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   مقدمة أولا.

  تمهيد .أ 

باقتراحعملا)آلكو(فريقيةاإل-اآلسيويةالقانونيةالستشاريةاللمنظمةالعامةاألمانةأعدت .1

آلكولمنظمةالمؤقتاألعمالجدولعلىللمنازعات"السلمية"التسويةموضوعلعرضاليابانحكومة

الضوءلتسليطالموضوعهذاحولأوليةدراسة،آلكولمنظمةوالخمسينالسابعةالسنويةالدورةفيلتُناقش

إلىللحاجةمدركااالنطاقواسعانتقائينطاقلهايكونأنيجبالتيللموضوعالعريضةالخطوطعلى

تفعيلإلىالمسعىيهدفاألعضاء.الدولفيهاتنظرلكيبالموضوعصلةاألكثربالجوانباالحتفاظ

الموضوعمناألدقالجوانبفيآلكومنظمةفياألعضاءالدولقبلمناألجلوطويلةمستمرةمشاركة

المئويةالذكرىفيللنزاعاتالسلميةالتسويةعندراسةإجراءأنالعامةاألمانةترىالقادمة.األوقاتفي

منالممارسة.لهذهالموضوعيةاألهميةيعززعالميااإرثاابالسلمالموقرالتزامهيعدوالذيمانديللنيلسون

الرسولانديغالمهاتمالألسطوري151الذكرىاحتفاالتسيشهدالقادمالعامأننذكرأنأيضااالمهم

والمنظماتالمتحدةلألممسسيةالمؤالجهودالسلمقضيةفيإسهامهيكملالذيعنفعدموللسلمالعالمي

المرجو منللنزاعات.السلميالحلخللمنالعالميللمجتمعاألخلقيالنسيجلتعزيزالمشتركةالحكومية

المستقبلفيللعمللألمامالمساررسمشأنهامنالتيوالخمسينالسابعةالسنويةالدورةمداوالتتتمأن

   الموضوع.هذابشأن

فيالرغبةإنلإلعجاب.مثيربشكلالعصورعبرتقدمترحلةوهالسلمإلىيةاإلنسانسعي .2

التاريخعهودمنالعديدشهدتحيثلإلنساناألخلقيةالطبيعةمنيتجزأالجزءهيوالوئامالسلم

اتصفتالجماعي.القتلعملياتفيذروتهاوبلغتتصورهايمكنالوحشيةعلىتنطويدمويةصراعات

علىوقدرتهاالجماعيةلإلنسانيةالسلميالتصرففيباإليمانقويبشعورالثانيةالعالميةالحربآثار

علمةالمتحدةاألممإنشاءيمث لالمصحوبة.وأهوالهاالمسلحةالصراعاتفياللعقلنيةمنالتخلص

للنزاعاتالسلميةتسويةالكانتالعالميين.ستقرارواالبالسلمالثابتبالتزامهاددالصهذافيبارزة

الرؤية.لهذهاألساسيالركنالقوةاستخدامإلىاللجوءدونجيدبشكلومقبولةقانونيةقنواتباستخدام

علىالحفاظهوالمتحدةاألمممنالغرضأنعلىالضوءاألولالفصلفيالمتحدةاألممميثاقيسلط

إلىتؤديقدالتيالمنازعاتتسويةإلىالسلميةالوسائلتؤديانيمكنالغايةلهذهوتحقيقااواألمنالسلم

للسلم.خرق
1
السلميةبالوسائلنزاعاتهمتسويةالمتحدةاألممأعضاءمن.يُطلب

2
السادسالفصليسرد.

                                                 
 

1
التياألخطاروإزالةلمنعفعالةجماعيةتدابيراتخاذالهدف:ذلكولتحقيقالدوليينواألمنالسلمعلىالحفاظ"1 الفقرة ،1 المادة

بالطرقوالوصولالسلمانتهاكاتمنغيرهاأوالعدوانأعمالوقمعالسلمانتهاكاتمنغيرهاأوالعدوانأعمالولقمعالسلمتهدد

السلم."خرقإلىتؤديقدالتيالدوليةالحاالتأوالنزاعاتتسويةأووالتكيفالدوليوالقانونالعدالةمبادئمعيتفقوبماالسلمية



2 

 

المنازعاتلتسويةمحددةأساليببعضذلكإلىباإلضافةالسلميةبالطرقالمنازعاتتسويةيتناولالذي

للخطرالدوليينواألمنالسلمصونالنزاعيُعرِّضأنالمرجحمنكانإذاتمادهااعينبغيالتي
3
صرحت.

أن"يجببأنقاطعبشكلالعسكريةوشبهالعسكريةاألنشطةقضيةفيحكمهافيالدوليةالعدلمحكمة

تمالتيحرمةمُالطبيعةذاتللمبادئمكملمبدأوهوالدوليالقانونمبادئمنآخرمبدأالمحكمةتتذكر

أنينبغينزاعأيفياألطرافبأنالقائلالمبدأاليوم:عالمفيأساسيأمرهوماواحترامأعلهبحثها

الدوليين.واألمنالسلمصونتهديدفييستمرقدنزاعأيسيماوالالسلميةبالوسائلحلإيجادإلىتسعى

السلميةالوسائلمنعددإلىالمتحدةاألممميثاقمن11المادةفيعليهوالمنصوصأيضااالمبدأهذايشير

".أيضااالعرفيالقانونوضعإلىيرويشالمتاحة
4

 

القراراتمنعددخللمنللمنازعاتالسلميةالتسويةمبدأبقوةجانبهامنالعامةالجمعيةدتأك  .1

1721أكتوبر/األولتشرين22المؤرخ(25)2222القرارذلكفيبما
5
المؤرخ(25)2212والقرار

1721ديسمبر/األولكانون12
6
1785نوفمبر/الثانيتشرين8المؤرخ40/9والقرار

7
أكثرأنغير.

                                                                                                                                           
 

2
والعدالةالدوليينواألمنالسلميعرضالنحوعلىالسلميةبالوسائلالدوليةمنازعاتهماألعضاءجميع"يحل3 الفقرة ،4 المادة

للخطر."

 
3
تسعىأن:أوالاللخطر،الدوليينواألمنالسلمصوناستمرارهيُعرضنزاعأيفياألطرافعلىيجب”:1 الفقرة ،33 المادة

ترتيباتأووكاالتإلىاللجوءأوالقضائيةوالتسويةوالتحكيموالمصالحةوالوساطةواالستجوابالتفاوضطريقعنحلإيجادإلى

اختيارهم."منأخرىسلميةوسائلأوإقليمية

 
4
تقارير(األمريكيةالمتحدةالوالياتضدنيكاراغوا)وضدهانيكاراغوافيالعسكريةوشبهالعسكريةباألنشطةالمتعلقةالحالة

.271الفقرة،125الصفحةفي1782لعامالدوليةالعدلمحكمة

 
5
الدولبينوالتعاونالوديةبالعلقاتالمتعلقةيالدولالقانونمبادئاحترامعلىعزمناجديدمننؤكد":3 الفقرة ،4242 القرار

واالقتصاديةالسياسيةنظمهاعنالنظربغضالدولجميعبينالعلقاتهذهلتطويرجهدناقصارىسنبذلالميثاق.مقاصدلتحقيقسعياا

فيهتمتنعأنيجبالذيالمبدأالدول،بينالسيادةفيالمساواةمبدأسيماوالالميثاقبمبادئالصارمالتقيدأساسعلىواالجتماعية

 تسويتهاومبدأدولةأليةالسياسياالستقللأواإلقليميةالسلمةضداستخدامهاأوالقوةباستخدامالتهديدعنالدوليةعلقاتهافيالدول

أنالدولوواجبدولةأليلمحليةاالقضائيةالواليةداخلالمسائلفيالتدخلعدموواجبالسلمية بالوسائل الدولية نزاعاتها لحل

التطويريتقدمأنيجبللميثاق.وفقاابهاتعهدتالتيااللتزاماتنيةبحسنالدولتنفذأنومبدأللميثاقوفقاالبعضبعضهامعتتعاون

أجلمنالمتحدةاألممرعممناألولىوالعشرينالخمسالسنواتخللهامتقدمفيهماأحرزاللذينوتدوينهالدوليللقانونالتدريجي

بالعلقاتالمتعلقةالدوليالقانونمبادئقانونإعلنباعتماداليومخاصبشكلنرحبالصددهذاوفياألممبينالقانونسيادةتعزيز

 المتحدة."األمملميثاقوفقااالدولبينوالتعاونالودية

النزاعاتوتحدثالمتحدةاألممحققتهاالتياإلنجازاتمنبالرغمألمناانعداممنخطيروضعالمنظمةيجابةيزال"ال:2 الفقرة

التخلفمنالبشريةمنكبيرجزءويعانياألسلحةوإنفاقالتسلحسباقالوقتنفسفييستمربينماالعالممنمختلفةأنحاءفيالمسلحة

الدوليين"واألمنالسلم"صونالمتحدةلألمماألساسيةمةبالمهللوفاءملموسةخطواتاتخاذعلىتصميمناجديدمننؤكداالقتصادي.

ينفصلالارتباطاااالقتصاديةوالتنميةالسلحبنزعالمتعلقةتلكسيماوالاألخرىالحاسمةالمشاكلمنالعديدحلبهيرتبطحيث

 الدول جميع ندعوالميثاق.معيتماشىبمامالسللحفظالمتحدةاألممعملياتلتنفيذفعاليةأكثرإجراءاتبشأناتفاقإلىوالتوصل

 الميثاق في عليها المنصوص بالوسائل الدولية والصراعات للنزاعات السلمية التسوية إلى األحيان من كثير في اللجوء إلى األعضاء

 الصلة ذات الهيئات من الستفادة مع القضائية والتسوية والتحكيم والمصالحة والوساطة والتحقيق التفاوض طريق عن سيما ول

."اختيارهم من أخرى سلمية وسائل أو إقليمية ترتيبات أو وكالت إلى اللجوء خالل من وكذلك القتضاء حسب المتحدة األمم

 
6
 الخاص اإلعالن .1721 ديسمبر / األول كانون 12 في والعشرين( )الخامس 4232 رقم العامة الجمعية اعتمدته الذي القرار

المنصوصواألساليبالوسائلتنفيذتحسينإلىوالسعيالكاملاالستخدامعلىاألعضاءالدوليحث:2 الفقرة الدولي، األمن بتعزيز

الدوليينواألمنالسلمصوناستمرارهايعرضأنالمرجحمنحالةأيأونزاعأليحصرااسلميةتسويةأجلمنالميثاقفيعليها

 الترتيبات أو الوكالت إلى واللجوء القضائية والتسوية والتحكيم والمصالحة والوساطة والستجواب التفاوضذلكفيبماللخطر

علىينبغيأنهالمفهومومناختيارهممنىخرأ لميةـس سائلو أو ملعاا يناألم يمساع كلذ في بما الحميدة والمساعي يميةاإلقل

قبلمنعامةكقاعدةتُحالأنيجبالقانونيةالمنازعاتأنالحاالتأوالنزاعاتلهذهالتصديفيأيضاايراعيأناألمنمجلس

.للمحكمةاألساسيالنظامألحكاموفقااالدوليةالعدلمحكمةإلىاألطراف

http://www.un-documents.net/icj-s.htm
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بينوالتعاونالوديةبالعلقاتالمتعلقةالدوليالقانونمبادئإعلنكانتالصددهذافيشموالاالجهود

((25)2225ر)القراالمتحدةاألمملميثاقوفقااالدول
8
للمنازعاتالسلميةالتسويةبشأنمانيلوإعلن

(37/10)القرارالدولية
9
تهددقدالتيوالحاالتالمنازعاتوإزالةمنعإعلنأيضااالجهودهذهتشمل.

