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 كلية القانون / الجامعة المستنصرية

 القانون الدولي العام

  المرحلة الثالثة

 عات ادلوليةز امنل ل السلمية  تسويةال موضوع مكةل ت

 اعداد

 م.م راي عبد الس تار

 

 حقيق: الترابعاً 

 المتنازع الوقائع وتحقٌق وفحص جمع مهمة ولىتت دولٌة لجنة تشكٌل على االتفاق به ٌقصد

 الى علٌها الحكم أمر ٌترك بل, ذلك فً قرار تتخذ أن دون من تقرٌر فً وكتابتها, علٌها

 الفرٌقٌن بٌن علٌها المختلف والنقاط المادٌة الوقائع تحدٌد هو أصال التحقٌق من فالغرض

 عن ذلك وٌكون مباشرة بصورة أما عنه تنشأ التً النتائج استخالص لهم تاركا المتنازعٌن

 أوضحت وقد. التحكٌم طرٌق عن ذلك وٌكون مباشرة غٌر بصورة وأما,  المفاوضة طرٌق

 ٌتعٌن معٌنة وقائع على خالفا النزاع كان اذا نه 1001 لسنة الهاي اتفاقٌة من التاسعة المادة

 منها والتحقق الخالف وقائع بفحص تقوم دولٌة تحقٌق لجنة ٌعٌنا ان النزاع طرفً على

 . المتنازعة االطراف

 تتشكل التحقٌق لجنة لكن,  التحقٌق اسلوب الى اللجوء فً دولة أٌة على التزام ٌوجد ال أنه كما

 اللجنة على المطلوب الوقائع كالهما تعرض المتنازعتٌن الدولتٌن بٌن خاص اتفاق بمقتضى

 ملزمة غٌر تقرٌرها فً التحقٌق لجنة الٌها تتوصل التً النتائج أن كما, فٌها بالتحقٌق تقوم التً

 . علٌهما فرضها ٌمكن وال النزاع لطرفً

 بعد تركٌا فٌها طالبت التً الموصل قضٌة قضاٌا عدة ومنها فً التحقٌق الى اللجوء تم وقد

/ 0/ 30 فً األولى, تحقٌق لجنتً االمم عصبة مجلس فعٌن, االولى العالمٌة الحرب توقف

 تساعد لتًا والحقائق المعلومات جمع بمهمة الٌها وعهد,  1025/  0/ 24 فً والثانٌة 1024

 .التركٌة – العراقٌة الحدود تعٌٌن فً
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 الدولٌة المنازعات لتسوٌة السلمٌة بالطرق الخاصة الهاي اتفاقٌة فً التحقٌق قواعد تنظٌم تم لقد

 وسد,  المستعملة واللغات,  االجتماع مكان مثل االمور بعض بتحدٌد وذلك, 1001 عام

 قبلها من خاصٌن مندوبٌن بارسال المتنازعة للدول االتفاقٌة وسمحت, اللجان فً الشواغر

 استدعاء على النص الى باإلضافة هذا. التحقٌق ولجان الدول هذه بٌن كوسطاء والعمل لتمثٌلها

 مهمتها فً التحقٌق لجان تقوم كما. نفسها اللجنة قبل من أو المتنازعة الدول قبل من اما الشهود

 ممثلً بحضور علنٌة جلسة فً القرار وٌتلى اآلراء باغلبٌة قراراتها وتتخذ, سرٌة جلسات فً

 الواقائع سرد على التقرٌر وٌقتصر, منه نسخة منهما واحد لكل ٌسلم ثم, المتنازعٌن الطرفٌن

 أي دائمة صفة ذا لٌس وأنه, الزامٌا لٌس انه التحقٌق نظام على ويؤخذ ,فٌها التحقٌق المطلوب

 . دائمة لٌست التحقٌق لجان ان

 التوفيق خامساً:

 أعقاب فً الدولً التعامل دخل حٌث, الدولٌة المنازعات تسوٌة فً الحدٌثة الطرق أحدى وهو

 : عنه يتميز أنه اال الخصائص بعض فً التحقٌق مع ٌشترك وهو, االولى العالمٌة الحرب

، فال تنشأ لحل نزاع معٌن قضاة  5 او 3ائمة تتكون من دلجان التوفٌق هً لجان ان  .1

 وانما تكون منشأة مسبقاً وقائمة .

