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يعد التفاوض من اهم وسائل تسوية المنازعات سلميًا، ويمثل رأس الوسائل 
ًا  و ييوً   السييياسييية وأادموا، ووسييالة ملابييل  لتلا ا وظوات النرل  ان زلع  الن

ًا  اد تمثل ابو ً ا اق رؤية مشيييتلية قتفق علاوا زلعلخل ًئي لن وظوة من  اً او يلي اً ظ
نرل أحد الطلعان او يالهما. واتلعت الدوا التفاوض  و فه الوسالة اللئيسة لحل 

ًا خلى اد نازعة الى وسيائل أتل األزلاف المنتقتعات وع  حاا عشيل التفاوض اد الن
ًئ  يما هو حاا الوسييييييازة والمسيييييياع  الحماد  ا   قدخل التفاوض  وا بشيييييييل ظ

 ً منوا وحتى التسييييويات السييييياسييييية عن زليق  اً أسيييياسييييي اً تشيييييل المفاوزيييية ظ
 ً ع  الحلوا الت  قتم التو ييييل  ياً أسيييياسيييي اً التنريمات الدولية تكون المفاوزيييية ظ

الاوا، وهذا ظوهل بحثنا ع  محاولة عوم المفاوزيية وتحلالوا  و ييفوا  لية لتسييوية 
 المنازعات سلميًا  تدخل المنرمات الدولية.

 الكلمات المفتاحية: التفاوض؛ تسوية المنازعات؛ التنريم الدول .
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Negotiation is the most important means of peacefully 

settling disputes; it is the head and oldest political way and 

represents a direct means for exchanging views between the 

conflict parties to create a common vision agreed upon by the 

conflict parties that may represent partial or complete 

acceptance of the viewpoint of one or both parties. The nations 

followed negotiation as the main method for resolving disputes, 

and in case of failure, the conflict parties may move to other 

means that negotiate may partially enter as in the case with 

mediation and good offices, as negotiation is considered the 

essential part of it; negotiation represents the essential part of 

the solutions even in political settlements through international 

organizations, and this is the essence of our research to 

understand negotiation and analyze it as a mechanism for the 

peaceful settlement of disputes with the intervention of 

international organizations. 

Keywords: Negotiation; disputes settlement; international 

organizations. 
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 المقدمة
مل  ،ال يمكن أن تسييييلع قات في  لم قام امد قا عام نحو ثاب  يمس عرسييييا ع

 نحو علق ثبع قا ضيييييييييييتك قاام ف  ت بن   رات دةً تاخذ قشيييييييييييكيالً  كثلعًق ري تاتعض الزري   
قانزقع  أطعقف ك قاسبلل قاطبتتم قاذي ينم نن رضوعتت  قامفيعض .ستيستك قع فيثبثتك

لم تسيييييييبلاث ائيييييييكل  نيطم قع رات د قالطعقف وسيييييييل ر ذ قاخ ف عثبنث. عنحو  ذق 
ام يت  ملن قا عل  عقن ثطيفث ،قالسييييييييت يييييييييتل تتللن فبقن   يماك امميرسيييييييك قاافيعض

قاام قامسيييييعقة مل قتسييييد اتئييييمل قات فك رد قامنومي  قا عاتك. عاتل قامععثك ع  ،لاسييييل
 ثزقع.تامحهي نمحتك قاافيعض جتحس رنث قالصيييييييييييل قاذي يييييييييييييير قاتث لم تسيييييييييييبلك قي 

قابسيييييييطل  إطيرعقخذ  ربق لق قامنومي  قا عاتك تبام قاافيعض ق متك خيصييييييك ضييييييمن 
 قا عام.قاانوتم  إطير ق اياباث قاو درقسك لينحلاث لم قاسحمتك، قالرع قاذي و

 مشيلة اللحث
تاعكز رئييييييكحك قاباث لم ت قخل قاافيعض رد ايفم عسيييييييطل تسييييييبلك قامنيزني  

عري يافعع  قا عام؟قاانوتم  إطير م و عد قالاازقم اياافيعض لم  قا عاتك سييييييييييييييحمتي، لمي
كييل رن رلثييي  نيييا   قاافيييعض؟ عكت  رييي م طبتتييكنن ذاييم رن تسييييييييييييييييي ال  ق مهييي 

ع ل غحل قالرقدة قا ميعتك قع قافعديك  قاافيعض؟ عقالرم قاماا ة نمحتكقا يرتك قاتعبتك 
 اح عل؟ عري و عد قا عر قالي يمم احمنومك قا عاتك؟ 

 هدف اللحث
إاو تسيييييحتو قاضيييييبي نحو لينحتك قاافيعض مبصيييييفث عسيييييلحك اال  يه ف قاباث

عذام رن خ ل قااعكلز نحو  لم قات في  قا عاتكق قالسييا عقر قامنيزني  قا عاتك عتا ل
ريي ذ كفييييييك قا بقنيي  قا يييثبثتييك قامنومييك ضجعقيق  قاافيييعض لم قاانوتم قايي عام عرييي فيي  

 .يئببهي رن ث ص أع غمبض
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 علزية اللحث
قاباث رن أن قاافيعض يت  عسيييلحك لتياك لم تسيييبلك قامنيزني   لعضيييتكتسيييام  

إذ  ،قا عاتك عتح أ قامنومي  قا عاتك قاتث ااسيييبلك قا ثلع رن قانزقني  قاام تتعض نحلهي
ربق لق تحييم قامنومييي   إطييير نيييع ن فييك طعديييك ملن كفييييييك قوكيييم قاافيييعض لم أن 

 مقضفحتمقاانوتم  ثطي لم  بعقامبضيييي اثعتم ا عبلن ث يوث كبسييييلحك سييييحمتك احاسييييبلك.
مبصييييييييييييييفهمي نلنك رنومك قألرم قاماا ة ثمبذجًي(، لضييييييييييييييً  نن أ)جيرتك قا عل قاتعبتك 

 قاباث عرن  م ااث لينحلاهمي لم تتزلز قاافيعض اغعض قااسبلك قاسحمتك احمنيزني .
 منوجية اللحث

قاف ث رن قامبضيييييبع قامنه لن قالسيييييا عقطم عقاااحلحم امي طعوث درقسيييييك قنام  لم 
آرقي عقت ي ي  عقم قي قاعأي نن  قاحزعم، لضييييييييييييييً  نن قتبيع قامنه  قااطبت م لم تبتين 

  اتض قابفيطد عربفف قا ضيي قا عام رن قاافيعض.
 هييلية اللحث

لينحتك قاافيعض كبسييييييييييييييلحك : قألعل تنيعل رباثلن قاو تكقاباثفسييييييييييييييمس قاهتكحتك 
لينحتك قامباث قاثيثم  تنيعلملنمي تك، ي  لم ثطي  جيرتك قا عل قاتعبااسييييييييييييبلك قامنيزن

 م ثخام قاباث  ني  لم ثطي  رنومك قالرم قاماا ة،قاافيعض كبسيييييييلحك ااسيييييييبلك قامنيز 
 .  ر اعوي  تم قاابصل قالهيام مبنك ثايط  ع 
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قن قرتبيط قالرم ام مبنك خييطص رئاعكك نحو قسيت قتايد قاحغك قع قا ين 
قع قاايرلخ قامئيييياعع قثمي يفضييييم قاو قتايد م ضييييمن قشييييكيل ن ي ة رن قجل قااييييي ي 

رمي و ق م عل قاتيام احا ال ضييييييييييييييمن تنوتمي  قفحتمتك  ،ه د قرنهم قا مينمقزرك ت كألي
علق ق  قف تا ق قاميييييييييحاك قامئيييييييياعكك ايااتيعن لم قام يال  قامخاحفك رن ضييييييييمنهي 

 1945لض قامنيزني  رن قجل تا لق قالسييا عقر. عكين املثي  قا يرتك قاتعبتك اسيينك 
احانوتم قضفحتمم، مل  قن لهم  مبذجيأثربففًي رن تحم قابسيييييييطل، قاام سييييييت عي درقسيييييياهي 

ذام ياايج قاو درقسيييييييييييييييك ل عة قاافيعض عطبتتاث، عرن  م قالثا يل قاو ربفف قاملثي  
قامذكبر رن قاافيعض عدعر قا يرتك قاتعبتك لم تفتلحث، رمي سيين رسييث تبينًي نحو قاناب 

 قالتم:
 المطلب االول

 التعريف بالتفاوض وطبيعته
رخعجي   عقثث ذعاحمهيرق  قائيييييييخييييييييتك احمافيعض  قاافيعض عسيييييييلحك تابديت  
عفتمي يأتم ثباث تتعل  قاافيعض عطبتتاث رن خ ل  ،طع ايتفي  فيثبثمسييييييتيسييييييتك ت  

 ت ستمث قاو ل عتلن ثخيص أعاهمي احاتعل  عقاثيثتك اباث طبتتك قاافيعض.
 اوً : تعليف التفاوض 

شيييييييكحم يعكز نحو قا يطم اياافيعض رنهي ة   يعف قاف ث قاافيعض ماتعلفي  نتي
ايثث "تبيدل قاعأي ملن دعاالن رانيزنالن ا يييي  قابصيييبل إاو تسيييبلك إذ نعف قاافيعض 
رن خ ل قااعكلز نحو قا يثل قامبضيييبنم  قاافيعض كمي نعف .(1) احنزقع قا يطم ملنهمي"
 قجل قاغعض رن كام للهي طعح ر اعوي  صييييييييعلاك  ي علنمحتك ي" رن خ ل تبتين قثث

قاابصييل إاو قتفي  ائييأن قاابيدل أع نحو تا لق ريييحاك رئيياعكك ولث تبج  رييييا  
2)"راضيييربك اأثث "قاتمحتك قاام يام امبجبهي قجاميع طعللن أع  لباً  ملنمي نعلث قافقتث، (
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دي عنعلث ، قاابصل التفي  وبل رسأاك رتلنك"أكثع ضجعقي قامبيوثي  قاام ته ف إاو 
3)قائ عن قاخيرجتك اح عل"اأثث "نحم  ريرتنلز ) . 

مل رن قامايييييييبر ، عض ال ي عي اياضييييييععرة ملن دعاالنعل   قابيوث قن قاافي
 . لالن قع شخص دعام عكتين ستيسم ريملن دعاك عرنومك دعاتك قع رنومالن دعا

إذ قن قاافيعض ف  اقتك قابسيطل قاسحمتك رسا حك رخاحفك نن ذقتتك  إن احافيعض
مبيفم قابسيييييييييييييطل ليابسيييييييييييييطك تاطحل قتبيع قاافيعض عكذام ث   ث  ه عسييييييييييييلحك ر ر ك 

قاافيعض ربجبدق ضييييييمن قامسييييييينم قاامل ة عقاابللق عف  يناهم قاافيعض قاو تئييييييكلل 
ا ين تاقتقتك ملنمي ف  يفِض قاافيعض قاو تاكتم قع سيييييييحبع عسيييييييلحك فضييييييييطتك قع واو 

 . (4)قاح بي قاو رنومك دعاتك
 

 ثانيًا: زبيعة التفاوض 
ذ ييل رأي قاو نيي   ليي طبتتييك قاافيييعض رن قانيييوتييك قا يييثبثتييكاحف قاف ييث وبل ا يي  قخ

، قالتفيييتيي  عقامتيي ي ق  قاي عاتيكفييثبثتيك اسييييييييييييييبيل كثعة قانص نحلهيي لم  قاافييعض قدقةً 
ي قاعقج  يت  ي أقاع  ا نقاعأي، مسيييييييييييييييم مهي قا عل أ نيي تبيدل ععجبد و   فيثبثتك تا

5)عسييييلحك سييييتيسييييتك ا تفتك سييييلعه سييييبذ تنيعاث كبسييييلحك  را دة   ال تبج  فبقن  قجعقطتك   إذ ؛(
6)احاسيييييبلك اسيييييبل طبتتاهي قاماغلعة قا يطمك نحو قاعضيييييي عتبقزن قا بذ  ل   ت عي نبع ، (