بتقصيالمتعلقواإلعلن(43/51)القرارالمجالهذافيالمتحدةاألممودورالدوليينواألمنالسلم

 (.46/59)القرارالدوليينواألمنالسلمصونمجالفيالمتحدةاألممقبلمنالحقائق

أوالتحكيمأوالتوفيقأوالتفاوضمثلالسلميةبالوسائلالدوليةالنزاعاتجميع"تسويةمبدأكان .2

أحدمتحدة"الاألمملميثاقوفقااالطرفانيختارهاالتياألخرىالسلميةالوسائلعنفضلاالقضائيةالتسوية

الختاميالبيانقدم.1755أبريل/نيسانفيالتاريخيباندونغمؤتمرمنللخروجالرئيسيةاإلعلنات

بلدانبينفيماللتعاوناألساس)إندونيسيا(باندونغفي1755لعامأفريقيا-آسيامؤتمرعنالصادر

أعلنتوالثقافية.والتكنولوجيةاسيةوالسياالقتصاديةالمجاالتلتطويرملموسةمقترحاتمعالجنوب

المتحدةاألممميثاقفيعليهالمنصوصالنحوعلىاإلنسانلحقوقاألساسيةللمبادئالكاملتأييدها

الدولوجميعالشعوبلجميعلإلنجازمشترككمعياراإلنسانلحقوقالعالميباإلعلنعلمااوأحاطت

فإنبالتاليالغربي.االستعماريالحكمتحتتزالالخالتاريمنفترةفيالجنوبدولكانتعندما

تدينالتيآلكولمنظمةالعامةمانةأللمتجددةصلةوجوديفترضللمنازعات"السلمية"التسويةموضوع

للجنةوالعشرينالحاديةالسنويةالدورةاحتفلتهذا.التاريخيباندونجلمؤتمرملموسةكنتيجةبأصلها

                                                                                                                                           

 
7
أقرتهالذيالدوليةللمنازعاتالسلميةالتسويةبشأنمانيلإعلنتأكيدإعادة:A/RES/40/9 ،1785 نوفمبر الثاني/ تشرين 8

أنينبغيللمنازعاتالسلميةالتسويةمسألةأنمعتبرة1782نوفمبر/الثانيتشرين15فيالمؤرخ37/10قرارهافيالعامةالجمعية

 المتحدة.واألممالدوللجميعرئيسيااشاغلاتشكل

 طريق عن نزاعاتها تسويةفيقدمااوالمضيالفورعلىالمسلحللعملحدلوضعالمتنازعةالدولإلىمهيباانداءاتوجه.1

 .األخرى السلمية والوسائل المفاوضات

 الصراعات لحلالمتحدةاألممميثاقومبادئلمقاصدوفقاابهاتعهدتالتيلللتزاماتوالمتسقالتاماالمتثالإلىالدولجميعتدعو2

.األخرى للدول الداخلية نالشؤو في تدخل أي أو استخدامها أو القوة باستخدام التهديد عن والمتناع السلمية بالوسائل والنزاعات

 
8
 بالوسائل الدولية منازعاتها بتسوية الدول قيام مبدأ:1721 أكتوبر / األول تشرين 42 في A/RES/25/2625 الوثيقة اعتمدت

 للخطر. والعدالة الدوليين واألمن السلم يعرض ل نحو على السلمية
 للخطر.الدوليانوالعدالةواألمنالسلميتعرضالبحيثالسلميةبالوسائلاألخرىالدولمعالدوليةمنازعاتهادولةكلتسوي

 أو التوفيق أو الوساطة أو الستجواب أو التفاوضطريقعنالدوليةللنزاعاتوعادلةمبكرةتسويةإلىعليهبناءاالدولتسعى

 يتفق تختارها. التي السلمية الوسائل من غيرها أو اإلقليمية الترتيبات أو الوكالت إلى اللجوء أو القضائية التسوية أو التحكيم

 التسوية.هذهمثلعنالبحثبغايةوطبيعته النزاع لظروف مناسبة تكون قد التي السلمية الوسائل تلك على الطرفان

بأيحلإلىالتوصلعدمحالةفيعليها يتفق أخرى سلمية بوسائل النزاع تسوية إلى السعي مواصلةواجبالنزاعأطرافيتحمل

 أعله.المذكورةالسلميةالوسائلمن

السلمصونلتعريضالحالةتفاقمإلىيؤديقدإجراءأياتخاذعناألخرىالدولوكذلكدولينزاعأيفياألطرافالدولتمتنع

 المتحدة.ماألمومبادئلمقاصدوفقااوتتصرفللخطرالدوليينواألمن

 إجراء قبول أو اللجوء يعتبر ل للوسائل. الحر الختيار لمبدأ ووفقاا  للدول السيادة في المساواة أساس على الدولية المنازعات تُسوى

 يف المساواة مع متعارضاا  فيها أطراف هي التي المستقبلية أو القائمة بالمنازعات يتعلق فيما بحرية الدول عليه تتفق الذي التسوية

 .السيادة

الدوليةالمنازعاتبتسويةالمتعلقةتلكسيماوالالميثاقفيالساريةاألحكاممنينتقصأويجحفماالسابقةالفقراتفييوجدال

السلمية.بالطرق

 
9
A/RES/37/10، 1784 نوفمبر / الثاني تشرين 15 ،28 العامة الجلسة.
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فريقياإلللمؤتمر25بالذكرىإندونيسيافيم1781عامفيفريقيةاإلاآلسيويةقانونيةالاالستشارية

 باندونغ(.)مؤتمرم1755عامفيأقيمالذياآلسيوي
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 األخيرة والتطورات عامة لمحة ثانياا.

 الدولي؟ القانون بموجب النزاع هو ما .أ 

السلميةبالوسائلالدوليةنزاعاتهمتسويةالمنظمةأعضاءجميعمنالمتحدةاألممميثاقيطلب .5

 للخطر.الدوليينواألمنالسلميعرضالنحوعلى

نزاعاتوجودتعريفهابحكمالسلميةبالوسائلالمنازعاتبتسويةالمتعلقةاألحكامتفترض .2

واضح.مثالهيالمتحدةاألممميثاقمن11المادةلتطبيقها.
10
للوهلةضروريغيرالنزاعتعريفيبدوقد

ذلكمعذلك.يرىعندماالنزاعالشخصسيدركأنهالمرءيفترضوقدالنزاعمعنىالجميعيعرفاألولى.

يتماألحيانبعضفينزاع.موضعذاتهيكونوقدشكموضعالفعليةالممارسةفينزاعوجوديكونقد

الحاليةالتعاريفتفعللمقضائي.مجلسأودوليةمحكمةاختصاصفيطعنالأجلمننزاعوجودرفض

أنهعلى"الخلف"بلكقانونقاموسيحصرالسياق.هذافيتنشأالتياألسئلةلتوضيحالقليلسوى

معينة".قضائيةدعوىأثارالذيذلكخصوصااجدل،أو"نزاع
11
 

فينزاعوجودمسألة(ICJ)الدوليةالعدلومحكمة(PCIJ)الدائمةالدوليالعدلمحكمةتناولت .2

فيهيتبادل"موقفأنه:علىالنزاعإلىالحاالتإحدىفيالدوليةالعدلمحكمةأشارتحاالت.عدة

التزاماتبعضأداءعدمأوأداءبمسألةيتعلقفيماواضحبشكلمتعاكسةالنظروجهاتالجانبان

المعاهدات".
12
التالي:الواسعالتعريفالدائمةالمحكمةأعطت،فلسطينروماتيسمافامتيازاتقضيةفي

بينمصالحأوقانونيةنظروجهاتمعتناقضأوحقيقةأوقانونيةنقطةعلىخلفهو"النزاع

شخصين"
13
مشابهةأوصافاا(ICSID)االستثمارمنازعاتلتسويةالدوليالمركزمحاكماعتمدت.

                                                 

 
10
 :11المادة

وقبلأوالاللخطرالدوليينواألمنالسلمصوناستمرارهيعرضأنيحتملنزاعأيأطرافتسعىأنيجب .أ

التسويةأوالتحكيمأوالمصالحةأوالوساطةأوالتحقيقأوالتفاوضطريقعنحلإيجادإلىشيءكل

 اختيارهم.منالسلميةائلالوسمنغيرهاأوالترتيباتأواإلقليميةالوكاالتإلىاللجوءأوالقضائية

الوسائل.بهذهنزاعهماتسويةإلىالطرفيناالقتضاءعنداألمنمجلسيدعو .ب

 
11
الثامنةالطبعةالقانوني،بلكقاموستحرير(،)رئيسأ.غارنربريان

،
.1221صفحة،2112عام

 
12
1751األولى(،)المرحلة1751مارسآذار/11فياالستشاريالرأيورومانيا،وهنغاريابلغاريامعالسلممعاهداتتفسير

.22في،25الدوليةالعدلمحكمةباسمالمتحدث

 
13
العدلمحكمة1722،1722أغسطسآب/11فيالصادرالحكمالعظمى(،بريطانياضد)اليونانفلسطينمافروماتيسامتيازات

.11في،2رقم.أ()السلسلةالدائمةالدولية
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العدلومحكمةالدائمةالدوليالعدلمحكمةتعريفاتعلىاألحيانمنكثيرفيمعتمدة"للنزاعات"،

الدولية
14
.  

بأنهاالتعريفاتهذهالمثالسبيلعلىهافنرجيرهاردالبروفيسورمثلالباحثينبعضوصف .8

الوقتنفسفيجدااوضيقةجدااواسعة
15
تلكمنتعقيدااأكثرفهوالتقنيبالمعنىالخلفكانإذاماأي.

وجودعدمأووجوديكونفقدبحتة،أكاديميةقضيةكونهاعنبعيدااأنهأيضااالممارسةتثبتتعريفات.ال

القضائيالمجلسأوالمحكمةتصاصاختحديدفيحاسمااأمراانزاع
16
. 

نزاعوجودتحديدخللهامنيمكنالتيالوسائلعلىأمثلةهيأدناهالمذكورةالعواملبعض .7

 عليه.المحكمةتصاصاختحديدألغراض

 نزاعوجود (أ

يكفيالأياآلخر.الطرفمعنزاعوجودللجدلمثيرةقضيةفيالطرفينأحديثبتأنيكفيال .11

قبلمنإيجابيبشكليُعارضالطرفينأحدادعاءأنيثبتأنيجبنزاع.وجودإلثباتالتأكيدمجرد

مافروماتيسفيتبينكماذلكمعاآلخر.الطرف
17
المعينةملكيةالوحالة

18
أنحيثمنالنزاعلوجود

أوالشدةمنعاليةدرجةاألطرافبينالتبادالتتتطلبالجداا.منخفضاألطرافبينالمسبقالتواصل

 كاف.أمرهوالطرفينقبلمنمعارضةمواقفصياغةإنالحدة.

عليهالمدعىعترفاإذاأينزاع.وجودينفيلنالطرفينبينعلنيخلفوجودعدمفإنبالمثل .11

الطرفين.بيننزاعحالةبمثابةذلكيظلفقدعلجأسلوبتقديمفيفشلذلكومعالمدعي،بموقفببساطة

منالمتحدةلألممموقفوجودعدمأناالستشاريرأيهافيالدوليةالعدلمحكمةذكرتالمثالسبيلعلى

األممبينالرئيسيالمقرباتفاقيةوالمتعلقةالمقرفاقيةاتقضيةفينزاع،وجودينفيالالمتحدةالوالياتقبل

المتحدةوالوالياتالمتحدة
19
.  