 الوقائع على باإلطالع التحقٌقٌة لجانه تقوم حٌثلهذه اللجان صالحٌات فعلٌة ان  .2

 لكن اٌضاً تقرٌرها ال ٌعد ملزماً . لها المناسبة الحلول واقتراح

من االجتماعات بصفة دورٌة وسرٌة وتتخذ قراراتها هذه اللجان اجراءات عدة تتخذ  .3

 باالغلبٌة .

 جمٌع تمحٌص بقصد توفٌق لجنة على معٌن نزاع عرض ٌعنً المصالحة أو التوفٌق وأسلوب

 فً حر كالهما أو النزاع طرفً أن كما, المتنازعٌن الطرفٌن على حل واقتراح النزاع أوجه

 ٌجتمعوا أن للموفقٌن ٌمكن الوساطة فً الحال علٌه وكما.  اللجنة أقتراحات رفض أو قبول

 . منفردٌن أو مجتمعٌن بالطرفٌن
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 السياسيةالتسوية 

وتم  1136واستمرت حتى عام  1111هذه الطرٌقة استناداً الى عهد عصبة االمم عام انشأت 

 . 1145العمل بها اٌضاً وفق مٌثاق االمم المتحدة عام 

 : تسوية النزاعات الدولية في عهد عصبة االمم المتحدةاوالً 

، واكدت  15 -12لمواد منظمة االمم المتحدة الى طرق تسوٌة النزاعات الدولٌة وفق ااشارت 

الى حل النزاعات وفق  12المادة على تسوٌة النزاعات الدولٌة بالطرق السلمٌة ، واشارت 

 الطرٌقتٌن :

 القضاءاع على التحكٌم او زالنعرض  .1

العصبة كوسٌط لتسوٌة النزاعات وٌتم  ٌعمل مجلسعلى مجلس العصبة : ا عرضه .2

واذا لم ٌحصل على االجماع اصبح ملزماً  فإذاعرض تقرٌر بذلك بهدف التصوٌت علٌه 

 االجماع ال بعد ملزماً وتعد الحرب ممكنة من الناحٌة القانونٌة .

 النزاع وفق ميثاق االمم المتحدة تسويةوسائل : ثانياً 

  وفق مٌثاق االمم المتحدة  المنازعات لحل وسٌلتٌن هناك

 حل وهً.. من المٌثاق  33وتحدٌداً المادة  المٌثاق من السادس الفصل عبر تتم .1

 والحوارات والمفاوضات الوساطات مثل السلمٌة والوسائل الحلول عبر النزاعات

 . اشرافها تحت للغرض مشكلة فرق أو.. المتحدة األمم بها وتقوم.. والتحكٌم

الى تدخل  34، فأشارت المادة  السابع الفصل بموجب العسكري بالتدخل النزاعات حل .2

 كان النزاع ٌهدد السلم واالمن الدولٌٌن  وٌتم هذا التدخل :مجلس االمن بشكل مباشر اذا 

 على قرار صادر من مجلس االمنبناءا  -

 على طلب ٌقدمه اي عضو فً االمم المتحدةبناء  -

  على طلب السكرتٌر العام لالمم المتحدةبناءاً  -

 سلطة مجلس االمن فً هذا الشأن حسب المشكلة وحساسٌتها وخطورتها :تختلف و

ان ٌوصً بحل النزاع بالطرق السلمٌة اذا كان النزاع ال ٌهدد السلم واالمن فله  -

 لدولٌٌن .ا
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اذا كان النزاع ٌهدد السلم واالمن الدولٌٌن له ان ٌصدر امره ) بالتدابٌر المؤقته اما  -

اخٌراً التدخل ولها  –فرض تدابٌر عسكرٌة او اقتصادٌة او  –مثل وقف القتال 

 العسكري (

 تسوية النزاعات الدولية عن طريق المنظمات االقليمية : ثالثاً 

ة فً تسوٌة امكانٌة اللجوء الى المنظمات االقلٌمٌمن مٌثاق االمم المتحدة الى  33المادة اشارت 

وٌأتً ذلك عمالً قبل عرض النزاع على االمم المتحدة من اجل اٌجاد حل له ، النزاعات الدولٌة 

من مٌثاق االمم المتحدة والتً تؤكد على تشجٌع حل النزاعات بالوسائل السلمٌة  52بالمادة 

 الٌها من مجلس االمن . باإلحالةعنٌة او وٌكون ذلك بطلب من الدولة الم


