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 شكر وتقدٌر

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا 
  محمَّد وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

فإني أشكر اهلل تعالى على فضلو حيث أتاح لي إنجاز ىذا العمل بفضلو، فلو 
ثم أشكر أولئك األخيار الذين مدوا لي يَد  .وأخراالحمد أواًل 

خالل ىذه الفترة، وفي مقدمتهم أستاذي المشرف  )أساتذتي الكرام(المساعدة،
  بحث على ال

 جبار محمد مهدي (  م.)
، كما ىي عادتو مع كل طلبة العلم، وكنت  الذي لم يدَّخر جهدًا في مساعدتي

أجلس معو الساعات الطوال أقرأ عليو وال يجد في ذلك حرجاً، وكان يحثّني 
على البحث، ويرغِّبني فيو، ويقّوي عزيمتي عليو فلو من اهلل األجر ومني كل 

 .تقدير حفظو اهلل ومّتعو بالصحة والعافية ونفع بعلومو

 

 ثالباح
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 اإلهداء

 
 

 إلى الٌد الطاهرة التً أزالت من أمامنا أشواك الطرٌق
 ورسمت المستقبل بخطوط من األمل والثقة

 إلى الذي ال تفٌه الكلمات والشكر والعرفان بالجمٌل
  أبً الحبٌب

 
 

 إلى من ركع العطاء أمام قدمٌها
 وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها حبا وتصمٌما ودفعا لغٍد أجمل

 إلى الغالٌة التً ال نرى األمل إال من عٌنٌها
  أمً الحبٌبة

 
 
 

  إلى من أخذ بٌدي ... ورسم األمل كل خطوة مشٌتها
 ..... .. إلى أصدقائً الذٌن تسكن صورهم وأصواتهم أجمل اللحظات واألٌام التً عشتها

 إلى كل من ساعدنً فً انجاز هذا العمل... 
 

 شكري الجزٌل وامتنانً
 

 

 

 

 الباحث                                                                   

 بسام فالح جسام                                                                          
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 إقرار املشرف
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 المقدمة 

ٌعرؾ النزاع الدولً بأنه االدعاءات المتناقضة بٌن دولتٌن او اكثر تتطلب تسوٌتهما بموجب         

قواعد القانون الدولً اي ٌجب ان ٌكون النزاع بٌن شخصٌن دولٌٌن وان تكون هناك ادعاءات سٌاسٌة 

وجب تسوٌتها وتقسم المتنازعات الدولٌة الى منازعات تالقانونٌة تس األشخاصاو قانونٌة متناقضة بٌن 

الى ظهور نوع جدٌد من المنازعات تسمى بالمنازعات الفنٌة  أدىقانونٌة وسٌاسٌة والتطور العلمً 

المتنازعة تقسم المنازعات الى  لإلطراؾ بالنسبةولكل نوع من المنازعات وسابل تسوٌة خاصة  اما 

بٌن مجموعة من الدول واما بالنسبة  الى وسٌلة حل المنازعات فقد  او منازعاتمنازعات بٌن دولتٌن 

 اإلسالمٌةمرت بتطور حٌث كانت الحرب هً الوسٌلة المتبعة فً العصور القدٌمة ولكن فً الشرٌعة 

واما فً القانون الدولً  اإلسالمٌةاللجوء  الى الحرب اال عند االعتداء او منع الدعوة  اإلسالمرفض 

ت الدول الى عقد معاهدات  فٌما بٌنها لحل المنازعات بالطرق السلمٌة والتً تبدء المعاصر اتجه

بالمفاوضات التً تعتبر من اقدم الوسابل لتسوٌة المنازعات وبعدها تأتً المساعً الحمٌدة التً ٌقوم 

عدها بها طرؾ ثالث لدى الدول المتنازعة لتقرٌب وجهات النظر والطرٌقة الثالثة هً الوساطة وتأتً ب

المتحدة كان دور كبٌر فً حل  ولألمموهً التوفٌق   األخٌرةطرٌقة التحقٌق وبعدها تأتً الطرٌقة 

المنازعات بالطرق السلمٌة حٌث قامت بالعدٌد من الخطوات من اجل حل النزاعات بالطرق السلمٌة 

ة الدور الفعال فً حٌث كان ألجهزتها ومنها مجلس األمن ومحكمة العدل الدولٌومنع اللجوء الى القوة 

دٌد من المنازعات بالطرق السلمٌة , وتكمن اهمٌة البحث فً معرفة االثار التً تترتب على حل الع

استعمال القوة لحل المنازعات وتطور طرق حل المنازعات حٌث تم االنتقال من استخدام القوة الى 

مت به االمم المتحدة لحل المنزعات الوسابل والطرق الدبلوماسٌة السلمٌة باالضافة الى الدور الذي قا

بالطرق السلمٌة , مما كان سبباً فً اختٌاري له ولتحقٌق الؽاٌة من هذا البحث ارتأٌت ان اقسمه الى 

 -ثالث مباحث:

 التعرٌؾ بالمنازعات الدولٌة. -المبحث االول :

 الطرق السلمٌة لتسوٌة المنازعات الدولٌة . -المبحث الثانً:

 دور االمم المتحدة فً تسوٌة المنازعات الدولٌة . -المبحث الثالث:
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 األولالمبحث 

 التعرٌف بالمنازعات الدولٌة 

تتطلب تسوٌتهما بموجب  أكثر أوبٌن دولتٌن  المتناقضة االدعاءات هأنبٌعرؾ النزاع الدولً        

تكون هناك ادعاءات سٌاسٌة  أنالنزاع بٌن شخصٌن دولٌٌن وون ٌك أنإي ٌجب الدولً   القانونقواعد 

منازعات  إلىتستوجب تسوٌتهما وتقسم المنازعات الدولٌة  القانونٌة األشخاصمتناقضة بٌن  قانونٌة أو

ظهور نوع جدٌد من المنازعات ٌسمى بالمنازعات الفنٌة  إلى أدىوسٌاسٌة والتكور العلمً   قانونٌة

 إلىالمتنازعة تقسم المنازعات  لإلطراؾبالنسبة  أماولكل نوع من المنازعات وسابل تسوٌة خاصة . 

بالنسبة لوسٌلة حل المنازعات فقد مرت  أماومنازعات بٌن دولتٌن ومنازعات بٌن مجموعة من الدول 

رفض  اإلسالمٌةوسٌلة المتبعة فً العصور القدٌمة ولكن فً الشرٌعة الحرب هً ال كانتبتطور حٌث 

الدولً  القانونفً  أما اإلسالمٌةمنع الدعوة  أوعند االعتداء  إالالقوة  أوالحرب  إلىاللجؤء  اإلسالم

عقد معاهدات فٌما بٌنها لحل المنازعات بالطرق السلمٌة. وسنتناول فً هذا  إلىالمعاصر اتجهت الدول 

 الثانًونخصص المطلب تعرٌؾ المنازعات الدولٌة  األولحث ثالث مطالب نخصص المطلب المب

منازعات الدولٌة للتطور التارٌخً .لوسابل حل الالمنازعات الدولٌة ونخص المطلب الثالث  واعنأل

 .بالطرق السلمٌة

 األول المطلب

 تعرٌف المنازعات الدولٌة

تتطلب تسوٌتهما بموجب  أكثر أوالمتناقضة بٌن دولتٌن  االدعاءات هأنبٌعرؾ النزاع الدولً        
ٌكون النزاع كقاعدة  أنه ٌشترط فً النزاع الدولً  أنالدولً وٌتضح من هذا التعرٌؾ  القانونقواعد 

بٌن دولة  أومنظمة دولٌة  أوبٌن دولة  أوالناشبة بٌن الدول  كالمنازعاتعامة بٌن شخصٌن دولٌٌن 
 األشخاصمتناقضة بٌن  قانونٌة أوتكون هناك ادعاءات سٌاسٌة  أنو -وحركة تحرر معترؾ بها 

اختالؾ وجهات النظر فً بعض المسابل  أوالسٌاسٌة  ظمةناأل فاختالؾتستوجب تسوٌتها  القانونٌة
نظام الحكم باالتحاد  تعد من المنازعات الدولٌة فا اختالؾ تترتب علٌها حقوق مباشرة ال الدولً التً ال

تكون االدعاءات المتناقضة مستمرة  أنو -ٌعتبر نزاعا ال األمرٌكٌةالسوفٌتً عنه فً الوالٌات المتحدة 
 أنبهذه الصورة ف األمر وانتهى األخٌرةثم رفضت  أخرىادعت دولة بحقوق معٌنة اتجاه دولة  فإذا

ٌكون النزاع صالحا للتسوٌة طبقا لقواعد تسوٌة  أنالدولة لم تتابع ادعاءاتها  و نٌعتبر نزاعا أل ذالك ال
 (. 1اذا تعذرت تسوٌته فال ٌعد نزاع دولً ) أماالمنازعات الدولٌة 

او واقعة مادٌة  قانونٌة مسالةحول  أكثرهو كل خالؾ بٌن دولتٌن او  هأنبٌعرؾ النزاع الدولً  أٌضا و
 (.2وهو كل تعارض بالمصالح المادٌة والسٌاسٌة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها. 75ص -8915بغداد. -مطبعة دار القادسٌة -المنازعات الدولٌة  -د. سهٌل حسٌن الفتالوي -8

 وما بعدها. 218ص -7111 لبنان -مجد المؤسسة الجامعٌة للنشر -8ط –قأنون الدولً العام ال  -د. ولٌد بٌطار -7
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تسوٌته ومن هنا توجد وسابل  إلىتحدٌد النزاع هو خطوة ضرورٌة لمعرفة الوسٌلة التً تؤدي  أنو
الدولً ٌضع القواعد العامة فً  القانون أنو اإلكراه إلىودٌة لحل الخالفات ووسابل تقضً باللجوء 

من التسوٌات التً اقترحت  معظمهاتنظٌم العالقات بٌن الدول فً السلم والحرب تتكون هذه القواعد 
الدولً قسما مهما من موضوعاته لها فالعالقات بٌن الدول  القانونٌكرس  أنللمنازعات ومن الطبٌعً 

لٌست العالقات الدولٌة  أن إذمتعددة من المنازعات  إشكالت ترتدي فً الماضً وترتدي بالحاضر أنك
تسوٌة هذه  إلىفً الوسابل التً تقضً  ٌبحث أنالدولً  القانونومن هنا ٌحاول مستقرة وسلمٌة 

تجنب هؤالء نتابج  وضرورةت النظرٌة التقلٌدٌة تمٌٌز بٌن المقاتلٌن والمدنٌٌن أنحٌث ك المنازعات
والنساء والشٌوخ وهذا ٌعد تقدما بالنسبة لطبٌعة المنازعات التً  األطفالالقتالٌة كحرٌم قتل  اإلعمال

مٌزت  وأٌضاٌشنها الحكام  كانتعات تدفع ثمن الحروب التً المجتم كانتتجري بالماضً حٌث  كانت
 قواعد الحرب ال نوقد اهتمت بالحرب الدولٌة أل األهلٌةالنظرٌة التقلٌدٌة بٌن الحرب الدولٌة والحرب 

 إلىولقد تعرضت هذه النظرٌة  ,على الدول المتحاربة وال تطبق على المنازعات الداخلٌة  إالتطبق 
 ,ت تعتبر الحروب التحرٌرٌة التً تشنها شعوب المستعمرات الداخلٌة أنفهً ك أساسٌةاعتراضات 

 فكانتاستؽلته الدول المستعمرة  األمرالدولً دوالً وهذا  القانونفالمستعمرات لم تكن تؤلؾ بنظر 
 كانتنزاعات داخلٌة كما  هاأن أساسترفض تدخل المجتمع الدولً من اجل تسوٌة هذه المنازعات على 

ترتدي طابعاً  ال هاأنعرض هذه المنازعات المتعلقة بالمستعمرات على المنظمات الدولٌة بحجة ترفض 
 .(1دولٌاً )

النظرٌة  أنالنظرٌة التقلٌدٌة تنطلق من التسلٌم بالحرب ولم تفلح بالحد من اتساع الحروب و وكانت
تسوٌة منازعاتهم بواسطة  ىإلالحرب هً حالة ٌدخلها المتحاربون من اجل الوصول  أنالتقلٌدٌة تعتبر 

فاتل وجروسٌوس  أمثالالدولً  القانونالمتعلقة بالحرب نادى بها العدٌد من فقهاء  اآلراءهذه  -القوة 
تطبٌق قواعد  أوجبنظرٌة المنازعات المسلحة  إلىمن نظرٌة الحرب التقلٌدٌة  االنتقالوبعد ذالك تم 

 الحرب على كل النزاعات المسلحة 

توجد  أندون  أخرى إلىمن طرٌقة  االنتقاللكل نزاع طبعة تحدد الطرٌقة المالبمة لحله وقد ٌتم  أنو
النزاع من طبٌعة  أمافالنزاع حول تفسٌر معاهدة ٌعرض على القضاء الدولً -حدود فاصلة بٌنهما 

 (.2)أخرىطرٌقة سٌاسٌة  إيالمنظمات من خالل  إطارسٌاسٌة فتجري تسوٌته فً 

لالدعاءات المتناقضة بٌن شخصٌن دولٌٌن او  هاأنبعرٌؾ للمنازعات الدولٌة حٌث تعرؾ ورد ت أٌضا
 (.3الدولً) القانونوٌجري حلها طبقا لقواعد تسوٌة المنازعات الدولٌة الواردة فً  أكثر

ه نتٌجة تنازع بٌن شخصٌن او جماعتٌن او وحدتٌن سٌاسٌتٌن أنوأٌضا ٌعرؾ رٌمون ارن النزاع على 
 (.4) متجانسةللسعً لتحقٌق أهداؾ ؼٌر  أوللسٌطرة على نفس األهداؾ 

أكثر او  أونظر بٌن دولتٌن دام وجهات الالنزاع الدولً هو الناشا عن اصط أنٌتضح مما تقدم ب 
مور للوهلة األولى متناقضة بٌنهما و بدأت هذه األ ,مسالة ما  أوتعارض مصالحهما حول موضوع 

  ولكن فً حالة التقارب بٌن الطرفٌن ٌمكن معالجة هذا الخالؾ وحله سلمٌا بالطرق الودٌة والدبلوماسٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .217ص -مصدر سابقد. ولٌد بٌطار. -8