                                                 
 

14
الموادنشرة2111،21يناير/األولكانون25فياالختصاصبشأنقرارإسبانيا،ضدمافيزينيقضيةالمثالسبيلعلى

ابريل/نيسان27فياالختصاصبشأنقرارأوكرانيا،ضدتوكيوزتوكيوز(،2111)71،72الفقرات.في،1127الدوليةالقانونية

.112،112الفقرات.في،2112

 
15
وقائعالدولية:للعلقاتكلغةالدوليالقانون،المتحدةاألممفي)معدل(لحلها"،المناسبةوالوسائلالخلفات"ملمحهافنر،ج.

.(1775)العامالدوليللقانونالمتحدةاألمممؤتمر

 
16
...فيالقانوني"النزاعهو"ماشيريور،كريستوفر

 
17
محكمة1722،1722أغسطس/آب11فيالصادرالحكمالعظمى(،بريطانياضد)اليونانفلسطينمافروماتيسامتيازات

.2رقم.أ()السلسلةالدائمةالدوليةالعدل

 
18
تقارير1722،1722يسمبرد/األولكانون21فيالصادرالحكمأولية،اعتراضاتألمانيا(،ضد)ليختنشتاينمعينةملكية

.128صفحةالدولية،العدلمحكمة

 
19
الرأي،1722يونيو/حزيران22فيالمتحدةلألممالرئيسيالمقراتفاقيةمن21المادةبموجببالتحكيمااللتزامتطبيقصلحية

.28فقرة،الدوليةالعدلمحكمةتقارير1788،1788أبريل/نيسان22بتاريخاالستشاري
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الطرفينبينللخلفيكونأنيجبأنههوالصددهذافياالعتبارفيأخذهيجبمهمآخرعامل .12

التسويةعلىالقادرالنزاعحدإلىيصلحتىبحتاانظرياايكونأالويجببعلقتهماالعمليةالصلةبعض

يرتبطأنيجبمجرد.بشكلالقانونيةالمسائلتوضيحالدوليالفصلمهمةمنليسأنهأيالقضائية.

 أكاديمي.منأكثريكونأنويجبالطرفينبينبوضوحمحددةبمشكلتالنزاع

بتقييماألرجنتينمقاطعاتبعضقامتاألرجنتين،ضدإنرونقضيةفيالمثالسبيلعلى .11

الستثمارهم.الكاملةالقيمةلتصفيةكافيةوغيرباهظةبأنهاالمطالباتأصحابوصفهاتيالالضرائب

أشاركماجمعها.يتملمولكنالضرائبتقييمتمحيثافتراضيةكانتالمطالبةبأناألرجنتينناقشت

رفضتقت.مؤقضائيبأمرأمرتالعلياالمحكمةألنإالالضرائبتُجمعلمأنهإلىالمطالباتأصحاب

افتراضمجردالنزاعبأنالظروفهذهظلفيالقبولالمحكمة
20
.  

موحدةوغيرافتراضيةالنزاعاتتكونلنأنهاالستثماريالفقهفيذلكمعالقضايابعضتُظهر .12

ضدأمريكابانبقضيةيتعلقمافيالمثالسبيلعلىبعد.يحدثلمالفعليالضررألنالقضائيللقرار

وجدتومتضاربة.وتخمينيةافتراضيةكانتالمزعومةاألضرارأنمنعليهالمدعىاشتكىاألرجنتين،

القضائية.الواليةمرحلةفياألضرارمقداربشأناليقينعدممنمعينةدرجةمنمفرالكانأنهالمحكمة

بعضأنهلةوألولإثباتعلىقادرينالمطالباتأصحابيكونأنشريطةاختصاصها،علىذلكيؤثرلم

حدثتقداألضرار
21
.  

ألغراضنزاعلنشوءالمهماألمرفإنالنزاع،فيالخاصةباألطرافيتعلقفيماأخيراا .15

المحكمةتقبللنلذلكاآلخر.الطرفيعارضهاواحدجانبمنمطالباتصياغةهوالقضائياالختصاص

تقومالذيالنزاعفيالحقيقيةباألطرافتتعلقبحججاالختصاصمرحلةفيالقضائيالمجلسأوالدولية

الموضوعيةالوقائعمرحلةفيآخرلشخصموجهةالمطالباتهذهكانتإذامافيالبتسيتمالقضية.عليه

 لإلجراءات.

 النزاعطبيعة (ب

تسويةتحقيقالمقررمنكانإذاقانوني""نزاعبوجودمشروطالوسائلهذهاستخدامإن .12

من(1)12المادةتنصاالستثماري.التحكيمأوالدوليةالعدلمحكمةمثلالقضائيةبالوسائلالنزاعات

                                                 
 

20
منازعاتلتسويةالدوليالمركزتقرير2112،11يناير/الثانيكانون12فياالختصاصبشأنقراراألرجنتين،ضدإنرون

(.2112)221االستثمار

 
21
يوليوتموز/22فيالصادرالحكمأولية،اعتراضاتاألرجنتين،ضداألرجنتيناستكشافشركةفيالتأهيلوبرنامجأمريكابان

2112.
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الدوليةالعدلمحكمةإلىالقانونيةالنزاعاتإحالةعامةكقاعدةينبغيأنهعلىالمتحدةاألممميثاق
22
تشير.

قدالتيالقانونيةالنزاعاتإلى(1)25المادةفياالستثمارمنازعاتلتسويةبالمثلالدوليالمركزاتفاقية

التحكيمأوبالمصالحةحلهايتم
23
وجودقبولتملوحتىخلفموضعالقانونيةطبيعتهذلكمعستكون.

أوالمحكمةتفتقرهنانومقانونيااليسالقضيةفيالنزاعطبيعةبأنعليهمالمدعىبعضجادلنزاع.

 القضائي.االختصاصإلىالقضائيالمجلس

منعليها.المترتبةوالنتائجالواقعيةالحاالتحيثمنأحيانااللنزاعاتالقانونيةالطبيعةُوصفت .12

الحقائقأنماطتحدداللكناالتفاق.خرقأوالملكيةنزعأومعاهدةتطبيقأوالقوةاستخدامذلكعلىاألمثلة

التيوالوصفةطرحهايتمالتيالمطالبةنوعهوباألحرىللنزاع.القانونيةغيرأوالقانونيةالطبيعةوحدها

َ النزاعكانإذاماتقررالتيهيبهاالتذرعيتم إذاقانونيااباعتبارهإالمؤهلاالنزاعيكونلنال.أمقانونياا

كانتوإذاعليهااالعتماديتمالتشريعاتأوالمعاهداتفيالمثالسبيلعلىالواردةةالقانونيالقواعدكانت

التيهيكبيرحدإلىالمدعيةالجهةفإنبالتاليالخسائر.أوالتعويضمثلقانونيةانتصافوسائلهناك

 قانوني.بشكلالنزاعتقدم

سياسيةكانتقبلهاالنزاعاتبأنئلةالقاالحجةإلىملئمغيربشكلالدوليةالعدلمحكمةنظرت .18

اإلجراءاتمنكلفيوتكراراامرارااذكرتاختصاصها.نطاقخارجكانتوبالتاليقانونيةوليست

قضيةوجودلمجردوظيفتهاعنتتخلىلنأنهاالشخصيةاآلراءإلىالمؤديةاإلجراءاتوفيللنزاعالمثيرة

السياسية"األسئلة"لعقيدةرفضهاالدوليةالعدلمحكمةجددتالمثالسبيلعلىسياسية.آثارقبلهالهاكان

اإلسرائيليالجدارقضيةفي.2112عامفياالستشاريالرأيفي
24
ليسبأنهالقائلةالنظروجهةرفضت

جوانبأيضاالهاالقانونيةالمسألةأنحقيقةأمامها.المطروحللسؤالالسياسيالطابعبسبباختصاصلها

 قانونية.كمسألةطابعهامنلحرمانهاكافيةتكنلماسيةسي

  للنزاعات السياسية التسوية .ب 

إمااالحتمالين:هذينأحدعلىتنطويأنيمكنالدوليالقانونفيللنزاعاتالسلميةالتسويةإن .17

جانبمنالخلفاتلحلمحاولةالسياسيةاإلجراءاتتتضمنالقضائية.األحكامأوالسياسيةاإلجراءات

منالقضائيةاألحكامتشملالنزاعات.لتسويةتحكيمية/قضائيةأساليبإلىاللجوءدوننفسهااألطراف

                                                 

 
22
 (:1)12المتحدةاألممميثاق

كقاعدةالقانونيةالنزاعاتتشيرأنيجبأنهاالعتبارفييأخذأنالمادةهذهبموجبالتوصياتتقديمعنداألمنمجلسعلى"ينبغي

للمحكمة."األساسيالنظامألحكاموفقااالدوليةالعدلمحكمةأطرافقبلمنعامة

 
23
(.1725االستثمارمنازعاتتسويةاتفاقية)األخرىالدولومواطنيالدولبيناالستثمارمنازعاتتسويةاتفاقية1725

 
24
تقرير2112،2112يوليوتموز/7فيالصادراالستشاريالرأيالمحتلة،الفلسطينيةاألرضفيجدارلبناءالقانونيةالنتائج

.112الدوليةالعدلمحكمة
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خللمنأوالتحكيمطريقعنإمامحايدثالثطرفقبلمنوالقانونيةالوقائعيةالقضاياتحديدأخرىجهة

 النزاعات.لتسويةالرئيسيةياسيةالسالطرقبعضالجزءهذايناقشبها.معترفدوليةقضائيةهيئة

 التفاوض (أ

النظربصرفالمنازعات.لتسويةاألساسيةالطرقأكثرهوالتفاوضأنواسعنطاقعلىيُعتقد .21

بينالمواجهةعلىينطويماعادةاستخداماا.المنازعاتتسويةأشكالأكثرأيضاافهوأبسطهاكونهعن

أعربالتيللمخاوفالمشتركالتقديرخللمنالمتضاربةراءاآلبينالتوفيقبهدفالمتنازعةاألطراف

النزاعاتتسويةطرقعنكثيراايختلفالصددهذاوفيثالثطرفدوريتخيلالإنهاآلخر.الجانبعنها

أخرىطرقأمامالطريقتمهدأنيمكنألنهاالمنازعاتلتسويةأخرىألساليبمقدمةأنهاكمااألخرى.

لتسويةاألساسيةالطريقةيجعلهاممالألطرافالمزايامنالعديدالمفاوضاتتقدمزعات.المنالتسوية

المتنازعةاألطرافبينالموجودةالخلفنقاطتوضيحعلىيساعدفإنهاألشياءجميعبينمنالنزاعات.

ضمانيوجدالبينماالنزاع.لتسويةالممكنةالمتنوعةالحلولعلىالضوءإلقاءإلىباإلضافةمتبادلبشكل

بحقتطالبأنيمكنفإنهاالحاالت،معظمفيحتىأوالحاالتجميعفيتنجحقدالمفاوضاتبأنحتمي

منلتطلعاتهاوحساسيتهاوتعاطفهامرونتهاسلمتتصدروأخرىالمنازعاتلتسويةطريقةأقدمأنها

أنعلىالبحارقانوناتفاقيةمن(1)281المادةمثلالمعاهداتأحكامبعضتنصالمعنية.األطراف

منغيرهاأوالتفاوضطريقعنالتسويةبشأناآلراءتبادلالسرعةوجهعلىالنزاعأطراف"تشرع

السلمية".الوسائل
25


بذلينبغيأنهالواضحمنالمنازعات،لتسويةكوسيلةالمفاوضاتبمواصلةالتزاميوجدحيثما .21

"األطرافأنالمحكمةرأتالطريقة.هذهباستخدامسلميةنتيجةإلىصلللتوالصددهذافيالجهودأفضل

وليسالشمال،لبحرالقاريالجرفقضيةفياتفاقإلىالتوصلبهدفمفاوضاتفيبالدخولملزمة

بأنيتصرفوابأنملزمونإنهم...المسبقالشرطمنكنوعللتفاوضرسميةبعمليةالمرورمجرد

التفكيردونموقفهعلىمنهماأييصرعندماعليهالحالهويكونلنالذياألمرمغزى،ذاتالمفاوضات

عليه"تعديلأيفي
26
. 