7)قاح يي قامبيشع قع نبع قامعقسحك قاتمحتك تعتبو مبجبد و  ك قاافيعض لينحت ، رمي ي تل(
قاافيعض عرن جيثبني ث   قن  تسييييييييييييييبلك قانزقع قدثو رن قاابقزن ملن جهي  قاافيعض لم
ري ينا  ننث ف  ياابل قاو فين ة فيثبثتك ملن ع  ب عسيييلحك دمحبريسيييتك اماابذ سيييتيسيييم 

 . قألطعقف قامافيعضك

 ب  ل تعتبو ذقتتك تحم قالدقة منبع رتلن رن  عقااسيييييييييييييييي ل قامثير مهذق قايييييييييييييييي د  
تضيرب قع ، ك فيثبثتك أع وقت كث طتعف "قانزقع" نحو أثث "خ ف نحو يقامنيزني ؟ إذ 

 قً را د يً خ ل ، أي قثث ياملأع دعاالن "لم قآلرقي قا يثبثتك أع قاميييييا  ملن شيييخييييلن
  أو  قألطعقف اياعلض مطيابك أع تأكلاياتحق ااقت ك أع فيثبن أع سييييييتيسييييييك ي يمل للهي 
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8)عقضث ير رن فبل شيييييييييييخص آخقامضييييييييييييد أع  أع قالدنيي اهي  قا عاتك   قن قامنيزني ِ ، (
يابد قاافيعض لم تسيييييييبلك رنيزنك  عنيدةً  رنيزني  سيييييييتيسيييييييتك عأخعذ فيثبثتك،صيييييييبرتين 

تفي  يام وحث ايابسيييطل ا بن قانزقع قا يثبثم قانيشييع نن ثيييبا رتي  ة قع ق ،سييتيسييتك
ع نيع رن ي   قن قامنيزني  قا يثبثتك ت بن  يثبلك نن ري ال تاييييييييييييييييل ، قا ضييييييييييييييييطتك

9)ايامييييييييييحاك قاتحتي اح عل ع نيع رن ي بل ايييييييييي وتك قاافيعض لم ول قامنيزني   ، (
1)كيلك قواعقرًي ضرقدة قطعقلث 0 رب أ قاسيييييييييتيدة لم  ري يعجاث قابيوث قثسييييييييي يري ردع ب ، (

وبل فضيييتك رتلنك ملن تبيدل عجهي  قانوع ". عنحتث لين قاافيعض يمثل قا يثبن قا عام
عسييلحك رزدعجك  ذق ، عقثث يت "قع شييخص دعام عكتين سييتيسييم خيرجمشييخيييلن دعاللن 

فيثبثتك عستيستك لم قابفس ثفسث ااكم قتييلث ايامععثك عن م قااا ي  قالجعقطم عليح  
 ااسبلك قامنيزني  كيلك.

 المطلب الثاني
 موقف ميثاق جامعة الدول العربية من وسائل التسوية السلمية لحل المنازعات 

ض ت سيييييييييييييتم  ذق تاطحل درقسيييييييييييييك ربفف رلثي  جيرتك قا عل قاتعبتك رن قاافيع 
قامطحل قاو ل عتلن ثانيعل لم أعاهمي عسيطل تسبلك قامنيزني  عقاام ثص نحلهي رلثي  

دعر قاافيعض لم تسييبلك قا يرتك ائييكل صييعل ، ملنمي سيينخيييص قاف عة قاثيثتك ا رقسييك 
 :قامنيزني  لم جيرتك قا عل قاتعبتك

 أوً : وسائل تسوية المنازعات ع  ماثاق الجامعة
أي تنوتم إفحتمم دعام نيدًة ااا لق ر مبنك أغعقض رنهي نحو عجث  ينئيييييييييييييييأ

فبرتًي أع  قاخيبا تب لق قاي   ملن قا عل قاام ت متهي رقاطك رئاعكك جغعقفتًي أع
ض   عتفتلل سبل قااتيعن فتمي ملنهي إاو درجك قا ليع قامئاعع قفاييديًي أع وضيرلًي، 
تمي  رال خ ف نن  عضييييييييييييييد رلثي  قألرم عف  كيثس تحم قاانوقااه ي ق  قاخيرجتك، 

تك أن ت بن  1945نيم قاماا ة  لذ ل جيثل رن قالكافيي ايامنومك قاتيامتك خئيييييييييييييي
ملنمي أي  ي جيثل آخع طيامي كين  ه ي ق  تخل اياسييييييييييييحم عقألرن قا عام،اا ريييييييييييييييدر
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  لهي ينسيييييي م رد ر يصيييييي  قألرم قاماا ة عأ  قلهي لم كبثهي تسييييييتو احاسييييييبلك قاسييييييحمتك 
رنث  52قاميدة  رلثي  قالرم قاماا ة امبجل بعف  قسيييييييييييا ع نحتث عقضيييييييييييت، (11) ني احمنيز 

اتس فتث ري يمند رن عجبد قتفيفي  أع رنومي  إفحتمتك ته ف إاو " :إذ ثيس نحو أثث
ر يص  رد تسبلك قامئك   قضفحتمتك قاماتح ك اافظ قاسحم عقألرن قا عام طيامي تا يم 

ر حس قألرن يئييييييي د قضكثير رن قاال "ثييييييييس نحو أن كمي  ،"قألرم قاماا ة عربيدطهي
ري عإ ألرع،ري اطحل رن قا عل قاام يتنلهي قاحمنيزني  قاماحتك مهذه قاطعل ك إقاسييييييييييحمم 

 ثأثقاو أيضييييييييييييًي  عقشييييييييييييير  ،"ايضوياك إاو قامنومي  قضفحتمتك رن جيثل ر حس قألرن
قامنيزني  قضفحتمتك نحو قا عل قألنضييييييي لم تحم قامنومي  أن تبذل جه  ي ااسيييييبلك "

1)"سيييحمتًي مبقسيييطك تحم قامنومي  فبل نعضيييهي نحو ر حس قألرن 2 لإن سيييبل  . عرن  م(
قااسيييبلك قاسيييحمتك احمنيزني  اضيييمنهي قامفيعضيييي  ياتلن أن ت بن   لًي يسيييتو إاتث رن 
فبل قامنومي  قضفحتمتك امبجل ربق لق إثئيييييييطهي، عنحو قا عل قألنضيييييييي مذل جهبد ي 

كين عإن  منومي  فبل نعضيييييييهي نحو ر حس قألرن،ًي مبقسيييييييطك تحم قاااسيييييييبلاهي سيييييييحمت
 ،دعن نعض قانزقع ربيشييييييييعًة أريم ر حس قألرن رن لقاملثي  لم ربقضييييييييد أخعذ ام يا

 . (13)عذام يتام  لم قابقفد نحو طبتتك قانزقع ع ععلث
لم إطيير رلثييي  جييرتييك قاي عل  احمفيييعضيييييييييييييييي  قضطيير قا يييثبثم عبيياعجبع قاو 
ثص قاملثي  نحو   ذق قام يل، إذاياسيييييييييحبتك لم ث   قثث ياسيييييييييم  1945اسييييييييينك  قاتعبتك

ابقتك  دعن أيك قشيرة صعلاك رن طل قاسحمتك  مي قاااكتم عقابسيطك، عسلحالن رن قابسي
ال " أثث قشيييييييير قاو قاام رن ملنهي قامفيعضيييييييي  نحو قاعغم رن أ ملاهي، ولثقابسييييييييطل 

ليإذق  ن دعاالن أع أكثع رن دعل قا يييرتييك،  ملي بز قالاا يييي إاو قا بة افض قامنيييزنيي
ثئييييييل ملنهمي خ ف ال ياتحق ايسييييييا  ل قا عاك أع سييييييتيدتهي أع سيييييي رك أرقضييييييلهي عا أ 
قامانيزنبن إاو قام حس افض  ذق قاخ ف كين فعقره نن طذ  ثيلذًق عرحزرًي ... علابسيييييييييو 

رتك عبلن أيك قام حس لم قاخ ف قاذي يخئيييو رنث عفبع وعب ملن دعاك رن دعل قا ي
عتيييييييييييييييييي ر فعقرق  قاااكتم ا ييييرتيييك أع غلع يييي احابللق ملنهميييي، دعايييك أخعذ رن دعل ق

 . (14) "عقا عقرق  قاخيصك اياابسو اأغحبتك قآلرقي
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)قاااكتم عقابسيطك( ييييعسيطل قااسبلك قاسحمتك م ويعإن قاملثي  ف  علتا   قابتض 
عضييييييييييييي  سيييييييييييييطل كيامفيدعن اقتك قاب رن لم قاخ لي  قاام يخئييييييييييييو رنهي عفبع وعب 

كبثهي عسييييييييطل ت حل يك رتععلك لم قاتمل رن عغم عقامسيييييييينم قاامل ة عقااا لق، نحو قا
ام إال أثهم عكفيية عرتعلك عقضيييييييييتم قاملثي  مهي،  ،قا عام فبل إثئييييييييييي قا يرتك قاتعبتك

إفيرك ثويم فيثبثم يفم اماطحبي  قااسيييييييبلك قاسيييييييحمتك انوع قائييييييي عن قاتعبتك  بقسييييييياطتتي
عواو عسيييييلحك قاااكتم قاام جيي  ،ي جيي  اث ربق لق رنومي  إفحتمتك عنيامتكيتيسيييييًي ام

مهي قاملثي  ام تسييييياخ م لم لض قامنيزني  قاتعبتك ايسييييياثنيي اتض قانزقني  قاما عدة 
 قاذي ام يكن ثات ك جه  ربيشييييييييييييييع 1949كمي لم وياك قانزقع قاسييييييييييييييبري قاحبنيثم نيم 

علعجد سييييبل ن م قانص نحو قابسيييييطل  مل ثات ك عسيييييطك ريييييعلك سييييتبديك، ،اح يرتك
قاسحمتك قألخعذ لم قاملثي  إاو تيبر خيطع ابقضتم قاملثي  ايسابتيد عفبع ثزقني  

ملن قا عل قاتعبتك خ لًي امي كين ي ل تيييييييييييبره رن ن في   رنهي مسييييييييييحاكقاالسييييييييييتمي 
دل ابيمطعقف قانزقع ألسيييييييييييم  قاذي يقاافيعض علأتم ذام نحو قاعغم رن ق متك ، (15)دعاتك

عجتل ، عراييعايك قابصييييييييييييييبل إاو قتفيي  رابييدل قامتنتيك،حاييال  اقامتحبريي  عت لتمهيي 
1)قانزقني  أكثع "رحمبسك" مه ف قااسبلك 6 ). 

راميي  ويييلظ غيييثم تتيي ييل  قايي كابرعرنهم  فسييييييييييييييم رن ل هيييي قا يييثبن عفيي  قفاعح  
تحم إفيرك ثويم إازقرم اال ع  سييييييييييبلك قامنيزني  ايابسيييييييييييطل قاسييييييييييحمتك،قاملثي  ائييييييييييأن ت

 :  (17)قامنيزني  تئامل نحو ري يأتم
أري قامفيعضييييي  ل  تت   عتئييييمل قااا لق عقاابللق عقابسيييييطك،قابسيييييطل قاسييييتيسييييتك  -1

 أ ملاهي.  رن عغمقا نحو مل قخاتيرلك ،عسلحك إازقرتك عل ًي اهذق قاعأي
قابسيييييطل قا ضيييييطتك عتئييييمل قاااكتم عإثئيييييي راكمك ن ل نعبتك ااسييييبلك قامنيزني   -2

 ك. قا يثبثت

م رجك رتلنك رن قاافينل ملن قا عل قي يمم  مقاازق عجبد لساحزم قالاازقم اياافيعضع   
نوع لم قآلرقي عقااائيعر رن خ ل ق ثزقع أع قااتيرل رد رئكحك شيطتكلم رايعاك ول 
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عربقفف قألطعقف قألخعذ أع قا خبل لم رفيعضي  رابيداك فبل أن تامكن رن قالثخعقط 
  .ك رتلنكائكل فيثبثم لم أثئط

قاو أ ملاهي، ال يمكن إغفيل قامفيعضي  نن اقتك قابسيطل قاسحمتك ايانوع  ذق ع   
 ملن دعل قا يرتك، قامنت  ة (18)1950رتي  ة قا ليع قاتعبم قامئاعع اتيم ع ذق ري قك تث 

تسبلك رنيزنيتهم قا عاتك اياطع   لمنزم قألنضيي  إذ ثيس نحو ي( رنه4قاميدة ) لم
تا د  أي أثهي ام أع لم ن فيتهم رد قا عل قألخعذ، قاسحمتك سبقي لم ن فيتهم قامابيداك

دعن تا ي  ااعتلبهي  رمي ي تحهي تاسد ائمبل قامفيعضي ، رتلنك احاسبلك قاسحمتك، يً طعف
 ملن تحم قابسيطل. 

