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 :الممخص
واإلقميمية ليا أىمية كبيرة ألنيا تعتبر ال شؾ في أف المنظمات الدولية 

الفاعؿ النشط والداعـ في صوف السمـ واألمف الدولييف. اختمؼ الفقياء في 
أىميتيا ، ال سيما المنظمات اإلقميمية. ىناؾ فقياء مؤيدوف لتمؾ المنظمات 
ذىبوا إلى االدعاء بأف ىذه المنظمات ميمة ألنيا تمعب أدواًرا ميمة في 

لي. ليا مساىمات في تحقيؽ أىداؼ المجتمع الدولي مف حيث المجتمع الدو 
التنمية ، وكذلؾ في الحفاظ عمى األمف والسمـ الدولييف ، باإلضافة إلى 
مساىماتيا في المجاالت األخرى التي تساىـ في تطوير العالقات الدولية 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، اإلنسانية ، وغيرىا مف 

الت المختمفة. عمؿ ىذه المنظمات مف خالؿ مختمؼ الوسائؿ لمتوصؿ المجا
إلى تسوية مقبوؿ ألطراؼ النزاع. كما توجد العديد مف ىذه الوسائؿ ، بيف 

 .السممية والقسرية ، وبيف السياسية والقانونية
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Abstract: 

There is no doubt that the international  and regional 

organizations are of great importance as they are 

considered to be the active and supportive actors in the 

maintenance of international peace and security . the jurists 

differed over their importance , especially regional 

organizations . there are jurists who are supporters of those 

organizations who went on to claim that those 

organizations are important as they play important roles in 

the international community . it has contributions to 

achieving the goals of the international community in 

terms of development, as well as in maintaining 

international security and peace, in addition to its 

contributions  in other fields that contribute to the 

development of international relations, whether political, 

economic, social, humanitarian, and other various fields. 

The work of these organizations through various means to 

reach a settlement acceptable to the parties to the conflict. 

As there are many such means, between peaceful and 

coercive, and between political and legal   
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 المقدمة

ال شؾ اف لممنظمات األممية واإلقميمية أىمية بالغة اذ عدت مف الجيات الفاعمة    
والساندة في حفظ األمف والسمـ الدولي ، وقد اختمؼ الفقياء عمى أىميتيا والسيما المنظمات 
اإلقميمية ، فثمة فقياء وىـ مف مناصري لتمؾ المنظمات ذىبوا عمى اف ىذه المنظمات مف 

ي أدوارا ميمة في المجتمع الدولي وليا إسيامات في تحقيؽ أىداؼ المجتمع األىمية اذ تؤد
الدولي مف التنمية وكذلؾ في حفظ األمف والسمـ الدولي إضافة الى إسياماتيا في المجاالت 
األخرى التي تسيـ في تنمية العالقات الدولية اف كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او 

مجاالت المتعددة . ويعزز أصحاب ىذا الراي ما ورد مف ميثاؽ األمـ إنسانية وغيرىا مف ال
( عمى دور ىذه المنظمات ويعتقد أصحاب ىذا الراي  54_ 52المتحدة اف اشار في المواد )

اف مف األىمية اف تحض بمكانة ميمة عبر الصعيد الدولي . واف ىذه المنظمات قادرة عمى 
اقع بحكـ قربيا مف أطراؼ النزاع وتستطيع اف تجد حموال تحقيؽ االىداؼ كونيا األقرب الى الو 

ترضي المتنازعيف حوؿ قضية معينة النيا تحس وتشعر بأسباب النزاع ، وبالتالي قادرة عمى 
وضع الحموؿ المناسبة . كما تمتمؾ القدرة عمى اتخاذ تدابير لضماف االمف الجماعي لدوؿ 

 االقميـ .
ظمات عاجزة عف تقديـ أي حموؿ ازاء النزاعات في حيف يرى فريؽ اخر اف ىذه المن

الداخمية او الدولية معمميف ذلؾ الرتباط اعماؿ ىذه المنظمات  بمصالح ونفوذ دوؿ بعينيا 
 وبالتالي فاف اعماليا تصب في مصالح تمؾ الدوؿ . 

حاولنا في بحثنا اف نتممس العالقة القانونية بيف ىاتيف النوعيف مف المنظمات ،   
في تسوية النزاعات اف كانت في داخؿ الدولة الواحدة او بيف الدوؿ  ةالمنظمات اإلقميميومقدرة 

 متخذُة الوسائؿ كافة في انجاز مياميا . 
قسمت البحث الى مبحثيف اثنيف في كؿ مبحث مطمبيف تناولت في االوؿ العالقة بيف 

مف خالؿ مواثيؽ المنظمات االممية واالقميمية مف خالؿ ميثاؽ االمـ المتحدة وكذلؾ 
المنظمات االقميمية التي اكدت الترابط بينيما ، كما عممنا المعوقات التي تواجو المنظمات 

 اإلقميمية في اداء دورىا عمى أحسف وجو .
 اما في المبحث الثاني فقد تناولنا فيو ، الوسائؿ السممية والرادعة لتسوية النزاع .

 اشكالية البحث 
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ا اف نطرح تساؤالتنا عف االدوار التي تضطمع بيا المنظمات مف خالؿ ما تناوبناه لن
وىؿ فعال قادرة عمى انجاز المياـ المنوطة بيا اـ ال تعدو اف تؤدي مياميا دوف  ةاإلقميمي

النظر الى النتائج فضال عف مدى قناعة المتنازعيف اف كانوا ضمف الدولة الواحدة او بيف 
المنظمات تممؾ مف االدوات ما يعينيا عمى انجاز الدوؿ بدور تمؾ المنظمات وىؿ اف ىذه 

 مياميا .
 فرضية البحث 

حاولنا اف نجد بعض المخرجات مف خالؿ ما طرحناه مف مؤشرات عمى عمؿ 
 المنظمات وعمى المعوقات التي تواجو عمؿ تمؾ المنظمات 

 منهجية البحث 
لموصوؿ الى النتائج لموصوؿ الى النتائج اتخذنا المنيج القانوني والمنيج التحميمي 

 التي توصمنا الييا .
المبحث االول : االطار المفاهيمي لممنظمات والعالقة بين المنظمات الدولية والمنظمات 

 االقميمية 
 المطمب االول : االطار المفاهيمي لممنظمات 

ينبغي اف نعرؼ المنظمة الدولية والمنظمة االقميمية . ولكوف المنظمات حديثة النشأة 
عض المصطمحات التي يتداوليا القاموس السياسي والفقو السياسي يجعؿ امر تعريفيا مع ب

وبشكؿ دقيؽ امرا ال يخمو مف اشكالية في فيـ المدلوؿ . رغـ ذلؾ فاف المنظمات الدولية 
اضحت مف ادوات الحياة السياسية المعاصرة وىي مف االدوات الفعالة والميمة في تجسير 

وازدات اىميتيا اف كانت منظمة دولية او اقميمية حيث اخذت عمى  العالقات بيف الدوؿ بؿ
عاتقيا العديد مف القضايا ذات االىتماـ العالمي وتقؼ في مقدمة تمؾ المياـ ىي حفظ االمف 

 (1والسمـ الدولي بؿ تسعى ايضا الى  تحقيؽ التنمية والتقدـ  والرفاة لممجتمع الدولي )
مفيوـ المنظمات تتفؽ معظـ التوصيفات عمى فيـ وردت العديد مف الدالالت عمى 

واحد وداللة واحدة اذ عدت ىيأة مؤلفة مف عدد مف االشخاص الطبيعييف او القانونيف والتي 
تيدؼ الى تحقيؽ اىداؼ معينة ضمف مسارات قانونية ومحددة المضاميف مف خالؿ جممة مف 

 (.2المبادئ التي مف اجميا تشكمت تمؾ المنظمات )
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عدىا ىوفاف  بانيا كؿ صور وانواع التعاوف بيف الدوؿ والتي تسعى الى ترسيخ اذ    
النظاـ في العالقات بيف الدوؿ واف تمؾ العالقات ىي ثمرة ارادتيا المستقمة التي تتمتع بيا 

 (.  3الدوؿ ، فضال عف طابعيا القانوني ) 
مؾ الشروط الواجب وحتى تتمكف المنظمة مف القياـ بمياميا يشترط اف تتمتع وتتم   

توفرىا ومنيا : وجوب وجود تنظيـ بمعنى اف المنظمة ستكوف عند التنظيـ تتمتع بشخصية 
قانونية وبالتالي فانيا تتمع بالحقوؽ وتمتـز بالواجبات . لذا فاف المنظمة تصبح حاؿ نشؤىا 

. واف ما  تممؾ ارادة مستقمة مف خالليا تستطيع اف تؤدي واجباتيا المنوطة بتحقيؽ اىدافيا
 (.    4تقوـ بو يمثؿ ارادتيا باستقاللية عف الدوؿ التي انشاتيا )

اما المنظمات االقميمية لـ يتحد الفقو الدولي عف ماىية المنظمات االقميمية بؿ   
شاب االختالؼ في تعريؼ تمؾ المنظمات ويعود ذلؾ االختالؼ الى تعدد المعايير لتفسير 

 حيث تـ وصفيا وتعريفيا مف خالؿ ثالث معايير وىي : نشوء ىذا النوع مف المنظمات 
: يجد فقياء ىذا المعيار اف الجغرافية ىو اساس نشوء ىذا النوع اذ اف  المعيار االول

 (.5القرب الجغرافي بيف عدد مف الدوؿ في منطقة محددة مف العالـ )
د عوامؿ : يروف فقياء ىذا المعيار وجود تضامف االجتماعي ووجو  المعيار الثاني

اجتماعية وحضارية تتوزع عمى مجموعة مف الدوؿ فضال عف تتوحد لغة واحدة بيف دوؿ 
معينة وثقافة وتاريخ مشترؾ الى جانب وجود وحدة في الديف او المذىب او الجنس او العرؽ 

 ( . 6او التقاليد)
: يروف أصحاب ىذا المعيار عمى وجوب وجود توفر عناصر  المعيار الثالث

ف األولييف مف جغرافية وتضامف اجتماعي ، بمعنى ىذا المعيار ىو معيار ) مختمط ( المعياري
واف المصالح االخرى ليس بالميمة ولف تكف ىي األساس في نشوء مثؿ ىذا النوع مف 

 ( 7المنظمات مثؿ ) مصالح سياسية او اقتصادية او أمنية او عسكرية()
ال بعده يحوي عمى عناصر وفقا وانطالقًا يمكف اف نجد تعريفا يكوف اكثر شمو 

لممعايير التي عمى أساسيا يتـ إنشاء المنظمات لذا فاف المنظمات اإلقميمية ىي تمؾ 
المنظمات التي تنشا مف خالؿ معاىدة دولية تضـ عدد مف الدوؿ ذو طبيعة جغرافية واحدة 

ريخ وديف ومتجاورة الى جانب وجود عوامؿ تجمع تمؾ الدوؿ  كالتضامف اجتماعي ولغة وتا
وعادات وحضارة مشتركة وتيدؼ الى تحقيؽ اىداؼ ومصالح اتفقت الدوؿ عمى تحقيقيا مف 
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خالؿ عمؿ ىذه المنظمة . مثؿ منظمة الوحدة األفريقية ومنظمة الدوؿ األمريكية وجامعة 
 الدوؿ العربية .