 .ومابعدها   214ص -المصدر نفسه -7

- األردن - دار الثقافة للنشر والتوزٌع -الدولً العام  القانون-د. غالب عواد حوامدة -د. سهٌل حسٌن الفتالوي  -4

 .827ص -7119

- 8ط -ترجمة ولٌد عبد الحً  -فً العالقات الدولٌة  المتضاربةالنظرٌات  -بالسغراف روبرت -داورتً جٌمس  -3

 .93ص - 8915-كاظمة للنشر والتوزٌع -الكوٌت 
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 انًالثب ــالمطل

 المنازعات الدولٌة واعأن

ظهور نوع جدٌد تسمى  إلىوسٌاسٌة التطور العلمً أدى  قانونٌة إلىتقسم المنازعات الدولٌة       

بالنسبة لإلطراؾ المتنازعة فهما نوعٌن  أمالكل منهم وسابط تسوٌة خاصة  أنمنازعات فنٌة و

منازعات بٌن دولتٌن فقط ومنازعات بٌن مجموعة من الدول والمنازعات السٌاسٌة هً تلك 

فهً تلك المنازعات  القانونٌةالمنازعات  أما-المنازعات التً تخرج عن اختصاص المحاكم الدولٌة 

 قانونًه أنالنزاع واقع على حق من الحقوق ف أنالتً ٌجوز النظر فٌها من قبل المحاكم الدولٌة اذا ك

لتمٌز بٌن  البٌانً األسلوب إلىه سٌاسً وٌذهب بعض الكتاب أنورد على مصلحة ف إذا أما

 ها تقبل الحلول القضابٌة وهً أنعلى  القانونٌةوالسٌاسٌة وٌعدون  القانونٌةالمنازعات 

 تفسٌر المعاهدات -1

 الدولً القانونت من موضوعا النزاعات المتعلقة بموضوع -2

 خرق تعهد دولً  -3

 تحدٌد مقدار مبلػ التعوٌض -4

المنازعات  أماالدولً  القانونقواعد  إلىتسوى بطرٌقة التحكٌم والقضاء استناداً  القانونٌةوالمنازعات 

الؽالبٌة تحاول إضفاء  أنالسٌاسٌة تحل بطرٌقة الدبلوماسٌة وذالك بالتوفٌق بٌن المصالح المتقاربة و

 أنالمنازعات الفنٌة ف أماعلى منازعاتها السٌاسٌة لكً تفضً الشرعٌة على ادعاءاتها  قانونٌةالالصفة 

 إلىظهور المنازعات الفنٌة حٌث تمٌل الدول فً الوقت الحاضر  إلى أدىتطور العالقات الدولٌة 

تسوٌة هذا النوع من المنازعات عن طرٌق المنظمات الدولٌة المتخصصة او محاكم دولٌة ٌراعا فً 

تسوٌة هذه المنازعات عن طرٌق منظمات  إلىتشكٌلها توافر الناحٌة الفنٌة حٌث اتجهت بعض الدول 

تحدد  متخصصة او عن طرٌق وضع قواعد خاصة لتسوٌة هذه المنازعات الفنً بموجب اتفاقٌات دولٌة

تاج أنإعداد اتفاقٌة لحل المنازعات عن  أنالمتحدة بش األممنوع الوسٌلة المناسبة لكل نزاع مثل :مؤتمر 

 (.1) وصناعة وتطوٌر المطاط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها72ص -مصدر سابق  -د.سهٌل حسٌن الفتالوي -8
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بخصوص المنازعات الثنابٌة والمنازعات الجماعٌة فٌقصد بالنزاع الثنابً هو النزاع الذي ٌنشا  أما

النزاع الجماعً فهو  أما-واالمتٌازات  والحصاناتبٌن دولتٌن حول مسألة معٌنة كالمنازعات الحدودٌة 

ل مع مجموعة بٌن مجموعة دو كانتمن دولتٌن حول مسألة معٌنة سواء  أكثرالنزاع الذي ٌنشا بٌن 

بٌن مجموعة دول ودولة واحدة ومن هذا النوع من المنازعات : النزاع العربً  أم أخرىدول 

 (.1وؼالباً ما ٌتم هذه المنازعات عن طرٌق مؤتمرات دولٌة تحضرها الدول المتنازعة) اإلسرابٌلً

منطقة معٌنة من النزاعات الجماعٌة وهً تخص مجموعة من الدول فً  اإلقلٌمٌةوتعتبر النزعات 

المنازعات الناشبة بٌن مجموعة من الدول  أوالدول الواقعة على الخلٌج العربً  أوكالدول العربٌة 

تسوٌة المنازعات بٌن هذه الدول عن  أن( واألوبكتتمتع بخصابص معٌنة كالدول المصدرة للنفط)

واعد تسوٌة المؤتمرات الدولٌة حٌث تتم اتفاقات تتضمن ق أوالمتخصصة  اإلقلٌمٌةطرٌق المنظمات 

 منازعات بٌن الدول

قواعد  إلىالمنازعات الداخلٌة فٌقصد بها المنازعات التً تنشا داخل الدولة وتخضع تسوٌتها  أما     

 اأمبصبؽة دولٌة  تصطبػبعض المنازعات الداخلٌة  أنو ,فٌها  األخرىللدول  أنالداخلً وال ش القانون

 االنسانٌهالعوامل  أنمستقلة ا و قانونٌةتتمتع بشخصٌة  أجهزتهاتركٌب الدولة الداخلً ٌجعل بعض  نأل

بخصوص المنازعات بٌن سلطات الدولة  أما ,تتطلب تدخل المجتمع الدولً لتسوٌة نزاعات داخلٌة 

المنازعات الناشبة بٌن  أمادول كونفدرالٌة او دول فدرالٌة  أماالدول االتحادٌة نوعٌن :  أناالتحادٌة ف

االتحاد الكونفدرالً بموجب االتفاق دولً ٌعقد بٌن الدول المنظمة فٌه ٌحدد اختصاصات الدول 

 أنالكونفدرالٌة وما عداها ٌخضع لسلطات كل دولة فإذا ما حصل نزاع بٌن الدول الداخلة فً االتحاد ف

 اذا  أماذالك ٌقع ضمن اختصاصه  أننزاع اذا كاالتحاد هو الذي ٌسوي ال بإنشاءاالتفاق الدولً الخاص 

 المنازعات  أماه ٌسوى عن طرٌق قواعد تسوٌة المنازعات الدولٌة أنلم ٌكن ٌقع ضمن اختصاصه ف

الدولة الفدرالٌة تتألؾ من عدة دوٌالت  أنالناشبة بٌن دوٌالت الداخلة فً االتحاد الفٌدرالً حٌث 

الدولة الفدرالٌة ٌنضم القواعد الخاصة  قانون أنالدولٌة و قانونٌةالوتتمتع الدولة الفدرالٌة بالشخصٌة 

 إحدىبتسوٌة المنازعات الناشبة بٌن الدوٌالت او بٌنها وبٌن الدولة الفدرالٌة حٌث اذا حصل نزاع بٌن 

ال تسوٌة هذا النزاع ٌتم بٌن الدولة الفدرالٌة وتلك الدولة ا أنف أخرىالدوٌالت الداخلة فً االتحاد ودولة 

 القانونٌةدستور الدولة الفدرالٌة ٌسمح للدوٌالت الداخلة فً التمتع ببعض مظاهر الشخصٌة  أناذا ك

 (.2)مركزٌةض االتفاقٌات بموافقة الحكومة الالدولٌة كعقد بع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .862ص -مصدر سابق  -د.غالب عواد حوامدة  -د.سهٌل حسٌن الفتالوي  -8

 وما بعدها. 82ص -مصدر سابق  -د.سهٌل حسٌن الفتالوي -7
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 المطلب الثالث

 التطور التارٌخً لوسائل تسوٌة المنازعات الدولٌة

 أمدفاعٌة  كانتاستخدمت الحرب كوسٌلة لحل المنازعات الدولٌة منذ القدم فالحرب سواء       

الحاصلة  األخرىالوسابل  النعدامقٌد  بالنظر  أوحد  إيمشروع ال ٌقٌد من االلتجاء إلٌه   أمرهجومٌة 

المدمرة التً تخلفها الحروب  اآلثاروالفالسفة واالبتعاد عن  األدٌانتطور الفكر البشري بتأثٌر  أن

ه على افتراض لتسوٌة النزاعات وقد قام هذا االتجا أخرىدفعت المجتمعات المختلفة للبحث عن وسابل 

هناك وسٌلتٌن  أنو -تسوٌة النزاعات التً المناص من نشوبها فً المجتمعات  إجراءالحرب هً  أن

بالقوة وعندما تطورت الوسابل العسكرٌة  واألخرىلتسوٌة النزاعات فً القدم احدهما بالتفاوض 

 أنالذي ٌجعل االستمرار فً استخدامها ٌفوق االحتمال و األمرالتكالٌؾ  باهظةالحرب  أصبحت

البدٌل الذي ٌناظرها وهً توفٌر مجموعة من البدابل  السلمٌة  بإٌجاد إالٌمكن محوها  الحرب ال

 التجارة الخارجٌة على دفع اإلمبراطورٌاتذالك حٌث ساعد ازدهار الصناعة وتوسٌع  إلى باإلضافة

الحروب وحصر  أسبابلمؤدٌة للحد من المجابهات العسكرٌة وتحلٌل البحث عن السبل ا إلىالؽربٌة 

 كانتوالبحث عن الوسابل السلمٌة لتسوٌة المنازعات التً  اإلمكانالمشاكل الدولٌة واحتوابها قدر 

بالنسبة للتطور الوسابل السلمٌة فً الشرٌعة  أما - سبب االحتدام الحروب واستمرارها بٌن الدول

تأخذ به  أنوترفض  األخرىتقر نظام استؽالل الشعوب  ال اإلسالمٌةالشرٌعة  أنحٌث  اإلسالمٌة

ولذالك فهً لم تعرؾ ولم تأخذ قط بنظام االستعمار ولم تأخذ بنظام االحتالل  رفضاً نهابٌاً ونظامٌاً 

ل وبوصفها دٌناً تقوم على العد نظاماالعسكري ولم تأخذ بنظام الحماٌة االستعمارٌة ومرجع ذالك كونها 

والجماعات  اإلفرادالتالقً  أساسهو  اإلسالمٌةالوفاء بالعهود فً الفلسفة  أنوالشورى والمساواة و

ال  أمربوجوب الوفاء بالعهد واعتبره  اإلسالمعلى بصٌرة وهداٌة وتعاون وثقة متبادلة ولقد استمسك 

 (.1الثقة ) أساس هنألالقوة  أسبابعتبره من أ العالقات و وضبطعنه  ؼنى

 (2(()َمْسُبوالً  أناْلَعْهَد كَ  أنَوأَْوفُوا ِباْلَعْهِد )) تعالىولقوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 44ص  -مصدر سابق -د. سهٌل حسٌن الفتالوي  -8

 (.44)أٌه  -سورة اإلسراء -7
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السلم فً العالقات الدولٌة هو الذي ٌسودها والحرب تكون على خالؾ  اإلسالمٌةالشرٌعة  اعتبرت و

دٌن السالم حقاً وصدقاً  اإلسالمٌة فاإلسالممنع الدعوة  أوتوقعه  أوعند االعتداء  إال القتتال و األصل

بالقوة حٌث ٌعتبر حضارة  اإلسالمولكن لٌس سالم الواهن الضعٌؾ بل هو فً سالمه اٌجابً ٌحمً 

من عرفت الوسابل السلمٌة فً تسوٌة المنازعات الدولٌة ونبذ استخدام القوة  أولفدٌن وادي الرا

والصلح بٌنهما الحرب  إلنهاءبالعالقات الدولٌة فقد عقدت المعاهدات بٌن دوٌالت العراق القدٌمة 

التحكٌم لتسوٌة النزاعات وقد عرؾ العرب قبل اإلسالم الوسابل السلمٌة فً تسوٌة  إلىواللجوء 

النزاعات الدولٌة فعرفوا المفاوضات المباشرة والوساطة والتحكٌم وقد اختٌر النبً محمد صلى هللا علٌه 

بوضع  وسلم حكماً لتسوٌة بعض المنازعات الناشبة بٌن القبابل العربٌة وخاصة  فً النزاع المتعلق

الحجر األسود وقد عقدت العرب قبل اإلسالم مع الفرس والروم والحبشة معاهدات حسن الجوار سنة 

الدولً تطورت  القانونومع تطور  م لتجنب استخدام القوة وتسوٌة المنازعات بالوسابل السلمٌة 464

تطور العالقات السٌاسٌة زٌادة عدد الدود المستقلة و أنالدولً المعاصر حٌث  القانونالوسابل السلمٌة ب

دفعت المجتمع الدولً للبحث جدٌاً عن قواعد سلمٌة لتسوٌة  اإلنسانٌةوالتجارٌة ونموا المفاهٌم 

عقد معاهدات ثنابٌة بٌنهما تتضمن عدم استخدام القوة  إلىالنزاعات الناشبة بٌن الدول فاتجهت الدول 

تشمل الدولتٌن  الحرب ال اثأر أنل السلمٌة وبما فً عالقاتها الدولٌة وتسوٌة المنازعات بٌنها بالوساب

لهذا البد من وضع اتفاقٌات دولٌة تتضمن قواعد  تسوٌة المنازعات  األخرىالدول  إلىفقط بل تمتد 

حابالً  كانت األخرىستعمارٌة للسٌطرة على الدول منافسة الدول اال أنالدولٌة تشمل الدول كافة ؼٌر 

وثٌقتٌن دولتٌن قننتا  أوم  1191-1911هاي للتسوٌة السلمٌة لعامً تعتبر اتفاقٌتً ال -دون ذالك

 أالنسارٌتا المفعول حتى  تزاالن هاتٌن االتفاقٌتٌن ال أنوسلمٌة لتسوٌة المنازعات السلمٌة الوسابل ال

 142 القانونوصادق علٌها العراق ب والثانٌة األولىفً منع الحربٌن  االتفاقٌتٌنعلى الرؼم من فشل 

المتحدة عدم استخدام القوة فً العالقات  األممومٌثاق  األمممٌثاق عصبة  أوجبم وقد 1191لسنه 

شبت لهذا الؽرض محكمة العدل الدولٌة ثم حلت محلها أنالدولٌة وتسوٌة المنازعات بالطرق السلمٌة و

تسوٌة النزاعات الدولٌة  أنم بش1193المتحدة لعام  لألمم (مانٌال) إعالنٌعتبر  -محكمة العدل الدولٌة

الجهود من اجل تسوٌة المنازعات  أقصىعلى ضرورة بذل  أكدتوثٌقة دولٌة  أحدثبالوسابل السلمٌة 

تحتل التسوٌة السلمٌة احد  أنالعدابٌة العسكرٌة و اإلعمالتجنب  إلىالدولٌة بالوسابل السلمٌة وحدها و

ٌسهم هذا المبدأ فً  أنر الجهود من اجل ذالك والمتحدة واستمرا األمموالمركزٌة للدول  االهتمامات

التهدٌدات  وفً تخفٌؾ التوترات الدولٌة وفً تعزٌز سٌاسة السلم  إلىالقوة ا و إلىخطر اللجوء  إنهاء

(1.) 

