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الجولية، وقج تصػرت ىحه السشازعات مع  السشازعات أدؽمغ  تعج مشازعات الحجود    
 فيي، حميا بالػسائل الدمسيةفالبج مغ ألىسيتيا، ونطخا ، وزيادة الجوؿ ،تصػر العالقات

 إلىسيؤدي  ،في حميا  إخفاؽ أيو  ،متجاورة تخبصيع عالقات تاريخيةتتعمق بجوؿ 
يدمط البحث وىحا ال يسكغ تقبمو في ضل القانػف الجولي.  استخجاـ القػة بيغ الصخفيغ

، بػصفو احج الػسائل الدمسية، ودوره في حل مشازعات التحكيع الجوليالزػء عمى 
التي تثػر بيغ أشخاص القانػف الجولي، وتصػره بالذكل الحي يجعل مشو وسيمو  ،الحجود

فاعمو، بػاسصة قزاة يتع اختيارىع ليحا الغخض، واستشادا إلى قػاعج يمـد احتخاميا 
 وتصبيقيا وفقا لقػاعج القانػف الجولي العاـ.

 الكمسات السفتاحية: التحكيػ الجكلي؛ مشازعات الحجكد؛ تدؽية السشازعات.
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Border disputes are among the most critical international 

disputes. These disputes have developed with the development 

of relations and the increasing number of countries. Due to their 

importance, they must be resolved by peaceful means It 

concerns neighboring countries with historical relations, and any 

failure to resolve it will lead to the use of force between the two 

parties, and this cannot be accepted under international law. The 

research sheds light on international arbitration, as one of the 

peaceful means and its role in resolving border disputes that 

arise between persons of international law, and its development 

in a way that makes it an effective means by judges chosen for 

this purpose, and based on rules that must be respected and 

applied under the rules of the general international law. 

Keywords: International arbitration; border disputes; 

Settlement of disputes. 

The Role of International Arbitration  

in the Settlement of Disputes 

https://regs.mosuljournals.com/, 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

     Lect. Dr. Ziyad A. Alnuaimy         Lect. Dr. Ahmad T. Yaseen 

College of Law / Univ. of Mosul           College of Law / Univ. of Mosul 

    dr.ziyad_alnuaimy@uomosul.edu.iq          dr.atareq60@uomosul.edu.iq  

Abstract 

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://regs.mosuljournals.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
mailto:dr.ziyad_alnuaimy@uomosul.edu.iq
mailto:dr.atareq60@uomosul.edu.iq
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8170-4621
https://orcid.org/0000-0003-0477-0961


 

        

          

 

 

211 

 
 

 

:  

 

 السقجمة
وتثيخ ، شيػعا في السجتسع الجولي  وأكثخىاالسشازعات  أىعتعج مشازعات الحجود مغ    

الديادة واالختراص الػششي تتعمق ب إشكالياتتمظ السشازعات ذات الصبيعة القانػنية 
لكل دولة الحق السصمق في السشصقة محل الشداع ،  أف ادعاء أساسوتقػـ عمى  ،لمجولة

 ،عغ استخجاـ القػة العدكخية يكػف ىشاؾ مػقفا لمحل الدمسي بعيجا   أفولحلظ وجب 
باعتباره  ،التحكيع إلى 9997-9899اتفاقيتا الىاي  أشارتج وق الحخب، إلىوالمجػء 

، الحجود الجولية شازعاتيجخل ضسشيا مو  ،ل الدمسية لحل السشازعات الجوليةمغ الػسائ
في السادة  ،والتحكيع الجولي برػرة خاصة ،عمى الػسائل الدمسية عسػما التأكيجوجاء 

 .الستحجة األمع( مغ ميثاؽ 33)
تذكل السشازعات الحجودية إحجى أىع السذاكل التي تثػر في ضل : أىسية البحث

السجتسع الجولي، وقج كاف لمقانػف الجولي بقػاعجه العخفية واالتفاقية، الجور في حدع 
الكثيخ مغ ىحه السشازعات، إال إف التصػر الجولي، وزيادة عجد الجوؿ، أدى إلى تصػر 

ساس يبيغ البحث أىسية دور التحكيع مفيػـ ىحه الشػع مغ السشازعات. وعمى ىحا األ
برػرة خاصة، في حل ىحا الشداع، لكػنو احج الػسائل الدمسية في حميا فزال عمى 
انو يعالج  تمظ السشازعات باتفاؽ األشخاؼ وفق إرادتيع ما يعصي فخصة نحػ التػصل 

 لحمػؿ سمسية وفق قػاعج القانػف الجولي.
لية مغ خالؿ غياب االتفاقات التي تشطع تبخز مذكمة الحجود الجو : مذكمة البحث

مػضػع الحجود، وقج تشذا السذكمة حيغ يشكخ احج األشخاؼ، ما تزسشتو االتفاقية 
الحجودية، أو يتع تفديخىا بذكل مخالف لمػاقع ومغ ىشاؾ تبجأ إشكالية الحجود، 

 وتتصمب حال سمسيا ليا، ولحلظ، مذكمة البحث تشصمق مغ ناحيتيغ:
رة الػثائق والركػؾ الجولية عمى تحجيج ورسع الحجود الجولية بسا ال األولى: مجى قج

 يجع مجاال إلثارة الشداع مدتكبال
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ثانيا : مجى اعتساد آليات وضسانات لتصبيق وإعساؿ الشرػص االتفاقية الخاصة 
 بالحجود.

اشتسل البحث عمى مفيـػ التحكيع الجولي وأنػاعو وتصػره، وكحلظ مفيـػ : نطاؽ البحث
جود الجولية ،والسشازعات التي تثػر بدببيا، فزال عغ التشطيع القانػني لمسشازعات الح

الحجودية، وتصبيق لبعس السشازعات التي جخى حميا وفق التحكيع الجولي، لحلظ فاف 
نصاؽ البحث شسل الجػانب السػضػعية واإلجخائية الخاصة بالتحكيع الجولي عبخ 

 حميا اإلشارة إلى تصبيق بعس السشازعات و 
ييجؼ البحث إلى بياف دور التحكيع الجولي بػصفة احج الحمػؿ : أىجاؼ البحث

 الدمسية لمسشازعات الجولية ، ودوره  في حل السشازعات الحجودية، مغ خالؿ األتي
 مفيـػ التحكيع الجولي وتصػره -9
 مفيـػ الحجود الجولية  -2
 مفيـػ السشازعات الحجودية -3
 الحجود بياف التشطيع القانػني لسشازعات  -4

اعتسج البحث عمى السشيج الػصفي مغ خالؿ اإلشارة إلى مفيـػ : مشيجية البحث
التحكيع والحجود والتشطيع القانػني، كحلظ السشيج الػضعي الحي يسثل مختكدا أساسيا 
مغ خالؿ بياف القػاعج العامة السجخدة التي تشاولت السشازعات الحجودية وحميا عغ 

 شخيق التحكيع الجولي.
 مية البحث: قدع البحث إلى مبحثيغ وستة مصالب وكسا يأتيليك

 مالية التحكيػ الجكليالسبحث األوؿ: 
كالية تدؽية مشازعاتيا الجكلية في ظل التحكيػ التعخيف بالحجكد  السبحث الثاني :

 الجكلي
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 األكؿالسبحث 
 التحكيػ الجكلي مالية

 وحطي،  الجوليةلمسشازعات  الدمسية التدػيةيعج التحكيع الجولي احج شخؽ 
برفو عامو  الجوليةالسشازعات  بتدػيةفيسا يتعمق  خاصة بأىسيةالتحكيع الجولي 

بقاء ىحا الشػع مغ  أف اإذا ما عمسش . خاصةبرفو  واإلقميسية الحجوديةوالسشازعات 
العالقات واستسخاريتيا بيغ  شبيعةتيجد  خصػرةتدػية تذكل أو السشازعات دوف حل 

تدبب  أفمذاكل قانػنيو معقجه يسكغ ليا  غالى أحيانا. وقج تؤدي الستجاورةالجوؿ 
ودور كبيخ في  أىسيولحلظ فأف لمتحكيع الجولي  ، الجوليةالسديج مغ التػتخ في العالقات 

ومغ  كانت بخيو او بحخيو.  سػاء مشيا الحجوديةوخرػصا  الجوليةتدػية السشازعات 
السثمى في القانػف  القانػنية الػسيمةحكيع الجولي يعج ىحا السشصمق يسكغ القػؿ بأف الت

فيػ أداه مغ  ، الجولية بالحجود الستعمقةالشداعات  خاصة الجوليةالجولي لحل الشداعات 
 . السعاصخة القانػنيةفي الشطع  العجالةتحقيق  أدوات

 ثالثة إلىالتحكيع الجولي،  سشقدع ىحا السبحث  بسالية الكافية اإلحاشةوألجل 
تعخيف التحكيع الجولي لغة واصصالحا،  فيسا  األوؿمصالب،  نتشاوؿ في السصمب 

 القانػنيةالتحكيع وتسيده عغ غيخه مغ الشطع  أنػاعنخرز السصمب الثاني لبياف 
 ،  بيشسا يكػف السصمب الثالث عغ صػر اتفاؽ التحكيع. السذابية

 السطمب االكؿ
 التعخيف بالتحكيػ الجكلي

 لغةالتحكيػ  -أكال
يأتي بسعشى " حكع" مغ باب التفعيل بتذجيج الكاؼ مع الفتح  المغةالتحكيع في    

أي فػض إليو الحكع فيو،  وحكسػه بيشيع أي أمخوه أف يحكع،   األمخ، وحكسو في 
فأحتكع أي جاز  األمخويقاؿ حكسشا فالنا فيسا بيششا أي أجدنا حكسو بيششا،  وحكستو في 

 . (94،  2997)بػاط،   فيو حكسو
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فال مشيا :قػلو تعالى "  كثيخةوقج ورد ذكخ التحكيع في القخاف الكخيع في آيات 
يججكا في أنفديػ حخجا مسا  حتى يحكسؽؾ فيسا شجخ بيشيػ ثػ ال ف ال يؤمشؽكربغ 

 . ((65)سػرة الشداء: اآلية ) "ا  قزيت كيدمسؽا تدميس
كحكسا مؼ  أىموخفتػ شقاؽ بيشيسا فابعثؽا حكسا مؼ  فكإ“تعالى وقػلو 

 . ((35)سػرة الشداء: اآلية )"أىميا
معيشو  مدألةفي  الستشازعة األشخاؼ: ىػ قياـ التحكيػ في االصطالح القانؽني -ثانيا

ممـد  شخؼ ثالث يختارونو لحدع ىحا الشداع بقخار إلىنداعيع  إخزاععمى  باالتفاؽ
 أشخاص أو، ىػ االتفاؽ عمى شخح الشداع عمى شخز معيغ أخخى  وبعبارة. ليع

 . (9،  2999،   )نائل السخترة السحكسةمعيشيغ لمفرل فيو دوف 
التحكيع في  اتفاؽ 9994لعاـ27في حيغ عخؼ قانػف التحكيع السرخي رقع 

بعس  أوالتحكيع لتدػية كل  إلىالصخفيغ عمى االلتجاء  ؽاتفا“بأنو مشو  العاشخة السادة
قانػنيو معيشو، عقجيو  عالقة بسشاسبةالسشازعات التي نذأت او يسكغ اف تشذأ بيشيسا 

غيخ عقجيو، سػاء كاف ىحا االتفاؽ سابقا عمى قياـ الشداع او تع بعج قيامو  كانت او
، وسػاء تع باتفاؽ مدتقل بحاتو قزائية جية أماـت قج أقيست في شأنو دعػى ولػ كان

ورد  او ورد في عقج معيغ بذأف كل او بعس السشازعات التي قج تشذأ بيغ الصخفيغ أو
تتزسغ شخط تحكيع إذا كانت اإلحالو واضحو  وثيقةتخد في العقج إلى  إحالةفي صػره 

 Egyptian )قانػف التحكيع السرخي  مغ العقج في اعتبار ىحا الذخط جدءا  
Arbitration Law  ،9994) . 