اف ميثاؽ االمـ المتحدة قد اشار وبشكؿ واضح عمى اىمية المنظمات االقميمية    
مف الميثاؽ اال اف ذلؾ التخويؿ او منح  52وقد حدد مياـ ودور تمؾ المنظمات طبقا لممادة 

الصالحيات ظؿ حبيس التجاذبات السياسية والسيما اباف الحرب الباردة بيف المعسكر الغربي 
متمثال بالواليات المتحدة والمعسكر الشرقي متمثال باالتحاد السوفيتي مما انعكس سمبًا عمى 

المنظمات االقميمية ، وقد احتكرت الدوؿ النافذة كافة الصالحيات وتـ منح حفظ االمف دور 
والسمـ الدولي الى مجمس  االمف التابع لألمـ المتحدة وفؽ الفصؿ السابع مف الميثاؽ وبالتالي 
فاف مجمس االمف ىو يمثؿ ارادة الدوؿ النافذة فيو. ومف خالؿ عمؿ مجمس االمف و 

حصمت وبعد بانتياء الحرب الباردة وبروز قوى ليا تأثير مباشر عمى المتغيرات التي 
العالقات الدولية فقد اصبح مجمس االمف غير قادرا بمفرده عمى إدارة التجاذبات والمنازعات 
بيف الدوؿ مما دعا الى تفعيؿ المادة اعاله ومنح المنظمات اإلقميمية اف تشارؾ مجمس االمف 

لسمـ واالمف الدولي بموجب الفصؿ الثامف وتحت اشراؼ مجمس في المسؤولية لمحفظ عمى ا
االمف . وقد اوضح ميثاؽ االمـ المتحدة عمى الترابط والتكامؿ بيف المنظمة الدولية واالقميمية 
، اكدت التجارب اف المنظمات االقميمية تستطيع اف تؤدي دورا ميما في تحقيؽ مبادئ االمـ 

 اسية ومادية وتاريخية في تحقيؽ تمؾ االىداؼ . المتحدة لما تممكو مف مقومات سي
 
 المطمب الثاني : العالقة بين المنظمة األممية والمنظمات اإلقميمية   
ورد في ميثاؽ االمـ المتحدة وجوب وجود رابطة بيف المنظمة الدولية واالقميمية والتي  

تضمنيا الفصؿ الثامف مف الميثاؽ اذ اشترط النص عمى ضرورة مالئمة اىداؼ المنظمات 
االقميمية مع مبادي المنظمة الدولية ) االمـ المتحدة ( ) ليس في ىذا الميثاؽ ما يحوؿ دوف 

او وكاالت اقميمية تعالج مف االمور المتعمقة بحفظ السمـ واالمف الدولي ما  قياـ تنظيمات
يكوف العمؿ االقميمي ، صالحا فييا مناسبا ، ما دامت ىذه التنظيمات او الوكاالت االقميمية 

 (  . 8ونشاطيا متالئـ مع مقاصد االمـ المتحدة ومبادئيا ()
يمية دورا ميما سيما في تسوية النزاعات منح ميثاؽ االمـ المتحدة لممنظمات االقم    

الدولية واالقميمية بعدىا ىي االقدر عمى الوقوؼ الدقيؽ عمى مكامف النزاع الناشئ بيف الدوؿ 
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وكذلؾ ليا القدرة عمى االتياف بحموؿ مقبولة مف قبؿ اطراؼ النزاع ، النيا تكوف اقرب الى فيـ 
ميثاؽ االمـ المتحدة فاف المنظمات  مصالح الدوؿ . ومع ىذا التفويض الممنوح بموجب

االقميمية لـ تكف تعمؿ بحرية مطمقة بعيدة عف الجية المانحة لمصالحيات وىو مجمس االمف 
بؿ ىناؾ رقابة واشراؼ عمى عمؿ المنظمات االقميمية وىي رقابة سابقة لعمميا والحقة 

 (. 9ايضا)
اطراؼ النزاع الذي يخشى اوال مف ميثاؽ االمـ المتحدة اف عمى  33ورد في المادة 

معو تيديد االمف والسمـ الدولي المجوء الى طرؽ التسوية المختمفة ) مفاوضة ، تحقيؽ ، 
وساطة ، توفيؽ ، تحكيـ ، تسوية قضائية (  واف يمجاوا الى احدى الوكاالت او المنظمات 

لمتحدة قد ( . مف خالؿ ذلؾ نرى اف ميثاؽ االمـ ا10االقميمية لغرض انياء حالة النزاع )
وضع خطوات تحقيؽ السمـ قبؿ إقحاـ مجمس االمف بذلؾ وكاف الميثاؽ ييدؼ الى انياء 
النزاع عف طريؽ المنظمات االقميمية لما ليا مف اواصر وروابط تربطيا بدوؿ االقميـ فضال 
عف منح المزيد مف الفرص لتوثيؽ العالقات والصالت بيف دوؿ االقميـ المتجانسة ثقافيا 

ا ودينيا او عرقيا وسواىا مف اواصر الترابط . افرد ميثاؽ االمـ المتحدة فصال كامال وتاريخي
عف المنظمات االقميمية ) الفصؿ الثامف ( اذ وردت المواد في ىذا الفصؿ كافة الخطوات 
التي منحت لممنظمات االقميمية لمقياـ بيا ويمكف اف ندرج االلية التي عمى المنظمة االقميمية 

 طبقا لممواد المشار الييا وىي :اتباعيا 
ػ الميثاؽ اذ يؤكد عمى عدـ وجود موانع تحوؿ دوف تشكيؿ تنظيمات اقميمية شرط عدـ  1 

تعارضيا مع مبادي واىداؼ الميثاؽ بؿ عمى التنظيمات اف تؤكد في المعاىدات التي تشكؿ 
 تمؾ المنظمات عمى التزاميا بميثاؽ االمـ المتحدة .

ات اإلقميمية بدور سابؽ عف االمـ المتحدة وسعييا إلنياء النزاع بالطرؽ ػ تضطمع المنظم 2 
السممية والذي ينشب بيف دوؿ األعضاء قبؿ عرضيا عمى مجمس االمف . وىنا يبرز اكثر مف 
راي حوؿ لجوء دولة ما الى المنظمة االممية دوف عرض النزاع عمى المنظمة اإلقميمية فرأى 

نزاع مع دولة اخرى عمييا ابتداَء اف تعرض النزاع عمى المنظمة  البعض اف الدولة التي تدخؿ
 52حال لمنزاع بيف طرفيو وبالتالي وطبقا لتفسير المادة  إليجاداإلقميمية واف تجتيد المنظمة 

وحسب راي ىذا الفريؽ فاف الدولة ليس ليا اف تعرض نزاعيا مباشرة الى مجمس االمف . في 
ر نزاع بيف دولتيف او اكثر فال تمـز ىذه الدولة او تمؾ حيف يرى فريؽ اخر في حاؿ ظيو 
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 33بعرض النزاع عمى المنظمة االقميمية اوال وليا اف تعرضو عمى مجمس االمف طبقا لممادة 
 ال يوقؼ العمؿ بالمواد اعاله.  52مف الميثاؽ الذي اورد اف ما ذكر في المادة  34و

بالمنظمات االقميمية ولدى تعرضيا  ليذا فاف الدوؿ ومف خالؿ السياؽ العاـ لمعمؿ
لنزاع فعمييا اف تعرض نزاعيا عمى المنظمة االقميمية اذ في الغالب يتضمف ميثاؽ المنظمات 
االقميمية الزاـ الدوؿ التي تنضوي الى تمؾ المنظمات اف تعرض نزاعيا اوال عمى المنظمة 

ذلؾ الشرط فيمكف لمدوؿ اف  االقميمية اما في حاؿ لـ تشر مواثيؽ المنظمات االقميمية عمى
تعرض نزاعيا عمى مجمس االمف مباشرة . كذلؾ يمكف لمدوؿ اف تعرض نزاعيا مباشرة الى 
مجمس االمف في حاؿ لـ تنضـ الى منظمات اقميمية . وىنا يبرز التساؤؿ ىؿ المنظمات 

زاء ىذا الت ساؤؿ انقسمت االقميمية او الدولية ليا األولوية في طرح المبادرة لمحؿ السممي وا 
اآلراء الى ثالث مجموعات ، اوليا رات اف ميثاؽ االمـ المتحدة قد خوؿ المنظمات اإلقميمية 
بالنظر لتمؾ المنازعات ما لـ يكف النزاع ييدد االمف والسمـ الدولي بشكؿ مباشر  فاف مجمس 

مجمس االمف االمف يحيؿ النزاع الى المنظمة االقميمية مع اإلبقاء عمى الموضوع محؿ اىتماـ 
ويدرج ضمف جدوؿ أعمالو ، ىذا الراي جعؿ مف مجمس االمف القدرة المباشرة عمى التدخؿ اف 
لـ تستطع المنظمة االقميمية مف انياء النزاع وبالتالي فاف النزاع مباشرة يذىب لمتداوؿ وذلؾ 

 ( . الراي الثاني ذىب باتجاه اخر اذ عد11ألنو درج سمفا ضمف جدوؿ اعماؿ المجمس )
مجمس االمف ىو الجية الوحيدة في التدخؿ لفض النزاعات بيف الدوؿ وىذا يعني اف مجمس 
االمف لو الفوقية عمى باقي المنظمات واف مجمس االمف لو ما يقرره اف كاف جديرا باإلحالة 
الى منظمة اقميمية او مف عدمو والرأي التقديري لمجمس االمف ىو مدى خطورة االنتياؾ الذي 

 ( . 12اف ييدد االمف والسمـ الدولي )مف شانو 
اما االتجاه الثالث فقد منح الدوؿ االختيار في عرض نزاعيا بيف مجمس االمف   

والمنظمة االقميمية طالما لـ يشر بشكؿ صريح وقطعي بيف الجيتيف وبالتالي فترؾ االمر 
 ( .13لمدولة المعنية في حرية اختار الجية التي تراىا مناسبة )

مجمس االمف الجيود التي تبذليا المنظمات االقميمية لموصوؿ الى الحموؿ السممية  ػ يدعـ 3 
 في النزاع الذي يظير بيف دوؿ االقميـ .

ػ اف مجمس االمف اذ يخوؿ المنظمات االقميمية باتخاذ التدابير لمحيمولة دوف نشوب صراع  4 
ؿ مجمس االمف اتجاه ذلؾ ىو مسمح وانياء كؿ مظاىر التي تيدد السمـ واالمف الدولي واف عم
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عمؿ سابؽ إلدارة األزمة وأيضا عمؿ الحؽ واف الخطوات كافة التي تتخذىا المنظمات 
 االقميمية انما ىي خطوات يكوف مجمس االمف عمى اطالع كامؿ بيا .