وان تكون هناك وٌتضح مما سبق بانه ٌشترط لكً ٌعتبر النزاع دولٌاً ان ٌكون بٌن شخصٌن دولٌٌن  

ة متناقضة بٌن االشخاص الدولٌة او بٌن دولة ومنظمة دولٌة والمنازعات ادعاءات سٌاسٌة او قانونٌ

تقسم الى قانونٌة وسٌاسٌة والتطور العلمً ادى الى ظهور نوع جدٌد هو المنازعات الفنٌة ومن خالل 

 دراسة التطور التارٌخً اتضح انه تم االنتقال من القوة الى الطرق الدبلوماسٌة لحل المنازعات الدولٌة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وما بعدها . 46ص -مصدر سابق   -د.سهٌل حسٌن الفتالوي -8
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 ًانالثالمبحث 

 الطرق السلمٌة لتسوٌة المنازعات الدولٌة

الطرق السلمٌة فً تسوٌة المنازعات الدولٌة عدٌدة والتً تبدأ بالمفاوضات التً تعتبر من  أن       

بالتفاصٌل وٌمكن تعرٌؾ  ازدحاماأقدم الوسابل لتسوٌة المنازعات و أكثرها شٌوعاً واقلها 

ا  تسوٌة للنزاع القابم بٌنهم إلىها تبادل الرأي بٌن دولتٌن متنازعتٌن بقصد الوصول أنالمفاوضة ب

استخدام القوة و أٌضا  إلىبالتفاوض قبل اللجوء  قانونًولقد اعترفت العصور القدٌمة بوجود التزام 

هً المساعً  ٌةأنوالطرٌقة الث -فً الوقت الحاضر ٌشكل التفاوض وسٌلة مهمة لحل النزاعات

ختلفة فٌما ها طرؾ ثالث لدى الدول المتنازعة من اجل تقرٌب وجهات النظر المالحمٌدة التً ٌقوم ب

بٌنها و أٌجاد قواسم مشتركة تصلح للتوافق علٌها وبعدها تأتً الطرٌقة الثالثة وهً الوساطة والتً 

تعنً سعً دولة إلٌجاد حل للنزاع القابم بٌن دولتٌن عن طرٌق اشتراكها مباشرة فً مفاوضات 

هً التحقٌق اذ ٌعتبر  للتقرٌب من وجهات النظر والطرٌقة الرابعة المتنازعتان الدولتانتقوم بها 

أسلوب النزاع مهمتها لالطالع على أسباب الخالؾ وفحص وتحدٌد الوقابع والتحقٌق فٌها و اقتراح 

حلوالً ؼٌر ملزمة  إلطراؾ النزاع والطرٌقة األخٌرة هً التوفٌق وٌعنً عرض النزاع على لجنة 

على الفرٌقٌن المعنٌٌن  و قابمة او على فرد واحد بقصد دراسة جمٌع أوجه النزاع واقتراح حل 

وسنتناول فً هذا المبحث ثالث مطالب -اآلي من الفرٌقٌن قبول او رفض اقتراحات الموفقٌن 

لتسوٌة المنازعات الدولٌة عن طرٌق المفاوضات والمساعً الحمٌدة  نخصص المطلب األول منه

ٌق ونخصص لتسوٌة المنازعات الدولٌة عن طرٌق الوساطة والتحق الثانًونخصص المطلب 

 .المطلب الثالث لتسوٌة المنازعات عن طرٌق التوفٌق

 األولالمطلب 

 المساعً الحمٌدةوتسوٌة المنازعات الدولٌة عن طرٌق المفاوضات 

من وسابل تسوٌة المنازعات الدولٌة بالطرق السلمٌة هً المفاوضات حٌث تعتبر  أن     

مكن ازدحاما التفاصٌل وٌواقلها  شٌوعا وأكثرهاالوسابل لتسوٌة المنازعات  أقدمالمفاوضات من 

تسوٌة بالنزاع القابم  إلىبٌن  دولتٌن متنازعتٌن بقصد الوصول  الرأيتبادل  هاأنبتعرٌؾ المفاوضة 

استخدام القوة  إلىبالتفاوض قبل اللجوء  قانونًلقد اعترفت العهود القدٌمة بوجود التزام  -بٌنهما 

بعدالة  لإلقرارٌشكل احد الشروط المسبقة الضرورٌة  هأنبتفاوض ٌعتبر ال   أالحقهفً القرون 

ٌلقً الشجب  إنذارالقوة دون مفاوضات او الهجوم دون  إلىوال ٌزال اللجوء   -استخدام القوة 

للمفوضات مظهر  أنف تماماوالعدالة خارج الصورة  األخالقت كوالتندٌد  والكن حتى لو تر

عن  أهدافهاتحقق  أنالمفاوضات وسٌلة زهٌدة الثمن تستطٌع أي دولة  أنمرؼوباً فٌه جداً وهو 

 (.1)الحرب ونفقاتها  إخطارتتحمل  أنطرٌقها دون 

-8992-عمان  –مكتبة دار الثقافة للنشر  -الكتاب الثانً -8ط –القانون الدولً العام -د.عبد الكرٌم علوأن  -8

 وما بعدها. 841ص
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وتجري المفاوضات عادة بٌن  ,القوة قبل استخدام المفاوضات  إلىلذلك سٌكون من الحماقة اللجوء 

من ٌكلون لهم القٌام بتلك المهمات وقد  أوٌة الدول المتنازعة وممثلٌها الدبلوماسٌٌن جوزراء خار

الدولتٌن المتنازعتٌن كما قد تجري فً بلد ثالث ٌكون من الدول  إحدىتجري المفاوضات فً 

منظمة فً الوقت الحاضر ٌكاد ال ٌمر  أودولً المحاٌدة عادة وقد تجري المفاوضات فً مؤتمر 

زاد  أنعن المفاوضات بٌن وزارات الخارجٌة خاصة بعد  أكثر أواتفاق  إلىدون الوصول   أسبوع

 (.1) األخٌركبٌرة فً السنوات  عدد الدول ذات السٌادة زٌادة

تسوٌة سلمٌة للنزاع القابم بٌنهما وهً  إلىوقد تجري المفاوضات بٌن الدول من اجل الوصول 

فً المسابل المتنازع فٌها والتقدم بالمقترحات  اآلراءوسٌلة مباشرة ؼرضها عرض المواقؾ وتبادل 

بٌن دولة  أوما تجري بٌن دولتٌن  من اجل تحقٌق هذه الؽاٌة والمفاوضات قد تكون ثنابٌة عند

وٌقوم بأجراء المفاوضات ,عدة  إطراؾالمتفاوضون ٌمثلون  أنك إذاومفاوضات متعددة -ومنظمة 

وتبدأ المفاوضات بٌن هؤالء  المتنازعة وقد ٌتم تعٌن ممثلٌن إلجرابها الممثلون الدبلوماسٌون للدول

 .(2التفاوض ) مواضٌعبالممثلٌن المزودٌن بتعلٌمات دقٌقة وصرٌحة تتعلق 

النزاع ٌرتدي خطورة تستلزم  أنك إذاوقد تجري المفاوضات بٌن وزراء الخارجٌة للدول المتنازعة 

 إذاوقد ٌتولى المفاوضات تقنٌون  ,تسوٌة سرٌعة وقد تجري المفاوضات بٌن رؤساء الدول المعنٌة 

 وإذاالمفاوضات تتطلب خبراء ٌملكون المعرفة الضرورٌة بالمسابل التً ٌجري البحث فٌها  كانت

فال بد من وجود الخبراء الذٌن ٌعدون الجزاء التقنٌة من  السٌاسٌٌنالمفاوضات بٌن الممثلٌن  كانت

 (.3هذه المفاوضات والمفاوضات تكون مباشرة وعلنٌة وقد تكون فً بعض مراحلها سرٌة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها. 841ص  –مصدر سابق  –د.عبد الكرٌم علوأن -8

 .282ص -مصدر سابق  –د.ولٌد بٌطار  -7

 .281المصدر نفسة .ص -4
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المجتمعات البشرٌة لتسوٌة منازعاتها  إلٌهاالوسابل التً لجأت  أقدموتعد المفاوضات المباشرة من 

الدول المتنازعة هً التً  نأل أسلوبا واألٌسر انتشارا واألوسعنجاحاً  األكثروال تزال هً الوسٌلة 

قد تكون لها مصالح فً عدم  أخرى إطراؾتضع حلوالً لمنازعاتها بصورة مباشرو دون تدخل 

 أنالمتنازعة تحرص دابما على  الدول أنال سٌما و تخدمهاتسوٌته بالطرٌقة التً  أوتسوٌة النزاع 

( مانٌال) إعالنتبعد التأثٌرات الدولٌة علٌها وقد حث  أنتحٌط مباحثاتها بالسرٌة التامة من اجل 

المفاوضات  إلىالدول كافة على اللجوء  مانٌالالمتحدة المنعقد فً  األممم الصادر عن مؤتمر 1193

 األخرىكوسٌلة مباشرة لتسوٌة المنازعات الدولٌة لما تتصؾ به من مٌزتٌن ال تتصؾ بها الوسابل 

ٌمس حق الدول فً  على المفاوضات  ال اإلعالنتأكٌد  أنها وسٌلة سرٌعة وفعاله ؼٌر أنوهما: 

 -اإلٌهتعذ اللجوء  أوتسوٌة النزاع  إلىلم تؤدي المفاوضات  إذا األخرىالوسابل  إلىاللجوء 

العدٌد من المعاهدات الدولٌة  أوجبتالمفاوضات فً تسوٌة النازعات الدولٌة فقد  ألهمٌةوبالنظر 

عن طرٌق المفاوضات المباشرة فقط والمفاوضات  نازعات التً تنشأ بٌن الدول األعضاءتسوٌة الم

خصهما او متنازعتٌن لتسوٌة نزاع حول مسألة معٌنة تتكون ثنابٌة بٌن دولتٌن  أن أماالمباشرة 

تكون جماعٌة تخص مجموعة من الدول وٌتحدد عدد الدول فٌما ٌتناسب وطبٌعة النزاع ومن قواعد 

 (.1منها دول متعددة ) تعانًها تضع حلوالً موحدة لمشكلة أنالمفاوضات الجماعٌة 

 لتسوٌة المنازعات الدولٌة بطرٌقة سلمٌة هً)المساعً الحمٌدة( وكما ٌأتً : الثانٌةالوسٌلة  أما

 أنه ال ٌمكن تسوٌة النزاع بالمفاوضات الدبلوماسٌة وأنحٌث عندما تجد اإلطراؾ المتنازعة 

أسلوب المساعً الحمٌدة فالمساعً  إلىٌمكن اللجوء  ,تضارب الحقوق واالدعاءات ٌبدو كبٌرا

شخص لتنظٌم لقاء بٌن  أوودي تقوم به دولة ثالثة تكون عادة صدٌقة للطرفٌن  الحمٌدة اذا هً عمل

تبذل  أنبعد  المتنازعان الطرفانالدولتٌن المتنازعتٌن من اجل حل خالفاتهم ودٌاً وقد ٌتوصل 

  (.  2اتفاق مفاده حل الخالفات بٌنهم عن طرٌق المفاوضات) إلىالمساعً الحمٌدة 

منظمة دولٌة ال عالقة لها بالنزاع  أوشخصٌة دولٌة  أوهً : قٌام دولة المساعً الحمٌد مفهومها 

 إلىلم تؤد المفاوضات المباشرة  فإذابٌن الدولتٌن المتنازعتٌن لتسوٌة النزاع القابم بٌنهما  باالتصال

المفاوضات المباشرة ٌجوز لطرؾ  إلىعدم تمكن الدول المتنازعة من اللجوء  أوتسوٌة النزاع بٌنهما  

على مبادرة منه ام طلب من  عمله بناءاً  أنالمتنازعة سواء ك اإلطراؾٌقوم بعمل ودي بٌن  أنثالث 

 (.3بناءاً على تكلٌؾ منظمة دولٌة ) أممن احدهما  أوقبل الطرفٌن المتنازعٌن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االردن -دار الثقافة للنشر  -8ط– العام الدولًدكتور غالب عواد حوامدة .القانون  -د.سهٌل حسٌن الفتالوي -8

 وما بعدها. 821.ص7119.