عبتييك فيي  ثص نحو قابسيييييييييييييييييطييل أن رلثييي  قا يييرتييك قاتعذ ييل رأي لم قاف ييث قاو 
ائيييييييكل غلع يعضيييييييي  عقامسيييييييينم قاامل ة عقااا لق، عا ن قاسيييييييحمتك كيلك امي للهي قامف

صيييعل  يسيييائيييف رن رفهبم قامخيافك ايالسيييانيد إاو ري عرد لم قاميدة قاخيرسيييك قاام ال 
رمي ياتلن نحلهم إتبيع أيك عسيييييييلحك  قاح بي إاو قا بة افض قامنيزني ، ت لز األنضييييييييي

لضيي  نن إركيثتك قنميل ثوعلك قالخاييييصييي   أع فضيييطتك ااسييبلك رنيزنيتهمسييتيسييتك 
قاضييمنتك لم قسيينيد  ذه قابسيييطل قاسييحمتك قاو ايفم قابسيييطل قاام تم ذكع ي صييعقوك لم 

قاملثييي  قاح بي إاو قا بة افض رنيييزنييي  رند لم ت يي يعثييي أن ، ع (19)ثيييييييييييييييبا قاملثييي 
أيك ثزقني  تسيييييييبلك اياح بي قاو  اح يرتكسيييييييم  ف  رنث،  (5قألنضييييييييي امبجل قاميدة )

 .عل ًي اح يثبن قا عام
رلثي  قا يرتك أن قانص نحو تاعلم قاح بي إاو قا بة لم منبد عرن قامآخذ نحو 

إال أثهي ال ت لز ام حس قا يرتك قاا خل  ،قات في  ملن قا عل قاتعبتك عإن جيي إازقرتيً 
احم حس عاليك أطعقف قانزقع إاتث عاتس  أري ام يح امبيشعة قخاييصث ايااسبلك قاسحمتك 

زقد ع  ،نن قاا خل اال قانزقني  قاتعبتك قً رمي جتل قام حس نيجز  ،جبعلك لم  ذق قائأن
عاك أع ستيدتهي رن ذام أن قانزقع قامتععض نحو قا يرتك ي ل أال ياتحق ايسا  ل قا 

عرتح ًي نحو ًق ذام ي تل قخاييا قا يرتك را عدين ل رن  مع  ،أع س رك أرقضلهي
ال مل أن قألنضيي كثلعًق ري وحبق رنيزنيتهم خيرج ثطي  قا يرتك كمي  ،إرقدة أنضيطهي
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س قاسبدقن قألرع إاو رلت إذ 1958قاسبدقثم نيم -قاايل ايانسبك احنزقع قاميعي  م 
عكذام  ،1958 مهبرلك قاتعبتك قاماا ة نيمعكذام ابنين لم ثزقنهي رد قا، ر حس قألرن
2)ولث رلتس ثزقنهي إاو ر حس قألرن 1991زقع قاتعقفم قا بلام نيم قاايل لم قان 0 ) . 

عنحتييث لييإن قضطييير قا يييثبثم املثييي  قا يييرتييك قاتعبتييك يخحب رن قضشيييييييييييييييييرة إاو 
مل قفايع قاملثي  نحو تبنم قا يرتك قاتعبتك ابسلحام قابسيطك عقاااكتم ي ، قامفيعض

قا يرتك قثمي  ب قخايييييا ر ل ، عقن قالخايييييا قامنبط ام حس لم ول قانزقني . 
 رمي يضتف رن دعر ي قامفاعض.

 ثانيًا:  ور التفاوض ع  تسوية المنازعات  نطاق ظامعة الدوا العلبية
إذق كين رلثي  قا يرتك يخحب رن قضشيرة إاو قامفيعضي  كبسلحك احاسبلك  

عضي  قامفي تبنس فتثقاسحمتك لإثث نحو صتل  قابقفد قاتمحم كين اهي أكثع رن ربفف 
لمن ثيوتك فعر  قا يرتك قاتعبتك رلد رسابذ قاامثلل قا عاتك ااسبلك قامنيزني  

قا محبريسم ملن قا عل قاتعبتك إاو رعتبك قاسفيرة لم سبلل تسهلل رهمك قاافيعض فتمي 
2(ملنهي اايفتك  سامعقر يتيم جب رن قابد عقاافي مكمي فعر  عجبب رضينفك قا ه  ال ،)1

2)أنضيطهي خ لي  ملنري ف  يطعأ رن  2  قاوقضشيرة  ي خذ نحو ذام قن ا بن ، (
 . (23)ضمنتك عتفا ع إاو فبقن  ا اازقم مهي كيثس قامفيعضي 

كمي فعر ر حس قا يرتك قاح بي إاو قامفيعضييييييييييي  ملن قا عل قاتعبتك ااسييييييييييبلك  
 20/1/1954إذ جيي لم فعقر ي قايييييييييييييييدر لم  ،رنيزنيتهي امبقجهك شيييييييييييييعكي  قاباععل

)تافيعض قا عل قاتعبتك فتمي ملنهي ااتزلز ربففهي ا ري كل ري رن شأثث إضتيف رعكز ي 
علم فعقر آخع أشيييير ر تمع قا مك قاتعبم قاثياث قامنت   لم  ،أع قضضيييعقر اميييييااهي(

بنيي لم تسبلك إاو أ متك قان يش قامبضبنم عقان   قا 19/9/1965قا قر قابتضيي لم 
كمي ا أ  قا يرتك قاتعبتك إاو قسييياخ قم قامفيعضيييي  ااسيييبلك قانزقع  ،قامنيزني  قاتعبتك

ن أ ، ع ذق يتنم (24)1949ملن قاتمن عن ن اإصيييييييييي قر تبصييييييييييتك اياح بي إالهي عذام نيم 
إذ ا أ   ،رغم روي ع قاضييييتف للهي ،ام ت ن أسييييلعة ثيييييبا قاملثي قا يرتك قاتعبتك 

مل قامسييييينم قاامل ة  ،احاسييييبلك قاسييييحمتك اتس قامفيعضييييي  لاسييييل إاو عسيييييطل ن ي ة
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مييل فيييرييس  ،عقااا لق عقاابللق منيييًي نحو رةبييك أطعقف قانزقع أع قفاعواهييي قا يييرتييك اهم
كمي تباس ر تمعق  قا مك منفسيييهي  ،اإشيييعقع قألرلن قاتيم اح يرتك لم سيييبلل ضيييمين ذام

 ث أسيييييييييت رميرسييييييييك قامنومك علعجد قاف ،تسييييييييبلك قامنيزني  نبع رفيعضييييييييي  جميعتك
   عتبستهي لم ول قامنيزني  ائكل سحمم إاو ثوعلك قالخاييصييييييييييييييييييييييييييييييييي  قاضمنتك

Implied Powers Theory of اينابير ذام ينس م رد قأل  قف قامعجبة رن عرقي ،
أن ضييييييييييتف قا يرتك قاتعبتك ال يتزع إاو ن م علعذ قابتض  ،إثئيييييييييييي قامنومك قا عاتك
مل إاو قانويم قاسيييتيسيييم قاسييييط  قاذي تمثل  ،ايا رجك قألسييييتتماتهي اسيييحطي  وقتقتك 

 . (25)قا يرتك قاتعبتك قااتبلع قاستيسم ننث
قاتعبتك لم قابقفد قاسييتيسييم تمس تسييبلاهي –ن رتوم قانزقني  قاتعبتكإعرد ذام  

خيرج إطير قا يرتك عب هبد لعديك أع رن خ ل آاتي  دعاتك كيامفيعضيييييييييي  رثً  لن   
عد ملن كييل رن قاتمن عقاممح ييك قاتعبتييك قاسييييييييييييييتبديييك قاييذي دقم رييي ي يييرب أن ثزقع قاايي 

تسيييييييبلاث نن طعلق قامفيعضيييييييي  قاام تبجس اإمعقم رتي  ة ج ة  ستم ف قاثميثلن نيرًي 
ع ذق ي ك  ائييييكل عقضيييي  نحو ف رة عسييييلحك قامفيعضييييي  قا عاتك نحو ول  ،2000نيم 

تبجهس إرقدة قألطعقف قامانيزنك ي ررهمي محغس تت ل قتهي راو كيلك قامنيزني  قا عاتك 
 . (26)ايبرة وقتقتك عجيدة إاو ول رنيزنيتهم نن طعلق قاافيعض

كمي ث   أن رئيييييييييكحك قاا عد ملن قا زقطع عقامغعب تمس تسيييييييييبلاهي خيرج ثطي  
ن  مي قا يرتك عذام نن طعلق رنومك قابو ة قأللعلقتك نحو قاعغم رن أن ك  قاطعلل

لم تسيييبلك قانزقع ملن قاتعق  عإيعقن نيم قا يرتك ام تفح  ع  أنضييييي لم قا يرتك قاتعبتك،
علم ذام يعذ قابتض اأن قاا ييييييلع قاذي يسييييي ل نحو رهمك قا يرتك قاتعبتك  ،1980

رمييي ي تييل رن  ، ب نيي م عويي ة قا حمييك قاتعبتييك عقثاتيييز قابتض إاو أويي  أطعقف قانزقع
 . (27)قامساالل قتخيذ فعقر ثيج  علتيل رن فبل قا يرتك قاتعبتك

عف  ويعاس قا يرتك ت لو قا ثلع رن ربقطن قاخحل لم قاملثي  ايما قع طع  
رن ذام تبستهي  قألنضيي،ج ي ة اا عتم وسن أدقطهي لم تسبلك قامنيزني  ملن قا عل 

  و عد عسيييلحام قابسييييطك لم قسييياخ قم قابسييييطل قامخاحفك افض قامنيزني  عام ت ف نن
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ي  عقامسيييييينم قاامل ة عت ييييييم قاا يطق عإرسييييييل عإثمي نه   إاو قامفيعضيييييعقاااكتم، 
كمي أن قألرنيي قاتيرلن أدع أدعقرًق رهمك لم قاابسييييييييييييييو عقاافيعض ملن ، (28)ا ين قااا لق

لضييييييييييييييً  نن ا بطهيييي إاو ر تمعق  قا ميييك قاتعبتيييك قاام تمثيييل ثبع رن قانزقع، أطعقف 
 . (29)قامفيعضي  قامات دة قألطعقف ملن قا عل قامانيزنك

أن قا يرتك قاتعبتك ف  تبنس أسييييييحبب قامفيعضييييييي  لم قاو عأخلعًق ثبد قضشيييييييرة 
تسييبلك قامنيزني  قانيشيينك نن اتض قالتفييتي  قاام كيثس طعلًي للهي رنهي قتفييتك رزقيي 

عأثمبذج قتفييتك قام ع قامبعرك ملنهي عبلن ، 1953يثي  قا يرتك قاتعبتك اسيييييييييينك عوييييييييييي
، 1965قام ثم اح عل قاتعبتك اسنك فييتك ر ييييييييحس قاطلعقن قا عاك قاام تاتيرل رتهي، عقت

، عقتفييتك قتخيذ ج عل احاتعلك 1955عقتفييتك قتايد إذقنيييييييييييييييييييييييييييي  قا عل قاتعبتك اسيييييييييييينك 
عقتفييتك قابو ة قالفاييييييييييديك ملن دعل قا يرتك قاتعبتك اسيييييييينك  ،1956اسيييييييينك قا معكتك 

 .(30)1964، عقتفييتك قابو ة قاث يفتك اسنك 1957
قضطير قا يثبثم املثي  قا يرتك قاتعبتك خ  رن قضشييييرة إاو قن  ثعذ  مرمي ت  

مل قفايييييع  ،قامفيعضييييي  عإن ام يمنتهي لم سييييبلل قااسييييبلك قاسييييحمتك احمنيزني  قاتعبتك
عكين  ،قاملثي  نحو تبنم قا يرتك قاتعبتك ابسييلحام قابسيييطك عقاااكتم لم ول قانزقني 