التحكيع  إلى أشارفقج 9969لعاـ83والتشفيح العخاقي رقع  السجنيةقانػف السخافعات  أما
(عمى انو يجػز 259)السادة لتدػية السشازعات وقج ذكخ في  القانػنيةاحج الػسائل  باعتباره

االتفاؽ عمى التحكيع في جسيع السشازعات  االتفاؽ عمى التحكيع في نداع معيغ، كسا يجػز
 . (9969،   )قانػف السخافعات السجنية والتشفيح العخاقي شفيح عقج معيغالتي تشذأ عغ ت

فيػ التحكيع الخاص بحل  International Arbitrationالتحكيع الجولي  أما
القانػف الجولي العاـ، فالتحكيع يكػف دوليا مغ خالؿ  وأشخاصالشداعات بيغ الجوؿ 
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وتحكيع "أبي"  وإسخائيل"شابا" بيغ مرخ  تحكيع أمثاؿالحجود  كتحكسياتنداع دولي 
مذخوعا في القانػف  أسمػبابيغ الدػداف وجشػب الدػداف. لحلظ يعتبخ التحكيع الجولي 

بحل  الستعمقة 9899الجولي العاـ، ويحجد عسمو مغ خالؿ اتفاقيو الىاي لعاـ 
لمشداعات  القزائية التدػيةوسائل  إحجىوىػ بحلظ يعج  . الدمسيةالشداعات بالصخؽ 

)بػاط،   مغ التحكيع الجولي والقزاء الجولي القزائية التدػية، اذ تتكػف الجولية
 الستحجة( مغ الفرل الدادس مغ ميثاؽ االمع 33) السادةوقج نرت  . (97،  2997

، ةوسائل دبمػماسي :أنػاع ثالثة إلىلحل الشداعات وقدستيا  الدمسيةعمى الػسائل 
األمع  ) والتي يقرج بيا التحكيع والقزاء الجولياف قزائيةوسائل سياسيو، ووسائل 
 . ((33الستحجة،  د. ت،  السادة )

(مغ 37)السادة ولعل افزل تعخيف لمتحكيع الجولي ىػ التعخيف الػارد في 
اذ عخفتو بأنو  ، الخاصة بتدػية الشداعات الجولية سمسيا. 9997اتفاقيو الىاي لمعاـ 

قزاه تختارىع ىي عمى أساس احتخاـ القانػف،  بػاسصة"تدػية الشداعات بيغ الجوؿ 
)اتفاقية الىاي،   والمجػء إلى التحكيع يدتتبع التداما بالخضػخ بحدغ نيو لمقخار الرادر

 . (9)((37،  السادة )9997
ومغ خالؿ التجقيق في مزسػف ىحا التعخيف يتزح اف التحكيع الجولي يعتسج 

 ةفي كػنو يخزع لمقػاعج القانػني ةعمى عشاصخ اساسيو في حل الشداعات والستسثم
التي تقخر الحقػؽ وااللتدامات عمى االشخاؼ الستشازعة، وانو وسيمو لحل الشداعات عمى 

يختمف عغ القزاء  اساس القانػف الجولي. وبشاء عمى ذلظ فأف التحكيع الجولي ال
الجولي بالسعشى الجقيق، فكالىسا شخيقو قانػنيو لحل الشداعات الجولية، عمى اساس 

ة عمى الساد9945سػضح في السمحق الحي أضيف عاـ احتخاـ القانػف الجولي، وال
 . (29،  2997)بػاط،   مغ نطاـ محكسو العجؿ الجولية (38)

وفي حكع القانػف يشرخؼ لفظ "التحكيع" الى التحكيع االختياري الحي يتفق عميو 
مخكد دائع لمتحكيع او ىيئة  أو ةمشطس إجخاءاتو، سػاء تػلت ةالحخ  بإرادتيساالصخفاف 
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تمظ قج  أو ةلمفرل في الشداع السحاؿ الى التحكيع، شالسا أف ىحه الجي ةتحكيع مذكم
 بتفػيس مشيا.  الصخفيغ أو باتفاؽالتحكيع  إجخاءاتتػلت 

مغ محكع واحج او اكثخ  السذكمة ة"ىيئو التحكيع" الى الييئة وتشرخؼ عبار 
لمفرل في الشداع السحاؿ الى التحكيع باتفاؽ الصخفيغ، سػاء تع تذكيميا قبل نذػء 

وتشرخؼ عباره "شخفي التحكيع" الى اشخاؼ الشداع الحيغ  الشداع بيشيا او بعج نذػئو.
فالتحكيع ؛ (99–98،  2999)األلفي،   لجأوا الى التحكيع ولػ كانػا اكثخ مغ إثشيغ
السحكع وتحجيج السشازعات التي تجخل في  ةىػ شخيق اتفاقي في نذأتو وفي تحجيج والي

مغ مشازعات  األشخاؼ،  وليذ لمسحكع الفرل في غيخىا مسا قج يشذأ بيغ ةىحه الػالي
 شالسا لع يذسميا االتفاؽ عمى التحكيع.  ةالقانػني ةحتى ولػ نذأت عغ ذات الخابص

لحلظ فأف التحكيع يصخح حال  يفخض عمى شخفي الشداع بحكع التخاضي السدبق، 
مو،  وىػ بحلظ يختمف عغ وسائل وبالتالي يقمل مغ مدتػى مذاركو شخفي الشداع في ح

عمى اتفاؽ الصخفيغ، أساسا والمتاف يعتسجاف  والػساشةالتدػية االخخى كالسفاوضات 
فإف الجور الخئيذ لمتحكيع الجولي في حل الشداع يكػف بصخؼ ثالث وىػ السحكع او 

جػء اذف التحكيع الجولي يختبط بػجػد نداع يخاد حدسو دوف الم .السختارةالتحكيع  لييئة
 القزاء، فأف لع يكغ ىشاؾ نداع فال يػجج تحكيع.  إلى

بعج  الثالثة الجرجةعمى اف التحكيع الجولي يأتي في  اإلحرائياتوتذيخ احجث 
،  لسا يحققو الدمسيةمغ وسائل حل الشداعات بالصخؽ  كػسيمةالسفاوضات والتػفيق 

العالقات  وديسػمة بالدخعة والستسيد القانػنية العالقةالتحكيع الجولي مغ مدايا ألشخاؼ 
 . األشخاؼبيغ  الػدية
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 السطمب الثاني
 السذابية القانؽنيةانؽاع التحكيػ كتسييده عؼ غيخه مؼ الشعػ 

 الفخع االكؿ: أنؽاع التحكيػ
 التحكيع الػششي والتحكيع االجشبي والجولي -9

ومغ جسيع  ةداخمي ةيقرج بالتحكيع الػششي ىػ التحكيع الستعمق بقزايا وششي
فيػ الحي يتفق شخفاه عمى عجـ  األجشبيومػضػعا  وسببا . اما التحكيع  أشخافاجػانبيا 

 . الػششيةلمقانػف الجاخمي ويجخي عاده خارج الحجود  إخزاعو
اما التحكيع الجولي فيقرج بو ذلظ التحكيع الحي يتفق فيو شخفا التحكيع عمى 

 تحكيع، وعاده يكػف التحكيع دوليا اذا مالم المجػء الى مشطسو تحكيع دائسو او مخكد
 مغ دولو واحجه.  بأكثخكاف مػضػع الشداع يختبط 

 اإلجباري التحكيع االختياري والتحكيع  -2
االصل في التحكيع أنو اختياري يقػـ عمى اراده االشخاؼ، ومع ذلظ تػجج بعس 

عاتيع أماـ يجبخ فييا الستشازعاف عمى المجػء الى حل مشاز  اإلجباري حاالت التحكيع 
 .  (95-99،  2999،   )نائل ىيئو التحكيع

 التحكيع الحخ والتحكيع السؤسدي -3
ىػ التحكيع الحي تشعقج فيو ىيئو التحكيع لحدع نداع  السقرػد بالتحكيع الحخ

حتى محجد أي حاالت فخديو وفيو يقػـ أشخاؼ الشداع بتشطيع عسميو التحكيع مشح بجايتيا 
ف ابخاـ اتفاؽ التحكيع قبل نذػء يانيايتيا برجور حكع التحكيع بسعشى أف الصخفيغ يتػل

بعجه ويختاراف اعزاء ىيئو التحكيع ويحجداف زمانو ومكانو ولغتو والقػاعج  الشداع أو
التي تحكع خرػمو التحكيع والقانػف واجب التصبيق عمى مػضػع الشداع،  ةاالجخائي

 مخكد دائع او مؤسدو دائسو لمتحكيع.  إلشخاؼوكل ذلظ دوف الخزػع 
أما التحكيع السؤسدي، فيو يتفق الصخفاف عمى اف يتع التحكيع في إشار مخكد 

فيتع التحكيع وفقا  ةدولي دائع لمتحكيع أو مؤسدو تحكيسيو دائسو سػاء كانت وششيو أو
 بأسساءائع يسيد التحكيع السؤسدي وجػد قػ  لشطاـ السخكد واجخاءاتو واف مغ اىع ما



 

                 
  

 

 

218 

 
 

 

:  

 

السحكسيغ السختريغ في مختمف السشازعات، ومغ ناحيو اخخى يػجج لجييا لػائح 
 في تشفيح حكع التحكيع ةلمتحكيع والسداعج إجخائية

 التحكيع العادي والتحكيع السصمق -4
يدسى التحكيع بالقانػف ىػ التحكيع الحي تمتـد  ما السقرػد بالتحكيع العادي او

في الشداع وفقا لقػاعج القانػف السػضػعي او االجخائي والحي  فيو ىيئو التحكيع بالفرل
تع تحجيجه مغ قبل االشخاؼ او مغ قبل ىيئو التحكيع ذاتيا، اما التحكيع 

يتقيج فيو السحكسػف بقػاعج  فيقرج بو التحكيع الحي ال السصمق)التحكيع بالرمح(
 ةقػاعج العجالالقانػف السػضػعي عشج الفرل في الشداع اذ يسكغ الفرل وفقا ل

في اجخاءات التحكيع اف تتع تصبيقا لقػاعج القانػف بيشسا التحكيع  فاألصل ؛واالنراؼ
بالرمح ىػ االستثشاء مسا يتػجب الشز عميو في االتفاؽ صخاحو ويفدخ ىحا االتفاؽ 

 . (49،  2999)األلفي،   ضيقا   عاده تفديخا  
 . السذابية القانؽنيةالفخع الثاني: تسييد التحكيػ عؼ غيخه مؼ الشعػ 

 التسييد بيغ التحكيع والقزاء -9
يقػـ عمييا مخفق عاـ، والقاضي  العامة الجولةالقزاء ىػ سمصو مغ سمصات 

يتقاضى أجخا  عمى  وال قزائية أحكامايرجر  دائسة قزائية واليةمػضف عاـ لو 
 أما لمستقاضيغ اختيار القاضي الحي يفرل في الشداع.  عسمو مغ الخرـػ ، وليذ

التحكيع فيػ اتفاؽ يشذأ بسقتزاه نطاـ إجخائي قزائي مؤقت قاصخ عمى نداع معيغ 
الحكع  بإصجارهتشتيي  مؤقتة قزائية واليةؽ محجد يقـػ عميو شخز عادي لو بشصا

 . (699،  2999)العصية،  إصجاره السشػط بو 
 والػساشةالتسييد بيغ التحكيع  -2

والتػفيق مثل التحكيع مغ وسائل تدػية السشازعات لكشيسا يختمفاف في  الػساشة
وقابمو لمتشفيح  القزائية األحكاـعامو تساثل  أحكاـكػف التحكيع ىػ تشطيع قزائي لو 

تكػف وسيمو لتقخيب وجيات الشطخ وتشتيي بتحخيخ  عاده ما الػساشة أماالجبخي، 
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ليذ  ممـد لمصخفيغ كػنو عقجا عاديا   يكػف  محزخ يػقع مغ قبل الخرـػ والػسيط وال
 . القزائية األحكاـ أثارلو 
 التسييد بيغ التحكيع والرمح -3

التحكيع والرمح كالىسا يشذأ عغ عقج ويتع مغ خالليسا حدع الشداع ولكشيسا 
 اىسيا: ةعج يختمفاف مغ نػاح  

 محل عقج الرمح ىػ تدػية الشداع القائع بيغ الصخفيغ مباشخه بػاسصو الصخفيغ - أ
نفدييسا دوف تجخل أي شخؼ ثالث. اما محل عقج التحكيع فيػ اختيار محكع او 

 محكسيغ لمفرل في الشداع وعجـ عخضو عمى أي قزاء محمي. 
 وفقا   التحكيع يشتيي بحكع يشيي الشداع ويكػف ممـد لمصخفيغ ويكػف تشفيحه جبخيا   - ب

ويكػف اتفاؽ الرمح  . أما الرمح فيشتيي بسجخد التشازؿ الستبادؿةالسحجد لإلجخاءات
 . ةقابال لمتشفيح كسا في العقػد برػره عام

 أما، الستشازعة لألشخاؼ العجالةالسحكع يفػض بشطخ الشداع برػره تحقق  ةعاد -ج
يتع  أفكل شخؼ عغ جدء مغ حقو مقابل  الستشازعة األشخاؼالرمح فيو يتع تشازؿ 

 . (94،  2999،   )نائل الرمح
 والػكالةالتسييد بيغ التحكيع  -4

 ىي عقج يمـد بسقتزاه الػكيل بأف يقػـ بعسل قانػني لحداب السػكل الػكالة
في الترخؼ عغ السػكل دوف اف  الشيابةتخػؿ الػكيل سمصو  فالػكالة مجني(669)ـ

يحل نداعا . وبشاء عمى ذلظ فالسحكع لو صفو القاضي بسجخد اختياره  أحكاما أويرجر 
تعميسات فيػ الػحيج  إصجار أييتجخل الخرػـ في عسمو وليذ ليع  وقبػلو لسيشتو وال