 .813ص -مصدر سابق  -د.عبد الكرٌم علوأن  -7

 .811ص -مصدر سابق -د.غالب عواد حوامده  -د.سهٌل حسٌن الفتالوي -4
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 اإلطراؾ ضرورةتسوٌة النزاع بالطرق السلمٌة على  أنم بش1191اتفاقٌة )الهاي (  أشارتوقد 
تارٌخ العالقات الدولٌة قد شهد الكثٌر من المساعً  أنكما  -القبول بالمساعً الحمٌدة  إلىالمتنازعة 

 األمنممثالً لمجلس  أنشر( الذي كنا)رالؾ ب األمرٌكًالحمٌدة مثال ذالك المساعً الحمٌدة التً بذلها 
الحمٌدة التً  وأٌضام 1141وفاقات الهدنة  إبرام إلىمساعٌه  وأدت اإلسرابٌلًفً النزاع الفلسطٌنً 

 .(1)الطٌارٌن المحتجزٌن أنالصٌن والوالٌات المتحدة بشبٌن 115المتحدة سنة  ألمملالعام  األمٌنبذلها 
للدولة التً تقوم بالمساعً الحمٌدة تأثٌر أدبً وسٌاسً على المتفاوضٌن فهً تستطٌع حملهم على  

استبناؾ محادثتهم إذا ما تعرضت للتوقؾ أو أصبحت فً مواجه مشاكل أساسٌة قد تطٌح بها 
الحمٌدة ترمً إلى تفادي قٌام نزاع مسلح بٌن الدول المتنازعة أو تساهم فً وضع تسوٌة والمساعً 

لحرب قابمة وال ٌتم اللجوء إلى المساعً الحمٌدة إال إذا أخفقت المفاوضات الجارٌة بٌن الدول 
 (.2المتنازعة او توقفت االتصاالت المباشرة بٌن المتنازعٌن)

 ًانالثالمطلب 
 تسوٌة المنازعات الدولٌة عن طرٌق الوساطة والتحقٌق                        

الوساطة تعنً السعً دولة إلٌجاد حل لنزاع قابم بٌن دولتٌن عن طرٌق اشتراكها مباشرة فً      
هو  مفاوضات تقوم بها الدولتان المتنازعتان للتقرٌب من وجهات النظر وهً تختلؾ عن التحقٌق

به اإلطراؾ أو طرؾ واحد محاٌد ٌتم بموجبة تشكٌل لجنة باتفاق إطراؾ النزاع مهمتها  أسلوب تقوم
وسوؾ نتناول فً هذا المطلب  اإلطالع على أسباب الخالؾ وفحص وتحدٌد الوقابع والتحقٌق فٌها

فرعٌن , الفرع االول تسوٌة المنازعات الدولٌة عن طرٌق الوساطة والفرع الثانً ,تسوٌة المنازعات 
 لدولٌة عن طرٌق التحقٌق.ا

 الفرع األول
 تسوٌة المنازعات الدولٌة عن طرٌق الوساطة 

 حل لنزاع قابم بٌن دولتٌن عن طرٌق اشتراكها مباشرة فً إلٌجادالوساطة هً السعً دولة       
للتقرٌب من وجهات النظر وقد وضعت اتفاقٌة الهاي سنة  المتنازعتان الدولتانمفاوضات تقوم بها 

 ألزمتم الخاصة بتسوٌة المنازعات الدولٌة بالطرق السلمً القواعد المتعلقة بالوساطة حٌنما 1191
تشتبك  أنوساطة دولة او دول صدٌقة قبل  إلى الظروؾتلجأ بقدر ما تسمح به  أنالدول المتعاقدة على 

او  إحدىتقوم  أنه من المفٌد والمرؼوب فٌه أنبعد ذالك  أعلنتنهما ثم فً الحرب من اجل نزاع بٌ
عن النزاع من تلقاء نفسها بعرض خدماتها الودٌة او وساطتها بقد ما تسمح  األجنبٌةبعض الدول 

 أنحال عمل ؼٌر ودي قبل أي من الدول المتنازعة و بأيٌعتبر مثل هذا العرض  أنالظروؾ دون 
باعتبارها طرٌقة لتحقٌق التسوٌة السلمٌة للنزاع  األخٌرة أنلحمٌدة وبٌن الوساطة الفرق بٌن المساعً ا

ٌشترك اشتراكا فعاال فً التسوٌة نفسها الوسٌط  ,ابعد من استخدام المساعً الحمٌدة إلىوتذهب 
والتوفٌق بٌن المطالب المتضاربة الطراؾ النزاع والتخفٌؾ من حدة الجفاء الذي قد ٌكون بٌنهما 

ساطة قد تقوم بها دولة ثالثة او مجموعة دول او ٌقوم بها فرد او وكالة تابعة لمنظمة دولٌة ولٌس والو
ٌقابل  أنول المتنازعة وٌحق للوسٌط لتً تقوم بالوساطة أي صفة التزامٌه قبل الدتعرضة الدولة ا لما

 أن الفرقاءعند تسوٌة النزاع وعندما ٌقرر احد  مهمتهوتنتهً  انفرادالفرقاء مجتمعٌن او على 
 (.3االقتراحات المقدمة منه ؼٌر مقبولة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-المكتبة القانونٌة  -د.علً حمٌد ألعبٌدي. مدخل لدراسة القانون الدولً العام والقانون الدولً اإلنسانً -8

 .893ص -8ط -7119العراق.

 وما بعدها. 289ص -مصدر سابق -د.ولٌد بٌطار  -7

 -الكتاب الثانً  -8.ط8992 -عمأن  -مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع -قأنون الدولً العام-د.عبد الكرٌم علوأن  -4

 .وما بعدها 815ص
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م  على الوساطة بوصفها وسٌلة مقترحة لتسوٌة المنازعات الدولٌة  1191وقد نصت اتفاقٌة فٌٌنا لسنة 
تتعارض تقٌدها وال تفرض علٌها مقترحات  المتنازعة بها وهً ال اإلطراؾوالوساطة تفرض قبول 

وتجاربها  اإلطراؾفنجاح الوساطة ٌتوقؾ على قبول  ,الحل  إلىتفضً حتما  أنوهً التعنً  معها
 أنتارٌخ العالقات الدولٌة  وٌظهرنضع حدودا بٌن المساعً الحمٌدة والوساطة  أنوٌكاد من المتعذر 

نظمة دولٌة او ت ترافقها الوساطة ٌتوالها شخص او دولة او تجري تحت رعاٌا مأنكل النزاعات ك
فً محاولة لتقدٌم الحل السلمً على النزاع العسكري والوساطة كالمساعً الحمٌدة تساعد على  إقلٌمٌة

فً تطور المفاوضات عن  أساسٌااعادة االتصال بٌن المتفاوضٌن فً خطوة اولى ولكنها تلعب دورا 
ع اختالؾ والدول التً طرٌق التدخل والحث على تقرٌب وجهات النظر فً المسابل التً تظل موض

فسهم والوسٌط ٌرعى عملٌا المفاوضات أنبل تتترك ذالك للمتنازعٌن  تتوسط التقدم الحل فً بادئ االمر
 (.1الجارٌة حتى تتحقق التسوٌة)

  -واع :أنثالث  إلىوالوساطة تنقسم 

وهً الوساطة التً ٌقوم بها طرؾ ثالث ٌتصل بصورة مباشرة بٌن  –: الوساطة المباشرة أوال
 اإلطراؾشٌوعا وفابدة حٌث تلتقً  األكثرالمتنازعة وهذا النوع من الوساطة هو النوع  اإلطراؾ

 بصورة مباشرة وتضع الحلول مباشرة لمنازعاتها

واحد حٌث ٌختار كل من طرؾ  أكثروهً الوساطة التً ٌقوم بها  –: الوساطة ؼٌر المباشرة ثانٌا
وضع  الوسٌطانوٌتولى  األخرباالتصال بالشخص الذي اختاره الطرؾ  ٌكلفهطرؾ  متنازع شخصا 

المقترحات لتسوٌة النزاع وخالل مدة شهر واحد تتوقؾ الدول المتنازعة عن االتصال فٌما بٌنها حول 
الجهود حول تسوٌة النزاع وال  أقصىٌبذال  أنالوسٌطٌن وعلٌهما  إلىتسوٌة النزاع وٌعد النزاع محال 

ٌرفض التسوٌة التً توصل  أنٌقبل ا و أنحل ٌتفق علٌه فلكل منهما  بأيالمتنازعة  اإلطراؾتلتزم 
هذا النوع من الوساطة قد ٌعرض مصالح االطرؾ المتنازعة للخطر فقد تتداخل  أنو الوسٌطان إلٌها

 نوع من الوساطة هذا ال إلىتلجأ الدول  أنمصالح الوسٌطٌن فً تسوٌة النزاع  ولهذا من النادر 
م ظهر نوع جدٌد من 1119بعد التطورات فً النظام الدولً الجدٌد من عام  -اإلجبارٌةثالثاً: الوساطة 
تفرض دولة وساطتها على االطراؾ المتنازعة وقد ٌفرض الوسٌط حلوال لصالح  أنالوساطة هو 

 (.2لصالحه ) أو أخرطرؾ ضد طرؾ 
ؼٌر ملزم للدول  أسلوبوتعتبر الوساطة من الوسابل الدبلوماسٌة لتسوٌة الخالفات الدولٌة سلمٌاً وهً 

او قد تكون فردٌة من  أعضاءمكونة من عدة  أنفً النزاع والوساطة قد تكون عن طرق لج اإلطراؾ
( أولؾ بالتٌمة)المتحدة السٌد  لألممالعام  األمٌن أرسل واٌرأنشخص واحد ففً النزاع بٌن العراق 

 (.3م )1199ربٌس وزراء السوٌد للوساطة بٌنهما عام 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها278ص -مصدر سابق  -د.ولٌد بٌطار  -8

 .وما بعدها817ص –مصدر سابق  -د.غالب عواد حوامدة -د.سهٌل حسٌن الفتالوي  -7

 .899ص-مصدر سابق -د.علً حمٌد ألعبٌدي -4
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اعتماد الوساطة واختٌار شخصٌات ذات كفاءة عالٌة ومهارة فً  إلىوتلجا الدول فً العصر الحاضر 

 إلى المتحدة األممشخصٌة الوسٌط او قد تلجأ هٌبات  المتنازعةالعمل الدبلوماسً وقد تختار الدول 

اع فً فلسطٌن وبعد اؼتٌاله الكونت برنادوت وسٌطأ فً النز األمنعٌن مجلس  1149تعٌٌنه فً سنة 

من  ثالث وسطاء األمنحول كشمٌر عٌن وجلس  وباكستانالنزاع بٌن الهند ش وفً أنرالؾ ب اختٌر

 (.1بارنػ ) السوٌديبٌنهم الدبلوماسً 

 ٌكون كاألتً: تسوٌة المنازعات الدولٌة بالطرق السلمٌة عن طرٌق التحقٌقوان 

تفشل الخاصة بحل نزاع دولً وذلك بسبب اختالؾ حول تحدٌد وقابع النزاع ونتٌجة  أنمن الممكن 

بتعٌٌن لجنة ٌوكل إلٌها حصر الوقابع وفحصها وتقدٌم تقرٌر عنها  المتنازعتان الدولتانلذلك تقوم 

وٌكون تكوٌن لجنة التحقٌق بمقتضى اتفاق خاص بٌن الدولتٌن المتنازعتٌن ٌتضمن الوقابع المطلوب 

طرٌقة  إلى باإلضافةالتً تتبعها  وأجرابهااجتماعها  ومكانقٌقها والسلطة المخولة للجنة فً ذلك تح

 (.2تشكٌلها)

وسابل التسوٌة  إحدىلتكون م طرٌقة التحقٌق التً اقترحتها روسٌا 1911وقد تبنى مؤتمر الهاي  لسنة 

مهمتها على عرض معطٌات  الدولٌة للمنازعات فعند حصول نزاع ما ٌتم تألٌؾ لجنة تحقٌق تقتصر

حٌث تضع اللجنة تقرٌرا مفصال بالنزاع  اإلطراؾدون التعرض لمسؤولٌة  وإحداثالنزاع من وقابع 

ها االعتراض علٌه ولكنه األخذ بٌمكن  إذ اإلطراؾٌلزم  وتستخلص المسؤولٌات والنتابج والتقرٌر ال

التحقٌق وسٌلة اختٌارٌة  أنك وإذاعلى التحكٌم  بعرضه أوبتسوٌته بصورة مباشرة  أماٌحدد اتجاه الحد 

تعٌن الهٌبة بموجب اتفاقٌة خاصة حٌث ٌختلؾ التحقٌق عن سابر الوسابل السلمٌة  إلىتلجا الدول 

النزاع وتطوره لمعرفة حقٌقته بصورة موضوعٌة والتحقٌق ال  أسبابفهو ٌتعلق بالبحث عن  األخرى

 إطارأٌجاد  إلىترمً  أداةط بل ٌرتكز على معطٌات مادٌة وهو الحل فق إلىالرؼبة بالتوصل  إلىٌستند 

العوامل المختلفة المتعلقة  إلىتقرٌب وجهات نظر المتخاصمٌن بل ٌستند  أوللحل ال ٌقوم على التمنٌات 

 وإذاكل نزاع ٌتطلب معرفة معمقة بأسبابه حتى تكون المبادئ المقترحة للحل موضوعٌة  إذبالنزاع 

سابر الطرق  إلىهذه الوسٌلة تلجأ  أنالوسابل التً تتفحص المنازعات الدولٌة اال  ىإحدالتحقٌق  أنك

ٌتضمن التسوٌة بل هو وسٌلة لبلوؼها وقد  التً ٌلجأ القضاء الٌها للتحري عن الحقٌقة والتحقٌق ال

شنه  وتم اللجوء فً حادثة الهجوم الذي ,القضاء بتسوٌة النزاع  إلىٌعهد  أنٌصبح ضرورة ملحة اذا ك

ه ٌستهدؾ المدمرات أناعتقاداً منه  1194عام  البرٌطانٌةالروسً خطأ على مراكب الصٌد  األسطول

 (.3وقامت روسٌة بالتعوٌض)ونتٌجة لهذا الخطأ طالبت فرنسا بتألٌؾ لجنة للتحقٌق  الٌابانٌة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .277ص-مصدر سابق -د.ولٌد بٌطار  -8

 .وما بعدها 812ص-مصدر سابق - أند.عبد الكرٌم علو -7

 .وما بعدها 274ص-مصدر سابق-د.ولٌد بٌطار  -4
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 الفرع الثانً

 تسوٌة المنازعات الدولٌة عن طرٌق التحقٌق

ٌتم بموجبة تشكٌل لجنة باتفاق طرؾ واحد محاٌد  أو اإلطراؾتقوم به  أسلوبالتحقٌق هو  أنو     

الخالؾ وفحص وتحدٌد الوقابع والتحقٌق فٌها واقتراح  أسبابعلى  اإلطالعالنزاع مهمتها  إطراؾ

الفلسطٌنٌة  المتحدة طرٌقة التحقٌق فً القضٌة األممالنزاع وقد استخدمت  اإلطراؾحلوال ؼٌر ملزمة 

 (.1لجنة خاصة لتحقٌق والبحث فً القضٌة الفلسطٌنٌة ) أنشأت م حٌث 1114

 -ٌأتً : ه ٌشترط فً التحقٌق ماأنو

 ولٌس فً الموضوعات السٌاسٌة  قانونٌة أوٌكون النزاع حول وقابع مادٌة  أن -1

 تسوٌة للنزاع  إبداءالحقابق دون  إٌضاحٌقتصر عمل اللجنة على  أن -2

التحقٌق من قبل الدول المتنازعة بموجب اتفاق ٌتضمن الوقابع التً ٌتناولها  أنتؤلؾ لج أن -3