نبع قامفيعضييييييييييييي  أع ايانص نحو ذام  ،زني دعر قا يرتك قاتعبتك لم تسييييييييييييبلك قامني
قذ سييييتس قاو رلد رسييييابذ  قً كين دعر ي را عد ،ضييييمن قالتفييتي  قاام ت بن طعلًي للهي

 نزقني  قاتعبتك اأسيييييحبب قامفيعضيييييي عدنس قاو تسيييييبلك اتض قا ،قاامثلل قا محبريسيييييم
د ذام لين رتوم عر ،تنس م رن ل عة قالخاييصييييييييييييييييييييييييييييييييي  قاضمنتك لم قاملثي  يألثه

 قاتعبتك لم قابقفد قاستيسم تمس تسبلاهي خيرج إطير قا يرتك.–قانزقني  قاتعبتك
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 المبحث الثاني
 متحدةتفاوض لتسوية المنازعات في نطاق منظمة االمم الفاعلية ال

ال م  رن قضشييييرة فبل قاباث لم دعر قامفيعضيييي  لم تسيييبلك قامنيزني  قا عاتك 
قألرم قاماا ة إاو ربفف رنومك نيييييييييييييييبك قألرم قامئييييييييييييييكحك امبجل  لم ثطي  رنومك

ثص نه  قاتييييبك نحو تبنم عجبب  . إذرن قامفيعضيييي  1919رتي  ة لعسييييي اتيم 
ول كل قامنيزني  قانيشنك ملن قا عل قألنضيي لم قاتيبك ايبرة سحمتك امي لم ذام 

3)عإن ام ينص نحلهي صيييييييييييعقوكً  ي قامفيعضييييييييييي 1 يي قاازقم لعض نحو قا عل قألنضيييييييييييع . (
تخللعي لم تسييبلك ثزقنيتهم اياح بي إاو أو  طعل لن أري نعضييهي نحو ر حس قاتيييبك 

 ،( رن قاته 15ضجعقي قااا لق عت  يم قاابصييييييييييتي  طب ًي احئييييييييييععط قامبلنك لم قاميدة )
ات بم قام حس م عر قابسييييييييييتو احا علل ملن قألطعقف قامانيزنك ع م يت  ت علعًق اث صييييييييييفك 

أري إذق ثيل قألغحبتك لحتس  ،فك قضجميع ايساثنيي صبتم أطعقف قانزقعقضازقم إذق ثيل ص
 ،ري نعضييييييهي إاو قاااكتم عقااسييييييبلك قا ضيييييييطتك عقااا لق عقابسيييييييطكإع  ،اث صييييييفك قضازقم

ن قاته  ف  و د عسيييطل قااسييبلك قاسييحمتك قابقردة لم قاميدة علذ ل جيثل رن قاف ث قاو ق
نحو ي تحهي تاسييييد اائييييمل قامفيعضييييك أيضييييًي )رمي  ،( رن قاته  نحو سييييبلل قامثيل12)
،  كبثث ام يعد رييييييييطح  قامفيعضيييييييك لم قاته  نحو عجث قااا ي  عقابضيييييييبح(رن عغم قا

ع ب أرع  ،إاو قابسيييييييييييييطل قاسييييييييييييحمتك رتح ًي نحو رةبك أطعقف قانزقعقاته  قاح بي عجتل 
 ،ات م تبلع صييييييفك قضازقم لم قناميد قابسيييييييطل قاسييييييحمتك لم ول قانزقني  قا عاتك ؛رنا  

عذام أرع ثيشع نن ضتف قاتيبك رن ولث أسحبب تأاتفهي عقضجعقيق  قامابتك للهي 
عام ين   إال لم  ،فعقرق  قام حسمي قثتكس نحو صييييييييتغك ر ،عفبقن  قاتمل قانيلذة ا يث

عقامبصييييل  1921تسييييبلك قامنيزني  قايييييغلعة ك ضييييييي جزر قالث  عسييييلحلزلي قاتحتي نيم 
3)لم ولن ن ز  نن تسبلك قامنيزني  قا بعذ  ،1925عدرلع فيمب نيم  2 ) . 

عنحتث لإن ربفف قاتييييييييييبك رن قامفيعضيييييييييي  كبسيييييييييلحك ااسيييييييييبلك قامنيزني  كين 
 مئبب اياضتف لم رتيا ك تحم قامنيزني . غيرضًي لضً  نن دعر ي قا
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رن تسبلك قامنيزني  قاام تثبر  رلثي  قالرم قاماا ةسن رت ربفف عفتمي يحم 
، عدعر أجهزة قامنومك لم تفتلل ملن قا عل اطعلق قامفيعضيييي  كبسيييلحك تسيييبلك سيييحمتك

 : قاافيعض عل ي ا تم
 المطلب األول 

 موقف ميثاق األمم المتحدة من التفاوض كوسيلة للتسوية 
ث رت لم  ذق قامطحل ربفف رلثي  قألرم قاماا ة رن قاافيعض مبصفث عسلحك  

ااسيييبلك قامنيزني  قا عاتك رن خ ل قااتعف أعال نحو عسييييطل تسيييبلك قامنيزني  سيييحمتي 
مبصفث عسلحك ااسبلك عقاام ثص نحلهي قاملثي  رن  م ثاطع   يثتي قاو درقسك قاافيعض 

 قامنيزني  سحمتي.
 ع  الماثاق أوً : وسائل تسوية المنازعات سلمياً 

خ لًي امي كين نحتث قاايل لم نه  نييييييييييبك قألرم قاذي ام يتيا  قألرع ائيييييييييكل 
إي يمم لإن رلثي  قألرم قاماا ة جيي ربسيييييتًي انطي  قااسيييييبلك قاسيييييحمتك ملن قا عل اتس 

، يً رحزر يً إي يمت يً ألنضيييييييي أيضييييييًي، لأنطو اهي طيات، مل غلع قملن قألنضيييييييي لاسييييييل
 ذام ؛احخطع لنقاسحم عقألرن قا عال تعلضالستمي قامنيزني  قاستيستك قاام رن شأثهي ت

رن أ  قف قألرم قاماا ة قاام عج   رن أجحهي قامنومك  ب وفظ قاسييييييييييييييحم عقألرن قن 
ر يصييييييييييييييي  "قاملثي  نحو أن ا قملع قا زرك امند قضخ ل اث، قذ ثص ايتخيذ قا لنقا عال

عتاقت ًي اهذه قاغييك تاخذ قاهلنك قاا قملع  اا ة  م وفظ قاسييييييييحم عقألرن قا عام،قألرم قام
عتاذرع ايابسيييطل قاسييحمتك بيب قاام ته د قاسييحم عضزقااهي...، قامئيياعكك قافتياك امند قألسيي

إاو قضخ ل   ديعل ًي امبيدئ قات ل عقا يثبن قا عام اال قامنيزني  قا عاتك قاام ف  ت
 . (33)اياسحم أع ااسبلاهي"

قاا خل ابضييييييييييييييد و  أليك ق قانص تماد قاهلنك م عر إي يمم لم رن شييييييييييييييأن  ذع 
اضيييمنهي قاابصيييتك مابنم  لنأسيييبيب أع ويال  رن شيييأثهي قضخ ل اياسيييحم عقألرن قا عال

عف  أك   ،ي ني  قا عاتك امي لم ذام قامفيعضييييكل قامنيز  اال أيك عسييييلحك تعق ي رنيسييييبك
يفض -3إذ ثص نحو أثث: )عل اياح بي إاو قابسيييييييييطل قاسييييييييحمتك، قاملثي  نحو إازقم قا 
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جمتد أنضييييييييي قاهلنك رنيزنيتهم قا عاتك ايابسييييييييطل قاسيييييييحمتك نحو عجث ال ي تل قاسيييييييحم 
يماند أنضيييييييييييي قاهلنك جمتتًي لم ن فيتهم -4. ا عام نعضييييييييييك احخطععقألرن عقات ل ق

ميل قا بة أع قسييياخ قرهي ضييي  سييي رك قألرقضيييم أع قالسيييا  ل قا عاتك نن قااه ي  ايسيييات
 . (34) قاستيسم أليك دعاك أع نحو أي عجث آخع ال يافق عر يص  قألرم قاماا ة(

اسحمتك ( رن قاملثي  اياح بي إاو قابسيطل ق2عنحتث لإن قا عل رحزرك عل ًي احميدة )
لمن قاممكن  لل يذكع،رن دعن تعت لنم عقألرن قا عالافض أيك رنيزني  تخل اياسييييييييييييييح

قاح بي إاو قامفيعضيييييييييك أعاًل فبل غلع ي ري ام تفئيييييييييل ات عي قالثا يل إاو عسيييييييييلحك أخعذ 
ع ب قاازقم يات ذ أ عه  لق عقاااكتم أع قااسيييييييييبلك قا ضييييييييييطتك،كيابسييييييييييطك عقااا لق عقاابل

ة قاميدة قامذكبر  ( رن6تئمل قا عل قألخعذ إنمياًل امي جيي لم قاف عة )اقا عل قألنضيي 
تتمل قاهلنك نحو تسييييييللع قا عل غلع قألنضيييييييي نحو   ذ  ذه قاام ثيييييييس نحو قثث "

 . لن"قامبيدئ ا  ر ري ت اضتث ضععرة وفظ قاسحم عقألرن قا عال
( رن قاملثي  تمثل عقجبًي فيثبثتًي رفععضًي نحو قا عل ااسبلك 2عإذق كيثس قاميدة )

م قات فك فتمي ملنهم دعثمي رنيزنيتهم ائيييييياو قابسيييييييطل قاسييييييحمتك اضييييييمنهي قامفيعضييييييك ل
( رن قاملثي  ف  33/1، 1)   مك قا عام لإن كل رن قاميدتلنقاايجك اح بي إاو قامنو

نحو قا عر قضي يمم احمنومك لم قاا خل ايتخيذ ت قملع رتلنك وتيل  ثيييييييييييس صييييييييييعقوك
 قانزقع قامتععض أريرهي عقاذي يفعض قاملثي  عجبب نعضييييث نحو ر حس قألرن إذق ام

ي ل نحو أطعقف أي ثزقع "قاملثي  نحو أثث ثص إذ  بسيييييطل قاسييييحمتك لم وحث،تن   قا
رن شيييأن قسيييامعقره أن يتعض وفظ قاسيييحم عقألرن قا عام احخطع أن يحامسيييبق وحث ايدئ 
ذي م ي اطعلق قامفيعضييييي  عقااا لق عقابسيييييطك عقاابللق عقاااكتم عقااسييييبلك قا ضيييييطتك 

فحتمتك أع غلع ي رن قابسييييييييييطل قاسيييييييييحمتك قاام أع أن يح نبق إاو قابكيال  عقامنومي  قض
لتحلهم  ،لإذق ام يييييييييييل أطعقف قانزقع إاو أي قتفي  ائيييييييييأن ثزقنهم ،ي د نحلهي قخاتير م

ل ذاييم وييقاابجييث إاو ر حس قألرن اتعض ثزقنيييتهم عقاباييث نن عسيييييييييييييييييطييل سييييييييييييييحمتييك 
ام حس قألرن أن ينوع لم شييييييييأن أي ثزقع "نحو أثث عثص لم ربضييييييييد آخع  ،(35)"قانزقع

3)"ف  ي دي إاو ته ي  قاسحم عقألرن قا عام 6  طحل رن أي أو .  ويجك اا  يم دعن ، رن (
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 ثانيا: أهمية التفاوض ع  ماثاق األمم المتحد  
رن قابقض  أن قاملثي  لم و  ذقتث ال يئلع ري إذق كين ي ل نحو أطعقف قانزقع 

لمكن ع  احبسيطل،عرم عسيطل تسبلك قامنيزني  أع قفاعقح تسحسل   قعقخاتير قا محبريستك 
، يطل رتلنك ااسبلك قامنيزني اح يثبن قا عام أن يبجث تسبلك ثزقني  رتلنك رن خ ل عس

3)مل  قن ر حس قالرن اإركيثث تا ي  قابسلحك قامنيسبك لم دنبتث افض قانزقع  7 مي ، ك (
أن قالاازقم ايااسبلك قانزقني  ايابسيطل قاسحمتك ال تنطبق  33ياض  رن صتيغك قاميدة 

عا ن ل و نحو تحم قانزقني  "قاام رن قاماامل أن يتعض  قانزقني ،نحو جمتد 
3) "قسامعقر ي احخطع صبن قاسحم عقألرن قا عاللن 8 ). 