ولحداب مػكمو  باسعالحكع، بيشسا الػكيل فإنو يعسل  وإصجار الخرػمةالحي يشطخ 
اللتداـ بتعميسات السػكل وبحجود يحق لو الترخؼ اال لسرمحو السػكل، وعميو ا وال

 . ((669)القانػف السجني العخاقي،  د. ت،  السادة ) كاف مدؤوال   واال الػكالة
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 السطمب الثالث
 صؽر اتفاؽ التحكيػ

 شخط التحكيػ )االتفاؽ الدابق لمتحكيػ( :أكال
بيغ اشخاؼ عالقة عاديو معيشو عمى تدػية  االتفاؽالقرج مغ شخط التحكيع 

قج يشذأ عشيا مغ نداع في السدتقبل بػاسصو التحكيع فذخط التحكيع يدسى بالتحكيع  ما
يشذأ. وعاده ما  بعج وقج ال وىػ التحكيع الحي يػاجو نداعا محتسال لع يشذأ اإلجباري 

يتخح االتفاؽ الدابق بالمجػء لمتحكيع صػره شخط لجػء الى التحكيع او صػره معاىجه 
 . متخررةتحكيع 

خط مغ اىع صػر االتفاؽ بالمجػء الى التحكيع، وقج استسج اسسو مغ إف ىحا الذ
أنو يأخح في العسل صػره شخط مغ شخوط العقج االصمي تػقعا الحتساؿ قياـ نداع 
بذأنو، اذ انو يتجو في الػاقع الى تػخي نذأه الشداعات الجولية ذاتيا، كسا أف لػجػده 

االشخاؼ أىسيو في ضساف التشاسق وتكامل نطاـ السعاىجة في  ةفي السعاىجات الستعجد
 . (27)أبػ الػفا، د. ت،  ة حجود معيش

الذخط الخاص بالمجػء الى التحكيع والسػضػع بشز السعاىجة يكػف الغخض مشو 
حتسل بيغ اشخافيا لمتحكيع الجولي، وعاده يكػف الشداع متعمق بشفذ الشداع الس إحالة ةعاد

السعاىجة، وفي معطع الحاالت يجرج ىحا الذخط ضسغ السعاىجات الثشائية كتمظ 
 أو بتعديد الدمع أو تمظ التي تشطع الحجود الجولية.  بالتجارة ةالستعمق

لشداعات مغ غيخ يكػف لجسيع ا ةما الذخط العاـ بالمجػء لمتحكيع الجولي عادأ
قج تزع  وأحيانامغ جخاء تصبيق السعاىجة التي تزسشتو.  استثشاء، أي تمظ التي تشذأ

وخاصا  في نفذ الػقت بالمجػء لمتحكيع الجولي ، وذلظ عشجما  عاما   شخشا   السعاىجة
بالمجػء الى التحكيع، او قج يكػف  شخشا خاصا متزسغ السعاىجةيكػف نز احج بشػد 

)بػاط،   عاما في أحالو أي دعػى الى محكسو تحكيع دوليو ىجةالسعاالشز في 
2997  ،57-58) . 
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الؼ في الفقو حػؿ مجى اعتبار شخط التحكيع مدتقال عغ االتفاؽ قج ثار خ       
 مغ بشػد ىحا االتفاؽ؟ يعج بشجا   الػارد بو أـ أنو

اذا قيل أف شخط التحكيع ىػ احج بشػد العقج او السعاىجة فإف بصالف العقج او 
واذا قمشا أنو يسثل  السعاىجة يتختب عميو بصالف شخط التحكيع او انقزاءه بالفدخ، 

إتفاقا  مدتقال  عغ العقج او السعاىجة فال يختبط مريخه بسريخ العقج ويبقى قائسا  رغع 
 انقزاء العقج او السعاىجة الحي يتزسشو. 

وفقا  لمخأي الخاجح في الفقو وما استقخ عميو القزاء أف شخط التحكيع لو مػضػع 
دتقبل بػاسصو ىيئو التحكيع، وىػ خاص ىػ الفرل في الشداع الحي قج يشذأ في الس

السعاىجة، وبالتالي فيػ شخط مدتقل بحاتو أي  مػضػع مختمف عغ مػضػع العقج او
يؤثخ عمى  العقج او السعاىجة ال أف استقالؿ شخط التحكيع يتختب عميو أف مريخ

التحكيع بشطخ الشداع شالسا كاف شخط  ةىيئ ةيؤثخ عمى والي مريخ شخط التحكيع وال
يؤثخ في العقج او  في ذاتو، والعكذ كحلظ فأف زواؿ شخط التحكيع ال ع صحيحا  التحكي

 . (98،  2999،   )نائل تسيده خاصةشالسا كاف لكل مشيا استقالليو  بالسعاىجة
، وأف الصخفيغ الستشازعيغ إراديايكػف أال عسال   وانصالقا  مغ ذلظ فأف التحكيع ال

كاف مشيسا  ما خاصةإذ يبخماف فيسا بيشيسا إتفاؽ التحكيع ويخكشاف اليو لحل خالفاتيسا 
انسا يتػخياف عخض مػضػع محجد مغ قبميا عمى ىيئو  -ابخاـ ىحا االتفاؽ قائسا عشج

 مغ السحكسيغ تتػلى بإرادتيسا الفرل فيو بسا يكفل إنياء نداعيع بصخيقو ميدخه في
 ةوبرػر وتكمفتيا وزمانيا، ليكػف التحكيع بحلظ نطاما  بجال  عغ القزاء. إجخاءاتيا 

فإف الذخط يكػف  األصميالبخاـ االتفاؽ  اذا اتفق عمى شخط التحكيع الحقا   ةعام
يتأثخ بسا يعتخيو مغ اسباب البصالف شالسا كاف  مدتقال  تساما  عغ االتفاؽ االصمي وال

 تو. ىحا الذخط صحيحا  في ذا
 ثانيا : مذارطو التحكيػ

االتفاؽ عمى  (compromise) يقرج بسذارشو التحكيع او وثيقو التحكيع
في عالقة قانػنيو بعج قياـ الشداع بيشيع عغ ىحه  األشخاؼالتحكيع الحي يتع بيغ 

 . العالقة



 

                 
  

 

 

222 

 
 

 

:  

 

لكي  والسػضػعية الذكميةويمـد أف يتػافخ في ىحا االتفاؽ عجدا  مغ الذخوط 
 . (49)أبػ الػفا،  د. ت،   في التحكيع األساسية الػثيقة باعتباره القانػنيةيشتج آثاره 

يعج اتفاؽ التحكيع معاىجه دوليو إذا ابـخ بيغ شخريغ مغ اشخاص القانػف 
التي قج يراغ فييا. أما إذا ابـخ ىحا االتفاؽ بيغ  الرػرةالجولي بغس الشطخ عغ 

القانػف الجولي ، فإنو بغس الشطخ عغ  أشخاصشخريغ أحجىسا أوكالىسا مغ غيخ 
 يقخره العقج مدساه يعج عقجا  يخزع ألحكاـ العقػد في القانػف الجاخمي الخاص وفق ما

 . (52،  2997)بػاط،  
 عغ الذخط أنيا تتع بعج نذػء الشداع فعال   السذارشةالتسييد بيغ  أساسإف 

أخخى  وبعبارةوتتزسغ السػضػعات التي تصخح عمى التحكيع بذكل دقيق وتفريمي 
الحي يػاجو نداعا  التحكيع تػاجو نداعا  حاال  قائسا  مػجػدا  عكذ الذخط  ةفإف مذارش

يثػر في السدتقبل، أي أف شخط التحكيع يقخر مبجأ المجػء الى  محتسال  قج يثػر وقج ال
قج يشذأ مغ نداع. وعمى ذلظ فإف سبب مذارشو التحكيع ىػ الشداع  التحكيع لحدع ما

 أما محميا فيػ السدائل التي يذسميا التحكيع.  األشخاؼالشاشئ بيغ 
ارشو التحكيع دوف أف يدبقيا شخط التحكيع كسا يسكغ أف كسا ويسكغ اف تبـخ مذ

نفاذا ليحا الذخط الدابق االتفاؽ عميو،  وىشا  إبخاميابيحا الذخط ويكػف  مدبػقةتبـخ 
الحي ورد بو شخط  السعاىجةعغ العقج او  الشاشئةيكػف محل التحكيع ىػ السشازعات 

عمى  السذارشةجب أف تقترخ التحكيع إال إذا كاف الذخط قج حجد مشازعات محجده في
 . (99،  2999،   )نائل ىحه السشازعات فقط

التحكيع ىػ اتفاؽ الحق عمى الخالؼ او  وثيقةوبسا إف مذارشو التحكيع او 
 الذكميةمشيا الذخوط  السذارشة لرحة األساسيةالشداع فإنو يذتخط تػافخ الذخوط 

التحكيع  إلىاليو عشج االلتجاء  اإلسشادالحي يسكغ  األساسوالتي تسثل  والسػضػعية
 . والجولية الجاخميةالشداعات  وإنياءلحدع  كػسيمةالجولي 

اتفاؽ التحكيع فإف ىحا االتفاؽ يسكغ اف يكػف معاىجه او عقج واف  إشخاؼحدب 
 الجوليةالسعاىجات  لرحة العامةلرحتو ىي ذاتيا الذخوط  الستصمبة الذكميةالذخوط 

لمقانػف الجولي  العامة األحكاـاو العقػد، تمظ الذخوط التي يتعيغ البحث عشيا في 
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القانػف بذأف إبخاـ العقػد ، وفي  العامةبإبخاـ السعاىجات وكحلظ في السبادئ  الخاصة
 أشخاص القانػف الجولي.  خاصة السعشية األشخاؼنرػص القانػف الجاخمي لكل مغ 

يسيد تمظ  مغ العيػب ىي أىع ما والدالمةمغ أىميو  الذكميةإف تػافخ الذخوط 
الذخوط واف انعجاميا او فقجاف احج تمظ العشاصخ يفقج اشخافيا الحق في المجػء الى 

 . (54،  2997ػاط،  )بالجولية التحكيع كػسيمو لحل الخالفات والسشازعات 
الستكساؿ مذارشو التحكيع فيي تعتسج عمى  السصمػبة السػضػعيةاما الذخوط 

الحق في أف تزع في االتفاؽ السدائل التي تخاىا  لألشخاؼاراده االشخاؼ، شالسا أف 
 ةالتي البج أف تتػافخ في مذارش األساسيةفيشاؾ بعس العشاصخ ،  ومالئسو ضخورية

التفاؽ عمى التحكيع واىسيا تحجيج مػضػع الشداع فيحا الذخط يكػف الزما  عشجما يتخح ا
 ةبسعشى اف يكػف الشداع قج وقع بالفعل اذ يجب في ىحه الحال ةالتحكيع صػره السذارش

 ةكانت السذارش اف يحجد الصخفاف في مذارشو التحكيع السدائل الستشازع عمييا وإال
 باشمو. 

صػره شخط التحكيع فيكفي أف يخد ذكخ السدائل السحتسل  التفاؽااما إذا اخح 
نذػء الشداع فييا وتعخض عمى التحكيع برػره عامو كالشز عمى أف التحكيع ىػ 

 الحالة، وفي ىحه السعاىجةتشفيح ىحا العقج او  وسيمو فس أي نداع يشذأ عغ تفديخ أو
 إجخاءاتسحتكع عشج بجء يجب تحجيج مػضػع الشداع في بياف الجعػى الحي يقجمو ال

 التحكيع. 
ىػ تشطيع محكسو التحكيع وسمصاتيا  ةلمسذارش السػضػعيةومغ الذخوط 

السحكسيغ، وال يثيخ شخيقو ىحا االختيار أي اىسيو  في اختيار السحكع أو والستسثمة
يثيخ أي لبذ او غسػض مغ حيث تحجيج مياـ وسمصات العزػ  شالسا أف ذلظ ال
 السعيغ كسحكع.  