ومدة عملها واللؽة التً تستخدمها ومقر عملها ونطاق  اللجانالذي ٌتشكل فٌه  واألسلوبالتحقٌق 

 عملها  انتهاءوتارٌخ  اختصاصاتها

واطنٌه ٌجتمع ٌكون احدهم من م أنلجنة التحقٌق وٌجوز  أعضاءٌعٌن كل طرؾ اثنٌن من  -4

ٌعٌن ممثال له فً  أنعالقة لها بالنزاع ولكل طرؾ  ربٌس للجنة من دولة ال النتخاب األعضاء

 (.2اللجنة ) مأمااللجنة وتوكٌل محامٌن للدفاع عن مصالحهم 

 

 الروسً  فً الحادث المعروؾ )دوؼر نٌك( - البرٌطانًمرة فً النزاع  األولطبقت طرٌقة التحقٌق 

الشرق  إلىم سفن حربٌة روسٌة وهً فً طرٌقها 1194قامت به سنة  هجوما أنته صالمشهور وخال

فً بحر الشمال فقد فتح الروس النار فً ٌوم ٌسوده الضباب على  برٌطانٌةعلى سفن صٌد  األقصى

 ثانٌةوقد ؼرقت سفٌنة صٌد وأصٌبت سفٌنة  ٌابانٌةها زوارق طوربٌد أنمعتقدٌن  البرٌطانٌةالسفن 

حقابق النزاع مدار نزاع بٌن البلدٌن فقد اقترحت الحكومة الفرنسٌة تعٌن  كانتبأضرار جسٌمة ولما 

والروسٌة والفرنسٌة والنمساوٌة  البرٌطانٌةللجنة تحقٌق وشكل بالفعل لجنة من األمٌراالت  البحرٌة 

ون األول أنك22)من واألمرٌكٌة للتحقٌق فً الحادث ولتحدٌد المسؤولٌة واجتمعت اللجنة فً بارٌس 

 مكانفً أي  ٌابانٌةه تكن توجد  سفن أن( عندما وضعت تقرٌرا جاء فٌه 1195شباط  26حتى  1194

هجوم األسطول الروسً لم ٌكن له ما ٌبرره ابدأ وقد قبل طرفا النزاع بالتقرٌر  أنفً بحر الشمال و

 (.3) العظمى لبرٌطانٌةجنٌه إسترلٌنً 999-65ودفع الروس تعوٌضا مقداره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .896ص -مصدر سابق  - ألعبٌديد.علً حمٌد  -8

 .814ص -مصدر سابق -د. غالب عواد حوامدة-د.سهٌل حسٌن الفتالوي  -7

 .وما بعدها 811ص -مصدر سابق- ند.عبد الكرٌم علوا -4
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 المطلب الثالث

 تسوٌة المنازعات الدولٌة عن طرق التوفٌق                                   

النزاع  أوجهاسة جمٌع على فرد واحد بقصد در أوالتوفٌق ٌعنً عرض النزاع على لجنة قابمة       

رفض اقتراحات  أومنهما الحق فً قبول  ألي أوالفرٌقٌن المعنٌٌن وللفرٌقٌن على واقتراح حل 

تقابل  أنالتوفٌق  أنالموفقٌن الذي ٌعرفون باسم )لجنة التوفٌق( وكما هو الحال فً الوساطة ٌمكن للج

بٌنهما ساطة وطرٌق وسط واع الوأنالتوفٌق نوع حدٌث من  أنمنفردٌن والحقٌقة  أوالفرٌقٌن مجتمعٌن 

ت دفً بدء تكوٌنها فصادؾ رواجاً لدى الدول وقد شه األممعصبة  إلٌه وبٌن التحكٌم والقضاء ولجأت

 أوثنابٌة  باتفاقاتالتوفٌق  أنتشكٌل العشرات من لج األولىالحرب العالمٌة  أعقبتالسنوات التً 

مخولة  أندابمة تكون فً بعض االحٌ أنلج إقامةوتنص الكثٌر من هذه االتفاقات على  اإلطراؾمتعددة 

 أخرىوتنص معاهدات ذالك, أحدامنها ٌطلب  أنالنزاع دون  إطراؾحتى فً عرض خدماتها على 

خاصة بعد نشوب النزاع فقط وهناك عدد من االتفاقٌات تضمنت بنودا تنص على  أنعلى تشكٌل لج

م وقد عرضت نزاعات كثٌرة 1149م ومعاهدة بروكسل 1149توفٌق كمٌثاق )بوؼوتا(  أنتشكٌل لج

م 1165واٌطالٌا  -الٌونانم  وبٌن 1141وسوٌسرا – رومانٌاالتوفٌق نذكر منها النزاع بٌن  أنعلى لج

استعمال وسابل التوفٌق ٌمثل ظاهرة  أنهذه االمثلة وؼٌرها قد حققت نتابج مرضٌة ف أنوبالرؼم من 

كثٌر من  أنالمنطق من  إلىد تكون نادرة على المسرح الدولً ولعل ماٌراه البعض وهو اقرب ٌكا

حكم قضابً(  أوحكم ملزم )تحكٌم  إصدار إلىلتسوٌة النزاعات تؤدي  األخرىالدول تفضل الوسابل 

 (.1بدال من ترك الحرٌة لكل طرؾ ٌرفض او ٌقبل التوصٌات كما الحال فً التوفٌق)

التعامل الدولً بعد الحرب العالمٌة  إلىطرٌقة حدٌثة لتسوٌة المنازعات الدولٌة دخلت التوفٌق  أنو

م فجاء النص علٌه فً الكثٌر 1122 األممنبهت علٌه الجمعٌة العامة لعصبة  أنوال سٌما بعد  األولى

نوا سنة لتسوٌة المنازعات الدولٌة ومنها مٌثاق لوكار أبرمتمن المعاهدات الثنابٌة والجماعٌة التً 

بثالثة م وتتمٌز طرٌقة التمٌز 1129م ومٌثاق التحكٌم سنة 1125م ومعاهدات البلطٌق سنة 1125

 -تحقٌق :

كل لجنة تتكون من  أن: مبدأ الجماعٌة ومبدأ الدوام أي  لمبدأٌن ٌخضعالتوفٌق فهذا  أنتنظٌم لج -1

تنشأ مقدماً بموجب معاهدات  وإنماتتكون لحل خالؾ معٌن  ها الأنخمسة و أو أعضاءثالث 

 تنص علٌها

التوفٌق هو تسوٌة المنازعات المتعلقة  أنالتوفٌق: فالؽرض الربٌسً من لج أنصالحٌة لج -2

 إلىمهمة الجنة تنحصر فً دراسة النزاع وتقدٌم تقرٌر عنه  أنبالمصالح المتبادلة للدول ولهذا ف

التقرٌر لٌس له  أن إالة بتسوٌة النزاع المتنازعة ٌتضمن االقتراحات التً تراها كفٌل اإلطراؾ

  إلزامٌةصفة 

تجتمع بصورة سرٌة ونشر تقرٌرها لٌس  اللجانفهذه  التوفٌق: أناالجرأءت التً تتبعها لج -4

 (.2) باألؼلبٌةوجمٌع قراراتها تتخذ  إجبارٌا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها897ص  –مصدر سابق  -اند.عبد الكرٌم علو -8

 411.ص 7187 - بغداد -القانونٌةالمكتبة  -7ط  -الدولً العام  القانون-د.عصام العطٌة  -7
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جزءا من  أصبحالمتنازعة لوضع التسوٌة والتوفٌق  اإلطراؾ إلٌهتمهٌدي تلجا  إجراءوفٌق هو الت أنو

ً الدولً تنص علٌه المعاهدات وتنضم قواعده وتوجد صعوبة فً التمٌز بٌن المساعً القانونالتنظٌم 

 إلىتسوٌة المنازعات دون اللجوء  إلىالحمٌدة والوساطة والتوفٌق فهذه الطرق السلمٌة التً تهدؾ 

القوة لٌس منفصلة ومستقلة ولٌس لها خصابص متباٌنة ٌمكن رس الحدود فٌما بٌنها وهذه الطرق 

 أوصافاالدولً الٌفرق بوضوح بٌنها فهً عملٌات نطلق علٌها  القانون أنكثٌرا وتكاد تندمج و تتداخل

 (.1دبلوماسٌة مختلفة )

ٌقصد به التمهٌد لحل الخالؾ فٌما بعد نهابٌا وذالك عن طرق  إذللتوفٌق  أخرٌوجد مفهوما  وأٌضا

التوفٌق التً ٌكون اختصاصها قاصرا  أنالتوفٌق بٌن االطراؾ المتنازعة وٌتم ذالك عادة بواسطة لج

التوفٌق بدراسة  أنوتقدٌم مقترحات لتسوٌة الخالؾ حٌث تقوم لج قانونٌةالخالفات الؽٌر  إنهاءعلى 

وقابع الخالؾ وتقصً الحقابق عنه وتقدٌم مقترحات لتسوٌة النزاع والتوفٌق بٌن المصالح المتعارضة 

فً حق تخوٌلها صالحٌات واسعة  أهمٌتهانزاع وتتمثل ال إطراؾ باتفاقتوفٌق  أنحٌث ٌتم تشكٌل لج

 (.2وتقدٌم المقترحات التوفٌقٌة ) األدلةمن اجل التحري وجمع 

 أنالمتحدة على التوفٌق كأحد الوسابل السلمٌة التً ٌجب على الدول المتنازعة  األمموقد نص مٌثاق 

من جراء لى تسوٌة المنازعات الناشبة لتسوٌة نزاعاتها كما نصت بعض المعاهدات الدولٌة ع إلٌهاتلجا 

توفٌق دابمة  أنشاء لجأنالتوفٌق وقد نصت بعض المعاهدات على  إلىء تطبٌق المعاهدة على اللجو

التوفٌق فً  أنالعدٌد من الدول على لج واعتمدتتتولى تسوٌة المنازعات التً تنشأ بٌنها فً المستقبل 

 (.3)تسوٌة منازعاتها

الطرق السلمٌة فً تسوٌة المنازعات الدولٌة عدٌدة تبدا بالمفاوضات التً تعتبر من ٌتضح مما تقدم ان 

اقدم الوسابل لتسوٌة المنازعات واكثرها شٌوعاً واقلها ازدحاماً للتفاصٌل وتأتً بعدها طرٌقة المساعً 

 الحمٌدة وبعدها تأتً طرٌقة الوساطة وبعدها تأتً طرٌقة التحقٌق ثم طرٌقة التوفٌق .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها .275ص-مصدر سابق -د.ولٌد بٌطار -1

 . 896ص-مصدر سابق- ألعبٌديد.علً حمٌد  -2

 وما بعدها .815ص -مصدر سابق -د.غالب عواد حوامدة  -د.سهٌل حسٌن الفتالوي  -3
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 المبحث الثالث

 المتحدة فً تسوٌة المنازعات الدولٌة األممدور                                

صبؽتها العالمٌة  إلىالمتحدة وبحق نموذجا مثالٌاً للمنظمات الدولٌة وٌرجع ذلك  األممتعد منظمة        

واقتصادٌة واجتماعٌة وقضابٌة وٌتم  وإدارٌةسٌاسٌة  أجهزةوتضم  اآلندولة حتى 112ها تضم أنحٌث 

تسوٌة المنازعات الدولٌة من قبل الجمعٌة العامة حٌث ٌكون لها دور فً حل المنازعات الدولٌة 

تً الجمعٌة اتساع نطاق المٌثاق نفسه من حٌث الموضوعات ال إعمالبالطرق السلمٌة حٌث ٌتسع نطاق 

دور كبٌر فً تسوٌة المنازعات  األمنٌكون لمجلس  وأٌضاعالجها  أسالٌبٌجوز تناولها ومن حٌث 

تلعب محكمة العدل الدولٌة دوراً كبٌراً فً تسوٌة المنازعات بالطرق  وأٌضابالطرق السلمٌة  الدولٌة

 19من  أكثر إلى قضٌة وفصل فٌها باإلضافة 19بأكثر من السلمٌة فقد نظرت حتى الوقت الحاضر 

للتحكٌم دور مهم فً تسوٌة المنازعات بالطرق السلمٌة باعتباره  وأٌضاقضاٌا معروضة على المحكمة 

من الوسابل القضابٌة لتسوٌة المنازعات وسنتناول فً هذا المبحث ثالث مطالب نخصص المطلب 

 األمممٌثاق  لتسوٌة المنازعات فً ضل الثانًونخصص المطلب  ,المتحدة األممللتعرٌؾ ب األول

م محكمة أماونخصص المطلب الثالث لتسوٌة المنازعات  , األمنالمتحدة والجمعٌة العامة ومجلس 

  العدل الدولٌة والتحكٌم. 