قاخيصييك ايابسيييطل قاسييحمتك ااسييبلك قامنيزني  قا عاتك لم  قانيييباعلسييائييف رن 
اأن ضجعقيق  قااسييييبلك قاسييييحمتك امي لم ذام قامفيعضييييك اهي أ متك رلثي  قألرم قاماا ة 

 كبلعة لم قاملثي  رن خ ل: 
 

قألصل أن أطعقف قانزقع رحزرك ايثاهيج قابسيطل قاسحمتك لم تسبلك رنيزنيتهي ايدئ  -1
مييذكع  ئأي أن قاملثييي  فيي  قمايي ي  عقااا لق عغلع ييي، عضيييييييييييييييذي ميي ي اطعلق قامفييي
 تافظ إرقدة قا عل قابسييييييييييلحك قاطبت تك ااسييييييييييبلك أي ثزقع، عأثهيقامفيعضييييييييييي  كبثهي 

 . عرييااهي رن قااأ لعق  قاخيرجتك
إن ر حس قألرن ياباو قانوع ايامنيزني  قاام رن شييييييييأثهي تتعلض قاسييييييييحم عقألرن  -2

عل نب  ،م ثات ك ن م تبصييييييييييييييحهم ألي قتفي قا عام احخطع اطحل أطعقف قانزقع ذا
قاسييييييييحمتك إذق رأذ ضييييييييععرة ياطع  اإاو أن يسييييييييبعق ري ملنهم  تحم قالطعقفقام حس 
عل بز  ،عاحم حس أن يبصييييييييييييييم امييي يعقه ر طمييًي رن شييييييييييييييععط ااييل قانزقع اييذاييم،

مييي عن إخ ل  -احمانييييزنلن أن ياف بق نحو نعض رنييييزنييييتهم نحو ر حس قألرن 
قاماتح ك افئيييييييل قألطعقف تسيييييييبلك رنيزنيتهي اياطع   37إاو  33اأوكيم قامبقد رن 

 لم ذام أن يعقنمع  ،تبصتيتث اال قانزقع وً  سحمتيً  قام حس ما  يمات بم  -قاسحمتك
 . (39)قانزقع اال ري قتخذه قامانيزنبن رن إجعقيق  سيا ك 

ع كييييذق لييييإن قاملثييييي  أتيييييح احمانيييييزنلن قاح بي إاو ر حس قألرن، عذاييييم افض 
اهم وق قألخذ مهي أع أن نيتهم نن طعلق ت  يم تبصيييييييييييتيتث اح عل قألطعقف عقاذين رنيز 
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لين األطعقف وق اإجعقي رفيعضيييييييي  رات دة قألطعقف،  لحب أعصيييييييو قام حسياعكب ي، 
عاث قن يبصم ، ،قاام تاتو ايامبضبع قساب قاهي مبسلحك أخعذ خئتًك رن إلئيي قاسعلك

قن قاملثي  أتيح احمانيزنلن قاح بي إاو قي ، (40)ايابسييييييييييييييطك إذق لئيييييييييييييحس قامفيعضيييييييييييييي  
ر حس قألرن طيامي لئييييحس جهبد قااسييييبلك قاسييييحمتك رن خ ل إتبيع أسييييحبب رتلن رن 

 .أسحبب قامفيعضي  ققع قا محبريستك واو عاب ام يسانف ع  كقابسيطل قاستيست
تاتحق ايامنيزني  قاسييييتيسييييتك قاام رن قاام رد قألخذ منوع قالنابير تحم قامبقد ع 

أري قامنيزني  قا يثبثتك لإثث ياتلن رلتهي إاو  ي ته ي  قاسيييييييييييييحم عقألرن قا مينم،أثهشييييييييييييي
 . (41)راكمك قات ل قا عاتك عل ًي ألوكيم قانويم قألسيسم احماكمك

عأخلعًق لإن قامفيعضيييييييييييييييي  رغم أن قاملثي  ف  أنطي ي أ متك أعاو لم تسييييييييييييييبلك 
قاملثي  ام يا د قضجعقيق  غلع أن ( رن قاملثي ، 33اتك علق قاميدة )قامنيزني  قا ع 

ام يا د إجعقيقتهي عكتفتك ع  م تماند رن قاح بي إاو قامفيعضي ،قاماخذة ااق قا عاك قاا
كمي تعع قاملثي  تعع ذام ا بقن  قا يثبن قا عام،  سييييييييييييييلع ي عقانايط  قاماعتبك نحلهي مل

عإذق ري علث، خعذ ااسبلك قانزقع طب ًي اوع اح عل وعلك قخاتير قامفيعضي  أع أيك عسلحك أ
نحو  ثولث ي ايييييييع ت خحقألرن أن يا خل إال نن  قاضييييييععرة، رلضييييييس لحتس ام حس 

 . (42)( رن قاملثي 33دنبة قألطعقف ااسبلك قانزقع ايابسيطل قاما دة لم قاميدة )
قااسييييييبلك قاسييييييحمتك  يييييييع دعر قامنومك قا عاتك لم أن قاملثي  ام ي   عج يع اياذكع
أيك رسأاك تعلتهي إالهي دعاك  تك قاتيرك وق رنيفئك مل أنطو اح منحو ر حس قألرن، 

عاهي وق ت  يم تبصييتيتهي  للهي، ةم قاماا ة أع دعاك غلع نضييب رن أنضيييي قألر نضييبة
عاهي أن تبصييم ايتخيذ قاا قملع ااسييبلك أي حس قألرن أع ك  مي، إاو قألنضيييي أع ر 

  يضييييع اياعلي تك ربقفف رهمي يكن رنئيييي  ي تسييييبلك سييييحمتك راو رأ  أن  ذق قامبفف ف
مي يات  اح م تك قاتيرك وق ر .(43)قاتيرك أع يتكع صييييييييييييييفب قات في  قابديك ملن قألرم 

دعن قاا ل  مبسلحك فبل رن إص قر تبصتي  اياح بي إاو عسلحك رتلنك احاسبلك قاسحمتك 
أخعذ، عرد ذام سيييينعذ الو ًي أن قا م تك قاتيرك ف  أك   نحو جتل قامفيعضييييي  لم 

 قابسيطل.ر  رك تحم 
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مذكع قامفيعضيييييييييييييييي  كبثهي قابسييييييييييييييلحك  ئف  قما  رلثي  قالرم قاماا ةقن  عنحتث
عرييييييييييااهي رن قااأ لعق  قاطبت تك ااسييييييييبلك أي ثزقع قع ربفف ألثهي تافظ إرقدة قا عل 

قي قن قاملثي  أتيح احمانيزنلن قاح بي إاو ر حس قألرن طيامي لئيييحس جهبد قاخيرجتك، 
قع قا محبريسيييتك  كتبيع قسيييحبب رتلن رن قابسييييطل قاسيييتيسيييتقااسيييبلك قاسيييحمتك رن خ ل إ

ال مل ام حس قالرن سييييييحطك قاا خل منيًي أسييييييحبب قامفيعضييييييي ،  قواو عاب ام يسييييييانف ع 
قجيز قاملثي   عاث قن يبصييييييييييييييم امي يعقه ر طمًي، كمي. نحو طحل أي طعف لم قانزقع

حمتك دعن بلك قاسييياح م تك قاتيرك وق إصييي قر تبصيييتي  اياح بي إاو عسيييلحك رتلنك احاسييي
 قاا ل  مبسلحك فبل أخعذ.

 المطلب الثاني 
 دور أجهزة األمم المتحدة في تفعيل التفاوض 

أكثع رن ربفف وتيييل  كييين امنومييك قألرم قاماايي ة رن خ ل أجهزتهييي قاماتيي دة
ك قابسيييطل قاعطتسيي قامفيعضييي  اغعض تفتلحهي لم تسييبلك قامنيزني  قا عاتك مبصييفهي رن

  عرن ملنهي قا م تك قاتيرك عر حس قالرن عراكمك قات ل. لم  ذق قام يل،
 اوً :  ور الجمعية العامة لألمم المتحد 

تك قامفيعضيييييييييييييي  لم قااسيييييييييييييبلك كين اح م تك قاتيرك أكثع رن فعقر ي ك  نحو أ م
تاس رسييييييمو  1970قكاببعتئييييييعلن قألعل/ 24لم ري صيييييي ر ننهي رن ذام  قاسييييييحمتك،

قا يييثبن قايي عام قاخيييصييييييييييييييييك ايييات فييي  قابديييك عقااتيييعن ملن )قضن ن قاماتحق امبيييدئ 
نحو جمتد قا عل تسيييبلك رنيزنيتهي قا عاتك ايابسييييطل قاسيييحمتك نحو " :قا عل( إذ جيي فتث

4)"عجث ال يتعض احخطع قاسحم عقألرن قا عاللن أع قات ل 4 ) . 
 14لم  34/102ائييييييييييييييييأن ن يي  ر تمع ريييثل  قامعفمييك عكييذاييم فعقرق  قا م تييك 

 1980 ديسييييييييييييييمبع /كيثبن قألعل 15لم  35/160ع 1979 ديسييييييييييييييمبع /قألعل كيثبن 
قاذي تمخض ننث إن ن ريثل  ، 1981 ديسييييييييييييييمبع /كيثبن قألعل 10لم  36/110ع

نيم  ائيييأن تسيييبلك قامنيزني  قا عاتك ايابسييييطل قاسيييحمتك عف  عقل س نحتث قا م تك عأفعتث
قالخاتير ملن قابسيييييييييييطل  ينبغم اح عل دعن قامسيييييييييييت ااق"نحو أثث . إذ ثص (45)1982
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أن تضد لم وسيمهي أن قامفيعضي  قامبيشعة  م عسلحك رعثك علتياك ااسبلك رنيزناهي 
نبغم اهي أن تافيعض نحو ثاب لإذق قخاير  قامفيعضيي  قامبيشيعة لل طل قاسيحمتك،ايابسيي
علنبغم اهي كذام أن ت بن و تسيييييييييييبلك ربكعة ت بل مهي قألطعقف، اغتك قاابصيييييييييييل إا منيي  

قسييييييييييييات قد الااميت تسييييييييييييبلك امنيزناهي اغلع ذام رن قابسيييييييييييييطل قامذكبرة لم  ذق نحو 
4)"قضن ن 6 تسيييبذ قامنيزني  قا عاتك "نحو أن  لم ربضيييد الوق ملنمي ثص قضن ن ،(

نحو أسيييييييييت تسيييييييييعي قا عل لم قاسييييييييتيدة عل ًي امب أ وعلك قالخاتير ملن قابسيييييييييطل عل ًي 
رم قاماا ة ععل ًي امبيدئ قات قاك عقا يثبن ا اازقري  قامضييييييييييييييطحد مهي امبجل رلثي  قأل

قا عام عكل ا بي أع فببل ألسييييييييييييحبب احاسييييييييييييبلك تافق نحتث دعل ري قتفيفًي وعًق اييييييييييييي د 
رد تسيييييييييييعي قا عل لم  قامنيزني  قاعق نك أع قام بحك قاام ت بن أطعقلًي للهي ال يت  تنيفتيً 

4)"قاستيدة 7 ) . 
  م:  ن ة ن ريثل  ثايط ( رن إن 10 ،3عنحتث يسائف رن ثص قاف عتلن )

إن قضن ن أنطو قااعلك ألطعقف قانزقع وعلك قالخاتير لم قابسيييييييطل قاسييييييحمتك رد  -1
إمعقز قامفيعضيييييييييي  لم ر  راهي مبصيييييييييفهي عسيييييييييلحك رعثك علتياك ااسيييييييييبلك رنيزنيتهي 

 قا عاتك. 
أن يكبن  نيع قتفي  ثياد نن إرقدة رئيييييييييييييياعكك عوعلك ألطعقف قانزقع نحو قاح بي  -2

 . ابسيطل قاسحمتك اضمنهي قامفيعضك، قاام ي ل أن ت بن ج يكإو ذ قالخاتير 

مهي امبجل  أن تعقنم قا عل نن  قخاتير ي احبسييييييييلحك قاسييييييييحمتك قاازقريتهي قامضييييييييطحد -3
 عأضيف إالهي إن ن ريثل  ربيدئ قات قاك عقا يثبن قا عام. رلثي  قألرم قاماا ة، 

شعة ال يابل دعن قاح بي إاو عسيطل إن ا بي قا عل قامانيزنك إاو قامفيعضي  قامبي -4
 أخعذ احاسبلك قاسحمتك سبقي لئحس قامفيعضي  أم ام تفئل. 