                                                 

 
25
هذهتطبيقأوبتفسيريتعلقفيمااألطرافالدولبيننزاعينشأعندما.1البحار:لقانونالمتحدةاألمماتفاقيةمن281المادة

منغيرهاأوبالتفاوضتسويتهابشأناآلراءتبادلطريقعنالسرعةوجهعلىيشرعواأنالنزاعأطرافعلىيتعيناالتفاقية،

 السلمية.الوسائل

تسويةإلىالتوصلعندأوتسويةدونالنزاعهذالتسويةاإلجراءإنهاءتمحيثاآلراءتبادلإلىتسارعأناألطرافعلىيجبكما.2

 التسوية.تنفيذطريقةبشأنالتشاورالظروفوتتطلب



 
26
21بتاريخحكمهولندا(/تحاديةاالألمانياجمهوريةالدنمارك،/االتحاديةألمانيا)جمهوريةالشماللبحرالقاريالجرفحاالت

JUD-19690220-/051 related/51-cij.org/files/case-http://www.icj-01-منإليهالوصولتم،1727فبراير\شباط

EN.pdf-002118يوليو\تموز11في.

http://www.icj-cij.org/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-00-EN.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-00-EN.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-00-EN.pdf
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بالضرورةيعنيالبالتفاوضااللتزامأنحيثالنزاعلتسويةالجادةالجهودجميعتوظيفيتطلب .22

ضد)األرجنتيناللبمطاحنقضيةفيالدوليةالعدلمحكمةارتأتنتيجة.إلىللتوصلالتزاموجود

المفاوضاتخللمنتسويةإلىللتوصلالجهودقصارىبذلالطرفينعلىينبغيأنه(أوروغواي
27
.

جهودهيبلشكلياتمجردالمفاوضاتتكونأنينبغيالأنهالنوكسالكوقضيةفيالتحكيمفيُذكر

استخدامهاأوالنوويةباألسلحةديدالتهمشروعيةفيالدوليةالعدلمحكمةأشارتنية.بحسنتُتخذحقيقية

نزعفيفعالةتدابيرباتخاذااللتزامأنإلىالنوويةاألسلحةانتشارعدممعاهدةمنالسادسةالمادةسياقفي

معينمسارتبنيخللمنالنوويةاألسلحةسلحنزعأيمحددة،نتيجةإلىللتوصلالتزامهوالسلح

 المذكورة.النتيجةإلىالتوصلبهدفحسنةبنيةاتالمفاوضوراءالسعي-للسلوك

والوساطةالحميدةالمساعي (ب

خلفعلىالمنازعاتلتسويةثالثطرفتوظيفعلىوالوساطةالحميدةالمساعيتنطوي .21

اأودولةالثالثالطرفيكونقدالمفاوضات. تحفيزعلىتعملحكوميةغيرأودوليةمنظمةأوفردا

األخرىالمنازعاتتسويةطرقعنتختلفإنهاللطرفين.مفيدةتسويةإلىللتوصلالمتنازعةاألطراف

يتمحينفيالمنازعات.تسويةمعاييرعلىالمناورةعلىدرةوالقالمرونةتوفرالتيالمقنعةطبيعتهابسبب

المنصبينطوياالثنين.بينطفيفةاختلفاتهناكمترادفبشكلوالوساطةالحميدةالمساعياستخدام

مفاوضات.فيللدخولالمتنازعةاألطرافعلىللتأثيرفرديثالثطرففيهيسعىسيناريوعلىالجيد

التفاوضعمليةفيثالثطرفمنالنشطةالمشاركةعلىأخرىحيةنامنالوساطةتنطوي
28
ذلكمع.

أكثرتصبحبينهماالفوارقفإنالمنازعات،لتسويةطريقتينبينللتمييزالعمليةالصعوباتإلىوبالنظر

ا. دورالأواليابانيةالروسيةالحربإنهاءفي1712عامفياألمريكيالرئيسلعبهالذيالدورإنوضوحا

توضيحيةأمثلةيهباريسفيفيتناموشمالالمتحدةالوالياتبينالمفاوضاتإطلقفيفرنسالعبتهالذي

الحميدةللمساعي
29
واألرجنتينتشيليبينبيغلقناةنزاعفيالثانيبولسيوحناالبابالعبهالذيالدورإن.

                                                 
 

27
منإليهالوصولتم،2111أبريل\نيسان21حكمأورجواي(ضد)األرجنتينأوروغواينهرعلىالطحنبآالتالمتعلقةالحالة

EN.pdf-00-01- JUD-20100420-related/135/135-cij.org/files/case-icjhttp://www.،يوليو\تموز31في

2118.

 
28
غيت،غولدنبجامعةالحقوقكليةسوكاريتكول،سومبونجبقلماإلقليميةاالختلفاتلتسويةسلميةكوسيلةالجيدة""المكاتبانظر

منيهإلالوصولتمالرقمي،غيتغولدنجامعةقانون

https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi؟pubs = context & 1549 = articleتموز11في\

.2118يوليو

 
29
http://russojapanesewar.com/TR.html،11فيإليهالوصولتم

يوليو\تموز
فيالوساطةفيفرنساودور2118

منإليهالوصوليمكنلوديرأنوكقبلمن1721-1721فيتنام،حربإلنهاءللسلمباريسمفاوضات

file:///C:/Users/secretariat3/Downloads/Dans%20les%20Coulisses%20A.M.F.%20Lodder.pdf, on 30 

July, 2018. 

 .2118يوليو\تموز11في



http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf
https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1549&context=pubs
http://russojapanesewar.com/TR.html
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المنازعاتلتسويةجراءكإللوساطةناجحااملذااباعتبارهترحيبموضعدائمااكان
30
مكتبلعبلقد.

إلى1788لعامجنيفاتفاقاتأشارتالنزاعات.تسويةفيقوياادورااتاريخيااالمتحدةلألممالعاماألمين

 الصدد.هذافيالعاماألمينلممثلاإليجابيةالمساهمة

الحميدةالمساعيبالمتعلقةالقواعدمنالعديد1712و1877لعاميالهاياتفاقياتتتضمن .22

تقديمفيالحقالمعاهداتعلىالموقعةاألطرافلدىأنهاألخرىالجوانببينمنأُشيروالوساطة.

منوديغيرعملاتعتبرالالحقممارسةوأنالعدائيةاألعمالخللحتىالوساطة،أوالحميدةالمساعي

لألطرافالفنيةالناحيةمنملزمةليستةالوساطوإجراءاتالحميدةالمساعيإنالطرفين.منأيجانب
31


 األخرى.الدبلوماسيةالتسويةأساليبغرارعلى

تحقيق (ج

تسويةطرقجميعبينمنالواقعيةالمسائلحولاآلراءاختلفلتسويةالتحقيقاستخداميتم .25

بالتحقيقالمتعلقةاألحكاموضعتمالسيناريوهات.هذهمثلفيتحقيقلجنةإلىعادةااللجوءيتمالنزاعات.

لجانمنالحقائقالتقصييقطعأنيمكنللتحكيم.مناسبكبديل1877لعامالهايمؤتمرفيمرةألول

مواقفحولموثوقةآراءتقديمخللمنمكنهمحيثللمنازعات.السلميةالتسويةفيطويلاشوطااالتحقيق

الصارمةالحقائقتقصيعمليةيتجاوزونقدنهمأمنالرغمعلىالنزاعحلعمليةتعزيزمعينةواقعية

 القانونية.المسائللتحديد

البريطانيةالصيدقواربعلىعرضيااإطلقااتضمنتوالتي1712عامدوجربنكحادثةكانت .22

االروسيةالبحريةسفنقبلمن الهايأحكاموضعتناجح.تحقيقإلىاللجوءتمعندماذلكعلىمثاالا

للقضيةالسلميةالتسويةفيالدوليةالتحقيقلجنةتقريروساهمذالتنفيموضع
32
لناأثبتتالممارسةأنغير.

األحمرالتحقيقجاءالعملي.الواقعفيللغايةنادرة1712لعامالهايالتفاقيةوفقااالتحقيقلجانأن

                                                 

 
30
إليهاالوصولتم،pp.53 XXI VOLUME-1722264فبراير\شباط18بيغلبقناةيتعلقفيماوتشيلياألرجنتينبينالنزاع

 2118يوليو\تموز11فيpdf-http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXI/53.264من



 
31

منإليهاالوصولتم(،1877يوليو\تموز27)األولى()الهايالدوليةالمنازعاتلتسويةاتفاقية)أوالا(

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/hague01.aspفيالمنازعاتتسويةاتفاقية1712و2118يوليو\تموز27في

--content/uploads/sites/175/2016/01/1907-cpa.org/wp-https://pcaمنإليهاالوصولتمالتيالهاديالمحيط

Disputes.pdf -International2118يوليو\تموز27في.

 
32
إليهالوصولتم،1712نوفمبر(\الثانيتشرين25)12بطرسبرجسانتإعلنمنالسادسةللمادةوفقااوضعالمفوضين،تقرير

 .2118يوليو\تموز11في،doggerbank.htm_1905.02.26/القرارات/http://www.worldcourts.com/ici/engمن



http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXI/53-264.pdf
http://avalon.law.yale.edu/19th_century/hague01.asp
http://avalon.law.yale.edu/19th_century/hague01.asp
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/01/1907-Convention-for-the-Pacific-Settlement-of-International-Disputes.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/01/1907-Convention-for-the-Pacific-Settlement-of-International-Disputes.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/01/1907-Convention-for-the-Pacific-Settlement-of-International-Disputes.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/01/1907-Convention-for-the-Pacific-Settlement-of-International-Disputes.pdf
http://www.worldcourts.com/ici/eng/decisions/1905.02.26_doggerbank.htm
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فاصلبعددنماركيةماكأسحمايةوسفينةبريطانيةصيدسفينةبينوقعحادثبشأن1722لعامالصليبي

السابقة.منذسنةأربعينمنزمني
33
 

التحقيقلجنةقياماحتمالتزايدالمنازعاتلتسويةكطريقةبالتحقيق،المتعلقةالغريبةالمسائلمن .22

أعلهالمذكورةالصليبياألحمرحالةللقضية.الواقعيةالجوانبتتجاوزمعينةقضائيةقراراتبإصدار

التيالمزعومالغتيالتشيليتدفعهاأنيجبالتيالتعويضاتتحديدعلىتنطويالتيوموفيتيتيليهوحالة

النُهجإنقيلالقضائية.القراراتبعضالتحقيقلجانفيهحددتحالتانهماالعاصمة،واشنطنفيبهاتقوم

مسالم.طابعوذاتةتصالحيأكثركانتالتياألقدماللجانعنكثيرااتختلفالتحقيقللجانالمعاصرة

الباهتالحقائقتقصيمنأبعدهوماإلىواالنتقالمعقدسؤالطرحهواليوماالتجاه
34
بالتاليالصارم.

منأيضااكانالقوانينانتهاكاتوتحديدالمعنيةالقضاياونطاقللقانونالدقيقالفرعتطبيقتحديدفإن

المختلفةالتحقيقلجانوظائف
35
مععديدة.مناسباتفيالتحقيقاستخدامإلىأيضااتحدةالماألمملجأت.