 األولالمطلب 

 المتحدة  األممالتعرٌف ب                                               

وذلك بعد  األممفً ذلك عصبة  النظام العالمً الدولً برمته بما انهٌارم 1131شهد خرٌؾ عام        

امتد لكً تكتوي به جمٌع شعوب العالم تقرٌبا  أنلحرب طاحنة مالبث سعٌرها  مٌدانا أوربا أصبحت أن

والمحالفات التً عقدت بٌن القوة العظمً بهدؾ مواجهة  واللقاءاتومن ثم فقد اصطبؽت االجتماعات 

على  األممتنظٌم دولً ٌخلؾ عصبة  إقامةضرورة  إلىالتصرٌح  أووٌه او االشاره دول المحور بالتن

مجتمع دولً جدٌد  إقامةوذلك بؽٌة  سلفهفاعلٌة واشمل اختصاصا من  وأكثرتنظٌما  أوفىٌكون  أن

 (.1)أخرىوتجنب فٌه البشرٌة مخاطر خوض حرب كونٌة  األمنٌسوده السالم و

صبؽتها العالمٌة حٌث  إلىالمتحدة وبحق نموذجا مثالٌا للمنظمات الدولٌة وٌرجع ذلك  األمموتعد منظمة 

 واجتماعٌةواقتصادٌة  وإدارٌةسٌاسٌة  أجهزةوتظم  اآلنها تضم مابة واثنٌن وتسعٌن دولة حتى أن

محكمة  -مجلس الوصاٌة -مجلس االقتصادي واالجتماعً  -األمنمجلس -وقضابٌة )الجمعٌة العامة 

التً تأسست  األممالمتحدة حلت محل عصبة  األمممنظمة  أن( ومن المعلوم  األمانة -ل الدولٌة العد

المنظمتٌن تم  أنوٌالحظ  الثنٌةالحرب العالمٌة  اندالعم مع  1131 سبتمبرم وذهبت فً 1111عام 

عدة فروق هناك  أناذ المنظمتٌن متطابقتٌن  أنذلك ال ٌعنً  أنشاؤهما على اثر حرب عالمٌة بٌد أن

 بٌنهما منها :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .865ص -7184 - 8ط -أنمكتبة السٌسب-بغداد -المنظمات الدولٌة  -د.هادي نعٌم المالكً  -8
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بحل  باستخدامهماعلى تحرٌم الحرب ومن استخدام القوة او التهدٌد  شددهالمتحدة  األمممٌثاق  أن -1

الدولٌة بالوسابل السلمٌة على وجه  منازعاتهمالهٌبة على فض  أعضاءالمنازعات الدولٌة وحث 

 الدولً عرضة للخطر  األمنٌجعل السلم و ال

كدولة عظمى والتً لم تكن عظوا فً عصبة  األمرٌكٌةٌضم المٌثاق دولة الوالٌات المتحدة  -2

  األمرٌكًلعد موافقة الكونجرس  األمم

الصادرة عن  القانونٌة اإلعمالعلى  التصوٌتعند  األؼلبٌةالمتحدة بقاعدة  األمماخذ مٌثاق  -3

المتحدة  األمممٌالد مٌثاق  أنومن المعلوم  اإلجماعاخذ بمبدأ  األممالمنظمة بٌنما عهد عصبة 

 -: مرحلة التصرٌحات الدولٌة التً تحوي مجرد الفكرة والدعوة  أساسٌتٌنمرة بمرحلتٌن 

والقواعد التً تقوم علٌها المنظمة  األهداؾالمبادئ و  أقرتحلة المؤتمرات الدولٌة التً ومر

 (.1سنوات تقرٌبا ) أربعوقد استؽرقت المرحلتٌن 

م قام كل 1141اب 14 فً أنحٌث  األطلسًمٌثاق  أومرحلة التصرٌحات الدولٌة بتصرٌح  وتبدأ
ربٌس  -وونستون تشرشل  األمرٌكٌةربٌس الوالٌات المتحدة  ,ور روزفلت نكلٌن دألأنمن فر

الدولً وقد تم  األمنوزراء المملكة المتحدة باقتراح مجموعة مبادئ للتعاون الدولً فً حفظ السلم و
ما فً البحار ومنذ ذلك الحٌن فقد عرفت هذه الوثٌقة تحت  مكانتوقٌع الوثٌقة خالل اجتماع عقد فً 

تنظٌم دولً جدٌد  إقامةضرورة  إلىً( وقد جاء فً الفقرة الثامنة منه اشاره تسمٌة ) مٌثاق االطلس
 (.2الحربٌة القابمة ) اإلعمال انتهاءبعد 

صدر فً مدٌنة واشنطن  بٌانم( وهو 1142/ٌناٌر  الثانً كانونواشنطن ) بٌانوبعدها صدر 
تشكٌل جبهة عالمٌة ضد عقب اجتماع ممثلً ست وعشرٌن دولة بهدؾ  األمرٌكٌةبالوالٌات المتحدة 

شاء منظمة عالمٌة فً اقرب وقت ممكن لتحقٌق أندول المحور وقد نص التصرٌح على ضرورة 
 أكتوبر/ األولتشرٌن  39دها صدر تصرٌح موسكو )عوب-والسالم فً جمٌع دول العالم  األمن

تحدة المملكة الم -الكبرى  األربعم( حٌث صدر هذا التصرٌح عقب اجتماع ممثلً دول 1143
 -فٌنٌشسالؾ مولوتوؾ (وزٌر الخارجٌة واالتحاد السوفٌتً وممثله ) -( إٌدنتونً أنوممثلها )

ومثلها وزٌر خارجٌتها)كوردل هول( ودولة الصٌن ومثلها سفٌر  األمرٌكٌةوالوالٌات المتحدة 
 الصٌن فً موسكو ومن النقاط المهمة التً نص علٌه تصرٌح موسكو ما ٌأتً :

 شرط  أواستمرار القتال حتى استسالم القوات النازٌة دون قٌد  -1
 دعابم للسالم  إقامةضرورة  -2
 .(3الدولٌٌن ) األمنتنظٌم عالمً للمحافظة على السلم و إقامة ضرورة -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما 54ص -7119  -مصر -الجدٌدة للنشر  دار الجامعة -المنظمات الدولٌة  قانون -د.عبد الكرٌم عوض خلٌفة -8

 .بعدها

 .26ص -8992- انعم-مكتبة دار الثقافة للنشر -الكتاب الرابع  -المنظمات الدولٌة  -خضٌر  ند.عبد الكرٌم علوا -7

 .775ص-8ط-7181-ًانندار المنهل اللب-ان لبن -النظرٌات العامة والمنظمات الدولٌة  -د.محمد المجذوب  -4
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بٌن  األولى( الذي عقد على مرحلتٌن أوكسن ومرحلة المؤتمرات الدولٌة فتبدأ بمؤتمر)دمبارت أما

 29حتى  أؼسطس 21فً الفترة من  وبرٌطانٌة –واالتحاد السوفٌتً  – األمرٌكٌةالوالٌات المتحدة 

والصٌن فً الفترة من  – وبرٌطانٌة – األمرٌكٌةبٌن الوالٌات المتحدة  والثانٌة -م 1144سبتمبر عام 

والتً  (أوكسهاتٌن المرحلتٌن عن مقترحات)دمبارتون  وأسفرت -م 1144 أكتوبر 1حتى سبتمبر  21

دولٌة المتمثلة فً حفظ المنظمة ال أهداؾحٌث تم االتفاق على صٌاؼة  -ومبادئ الهٌبة  أهداؾتتضمن 

واالجتماعٌة  االقتصادٌةالعالقات الودٌة بٌن الدول والتعاون فً المجاالت  وإنماءالدولً  األمنالسلم و

 األمموهو مستوحى من الهٌكل التنظٌمً لعصبة  -تصور للهٌكل التنظٌمً للمنظمة ووضع المؤتمر 

ومحكمة العدل الدولٌة )المحكمة  واألمانة مناألعلى الجمعٌة العامة ومجلس  اإلبقاءوتم االتفاق على 

قرر المؤتمر  األمنبخصوص مجلس  -الدابمة للعد الدولً(واستحداث المجلس االقتصادي واالجتماعً 

واالتحاد السوفٌتً  األمرٌكٌةٌتكون من احد عشر عضواً منهم خمسة دابمون هم :الوالٌات المتحدة  أن

 هاماوقد لعبت تلك المقترحات دورا  اآلخرٌنوالمملكة المتحدة وفرنسا والصٌن وتنتخب الجمعٌة الستة 

   (.1)المتحدة األمممنظمة  نشأةفً 

( وعلى اثر اجتماعهم فً ٌالطا قام الربٌس روزفلت 1145شباط  11وبعدها عقد مؤتمر)ٌالطا( فً )

شاء منظمة دولٌة شاملة لحفظ السلم أنعن تصمٌمهم على  باإلعالنالٌن وربٌس الوزراء تشرشل وست

 فرانسٌسكو ساندولة باالجتماع فً  59 مندوبو( قام 1145 أننٌس25وبعدها فً ) –الدولً  األمنو

المتحدة( المعنً بالمنظمة الدولٌة وقد قام  األمملحضور المؤتمر المعروؾ رسمٌا باسم)مؤتمر 

( وفً 1145 أنحزٌر25فً ) باإلجماعمادة والذي اعتماده 111ثاق المؤلؾ من المندوبون بوضع المٌ

تشرٌن  24الٌوم التالً وقع المندوبون المٌثاق فً قاعة المبنى التذكاري للمحاربٌن القدامى وفً )

الدابمٌن فً  األعضاءمٌثاقها نافذا بعد قٌام الدول الخمس  وأصبحالمتحدة  األمم( قامت 1145االول

 (.2بالتصدٌق علٌه مع اؼلب الدول الموقعة) ألمنامجلس 

 أنالمتحدة ولكنها تعنً  األممبهذه العبارة : نحن شعوب  تبدأالمتحدة على دٌباجة  األممحتوى مٌثاق او

 وأكدتمن وٌالت الحرب  األجٌال إنقاذعلى  فرانسٌسكو سانالدول تعهدت باسم شعوبها فً مؤتمر 

وبالمساواة التامة بٌن الرجال والنساء والعمل على تحقٌق  لإلنسان األساسٌةالمطلق بالحقوق  إٌمانها

 أنالدولً والت هذه الشعوب  القانونالناشبة من المعاهدات وسابر مصادر  االلتزاماتالعدالة واحترام 

من الحرٌة من اجل تحقٌق هذه الؽاٌات  انطالقاتدفع بالرقً االجتماعً قدما وترفع مستوى الحٌاة 

والسلم الدولٌٌن وعدم  األمنتبذل الجهود المشتركة للمحافظة على  أنرت الدول العٌش بسالم وقر

 (3استخدام القوة)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها55ص -مصدر سابق -بد الكرٌم عوض خلٌفة د.ع -8

 .وما بعدها  18ص-مصدر سابق-الكتاب الرابع -خضٌر  ناد.عبد الكرٌم علو -7

 .523ص -مصدر سابق -د.ولٌد بٌطار -4
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 عامة هً : أهداؾ أربعةالمتحدة  لألمم أنو

 إلىالمتحدة  األممالتً تسعى  األهداؾالدولً :ٌعتبر هذا الهدؾ فً مقدمة  األمنحفظ السلم و -1

التً من اجلها وجدت  األهداؾ أهموما ٌزال وسوؾ ٌبقى من  أنهذا الهدؾ ك أنتحقٌقها بل 

 (.1المتحدة ) األمممنظمة 

احترام المبدأ الذي ٌقضً بالتسوٌة فً الحقوق بٌن  أساسعلى  األممالعالقات الودٌة بٌن  ماءأن -2

كذالك اتخاذ التدابٌر المالبمة فً تعزٌز السلم ٌكون لكل منهما تقرٌر مصٌرها و أنالشعوب وبٌن 

 العام

 األممتحقٌق التعاون الدولً لحل المسابل الدولٌة حٌث جاءت فً دٌباجة المٌثاق التزام أعضاء  -3

ترفع مستوى الحٌاة فً جو من الحرٌة ونصت  أنتدفع بالرقً االجتماعً قدما و أنالمتحدة : 

لى حل المسابل الدولٌة ذات الصبؽة االقتصادٌة )تحقٌق التعاون الدولً ع  1/3المادة 

والحرٌات األساسٌة للناس  اإلنسانوعلى تعزٌز احترام حقوق  اإلنسانٌةواالجتماعٌة والثقافٌة و 

الدٌن وال تفرٌق بٌن الرجال  أواللؽة  أوبال تمٌٌز بسبب الجنس  إطالقاجمٌعا والتشجٌع على ذلك 

 والنساء.

هذه  إدراكوتوجٌهها نحو  األمم إعمالهذه الهٌبة مرجعا لتنسٌق  جعل إلى) 1/4الماد  إشارة -3

 األمم إعمالتكون مرجعا لتنسٌق  أنالهٌبة ٌجب  أنالؽاٌات المشتركة ( ومفاد هذه الفقرة 

 (.2وتوجٌهها وذالك لتحقٌق الؽاٌات المشتركة المنصوص علٌها فً الوثٌقة المنشأ إلٌها)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها 14ص -مصدر سابق  -كتاب الرابع ال -خضٌر  ناد.عبد الكرٌم علو -8

 .وما بعدها68 ص –مصدر سابق  -د.عبد الكرٌم عوض خلٌفة  -7
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ها وراء المقاصد ٌعس تعمل الهٌبة و أعضاؤها فً أنمن المٌثاق على )  (2)وقد نصت المادة 

 : اآلتٌةوفقا للمبادئ  األولى(المذكورة فً المادة 

  أعضابهاتقوم الهٌبة على مبدأ المساواة فً السٌادة بٌن جمٌع  -1

فسهم جمٌعا الحقوق والمزاٌا المترتبة على صفة العضوٌة ٌقومون نأللكً ٌكفل أعضاء الهٌبة  -2

 بهذا المٌثاق.فسهم على أنعلى  أخذوهاالتً  بااللتزاماتبحسن نٌة 

 األمنٌجعل السلم و الهٌبة منازعاتهم الدولٌة بالوسابل السلمٌة على وجه ال أعضاءٌفض جمٌع  -3

 والعدل الدولً عرضة للخطر 

استخدام ضد سالم  أوالهٌبة جمٌعا فً عالقاتهم الدولٌة عن التهدٌد باستخدام القوة  أعضاءٌمتنع  -4

 المتحدة . األممٌتفق ومقاصد  ال أخرعلى وجه  أودولة  ألياالستقالل السٌاسً  أو األراضً

المتحدة فً أي عمل تتخذه وفق هذا  األمم إلىكل ما فً سعٌهم من عون  األعضاءٌقدم جمٌع  -5

إزاءها عمال  من إعمال المنع المتحدة  األممالمٌثاق كما ٌمتنعون عن مساعدة أٌة دولة تتخذ 

 والقمع

فٌها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضً ضرورة  ألعضاءاتسٌر الدول الؽٌر  أنتعمل الهٌبة على  -6

 الدولً  األمنحفظ السلم و

 السلطانالتً تكون من صمٌم  الشؤونتتدخل فً  أنالمتحدة  لألمملٌس فً هذا المٌثاق ماٌسوغ  -1

تحل بحكم هذا  اآلنٌعرضو مثل هذا المسابل  أن األعضاءالداخلً لدولة ما ولٌس فٌه ماٌقتضً 

    (.1ٌخل بتطبٌق تدابٌر القمع الواردة فً الفصل السابع) ال المبدأهذا  نأالمٌثاق على 

 

المتحدة تكون على نوعٌن من العضوٌة هما  األممالمتحدة فحسب نص مٌثاق  األممالعضوٌة فً  أما

بٌن هذٌن  وااللتزاماتٌوجد اختالؾ فً الحقوق  ه الأنمنضمون والواقع  وأعضاء أصلٌون أعضاء

اثر لهذه التفرقة ٌضهر من الناحٌة التارٌخٌة بالنسبة لتحدٌد توارٌخ عضوٌة الدول  أهمالنوعٌن ولعد 