أن ي ييي  أ متيييك ريييي جييييي ايييث إن ن رييييثل  إال أن اتض قاف يييث  رن عغمعنحو قا
قا عل  عقن، اسيييييييييييبل قخا ف رلزقن قا بذ رن رسييييييييييييعئ قامفيعضيييييييييييي   يا قضن ن ال 
تنص نحو قاح بي رتي  ق  قاو ن    نحو عجث قاخيييييييبا ت بن رضييييييطعةقاضيييييي تفك 
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ال تماحييم قايي عل تحييم عأن قاام تابايي  نن تطبت هييي...، قامنيييزنييي   ااييلحمفيييعضييييييييييييييييي  ا
 . (48) ا  رق  دمحبريستك كبلعةقا بعذ قاام تاماد  قا بذ إركيثتك إدقرة قامفيعضي  أريم 
مياًل الخاييصيتهي نن قا م تك قاتيرك ن ة فعقرق  إن  عرن ثيوتك أخعذ ص ر 

إاو  1981 ديسييييييييييييييمبع /كيثبن قألعل 17رن ذام طحبهي قام رخ لم  امبجل قاملثي ،
رطتس قا م تك احب ي لم قامفيعضي  قاتيامتك )أي قا ميعتك( ائأن قااتيعن قالفاييدي 
قا عام رن أجل قاانمتك رن أجل قاا علل ملن قآلرقي عسييييييييييييييي  قاف بة قا يطمك ملن قا عل 

تئييييييييييعلن  16لم  59 تك لم قا حسييييييييييك قامعفمك عكذام فعقر قا م ،اأسييييييييييعع عفس رمكن
وبل دنبة كل رن معلطيثتي عقألرجنالن إاو قاافيعض رن أجل  1983 ثبلمبع /قاثيثم

إي يد ول سحمم احنزقع )وبل جزر لبك ث ( عكذام فعقر ي قاييدر لم قا حسك قامعفمك 
 . (49)وبل قاياعقي قاغعبتك 1983 ديسمبع /كيثبن قألعل 7لم  86

 /تئيييعلن قاثيثم 21لم  38/13قا م تك قاتيرك لم قا حسيييك قامعفمك  عكذام فعقر
وبل دنبة لعثسييييييييييييييييي إاو قاافيييعض رد وكبرييك جزر قا مع اغتييك إنيييدة  1983 ثبلمبع

 ، عغلع ذام رن قا عقرق  . (50)جزلعة رييب  إاو جزر قا مع
ن كمي أك   قا م تك قاتيرك لم ن د رن رئيرلد قا بقثلن قاام أن تهي ا نك قا يثب 

كمي لم رئييييييييععع رسيييييييي عاتك قا عل نن ألتياهي  م قااياتك اهي نحو أ متك قاافيعض،قا عا
. إذ ثص وبل قائيييييييععط قاماتح ك اياح بي إاو قاا قملع (51)2002غلع قامئيييييييععنك اسييييييينك 

 قامضيدة نحو أثث: ت بم قا عاك قامضععرة امي يأتم: 
 تهي امبجل قابيب قاثيثم. قابليي اياازقري 43تطحل رن قا عاك قامس عاك عل ًي احميدة  -أ

تخطع قا عاك قامسييييييييي عاك اأي فعقر ايتخيذ ت قملع رضييييييييييدة عتتعض نحلهي قاافيعض  -ب
 .(52)رتهي

عكذام قاايل ري جيي لم رئييييييييععع رسيييييييي عاتك قامنومي  قا عاتك نن ألتياهي غلع 
وبل قائيييييععط قاماتح ك اياح بي إاو قاا قملع قامضييييييدة ت يه  (53)2008قامئيييييععنك اسييييينك 

 .(54)قامنومك قا عاتك قامس عاك
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أن قا م تك قاتيرك ف  أك   نحو قااسييييبلك قاسييييحمتك احمنيزني  امي لم ذام  نحميً 
عسييييييييييييييلحك قامفيعضيييييييييييييييي  لم ن د رن قالتفييتي  قاام ن  تهي كمي لم قتفييتك قااعتلبي  

  عكذام قتفييتك رزقيي عوييثي(، 8)م 1945ا ة عسبلسعق اتيم قاماقالثا ياتك ملن قألرم 
ا يييثبن قاباييير اتيييم عكييذاييم قتفييييتييك قألرم قاماايي ة  (،29)م 1946قألرم قاماايي ة اتيييم 

عكذام قامفيعضيييييييييييييييي  قاام أجعتهي رد مح تكي عدعل أخعذ ااتبلض (، 279)م 1982
لم إفحتم كيتنغي لم قا بثغب  رنييي ي نن قألضعقر قاام تسبباهي فبق  قألرم قاماا ة اهم

عرن  قااتبلضييي  اعنييي مح تكي عسييبلسييعق عقالبثين عإيطياتي عا سييمببرج وسييبمي جيي لم 
 . (55)قاا علع قاخيرس امس عاتك قامنومي  قا عاتك قاييدر نن ا نك قا يثبن قا عام

 ثانيًا:  ور مجلس األمن الدول 
إاو تسييييييييبلك قامنيزني  ملن قا عل كين اهذق قام حس قا ثلع رن قا عقرق  قا قعتك  

اطعلق قامفيعضييي  رن ذام فعقره لم دنبة كل رن البتي عتئيييد إاو تسييبلك ثزقنهمي نيم 
كمي ف  يكبن رن قاا قملع قام فاك دنبة  ،(56)1983نن طعلق قامفيعضيييييييييي  نيم  1983

ه إمعقم   ثك كمي لم قا عقر قاذي أص ر رن قجل   قاو قامفيعضيقام حس ألطعقف قانزقع 
ع عقاذي طحل رنث رن أطعقف قانزق  1948نيم  ثبلمبع /تئييييعلن قاثيثم 16قام حس لم 

كإجعقي ر فس طب ًي احميدة أربتلن رن قاملثي  عنن ري ، لم لحسطلن إاو ن   قتفي    ثك
ي نب قام حس لم تبصيييتك اث أطعقف قانزقع إاو رسيييأاك رتلنك علفئيييل قام حس لم تنفلذ 

رن قاملثي   41،42ملع فهعلك تاس ثطي  قاميدتلن قتخيذ ت ققاابصتك لإثث ف  يح أ إاو 
  .(57) يتلن قاميدتلن قاماضمناين ثبنلن رن قاا قملع

نحو أ متك تسييييبلك قامنيزني  اأسييييحبب قامفيعضييييي  لم قيضييييًي أك  ر حس قألرن 
ال مل قثث قخذ ي نب كل قا عل عقامنومي  إاو إث يح قامفيعضييييييييييييي   ،قات ي  رن فعقرقتث

إسييييعقطلل عقافحسييييطلنللن إاو ت نل أي دنبة كل رن   16/12/2008لم  قرهرن ذام فع 
قابليييي عقاو ملنهمييي،  خطبق  يمكن أن ت بض رن قاث ييك أع رن ثايييط  قامفيييعضييييييييييييييييي 

اياازقريتهم امبجل خيرطك قاطعلق عقاعقرتك إاو إفيرك دعاالن اال رئييييييييييييييكحك قائييييييييييييييع  
قامسييي مك لم خحق رنيخ ر طم  عدني قا عقر كل قا عل عقامنومي  قا عاتك إاو ،قألعسييو
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امتنو تئييييي تد قامفيعضيييييي  قامات دة قألطعقف عقا ميعتك لم ول قانزقع  ،احمفيعضيييييي 
 .(58)قضسعقطلحم مقافحسطلن

ر حس قألرن م نبتث ضجعقي قامفيعضييييييييييي  يا د شييييييييييكحهي عشييييييييييععط ث يوث  قخذ
عطبتتك ري يابصيييييي ن إاتث رن قتفييتي  رن ذام ري جيي ا عقره ائييييييين قانزقع قا بعصييييييم 

 ماتللن يعول ...إذ"عشييييبث قا زلعة قاذي أا و ايامسيييي عاتك نحو نيتق قا بذ قا بعصييييتك 

 إجعقي نحو امسيييييييين ة قاطعللن يركحف قاتيم األرلن خيصيييييييي رسيييييييائييييييييرق دقعثع أا سييييييين ر

 رفيعضييييي  مب ي شيييييرحك عرول تسييييبلك إاو قاابصييييل بهدف قألركين ركامحك رفيعضييييي 

 إركيثتك رن قامفيعضيييي  تحم أتيواث عبمي ،2008 سيييبامبع/ أيحبل 3 لم قألركين ركامحك

 رن اطع   ايا يرل قافعصك  ذه قغانيم نحو ... عوث،عدقطمك شيرحك تسبلك إاو احابصل

 عقامئييييركك وياتي قاسييييط  قانتك عوسييين قاث ك رنيخ نحو عقاافيظ ت ثت  قامفيعضيييي  ملنهي

 قامفيعضيييييييي  تحم لم قألطعقف جمتد رئييييييييركك أ متك من يية... عقك  قاتمحتك اطعل ك لم

 نحو شيييييرحك تسييييبلك إاو عصييييبال ويسييييم ت  م إوعقز أجل رن عرعثك عبن يية كيرحك ايييييبرة

 نحتث تنص وسبمي قاستيستك ايامسيعقة  تاماتين عرنط الن رن طيطفالن قتايد إفيرك أسيت

رمي ت  م ثسيييائيييف رن قا عقر قن ر حس قالرن  ،(59) "قاييييحك... قألرن ذق  ر حس فعقرق 
 ف  ت خل لم تا ي  طبتتك قامفيعضي  عشععطهي قاام ي ل قن ت بن:

 غلع قثث ام يا د طبتتك تحم قألركين نحو عجث قاخيبا.قألركين،  ركامحك .1
 ركثفك عرات د قألطعقف.ع  قامئيركك لهي اطعل ك منييه عرعثكقانتك ع  ااسن .2

أكثع رن قاتيييرييك عقاانفلييذيييك، رن خ ل أجهزتهييي ع كييذق امنومييك قألرم قاماايي ة، 
اتك مبصييييييييفهي رن ربفف وتيل قامفيعضييييييييي  اغعض تفتلحهي لم تسييييييييبلك قامنيزني  قا ع 

قا م تك قاتيرك ائيأن تسيبلك  عاتل أمعز ي إن ن ريثل  قايييدر ننقابسييطل قاعطتسيتك، 
 .1982قامنيزني  قا عاتك ايابسيطل قاسحمتك اسنك 

 ثالثًا:  ور محيمة العدا الدولية 
ف نهيي   قاتيي ل قايي عاتييك قايي قطمييكتتيي  راكمييك قاتيي ل قايي عاتييك  م قرايي قد اماكمييك 

قاام أنطس احمفيعضيييي  أ متك خيصيييك لم ن قد قابسييييطل قاسيييحمتك قاام  نييييبك قألرم،
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ابسيطل قألخعذ قاااكتمتك عقا ضيطتك إذ ذ بس قاو قجبع إالهي اغعض قاعجبع ي اضم قاع 
لإن ربضييبنث ي ل أن يا د نحو  كل قانزقع ربضييبنًي ضجعقي فيثبثم،فبل أن يئيي"اأثث 

علم فعقر آخع اهي صييييييدر لم  طعلق قامفيعضيييييي  قا محبريسيييييتك ..."، ثاب عقضييييي  نن
عة اسيييييييلبي قاتحتي عفطيع ةتكس ائييييييأن فضييييييتك قامنط ك قاا 1929 أمعلل /ثتسييييييين 19

لإن قامفيعضيييييي  قاام خ لًي ابسييييييطل قااسيييييبلي  قألخعذ،  ..."إاو أثث ذ بس قاماكمك 
 . (60) "ر بباك نيامتيً  بديك احمنيزني  ملن قألطعقف تت ت دي إاو قااسبلك قامبيشعة عقا