الفإنهالفعلي،الوضعمنالتحققعلىالتحرياتموضوعيقتصرأنهبماأنهإلىاإلشارةمنبدالذلك

معقولبشكلالنشطةالمشاركةتحددقدالدول.جانبمناآلليةهذهإلىاللجوءيضمنأنذاتهحدفييمكن

 النزاعات.تسويةمنالنمطهذاتجاهالدوللدىالذيموقفالثالثطرفمن

مصالحة (د

ايشكلأنيمكنتقريروتقديمنزاعفيبالتحقيقثالثطرفقيامعلىالتوفيقعمليةتنطوي .28 أساسا

اتشكلالتيالعديدةالطرقبينمنالنزاع.لتسوية الطرقمثلمثلهاوالوساطة،التحقيقمنمزيجا

ملزمةقراراتالتوفيقتقاريرفيالواردةالمقترحاتتشكلالالنزاعات،لتسويةاألخرىالدبلوماسية

بينتشاكونزاعتوفيالتي1727لعامتشاكولجنةكانتبطبيعتها.الملزمةالتحكيمقراراتعنتميزها

التيالرئيسيةالتوفيقلجانمناثنتين1722عاموسيامي،فرنسابينالتوفيقولجنةوباراغوايبوليفيا

النزاعاتتسويةآليةالتوفيقتمجيدفترةأنهاعلىإبرازهاتموالتيالقرنمناألولالنصففيوضعت
36
.

1727عامفيتنقيحهتمالذيالدولية،للمنازعاتالسلميةالتسويةبشأن1728لعامالعامالقانونيتضمن

                                                 
 

33
التحقيقلجنةعن1722مارس/آذار21فيالصادرالبريطانيالصليبيالصيدتقريرفيأثرتالتيالحوادثبعضفيالتحقيق

نوفمبر/الثانيتشرين15فيالدانمركمملكةوحكومةالشماليةوأيرلنداالعظمىلبريطانياالمتحدةالمملكةحكومةأنشأتهاالتي

.2118يوليو\تموز28فيpdf-http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/521.539منإليهالوصولتم،1721

 
34
القانونوتطبيقالحقائقتقصيبينالتوتراتإبحارالدولي:القانونفيالتحقيقلجاندورفي"تحقيقهيرك،دنفانجي.الريسا

 .512-512،(2112)الدوليللقانونالصينيةالمجلة،11الدولي



 
35

judicationad-of-form-new-a-inquiry-of-commissions-https://www.ejiltalk.org/international/،تم

.2115أغسطس\آب11فيإليهالوصول

 
36

M-154-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-https://biblio-منإليهالوصولتمتشاكو،لجنةتقرير

64_EN.pdfمنإليهالوصولتم،1722يونيو\حزيران22السيامية،الفرنسيةالتوفيقلجنةوتقرير2118يوليو\تموز22في

450.pdf-http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVIII/4332118يوليو\تموز25في. 



http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/521-539.pdf
https://www.ejiltalk.org/international-commissions-of-inquiry-a-new-form-of-adjudication/
https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-154-M-64_EN.pdf
https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-154-M-64_EN.pdf
https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-154-M-64_EN.pdf
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVIII/433-450.pdf
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVIII/433-450.pdf
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منوتتألفوالوساطة،االستفسارأساليبلتشملالنطاقواسعةاللجنةمهمةكانتالتوفيق.تتناولقواعد

ثالثة.دولمواطنيبيناتفاقيعينهمآخرينوثلثةمعارضجانبكلجانبمنأحدهميعينأفرادخمسة

سيناريوهاتمعوتتعاملأشهرستةغضونفيتكتملأنالمفترضمنكانعلنيةاإلجراءاتتكنلمبينما

اتتطلبحساسةبطريقةمعهاالتعامليتمبحيثمتباينةمختلطةقانونيةطبيعةذات امقياسا إلىمخصصا

اللزمةالسرعةجانب
37
. 

ةالمعاهدالمنازعات.لتسويةكآليةالتوفيقعلىاألطرافالمتعددةالمعاهداتمنعددينص .27

1752عامللنزاعاتالسلميةللتسويةاألوروبيةواالتفاقية1728لعامالسلميةللتسويةاألمريكية

وتتضمنالمعاهدات،قانونميثاقفيوالتحكيموالتوفيقالوساطةلجنةبشأن1722عاموبروتوكول

األوزونطبقةحمايةبشأن1785لعامفييناواتفاقيةالكاريبيشرقدولمنظمةإلنشاء1781عاممعاهدة

 المنازعات.لتسويةكآليةالتوفيقتتضمنأحكاما

-األيسلنديالنزاعهياألخيرةاآلونةفيجرتالتيالتوفيقإجراءاتأبرزإحدىكانت .11

منطقةإنشاءالتوفيقلجنةاقترحتمايان.جانوجزيرةأيسلندابينالقاريالجرفترسيمحولالنرويجي

حكممقابلفيمغزىذينحوعلىالطرفينإشراكفينيتهاإلىبالنظرللنظر،الفتةتكانمشتركةتنمية

وحدهاالصارمةالشرعيةإلىيستند
38
. 

تسويةصرحعززتوالكونغوفلسطينفيالمتحدةاألممترعاهاالتيالتوفيقلجانأنبقوةيُعتقد .11

الدوليالقانونفيالمنازعات
39
. 

  للنزاعات السلمية والتسوية الدولية القضائية الهيئات .ج 

 الدوليةالعدلمحكمة (أ

\حزيرانفيأُنشأتالتيالمتحدة،لألممالرئيسيالقضائيالجهازالدولية،العدلمحكمةبدأت .12

1722أبريل\نيسانمنالعملالمتحدة،األممميثاقبموجب1725يونيو
40
العدلمحكمةأنحينفي.

العدلمحكمةمعمماثلة،طبيعةذاتمؤسسيةآليةتنشئالدوليالمجتمعفيمحكمةأولتكنلمالدولية

العدلمحكمةتكنلمالذكر.المحكمتينبينالفرقفيتطلبالدولية،العدلمحكمةسبقتالتيالدائمةالدولية

                                                 
 

37
منإليهالوصولتم،1728سبتمبر\أيلول22جنيف،الدولية(المنازعات)تسويةالعاممالتحكيقانون

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume٪29.en-20II/LON/PARTII.،يوليو\تموز25في

2118.

 
38
\قرارحزيرانوالنرويج،آيسلنداحكومتيإلىوتوصياتتقريرمايان:وجانأيسلندابينالقاريالجرفمنطقةبشأنالتوفيقلجنة

.2118يوليو\تموز22في.pdf-1 org/riaa/cases/vol_XXVII/http://legal.un.34منإليهاالوصولتم،1781يونيو

 
39
.1721لعام(IV-ES)1222رقمالمتحدةلألممالعامةالجمعيةوقرار)الثالث(،172المتحدةلألممالعامةالجمعيةقرار

 
40
orycij.org/en/hist-http://www.icj2118أغسطس\أب1فيإليهاالوصولتم

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/LON/PARTII-29.en.pdf
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/1-34.pdf
http://www.icj-cij.org/en/history
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إطارمنيتجزأالجزءهيالدوليةالعدلمحكمةأنحينفيمم،األعصبةمنرسميااجزءااالدائمةالدولية

الدولية.العدلمحكمةقانونفيأطرافهمالمتحدةاألممفياألعضاءالدولجميعالمتحدة.األممعمل

الدوليللقانونوفقاالدولقبلمنإليهاالمقدمةالقانونيةالنزاعاتتسويةأساساا:غرضينالمحكمةتخدم

المرخصةالدوليةوالوكاالتاألجهزةقبلمنإليهاالمحالةالقانونيةالمسائلبشأناستشاريةآراءيموتقد

علىالعالميينوالعدلالسلمبقضيةالنهوضفيبالثناءجديردورالعالميةالمحكمةلعبتاألصول.حسب

تعتبرالتيالقضائيالدوليانونالقمجموعةبفخراالستشاريةوآراؤهاالعديدةأحكامهاتشكلالسنين.مر

فيالبتفرصةالعقودخللللمحكمةأُتيحأنهذلكمناألهمالدولي.القانونفيأساسيةمساهماتاليوم

فيالرئيسيةالقانونيةوالنظمالعالميةالحضارةتنوعتعكسوالتيالعالمأنحاءجميععنالناشئةالقضايا

أواإلقليميواإلجحافالتحيزمنخاليةحقيقيةدوليةمحكمةأنهاعلىكمةالمحقبولعلىدليلذلكالعالم.

الواليةنطاقإلىاللجوءعنأبدااالخصوصوجهعلىوأفريقياآسيادولتحجملمنوع.أيمنالضيق

اموالنظللسلمالمتناغمالتطورفييساهممماالنزاعاتلتسويةمحاولةفيالدوليةالعدللمحكمةالقضائية

اإللزاميةالقضائيةالواليةبلداا22قبلحيثللمحكمةاألساسيالنظامفيأطرافهمدولة171إنالدوليين.

العدلمحكمةقانونمن12المادةمن5و2الفقرتينفيالمقصودبالمعنىمتباينة(تحفظات)معللمحكمة

يكونأنعلىتنصاألطرافمتعددةأوائيةثناتفاقيةأومعاهدة111منأكثرفإنلذلكإضافةالدولية.

 الدول.بينالنزاعاتأنواعمختلفحلفيالموضوعياالختصاصللمحكمة

/األولكانون11المؤرخ71/148قرارهافيالمحكمةالمتحدةلألممالعامةالجمعيةكلفت  .11

للمحكمةقيةاألخلاألسسدائماايشكلكانهدفوهوالقانون،سيادةبتعزيز2112ديسمبر
41
أكدت.

لألممالرئيسيالقضائيالجهازالدولية،العدللمحكمةالهام"الدورالقرارهذافيأيضااالعامةالجمعية

تسويةفيالمحكمةإلىاللجوءأهميةعنفضلاعملها،وقيمةالدولبينالمنازعاتفصلفيالمتحدة

من72للمادةوفقااأيضاااألمنومجلسالعامةللجمعيةوزيج“أنهإلىوأشار،”السلميةبالوسائلالمنازعات

المتحدةاألممفيلهاالمرخصاألخرىاألجهزةأوللمحكمةاالستشاريةالقضائيةالواليةيطلباأنالميثاق

قبولفيبعدتنظرلمالتيالدول“دعتالعامةالجمعيةأنبالذكرالجديرمن".المتخصصةوالوكاالت

السابقةالرئيسةهيغينزلروزالينوفقاا”.األساسيلنظامهاوفقاذلكتفعلأنالدوليةالعدلكمةمحاختصاص

لهاالقويالمؤسسياألساسورعىالقانونحكمالمحكمةبهقامتماعززفقدالدولية،العدللمحكمة
42
. 

األخرى.النزاعةتسويطرقبينمنفريدةمزاياالدوليمنحالدوليةالعدلمحكمةإلىاللجوءإن .12

منلكثيرطبيعيبشكلجذاباقتراحوهوالمظالم،فيالفصلفيالتكلفةحيثمنالفعالةالطريقةهوأهمها

معظمفيالمحكمةأحكامفتحظى،الدولةموافقةهوالدوليةالعدلمحكمةواليةأساسأنبماالدول.

                                                 
 

41
/RES/71/148 A2112ديسمبر\الثانيكانون21فياعتمد.