التسويات السممية لفض  إجراءة ليس فقط في يمجمس االمف عمى المنظمات االقميم يعتمدػ  5
ما ظيرت الحاجة لذلؾ وبذلؾ مك ،  وسائؿ القمععماؿ النزاع بؿ منحيا ايضا صالحيات است

شراؼكوف اعماؿ المنظمات االقميمية تحت رقابة ت ميثاؽ االمـ  ىمجمس االمف ، وقد استثن وا 
الرجوع  فقد منحت تمؾ المنظمات استخداـ وسائؿ القمع دوف ،  المتحدة مف ىذا التخويؿ

ضد الدوؿ التي  السيماالتي يزمع عمميا و  باألعماؿالستحصاؿ عمى اذف مف مجمس االمف 
المعرفة طبقا لمتوصيؼ الذي ورد بالميثاؽ والمقصود  األعداءعرؼ بالدوؿ المعادية او دوؿ ت

( 14)يةانالحرب العالمية الث ثناءمؾ الدوؿ التي كانت معادية لمدوؿ الموقعة عمى الميثاؽ اتمنيا 
ومع ىذا التخويؿ المحدود والمشروط فاف مجمس االمف ليس عميو التزاما لوجوب المجوء الى  .

معينا إزاء دوؿ االقميـ . فضال عف ذلؾ فاف دوؿ  االقميمية اف أراد اف يتخذ إجراءالمنظمات 
الغير اعضاء بالمنظمات الدولية ال تفقد مف مركزىا القانوني ازاء الدوؿ التي تنضـ الى 

(.  ومع ىذا التبايف بالراي نجد اف المجوء نحو المنظمات االقميمية 15المنظمات االقميمية .) 
في تسوية النزاعات لو مزايا اذ اف العمؿ الذي تقوـ بو المنظمة االقميمية ترسخ التسويات 
 السممية وينأى بدوؿ االقميـ عف المنازعات االكثر تعقيدا والتي تؤتي بنتائج غير مرغوبة مف
بعض دوؿ االقميـ عندما يتطمب االمر تدخؿ المنظمة الدولية . مف جانب اخر فاف االعتماد 
عمى المنظمة االقميمية بدوره يؤدي الى تخفيؼ مف عبئ عمؿ المنظمة الدولية ، فضال عف 
ذلؾ فاف قياـ المنظمة االقميمية بتسوية النزاعات فاف عمميا موجو مباشرة الى اطراؼ النزاع 

ي فتبسط اإلجراءات الشكمية مف تحضيرات و تقميؿ كمؼ العمؿ قياسا ألعماؿ المنظمة وبالتال
( . لذلؾ فاف مجمس االمف اف  16الدولية التي تحتاج الي نفقات اكثر مف المنظمة االقميمية )

يكمؼ المنظمات االقميمية في اتخاذ تدابير قمع او ردع ) عسكرية ( بجزء مف التكميؼ او 
د الدولة المعتدية او الميددة لمسمـ واالمف ضمف الدوؿ التي تشكمت منيا بكاممو شرط وجو 

( . اذ 17المنظمات االقميمية واف القرار الذي يصدره مجمس االمف ممزما بالتنفيذ عمى الجميع) 
ال يكوف تدخميا ناجحَا لدولة خارج االقميـ او خارج تشكؿ الدوؿ التي انضوت تحت المنظمات 

 االقميمية . 
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مف جانب اخر ىناؾ تعاوف بيف االمـ المتحدة والمنظمات االقميمية اذ تقدـ المنظمة الدولية  
الدعـ المالي والموجستي والعسكري وىذا ما نجده في العالقة بيف االمـ المتحدة واالتحاد 
ه االفريقي لتعزيز السمـ واالمف الدولي ويأتي ىذا التعاوف طبقا لمفصؿ الثامف المشار اليو اعال

( . بؿ ذىبت المنظمات االقميمية ابعد مف ذلؾ عندما اتجيت نحو تعزيز االمف الجماعي 18)
مف خالؿ وضع اليات لتفعيؿ امنيا الجماعي ،  ويظير جميا ما قاـ بو االتحاد االفريقي 

(. ومع ذلؾ فاف االمف الجماعي مرىوف بشرط 19بإنشاء  ) مجمس السمـ واالمف االفريقي () 
لميثاؽ االمـ المتحدة اال في حاالت خاصة او ضمف الضوابط المنظمة ليذه  عدـ مخالفتو
( اذ اشارت ىذه الضوابط وىي بمثابة االستثناء الذي منح المنظمة االقميمية 20االعماؿ )

 51واتخاذ التدابير التي تكفؿ امنيا الجماعي او في حالة الدفاع الشرعي تماشيا مع المادة 
 (.21مف الميثاؽ)
ممنظمات االقميمية اتخاذ إجراءات رادعة ازاء الدولة المعتدية بعد اخذ االذف كما ل  

مف مجمس األمف ويكوف عمميا نافذا اف كاف موجيا ضد دولة مف دوؿ االقميـ او خارجو 
وعمى المنظمة اإلقميمية إخطار مجمس االمف باألعماؿ التي اجرتيا ، فضال عف االعماؿ 

لشرط الذي ألـز المنظمة اإلقميمية باتخاذه في حاؿ قياميا باعماؿ التي تزمع إجرائيا . اف ىذ ا
ردع انما يراد منو ىو عدـ التصعيد مف قبؿ دوؿ اخرى وبخاصة الدوؿ الكبرى اذ اف مف 
النادر وجود دولة ما في العالـ لـ تحظى او لـ تجد الدعـ مف دوؿ كبرى لذا فاف مجمس 

ؿ الدوؿ النافذة قبؿ اف تتسع وسائؿ الردع وبالتالي االمف قادر عمى اتخاذ اإلجراءات مف خال
 قد تذىب الدوؿ الى حروب كبرى ال يحمد عقباىا. 

خالصة القوؿ فاف العالقة بيف مجمس االمف والمنظمات االقميمية في الكثير مف  
االعماؿ نجد التعاوف والسيما بعد انتياء الحرب الباردة . وقد تنوعت اسباب التوتر عبر العديد 
مف المناطؽ في العالـ وأضحت المشكالت ليس فقط بيف الدوؿ انما انتقمت الى داخؿ  كياف 
الدولة الواحدة ، لذا فقد ابتكرت وسائؿ جديدة لتسوية النزاعات واصبح تدخؿ المنظمات اف 

صيغ افضؿ لمعيش بسالـ ومنيا الوسائؿ الوقائية  إليجادكانت دولية او اقميمية تدخال سابقا 
يـ برامج صنع السالـ وبناء السمـ والدعوة نحو وسائؿ حكـ  ، يشعر الجميع بانيا مثؿ تقد

تمثؿ طبقتو او منطقتو او فكره وبذلؾ فاف دور المنظمات ال يقؼ عند الوسائؿ التقميدية انما 
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يتسع نحو بناء دوؿ وأنظمة سياسية قادرة عمى البناء والتعاوف ونبذ العنؼ والتنمية وتطوير 
 الشعوب . 

اف النصوص التي منحت المنظمة االقميمية اعماال تيدؼ مف خالليا حفظ االمف 
والسمـ الدولي جاءت إلدراؾ المشرع االممي بأىمية المنظمة االقميمية وبخاصة عندما تكوف 
دراكا عمى فيـ طبيعة  المنظمة تربط الدوؿ مف الناحية الجغرافية كوف المنظمة اكثر قدرة وا 

بيف دوؿ المنطقة وقد تـ منح المنظمة االقميمية القدرة عمى فيـ اسباب النزاعات التي تحصؿ 
النزاع وبالتالي القدرة عمى ايجاد الحموؿ النياء النزاع وفي حاؿ لـ تكف قادرة عمى انياء النزاع 
تستطيع اف تحد مف توسعو وتخفيؼ حدة النزاع عمى نحو لـ يكف االمف والسمـ الدولي في 

 ( . 22موضع ميدد)
ذات الوقت ال يمكف اف نغفؿ اف العالـ ال زاؿ تحكمو توافؽ المصالح بيف الدوؿ ب  

الكبرى وال زاؿ مجمس االمف يعمؿ وفؽ تحقيؽ المصالح دوف الوقوؼ طويال عمى مصالح 
الدوؿ االخرى وال زاؿ حؽ النقض الفيتو تموح بو بؿ تستخدمو بأوقات اخرى كؿ دولة ترى اف 

قد تحجـ او تجتزئ، لذا العالـ اليوـ يحتاج كثيرا الى اصالح  مصالحيا او مصالح حمفائيا
المنظومة الدولية عبر تعديؿ ميثاؽ المتعمؽ  بمجمس االمف وبخاصة حقوؽ الدوؿ دائمة 
العضوية فضال عف ايجاد وسيمة تراعي فييا مصالح الدوؿ كافة والسيما آلية التصويت في 

 المجمس. 
زاؿ يعاني العديد مف التمكؤ والصعوبات  في العمؿ اف عمؿ المنظمات االقميمية ما   

وذلؾ الف العديد مف الدوؿ لـ تصؿ الى بناء مؤسساتيا التي يمكنيا االتخاذ عمى  عاتقيا 
ادارة االزمات وتكوف قادرة عمى االعتماد عمى إمكانياتيا الذاتية وبالتالي يجعميا تتخمص مف  

دتيا عمى نتائج النزاع ، وليذه االسباب فأننا نرى تيميش قبؿ دور القوى العالمية مف فرض ارا
عمؽ التدخؿ الدولي في القضايا االقميمية. لذلؾ نجد اف عمؿ المنظمات االقميمية قد شابو 
عدـ المساواة في تدخميا بيف نزاع واخر ، فنرى ىناؾ تجاىؿ لبعض النزاعات وفي المقابؿ 

ف العديد مف اعماؿ المنظمات تخضع تجتيد في نزاعات اخرى مما يمنحنا الدليؿ عمى ا
 إلرادات دوؿ كبرى. 