لعض قاح بي ن م لم أكثع رن فعقر اهي راكمك قات ل قا عاتك  يغحل نحو قت يه
ياا ل  اث نن  ا بطهي الحتس  نيع تعتلل رتلن يحزم قا عل احاسيييييبلك،  را دة   إاو عسيييييلحك
زنك وق قخاتير أيك مل اح عل قامانيل قاسييييييييحمتك امي لم ذام قامفيعضييييييييي ، إاو قابسيييييييييط

مي نبع ر ،مل رن و هي أن تح أ إاو أكثع رن عسييلحك عقو ة اال ثزقنهي عسييلحك تنيسييبهي،
، عفعقر ي لم 1978ننث فعقر ي قايييييييييدر لم فضيييييييتك قا عف قا يري لم ااع قي ك نيم 

إذ رلضييييييييس ، 1984قاتسييييييييكعلك لم ثتكيرقغبق نيم فضييييييييتك قألنميل قاتسييييييييكعلك عشييييييييبث 
قاماكميييك فتيييث قدنيييي قاباليييي  قامااييي ة قألرعلكتيييك اييأن رعقجتيييك قاماكميييك كييين رعتبطييًي 

 .  (61)ي ايسانفيذ قابسيطل قضفحتمتك احمفيعض
أي أن راكمك قات ل قا عاتك ام تاو قامفيعضي  اأ متك خيصك لم ر يل قااسبلك 

مل ن تهي كآيك عسلحك تخللعلك اح عل لم قاح بي إالهي رن  ،قاسحمتك احمنيزني  قا عاتك
بل قتفييتك جنت  ائأن قا عف قا يري اسنك و 1969نيم ا ن لم فعقر اهي  ن رث،
 كين رطحببيً ف  أن قا عل قامتنتك  م جمهبرلام أاميثتي عقا ثميرع قشع  قاو  1958

رنهي قا خبل لم رفيعضي  افض خ ليتهم عأن  ذه قامفيعضي  ي ل أن يكبن   لهي 
قاابصل إاو قتفي ، عاتس ر عد قاخبض لم نمحتك رفيعضي  رسمتك رثل ثبع رن 

 عد لم وياك ن م عجبد قتفي قائعط قامسبق احاطبلق قااح يطم اطعل ك رتلنك ااعستم قاا 

(6 2 ). 
 1962علم فعقر اماكمك قات ل قا عاتك ائيييييييأن فضيييييييتك جنبب غعب ألعلقتي نيم 

أك   فتث نحو أ متك قامفيعضييييي  قا ميعتك كبسييييلحك تسييييبلك سييييحمتك ال تخاحف أ ملاهي 
 (63)نن قامفيعضي  قامبيشعة إذ جيي فتث: 
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قا محبريسييييييييتك قانتيمتك رتاعلًي مهي أصييييييييباس قا محبريسييييييييتك قامامثحك ايام تمعق  أع "
تغ قاعقسخك لم قامفيعضي  ك قألخلعة مبصفهي إو ذ قايخ ل قات بد قألربتك أع قاخمس

علم قاايال  قاام تئيييييكل قامسييييييطل قامانيزع نحلهي ق اميرًي رئييييياعكًي رن جيثل  قا عاتك،
ام تمعق  لإن دمحبريستك قذق قا يثل أع ذام لم  لنك رنومك، ر مبنك رن قا عل رن  

عضي  أ متك رن قانيوتك قاتمحتك، أكثع أشكيل قامفي حبريستك قانتيمتك كثلعًق ري تت أع قا م
عاتس رهمًي ن د قألطعقف لم  ذق قا يثل أع ذام قانزقع، مل يتام  ذام نحو طبتتك 
قامسيييييييييأاك قامطععوك. لإذق كيثس عقو ة رن قامسييييييييييطل ذق  قال اميم قامابيدل اح ثلع رن 

لحتس  نيييع رييي ييي نب أيييًي رنهييي إاو قاح بي إاو لم  لنييك رنومييك أم ال،  قايي عل سييييييييييييييبقي
شكحتي  عو   قامفيعضي  قامبيشعة رد قا عاك قاام اهي رتهي خيبرك رئاعكك ات  أن 

 . "قشاعكس نحو ثاب كيرل رد قامفيعضي  قا ميعتك رد ثفس تحم قا عاك قامتيرضك
فيعضي  قا ميعتك لم قامنيزني  عنحتث لإن قا عقر قامذكبر ي ك  نحو لينحتك قام

أع قاام ال تمس ذق  قال اميم قامئيييييييييييييياعع قاام تمس رييييييييييييييييا  ر مبنك رن قا عل 
تك قامسييييأاك قامطععوك رال قانزقع، ألن قألرع يتام  نحو طبت رييييييااهي اياضييييععرة

علم ر يل قامفيعضي  قا ميعتك لإن قشاعقع دعاك أع دعل امس قانزقع رييااهي يغنم 
 شكحتي  قامفيعضي  قامبيشعة رد قا عاك قاام رتهي خيبرك ربيشعة.  نن قاح بي إاو

لإن ربفف راكمك قات ل قا عاتك يملل ثاب قامسييييييييييييعقة ري ملن قابسييييييييييييطل  رن  مع 
تك ت تحهي لم قاسيييييحمتك ااسيييييبلك قامنيزني  قا عاتك عاتس احمفيعضيييييي  قامبيشيييييعة رن أ م

لك احمنيزني  قاام تمس مل  أن قامفيعضييييييي  قا ميعتك ضييييييععر صيييييي قرة تحم قابسيييييييطل، 
 ر مبنك رن قا عل مبصفهي شكً  رن أشكيل قا محبريستك قانتيمتك. 

ربفف رنومك قالرم قاماا ة رن قامفيعضيييي  كبسيييلحك احاسيييبلك قاسيييحمتك  رمي ت  م
لم تسييييييييييييييبلييك  دعر يييكييين أكثع لييينحتييك سييييييييييييييبقي رن ولييث قضطييير قا يييثبثم احملثييي  أع 

 يتيسًي املثي  قا يرتك قاتعبتك عدعر ي قابقفتم. قامنيزني 
 
 
 



 

                 
  

 

 

 
 

162 

 
 

 

:  

 

 الخاتمة
اتييي  قتمييييم قابايييث لم ليييينحتيييك قاافييييعض لم ويييل قامنييييزنيييي  لم إطيييير قاانوتم 

 قا عام يوهع احبيوث ر مبنك رن قانايط  عقاابصتي   م:
 اوً : النتائج:

قا يثبن  قشخياوبل فضتك رتلنك ملن ابيدل عجهي  قانوع يمثل قاافيعض عسلحك ا. 1
 قا عام.

فبقن   ايانوع قاو ن م عجبد سيييييتيسيييييميغحل نحلهي قاطياد قا عسيييييلحكتت  قامفيعضيييييك . 2
قاسيييييييييتيسيييييييييتك رنهي ال قامنيزني  كيلك عقثث يييييييييييح  ا، قجعقطتك را دة ا تفتك سيييييييييلعه

 قواعقرًي ضرقدة قطعقلث. عقا يثبثتك 
يفاعض قانص احافيعض ق متك خيصييييييييييييك لم إطير قاانوتم قالفحتمم ايائييييييييييييكل قاذي . 3

 نحتث ضمن قابسيطل قاسحمتك قاام ييير قالهي لم تسبلك قانزقني .
قابسيطل قاافيعض ضمن  نحو صعقوك 1945لثي  قا يرتك قاتعبتك اسنك رام ينص . 4

عقن ل عة قالخاييييييييييا قاسييييييييحمتك، قاام ذكع ي عقفايييييييييع نحو قاااكتم عقابسيييييييييطك، 
 قا نبة احافيعض. عأقاضمنم تت  قسيسًي امميرسي  قامنومك لم قاح بي 

عقاح بي  ،عقامئيركك فتث ح يرتك قاتعبتك لم تتزلز قاافيعض،ن اب قألرنيي قاتيرسي م . 5
إاو ر تمعق  قا مك قاتعبتك قاام تمثل ثبع رن قامفيعضيييييييييي  قامات دة قألطعقف ملن 

 قا عل قامانيزنك. 
مفيعضك( افض قعجل رلثي  قالرم قاماا ة قاح بي إاو قابسيطل قاسحمتك )اضمنهي قا. 6

عقن قا عل قوعقر قألرن قا عام رن دعن تعتلل يذكع، ع  اياسييييييييييييييحمأيك رنيزني  تخل 
 نحو علق ريحااهي لم تبنم قاافيعض لم قي رعوحك. 

تماند رن قاح بي إاو  ام يعسييييييييييييييم قاملثييييي  قضجعقيق  قاماخييييذة ااق قايييي عاييييك قاام. 7
اماعتبك نحلهي مل تعع ذام عام يا د إجعقيقتهي عكتفتك سلع ي عقانايط  ققامفيعضي ، 

 ا بقن  قا يثبن قا عام. 
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عشععط ث يوهي رن ضمنهي  قامفيعضك شكلوبل رسم ر حس قألرن لم تبصتيتث . 8
لههي اطعل ك منييه ك لقألركين عقن ت عي ااسيييييييييييين قانتك عقامئيييييييييييييرك قن ت بن ركامحك

 .عرعثك عركثفك
سيييييي مس قا م تك قاتيرك األرم قاماا ة لم عضيييييد قات ي  رن قامئييييييرلد قاام تا د . 9

إن ن ريثل  ائييييأن تسييييبلك قسييييحبب رميرسييييك قابسييييلحك قاسييييحمتك عرنهي قاافيعض لم 
 .1982قامنيزني  قا عاتك ايابسيطل قاسحمتك اسنك 

 قامفيعضيييييييييييييييي  كأيك عسييييييييييييييلحكقثهي ن    راكمك قات ل قا عاتك  يغحل نحو قت يه. 10
عاتييك تخللعلييك احيي عل لم قاح بي إالهييي رن نيي رييث اخ ف ربفف راكمييك قاتيي ل قايي 

قاام أنطس احمفيعضييييييي  أ متك خيصييييييك لم ن قد قا قطمك لم نه  نيييييييبك قألرم، 
سييييييطل قألخعذ قابسييييييطل قاسيييييحمتك قاام ي اضيييييم قاعجبع إالهي اغعض قاعجبع قاو قاب 

 .قاااكتمتك عقا ضيطتك
نحو لينحتك قامفيعضيييييييييييييييي  قا ميعتك لم قامنيزني   قك   راكمك قات ل قا عاتك. 11

 ذق  قال اميم قامئاعع قاام تمس رييا  ر مبنك رن قا عل. 
يت  ربفف رنومك قالرم قاماا ة رن قامفيعضييييييييييي  أكثع لينحتك سييييييييييبقي رن ولث . 12

قضطير قا يثبثم احملثي  أع دعر ي لم تسيييييييييييييبلك قامنيزني  يتيسيييييييييييييًي املثي  قا يرتك 
 قابقفتم. قاتعبتك عدعر ي

 ثانيًا: المقترحات
إي يد فبقن  خيصييييييييييييك تنوم قضجعقيق  قاامهل يك احمفيعضييييييييييييي  كمعوحك أعاتك ث اعح . 1

قضجعقيق   م اًل رن تعع تحمل قاعأي وبل قامسياك رال قاخ ف، ا ثا يل ثاب تبيد
 رمي ف  يابل ن م قالتفي  نحلهي ن م قثت يد قا حسي  قاافيعضتك.م عن تنوتم، 

ازعم تسييييبلك  ث اعح نحو قا عل قالنضيييييي لم جيرتك قا عل قاتعبتك تضييييملن رلثيفهي. 2
قامنيزني  اياطع  قاسييييييييييييييحمتك نن طعلق قامفيعضييييييييييييييك عقااا لق عقاابللق قاو جيثل 

 .قابسيطك عقاااكتم
قاتعبتك إاو تفتلل جهبد ي لم تسييبلك قامنيزني  قاتعبتك  قا عل جيرتكر حس ث نب . 3