هذا الموضوع والذي جاء  أنتلك الحجة التً تضمنها تقرٌر اللجنة الخاصة بش إلى باإلضافةالمختلفة 

جدد من وجود الهٌبة ذاتها  أعضاءول البد من قبل قب إذ لألمورها)تفرقة اقتضاها المجرى العادي أنفٌه 

 .(2اصلٌن بها() أعضاءٌتضمن وجود  اوهو م

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها 67ص -مصدر سابق -د.عبد الكرٌم عوض خلٌفة  -8

 .822ص -مصدر سابق -د.هادي نعٌم المالكً  -7
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 ًأنالمطلب الث

 األمنالمتحدة والجمعٌة العامة ومجلس  األممتسوٌة المنازعات فً ضل مٌثاق 

عصبة  أصابالشامل الذي  اإلخفاقالمتحدة مستفٌدة من  األممٌة مع هٌبة ناتجددت المحاولة الث         

الوسابل السلمٌة بتسوٌة المنازعات الدولٌة بدال من  إلىالدولٌة باللجوء  اإلرادةفقد توج المٌثاق  األمم

المؤتمرات الدولٌة المتعاقبة وكذالك التوصٌات الصادرة عن الجمعٌة العامة وقد شددت  اإلكراه

السلم  ضمانالمتحدة على تسوٌة المنازعات الدولٌة بالوسابل السلمٌة من اجل  لألمم األخرىوالفروع 

هذه الطرق وذلك  إلىمن المٌثاق 33المادة  أشارتالدولٌٌن للحٌلولة دون وقوع الحرب وقد  األمنو

للخطر  األمنٌعرض حفظ السلم و أناستمراره  أنأي نزاع من ش إطراؾه ٌجب على أنبالنص على 

وٌجٌز -التسوٌة القضابٌة  أوالتحكٌم  أوالتوفٌق  أوالوساطة  أوٌلتمسوا حله بالمفاوضة او التحقٌق  أن

 اإلطراؾتراها  أخرىوسٌلة  إلىو اإلقلٌمٌةالمنظمات  إلىالمٌثاق من اجل تحقٌق هذه الؽاٌة اللجوء 

مبدأ مساواة الدول فً السٌادة وطبقا لالختٌار الحر  أساسٌجب تسوٌة هذه المنازعات على -مالبمة 

 القانونومبادئ العدالة و المتحدة األممالناشبة عن مٌثاق  االلتزاماتتتعارض مع   إالللوسابل على 

مجلس  أنالدولً وقد وسع المٌثاق من هذه الوسابل السلمٌة التً الزم الدول المتنازعة بالسٌر فٌها و

السلم  وأصبحتفاقمت  إذاالمتحدة ٌتدخل فً المنازعات الدولٌة  األممالتنفٌذٌة لهٌبة  األداةهو  األمن

النزاع القابم ٌؤدي  أنك إذا األعضاءا على مبادرة من الدولٌٌن مهددٌن وٌستطٌع التدخل بناء األمنو

 (.1الدولٌٌن للخطر ) األمناستمراره ٌعرض حفظ السلم و أنك وإذاحتكاك دولً  إلى

م هٌبة 1145المتحدة فً عام  لألممم تم تشكٌل الجمعٌة العامة 1145 فرانسٌسكو سانوتنفٌذا المؤتمر 

-مؤهلٌن وقادرٌن على تسوٌة المنازعات الدولٌة بالوسابل السلمٌة  أشخاصاللتحقٌق والتوفٌق تضم 

ولٌست  األعضاءسٌاسٌة تمثل الدول  أجهزةوالجمعٌة العامة  األمنمجلس  أنوٌرى بعض الكتاب 

اعتماد المجل والجمعٌة العامة على  أنالمتحدة و األممٌتقٌدون بمٌثاق  األعضاء أن إال قانونٌة أجهزة

لكل عضوا مناقشة المسابل  أنذلك  األهمٌةفً ؼاٌة  أمرلتسوٌة المنازعات الدولٌة الدولً  القانون

الدولً  القانونالدول المتنازعة تستند فً عرض مطالبها على قواعد  أنالمتنازع علٌها بحرٌة مطلقة و

على  ؼالبا ما تستند قراراتهما األمنالجمعٌة العامة ومجلس  أنصفة الشرعٌة على نزاعاتها و إلضفاء

 أنلتسوٌة النزاعات بٌن الدول ؼٌر  قانونٌةالقرارات التً تصدر قد تكون  أنالدولً ف القانونقواعد 

والجمعٌة العامة ؼالبا ما تكون سٌاسٌة ولٌست  األمنالقرارات التً تصدر من مجلس  أنمن الثابت 

 (.2هذه القرارات) إصدارالمصالح الدولٌة تلعب فعلٌا دور فً  نأل قانونٌا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها 219ص -مصدر سابق  -د.ولٌد بٌطار  -8

 وما بعدها.94ص -مصدر سابق-د.سهٌل حسٌن الفتالوي  -7
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الجمعٌة العامة  إعمالدور الجمعٌة العامة فً حل النزاع الدولً بالطرق السلمٌة حٌث ٌتسع نطاق  أنو

عالجها  أسالٌباتساع نطاق المٌثاق نفسه من حٌث الموضوعات التً ٌجوز تناولها ومن حٌث 

من تناقش أي مسألة او أي امر ٌدخل فً نطاق المٌثاق او ٌتصل بسلطات هٌبة  أنفللجمعٌة العامة 

بما تراه  األمنالمتحدة او مجلس  األمم أعضاءتوصً  أنلها  أنالمتحدة كما  األممملة فً الهٌبات العا

هو المسوؤل  األمنمجلس  أنفعلى الرؼم من من المٌثاق ( 19)هذه المسابل وذلك وفقا للمادة  أنبش

من مهام الجمعٌة العامة دراسة القواعد العامة لحفظ  أنالدولٌٌن  ف األمنة السالم وأنعن صٌ األول

حق مناقشة أي مسألة تتصل بالسالم  أٌضاالسالم بما فً ذلك قواعد نزع السالح وتنظٌم التسلٌح ولها 

لتسوٌة المواقؾ الدولٌة التً تعكر صفو العالقات  األزمةالتدابٌر  باتخاذتوصً  أنالدولً ولها  األمنو

 أنالسٌاسً باعتباره خٌر ضم أنالتعاون الدولً فً المٌد أنماءتعمل على  أنما لها الودٌة بٌن الدول ك

ال تعرض قضاٌاها على الجمعٌة بمقتضى المادة  األعضاءت الدول أنة السالم وكأنلصٌ

المادة العاشرة تضٌؾ الٌها  إلىت تلك الدول التً استندت أنما كأن(الصطباؼها بصفة العمومٌة و19)

تتضمن حاالت معٌنة تعتبر تفصٌال للحكم العام الذي  ألنهامن المٌثاق (14()13()12()11)المواد 

تكون لها صلة  مسابلةتناقش أي  أنتقول)للجمعٌة العامة  (11من المادة)2فالفقرة  19ه المادةتضمنت

او دولة  األمنالمتحدة او مجلس  األمم أعضاءالدولً ٌرفدها الٌها أي عضو من  األمنبحفظ السلم و

تدابٌر لتسوٌة  باتخاذتوصً  أنمن المٌثاق )للجمعٌة العامة  14( وقد ذكرت المادة أعضابهالٌست من 

 هذه الموقؾ قد ٌضر بالرفاهٌة العامة او ٌعكر أنأي موقؾ مهما ٌكون منشؤه  تسوٌة سلمٌة متى رأت 

هذا المٌثاق  إحكامتهاك أنوٌدخل فً ذلك الموقؾ الناشبة عن  األممصفوا العالقات الودٌة بٌن 

الجمعٌة العامة بمقتضى حكم هذه المادة ٌشمل  واختصاصالمتحدة ومبادبها(  األممالموضحة لمقاصد 

سلطة  أما-األمممعالجة كل موقؾ قد ٌضر بالرفاهٌة العامة وقد ٌعكر صفوا العالقات الودٌة بٌن 

التوصٌات  وإصداراقؾ الدولٌة الجمعٌة العامة بمقتضى هذا النص فهً قاصرة على مناقشة المو

 أن( فال ٌجوز لها 12تخضع للقٌد العام الوارد فً المادة) فأنهاممارستها سلطة التوصٌة  أمابصددها و

 (.1حٌنبذ) األمنتصدر توصٌة فً موقؾ ٌكون موضع نظر مجلس 

امة والجمعٌة الع األمنتدخل كل من مجلس  أنحٌث -األمنتسوٌة المنازعات عن طرٌق مجلس  أما
بصدد المنازعات ٌتخذ المجلس  ٌجرٌانهاوٌكون من خالل الوساطة والتوفٌق والتحقٌقات التً 

المنازعات التً ٌنشأ  أن إالالمتنازعة لتسوٌة خالفاتها بالطرق السلمٌة  اإلطراؾالتوصٌات التً تدعوا 
ات اتخاذ قرار إلىعلى السالم الدولً تدفع المجلس  نتابجهٌخشى من  االنفجارعنها وضع دولً شدٌد 

ٌعتمدها مجلس  أنتختلؾ عن تلك التً ك األمنالتً ٌتخذها مجلس  ملزمة اإلطراؾ النزاع واإلجراءات
فً معالجة المنازعات  أخفاقة أسبابوهذا هو احد  اإلجماعمجلس العصبة ٌشترط  أنالعصبة فقد ك

(عضوا من بٌنها موافقة الدول التً 15) أصل( من 1) أؼلبٌةه ٌشترط أنف األمنمجلس  أماالدولٌة 
 األمنولمجلس  األمنلصدور القرارات عن مجلس  األساسًتتمتع بحق الفٌتو هذه الموافقة هً الشرط 

مجلس  إلى ٌتعهدون األعضاء أنوالسلم الدولٌٌن حٌث ٌنص المٌثاق على  األمنفً حفظ  أولوٌة
قٌامه بهذه الواجبات ومن  إثناءه ٌعمل بالنٌابة عنهم أنبالمسؤولٌة الربٌسٌة فً هذا المجال وٌعترفون ب

 مسؤولٌات حفظ السلم تتطلب المباشرة السرٌعة من قبله أنالمعروؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها -893ص-مصدر سابق - ناد.عبد الكرٌم علو -8
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قٌامه بمهماته  إثناءالمجلس  أولوٌةحلول لها وتبدو  إٌجادفً بحث النزاعات الدولٌة والمساهمة فً   
والمٌثاق ٌعطً صالحٌة دعوة المجلس للنظر فً  انالتً ٌتخذها فً رد العدو اإلجراءاتمن خالل 

كما أي نزاع فهو ٌبقى حرا فً ٌقبل المجلس ح ال,العام  األمٌن كل من الجمعٌة العامة و إلىالنزاع 
المجلس  أنوهذا ٌعنً  إعمالهتفحص النزاع ورفضه وهو ٌجري نقاشا حول تسجٌل النزاع فً جدول 

ال وعندما ٌتفحص المجلس نزاعا  أمسٌقبل النظر فً النزاع  أنك إذاٌسٌر فً المناقشة ٌقرر ما  أنقبل 
المتعلقة بالنزاع وتتقدم  الجوانبذلك تتولى عرض مختلؾ  ارتا إذاتألٌؾ لجنة تحقٌق  إلىدولٌا ٌبادر 

التً ٌتخذها لحؾ السلم الدولً وٌدعوا المجلس  تؤلؾ هذه المقترحات الخطوة األولى بمقترحاتها لحله
دون تطوره ثم ٌضع بنفسه  بذل المساعً الحمٌدة للحٌلولة إلىفً النزاع ٌتدخل بصورة مباشرة  أنقبل 
لم تفلح محاوالت  إذاالنزاع وٌزداد تدخل المجلس  إطراؾتطبٌقها لدى  لىإالتسوٌة وٌسعى  أسس

 (.1والسلم الدولً) األمنتسوٌته وبات النزاع ٌهدد 

 المطلب الثالث
 محكمة العدل الدولٌة والتحكٌم  مأماتسوٌة المنازعات الدولٌة                      

النظام األساسً للمحكمة الملحق بمٌثاق األمم  م وبموجب1145أنشبت محكمة العدل الدولٌة عام      
المتحدة وقد أنشبت هذه المحكمة على إنقاذ محكمة العدل الدولٌة الدابمة مع احتفاظها بنظامها األساسً 
ذاته وتعد محكمة العدل الدولٌة من األجهزة الربٌسٌة لألمم المتحدة وهً اكبر هٌبة قضابٌة دولٌة تتولى 

أما بشأن تسوٌة المنازعات عن طرٌق التحكٌم  ,ولٌة طبقا لقواعد القانون الدولًتسوٌة المنازعات الد
م قواعد التحكٌم الدولً والذي ٌعتبر من الوسابل 1191-م1911فقد نظمت اتفاقٌة الهاي لعامً 

وسنتناول فً هذا المطلب فرعٌن الفرع االول تسوٌة  القضابٌة القدٌمة لتسوٌة المنازعات الدولٌة
 ت امام محكمة العدل الدولٌة والفرع الثانً تسوٌة المنازعات عن طرٌق التحكٌم.المنازعا

 الفرع االول
 عن طرٌق محكمة العدل الدولٌة  تسوٌة المنازعات

 األممللمحكمة الملحق بمٌثاق  األساسًوجب النظام مبم و1145محكمة العدل الدولٌة عام  شبتأن      
 األساسًبنظامها  احتفاظهامحكمة العدل الدولٌة الدابمة مع  إنقاذ هذه المحكمة على شبتأنالمتحدة وقد 

المتحدة وهً اكبر هٌبة قضابٌة دولٌة تتولى  لألممالربٌسٌة  األجهزةذاته وتعد محكمة العدل الدولٌة من 
 (.2الدولً ) القانونتسوٌة المنازعات الدولٌة طبقا لقواعد 

المتحدة  األممٌتجزأ من مٌثاق  الذي ٌكون جزءا ال األساسًوفقا لنظامها  إعمالهوالمحكمة تباشر 
ٌنزل على حكم محكمة  أنالمتحدة  األمم أعضاء( من المٌثاق)ٌتعهد كل عضوا من 14وبموجب المادة)