 المبحث الثاني : وسائل تسوية النزاعات السممية والقسرية 
 وية النزاعات لمطمب االول : الوسائل السممية لتسا
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يمكف اف نعرؼ الوسيمة بانيا  السبيؿ او الطريؽ او االداة لموصوؿ الى المقاصد     
، وال يعتد بالوسيمة اف كانت سممية . حتى تجد طريقا لموصوؿ الى تسوية معينة ازاء نزاع 
واقع وىنا ال بد مف التفريؽ مف حيث الوسيمة المتبعة لموصوؿ الى الحموؿ . ويمكف اف نتممس 

ؼ تسوية النزاع بانو الوسيمة لحؿ الخالفات بيف طرفي النزاع ويعد الخطوة االولى تعريفا يوص
لموصوؿ الى توافؽ في القضايا محؿ النزاع قبؿ اف يعرض النزاع عمى الجيات القانونية 

 والقضائية او قبؿ اف يستخدـ لحميا الوسائؿ غير السممية 
اع وتكاد تكوف جميع شعوب ولقد عرفت االمـ منذ القدـ طرؽ عديدة لتسوية النز 

االرض لجأت الى طريقة ما لفض أي نزاع الف االصؿ في العالقة بيف االمـ والدوؿ ىو حاؿ 
السمـ ويبقى النزاع حالة استثنائية.  وعمى ىذا فقد تنوعت وسائؿ التسوية منيا السممية واخرى 

 قسرية والتي سأتناوليا بالتفصيؿ  .
 اع الوسائل السممية لتسوية النز   

في البدء البد مف الوقوؼ عند مدلوؿ او مفيوـ السمـ او السالـ او السممية ، فالسالـ 
( ، والسممية ىي نقيض القسرية أي وسائؿ الردع باإلكراه ، وكؿ 23ىو نقيض الحرب )

مفردات المغوية التي تشتؽ مف السمـ تصب باتجاه واحد ىو نبذ العنؼ وخمؽ الوئاـ واالنسجاـ 
المجتمع الدولي والذي ييدؼ الى التطور االزدىار لمجميع ، وبناء السالـ ليس والتعاوف في 

منوط بجية معينة او دولة ما انما السالـ ىو فيـ وثقافة وشعور وتصرؼ بإعماؿ جميعيا 
تؤدي الى خمؽ روح التسامح . وتقع المسؤولية عمى الجميع مف االسرة الى المجتمع الدولي 

والجمعيات كافة . وحتى المجتمع الدولي عبر مؤسساتو الفاعمة ، مرورا الجيات والمنظمات 
فقد وضعت لمسالـ معززات وخطوات تأكيد ذىاب المجتمع نحو العيش بوئاـ ، تضمف ميثاؽ 

( 24االمـ المتحدة في المادة الثانية الفقرة الرابعة عمى حضر استخداـ القوة ضد سالمة الدوؿ )
( كذلؾ 25اؽ الجامعة العربية التي اشارة بذات االتجاه )كما تضمنت المادة الخامسة مف ميث

(. لذا يعد مبدا 26وردت في المادة الرابعة مف قانوف التأسيسي لمنظمة االتحاد االفريقي )
تسوية النزاعات بالطرؽ السممية مف المبادئ واالىداؼ التي تناوليا المجتمع الدولي عبر 

المبدأ بالتحريـ الصريح باستخداـ القوة في حؿ مؤسساتو االممية وليس ىذا وحسب بؿ اقترف 
النزاعات بؿ وحـر ايضا التمويح بيا عبر العالقات الدولية ومف الوجوب عمى الدوؿ الذىاب 
نحو ايجاد حموؿ لمنزاعات بالطرؽ السممية واف ما تضمنو ميثاؽ االمـ المتحدة بيذا 
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النصوص في المعاىدات ( . اذ ورد العديد مف 27الخصوص والتي شرعت بطريقة آمرة)
الدولية والبروتوكوالت وجميعيا تدعو الى المجوء الى الوسائؿ السممية في فض النزاعات ) 

في باريس      1928كاتفاقية الىاي ( و)عيد عصبة االمـ(  ) ميثاؽ برياف كيموج ( الموقع عاـ 
 ) وميثاؽ االمـ المتحدة(  و)ميثاؽ التحكيـ ( )واعالف مانيال ( 

دراؾ الدوؿ ما تخمفو الحروب مف ضحايا وخسائر مادية وبشرية الى جانب الو     
ضياع فرص لمتنمية والرفاه والف الحروب في العادة ال يمكف اف يخرج طرفييا بالفائدة لذا فاف 
الدوؿ حريصة عمى ايجاد تسويات سممية لمنزاع الذي ينشا بينيـ . فال غرابة مف ورود التسوية 

فظ االمف والسمـ الدولي في ميثاؽ االمـ المتحدة ألكثر مف واحد وثالثيف مرة  السممية واىمية ح
وقد تكررت حاالت التسوية كثيرا والسيما في التاريخ المعاصر بعد اف ادركت الدوؿ اف 
الحروب وبخاصة مع تطور التقنيات العسكرية وما تتركو مف كوارث انسانية تتطمب مف 

عمى اتباع الوسائؿ السممية لحؿ النزاعات التي تظير في  المجتمع الدولي اف يحرص دائما
التي  3ىذه المنطقة او تمؾ . لذا فقد تضمف ميثاؽ االمـ المتحدة في المادة الثانية الفقرة 

اشارت عمى اعضاء المجتمع الدولي اف يفضوا منازعاتيـ الدولية بالوسائؿ السممية دوف اف 
( منو ) يجب عمى 33لمتيديد .  كما نصت المادة ) يتعرض السمـ واالمف الدولي لمخطر او 

اطراؼ  أي نزاع مف شاف استمرار اف يعرض حفظ االمف والسمـ الدولي لمخطر اف يمتمسوا 
حمو بادئ ذي بدء بطريؽ المفاوضة والتحقيؽ والوساطة والتوفيؽ والتحكيـ والتسوية القضائية 

و غيرىا مف الوسائؿ السممية التي يقع عمييا واف يمجاوا الى الوكاالت والتنظيمات االقميمية ا
( . وتأكيدا لمنص االممي فقد منح القانوف الدولي خيارات واسعة وتسييالت 28االختيار ( )

واضحة نحو ترسيخ التعاوف الدولي مف خالؿ ما اكدتو المادة المشار الييا وضرورة منح 
ىنا يمكف القوؿ اف الوسائؿ  الوسائؿ السممية فضاء اوسع لتحقيؽ السالـ العالمي . ومف

السممية اىمية كبيرة في حؿ النزاعات وترسيخ سبؿ التعاوف بيف دولتيف مختمفتيف والتي  تتميز 
 باالتي :

 ػ تمجا الييا الدوؿ بالتراضي أي ال تفرض عمى اطراؼ النزاع . 1
قترح المقدـ ػ لمطرؼ الثالث  تقدـ مقترحات لمحؿ دوف اف يكوف احد طرفي النزاع . واف الم 2

اال انو ليس دائما وفي البعض االخر يكوف الزاميًا كالتحكيـ . ويبقى قبوؿ  لألطراؼغير ممـز 
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الوسيمة مف رفضيا مرىوف بموافقة الدوؿ او اطراؼ النزاع قبوليا او رفضيا وىذا ما يطمؽ 
 (.29عميو االختيار الحر الي وسيمة لمتسوية )

 بمعنى ليس كؿ الوسائؿ تتناسب مع النزاعات . ػ نسبية الوسائؿ القابمة لمتنفيذ 3
وبناًء عمى ما ورد بالنص يمكف لنا اف نفصؿ الوسائؿ التي وردت وىي : وسائؿ دبموماسية و 

 سياسية وسائؿ قضائية .
 ــ  الوسائل السياسية والدبموماسية  8

ع ، وىي تعد الدبموماسية الوسيمة االكثر تاثيرا في خمؽ فرص واسعة لتسوية النزا    
 .االداة التي بيا تستطيع الدولة مف توجيو عالقاتيا مع الدوؿ االخرى 

 أ  ـ المفاوضة 
منذ القدـ حرصت التجمعات البشرية عمى استخداـ المفاوضات لحؿ النزاع الذي      

ينشا في تمؾ التجمعات وافضؿ وسيمة ىو االتصاؿ المباشر بيف اطراؼ النزاع لمعرفة كؿ 
الطرؼ االخر، وايف تقؼ حدوده و مساحات حقوقو حتى يتـ التوصؿ الى طرؼ ما يريده 

 حموؿ مقنعة تجعؿ التعايش سمميًا .
تعد المفاوضات اقدـ وسيمة لفض النزاعات العمؿ بيا ، وقد عد التفاوض في     

القروف الوسطى وما تالىا ىو احد الشروط الضرورية التي تسبؽ استخداـ القوة فالدولة تمجا 
وضة قبؿ استخداـ القوة لئال تتجنب النقد والسقاط االخر عند الراي العاـ المحمي االمر لممفا

الذي سينعكس ايجابيا عمى متانة الدولة مف الداخؿ طالما اقنعت مواطنييا بانيا ال ترغب 
 بالحرب ابتداًء . 

اح حموؿ لنزاع ما . وتعد بمثابة المفت إليجادوالمفوضات تمثؿ المرحمة االولى     
الذي بو تبدأ الحوارات نحو تسوية مناسبة . ورغـ اف التفاوض بات مرىونًا بمحددات سياسية 
بعيدة عف التفاوض القانوني وفد تخضع ىذه الوسيمة الى اعتبارات وبخاصة بيف الدوؿ القوية 
ازاء الضعيفة وبالتالي فاف األضعؼ سيكوف منفذا في الغالب ال رادة االقوى رغـ ما تممكو 

دولة االضعؼ مف وسائؿ معتبرة لمدفاع عف حقوقيا .وتتنوع وسائؿ إيصاؿ او تبادؿ الراي ال
( . 30فاما اف يكوف شفييا او عف طريؽ تبادؿ مذكرات محررة او تكوف بالصيغتيف معا )

وتتعدد صور المفاوضات ، بطريقة غير مباشرة أي تبادؿ وجيات النظر عف طريؽ 
يا او عبر مذكرات متبادلة وىذا االسموب يكاد ينحصر او المراسالت او النقؿ اف كاف شفي



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2277 ) 
 

يتالشى اذ اف المفاوضات اليوـ ىو المقاء المباشر وىذا االسموب ىو االفضؿ لموصوؿ الى 
 ( .31الحموؿ باقؿ جيد ووقتا واكثر وضوحًا)

ويمكف لنا القوؿ اف المفاوضات قد تسبقيا اجراءات شكمية متبعة بيف الدوؿ وىي 
المشاورات وبعد طرح موضوع معيف ليا اثر قانوني ، ليذا تظير المشاورات في كثير مف 
االحياف حسف النية والجدية في الدخوؿ الى المفاوضات . ومف خالليا تتوصؿ اطراؼ النزاع 

 عف الحموؿ المثالية .  وانطالقًا مف ذلؾ تعددت التعاريؼ لماىية ليس الى حموؿ واقعية بدال
وحتى نتمكف مف المفاوضات وىذا امرا منطقيا وطبيعيا لتعدد الدارسيف في ىذا المجاؿ ، 

التشخيص الدقيؽ لممفوضات البد اف نضع الخصائص التي البد مف توفرىا حتى تمنحنا 
 مخرجات مقبولة .