 أسحبب قامفيعضي  قا ميعتك. عال ستمي رن ولث تبنم
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وعلى هذا األسيييييييياس نجد أن العدقد من المنرمات ؛ 820محمد المجذوب، المصييييييييدر السييييييييا ق، ص(13) 
ا،اليمية سيييييعت إلى تبن  المفاوزيييييات يوسيييييالة لتذلال المشييييياعل الدولية، من  ل   عو  منرمة 

 يسيييييييمبل  2إلى الل  بإيجا ية على العلض الذي ادمته باعسيييييييتان ع  المؤتمل ا،سيييييييالم  الوند 
ًا  يشمال وعقًا ،را   بعب ا،اليم اا  2000 ،ظلا  مفاوزات بغية التو ل إلى تسوية سلمية لن

ًا  ظامو ويشيييمال ، ويذل   عوتوا لمؤتمل  2000س لسييينة  – 14/28من الار رام  8 بشييينن ن
ً  السييالم من خالا إظلا  مفاوزييا ً  السييالم النووي و ل  ع  أسييل  وات ن ت وبصييفة خا يية ن
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ممين زلقًا لبلنامج عمل الوثيقة الختامية للدور  ا سيييييييييتثنائية العابيييييييييل  للجمعية العامة لألمم 
س بشييييينن تطورات الوزيييييد الدول   – 40/28من الار رام  2المتحد  الخا ييييية  وذا الشييييينن اا 

ً  العاا والكامل للسيييييييييالم وأثل  ل  على أمن الدوا  والخطوات المتخذ  من أظل تحقاق النييييييييييييييييييي
ا،سييالمية ، ويذل   عوتوا للدوا األع ييا  األزلاف ع  معاهد  مند انتشييار األسييلحة النووية ع  

ا لملاظعة المعاهد  المتعلقة بمند انتشييييييييييار األسيييييييييلحة النووية وع  لجانه 2005مؤتمل عاا 
ً  الس س بشيييييييييييييييييينن  – 41/28الم االار رام التح الية، وسائل المفاوزات متعد   األزلاف لن

إنشيييا  منازق خالية من األسيييلحة النووية ع  أعليليا والشيييلق األوسيييط و سييييا الوسيييطى وظنوب 
موظوة إلى األمان العاا من  2001 وتموز/قولا 25رل: رسيييييييالة مؤرخة ع  بيييييييلق  سييييييييا ؛ قن

المواد اللسم  لوائة على  10/5/2012الممثل الدائم لمال  لدى األمم المتحد , منشور   تاريخ 
 www.un.org                                                                   ا مم المتحد :

 .  1945  من ماثاق ظامعة الدوا العلبية لسنة 5الما   ا (14)
غدا ،   (15) ات الحيمة، ب ية،   لدوا العلب ماعال الحدقث ، النراا العلب  وة يييييييييالم ظامعة ا ال إسييييييييي خل

 .  216، 215، 208، 206، ص2001
(16)Robert Barnidge, Op. cit., p.548. 

 ؛ وينرل أي ًا: 13نقال عن: سلعاوي إ لاهيم الحسن، المصدر السا ق، ص  (17)
 Rogoff, Op. cit., p.149.  

؛ وبوذا المعنى قذهب رأي الى ااتلم تعدقل 134، 133الحسييييين، المصيييييدر السيييييا ق، ص  سيييييلعاوي  (18)
ماثاق الجامعة العلبية ليشيييمل مختلل الوسيييائل السيييلمية على ملار المواثاق الدولية يماثاق األمم 
المتحد  وااتلم إنشيييييا  لجان توعاق ووسيييييازة وتحييم على ملار منرمة الوحد  األعليلية؛ وينرل 

 .  241المصدر السا ق، ص ، ل إ لاهيم اللاوي أي ا : ظا
 .  312، ص2010، مطلعة ظامعة  هوك، 1عبد هللا عل  عبو، المنرمات الدولية،    (19)

؛ خلال إسيييماعال الحدقث ، المصيييدر السيييا ق، ص 239ظا ل إ لاهيم اللاوي، المصيييدر السيييا ق، ص (20) 
204 ،205 ،224 ،225. 

ية رام من  ل  الار مجلس ظامعة   21ا لدوا العلب ، والارها  ي اللام 30/11/1946ع   7ج//5 /97ا
 .12/4/1956ع   4ج/25  /1113

 .25/8/1960ع   3أ/ج33 /1694الار مجلس ظامعة الدوا العلبية رام   22ا
 .  135سلعاوي إ لاهيم الحسن، المصدر السا ق، ص (23)
 .  136ص ،المصدر نفسه (24)

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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 .  229 -227خلال إسماعال الحدقث ، المصدر السا ق، ص (25)
 راسيييية تطبيلية  ، ور المفاوزييييات ع  حل منازعات الحدو  الدولية ،سيييينان عبد هللا حسيييين الد يس (26)

ًا  الحدو ي  ان اليمن والسيييييعو ية، أزلوحة  يتورا ؛  منشيييييور   تاريخ   5/4/2012لتسيييييوية الن
 www.marefa.org                      على المواد اآلت :                    

 – ور المنرمييات الييدولييية العييالمييية وا،اليمييية ع  إيقيياف الحلب العلا ييية  ،أعلا حسيييييييييان الييدهون  (27)
 .151، ص1987السنة الثامنة عشل،  ، 4-1ا،قلانية، مجلة الحقوا ، األعدا  ا

ًاعات العلبية (28) ظامعة الدوا العلبية ع  عصييييييييل  ،ظاعل ناظم سييييييييلمان،  ور الجامعة ع  تسييييييييوية الن
 .247، ص2002، بغدا ، التكتالت ا،اليمية،  ات الحيمة

 5/4/2012احمد قوسيييل احمد، ظامعة الدوا العلبية : حدقث السيييتان عامًا؛ بحث منشيييور  تاريخ  (29)
    www.marefa.org على المواد ا ت :                                 

 وما بعدها.  134ص  ،سلعاوي إ لاهيم الحسن، المصدر السا ق (30)
 .  1919  من عود عصلة األمم لعاا 15-12الموا  ا (31)
تلظمة: بييييييل هللا خليفة وعبد المحسييييين سيييييعد، المؤسيييييسييييية  ،بيييييارا روسيييييو، القانون الدول  العاا (32)

؛ سموح  عوق العا  ، القانون  288 ،287 ،286، ص1982األهلية للطلاعة والنشل،  الوت، 
 وما بعدها.  781، ص1960هل ، الدول  العاا، ب.ا، القا

 .  1945  من ماثاق األمم المتحد  لعاا 1ف 1الما   ا (33)
   من ماثاق األمم المتحد .  4 ،3ف 2الما   ا (34)
   من الماثاق نفسه.33/1الما   ا (35)
   من الماثاق نفسه.34الما   ا (36)

(37) Robert Barnidge, Op. cit.,  p.550. 

(38) Martin A. Rogoff, Op. cit., p.156. 
   من ماثاق األمم المتحد . 38 -36الموا  ا (39)
 .  735عل   ا ق أ و هيف، المصدر السا ق، ص (40)
   من ماثاق األمم المتحد .  94الما   ا (41)
 .  129سلعاوي إ لاهيم الحسن، المصدر السا ق، ص (42)

   من ماثاق األمم المتحد .35/2 ،14 ،12 ،11الموا  ا(43) 
 .  790محمد المجذوب، المصدر السا ق، ص (44)

http://www.marefa.org/
http://www.marefa.org/
http://www.marefa.org/
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؛ 1982تشيييييييييلين الثان   15المؤرخة ع   68واد أالت الجمعية العامة  ل  ا،عالن ع  الجلسييييييييية  (45)
 ومابعدها.  130مشار إلى  ل  لدى: سلعاوي إ لاهيم الحسن، المصدر السا ق، ص

؛  1982  من إعالن ماناال بشييييينن تسيييييوية المنازعات الدولية بالوسيييييائل السيييييلمية لسييييينة 10الفقل  ا (46)
  على مواد ظامعة مناوستا / ميتلة حقوق ا نسان: 29/12/2020منشور  تاريخ 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b202.html  

 .  1982  من إعالن ماناال بشنن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية لسنة 3الفقل  ا (47)
 .  131سلعاوي إ لاهيم الحسن، المصدر السا ق، ص (48)
هامش  54  ، 8، هامش ا52ص ،مشيييار اليه لدى: سيييوال حسيييان الفتالوي، المصيييدر السييييييييييييييييا ق (49)

  .  10ا
  .  171هامش ا 131مشار إليه لدى: سلعاوي إ لاهيم الحسن، المصدر السا ق، ص (50)
على المواد  10/6/2012؛  منشيييييييييور   تاريخ 2002  المؤرخة ع  A/56/589الوثيقة الملامة ا (51)

 www.un.org                                                       اللسم  لألمم المتحد :
 .2002  من مشلو  مسؤولية الدوا عن أععالوا مال المشلوعة لسنة 52الما   ا (52)
؛ منشيييييييييور  على المواد اللسيييييييييم  لألمم 5/2008/ 30  ع  A/cn.4/L.725الوثيقيية الملاميية ا (53)

        www.un.org                                                                     المتحد :
 .2008  من مشلو  مسؤولية المنرمات الدولية عن أععالوا مال المشلوعة لسنة 54الما   ا (54)
أزلوحة  يتورا ،  ،مسيييييييييؤولية المنرمات الدولية عن أعمالوا مال المشيييييييييلوعة ،عما  خلال إ لاهيم (55)

 .327ص  ،2011 ،علية الحقوق / ظامعة المو ل
 ؛ منشور  على المواد اللسم  لألمم المتحد : 1983  ع  عاا S،15688الوثيقة اللامية ا (56)

 www.un.org    
رسييييييالة ماظسييييييتال، يلية  ،خلل رم ييييييان الجبوري،  ور المن ييييييمات الدولية ع  تسييييييوية المنازعات (57)

 .64، ص 2002القانون/ظامعة المو ل، 
مليً أنلا  األمم المتحد ، تقليل بعنوان امجلس األمن قدعو إسيييييييييلائال والفلسيييييييييطاناان إلى الوعا   (58)

ًاماتوم بموظب خارزة الطليق ؛ منشور  تاريخ   على المواد ا ت :  16/12/2008بالت
 www.un.org/arabic/new  

؛ 2008  يسييييييمبل/األوا عانون  12 ع  1847  ي اللام 6038 ظلسييييييته ع  األمن مجلس الار (59)
 www.un.org                              منشور على المواد اللسم  لألمم المتحد :

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b202.html
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/arabic/new
http://www.un.org/
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 30ا وع  ا ييييية ماعلوماتيس؛ 140ص ،مشييييار اليه ع : محمد  ييييالح سييييفل، المصييييدر السييييا ق (60)
   هبت محيمة الدائمة للعدا الدول  الى ان المفاوزييات   تفتلض سييلسييلة من 1924امسييطس 

المذيلات والبل يات، وانما اد تكون اصال  ظدًا ا ا و لت الى نقطة ماتة او ا ا ا طدمت مد عدا 
با   اللغلة من الطلف ا خل، والرت  ييييييييياان تنخذ المحيمة ع  اعتلارها ظادًا القاعد  الت  تق  

يجب ان يعلض علاوا ا  الق ييايا الت    يمين حلوا عن زليق المفاوزييات، ا  ع  حليقة ا مل 
ًا  اماا الق يييييييييا  ان ييون موزيييييييييوعه اد تم تحدقد   داة  واسيييييييييطة  يجب ابل ان يعلض أي ن
المحا ثات الد لوماسيييييييييية، ورمم  ل ، لتطباق القاعد ،   يمين للمحيمة ان تتحلل من ان تنخذ 

ا ع  اعتلارها  ان ظلوف اخلى تقدقل الدوا انفسيييييوم الذي هم اع يييييل من يقدر الدواعد  ات واتو
الطبيعة السياسية الت  اد تجعل مستحااًل الحل الد لوماس  لمنازعة ما... . مشار اليه لدى احمد 

 ،393، ص 2006ا و الوعا، القانون الدول  والعالاات الدولية،  ار النو ييييييييية العلبية، القاهل ، 
   .494هامش رام ا

 .  791مشار اليه لدى: محمد المجذوب، المصدر السا ق، ص (61)
(62) Robert Barnidge, Op. cit.,  p.553.  

 وما بعدها.  143مشار اليه لدى: محمد  الح سفل، المصدر السا ق، ص (63)