عمى اعتساد قػاعج معيشو او تخؾ  األشخاؼلمتحكيع فقج يتفق  السعتسجةا القػاعج ام
وىي  واإلنراؼالتحكيع او لسحكسو التحكيع الفرل وفقا  لسبادئ العجؿ  ةلييئ األمخ

 . (67)أبػ الػفا،  د. ت،   في القانػف  السداعجةمغ العػامل 
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ىيئو  والية أساسياإف التحجيج الشيائي لمسدائل الستشازع عمييا والتي يتحجد عمى 
مع  الخرػمةالتحكيع يتع الحقا  عمى ضػء ما يقجمو الخرػـ مغ شمبات أثشاء سيخ 

 أوضحاف التحكيع يتزح برػره  ةبرػره عام. ةكػنيا ضسغ حجود السذارش مخاعاة
معاىجه دوليو تبـخ  باألصلوالتي ىي  الستخررةمغ خالؿ معاىجات التحكيع  وأدؽ
 األىجاؼذات  السعاىجةلحل نداعاتيا عغ شخيق التحكيع، تمظ  السعشية األشخاؼبيغ 

 تي مغ ضسشيا التحكيع الجولي. وال لمتدػية الدمسيةبالػسائل  السحجدةوالسبادئ 
لمتحكيع ليا خرائز معيشو تسيدىا عغ غيخىا مغ  الجائسةاف السعاىجات 

السعاىجات مغ حيث انذاءىا تشطيسا  متكامال  وشامال  لمتحكيع الجولي،  وبالخغع مغ 
أىسيو عشج نذػء كل نداع عمى حجه كػف االجخاءات السشرػص  ةذلظ فأف لمسذارش
فأنيا  ةفقط مغ السػضػع،  اما السذارش ةتحقق الغاي ةالتحكيع الجائس عمييا في معاىجه

أف تتبع في التحكيع برػره  تسكغ االشخاؼ مغ تحجيج الذخوط واالجخاءات التي يتعيغ
 . (69،  2997)بػاط،   ةىػ محجد في معاىجات التحكيع الجائس عغ ما ةمختمف

وججيخ بالحكخ أف بصالف مذارشو التحكيع لعجـ تحجيج السدائل التي يذسميا 
يحػؿ دوف تحجيج ىحه السدائل  يؤثخ عمى شخط التحكيع، كسا اف البصالف ال التحكيع ال

 ويؤدي الى ترحيحيا.  لمسذارشةالحق يزع  باتفاؽ
وىػ  باإلحالةوىػ التحكيع  والسذارشةاؼ لمذخط يز أخخكسا أف ىشاؾ نػع 

 إلى األشخاؼ أحاؿ إذاعسمو يتسثل فيسا  أساسمغ صػر اتفاؽ التحكيع،  ججيجةصػره 
مغ العقج  أصبح ىحا الذخط جدءا   واضحةعقج يتزسغ شخط التحكيع برػره  أو وثيقة

السحاؿ إلييا يصخأ بعج  لمػثيقةفأف أي تعجيل  إليوالعقج السحاؿ  أو الػثيقةثع عجلت 
لمتحكيع،  وذلظ ألف ىحا التعجيل  األشخاؼيكػف لو أي أثخ عمى خزػع  ال الحالة

 . (29،  2999،   )نائلإرادتيع خارج عغ حجود 
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 السبحث الثاني
 التعخيف بالحجكد كالية تدؽية مشازعاتيا الجكلية في ظل التحكيػ الجكلي

الجوؿ  أساسيابيشا سمفا اف التحكيع الجولي مغ الػسائل الدمسية التي تقػـ عمى 
بتدػية مشازعتيا الجولية  برػرة عامة ومشازعات الحجود بذكل خاص، ويكػف وفق 

الجوؿ ىجفيا فس السشازعات القائسة بدبب مدائل معيشة،   إليياومعاييخ تمجا  أسذ
، في مشازعات الحجود البج مغ التعخيف بالحجودوقبل بياف الجور الحي يؤديو التحكيع 

، ثع بياف مصمب ثافوبياف مفيػـ السشازعات الجولية في في مصمب أوؿ يتعمق بيا  وما
 :يأتيدور التحكيع في مصمب ثالث ، وكسا 

 األكؿالسطمب 
 التعخيف بالحجكد الجكلية

يدىا عغ ما البج مغ بياف وتعخيف مفيػـ الحجود الجولية لغة واصصالحا وتسي   
 يختمط مع السرصمح مغ مرصمحات وكسا يأتي :

 أكال:  تعخيف الحجكد الجكلية
،  2993مشطػر،  ابغ ) الحج في المغة: الحاجد او الفاصل بيغ شيئيغ

التي تفرل  ضاألر وفي اصصالح القانػف: الخصػط الػىسية عمى سصح . (3/949
الخط الحي يعيغ الشصاؽ الحي يدتصيع  ويعخفيا البعس: ، أخخى دولة عغ دولة  إقميع

 . (93،  9982)عمي،   تسارس فيو الجولة سيادتيا أف
ويعخفيا البعس: خصػط تخسع عمى الخخائط لتبيغ األراضي التي تسارس فييا 

السدصحات السائية التي تقع سمصتيا، ويجخل ضسغ أراضي الجولة رقعتيا الدياسية 
انيار او قشػات، وكحلظ أجداء البحار التي تجاور  أوداخميا سػاء أكانت بحيخات 

شاشئيا وتعخؼ بالسياه اإلقميسية ، وشبقات الجػ التي تعمػ ، وعشج ىحه الخصػط تشتيي 
،   )أبػ ليف سيادة الجولة، وتبجأ سيادة أخخى، بسا ليا مغ نطع خاصة وقػانيغ مختمفة

9969  ،398–336) . 
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وغشي عغ القػؿ،  إف الحج الحي يفرل ويحجد ويسشع اختالط الجوؿ عبخ 
الحجود ، فانو بالسقابل تسارس الجولة سيادتيا عمى كامل حجودىا وتخزعيا لدمصانيا،  

ويجخل ضسغ ىحا الشصاؽ األرضي والجػي  ويكػف ليا حق االنتفاع بيا واستغالليا، 
الحجود الجولية في جسيع حاالتيا تحجد السجاؿ  والبحخي أيزا،  وعمى كل حاؿ ، فاف

)أبػ زيج،   الحي تسارس فيو الجولة سيادتيا ونطسيا وبخامجيا في إشارىا القانػني
2996  ،8–9) . 

وؿ ضع لديادة دولة مغ الجوتعيغ الحجود الجولية، الشصاؽ اإلقميسي لمجدء الخا
ة االختراص الػششي ، وما يتختب عمييا مغ مسارسولمحجود أىسية سياسية قانػنية

والحجود قج تكػف شبيعية وقج تكػف صشاعية وقج تكػف حدابية ،  أما داخل حجودىا. 
الحجود الصبيعية فيي الجباؿ واألنيار والبحيخات ، والرشاعية ىي العالمات التي 

قميع دولتيغ كاألعسجة واألبخاج واألسػار واألجداـ العائسة ، وقج تكػف تػضع بيغ إ
الحجود حدابية كخصػط الصػؿ والعخضػ يتفق عمييا عادة الجوؿ فيسا بيشيع وتكػف في 

 . (249،  2999،   )عجس األراضي غيخ السكتذفة
 تسييد الحجكد عسا يخالطيا: ثانيا

الخئيدة مغ وراء بياف مفيػـ الحجود الجولية وتسييدىا عسا يختمط بيا ىػ  الغاية
يذسل أيو مرصمحات أخخى قج تختمط بيو ، ويتختب عمى  تزييق السفيػـ بحيث ال

مػضػع  أوذلظ بياف األثخ الستختب عمى أية مخالفة قج تحجث لسدالة الحجود الجولية 
يذابييا مغ  مط بيغ الحجود وبيغ ماالسعاىجة السترمة بيا ، ولحلظ وجب عجـ الخ

 مدسيات واصصالحات ، وسشعخض لبعس ىحه السرصمحات:
 الحجكد كالتخـؽ -1

ىشاؾ اختالؼ بيغ مفيػمي الحجود والتخػـ ، فالحجود خصػط وىسية مػضػعة 
بأنػاعيا ، أما التخػـ فيي وكسا تعخؼ لغة الفرل بيغ األراضي مغ الحجود والسعالع، 

ويعخؼ البعس التخـػ بأنيا  ، (49، 9999)محسػد،  أو ارضوىي مشتيى كل قخية 
مشصقة أو مداحة واسعة مغ األرض متخوكة في كثيخ مغ األحياف بدبب عجـ 
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صالحيتيا لمدكغ ، والتخـػ حدب ىحا السفيػـ ، السشصقة والسداحة مغ األرض التي 
مأىػلة وقج تكػف عمى شكل أحدمة أو مداحات مغ الطػاىخ تفرل بيغ مشاشق 

الصبيعية أو مشاشق غيخ مسمػكة ألحج، وتدتصيع الجساعات السجاورة أف تحتميا 
  . (29،  2999،   )سميساف وتزسيا إلى إقميسيا خذية الجساعات األخخى 

 ويسكغ التفخيق بيغ الحجود والتخـػ مغ خالؿ األتي
الػضػح : يسكغ القػؿ أف الحجود تكػف واضحة السعالع وىي ذات معشى أوسع مغ -أ

 في حيغ أف التخـػ غيخ واضحة ويسكغ أف تجخل ضسغ الحجود.  التخػـ، 
الثبات واالستقخار: تتسيد التخػـ بالثبات والتساسظ وىي عمى عكذ الحجود التي  -ب

تكػف غيخ ذلظ فقج يجخي عمييا تغييخ وقج تشتقل بديػلة إذا ما أرادت الجوؿ 
 الستجاورة ذلظ،    

ة أو حدابية أما التخػـ فيي شبيعية الحجود يسكغ أف تكػف شبيعية أو صشاعي-ت
 باألساس ألدخل إلرادة اإلنداف في تحجيجىا 

دور كل مشيسا: يخى البعس أف التخػـ تذكل مشصقة دفاعية تحيط بالجولة وتسشع  -ث
االعتجاءات الػاقع عمييا عمى أساس أنيا مشصقة وواسعة وحاجدة،  أما الحجود فيي 

أف يذكل خصا دفاعيا يسشع اعتجاء الجوؿ  غيخ ذلظ، فالخط الحجودي،  ال يسكغ
 . (93،  2996)أبػ زيج،   األخخى 

 أكجو التذابو بيؼ الحجكد كالتخـؽ 
،  اال إنشا  إنشا وإذ نقخ بسا ذىب إليو البعس مغ التسايد بيغ الحجود والتخـػ
نخى ىشاؾ تقارب بالسفيػـ بيغ كال السرصمحيغ ال يرل الي حج التخادؼ في السعشى 

 ولكغ يسكغ أف نرل الي حج وجػد نقاط مذتخكة بيشيسا 
يسكغ لمحجود يسكغ أف تذكل التخػـ جدءا أصيال وأساسيا مغ الحجود ومغ ثع فاف  - أ

أف تزع تخػما ليا والعكذ غيخ صحيح فال يسكغ أف تكػف الحجود جدءا مشة التخـػ 
 .ولكغ العالقة بيشيسا متخابصة عمى ىحا األساس
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مادامت بعس التخػـ تترل بالحجود وتكػف جدءا مشيا فاف أي تغييخ يترل  - ب
اشخة في ىحا بالحجود يعشي أف التغييخ شسل التخػـ أيزا برػرة مباشخة أو غيخ مب

 السجاؿ . 
،  وىحا الغالب، ونحغ اىخة ال دخل إلرادة اإلنداف فييايخى البعس أف التخػـ ض - ت

نؤيجه،  إال انو ال يشصبق عمى كل الحاالت ، فإذا كانت التخػـ جدءا مغ الحجود فاف 
أي تجخل لخسع الحجود بغ الجوؿ فاف التخػـ ستطيخ أيزا ضسغ ىحا االجخاء ومغ ثع 

،  وضاىخة تجخل اإلنداف بإحجاثيا نتيجة ارتباشيا بالتغييخ الحاصل عمى تكػف التخ ـػ
 الحجود

إف التخػـ التي تعج جدءا مغ الحجود يسكغ أف تذكل حجودا دفاعية ومغ ثع فاف  - ث
ىحا الػصف يشدحب عمى الحجود خرػصا إذا كانت كال مغ الحجود والتخػـ ضػاىخ 

اؿ عغ التخػـ يعتبخ بالزخورة وبرػرة . وما يقشبيعية لع يتجخل اإلنداف بػضعيسا
 ضسشية شامال لسعشى الحجود في ىحا السجاؿ.  

وأخيخا يسكششا القػؿ في ىحا السجاؿ، أف التخػـ ما ىي إال نتيجة لتحجيج    
الحجود ، إذ لػال وجػد الحجود بيغ الجوؿ لسا ضيخت مفاليع كالتخػـ ، لحلظ فيي تػجج 

 بػجػد الحجود وتشعجـ بانعجاميا. 
 الحجكد كخط اليجنة -2

،  2996)أبػ زيج،   ىشاؾ مرصمح مذابو بغ الحجود وبيغ مفيػـ )خط اليجنة(
،  وىػ متختب عمى  (2)(9997)اتفاقية الىاي،   نتيجة تػقف العسميات العدكخية (95

)الخط الحي يكيسو أطخاؼ الشداع  الحخوب والشداعات السدمحة ، ويسكششا تعخيفو بأنو:
 بعيج تؽقف إطالؽ الشار بيشيػ تعبيخا عؼ الؽصؽؿ إلى خط متفق عميو بيشيسا(. 

 أكجو االختالؼ بيؼ الحجكد كخط اليجنة 
 الحجود مفيـػ دائع ومدتسخ، أما خط اليجنة فيػ مؤقت وزائل،   - أ

يتع تحجيج خط الحجود في ضل اتفاقيات تعقجىا الجوؿ األشخاؼ وقت الدمع    - ب
ىجفيا تثبيت حجود الجوؿ وبياف حقػقيا والتداماتيا أما خط اليجنة ، فيػ خط يقاـ 

 ؿ العدكخية أي انو يكػف مختبصا بػجػد الحخب. نتيجة تػقف األعسا
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خط اليجنة ال يسكغ اعتباره حجا يفرل بيغ الجوؿ،  عمى عكذ خط الحجود فيػ  - ت
 يفرل بيغ دولتيغ متجاورتيغ. 