( اي بمعنى التفاوض بيف مف خسر 32رضائي او طوعي)دخوؿ االطراؼ بشكؿ     
الحرب ومف ربحيا ال تدخؿ ضمف خصائص المفوضات التي تجرييا الدوؿ عمى اساس 

، عميو فاف المفاوضات يتوالىا ممثمي اشخاص القانوف الدولي ) تساوي بالحقوؽ وااللتزامات 
الخبراء ( . وعادة تجري رئيس الدولة او مف ينوبو ، رئيس الوزراء ، وزبر الخارجية ، 

 المفوضات بمقاء مباشر بيف طرفي النزاع بشكؿ ثنائي او قد تجرى بطريقة غير مباشرة او
تجرى بحضور جيات عدة ويصار اما الى مناقشات بيف االطراؼ او عف طريؽ مؤتمر دولي 

ح ليا . وحتى تتسنى لممفاوضات اف تؤتي ثمارىا ال بد مف توافر شروط التي بيا يكتب النجا
 ، واىـ تمؾ الشروط ىي: 

  قناعة اطراؼ النزاع بالتفاوض وبعده الطريؽ االفضؿ لموصوؿ الى النتائج
 (.33)التي تسعى االطراؼ الى تحقيقيا

   اف تجري في اجواء ىادئة وبعيدة عف المؤثرات الخارجية مع ضرورة توفر
 .(34)قدر كافي مف الثقة بيف االطراؼ المفاوضة 

 اطراؼ النزاع مف جية اخرى ال بد مف وجود اإلرادة  اف تجري بحسف نية
الخالصة والبحث عف مخرجات تخدـ اطراؼ النزاع وليس البحث عف انات ومعوقات تذىب 

 ( . 35بالمفاوضات الى مجيوؿ)
  عمى اطراؼ النزاع اف يتحموا بالواقعية والمرونة واالبتعاد عف التشدد والمغاالة

 (.36ث عف مشتركات تؤسس تفاىمات )، مع ضرورة توفر الجدية في البح
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وطبقا لمبدا المساواة بيف الدوؿ في السيادة فاف اطراؼ النزاع يدخموف المفوضات     
عمى قدر مف المساواة في االقؿ مف الناحية القانونية . وليس بالضرورة اف تنتيي المفاوضات 

دية وقانونية والتي تعيؽ مباشرة لمتوصؿ الى الحموؿ فقد تحتاج بعض القضايا الى إجراءات ما
تطبيؽ االتفاقيات التي توصؿ الييا المفاوضوف او قد تؤجؿ بعض القضايا التي ال يسع 
 الخوض بيا اثناء التفاوض وبخاصة التي تتعمؽ بالعالقات الدولية خارج اطار طرفي النزاع 

 ب ـ الوساطة 
وسيمة خيارية وغير  وىي احدى الوسائؿ السممية التي يمجأ الييا اطراؼ النزاع وتعد

( . وفي العادة فاف اطراؼ النزاع يختاروف طرؼ ثالثا محايدًا 37ممزمة ألطراؼ لحسـ نزاعيـ)
( . عميو يمكف اف نعرؼ 38ويقدـ ىذا الطرؼ التسييالت ألطراؼ النزاع ودخوليـ المفوضات )

ات الوساطة ىي وسيمة النياء النزاع بيف االطراؼ عف طريؽ شخص ثالث يقدـ المتقرح
(.وكما 39والراي الرشيد الطراؼ النزاع دوف أي الزاـ او اكراه بالقبوؿ وصوال إلنياء النزاع )

عرفيا كارؿ سيكيو بانيا ) ىي العممية التي تساعد مف خالليا طرؼ ثالث شخصيف او اكثر 
(. وقد تكوف الوساطة االلتزاـ بيا جبرا 40عمى التوصؿ الى حؿ نابع منو بشاف قضية ما ()

اذا كانت اطراؼ النزاع قد وقعوا اتفاقا يقضي المجوء الى الوساطة لحؿ الخالفات التي فيما 
الضوابط  1907( ، وألىمية ىذه الوسيمة فقد وضعت اتفاقية الىاي الثانية 41تنشا مستقبال)

لزاـ الدوؿ عمى المجوء الييا ، وسار ىذا االىتماـ في  والقواعد الخاصة بعمؿ ىذه الوسيمة وا 
الدولية  ) االمـ المتحدة ( ) ميثاؽ الجامعة العربية ( ) االتحاد االفريقي ( اذ  المنظمات

 نصت تمؾ المواثيؽ عمى اف الوساطة مف بيف الوسائؿ السممية لحؿ النزاع . 
 تتميز الوساطة بمزايا وخصائص اىميا :  

: ىي مف االسس الرئيسة لعمؿ الوساطة ، عمى الوسيط اف يحرص عمى السرية  ػ 1
 ( .. 42كتماف الميمة وتعد ىذه السمة مف اىميا اذ بيا يتوقؼ نجاح الميمة مف فشميا)

اذ اف بعض وسائؿ التسوية تتطمب نفقات ورسوـ كبيرة  ذات كمف محدودةػ  2
 (. 43وبخاصة عند المجوء الى المحاكـ الدولية )

اعة التسوية اذ باالستط إليجادأي ال تتطمب اوقات طويمة  ذات وقت محدودػ  3
التوصؿ الى تسوية بعدد محدود جدا مف المقاءات وحسب ، وفي العادة تتحدد فترة مناسبة عند 

 (  . 44التوصؿ الى قبوؿ الوساطة ، وفي الغالب تكوف ثالث اشير)
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اذ تعد ىذه الوسيمة مف الوسائؿ المرنة بعيدة عف اإلجراءات الشكمية التي  المرونة ػ 4
الوسيط قادر عؿ االجتماع مف اطراؼ النزاع ومع كؿ طرؼ يتطمبيا التسوية القضائية ، ف

عندما ال يتوصموا الى حؿ ليـ اف يمجئا الى  لألطراؼوىذا ال نجده في التسوية القضائية ، و 
 ( . 45القضاء)

، تتمتع ىذه الوسيمة بالحياد بيف اطراؼ النزاع ، واف الوسيط يتجرد مف  الحيادػ  5
طراؼ بشكؿ منصؼ وليست لو مصمحة مف نتائج الوساطة ميولو الشخصية وبعامؿ جميع اال

 (.46)لألطراؼولو القدرة عمى التفاىـ وايصاؿ الفكرة باستقاللية 
اما عمؿ الوسيط فيو مف يقوـ بخمؽ اجواء التيدئة وتخفيؼ حاالت االحتقاف بيف 

يتصؼ بالمباقة االطراؼ ، وعمى الوسيط اف يكوف مينيا ومحايدة وخبيرا فنيا بنوع النزاع ، واف 
وحسف االدارة والمغة السممية ، مع مراعاة طرفي النزاع في خصوصيات بمدانيـ ، والقياـ 

 (.47بالتنبيو عمى االثار السمبية اف لـ يتوصموا الى حؿ مرض )
 :ج ـ المساعي الحميدة 

ال شؾ اف المساعي الحميدة مف الوسائؿ الميمة في تسوية النزاعات وألىميتيا فقد    
( المشار الييا سمفا اذ دعت الدوؿ التي ليا نزاعات مع 48نت معاىدة الىاي االثنتيف)تضم

دوؿ اخرى الى المجوء الى ىذه الوسيمة ، واغمب التعريفات اجمعت عمى مدلوؿ واحد اذ عدت 
المساعي الحميدة ىو عمؿ تطوعي ودي يقوـ بيا طرؼ او مجموعة مف االطراؼ باعتباره 

النزاع وال يعتد اف كاف ىذا الطرؼ دولة او مجموعة مف الدوؿ او  شخصا ثالثا خارج طرفي
ىيئة او شخصية اعتبارية او سياسية مؤثرة كأميف العاـ لألمـ المتحدة ، تيدؼ ىذه الوسيمة 
الى تقريب وجيات النظر ما بيف المتنازعيف ووضع ظروؼ مالئمة ألطراؼ النزاع لمتداوؿ في 

اراء او تصورات معينة كحموؿ غير ممزمة الطراؼ النزاع ، موضوع النزاع كما ليا اف تعرض 
وحتى تكوف المساعي مقبولة عمى اطراؼ النزاع البد مف االعالف عف موافقتيا سمفا بطرح 

اراء مشتركة وصوال  إليجادالوسيمة كدليؿ عمؿ او اف يسمح ليا اف معرفة  اسباب النزاع 
 (.49التفاؽ يرضي طرفي النزاع )

 د ــ التوفيق 
يعد التوفيؽ مف الوسائؿ السممية لتسوية النزاع وىو نسبيا حديث النشأة ، فقد عمؿ 

المادة  1969بيا بعد الحرب العالمية االولى .وردت في اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات عاـ 
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، والتوفيؽ منح مقترحات لحؿ نزاع معيف يرضي بيا طرفي النزاع دوف اف تكوف  66
د قريب مف التحكيـ او التحقيؽ وىو ما بيف التحقيؽ والتحكيـ . والتوفيؽ يع 50قانونية

ولإليضاح ىناؾ ثمة فوارؽ بيف التحقيؽ والتوفيؽ فاألوؿ عمميا يتصؼ بالمؤقت وينتيي 
بانتياء التحقيؽ اما التوفيؽ يتصؼ بالديمومة ، مف جانب اخر اف التحكيـ ينيي اعمالو 

( 51الحرية في قبوليا او ىدرىا ) لألطراؼاحات و بصدور قرار ممـز بينما التوفيؽ يقدـ اقتر 
 فضال عف ذلؾ فالتوفيؽ يتميز بالمرونة .

ويتولى التوفيؽ ىيئة او لجنة تتفؽ اطراؼ النزاع عؿ تشكيميا مف ممثمي طرفي النزاع 
اضافة الى خبراء مف دوؿ اخرى مشيود ليـ بالحياد والمينية ، وقد تشكؿ المجنة مف خالؿ 

دولي وتتصؼ بالديمومة باعماليا . والمجنة قد تتشكؿ قبؿ النزاع او بعده  معاىدة او اتفاؽ
 وليا مدة زمنية مف خالليا تضع حموال لمنزاع وتنيي اعماليا متى تتـ عمميا . 