 
42
1775نيسان/أبريل2هيجنزروزالينعنوانهاللمنازعاتسلميةتسويةالعنوان:
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هيتزالالالدوليةالعدلمحكمةإنالدولي.لقانونالحكمالحقيقيالجوهرفيوتتبعكبيرباحترامالحاالت

حينفيالدوليالقانونمنواسعنطاقعلىدائمعامباختصاصتتمتعالتيالوحيدةالعالميةالمحكمة

 محددة.مسائلعلىقضائيةواليةلهاعديدةدوليةمحاكمظهوراألخيرةالسنواتشهدت

 التطوراتخرآ

واحداستشاريوإجراءخلفيةقضية17معللتعاملللمحكمةالفرصةأتيحت .15
43
ألحدثوفقاا

علىللجدلالمثيرةالقضاياانطوتالدولية.العدللمحكمةاإللكترونيالموقععلىمتوفرسنويتقرير

مزعومةإقليميةاقتحاموعملياتمسلحةأنشطةوتسييرللمعاهدات،مختلفةبتفسيراتتحيطنزاعات

منوغيرهاالقاريةالرفوفحدودوتعيينالهادئالمحيطإلىسياديووصولالبريةدودالحعلىومطالبات

المتعلقةوااللتزاماتالكاريبيالبحرفيالبحريةللمساحةالمزعومةواالنتهاكاتالبحريةالملكيةمطالبات

المحيطفيلبحريةاالحدودوتحديدالنوويالسلحونزعالنوويالتسلحسباقبوقفالمتعلقةبالمفاوضات

يتعلقالقنصليات.إلىالوصولوإمكانيةالجنائيةوإجراءاتهاوحصاناتهاسيلمياهحالةواستخدامالهندي

إلىدعتقدالدوليةالعدلمحكمةأنإلىاإلشارةتجدرشاغوس.بأرخبيلالمنفرداالستشارياإلجراء

ا(2)12المادةبموجبللمحكمةاإللزاميةةالقضائيالواليةفياالشتراكإلىالدولقضاتهاجانب نظرا

فلبهمرحبأنهحينفيالتدبيرهذاأنإلىاإلشارةيجبفعلياا،العالممحكمةأداءبتدويلقيامهاإلمكانية

الواليةتقبلالتيالدولعددأنالمهممنالموافقة.مبدأإلىيستندأنيجببلالدولإلىيوجهأنينبغي

يدلفإنهالتدبيرهذاعلىأدخلتالتيالتحفظاتمنالرغموعلىباطراديتزايدللمحكمةاإللزاميةالقضائية

األمورأكثرفيالنزاعاتتسويةإلىالقويالعالميوالسعيالدوليللقانونالصحيينوالتطورالنموعلى

 سلمية.بطريقةووحشيةإلحاحا

 الدوليةالجنائيةالمحكمة (ب

الدوليةالجنائيةللمحكمةاألساسيرومانظام1778يوليو/تموز12فيدولة121اعتمدت .12

لمحاكمةدائمةدوليةجنائيةمحكمةاختصاصمرةألولالدولقبلتالدولية.الجنائيةللمحكمةالمنشئ

/تموز1فياألساسيرومانظامنفاذبدءبعدرعاياهاأوأراضيهافيالمرتكبةالجرائمأخطرمرتكبي

العالميةاإلنسانلحقوقانتصارأنهعلىواسعنطاقعلىالمحكمةإنشاءعناإلعلنتم.2112يوليو

القانونوسيادة
44
. 

                                                 

 
43
en.pdf-2017-reports/2016-cij.org/files/annual-http://www.icj 



 
44
cpi.int/about-https://www.icc2118أغسطس\آب1فيإليهاالوصولتم. 



http://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2016-2017-en.pdf
https://www.icc-cpi.int/about
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الجرائمأخطربارتكابالمتهميناألفرادوتحاكمبالتحقيق(ICC)الدوليةالجنائيةالمحكمةتقوم .12

العدوان.وجريمةاإلنسانيةضدوالجرائمالحربوجرائمالجماعيةاإلبادةوهي:الدولي،المجتمعتهمالتي

مبدأمعحادتناقضفياإلنسانيالقانونانتهاكاتأسوأعناألفرادبمسائلةتكليفهافيالمحكمةأهميةتكمن

 الدولة.مسؤولية

بهمشتبهمنثرأكلديهاالحاالتبعضفيقضية22اآلنحتىالدوليةالجنائيةالمحكمةنفذت .18

المحكمةأمامومثلوااعتقالمذكرة12أصدرتأنبعداحتجازهامركزفيأشخاص7احتجزتواحد.

الجنائيةالمحكمةقضاةأصدركماوفاتهم.بسببأشخاص1ضدالتهمإسقاطتمأحراراا.فردا15يزالوال

بالبراءةوحكمينإدانات8ا:قضاي2فياألحكامالقضاةأصدرللظهور.استدعاءات7الدولية
45
. 

فيالضحيةلمشاركةالمعطاةاألهميةهيالدوليةالجنائيةالمحكمةلنظامالرئيسيةالسماتأحد .17

 القضية.إجراءات

 األخيرةالتطورات

ا2112أغسطس\أب12فيالدوليةالجنائيةالمحكمةمنالثامنةاالبتدائيةالدائرةأصدرت .21 أمرا

2.7مبلغالجنسيةالماليالمهديالمتشددويحملالمهديالفقيأحمدضدالعامالمدعيضيةقفيبتعويضات

وهيماليتمبكتوفيالثقافيةالممتلكاتتدميرعنكتعويضاتوالجماعيةالفرديةالنفقاتفييورومليون

جيرمانقضيةفيأولهاوكانبالتعويض،أوامرفيهاأصدرتالتيالمحكمةتاريخفيالثانيةالمرة

كاتانغا
46
بالحكمواسعنطاقعلىالدوليالمجتمعورحبالتعويضاتلمنحالمبادئمنعددوضعتمقد.

الجنائيالقانونفي"الضرر"مفهومتوضيحوسطالثقافيةالممتلكاتحمايةمجالفيتطورأنهعلى

 الدولي.

تاريخيحكمفي2118يونيو\يرانحز8فيالدوليةالجنائيةالمحكمةفياالستئنافدائرةبرأت .21

ضدوجرائمحربجرائمبارتكابتهممنغومبوبيمبابييرجانالسابقالكونغوليالرئيسنائب

اإلنسانية
47
االبتدائيةالدائرةعن2112مارس/آذار21فيالصادرالحكماالستئنافغرفةحكمعكس.

الجنائيةللمحكمةاألساسيروماقانونمن)أ(28بالمادةعملاالجنائيةالمسؤوليةبيمباالسيدحملتالتي

االغتصابالعمد،القتلوجرائمواالغتصابالقتلجرائمفياإلنسانيةضدالمرتكبةالجرائمعنالدولية

                                                 

 
45
outcpi.int/ab-https://www.icc2118أغسطس\آب1فيإليهاالوصولتم. 



 
46
MahdiEng.pdf-mahdi/Documents/Al-cpi.int/mali/al-https://www.iccأغسطس\آب1فيإليهالوصولتم

2118. 



 
47
cpi.int/Pages/record.aspx-https://www.icc01/05-01/08-3636؟-docNo=ICC-آب1فيإليهالوصولتم\

.2118أغسطس

https://www.icc-cpi.int/about
https://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi/Documents/Al-MahdiEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/05-01/08-3636-Red
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/األولتشرين22منالوسطىأفريقياجمهوريةفيالكونغوتحريرحركةقواتارتكبتهالذيوالنهب

2111مارس/آذار15حواليإلى2112أكتوبر
48
. 

 مسألتين:بشأنخطأحكمتالثالثةاالبتدائيةالدائرةأنباألغلبيةاالستئنافدائرةوجدت .22

 المؤكدة.التهمنطاقخارجتقعمحددةإجراميةألفعالالخطأطريقعنبيمباالسيدأدانت .1

ارتكابعلىمعاقبتهمأوقمعهمأومرؤوسيهمنعفيبيمباالسيدلدورصحيحغيرتقييماأجرت .2

 المحتملة.المخففةالظروفضوءفيالقضيةنطاقفيجرائم

سانجيبالقاضيبيمباالسيدإدانةقراراالستئنافدائرةألغتأعلهالمذكوراألساسعلى .21

 األغلبية.معيختلفمخالفرأيبإبداءانسكيهوفمبيوتروالقاضيموناغنغمامسينو

هذاكان.2118عاميوليو\تموز12فيالعدوانجريمةليشملالمحكمةاختصاصتوسيعتم .22

تمنحالتيالثانيةالعالميةالحربمنذاألولىالمرةهيهذهكانتحيثالدوليللقانونبالنسبةهامااالتطور

الوقتفيإاليُعرفلنللتنميةالدقيقاألثرأنحينفيالجريمة.علىيةقضائواليةالقضائيةالهيئةفيها

تعريفتمالعالمية.للقيمةهائلةرمزيةقيمةيمثلللمحكمةالقضائياالختصاصتفعيلفإنالمناسب،

منقدرأقصىضمانإلىبالحاجةتفسيرهيمكنماوهوضيق،نطاقعلىالمحكمةواختصاصالعدوان

علىإالالعدوانينطبقالأوالا،يلي:كماهيالرباعيةالقيودهذهللجريمة.الموضوعياإلطارلىعاالتفاق

الوثانيا،والطابع.والجاذبيةالحجمحيثمنقياسهايتموالتيالمتحدةاألمملميثاق"الواضحة"االنتهاكات

لناألمنمجلسإحالةباستثناءثالثا،الجريمة.عنالعلياالقياديةالمناصبفياألفرادسوىمحاسبةيمكن

 أخرىطرفدولةضدطرفدولةترتكبهاعندماإالالجريمةعلىاختصاصللمحكمةيكون

تعديلعلىالتحديدوجهعلىصدَّقتالتياألطرافالدولعلىالمحكمةاختصاصيقتصررابعاا، .25

بأنالنقاديجادلالقيودهذهإلىبالنظرالدولية.الجنائيةالمحكمةفيعضودولةكلعلىوليسالعدوان

معالحالي.السياقفياألقلعلىرمزيةقيمةسوىلهيكونلنالدوليةالجنائيةالمحكمةاختصاصتفعيل

ايمثلالجريمةتفعيلفإنالضيقاإلطارمنالرغمعلىذلك اتقدما الدوليللقانونكبيرا
49
. 

 (DSU)المنازعاتتسويةتفاهم (ج

 العالميةالتجارةمنظمةإطارفيالمنازعاتلتسويةالعامةالطبيعة

                                                 

 
48
cpi.int/courtrecords/cr2016_02238.pdf-https://www.icc2118أغسطس/آب1فيإليهالوصولتم. 



 
49
cpi.int/Pages/item.aspx-https://www.icc؟name=pr13502118أغسطس\آب1فيإليهالوصولتم. 



https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2016_02238.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1350
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الفريدةوالمساهمةاألطرافمتعددالتجاريللنظاماألساسيةالركيزةالنزاعاتتسويةتمثل .22

ألنفعاليةأقلالقواعدعلىالقائمالنظامسيكونالعالمي.االقتصاداستقرارفيالعالميةالتجارةلمنظمة

تسويةآليةفيالمنازعاتتسويةآليةتعتمدالمنازعات.لتسويةوسيلةدونإنفاذهايمكنالالقواعد

 القضية.الستكمالزمنيةجداولمعبوضوحمحددةقواعدعلى(DSM)المنازعات

النزاعاتتسويةهياألولويةأنأيالحكم.إلىموجهةليستالمنازعاتتسويةآليةفإنذلكمع .22

اللوحةعمليةإلىتصلالحاالتنصفمنأقلفقطالمثالسبيلعلىأمكن.إنالمشاوراتخللمن

التشاورمرحلةفيظلواأوالمحكمة"خارج"مستأجرونأنهمعلىالباقينمعظمإخطارتمقدالكاملة.

المطولة
50
. 

والتزاماتحقوقعلىالحفاظعلىالعالميةالتجارةمنظمةفيالمنازعاتتسويةنظاميعمل .28

االتفاقاتتلكفيالموجودةاألحكاموتوضيحالمشمولةاالتفاقاتبموجباألعضاء
51
جولةنتائجمنكجزء.

تفصيلاأكثرإجراءاتقدمكبير.بشكلالمنازعاتتسويةنظامالمنازعاتتسويةتفاهمقدم،أوروجواي

تفاهمأنهوابتكاراتهأهمأنالقول،يمكنالمحددة.الزمنيةاألطرذلكفيبماالمختلفةالنزاعلمراحل

اللجانإنشاءمنعأوتدبيرهتحدييتمالذيالطرفعادةوهوالفردية،األطرافحقألغىالمنازعاتتسوية

االستئنافلجانتقاريرويعتمدلوحاتبإنشاءتلقائياااآلنالمنازعاتتسويةهيئةتقومتقرير.اعتمادأو

بذلكالقيامعدمعلىإجماعهناكيكنلمماولجنة
52
. 