 الحجكد كخط كقف إطالؽ الشار -3
يشذا  إذالشار ،  إشالؽيحىب البعس إلى التفخيق بيغ خط الحجود وخط وقف    

الحخب،  أحػاؿنتيجة اتفاؽ القادة نتيجة ضخورات العسميات الحخبية وضخوؼ  األخيخ
في مشصقة معيشة وقف القتاؿ وتػقف العسل الحخبي النجاز أغخاض معيشة كإخالء 

 . (95،  2996)أبػ زيج،   الجخحى وغيخ ذلظ
ونخى أف خط وقف إشالؽ الشار ال يسكغ عجه خصا حجوديا وفقا ألحكاـ القانػف  
فالسشترخ يقف خارج حجوده، وال يتختب عمى وجػده أية حقػؽ في السدتقبل،  الجولي

 إذ يجػز لمصخفيغ تجاوزه، وال يتختب عمى ىحا التجاوز أية مدؤولية دولية. 
شالؽ الشار خصػط دولية يزعيا األشخاؼ خالصة رأيشا، إف خط اليجنة ووقف إ

أثشاء وبعج العسميات العدكخية ، وىي نتيجة تمظ العسميات ، وال يسكغ االعتخاؼ بيا 
خصػشا دولية وال يسكغ العسل بيا إال برػرة مؤقتة وال تكػف بجيال عغ الحجود الجولية 

لسخالف التي تػضع بسػجب اتفاقيات دولية وقت الدمع وتختب السدؤولية عمى ا
 ألعساؿ االتفاقية. 

 أىسية الحجكد الجكلية 
إف مػضػع الحجود مغ السػضػعات اليامة ججا،  والتي يجب أف تعالج بجقة   

بالغة، الف الحجود تتعمق بالديادة ، فالحجود ليا أىسية في عالقات الجوؿ، وال نبالغ 
بيغ الجوؿ الستجاورة قمشا أف لمحجود أىسية قج تؤدي إلى نذػب الحخب  بالقػؿ إذا ما

،  9999)محسػد،   بدبب عجـ تحجيجىا أو تخصيصيا أو غياب االتفاقيات الجولية
ولكل دولة حجود تعيغ نصاقيا اإلقميسي األرضي والجػي والبحخي ، وليا أىسية ،  (69

سيادتيا داخل حجودىا، وعشج الحجود تشتيي سياسية وقانػنية كبخى، الف الجوؿ تسارس 
سيادة دولة لتبجأ سيادة دولة أخخى، ولحلظ،  فالقانػف الجولي سػاء بقػاعجه العخفية ، أـ 

وبجوف تشطيع الحجود قانػنيا سيقػد إلى نداعات  االتفاقية ييتع بسػضػع الحجود، 
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الباكدتاف واليشج واألمثمة عمى ذلظ كثيخ، كالشداع السدمح بيغ اليشج والريغ،  و 
كحلظ الشداع بيغ إثيػبيا والرػماؿ ، وغيخىا مغ الشداعات الحجودية،  9965-9979

لحلظ تمجا الجوؿ لعقج االتفاقيات الجولية وتحجيج الحجود ، وتذكل االتفاقية ضسانة 
 كبيخة الستقخار العالقات الجولية . 

عسػما  أقداـثالثة  لىإتختمف حدب الفقو الجولي  أنػاعلمحجود  أفويسكغ القػؿ 
 :وىي

 إذحجود يعتخؼ بيا السجتسع الجولي : وىحا الشػع ىػ الغالب في القانػف الجولي،   :أوال
حجود وضعت بسػجب االتفاقيات الجولية لحلظ بجت مدتقخة واعتخؼ السجتسع  إنيا

 الجولي بيا
الحجود، فثسة  حجود ال تعتخؼ بيا الجوؿ كافة : ىحا الشػع ىػ الػسط بيغ أنػاع ثانيا:

دوؿ ال تعتخؼ بتمظ الحجود مع اعتخاؼ دوؿ أخخى بيا ، وسبب عجـ اعتخاؼ بعس 
الجوؿ ، فقج تتغيخ الحجود ألسباب سياسية مثاليا حجود بػلشجا وألسانيا إذ تغيخ وصفيا 
عمى حداب ألسانيا بعج الحخب العالسية األولى، أو قج تداؿ حجود دوؿ أو مشاشقيا 

،  2996)أبػ زيج،   خخى مثاليا حجود االتحاد الدػفيتي الدابقوأصبحت ضسغ دوؿ أ
49-59) . 

حجود غيخ معتخ بيا ، أقيست في وضع غيخ قانػني ، والجولة داخميا تخيجا  ثالثا:
 حجودا غيخ ثابتة مثاليا ) إسخائيل(. 

 السطمب الثاني
 السشازعات الجكلية بدبب الحجكد 

قبل بياف مفيـػ لسشازعات الحجودية فالبج مغ تعخيف السشازعات الجولية عسػما 
 -وبياف التسييد بيغ السشازعات الدياسية والقانػنية وكسا ياتي:

 أكال: تعخيف السشازعات الجكلية 
 نػعيغ  إلىازعات عسػما فقو القانػف الجولي ، يسكغ تقديع السش إلىاستشادا 
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مشازعات سياسية ومشازعات قانػنية ، ولكل مغ ىحه السشازعات وسائل خاص بتدػيتيا 
 الخأياف  إال، وقج اختمف الفقو الجولي حػؿ معيار التسييد بيغ السشازعات بشػعييا ، 

،  2993،   )آؿ زكخيا تػضيحا فيسا يخز السشازعات القانػنية أبجىالفقيي الغالب، قج 
لسحكسة العجؿ  األساسيمغ الشطاـ  (3)(36نز السادة ) إلىباالستشاد  ،  (84–83

 -:االتيالجولية اذ نرت عمى 
 السشازعات الستعمقة بتفديخ السعاىجات الجولية .  -9
 مدالة مغ مدائل القانػف الجولي.  بأيةالسشازعات الستعمقة  -2
 كانت خخقا لاللتداـ الجولي.  إنياثبت  إذاالسشازعات الستعمقة بتحقيق واقعة  -3
 الستشازعة األشخاؼالسشازعات الستعمقة بتحجيج مقجار التعػيس الػاقع عمى شخؼ  مغ  -4

وعسػما ، فالسشازعات القانػنية  . ((36،  السادة )9945)محكسة العجؿ الجولية،  
تعالج بصخيقة التحكيع الجولي والقزاء الجولي استشادا إلى قػاعج القانػف الجولي ، في 

بمػماسية ، عمى أف حيغ أف السشازعات الدياسية ألتحل إال عغ شخيق الػسائل الج
ذلظ ليذ بقاعجة،  إذ يسكغ حل السشازعات القانػنية بػسائل سياسية أو حل 

 . (84،  2993،   )آؿ زكخيا السشازعات الدياسية عغ شخيق القزاء الجولي
دولتيغ عمى مدالة قانػنية أو "خالؼ بيغ  والشداع بذكل عاـ يسكغ تعخيفو بأنو:

،   وسػ)ر  حادث معيغ بدبب تعارض وجيات نطخىسا القانػنية أو مرالحيسا"
9987  ،283) . 

والشداع يسكغ أف يعخؼ بأنو خالؼ حػؿ نقصة قانػنية أو واقعية أو تشاقس أو 
 . (97 ، 9998،   )حساد تعارض لمصخوحات القانػنية أو السشافع بيغ الجولتيغ"

وكسا ىػ معمػـ فالشداع لكي يكػف دوليا يجب أف يكػف أشخافو أشخاص    
يكػف احج شخفيو شخرا مغ  القانػف الجولي) دوؿ ومشطسات(،  الف الشداع الحي ال

يعج نداعا دوليا،  بل نداعا داخميا، ويجب لكي يحجث الشداع  القانػف الجولي ال أشخاص
في  األخخى ارضة او راي مشاقس مغ دولة الى الجولة الجولي اف يكػف ىشاؾ واقعة مع

او تفديخىا تفديخا يغايخ ويعاكذ  إنكارىاربسا  أوالسدائل التي تجخل محل الشداع 
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صحة  إلثباتاستعساؿ وسائل مادية او قانػنية  أو، األخخى التفديخ الحي تبشتو الجوؿ 
 أمثمة إعصاءى ويحىب بعس مغ الكتاب ال. الشداع أشخاؼاالدعاء لكل شخؼ مغ 

 :مشيا إشكاالحػؿ السشازعة بػصفيا ركغ جػىخي في حالة الشداع وقج تتخح 
 عجـ االتفاؽ في وجيات الشطخ -9
 اعتخاض احج االشخاؼ عمى اجخاء او راي لصخؼ اخخ بخرػص مػضػع الشداع -2
 انكار ادعاء الصخؼ االخخ مغ جانب الصخؼ االخخ -3
 . (99-98،  9998،   )حساد تفديخا مغايخا األشخاؼتفديخ احج  -4

، نخى انو يفدخ السشازعات تفديخا واسعا، ومع استثشاء لمخأيومع تقجيخنا 
ربسا  يجخل ضسغ مفيػـ الشداع الجولي بل ىػ ذكخ ال فاف باقي ما 3-2الحالتيغ 

 مػقف. . وليذ نداع 
 السشازعات الحجكدية:  ثانيا

 األثخسياسة وقانػنية ، وليا تختيب  أىسيةاف لمحجود  أسمفشامغ السعمـػ وكسا 
الدمبي عمى العالقات بيغ الجوؿ ، خرػصا الجوؿ التي تعاني مغ  أوااليجابي 

ممحجود ،  فعجة دوؿ، عبخ الحجود، وغشي عغ البياف أوعالقات تاريخية مع دولة 
 وإذاكبيخا وتثيخ الشداعات الجولية ،  تأثيخىافي تحجيج نصاؽ الديادة ليحا يكػف  األىسية

وىي  أنػاعمكششا الفرل بيغ عجة  التعسق في مػضػع الشداعات الحجودية ال أردنا
 :كاألتي

: وىي السشازعات التي تتعمق بحقػؽ الجوؿ األرضية: السشازعات الحجودية أوال
او  األوؿيا في امتالؾ قصعة ارض  بعيشيا ، والػاضح اف ىحا الشػع  واختراصات

تقع بيغ  األرضمغ السشازعات يتعمق بالتسمظ الفعمي لسداحة مغ  األولىالفخضية 
 ، األخخى وعائجيتيا ليا دوف  األرضلتمظ  أحقيتيادولتيغ متجاورتيغ وتجعي كل مشيا 

 يغ . مغ الصخف واإلنكارفالػقع الستحقق ىػ االدعاء 
مغ السشازعات يتعمق  : وىحا الشػع(93،  9998،   )حساد ثانيا: السشازعات السػقعية

بعج االتفاؽ عمى تفديخ معاىجات بػصف مػاقع الحجود،  وربسا يؤدي ىحا الشػع مغ 
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السشازعات مع سابقو مغ الشدع االوؿ الى تعجيل معاىجات الحجود الجولية في السدتقبل 
بل كل  ميا  لع ترل الى غايتيا ولع تتحقق فع بخأيشا، في ىحه الحالة فاف مخحمة الشداع 

ىشاؾ اف الصخفيغ في مػقف وليذ نداع ، اذ اف االختالؼ في تفديخ السعاىجة  ما
ليحه السخحمة ىي  وااللتداماتالحقػؽ  إنكارالجولية الخاصة بالحجود، ولكغ مخحمة 

 نخاه .  بجاية الشداع الحكيقي، وىحا ما
وىي شخيقة استخجاـ الجولة لحجود  :(93،  9998،   )حساد : السشازعات الػضيفيةثالثا

، أكثخ مشيا نطخية ، وليدت إجخائية بخأيشانقصة لمسياجخيغ وىحه السشازعة  أوالكسارؾ 
 بمغ األىسية التي تبمغيا سابقتييا . 