تعد ىذه الوسيمة مف الوسائؿ التي يحبذىا طرفي النزاع وذلؾ لما تتميز بو مف      
ى بيا الطرفيف . واالىـ في ىذه الوسيمة ىو اف يقـو قدرة عمى تقديـ اراء وحموؿ توافقية يرض

االطراؼ بتقديـ تنازالت ازاء البعض ليتوصموا الى حموؿ مناسبة . وتتميز بالمرونة طبقا 
لظروؼ النزاع ، عمى العكس مف التحكيـ او قرارات المحاكـ التي تذىب بالنزاع اما طرؼ 

ة متزايدة مف قبؿ الدوؿ واعتمدتو في . اخذ التوفيؽ اىمي 52يخسر وفي المقابؿ طرؼ يربح
 (.53تسوية العديد مف النزاعات وذلؾ لسيولة االجراءات المتبعة فيو واتساع مجاالتو)

 ه  ـ التحقيق 
اجراء تقوـ بو لجنة دولية مشكمة مف قبؿ اطراؼ النزاع تبدأ اعماؿ المجنة بالبحث    

وتقديـ تقريرا مفصال الطراؼ النزاع ،  (54عف اسباب النزاع وتحديد الوقائع المتعمقة بالنزاع)
( . تتألؼ مف اكثر مف شخصيف ميمتيا تقصي 55وال يمـز التقرير اطراؼ النزاع االلتزاـ بو)

الحقائؽ وعرض تقريرىا وما بو مف نتائج عمى طرفي النزاع دوف اف يتضمف أي مالحظات او 
ما الدخوؿ في مفوضات اراء تعبر عف راي المجنة ، وعمى ضوء التقرير فعمى االطراؼ ا

مباشرة لحؿ النزاع او المجوء الى وسيمة اخرى كاف تقـو اطراؼ النزاع بعرض النزاع الى 
المحكمة الدولية .والىمية التحقيؽ فقد اكدت عميو اغمب المعاىدات الدولية بدًأ مف اتفاقية 

لجاف  والتي اكدت عمى وجوب انشاء  1913ثـ ضمنتيا اتفاقية برياف     1907الىاي 
تحقيقية دائمة لفض النزاعات بيف دوؿ الموقعة ، وتقديـ تقريرا الطراؼ النزاع عند اتماـ 
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( اعتمدت اتفاقية الىاي االولى والثانية  عمى التحقيؽ بعده وسيمة مف وسائؿ فض  56ميمتيا)
منو . كذلؾ اكد  15النزاعات بطرؽ سممية ، . كذلؾ نص ميثاؽ عصبة االمـ في المادة 

 المشار الييا        33يثاؽ االمـ المتحدة المادة عميو م
 و   ـ عرض النزاع عمى المنظمات الدولية واالقميمية   

طبقا لميثاؽ االمـ المتحدة فقد انيطت لممنظمة االممية ميمة  حفظ االمف والسمـ      
الدولي ودعت اطراؼ النزاع المجوء الى الطرؽ السممية لغرض ايجاد الحموؿ المناسبة . بؿ 
وحرصا مف المنظمة الدولية منحت مجمس االمف التابع لممنظمة باف يقوـ باي اجراء كفيؿ 

حتى واف كاف ىذا االجراء باالسموب الجبري او القسري .وعميو فاف مجمس بانياء النزاع 
( . وبموجب ميثاؽ االمـ المتحدة منح لمجمس االمف 57االمف ىو المختص بتسوية النزاعات )

ولمجمعية العامة الصالحيات التي تتخذىا لحفظ االمف والسمـ الدولي . وطبقا لممادة المشار 
يجاد تسوية لخالفيـ  ( اذ خولت 33الييا سمفا ) المادة مجمس االمف بدعوة اطراؼ النزاع وا 

باي طريقة سممية )  مفاوضات ، الوساطة ، المجوء الى المنظمات االقميمية ( او الوسائؿ 
االخرى التي تناسب النزاع والتي يتفؽ اطراؼ النزاع عمى اختيارىا لمتوصؿ بواسطتيا الى حؿ 

الى حموؿ فيتـ احالة النزاع لمنظر عمى مجمس االمف  مرض . وفي حاؿ لـ تتوصؿ االطراؼ
وعمى المجمس اف يقدـ توصياتو لحؿ النزاع ، ولو السمطة التقديرية لمنزاع فيما اذا كاف النزاع 
ييدد االمف والسمـ الدولي مف عدمو . فاذا أدرؾ اف النزاع في حاؿ استمراره مف شانو تيديد 

اخرى نحو اتخاذ إجراءات أوسع مف التوصيات بدعوة  امف وسالـ الدولي عندئذ يقوـ بخطوة
اطراؼ النزاع نحو التسوية بؿ لو اف يتخذ اجراء اكثر حزما ويطمب مف اطراؼ النزاع في 
البدء بانياء المظاىر العسكرية او وقؼ القتاؿ . اما في حاؿ قياـ طرؼ او اطراؼ بأعماؿ 

طبقا لمفصؿ السابع مف الميثاؽ باتخاذ  تيدد فعال السمـ واالمف الدولي فقد منح الصالحيات
اإلجراءات كافة التي مف شانيا  انياء النزاع وعودة االمف والسمـ الدولي . وال تقؼ اإلجراءات 
التي يمكف اف يتبعيا المجمس عمى اجراء بعينو بؿ منح كافة الصالحيات مف العقوبات ) 

ـ وسائؿ الردع وباالخص القوة سياسية ، دبموماسية ، اقتصادية ، عسكرية ( الى استخدا
العسكرية العادة السمـ واالمف الدولي .كذلؾ فوض الميثاؽ جية اخرى مف المنظمة الدولية 
ىي الجمعية العامة  اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتسوية النزاعات بطرؽ سممية . اذ اف الجمعية 

طرؽ السممية والسيما عندما العامة ليا اف تدعو اطراؼ النزاع الى المجوء لتسوية نزاعيـ بال
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يفشؿ مجمس االمف في ايجاد حموال لمنزاع بسبب التجاذبات الدولية والتقاطعات . اذ اف العديد 
مف النزاعات لـ يستطع مجمس االمف التوصؿ الى حؿ بسبب المصالح المتشابكة في 

اع ما. ورغـ اف المجموعة الدولية وبالتالي مف الصعوبة ايجاد ارضية مشتركة لالضداد ازاء نز 
قرارات الجمعية العامة ليست ليا صفة الزامية وال يوجد في ميثاؽ االمـ المتحدة مما يشير الى 
وجوب دوؿ االعضاء االلتزاـ بقرارات الجمعية لكف تبقى قراراتيا محؿ احتراـ مف قبؿ الدوؿ 

الجمعية العامة  والسيما دوؿ العالـ الثالث . ىذه الدوؿ كثيرة ىي النزاعات التي عرضت عمى
وذلؾ الدراؾ ىذه الدولة بصعوبة ايجاد توافقات بيف الدوؿ الكبرى . وتشير االحصاءات 
استخدـ لحؽ النقض الفيتو ازاء العديد مف النزاعات النيا تتقاطع مع مصالح الدوؿ الدائمة 

عالقة العضوية .  اما عرض النزاعات عمى المنظمات االقميمية  اشرنا الييا سابقا، وعف ال
فقد منحت  5258بيف المنظمة األممية والمنظمات االقميمية وطبقا لميثاؽ االمـ المتحدة المادة 

 المنظمات اإلقميمية إيجاد حموؿ بالوسائؿ السممية لمنزاعات .
 ـ التسوية القضائية  2
التسويات القضائية ىي الوسائؿ التي يتـ االتفاؽ عمى المجوء الييا بعد استنفاذ  

حال لمنزاع . والتسوية القضائية تضـ وسيمتيف وىما التحكيـ والمحاكـ  إليجادالوسائؿ السابقة 
 الدولية . 

 أ ـ التحكيم 
مف قبميـ وىو الوسيمة التي تتبعيا الدوؿ النياء النزاع مف خالؿ قضاة مختارة مف  

طبقا لمقانوف الدولي . والتحكيـ يمجئوف اليو اطراؼ النزاع بشكؿ اختياري او طوعي واتفاؽ 
االطراؼ بعرض نزاعاىـ عمى التحكيـ ، وال يعتد الذىاب الى التحكيـ اف كاف قبؿ نشوء النزاع 

لذي كاف ( والتحكيـ انماط، فيناؾ التحكيـ الذي يوكؿ عمى الممؾ او رئيس الدولة ا59او بعده)
( اذ يعيد الى شخصية واحدة ألجراء التحكيـ وقديما كاف يوكؿ 60يطمؽ عميو التحكيـ الممكي )

الى البابا ، وبعد ضمور دور رجاؿ الديف اوكؿ التحقيؽ الى االمراء او  المموؾ . والنوع 
 االخر ىو التحكيـ عبر لجنة مؤلفة مف شخصيف مف كال طرفي النزاع ، اما النوع الثالث ىو

 تأليؼ لجنة تمثؿ جزء منيا طرفي النزاع واخريف مف دوؿ اخرى .
اف ما يميز التحكيـ عف سواه مف الوسائؿ االخرى ىو التزاـ اطراؼ النزاع بقرار 

 القضاة او المحكميف طبقا التفاقية الىاي الثانية .
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وىذه الوسيمة عرفت منذ عصور قديمة اذ كانت في مدف اليوناف مجمس لمتحكيـ    
مؿ بصفة دائمية ، كذلؾ عرؼ التحكيـ بخاصة عند الدوؿ المسيحية اذ كانت تحتكـ عند يع

 البابا والمموؾ قبؿ اف تتشكؿ الييئات التحكيمية . 
وطبقا لالتفاؽ فاف اطراؼ النزاع يؤكدوف فيو شرط وجوب الذىاب الى التحكيـ الذي 

فة الى ذلؾ فاف االتفاؽ البد مف ىو بمثابة النظاـ العاـ لممحكمة التي ستنظر بالنزاع . اضا
تضميف الميمة المكمؼ بيا التحكيـ وعدد القضاة والقانوف المتبع لمنظر بالنزاع وكذلؾ 

واف ىذه الوسيمة تجري  ( .61اإلجراءات التي تتبع اماـ المحكمة صاحبة النظر بالنزاع )
نزاع الى ىيئة اذف التحكيـ صدور تفويض مف اطراؼ ال.   اعماليا طبقا لمقانوف الدولي

حال لمنزاع ويباشر القضاة  إليجادقضائية او قضاة بعد اف عجزت وسائؿ التسوية االخرى 
اعماليـ  طبقا لمقانوف الدولي واف اطراؼ النزاع تمتـز باي قرار يصدر مف الجية المفوضة 

ة (. ويستثنى مف ذلؾ القرارات التي تمس سياد62وعمييا كذلؾ اف تطبؽ القرارات بحسف نية)
 الدوؿ واستقالليا . 