غيرعات.المنازتسويةفهمإطارفيواإلجراءاتالقواعدإلدارةالمنازعاتتسويةهيئةإنشاءتم .27

المنصوصوااللتزاماتالحقوقإلىتضيفأنيمكنالالمنازعاتتسويةجهازوقراراتتوصياتأن

 منها.تقللأوالمشمولةاالتفاقاتفيعليها

فيالتحكيمعلىالطرفانوافقإذاالملزمللتحكيممتوازيةعمليةالمنازعاتيةوستتفاهمتوفر .51

لقرارالخاضعللطرفذلكإلىباإلضافةيجوزالمنازعات.تسويةمجلسئةهيإلىتقديمهمنبدالانزاعهما

 حق.كمسألةالتحكيمإلىيسعىأنالمنازعاتتسويةجهازجانبمنمعاكس

 اآلنحتىالمنازعاتتسويةآليةعنموجزتقييم

القانونفيالنادرةالمجاالتأحدالمنازعاتتسويةآليةفيالوثائقعلىالطلبإدارةنظاميعد .51

يقربمامعالسيادة.ذاتالدولبينللنزاعاتالملزمالثالثاألطرافحلتوفرآليةتوجدحيثالعامالدولي

                                                 

 
50
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm. 



 
51
المنازعات.تسويةتفاهممن3.2المادة

 
52
سلبي.إجماع
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وجودهامنعامااوعشريناثنينفيحالةستمائةمن
53
االمحتملمن، النزاعاتتسويةنظاميكونأنأيضا

ااألكثرالدولي فيالمنازعاتتسويةلنظامالواسعاالستخدامبأنشكالناحية،فمنالعالم.فيازدحاما

ناحيةمنالتجارية.نزاعاتهالحلبهتثقاألعضاءالدولأنوحقيقةنجاحهيعكسالعالميةالتجارةمنظمة

 مستخدميه.صفوفوخارجداخلمنانتقاداتواجهوقدالكمالعنيكونماأبعدالنظامفإنأخرى،

المنازعاتتسويةوحدةمراجعة1772عامفيالوزاريمراكشمرمؤتفيبالفعلالوزراءقرر .52

تسويةتحكمالتيواإلجراءاتالقواعدبشأنالتفاهماعتُمدعندما1777عامبحلولالمراجعةواستكمال

لمنظمةالمنازعاتتسويةهيئةفيالمنازعاتتسويةوحدةنظاماستعراضذلكعلىبناءابدأالمنازعات.

أخرىمرةالوزاريالدوحةمؤتمرفي2111عامفيالوزراءتناول.1772عامفيلميةالعاالتجارة

ذلكيتمأنوقرروااآلليةوتوضيحتحسينأجلمنالمنازعاتتسويةاتفاقيةمراجعةالستكمالالحاجة

اتفاقإلىللتوصلالمنازعاتتسويةهيئةخارجالرسميةغيرالجهوداستمرت.2111مايو/أياربحلول

بشأنمقترحاتالوقتذلكبحلولاألعضاءالدولقدمتالمنازعات.تسويةوحدةعلىالتعديلتبشأن

النظامعلىوالتعديلتالتحسيناتمنالعديد
54
بإعدادالمنازعاتتسويةلهيئةالخاصةالدورةرئيسوقام

قانوني.نصمشروع
55
 

.2111مايو/أيار12فيالصادررئيس"ال"نصيسمىبماالمطافنهايةفيالعملهذاتُوج .51

الطرفحقوقتمديدأ(لك:ذفيبماالقضايامنكبيرعددإلصلحمقترحاتعلىالرئيس""نصيحتوي

المؤقتةالمراجعةإدخالج(المشاوراتإلىللنضمامنيسعوالذينلألعضاءالظروفتحسينب(الثالث

بتعليقالمتعلقةاألخرىوالمشاكل"التسلسل"مسألةد(ستئنافاالمراجعةإجراءاتفياالحتياطيوالحجز

التجارةمنظمةقانونالنتهاكمؤقتةعلجكوسيلةالتعويضتعزيزهـ(األخرىااللتزاماتأوتنازالتال

الخاصةالمعاملةتعزيزز(متبادلةبصورةعليهاالمتفقللحلولاإلخطارمتطلباتتعزيزو(العالمية

الناميةاألعضاءللبلدانوالتفاضلية
56
لرئيس"ا"نصفيءألعضااقدمهالتياىألخراتلمقترحااتُدرجلم.

أ(بشأن:مقترحات"المرفوضة"االقتراحاتهذهشملتلدعم.امنعاليىمستودجوومعدظلفي

                                                 
 

53
تتألفحالة،581العالميةالتجارةمنظمةفيالمنازعاتتسويةنظامإلى2112مايو\أيارفيالمرفوعةالقضايادعدإجماليبلغ

التياإلحصاءاتإلىاألرقامهذهامتثال(.تستند)نزاعاتالمنازعاتتسويةتفاهممن21.5المادةمنحالة52وعاديةحالة522من

.elaw.netWorldtrad:http://worldtradelaw.net/databases/basicfigures.phpالتجاريالموقعجمعها

 
54
مراكشاتفاقمنالعاشرةبالمادةعملاالمنازعاتتسويةتنظمالتيواإلجراءاتالقواعدبشأنالتفاهمأحكامبعضلتعديلاقتراح

ونيوزيلنداوكورياواليابانواإلكوادوروكوستاريكاكولومبياووتشيليكنداوبوليفيامنوالمقدمالعالميةالتجارةلمنظمةالمنشئ

22بتاريخ،WT/GC/W/410/Rev.1العامالمجلسقبلمنوإعتبارهالفحصهاوفنزويلوأوروغوايوسويسراووبيروالنرويج

.2111أكتوبر/األولتشرين

 
55
اقتراحاا22تقديمتمفقداآلن"حتىجيدبشكلعملتالمنازعاتتسوية"اتفاقيةأنهولألعضاءالسائدالرأيأنحينفي

الدولوقدمتهاالمنازعاتتسويةاتفاقيةأحكامجميعإلىالمقترحاتهذهتطرقتالمنازعات.تسويةهيئةعلىوالتعديلتللتوضيحات

التجاريةالمفاوضاتلجنةإلىالرئيستقريرالمنازعات،تسويةلهيئةاالستثنائيةالدورةانظرالنامية.األعضاءوالدولالمتقدمة

TN/DS/91211يونيو/حزيران2بتاريخ.

 
56
/حزيران2بتاريخ،TN/DS/9التجاريةالمفاوضاتلجنةإلىالرئيسمنمقدمتقريرالمنازعات،تسويةلهيئةاالستثنائيةالدورة

.5الفقرة،2111يونيو

http://worldtradelaw.net/databases/basicfigures.php
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زيادةج(دائمةلجنةهيئةأوالدائميناللجنةبأعضاءقائمةب(النزاعاتلبعضالمتسارعةاإلجراءات

االنتقامهـ(المحكمةأصدقاءملخصاتعلجد(االستئنافهيئاتتقاريرعبراللجنةأعضاءعلىالرقابة

المالي.واالنتقامالجماعي
57
مقترحاتعلىالموافقةمنالمطافنهايةفياألعضاءيتمكنلمذلكمع

بالموعدالوفاءمناألعضاءيتمكنلمبالتالي،التعديلت.منعددمنالرغمعلىتضمنهاالتياإلصلح

إعلنفيعليهاالمنصوصالمنازعاتتسويةاتفاقيةلمفاوضات2111مايو/أيارفيالمحددالنهائي

 الوزاري.الدوحة

لهذهسريعة"نتيجةإلىالتوصلأجلمنالعمل"بمواصلةكونجهونجفيالوزراءأمرنا .52

هذايغطي.2118يوليو/تموزلشهرالقانونيةالمشروعسأساعلىاآلنالمفاوضاتتتطورالمفاوضات.

بشكلعليهاالمتفقوالحلولاالحتياطيةوالسلطةلجنةوتكوينالثالثالطرفحقوقمثلالقضايامنالعديد

واألطرالمحكمةأصدقاءوملخصاتوالشفافيةاللحقواالنتقاموالتسلسلالتامةالسريةوالمعلوماتمتبادل

األعضاءومراقبةوالمرونةوالتفاضليةالخاصةالمعاملةذلكفيبماالناميةالدولومصالحالزمنية

الفعالواالمتثال
58
 السابق.العملعلىبناءامكثفةعملية2111عاممنذالمنازعاتتسويةهيئةبدأت.

 والدولالمستثمرينبينالمنازعاتتسويةآلية (د

 والدولالمستثمريننبيالمنازعاتتسويةآلليةعامتفه م

تتب عيمكنبدايته.منذالعامالدوليالقانونصلبفيموضعاااألجنبيةالملكيةحمايةشغلت .55

الثامنالقرننهايةحتىالوطنيةالملكيةلحقوقالمزعومةاالنتهاكاتعنالناتجةالدولبينالخلفات

عشر
59
منإماأجنبيةأراض فيالتجاريةامصالحهاالستعماربعداألوروبيةاإلمبراطورياتضمنت.

ذلكغيابفياألجنبياالستثمارمنازعاتكانتاالستسلم.أنظمةإنشاءأواإلمبراطوريةالتقاريرخلل

التقليديةالطريقةوهيالدبلوماسيةالحمايةأساسعلىالمضيفةوالدولةاألمالدولةبيندوليةمنازعاتهي

تعنيأنيمكنالدولي.القانونخروقاتمنالمتضرريناألجانبنللمستثمريتعويضعلىللحصول

                                                 

 
57
 نفسه.المرجع



 
58
التقاءنقاطوتحديدسلالتسلبشأنالقانونيالنصمشروعفهممن2118يوليو/تموزنصبعدالمنازعاتتسويةهيئةاقتربت

كماالفعال.االمتثالجوانبومختلفالزمنيوالتوفيرالثالثةاألطرافحقوقبشأنبن اءعملوإجراءاللحقاالنتقامبشأنرئيسية

أنبشقانونينصمشروعصياغةنحوكبيرااتقدمااأحرزتالسياقهذاوفياألعضاءعلىوالسيطرةالمرونةمنمعينةجوانبناقشت

لجنةإلىسوتورونالدالسفيرالرئيسمنمقدمتقريرالمنازعات،تسويةلهيئةاالستثنائيةالدورةانظراللجنة.إجراءاتتعليق

 .2111أبريل/نيسان21(TN/DS/25،)التجاريةالمفاوضات



 
59
اأكثراألمملقانونمبدأيوجد"ال:1272فيآدامزجوناألمريكيالخارجيةوزيربيانانظر ممتلكاتيخولالذيذلكمنرسوخا

المشتركةالقاعدةهذهتفرضالمتوفرة.الجهودبكلسيادتهاحمايةإلىبلدهممعصداقةفيأخرىدولةصلحيةنطاقفيالغرباء

 المعاهدة".علىالصارمةالعقوباتمنالمزيدوإسبانياالمتحدةالوالياتوبينالمتحضرةالدولجميعبينللربط
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والردوالتحكيميةالقضائيةواإلجراءاتوالوساطةوالتفاوضالقنصلي"العملالنوعهذامنالحماية

الخ..".بالمثل،
60
  

مننسبيااتطورأقلمجاالاباعتبارهاالدوليةالعدلبمحكمةاألجنبياالستثمارقانونيتميزكان .52