 لسشازعات الحجودية عشاصخ ا
ديج،  )ال فزال عسا ذكخناه مغ أنػاع السشازعات الحجودية،  يحىب البعس  
إلى اإلشارة إلى عشاصخ أساسية في الشداعات الحجودية لكي يترف  (98،  2996

 بأنو نداع حجودي في مفيػمو القانػني وىحه العشاصخ 
أوال: أف يكػف الشداع متعمقا بسدالة مغ الػقائع أو بػقائع معيشة وليذ مجخد اختالؼ 

أف يكػف ىشاؾ اختالؼ بيغ  في وجيات الشطخ بيغ الجوؿ السعشية بالشداع ، أي يجب
وقائع السشازعة أساسا ، الف االختالؼ في وجيات الشطخ ال تخقى إلى مفيػـ السشازعة 

 الجولية . 
يجب أف يكػف التعبيخ عغ الشداع الحجودي في نصاؽ العالقات الخسسية  ثانيا:

دي ، والجبمػماسية لمجوؿ األشخاؼ، فسجخد الترخيحات ال تكفي لمقػؿ بػجػد نداع حجو 
فالبج مغ وجػد تعبيخا رسسيا عغ واقعة آو عجة وقائع ويجب التعبيخ عشيا مغ الدمصة 
السخترة في الجولة السعشية عبخ الػسائل والصخؽ الخسسية مثل ) مجمذ الػزراء أو 

 وزارة الخارجية او غيخىا(. 
الجوؿ األخخى بعجـ صحة ما ورد في ادعاءات الجولة  أوثالثا: أف تجفع الجولة 

السجعية، فسا ىػ واضح أف مجخد التعبيخ عغ الػاقعة ال يعج نداعا مالع يقابمو إنكار 
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مغ الجولة األخخى السعشية واإلنكار ىشا يعشي عجـ صحة االدعاء الحي تقجمت بو 
 الجولة أصال وعجـ االعتخاؼ ليا بأي حق محل الشداع. 

بج مغ تػافخىا لتحجيج الشداع وعشاصخ ال ، لمشداع أنػاع أفمغ خالؿ ذلظ يسكششا بياف     
سػاء في  األشخاؼوتسييده عغ غيخه،  وتكييف الشداع بسا لو مغ اثخ عمى الجوؿ 

باعتبار الحجود مدالة تؤثخ عمى الديادة  مػاجية الصخؼ األخخ أو بكية الجوؿ، 
 . الػششية

الػششية ال يسكغ القػؿ اف تأثيخ السشازعات الحجودية يقف إلى مدالة الديادة و   
تأثيخىا عمى ما يعخؼ في القانػف الجولي بل يتعجاه إلى مػاضيع ذات صمة بالديادة ك

خ نطخ االختراص تشط إذ ، (29–29،  2997)حجازي،   االختراص(نطخية ) ػػػػب
إلى الديادة عمى إنيا مجسػعة اختراصات وتقتخب مغ الشطخية التي تجعل مغ 

يدتخجـ لمجاللة عمى سمصة التأثيخ في السرالح القانػنية و اإلقميع محال لمديادة 
واختراص بالقزاء واختراص  ويذسل، االختراص بػضع القػاعج والقػانيغ

تعجى  تسارس اختراصاتيا كي ال أففيو الجولة لبياف السجى الحي تدتصيع بالتشفيح،  
معاىجات الحجود الى بياف ورسع الحجود  أشارتقج و تصبيق القانػف الػششي  خارجو، 

مثل  يعج تعجيا عمى حجود االختراص الػششي لكل دوؿ دولة بالذكل الحي ال
سعاىجات السعقػدة بيغ اليشج وباكدتاف حػؿ كذسيخ، ومعاىجات الحجود بيغ الدػداف ال

 . ومعاىجة الحجود بيغ إثيػبيا واريتخيا حػؿ مثمث بادمي ومرخ حػؿ حاليب، 
 كالسشازعات اإلقميسية، السشازعات الحجكديةوفي ىحا السجاؿ، ثسة فخؽ بيغ 

(Territorial Disputeفالسشازعات الحجودي  ،) ة،  تخز مدار الحج الفاصل بيغ
دولتيغ،  اما السشازعات اإلقميسية ىػ الحي يشذا حػؿ مشصقة تجاه دولة ما حيغ تشتدع 
مشصقة معيشة مغ دولة أخخى جارتيا نتيجة لسيدة فييا وتكػف ىحه السشصقة سبب 

ومغ أمثمة السشازعات  (98،  2999،   )عسارالسشازعة وتعخؼ بالسشازعات اإلقميسية 
اإلقميسية او الشداع الستعمق بالديادة ، الخالؼ الحي أثيخ أماـ محكسة العجؿ الجولية في 

تايالنج،  وقج بيشت كسبػديا أف التكييف القانػني لمشداع قزية ) السعبج( في كسبػديا و 
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الخاص حيشيا نداعا لتعييغ الحجود ، وليذ إقميسيا او نداعا عمى الديادة، والغخض مغ 
ىحا التكييف إلبعاد أية مبخرات لديادة تايالنج عمى السعبج، وكحلظ اإلشكالية الستعمقة 

فاسػ ، وقج عخض الشداع عمى محكسة  بالشداع الح ثار بيغ جسيػرية مالي وبػركيشا
العجؿ الجولية التي رفزت التسييد بيغ نػعي الشداع اذا أشارت في التكييف الخاص 
بقخارىا اف االختالؼ بيغ الشداع الحجودي والشداع اإلقميسي اختالؼ في الجرجة فقط 

 . (4،  2999،   )عساروليذ في الشػع 
 ثالثا: التشعيػ القانؽني لسشازعات الحجكد الجكلية

يقرج بالتشطيع القانػني مجسػعة اإلجخاءات القانػنية الجولية التي تتبعيا الجوؿ    
فيسا بيشيا لمحج مغ مشازعات الحجود ، اذ يذكل العخؼ والسعاىجات الجولية ابخز قػاعج 

 تشطيع السشازعات. 
 اكال: العخؼ الجكلي

مػضػع  كاف لمعخؼ الجولي وما يداؿ دورا في تشطيع العالقة بيغ الجوؿ في
ية واتداع الجوؿ وقياـ السشازعات الحجودية، ونطخ لتصػر واقع العالقات الجول

وضع قػاعج  قػاعج القانػف الجولي العخفي(لمعخؼ ) ، فكاف البج مغ اف يكػف السشازعات
تتشاسب مع تمظ اإلشكاليات السعقجة والستصػرة،  ولحلظ أسيع العخؼ الجولي في حل 

الفقو وشبقتيا الجوؿ، والغاية مغ ذلظ وضع حج لسذكمة  مشازعات الحجود وقج اقخىا
 :يأتي السشازعات الحجودية ومغ أىع ىحه القػاعج العخفية ما

، كاف خط الحجود بيغ الجولتيغ أما الخط السستج مغ اذا كانت الحجود سمدمة جبمية -9
حجود وال، ومثاليا الحجود االسبانية الفخندية سع الجباؿ، او خط تقديع السياهأعمى ق

 . الفخندية االيصالية
إذا كانت الحجود تتسثل بالشيخ الحي يجخي بيغ الجولتيغ، فغ خط الحجود يتبع  -2

إذا كاف الشيخ  (4)مشترف الشيخ، إذا كاف الشيخ صالحا لمسالحة، وخط التالػؾ
 غيخ ذلظ ، مثالو الحجود الفخندية األلسانية في نيخ الخايغ
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إذا وججت بحيخة بيغ الجولتيغ فشيا تقدع تقديسا متداويا فيسا بيشيسا ومثاؿ ىحه  -3
 الحالة الحجود الدػيدخية الفخندية في بحيخة ليسا. 

إذا كاف ىشاؾ جدخ فػؽ الشيخ ويرل بيغ الجولتيغ الحجوديتيغ كاف الحج في  -4
 . (5)(54،  2997،   )عمػافمشترف الجدخ 

إف ما نمحطو في ىحه القػاعج إنيا لع تقشغ ولع يتفق الجوؿ جسيعا عمى العسل 
بيا،  ولكغ يؤخح بيا بػصفيا قػاعج عخفيو، إال إنيا تبقى قػاعج غيخ آمخة يجػز 

 . بغيخىا حدب مرالح الجوؿ الحجوديةاالتفاؽ عمى خالفيا أو العسل 
 ثانيا: االتفاقيات الجكلية 

ة مرجرا رئيدا لمقانػف الجولي ، في عسػـ مػاضيع تسثل السعاىجة الجولي  
القانػف الجولي ومشيا مشازعات الحجود،  ويذكل غياب السعاىجات الجولية،  أو إنكارىا 

،  2996)أبػ زيج،  بعج إقخارىا،  مغ احج أشخافيا احج السذاكل التي تثيخ السشازعات 
، كحلظ عجـ وجػد السعاىجة في ضل وجػد قػاعج عخفية تشطع الحجود، فسغ (89

الستػقع أف يذكل غياب السعاىجة الجولية بجاية لالزمات أو الشدعات الحجودية ، وعمى 
الجوؿ،  ومغ ىحا األساس تمعب السعاىجة الجولية الجور األىع في مػضػع الحجود بيغ 

،  وتقػـ اغمب الجوؿ (6)السعمػـ أف إرادة الجوؿ تمعب دورا في عقج السعاىجات الحجودية
بعقج السعاىجات اذ تقػـ بجور التأكيج والتخريز،  ويختمف دور السعاىجة في تحجيج 
الحجود فالبعس مشيا يكػف مشذئا لمحجود خرػصا الجوؿ التي تكػف حجودىا 

البحخ حجا في كل الحاالت ، وكحلظ الجدر السشفرمة عغ باقي )البحخ(،  إذ ال يسثل 
ججاؿ في ذلظ، وربسا كاف البحخ يفرل بيغ جدئي الجولة  إقميع الجولة يتبع لمجولة وال

 كسا ىػ حاؿ تخكيا. 
)صباريشي،  ويخى البعس أف عبارة الحجود الصبيعية ال معشى قانػني ليا 

فالحجود تزعيا السعاىجات   وتدتشج السعاىجات الجولية في تحجيج  (997،  2997
الحجود إلى كثيخ مغ العػامل أبخزىا الػصف الػارد في معاىجة حجود سابقة أو في 

 . (7)زائيقخار تحكيسي أو في حكع ق
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وتدتخجـ الخخائط في بعس معاىجات الحجود لمتأكيج،  إذ وبعج التصػر عمى 
رسع الخخيصة الحجودية أدى لتحجيج حجود الجوؿ بذكل دقيق سػاء في نرػص 
السعاىجة الخاصة بالسعاىجة أـ في الخخائط السمحقة بيا،  ما أصبح معو مػضػع 

جث نتيجة غيابيا وأصبحت السشازعات اقل وتجشب اإلشكاليات القائسة التي كانت تح
تشيس إلى جانب السعاىجات الجولية دليال في مدالة تشطيع مػضػع الحجود ومثاليا 
االتفاقيات الخاصة بتحجيج وتشطيع الحجود بيغ الجولة الخجيػية السرخية،  وبيغ الجولة 

وذلظ مغ اجل تثبيت حقػؽ مرخ الحجودية  في مشصقة شابا  9996العثسانية عاـ 
 9929أب  99قب والسشصقة الذسالية،  كحلظ معاىجة فخساي التي وقعت بيغ ورأس الث

بخرػص شخط الدالـ مع تخكيا عمى أساس تخمي األخيخة عغ كل حقػقيا وأسانيجىا 
التي ندخت معاىجة فخساي وبسػجبيا  9923أيمػؿ  23في مرخ، ومعاىجة لػزاف في 

يع التي تقع خارج حجودىا حدبسا تشازلت تخكيا عغ حقػقيا وأسانيجىا عمى كافة األقال
 . (35–34،  2999،   )سميسافأقختو السعاىجة 

وقعت سبع معاىجات دولية مشيا معاىجة  9925كحلظ ميثاؽ لػكارنػ عاـ 
ضساف حجود الفخندية األلسانية ،  والحجود األلسانية البمجيكية بيغ كل مغ ألسانيا 
وفخندا وبمجيكا وبخيصانيا وايصاليا ، كحلظ اتفاقية الجدائخ السػقعة بيغ العخاؽ وإيخاف 

بيغ اريتخيا وإثيػبيا لحل  2999حديخاف  98لجدائخ السػقعة في ، واتفاقية ا9975عاـ 
لشداع الحجودي بيشيسا ، وتدػية السشازعات بيغ اليسغ واريتخيا باعتبارىا احجث اتفاؽ 

 9995تحكيسي حجودي بحخي بدبب الشداع الحتالؿ اريتخيا جديخة حشير اليسشية عاـ
 . (35–34،  2999،   )سميساف
لقج أصبح مػضػع الحجود عبارة عغ خصػط محجدة ومعيشة عمى الخخائط  

نحكخ  أفوالبج بػضػح،  وأحيانا عمى الصبيعة ، ما استمـد وضعيا في معاىجات دولية 
( 9639عاـ) (8)معاىجة حجود وقعت في العرخ الحجيث ىي معاىجة ) زىاب( أف أوؿ

بيغ الجولة العثسانية والفارسية،  وشكمت ىحه السعاىجة مشعصفا كبيخا في تاريخ الحجود 
باعتبارىا مغ أوؿ واىع السعاىجات الجولية لمحجود،  وتمتيا معاىجة وستفاليا عاـ 
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( التي نتج عشيا نػعا ججيجا مغ العالقات بيغ الجوؿ األوروبية مبشية عمى 9648)
دؿ لديادة كل دولة ومتزسشة تحجيج مداحة كل دولة وبياف الحجود االعتخاؼ الستبا