اف ميثاؽ االمـ المتحدة قد وضع االسس القانونية لمتحكيـ ووضع الشروط التي    
ينبغي توفرىا في النزاع حتى يصار الى اتخاذه وسيمة لمتسوية ومف اىـ تمؾ الشروط ىو اف 

ذلؾ اف يفض بالطرؽ الدبموماسية او السياسية اضافة الى  اطراؼ النزاع تيقنوا اف نزاعيـ ال
النزاع الذي يعد قانونيا، وينشأ عند اختالؼ في فيـ او تفسير لقاعدة قانونية وانتياكيا ضمف 

( . عند المجوء الى التحكيـ تقـو اطراؼ النزاع باختيار 63اتفاقية معينة يؤؿ الى التحكيـ .)
محسـ . القضاة ومكاف وتاريخ انعقاد محكمة التحكيـ وفي العادة يوضع سقفا زمنيا محددًا ل

 (. 64وعميو فاف قرار التحكيـ ينبغي اف يستند عمى القواعد القانونية ولف تكوف التسوية رضائية)
اف الذىاب نحو التحكيـ ىو قرارا خياريا وعند االتفاؽ عمى التحكيـ بعده وسيمة    

دوؿ لتسوية النزاع  يصبح وجوبيا االلتزاـ بو وىذا ما ورد بميثاؽ االمـ المتحدة التي الزمت 
النزاع بالمجوء الى التحكيـ مف ضمف الوسائؿ السممية . وقد يصبح وجوبيا عندما تتضمف 
االتفاقية عمى ذلؾ وىذا ما يدعى التحكيـ اإلجباري. وبالتالي وفي كال الحالتيف يصبح اجباريا 

بيف اما باالتفاؽ عميو بعد نشوء النزاع او قبؿ نشوء النزاع عندما يوضع التحكيـ ضمف اتفاقية 
 االطراؼ بوجوب المجوء اليو .
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اما انواع لمتحكيـ فنجد التحكيـ الشامؿ الذي ينظر عمى جميع المنازعات الواقعة      
والتي يمكف اف تقع . اما التحكيـ الخاص فيو ينظر في نزاع بعينو وال يشمؿ باقي النزاعات 

الدولي العاـ والتحكيـ ( .الى جانب اخر ىناؾ التحكيـ 65وكؿ ذلؾ يأتي عف طريؽ االتفاؽ)
(، فاألوؿ ينظر بالنزاع الذي تمثؿ اطرافو دوال او منظمات دولية . اما 66الدولي الخاص )

الدولي الخاص فينظر بالنازعات بيف الشركات الدولية والقضايا المتعمقة بالتجارة والتسويات 
 (. 67المالية )

ـ القضائي ويكوف ممزما اما قرار التحكيـ  يصدر باألغمبية ويكوف بمثابة الحك  
، وال يتضمف القرار طرؽ طعف قانونية اذ عد قرارا نيائيا ما لـ يتفؽ االطراؼ خالؼ  لألطراؼ
 (.68ذلؾ )

 ب ـ المحاكم الدولية ) القضاء الدولي (
مف المعروؼ اف القضاء ىو وضع حد لمنزاع بيف متخاصميف ىو الذي يحسـ      

لقانونية الدولية . ولحاجة االنساف الى وسيمة تحسـ فييا النزاعات بيف الدوؿ وفؽ القواعد ا
الخالؼ مع االخر لجا الى وسائؿ شتى لتحقيؽ ما يريد ومع تطور وتشابؾ المصالح وظيور 
الدوؿ بمفيوما الحاضر اصبح لزاما اف يوجد قضاء يفصؿ في النزاع بيف الدوؿ لتجنبيا 

ى ىذا االتجاه اذ ظيرت مبادرات عديدة ويالت الحروب ، لذا فقد ظيرت البوادر االولى ال
 النشاء محكمة تعنى بفض النزاعات بالطرؽ القضائية 

 المطمب الثاني :  الوسائل القسرية لتسوية النزاع 
تمجا الدوؿ وكأجراء نيائي لتحقيؽ االىداؼ الوطنية والتي لف تتمكف الدولة مف     

الكراه بما فييا القوة . اف وسائؿ القسرية ، واتحقيقيا عبر الوسائؿ السممية االنفة الذكر الى ال
االكراه والقسر تعد وسيمة فاعمة في بعض النزاعات وبخاصة تمؾ النزاعات التي تيدد  ادوات

االمف والسمـ الدولي وال سبيؿ لتسويتيا وفؽ الوسائؿ السممية . وتتعدد وسائؿ االكراه مف حيث 
 الشكؿ والتأثير واآللية واىميا :

  القات الدبموماسية والمقابمة بالمثؿ عمى االعماؿ التي تقوـ بيا دولة قطع الع
 .  (69ازاء اخرى وايضا المقاطعة والحصار وصوال الى الحرب )
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   مصادرة امواؿ رعايا الدولة التي تتنازع معيا او ترحيميـ او ارتيانيـ . الى
جانب ذلؾ فقد تمجا الدولة او دوؿ الى العقوبات االقتصادية وغمؽ االسواؽ اماـ بضائع الدولة 

 المتنازعة .          
خرى الكبرى تيدد باستخداـ ىذه الوسيمة وقد استخدمت في احيانا ا واليـو نشيد الدوؿ

 وسائؿ الردع العسكري في اكثر مف منطقة مف العالـ . 
اف ىذه الوسيمة قد قننت ضمف ميثاؽ االمـ المتحدة ووضعت ليا االلية التي يمكف 

مف الميثاؽ  42و 41المجوء الييا في الحاالت التي اشارت الييا مواد الميثاؽ. وطبقا لممادة 
لوسائؿ الغير عسكرية لتنفيذ قرارات مجمس فقد خولت مجمس االمف دوؿ االعضاء مف اتخاذ ا

( ، ومف االعماؿ غير العسكرية ىي وقؼ النشاطات االقتصادية مع الدولة التي وجو 70االمف)
ت مجمس االمف بذات الوقت فقد منح مجمس االمف استخداـ القوة لتنفيذ ىذه االييا قرار 

 ى دوؿ النزاع. االعماؿ كاستخداـ القوة الجوية والبحرية لتطبيؽ حصار ما عم
مف خالؿ ما استعرضناه نعتقد اف المنظمات اإلقميمية رغـ  حصوليا عمى الشرعية   

مف المنظمة األممية او مف اتفاؽ الدوؿ الداخمة فييا عبر مواثيقيا ونظميا الداخمية ال تستطع 
لتي ليا تأثير اف تؤدي دورىا في تسوية النزاعات الداخمية والدولية ما لـ يكف توافقا بيف الدوؿ ا

ميـ عمى اطراؼ النزاع . كما ينبغي القوؿ اف ثمة عوائؽ ومصدات أماـ عمؿ تمؾ المنظمات 
تتجمى بعدـ قدرتيا عمى التصدي ألي خرؽ مف شانو تقويض أعماليا وىذا يضعيا في حالة 

 مف الوىف
بذات الوقت يمكف اف نتممس بعض المنجزات التي احرزتيا ىذه المنظمات التي 

ظمات في ىذه  المنطقة او تمؾ والسيما أوقات األزمات والحروب ، فقد ادت تمؾ المنتظير 
 األفراد .  ادوارا ميمة في تخفيؼ معاناة

وعمى ما تقدـ نجد اف مف الضروري منح تمؾ المنظمات دورا اكبر والمزيد مف 
مات الصالحيات والوسائؿ التي تمكنيا مف اداء دورىا ،فضال عف ذلؾ نعتقد اف المنظ

االقميمية وبحكـ قربيا مف مناطؽ النزاع ومعرفة  ما تشعر بو أطراؼ النزاع وأىداؼ كؿ طرؼ 
اضافة الى معرفة ىواجس وطمبات اطراؼ النزاع فإنيا تكوف اكثر قبوال لدى اطراؼ النزاع مف 

 غيرىا وبالتالي تستطع اف توصؿ النزاع الى نيايات رضائية توافقية ليـ . 
 النتائج
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والمنظمة االممية ىي عالقة تكاممية وتبعية ، اذ  ةقة بيف المنظمات اإلقميمياف العال
يمكف اف يجد قبوال مف قبؿ اطراؼ النزاع ما لـ تكف تمؾ  اف عمؿ المنظمات االقميمية ال

ة تؤكد يالمنظمة قد أسست لعمميا تأسيسا قانونيا عبر المنظمة االممية . واف اي منظمة اقميم
 مف خالؿ المواثيؽ والنظـ الداخمية ليا بتطابؽ مبادئيا واىدافيا مع المنظمة االممية . 

الشؾ اف عمؿ المنظمات االقميمية يواجو تحديات جمة والسيما اف اغمب النزاعات   
تقع في مناطؽ تتشابؾ فييا المصالح الدولية وتعد تمؾ المناطؽ بيئة مناسبة لبزوغ ظروؼ 

المنظمات في تمؾ المناطؽ . لذا فاف األعماؿ الموكمة لممنظمات في تسوية  قاسية لعمؿ
النزاعات تبدو اكثر تعقيدا . وبالرغـ مف السند القانوني والدعـ الذي تتمقاه تمؾ المنظمات مف 
المنظمة االممية ومف قبؿ الحكومات المحمية اال انيا ال تتكمف مف تحقيؽ االىداؼ التي مف 

اوكمت ليا المياـ . اف اغمب المنازعات الداخمية وحتى الدولية ذو طبيعة  اجميا تشكمت او
سياسية وبالتالي تتداخؿ المعطيات وفي أحياف تبتعد عف االسباب القانونية لنشوب النزاع 
وعمى ىذا االساس قد ال تجدي نفعا الوسائؿ التي استعرضنيا لتسوية نزاع معيف . الى جانب 

عتمدت عمييا المنظمات في تسوية النزاعات ىي وسائؿ خيارية اي ال ذلؾ فاف الوسائؿ التي ا
تحمؿ الجانب القسري لبسط ارداتيا ، وفي االغمب تبقى اعماؿ المنظمات مرىونة بموافقة 
الدوؿ او اطراؼ النزاع لمدخوؿ الى تسوية لممشكالت القائمة ، فضال عف ذلؾ ففي النزاع 

اصؿ مع الجماعات الداخمية المتنازعة كوف تمؾ الداخمي تجد المنظمات صعوبة في التو 
الجماعات في بعض النزاعات ال تحمؿ اىداؼ مشروعة باإلضافة الى تعدد االطراؼ الداخمة 
في النزاع الداخمي . وكما استعرضنا ذلؾ فاف الوسائؿ السممية عمى مختمؼ انواعيا يتطمب 

تسوية لمنزاع ، وفي احياف اخرى قد مف اطراؼ النزاع أبداء الموافقة عمى قبوليا بأجراء ال
ينسحب طرؼ او اطراؼ النزاع مف التسوية دوف التوصؿ الى تسوية رضائية ، كذلؾ فميست 
كؿ الوسائؿ ليا طبيعة اإللزاـ عمى نتائجيا وبالتالي قد تذىب أعماؿ المنظمات سدى عند 

باألغمب ىي رفض طرؼ او اطراؼ النزاع لمنتائج  . فضال عف ذلؾ فاف النزاعات ليس 
نزاعات تحمؿ تيديدا لمسمـ واالمف الدولييف وبالتالي فاف النزاعات تبقى حبيسة الدوؿ وال تجد 
اىتماما واضحا وجديا لتسوية ذلؾ النزاع بالرغـ مف ما تتركو مف اثار عمى المدنيف مف معاناة 

الوقت ال ينبغي  ، وىذا ما نالحظو في العديد مف النزاعات الداخمية في اكثر مف دولة . بذات
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اف نيدر دور المنظمات في تسوية العديد مف المشكالت التي عالجتيا تمؾ المنظمات في 
 العديد مف المناطؽ التي تتعرض لمنزاعات . 

