نونذوأن حذ(   دثن ءذانواهذاقمولذاقعدن ز ض)فإلاذن لذا جع عذ

 علزع ذقلمولذاقعدن ز ض

 ودنئئ حذاقىئئ بذذ00نئئفضذاقزاعبئئضذذاعئئ ذالاذىنئئلذ لئئبذا فل بئئضذفئئةذبكد ئئبذابئئض

 ععكنضذعنذاقن ىبضذاقم نونبض

 

 تسوية المنازعات الدولية في ميثاق االمم المتحدة - ثانيا

اقع مأذاقم  ئيذ وجئوبذاقلجئوءذاقئبذاىئمىذو ئ  لذذ00ذمنه 99المادة قممذد نبذعبث قذا ع ذاقعدىمةذفيذ 

ى بئئضذاخدبئئ  ذو ئئبلضذاقىئئلذ(ا عئئ ذكعئئ ذفئئيذ ائئمذ نئئ ض)ودئئ لذقلئئمولذا   ئئ ءذذ00اقد ئئوبضذاق ئئلعبضذ

 تسوية قضائيةذ00 تحكيم 00 توفيقذ00 تحقيقذ00 وساطة 00 مفاوضاتذ00اقعن  بذعنذ

اوذذ00عجلسذا عنذاقىقذفيذاقدمخلذاقع  ش ذفيذى قئضذوجئومذنئزاعذذ00ذعنذاقعبث قذ99وعنىهذاقع مةذ 

 ـ:عوقفذباممذاق ة ذاقع قعيذولقلذاع ذ

 (99 )ا عنذ ن ءذ لبذق ا ذبنم طذعجلسذ 

 (91 )أيذ  وذعنذا   ءذا ع ذاقعدىمةذذاوذ ن ءذ لبذةلبذبدمم ذ ه 

 (11 )اوذ ن ءذ لبذةلبذاق ك دب ذاقع  ذقألع ذاقعدىمة 

درجة حساسية المشكلة المعروضة عليهه  00وتختلف السلطة التي يتمتع بها مجلس االمن باختالف  

 وخطورتها

  00فإذا كان االمر يتعلق بمجرد تهديد للسلم  

 بئم وذفبائ ذاةئ افذاقنئزاعذاقئبذىئلذذ00ذال يمله  اال اصهدار توصهياتف نذعجلئسذا عئنذ

 ذ00خةفا ذ  قة بمضذاقديذدد اءىذقا ذ



 اوذبمو ذعجلسذا عنذنف هذ دىمبمذاقة بمضذاقواجبذاد   ا ذ 

 اوذبمد حذ لباع ذاقىلذاقعن  ب 

 ئئلذذ00  قدونئئبضذذبكدفئئيفئئ نذاقعجلئئسذ ذ 00 ولكههن اذا كههان النههزاي ممهها يهههدد السههلم مباشههرة 

 ذ00بنم ذاواع طذو ف ضذدما ب ذعؤقدضذ

 وىئ بذدشئ بنذ ئنضذذ9191وهئلاذعئ ذىنئلذفئيذىئ بذفل ئةبنذ ئنضذذ00كإبم فذاقمد لذ

 ذ9199

 ذ9110 نضذذ91ك ىبذقواهذكو ب ذاقشع قبضذقع ذو اءذخةذ  ضذذ00اوذ ىبذاقمواهذ 

 اقعننوصذ لبا ذفيذاقفنلذوقهذاب  ذانذبأع ذ دة بقذاقجزاءاهذا قدن مبضذواقع ك بضذ

 اق   عذعنذاقعبث ق

فئ نذاقجععبئضذاقع عئضذقألعئ ذاقعدىئمةذذ00ذذوفي حالة عجز مجلس االمن عن القيام بالمسهوولية السهابقة 

دشئئ بنذاقثئئ نيذ ئئ  ذذ9فئئيذذ999هئئيذاقدئئيذدعلئئلذهئئلطذا خدن نئئ هذاق ئئ  مضذ    ئئدن مذاقئئبذاقمئئ ا ذذ00

 (السالماالتحاد من اجل )واقعع وفذ    ذق ا ذ9110

 

 المبحث الثاني

 تسوية المنازعات عن طريق المنظمات االقليمية

 00لقد اشار ميثاق االمم المتحدة  

 عنهذذ99  قلجوءذاقبذاقعنظع هذا قلبعبضذقد وبضذاقعن ز  هذاقموقبضذفيذاقع مةذ 

 ق ئلذ ئ ضذأيذنئزاعذنا  بئ ذذ00كع ذاكئمذاقعبثئ قذ لئبذوجئوبذاقلجئوءذاقئبذاقدنظبعئ هذا قلبعبئضذ

 11عنذاقع مةذذ1بذعجلسذا عنذكع ذفيذاقفم ةذ ل

 لبذعجلسذا عنذانذبشجعذ لبذا  دكث  ذعنذاقىئلذذ00ودوجبذاقفم ةذاقث قثضذعنذاقع مةذنف ا ذ 

 واءذك نذلقلذ ن ءذ لبذةلبذاقمولذذ00اق لعيذقالطذاقعن ز  هذاقعىلبضذ ة بقذهلطذاقعنظع هذ

 ذ0 عنذاوذ نذة بقذا ى قضذاقبا ذعنذعجلسذاذ00اقععنبضذ

 ودوجئمذفئيذعبثئ قذكئلذعنظعئضذاقلبعبئضذدم ب ئ ذننئوصذقد ئوبضذاقعن ز ئ هذاقدئيذدمئو ذ ئبنذاقئمولذ

 عنذلقلذاقع مةذاقخ ع ضذعنذعبث قذج ععضذاقمولذاقع  بضذذ00ا    ءذفبا ذ  قة قذاق لعبضذ