 . (943،  2997،   )بمحسيتيالفاصمة بيغ الجوؿ الستجاورة 
تفاؽ عمى عقج السعاىجة الجولية بيغ الجوؿ السعشية وعمى العسػـ بعج اال 

والتػصل إلى حل سػاء في وقت الدمع أو ما بعج المجػء لمقػة ، تقػـ لجشة تدسى لجشة 
التحجيج في رسع الحجود ووضع الخخائط الالزمة ، فيسا تقـػ لجشة أخخى تدسى لجشة 

دتسخا،  ويتختب وضع عالمات الحجود عمى األرض،  ويجب أف يكػف الخط ثابتا م
عمى ذلظ مدالة الػضع القانػني لمسشاشق القخيبة مغ الحجود والتي تقع عمى حجود كل 
مغ الجولتيغ،  إذ تبقى عالقات الدكاف الحجودية قائسة ويشطع ذلظ باتفاؽ يبـخ بيغ 
الجولتيغ السعشيتيغ ، يسشح بسػجبيا تدييالت متعمقة بالسخور،  وانتقاؿ األشخاص 

 . (248،  2999،   )أبػ الػفالى السشاشق الػاقعة عمى الحجود واألشياء،  إ
قػؿ اف عسمية التحجيج الحجود تدبق عسمية التخسيع، اذ وكسا والبج مغ ال    

مفيػمي التحجيج  الى التسييد بيغ (34،  2999)الفتالوي و عسخاف،  ويحىب البعس 
الحجود الجولي تسخ عشج إنذائيا بسخحمتيغ أساسيتيغ وىسا مخحمة ، فوالتخسيع لمحجود

 والتخسيع التحجيج أو التعيغ
بياف الػصف الجقيق لخط الحجود في الدشج  والتحجيج عسمية قانػنية يتع بسػجبيا

 معاىجة حجودية أووىحه العسمية تطيخ برػرة جمية عبخ تػقعيع ذئ لو،  القانػني السش
ممحق باتفاقية خاصة بالحجود، فيي عسمية تعقب الشداع وتدبق التخسيع  بخوتػكػؿ
ولحلظ فقج يشذا التحجيج عغ شخيق اتفاؽ الجوؿ األشخاؼ،  او عغ شخيق  لمحجود، 

دولية،  أو قخار  حكسة عجؿقخار تحكيسي أو قزائي صادر عغ محكسة تحكيع أو م
 صادر مغ لجشة مذتخكة لتعيغ الحجود أو قخار إداري صادر مغ الدمصة االستعسارية

بتحجيج الحجود يختز و  ) والسقرػد بيا الحجود السػروثة ( كسا أوضحشا ذلظ سمفا، 
مق كػنيا تتع السدئػلػف عغ إدارة العالقات الجولية لبمجانيعو خبخاء القانػف الجولي العاـ 

 بقػاعج القانػف الجولي . 
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إجخائية او ىي التصبيق الفعمي لعسمية التحجيج،   إما التخسيع فيػ عسمية  
مغ خالليا،   فشية خالرة تعقب عسمية التحجيج يتع ويحىب الخأي إلى إنيا عسمية 

وضع خط الحجود الحي تع وصفو في الدشج القانػني السشذئ لو عمى الصبيعة وتعخيفو 
بتشفيحىا  ويقـػ و، العالمات الحجودية السادية،  أو أي عالمات أخخى تجؿ عمية بػاسص

التخسيع،  بعج أف كاف  في الػقت الحاضخ لجاف فشية مذتخكة متخررة تدسى بمجاف
 وذلظ بدبب الخمط بيغ مرصمحي التخسيع والتحجيج، يصمق عمييا خصأ بمجاف التحجيج

 . (34-34،  2999)الفتالوي و عسخاف،  
غائيا وبالخغع ذلظ قج ترل الجوؿ إلى عقج اتفاقية حجود ومغ ثع تقػـ بإل  

بإعالف الحخب، ومغ األمثمة التاريخية التجاء ألسانيا إلى تعجيل حجودىا مع بػلشجا 
، ما أدى لكياـ الحخب العالسية الثانية،  كحلظ اتفاقية 9933باستخجاـ القػة عاـ 

 والتي ألغيت بالحخب العخاقية اإليخانية.  9975الجدائخ عاـ 
 السطمب الثالث

 الشداعات الحجكديةدكر التحكيػ في حل 
الجوؿ  غالتحكيع وسيمة لحل السشازعات الحجودية التي قج  تثػر بي أفذكخنا      

قػاعج القانػف الجولي العاـ، والتي  إلىبػاسصة قزاة يتع اختيارىع واستشادا  األشخاؼ
 أف، ومغ السفتخض مغ خالؿ عسمية التحكيع الشداع احتخاميا وتصبيقيا أشخاؼعمى 
شخؼ ثالث يتع تعييشو واختياره ويتعيجوف باحتخامو  إلى يعيجوا أفعمى  اؼاألشخ يتفق 

الػاجب التصبيق عمى السشازعة محل التحكيع وقج  القانػف ، ويتزسغ اتفاؽ التحكيع 
تمتـد بيا  معيشةقػاعج  أومرادر القانػف الجولي  أويكػف االتفاؽ بتصبيق قػاعج معيشة 

مصة لمسحكسة يصمق عمييا التكػيغ الػدي لحل مغ خالؿ س أو ، وتصبقيا ، السحكسة
 . (667،  2999،   )أبػ الػفا الشداع القائع

 حكيػىيئة الت
التحكيع فال بج مغ تحجيج ليا  إلىالشداع  إحالةيعقج الصخفاف اتفاقا عمى  أفبعج   

تحكيع وتتكػف ليا التحكيع عسػما مغ عجد معيغ مغ السحكسيغ ويتع االتفاؽ عمى 
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التحكيع ومحل انعقاد  ىيئةمػضػع الشداع والدمغ السدتغخؽ والمغة السدتخجمة مغ 
 التحكيع أليومغ كل شخؼ لتشفيح  إيجاعوالتحكيع وصالحية السحكسيغ  والسبمغ الػاجب 

  . (97،  2993،   )آؿ زكخيا
 أنساط ىيئة التحكيػ 

إلى أف التحكيع بجا يتصػر شيئا فذيئا ولع  (68،  2997)بػاط،  يحىب البعس 
ع إنسا يقترخ عمى نسط أو صػرة واحجة ، وبخأيشا فاف ىحا التصػر في صػر التحكي

 يخجع إلى نقصتيغ أساسيتيغ:
التحكيع باعتباره وسيمة سمسية ميسة لحل  أف الجوؿ شجعت واتجيت إلى :األولى

 الشداعات الحجودية خاصة والسشازعات الجولية برػرة عامة 
: أف رغبة الجوؿ بتصػيخ التحكيع وصػره إنسا يعػد إلى تصػر واقع السشازعات ثانيا

الجولية بسا جعل صػره تصػر تمقائيا تالفيا ألية عيػب قج تذػب الصخؽ والرػر 
 األولى لمتحكيع 

 ويسكغ بياف ثالثة أنساط لمتحكيع كسا يأتي 
 التحكيػ الفخدي: -1

الرػرة األولى لمتحكيع الجولي يصمق عمييا بالتحكيع الفخدي أو التحكيع بقاض  
، وفي ىحه الرػرة يمجا شخفا الشداع لرػرة أقجـ أنػاع التحكيع الجوليواحج، وتعج ىحه ا

، ويسكغ إعصاء ممظ أو رئيذ دولةحكيع وقج يكػف إلى شخز يعيجوف إليو بإجخاء الت
مثاؿ عمى ىحه الحالة قياـ السمظ ادوارد الدابع بالتحكيع بيغ األرجشتيغ وتذيمي عاـ 

التحكيع بيغ نفذ فزال عغ اختيار السمكة إليدابيث في  (69،  2997)بػاط،   9999
% مغ السشصقة الستشازع 79وقج قخرت أحكية األرجشتيغ بسداحة  9966الجولتيغ عاـ 

،  2996)أبػ زيج،  عمييا ومشح الباقي لذيمي وقج التدمت كل مشيسا بالحكع الرادر
ظ ايصاليا بالتحكيع بيغ فخندا والسكديظ بذاف جديخة كميختػف عاـ ، وتع اختيار مم(97

،  كحلظ الشداع بيغ اليسغ والدعػدية  عمى جبل ارو،  (69،  2997)بػاط،   9939
يسا، وقج قاـ ممظ الدعػدية عبجالعديد بغ سعػد بشاءا عمى شمب  ممظ الحجودي بيش



 

        

          

 

 

241 

 
 

 

:  

 

اليسغ  بأحكيةوقج فرل السمظ عبجالعديد بالقزية  9932اليسغ االماـ وكاف ذلظ عاـ 
الحي صجر فيو  9996كحلظ الشداع بيغ نيكاراكػا وىشجوراس عاـ  في تمظ السشصقة

وىحا الشػع مغ التحكيع قج تزاؤؿ  . (97،  2996)أبػ زيج،  الحكع مغ ممظ اسبانيا 
 بدبب التصػر في واقع العالقات الجولية واتداعيا وتعجد مرالحيا. 

 لجاف مختمطة التحكيػ بؽاسطة -2
جاء الشػع الثاني مغ التحكيع الجولي بعج أف شيج الشػع األوؿ تخاجعا وقج تصػر  

ىحا الشػع مغ خالؿ مخحمتيغ متسيدتيغ األولى مغ خالؿ التحكيع عبخ لجشة دبمػماسية 
 Jayوقج كانت ىحه الصخيقة وكسا يخى البعس إنيا ردة فعل عمى معاىجة جاي )

Treaty بعج الثػرة  9794الػاليات الستحجة األمخيكية وبخيصانيا عاـ ( التي عقجت بيغ
 األمخيكية 

أما التصػر الثاني فكاف باتجاه المجاف السختمصة، إذ تتكػف المجاف مغ عجد 
فخدي بيغ  ثالثة إلى خسدة محكسيغ وقج ساىست ىحه السخحمة بتصػر التحكيع وانتقالو 

ضػعية لزساف حيادية لجاف التحكيع إلى مخحمة أفزل مغ خالؿ تصبيق القػاعج السػ 
،  إذ أقيست 9929( عاـ Minskواختيار أعزائيا ومغ أمثمة ىحه الصخيقة بخوتػكػؿ)

لجشة مختمصة لمتحكيع مغ ثالثة محكسيغ روس وثالث بػلشجييغ  لبحث القزايا التي 
 . (69،  2997)بػاط،   قج تثيخىا مدالة الحجود

وبخأيشا فالصخيقة الثانية، سػاء مغ خل المجشة الجبمػماسية، أو المجاف السختمصة      
التحكسية يسثل تصػرا مػضػعيا في مػضػع التحكيع وقج عسل ىحا الشػع عمى االنتقاؿ 

مغ مخحمة التحكيع الفخدي إلى مخحمة ، فاالنتقاؿ يػلة إلى ما يعخؼ بسحكسة التحكيعبد
، وقج ساىست ىحه يغ السخحمتيغ األولى والثالثةالمجاف السختمصة يسثل مخحمة وسط ب

مغ الصخيقة بخأيشا في تصػر قػاعج التحكيع السػضػعية وتصػر قػاعج التحكيع اإلجخائية 
 ، وتزسيغ عجد السحكسيغ في االتفاقيات أوخالؿ زيادة عجد السحكسيغ أوال

 البخوتػكػالت ثانيا. 
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 السحكسة الجساعية  -3
السخحمة الثالثة والستصػرة مغ أنساط التحكيع وصػره، اختيار محكسة لمتحكيع،    

وتتكػف السحكسة مغ قزاة مذيػد ليع بالشداىة،  وتتكػف مغ خسدة أفخاد كل شخؼ 
يختار محكسا أما الثالثة اآلخخيغ،  فيكػنػا قزاة محايجيغ،  وقج شبق ىحا الشسط أو 

ي بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية وبخيصانيا في الرػرة مغ التحكيع الشداع الحجود
 . (79،  2997)بػاط،  قزية االلباما 

تو ومػضػعو ءاوبخأيشا يسثل ىحا الشػع أو الشط تصػرا كبيخا في أليو التحكيع واجخا
وىػ بجاية لتخسيخ مفيػـ التحكيع الجولي، واعتساده برػرة أساسية كػنو اقخب إلى 
السشازعات الجولية عسػما والسشازعات الحجودية بذكل خاص، وىحه الصخيقة ساعجت 
الجوؿ عمى حدع الكثيخ مغ قزايا الحجود بفتخة زمشية اقل وأبعجت األشخاؼ عغ 

،  وساىع التحكيع الجولي في ػة يؤثخ عمى عالقاتيع الجوليةلمقالمجػء إلى آية استخجاـ 
حدع كثيخ مغ السشازعات الجولية الخاصة بالحجود ومغ ابخز األمثمة التي ندػقيا في 

،  حػار وفذت والجيبل وقصعة جخادهالشداع البحخيشي القصخي حػؿ جدر ىحا السجاؿ،  
حػار وعمى فذت والجيبل  ، وقج ادعت قصخ سيادتيا عمى جدروجدر جشاف والديارة