المتحدة المتعلقة بحقوق  األممالعدل الدولٌة فً أي قضٌة ٌكون طرفا فٌها( وهناك عدد من صكوك 
 اإلطراؾالمحكمة أي نزاع ٌقوم بٌن  إلىٌحال  أنٌجوز بمقتضاها  اإحكاموالتً تتضمن  اإلنسان

الجماعٌة واتفاقٌة حضر االتجار  اإلبادةالمتعاقدة وٌتعلق بتفسٌر هذه الصكوك اتفاقٌة منع جرٌمة 
 (.3وؼٌرها من االتفاقٌات ) باألشخاص

( باعتبارها احد 1ن المادة )م األولىمحكمة العدل الدولٌة بالفقرة  إلى المتحدة األمممٌثاق  أشاروقد 
 أن(من المٌثاق على 12تنص المادة ) ( منه و14للمنظمة ثم خصص لها الفصل) األساسٌة األجهزة

 (.4المتحدة) لألممالقضابٌة الربٌسٌة  األداةمحكمة العدل الدولٌة هً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها287ص -مصدر سابق -د.ولٌد بٌطار  -8

 .891ص -مصدر سابق -د.غالب عواد حوامدة  -د.سهٌل حسٌن الفتالوي -7

 -مكتبة دار الثقافة للنشر  - 8ط -8992- انعم -الكتاب الثالث -انسناإلحقوق -خضٌر  ناد.عبد الكرٌم علو -4

 .97ص
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 19المتحدة قد نظرت حتى الوقت الحاضر بأكثر من  األمممحكمة العدل الدولٌة التً تأسست مع  أنو

 29من  أكثرعلى المحكمة مع  أالنقضاٌا معروضة  19من  أكثر إلى باإلضافةقضٌة وفصلت فٌها 

 القانونوالفتاوى نواحاً مختلفة من  اإلحكاممن الفتاوى وقد تناولت محكمة العدل الدولٌة بالبحث فً هذه 

عند  إلٌهقضاء دولٌاً مستقراً ٌمكن الرجوع  القانونبذالك للمشتؽلٌن بهذا  أوجدت الدولً العام و

ومن القضاٌا الشهٌرة التً فصلت فٌها  -واجبة التطبٌق  القانونٌةاالقتضاء لالستدالل على القاعدة 

م (نشأت قضٌة قناة كورفو بٌن 1141 أننٌس1المحكمة هً قضٌة )قناة كورفو  الحكم الصادر فً 

 األولتشرٌن  22فً  وقعت إحداث( عن ألبانٌا -اٌرلندا الشمالٌة –العظمى  برٌطانٌا)المملكة المتحدة 

 بهما وألحقت األلبانٌةبألؽام فً المٌاه  برٌطانٌتان مدمرتانم فً مضٌق كورفو : فقد ارتطمت 1146

المتحدة  لألمم األمنمجلس  إلىذي بدء  بادئولجأت المملكة المتحدة  أرواح فقدانبما فً ذلك  إضرار

النزاع على المحكمة وبناءاً  انالحكومتتعرض  أنم ب1141 نٌسان 1بقرار مؤرخ فً  أوصىالذي 

المحكمة  أنعلى مقبولٌته )اال  ألبانٌاالمحكمة اعترضت  إلىعلى ذلك قدمت المملكة المتحدة طلبا 

للنظر فً القضٌة ( ثم عادت ووافقت  األولوٌةلدٌها  أنم 1149 آذار 25فً حكمها الصادر فً  أعلنت

اتفاقاً خاصاً فً نفس تارٌخ صدور حكم المحكمة  الطرفانعلى المحكمة وبرم  الموضوععلى عرض 

 : اآلتٌةالمسابل  أنتصدر حكمها بش أنفٌه من المحكمة  ٌلتمسانم 1149 آذار 25أي فً 

 وهل ٌقع علٌها واجب دفع التعوٌض؟ ألبانٌاهل تقع مسؤولٌة التفجٌرات على  -1

 ؟األلبانٌةاه بأفعال بحرٌتها فً المٌالدولً  القانونالمملكة المتحدة  انتهكتهل  -2

م عندما قامت بتنظٌؾ المضٌق ؟ 1146 الثانًتشرٌن 13-12ٌومً  وثانٌاٌوم حدوث التفجٌرات  أوال

المسؤولٌة تقع على  أن 5صوتاً مقابل  11 بأؼلبٌة األولىالمحكمة فً حكمها بالنسبة للمسألة  وأعلنت

المملكة المتحدة لم تنتهك  أن 2صوتاً مقابل  14 بأؼلبٌة أعلنت الثانٌةوفٌما ٌتعلق بالمسألة  - ألبانٌا

بحد ذاته تعوٌض كافا وفٌما ٌتعلق  اإلعالنهذا  أنو-/نوفمبر  الثانًتشرٌن  22فً  األلبانٌةالسٌادة 

الوثابق المقدمة من حكومة المملكة  أنبالمطالبة بالتعوٌض فٌما ٌخص رجال البحرٌة ترى المحكمة 

تدفع  أنالمحكمة حكمها لصالح ادعاء المملكة المتحدة وقضت ب أصدرتلذلك كافٌاً  إثباتاالمتحدة تشكل 

 (.1( )إسترلٌنًجنٌهاً 943141لذلك البلد تعوٌضا مجموعه ) ألبانٌا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها 741ص -مصدر سابق  - أند.عبد الكرٌم علو -8
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 الفرع الثانً

 تسوٌة المنازعات الدولٌة عن طرٌق التحكٌم

م قواعد 1191-م1911تسوٌة المنازعات عن طرٌق التحكٌم فقد نظمت اتفاقٌة الهاي لعامً  أنبش أما
على التحكٌم الدولً والذي ٌعتبر من الوسابل القضابٌة القدٌمة لتسوٌة المنازعات الدولٌة وٌقوم التحكٌم 

  -: اآلتٌة األسس

قبل حصوله وذلك  أوالتحكٌم الدولً  إلىنزاعها  إحالةتتفق الدول المتنازعة مباشرة على  -1
 التحكٌم . إلىأي نزاع ٌنشأ من جراء تطبٌق المعاهدة  إحالةبموجب معاهده على  أوباالتفاق 

الذٌن ٌقومون بالتحكٌم لحسم النزاع بٌنها وٌطلق  األشخاصالدول المتنازعة هً التً تختار  أن -2
من الدول  أعضاءٌشترك فً هٌبة التحكٌم  أنمحكمة التحكٌم وٌجوز  أوعلٌه ) هٌبة التحكٌم ( 

ٌتم االتفاق علٌه من قبل الدول  أجنبًلجنة التحكٌم فً الؽالب شخص  وٌترأسالمتنازعة 
 ربٌس دولة  أوٌكون المحكم قاضٌاً  أنالمتنازعة وٌجوز 

ح تصل ها الأنالمنازعات السٌاسٌة ف أماكتفسٌر المعاهدات  القانونٌةٌختص التحكٌم بالمنازعات  -3
 للتحكٌم

المتنازعة وهذا بخالؾ  لإلطراؾالدولً ولٌس ترضٌة  القانونٌصدر قرار التحكٌم طبقاً لقواعد  -4
 الوسابل السٌاسٌة فهً فً الؽالب ترضٌة لهم

تتبع محكمة التحكٌم اإلجراءات التً تتبعها محكمة العدل الدولٌة وتستمع وتطلع على طلبات  -5
 األخرى األدلة مرافعة علنٌة وتستمع لشهادات الشهود والمتنازعة ووكالبهم وتجري ال اإلطراؾ

 الموقع المتنازع علٌه  إلىوتنتقل 
المتنازعة به وٌعد قرارها  اإلطراؾتصدر محكمة التحكٌم قرار الحكم بصورة علنٌة و تبلػ  -6

 -أي جهة وتلتزم الدول المتنازعة بتنفٌذ قرار هٌبة التحكٌم أماٌجوز الطعن فٌه  قطعٌاً ال
تحكٌم  أما وتفاق علٌه بعد نشوء النزاع تحكٌم اختٌاري ٌتم اال أماكٌم ٌكون على نوعٌن والتح

 (.1وهو التحكٌم الذي ٌتم االتفاق علٌه بٌن الدول قبل نشوء النزاع) إجباري
األمر  أنه ال توجد قواعد خاصة بالتحكٌم الذي تكون المنظمة الدولٌة طرفاً فٌه وأنٌتضح مما تقدم 

ما تم االتفاق على قواعد وإجراءات معٌنة وجب االلتزام  فإذاٌخضع بصفة أساسٌة التفاق اإلطراؾ 
الدولً  القانونإحكام  إلىتعذر حصوله فوجب الرجوع  أوبذالك وفً حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق 

(2.) 
تقع فً البحر قضٌة للتحكٌم فً الوقت الحاضر هً) قضٌة حنٌش( وهً جزٌرة  أحدثولعل 
الجزٌرة لها واستخدمت القوة  عابدٌهوقد ادعت كل من الدولتٌن  وارٌترٌابٌن الٌمن  األحمر

 وارٌترٌاحٌنما وقع الٌمن  21/5/1116بتارٌخ  أخٌراالنزاع  وانتهىالعسكرٌة من قبل كال البلدٌن 
للتحكٌم  األحمربحر فً بارٌس اتفاقاً مبدبٌاً ٌنص على عرض النزاع بٌنهما على جزر حنٌش فً ال

ً وارتٌرٌا بتروس سالومون بالتوقٌع على هذا ناالدولً وقام وزٌر خارجٌة الٌمن عبد الكرٌم االرٌ
االتفاق فً مقر وزارة الخارجٌة الفرنسٌة وكما وقعا بصفة شهود كل من وزراء خارجٌة فرنسا 

 (.3)سٌوم مسفٌن وإثٌوبٌاهٌرفٌه دوشارٌت ومصر عمرو موسى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها 812ص-مصدر سابق-د.غالب عواد حوامدة -د.سهٌل حسٌن الفتالوي -8

 .759ص-7119 - أنعم- دار الثقافة للنشر  -8ط – مسؤولٌة المنظمات الدولٌة-د.عبد الملك ٌونس محمد  -7

 .788ص-مصدر سابق -ناد.عبد الكرٌم علو -4
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 الخاتمة

من خالل دراستنا لموضوع البحثث اتضثح لنثا بثان النثزاع الثدولً هثو االدعثاءات المتناقضثة بثٌن        

تتطلب تسوٌتهما بموجب قواعد القانون الدولً وهذه النزاعات امثا تكثون بثٌن دولتثٌن او  أكثردولتٌن او 

 آنثذاكالى الحرب كوسٌلة لحل المنازعات الثً كانثت تفشثل  اللجوءبٌن اكثر من دولتٌن وكان قدٌما  ٌتم 

شثب بٌنهثا الى القثوة لحثل المنازعثات التثً تن القانون الدولً عكفت الدول اللجوء وبعد تطور مستمر فً

وحاولثثت عقثثد معاهثثدات فٌمثثا بٌنهثثا لتسثثوٌة هثثذه المنازعثثات وتعثثد االمثثم المتحثثدة وبحثثث نموذجثثا مثالٌثثا 

كثٌراً فً الحث على حل المنازعات بالطرق السلمٌة وترجمة دورهثا هثذا للمنظمات الدولٌة فقد ساهمت 

ذ تثدخلوا فثً كثٌثر مثن من خالل نشثاط أجهزتهثا الفعالثة وخاصثة مجلثس االمثن ومحكمثة العثدل الدولثة ا

ومثن خثالل هثذا البحثث توصثلنا الثى  المنازعات التً عرضثت علثٌهم وحثاولوا حلهثا بثالطرق السثلمٌة .

 بعض النتابج والتوصٌات

 النتائج -أوال: 

ـ ان من النتابج التً تثم التوصثل الٌهثا مثن خثالل هثذه البحثث هثو ان المنازعثات الدولٌثة فثً العصثور 1
اسثثٌة  اي دور لكثثن بعثثد تطثثور المجتمعثثات مبواسثثطة القثثوه اذ لثثم تكثثن للطثثرق الدبلوالقدٌمثثة كانثثت تحثثل 

والدول أدركت الدول حجم الدمار والخراب واآلثار السلبٌة التً تركتهثا الحثروب السثابقة لثذالك عمثدت 
 ور القانون الدولً والعالقات بٌن الثدول الثى عقثد معاهثدات واتفاقثات لحثل النزاعثات التثًطالدول بعد ت

 القوه. إلىكانت تنشب بٌنها دون اللجوء 

قثد عمثدت فثً مٌثاقهثا  1145تمر سثان فرانسٌسثكو مثن خثالل مثؤ  مة األمم المتحدة بعد إنشاءهاـ منظ2
استخدام القوه ولعبت دور كبٌر فً حل المنازعات بالطرق عرضت علٌهمثا  مثن  إلى لجوءتحرٌم ال إلى

ٌة العامثة اذ ان هثذٌن الجهثازٌن  قثد عرضثت علٌهمثا خالل عمل أجهزتها وخاصة مجلس األمن والجمع
 ببذل الجهود لحلها بالطرق السلمٌة. االعدٌد من المنازعات الدولٌة وقامو

ـثث ان األمثثم المتحثثدة  ومثثن خثثالل مٌثاقهثثا قثثد وضثثعت الطثثرق األساسثثٌة التثثً ٌثثتم اللجثثوء إلٌهثثا لحثثل 3
 .المنازعات الدولٌة بالطرق السلمٌة

 التوصٌات -ثانٌاً: 

ـ فً وقتنا الحاضر وخاصة فً ظل زٌادة عدد األزمات والتوتر فً العالقثات بثٌن الثدول ٌجثب فسثح  1
 المجال أمام األمم المتحدة لكً تأخذ دورها فً حل المنازعات بالطرق السلمٌة.

ٌثة لنشثر ثقافثة السثلم االجتمثاعً والتسثامح ونبثذ فكثرة القثوه كوسثٌلة وـ العمل على عقد مثؤتمرات توع2
 لمنازعات وتشبت كل دولة بما لدٌها من قوة فً عالقتها مع ؼٌرها من الدول.لحل ا

ـ العمل وبشكل جدي على فرض العقوبات والؽرامثات القاسثٌة علثى الثدول التثً تنتهثك أحكثام المٌثثاق 3

وتلجا القوه ولكن ذالك الٌعنً فصل ألدولثه التثً تخثل بالتزاماتهثا الن عقوبثة الفصثل تترتثب علٌهثا اثثأر 

 .اٌجابٌة اثأرمما ٌمكن ان تحققه من  أكثرٌة سلب