وعمى ىذا االساس نعتقد بوجوب منح الصالحيات االوسع لعمؿ المنظمات و السيما 
 مواجية التحديات .االقميمية وتزويدىا باإلمكانيات المالية والتقنية ل

 االحاالت

                                                 
( فخري رشيد مينا ، صالح ياسيف داوود ، المنظمات الدولية ، جامعة الموصؿ ، كمية القانوف ، ال يوجد  1

 .  15سنة الطبع ، ص 
 . 61، ص  2016( ابراىيـ خميفة ، الوسيط في القانوف الدولي العاـ ، دار المطبوعات ، االسكندرية ،  2
 .  17، ص  1970يؽ ، بغداد ( حسف العطار ، المنظمات الدولية ، مطبعة شف 3
( تقرير االميف العاـ ، تعزيز منظومة االمـ المتحدة ، منشور عمى موقع االمـ المتحدة         4

https://www.un.org/arabic 
( ثامر كامؿ الخزرجي ، العالقات السياسية  الدولية واستيراتيجية ادارة االزمات ، دار مجدالوي لمنشر ،  5

 . 332، ص 2009عماف ، 
( محمد صادؽ اسماعيؿ ، امف الخمبج العربي يسف الواقع وافاؽ المستقبؿ ، المجموعة العربية لمتدريب  6

 . 48، ص  2014والنشر ، القاىرة ، 
 oci.org-https://www.oic         ؽ منظمة العمؿ االسالمي ، المادة االولى االىداؼ والمبادئ ،( ميثا 7
 الفقرة األولى . 52( ميثاؽ االمـ المتحدة ، المادة   8
 ، الفقرة االولى  53( ميثاؽ االمـ المتحدة ، المادة  9

 اوال .  33تحدة المادة ( ميثاؽ االمـ الم 10
( احمد ابو الوفا ، منظمة االمـ المتحدة والمنظمات المتخصصة واالقميمية ) دراسة خاصة لنظمة  1111

 .  215، ص  1997التجارة العالمية ( دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
، ص  1993ندرية ، ( محمد سعيد الدقاؽ ، مبادئ التنظيـ الدولي ، دار المطبوعات الجامعية ، االسك 12
56-57  . 
( احمد الرشيدي ، التسوية السممية لمنازعات الحدود ، مجمة السياسة الدولية ، مؤسسة االىراـ ، القاىرة ،  13

 .  95، ص  1993، نيساف  112العدد 
 اوال وثانيا .  53( ميثاؽ االمـ المتحدة ، المادة  14
 .  2. الفقرة  48( ميثاؽ االمـ المتحدة ، المادة  15
( يحيى رجب ، التسوية السممية لممنازعات الدولية ، مجمة السياسة الدولية ، مؤسسة االىراـ ، القاىرة ف  16

 .  56، ص  1981، مايس  65العدد 
 .  25( ميثاؽ االمـ المتحدة ، المادة  17

https://www.un.org/arabic
https://www.un.org/arabic
https://www.oic-oci.org/
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سمـ واالمف االفريقي في حؿ النزاعات وتسويتيا في افريقيا ، ( محمد ىيبة عمي احطيبة ، دور مجمس ال 18

 . 637ص  2011، العدد ااثالث ،  27مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية ، مجمد 
( رانيا حسيف ، االتحاد االفرقي خطوة جديدة في مسيرة القارة ، مجمة السياسة الدولية ، مؤسسة االىراـ ف  19

 .  148، ص  2002تشريف اوؿ  15دد القاىرة ، الع
( ماىر عبد المنعـ ابو يونس ، استخداـ القوة في فرض الشرعية الدولية ، المكتبة المصرية لمطباعة  20

 .  339، ص  2004والنشر ، القاىرة ، 
 .  51( ميثاؽ االمـ المتحدة ، المادة  21
عاـ ، لممراجعة االطالع عمى موقع ( خميؿ حسيف ، مظاـ االمف االقميمي في القانوف الدواي ال 22

www.drkhalilhussein.blogspot   
( مفيـو السالـ االجتماعي ، دراسة عمى موقع معا لبناء السالـ ،                                           23

http://tfpb.org/ 
  4ؼ  2( ميثاؽ االمـ المتحدة  المادة  24
 5( مبثاؽ الجامعة الدوؿ العربية  المادة  25
 4( القانوف التاسيسي التحاد االفريقي المادة  26
 . 673 ( محمد المحجوب ، القانوف الدولي العاـ ، مكتبة الحمبي لممنشورات القانونية ػص  27
 

 . 1 33نص المادة ( ميثاؽ االمـ المتحدة ،  28
 
 . 14( احمد ابو الوفا ، االعالـ بقواعد القاونو الدولي العاـ ، مصدر سابؽ ، ص 29
 . 748، ص  1965( عمي صادؽ ابو ىيفا ، القانوف الدولي العاـ ، المعارؼ ، االسكندرية  30
 . 743، ص  1982( لويس لوفور ، الحقوؽ الدولية العامة ، بابؿ اخواف ، دمشؽ ،  31
( عبد اهلل عيد االمير طو ، فكرة عقد المفاوضة ، بحث منشور في مجمة جامعة كربالء العممية ، المجمد  32
 .  24، ص 2008( 4( العدد )6)

33  ) Sparks Donald .Tte Dyamics of Effective . Negotiation ( Gulf Puplishing Co 
.1982 .p 4-12  

 . 21، ص  2008( نادر احمد ابو شيخة ،اصوؿ التفاوض ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،  34
 .7، ص  2018( طارؽ حمو ، دراسات في فف التفاوض ، المكز الكردي لمدراسات ، المالنيا ،  35
 2012 ( صالح محمد عبد الحميد ، فف التفاوض والدبموماسية ، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، 36

 .  4، ص

http://www.drkhalilhussein.blogspot/
http://www.drkhalilhussein.blogspot/
http://tfpb.org/
http://tfpb.org/
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( مصطفى موسى العجارمة ، التنظيـ القانوني لمتعاقد عبر شبكة االنترنيت ، دار الكتب القانونية ،  3737

  211، ص 2010القاىرة ، 
( محمد ابو العينيف ، دور مركز القاىرة في حسـ منازعات التجارة واالستثمار عف طريؽ الوساطة  38

 . 2، ص  2001لمتحكيـ ،  والتفاوض ، بحث مقدـ لمؤتمر القاىرة
( مصطفى موسى العجارمة ، التنظيـ القانوني لمتعاقد عبر االنترنيت ، دار الكتب القانونية ، القاىرة ،  39

 . 211، ص  2010
( كارؿ سميكيو ، عندما يحتدـ الصراع دليؿ عممي السخداـ الوساطة في حؿ النزاعات ، ترجمة عال عبد  40

 . 2، ص 1999ار الدولية لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، المنعـ وفائزة حكيـ ، الد
 .  585( عصاـ العطية ، مصدر سابؽ ، ص 41
( عبد الحميد صبري ، مبدا السرية في نظاـ الوسمطة االتفاقية ، دراسة منشور عمى موقع مجمة القانوف  42

. لممزيد ينظر لمكتب  https://www.droitetentreprise.com،         2015/ 15/5واالعماؿ الدولية ، 
 اميف المظالـ وخدمات الوساطة التابعة لالمـ المتحدة .

 . 34، ص  2006(  صالح يحيى الشاعري ،تسوية النزاعات الدولية سمميا ، مكتبة مدبولي ، القاىرة ،  43
 37( المصدر نفسو .  ص  44
. لممزيد انظر قواعد الوساطة الخاصة ، مركز  31( صالح يحيى الشاعري ، مصدر سابؽ ، ص  45

 الوساطة والمصالحة التابع لمركز القاىرة االقميمي لمتحكيـ التجاري الدولي .
  10، ص  2012تحدة ، نيويورؾ ،  ( توجييات االمـ المتحدة مف اجؿ الوساطة الفعالة ، طبع االمـ الم 46
 11مصدر نفسو ص ( ال 47
 .  8، المادة  1907( اتفاقية الىاي ،  48
 . 82، ص  1998( عصاـ جميمي العسمي ، الدراسات الدولية ، اتحاد المكتاب العرب ، دمشؽ ،  49
( محمد طي ، قواعد الحرب االصيمة والمستجدة في االسالـ ،الديواف لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،  50

 38، ص 2017
موماتيؾ انكميؼ وتشاناكيابوري ، دراسة اولية حوؿ التسوية السممية لمنزاعات ، المنظمة االستشارية ( ديب 51

 .  12، ص  2018االفريقية ، نيودليي ،  –القانونية االسيوية 
( قانوف االونسيتراؿ النموذجي لمتوفيؽ التجاري الدولي مع دليؿ اشتراعو واستعمالو ، منشورات االمـ  52

 .19، ص  2002نيويورؾ   المتحدة ،
  20( المصدر نفسو . ص  53
بجميع فقراتيا،  النظاـ الداخمي الموحد النموذجي لمجاف التحقيؽ / بعثات تقصي الحقائؽ  12( المادة  54

المعنية بانتياؾ القانوف الدولي لحقوؽ االنساف والقانوف الدولي االنساني ، منشورات مكتب المفوض السامي 
 . 107، ،ص  2015لمتحدة ، نيويورؾ ، التابع لالمـ ا

https://www.droitetentreprise.com/
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 . 97( المصدر نفسو ، ص  55
 .  38( محمد طي ، مصدر سابؽ ، ص  56
 . 221، ص  1984( مصطفى سالمة حسيف ، العالقات الدولية ، مطبوعات جامعة االسكندرية ،  57
 .  52( ميثاؽ االمـ المتحدة ، المادة  58
الدولي، العدد  الدولي والقانوف المصري، المجمة المصرية لمقانوف .أحمد أبو الوفا، التحكيـ في القانوف(  59
 وما بعدىا. 36، ص1994(، 50)

 . 602( عصاـ العطية ، مصدر سابؽ ، ص  60
 .968،ص2007القاىرة،  صالح الديف عامر، مقدمة لدراسة القانوف الدولي العاـ، دار النيضة العربية،(  61
 . 471، ص  1924العاـ ، القاىرة ، ( عمي ماىر بؾ ، القانوف الدولي  62
) في المسائؿ ذات الطابع القانوني وال سيما في تفسير او تطبيؽ  1907( نصت اتفاقية الىاي  63

االتفاقيات الدولية تعترؼ الدوؿ المتعاقدة باف التحكيـ ىو اكثر الوسائؿ فعالية وانصافا في تسوية المنازعات 
وعميو فاف المرغوب ؼ(يو في المنازعات الدائرة حوؿ المسائؿ المذكورة التي فشمت الدبموماسية في تسويتيا 

 اعاله تمجا الدوؿ المتعاقدة بقدر ما تسمح بو الظروؼ الى التحكيـ ( 
 . 211( سييؿ حسيف الفتالوي ، مصدر سابؽ ، ص  64
داد ( الدليؿ االسترشادي لصياغة شرط التحكيـ في العقود ، مجموعة مف خبراء القانوف ، اع 65

commercial law development program   
( احمد عبد الكريـ سالمة ، التحكيـ في المعامالت المالية الداخمية والدولية ، دار النيضة العربية ،  66

 .78، ص 2006القاىرة ، 
 . 9( المصدر نفسو ، ص  67
 . 79، ص  2006( صالح يحيى الشاعري  ، تسوية النازعات الدولية سمميا ، القاىرة ،  68
ص  1997( كماؿ حماد ، النزاع المسمح والقانوف الدولي العاـ ، المؤسسة الجامعية لمدراسات ، بيروت ،  69
92 . 
  42و41، المادة  ة( ميثاؽ االمـ المتحد 70
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