وقصعة جخاده وّعجىسا مغ السختفعات التي تغسخىا مياه السج وتشحدخ عشيا عشج 
كحلظ ساىع التحكيع في حل مذكمة جدر حشير بيغ اريتخيا واليسغ بعج  . (9)الجدر

احتالؿ قػة اريتخية لمجديخة ، وبعج الجيػد الكبيخة لمجوؿ مثل فخندا وإثيػبيا تعيج 
جـ المجػء إلى القػة السدمحة ،  وأعمغ شخفا الشداع إنيسا يحتفطاف بأسانيج الصخفاف بع

وأدلو إلثبات حجة ادعائيسا، وقج أحيمت القزية إلى التحكيع الجولي وتذكمت محكسة 
مغ خسذ قزاة بيشيع قاضي مرخي عغ اليسغ وقج أصجرت السحكسة حكسيا في 

ة وغيخىا وأعصت لميسغ معطع عمى ضػء ما قجمو الصخفيغ مغ أسانيج قانػني 9998
)أبػ زيج،  وأعصت الريتخيا جديخة واحجة ىي محبكة  39جدر أرخبيل الجديخة وعجدىا 

2996  ،996-997) . 
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 الخاتسة
 خالؿ البحث فقج تػصمشا إلى جسمة مغ الشتائج والتػصيات وكسا يأتي: مغ

 مغ خالؿ البحث تػصل الباحثاف إلى الشتائج اآلتية : أكال: الشتائج
إف لمتحكيع الجور االيجابي والسيع في حل السشازعات الحجودية خرػصا وانو  -9

يقػـ عمى أساس اتفاؽ األشخاؼ عمى اختيار مغ يقػـ بسيع التحكيع مغ اجل التػصل 
إلى حل تػافقي يخضي شخفي الشداع،  ونطخا ألىسيتو فقج أشارت إليو اتفاقيتو الىاي 

 مغ السيثاؽ.  33في السادة وكحلظ ميثاؽ األمع الستحجة  9899-9997
تقـػ عمى أساس  ألنياتسثل السشازعات الحجودية أىع وأدؽ السشازعات الجولية  -2

ابميا األمخ ذاتو مغ رغبة كل شخؼ في مشصقة معيشة بأدلة وأسانيج وادعاءات يق
، وىحا الشػع لو حداسيتو ووضعو الخاص كػنو يشذا بيغ دوؿ متجاورة الصخؼ األخخ

، واي تخمف في الػسائل الدمسية معشاىا سية واقترادية واجتساعيةقات سياليا عال
 قياـ الحخب بيشيسا. 

تصػر مفيػـ التحكيع فبعج أف كاف يعتسج عمى اتفاؽ األشخاؼ عمى اختيار فخد  -3
ومغ ثع اختيار لجشة مغ شخريغ او ثالثة أصبح التصػر في اختيار عجة أشخاص 

مغ اجل تػفيخ الحساية القانػنية لألشخاؼ وتزسيغ ىحا االتفاؽ في معاىجات الحجود 
في حالة قياـ نداع والخجػع بسا تزسشتو السعاىجة إلى التحكيع بػصفو شخشا أساسيا في 

 حالة قياـ الشداع. 
إف الدبب الخئيذ في قياـ السشازعات الحجودية يتسثل في غياب السعاىجات  -4

ػؿ إلى حالة الشداع وتصػره الحجودية الالزمة لحل ىحه السذكمة مسا يتختب عميو الػص
 بالذكل الحي قج يؤدي إلى استخجاـ القػة . 

عالج التحكيع الجولي الكثيخ مغ السشازعات الحجودية وتع حميا سمسيا بعيجا عغ  -5
في ىحا  التجخل العدكخي واستخجاـ القػة والمجػء إلى الحخب مسا يذيخ إلى فاعميتو

، بل ويسكغ القػؿ أف الكثيخ مغ السشازعات الحجودية تع حدسيا عغ شخيق السجاؿ
 التحكيع لجوره البارز في ىحا السجاؿ . 



 

                 
  

 

 

244 

 
 

 

:  

 

 التؽصيات
بعج أف تػصل الباحثاف إلى الشتائج الستختبة عمى دور التحكيع في حل السشازعات 

 الجولية فال بج مغ وضع عجد مغ التػصيات الخاصة بالبحث وىي كسا يأتي :
ورة قياـ الجوؿ بػضع معاىجات الحجود مغ خالؿ تحجيج الحجود وتخسيسيا بسا ضخ  -9

يزسغ عجـ وجػد مشازعات في السدتقبل واف يزسغ في السعاىجات وجػد بشج خاص 
 بالتحكيع بسا يعشي الداميتو في حالة حرػؿ أي نداع . 

ئع تفعيل دور محكسة التحكيع الجولية بسا يزسغ لجػء األشخاؼ إلييا بذكل دا -2
ومدتسخ وتكػف السحكسة ضسانة لتصبيق التحكيع الجولي عمى األشخاؼ لتحقيق العجالة 

 بسا يتفق وقػاعج القانػف الجولي. 
ضخورة تجاوز العكبات أو الدمبيات التي تعيب وتعيق تصػر مػضػع التحكيع  -3

الجولي بسا يسيج نحػ ضيػر دور التحكيع الجولي بذكل أفزل كػسيمة سمسية لحل 
 السشازعات الحجودية خاصة والسشازعات الجولية برػرة عامة. 

جوؿ العخبية يجب أف يكػف احج أشخاؼ التحكيع عخبيا إذا تعمق الشداع بيغ احج ال -4
وغيخىا حتى يكػف لمجوؿ العخبية مػقفيع وجيػدىع في بياف الحجود لمجوؿ األشخاؼ 

 . ياع حقػقيع وىجرىا في ىحا السجاؿوعج ض
ضخورة تذكيل محكسة تحكيع عخبية تعشى بسدائل الحجود الجولية بيغ الجوؿ  -5

ولية أو اختيار العخبية دوف لجػء الجوؿ العخبية في نداعاتيا إلى محكسة التحكيع الج
 محكسيغ مغ غيخ العخب. 
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 اليؽامر
                                                 

 .1970لعاـ 142بسؽجب القانؽف رقػ إلى ىحه االتفاقية انعػ العخاؽ  (1)
باتفػػاؽ متبػػادؿ بػػيؼ األطػػخاؼ الستحاربػػة الحػػخب  تعمػػق اتفاقيػػات اليجنػػة عسميػػات التػػي :اليجنػػة بػػا (2)

فػي أي كقػت, شػخيطة كيجؽز ألطخاؼ الشداع, في حالة عجـ تحجيج مجة اليجنة, اسػتئشاؼ العسميػات 
 .أف يتػ إنحار العجك في األجل الستفق عميو, كفقا  لذخكط اليجنة

، حؽؿ تعػجاد 1945-1919الثالثة عذخ مؼ عيج عربة االمػ الى نفذ السعشى أشارت السادة  (3)
 معاييخ السشازعات القانؽنية .

خػػط مشترػػم أعسػػق نقطػػة فػػي السجػػخه السالحػػي لمشيػػخ كعػػج مػػؼ األعػػخاؼ الجكليػػة  خػػط الثػػالؽؾ: (4)
 .(21، 1971،  )راكنجكي  السعتسجة في تحجيج خط الحجكد بيؼ دكلتيؼ يترل بيسا مجخه مائي

 .حجكدالقؽاعج العخفية الخاصة بال (5)
ال تتاثخ السعاىجات الحجكدية بأية تغييخات سياسية أك تطؽرات  لمجكؿ كىحا ما أكجتو السادة )  (6)

إذ نرت ، 1978بأ 23كقعت في فييشا ،  اتفاقية فييشا بذأف خالفة الجكؿ في السعاىجات( 11
 خالفة الجكؿ ال تؤثخ عمى مثل ىحا الشحؽ: عمى األتي 

 معاىجة،)أ( الحجكد التي كضعتيا 
 )ب( االلتدامات كالحقؽؽ أنذئ بسؽجب معاىجة كالستعمقة بشعاـ مؼ الحجكد 
لسػا كانػػت العجيػػج مػؼ السشازعػػات يسكػػؼ أف تشذػػا أك قػج نذػػأت بدػػبب الحػجكد كالذػػغ حػػؽؿ تحجيػػج  (7)

الخطػػؽط الفاصػػمة ،فقػػج اسػػتقخ العسػػل الػػجكلي عمػػى ضػػخكرة إتبػػاع مبػػجأ ) الحػػجكد السؽركثػػة( عػػؼ 
ا السبػػجأ طبقتػػو القػػارة األمخيكيػػة  فػػي بجايػػة القػػخف التاسػػد عذػػخ لتعيػػيؼ الحػػجكد كىػػح السدػػتعسخ،

الجكلية بالشدبة لمجكؿ السدتقمة عؼ االحتالؿ االسباني ،كقػج طبػق القزػال الػجكلي ىػحا السبػجأ فػي 
،  )أبػؽ الؽفػاكثيخ مؼ األحؽاؿ مشيا في قزية الدػمفادكر كىشػجكراس  مػد تػجخل نيكػاراكؽا... لمسديػج 

2010 ،246). 
شة حجكدية قجيسة، قخيبة مؼ مجيشة درتشغ، كانت مؼ ألؽيػة مجيشػة بغػجاد، ثػػ دمجػت مػد كىي مجي (8)

لؽال درنة كباجاالف في القخف التاسد عذػخ، كيعػج كاحػجا مػؼ أىػػ السؽاقػد الحجكديػة الحرػيشة فػي 
 العػػخاؽ فيػػؽ يدػػيطخ عمػػى طخيػػق السؽاصػػالت فػػي السشطقػػة ، كتعػػخؼ اليػػؽـ بػػػػػػػ ) سػػخبيل زىػػاب(

 .(75، 2010)حسجاف، 
جكؿ مدػػتقمة كظيػػؽر الػػشفط كعامػػل اقترػػادي أسػػيػ فػػي كػػ 1971مػػد بػػخكز قطػػخ كالبحػػخيؼ عػػاـ  (9)

إلػػى مؽاجيػػة عدػػكخية كالتػػي تػػػ  1986تػػأجيج الخػػالؼ الحػػجكدي بػػيؼ البمػػجيؼ كالػػحي تطػػؽر عػػاـ 
احتؽائيا مؼ خالؿ جيؽد الؽساطة العخبية ، اال اف الجيؽد لػػ تفمػف فػي حػل الشػداع الحػجكدي الػحي 

بيؼ البمجيؼ لعقؽد طؽيمة فزاؿ  عؼ مػا اسػتشدفؽا عخقل كبذكل كاضف التعاكف االقترادي كالتشسؽي 
 .(110–101)شياب، د.ت، ىحا الشداع مؼ ثخكات 
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 السرادر
 International Dispute تدؽية السشازعات الجكلية (.  2013،  ـ.  ع.  ) آؿ زكخيا

Resolution .دار صقخ لمشذخ  . 

 Optional and Compulsory التحكيػ االختياري كاإلجباري أبؽ الؽفا،  د.  أ.  )د. ت(.  

Arbitration   .( مشذأه السعارؼ. 5ط  .) 

 Mediator In Public الؽسيط في القانؽف الجكلي العاـ (.  2010،  د.  أ.  ) أبؽ الؽفا

International Law   .( دار الشيزة العخبية 5ط  .)  . 
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International Arbitration  Encyclopedia   .  .(.  دار محسؽد لمشذخ كالتؽزيد. 1)مج 
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التدؽية الدمسية لشداعات الحجكد في أفخيكيا في إطار التحكيػ (.  2016الديج،  د.  ف.  ع.  )

 Peaceful Settlement of  Border Disputes in Africa Within the الجكلي 

Framework of International  Arbitration .دار السكتب العخبي لمسعارؼ  . 

.  دار ابؼ Public International Law القانؽف الجكلي العاـ (.  2010العطية،  د.  ع.  )
 األثيخ لمطباعة كالشذخ. 

لحجكد الجكلية عسمية تخسيػ ا (. 2009الفتالكي،  د.  ص. ،  ك عسخاف،  ق.  ع.  ا.  )
 The Process of Demarcation of International كالسشازعات الشاجسة عشيا

Borders and The Disputes Arising from It  .مجمة بابل لمعمـؽ اإلندانية   ،
17(1 .) 

 . Iraqi Civil Law القانؽف السجني العخاقي 
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 The Extension االختراص السستج إقميسيا كالقانؽف الجكلي (.  2007حجازي،  د.  ـ.  )
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 The Impact of  Border Relations Between Iraq and اإلداري لمسجف الحجكدية 
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46 . 
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Motives Behind the Shatt Al-Arab  Problem .السكتبة الؽطشية  . 

)ش.  .   Public International Law القانؽف الجكلي العاـ (.  1987،  ش.  ؿ.  ) ركسؽ
 ا.  خميفة )متخجػ((.  األىمية لمشذخ كالتؽزيد. 
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