القوانين.أقدمأحدكونهمنالرغمعلىالدوليالقانون
61
 

1782عامفيالثنائيةاالستثمارمعاهدةبموجبوالدولالمستثمرينبينتحكيمأولتم .52
62
وكانت،

تعاقديةالتفاقاتوفقااتقدَّمإماذلكقبلالدوليةالمحاكمإلىأشارتالتيباالستثمارالمتعلقةالمنازعاتمعظم

 أخرى.إلىدولةمنتحكيماتكانتأوخاصةأطرافانبجمن

منوالدولالمستثمرينبينالمنازعاتتسويةتطورفيشاركتالتيالصلةذاتالتطورات .58

تتبع)يمكنالمعاهداتاستخدامنموب(المباشرةللمطالباتمنتدياتإنشاءأ(الدبلوماسية:الحماية

االستثمارمعاهداتظهوركانالمحلية(.المحاكمفياألحيانبعضفيأوالمنتدياتتلكفيإماالخروقات

لمسؤوليةالعرفيالدوليالقانونفيوالقصوراليقينعدمألوجهاستجابةااألول،المقامفيذلكبعدالثنائية

وممتلكاتهم.األجانبإصاباتعنالدول
63
 

 والدولةالمستثمرينبينالمنازعاتتسويةآليةفيالتحسينومجالالحاليةواإلصلحاتالعوائق

كبيربقدركالفوعقيدةعنالثمانيناتنهايةبحلولالناميةالدولانحرفت .57
64
"صماماتعنوتخلت

األربعة"األمان
65
فيالعاليةالحمايةذاتالمنازعاتتسويةأحكامسابقوقتفيوقبلتاعتمدتقدوكانت

ذلكمعاألجانبالمستثمرينقبلمنالناميةالدولضدالقضاياعددالثنائية.ازداداالستثمارمعاهدات

                                                 
 

60
.A/CN.4/506المتحدةاألمموثيقة،(2111)الدبلوماسية"الحمايةعناألول"التقريرالدولي،القانونلجنة

 
61
برشلونةشركةقضيةفياألجنبياالستثمارقانونتطويرحالةحول1721عامفيالتاليةالملحظاتالدوليةالعدلمحكمةقدمت

األنشطةوتوسيعاألجنبيةاالستثماراتونموالماضيالقرننصففيالهامةالتطوراتإلى"نظرااوالطاقة:واإلضاءةللجرالمحدودة

المصالحبهاانتشرتالتيالطريقةفيوالنظرالجنسياتمتعددةتكونماغالبااالتيالقابضةالشركاتسيماالللشركاتالدولية

هذهفيمقبولةقواعدأيتتبلورلموأنهذلكمنأبعدإلىيذهبلمالقانونتطورأناألولىللوهلةمفاجئاايبدوقدللدولاالقتصادية

الدوليةالعدلمحكمة[1721]إسبانيا(ضدبلجيكاوالطاقة)واإلضاءةللجرالمحدودةبرشلونةشركةالدولي".المستوىعلىالمسألة

.46-1،7تقرير

 
62
الناجمةالخسائرعنالبريطانيةالثنائيةاالستثمارمعاهدةباستخدامسريلنكاحكومةضددعوىبرفعكونجهونجمنمستثمرقام

سريلنكاضداآلسيويةالزراعيةللمنتجاتالمحدودةالشركةالتاميل.المتمردينوجماعاتسريلنكافياألمنقواتبينالصراععن

.7/3ARB/8رقمالنزاعاتلتسويةالدوليالمركزقضية(،1782في)المسجلة

 
63
التجاريةواألعمالكلويروولترز)قانونالمعاهداتمعاييراالستثمار:معاهداتوممارساتقانونباراديل،إلوأ.ب.نيوكومب

 .17إلى18الصفحة(،من2117



 
64
واألجانبالمواطنينبينالمتساويةالمعاملةفكرةعلىكالفوكارلوساألرجنتينيبالباحثتيمناُتسميتهتمتالذيكالفومبدأيستند

األجانبالمستثمرينشككذلكمعالوطني.القانونوتطبيقالوطنيالتحكيمخللمناألجنبياالستثمارنزاعاتحلاقترحوبالتالي

االستثمار.نزاعاتلحليكفيبمامتحيزينغيرخبراءالناميةالدوللدىكانإذافيما

 
65
ج(حدىعلىحالةكلأساسعلىالتحكيمعلىالموافقةب(المحليةاالنتصافسبلاستنفاذأ(األربعة:األمانصماماتتشمل

"آليةشارماسوراجوسينغساكتإلى،عمومااانظرالوطني.واألمنالدولةسيادةد(الحاكمالقانونباعتبارهالمضيفالبلدقانون

واألوروبي،الدوليللقانوناوتريختمجلةللتطبيق"،قابلةطريقخارطةعنالبحثوالدول:ستثمرينالمبينالمنازعاتتسوية

.111إلى88الصفحةمن،2111(،22)27المجلد
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أنإماالدولمنالعديدفإنوبالتالياألخيرةاآلونةفيالمضيفةالحكومةدفعتهالذيالتعويضومقدار

تسويةآليةأحكاممعبشأنهاالتفاوضتعيدأوبهمالخاصةالثنائيةاالستثمارمعاهداتمنتنسحب

تجاربإظهارهيالباحثينمنللعديدتبعاُالجديداالتجاههذاأسبابإنوالدولة.المستثمرينبيناتالمنازع

 تُحقق.لموالدولةالمستثمرينبينالمنازعاتتسويةآلياتمنالمتوقعةالفوائدبأنالماضيةالثلثةالعقود

أهمهامنوالدولة.المستثمريننبيالمنازعاتلتسويةالحاليةلآلليةالمميزةالعيوببعضهناك .21

أواالستثمارنزاعاتلتسويةالدوليالمركزفياالستثماريالتحكيميكونعندماأنهالمثالسبيلعلى

عنعميقاااختلفااتختلفذلكتليالتيوالدولةالمستثمرينبينالمنازعاتتسويةطبيعةفإنمماثلمنتدى

تؤثرالالتيالعامةالمصلحةباعتباراتمقيَّد)الدولة(األطرافدأحأنحيثالعادي"الخاص"التحكيم

اآلخرعلى
66
للجدل.المثيرةللمقاضاةنسبيااسريعكبديلالخاصالقطاعمنللمستثمرينالتحكيمتطويرتم.

إلىينظرأن)أيالشفافيةومتطلباتاالحتياطيةوالقراراتالقانونيةواألصولالطبيعيةالعدالةقواعدإن

 ثانوية.اعتباراتهيتطبيقها(يتمأنعلىالعدالة

األكثرالدولةومعاملةالوطنيةالمعاملةمثللمفاهيمالمحاكمتفسيرأنمفادهانتقادهناككانكما .21

تكاليفأنكماخاصة.محكمةكلفيالمحكمينبمنظوررهناامتناقضاا،يكنلمإنمتناسقغيركانرعاية

السنواتفيالمنازعاتتعقيدتزايدبسببالتحكيمقضيةفيالمساهمالمبلغوازدادالثمنباهظةالتحكيم

 األخيرة.

مراجعةنظاممنإلهامهيستمدربماالمنازعاتلتسويةالدوليالمركزأمانةمناقتراحقُدم .22

الدوليالنظامرإطافياالستئنافإطارإنشاءلمزاياالعريضةالخطوطالعالميةالتجارةمنظمةاستئناف

المنازعات.لتسوية
67
المادةتنصكماالعقباتبعضتواجهأنبدالالقبيلهذامنمحاوالتأيفإنذلكمع

لتسويةالدوليالمركزقراراتأنعلىواضحبشكلالمنازعاتلتسويةالدوليالمركزاتفاقيةمن51

علىالحصولفياالقتراحفشلبالتالي،استئناف".أليتخضعوالللطرفينملزمة"ستكونالمنازعات

 الدعم.

طبيعتهاتضمنالحيثالقديمالنظامهذامنانسحابهاعنمؤخراااألوروبيةالمفوضيةأعلنت .21

أمربالمحكمةشبيهةمؤسسةوجودأنكذلكوادعتكاف بشكلالتنبؤعلىوالقدرةالنزاهةالخاصة

ولكنفقطالفكرةتقترحلمالحالية.المنازعاتلتسويةالدوليالمركزآليةفيالقصورأوجهلعلجضروري

                                                 

 
66
إل.وكومبإنتل22لي"دولاملعااونلقان"ارهباعتبارالستثمااهدةمعافيملتحکياجديدة؟ستراتوسفير"طبقةفوستر،كارولين

 (.2115)221،222وكي



 
67
المركزألمانةمناقشةمقالة،النزاعات"لتسويةالدوليالمركزتحكيمإلطارمحتملة"تحسيناتالنزاعات،لتسويةالدوليالمركز

(.2112)النزاعاتلتسويةالدولي
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المتعددةاالستثمارمحكمةستكون.الدائمة الستثمار محكمة نظامإنشاءاتجاهفيكبيرااتقدمااأحرزتأيضاا

التيوالدولالمستثمرينبينباالستثماراتالمتعلقةالنزاعاتفيبالنظرمخولةدوليةمحكمةاألطراف

بها.الخاصةالثنائيةاالستثمارمعاهداتعلىالقضائيةواليتهاستقبلنتكا
68
إمكانيةتقييمألوانهالسابقمن

التوافقكانإذاماالواضحمنوليساألوروبياالتحادأكدهاكمااألطرافمتعددةاستثمارمحكمةإنشاء

فيمفاوضاتأيلبدءيكفيبماويةالقالدولبينصياغتهتمتاألمرهذاإلىالحاجةحولاآلراءفي

 القادمة.السنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
68
المحيطعبرواالستثمارجارةالتشراكةاقتراحنصوصفياالستثمارمحكمةنظاممفهوممرةألولاألوروبياالتحادقدم

استثمار"محكمةانظراآللية.هذهمثلبالفعلوفيتنامكندامعالتجاريةاألوروبياالتحاداتفاقياتاآلنوتتضمنبهالخاصةاألطلسي

 .2112االتحاد،دولاألوروبية،المفوضية،األطراف"متعددة
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  الستنتاجات ثالثاا.

الضرورةهذهالعالمي.للمجتمععالميةضرورةاليومتمثلللنزاعاتالسلميةالتسويةأنشكال .22

الدولبهتتمتعالذيالواسعالنطاقمنيتضحكماالدولةسيادةفيإلدراجهامعقولحدإلىمهيأةالحتمية

علىالمنازعاتلتسويةمختلفةطرقباختيارالدولقامتالمنازعات.لتسويةالمناسباألسلوباختيارفي

فيدوماا.السلميةبالوسائلنزاعاتالتسويةفيالثقةإظهارإلىأدىممامختلفةمناسباتفيملئمنحو

فإنالدولبينالخلفاتلتسويةأساسيةكوسيلةدائمااالمنازعاتلتسويةالدبلوماسيةالطرقتفضيليتمحين

يتمبالتحديدالسببلهذاالنزاعات.لتسويةقضائيةوسائلتبنيإلىالحالبطبيعةسيؤدياآللياتهذهفشل

ةقبلمنودعمهاواسعنطاقعلىعاتالنزاتسويةطريقتيتشجيع األوليةالدراسةقدمتالعالمية.األخو 

والطرقالنزاعمعنىالخصوصوجهوعلىالموضوعهذافيمتنوعةجوانبعلىعامةنظرة

العالميةالتجارةومنظمةالدوليةالعدلمحكمةذلكفيبماالمنازعاتلتسويةوالقضائيةالدبلوماسية

التيالحاليةوالقضاياالتطوراتمعوالدولةالمستثمرينبينالنزاعاتوتسويةالدوليةائيةالجنوالمحكمة

الخطوطبوضعهذهالمنازعاتتسويةآلليةالحاليالعملي ِعدُهذه.المنازعاتتسويةآلياتتعالجها

 للموضوع.المستقبلية

 

 

 


