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 انىسائم انسهمٍة انقضائٍة نتسىٌة انمنازعات اندونٍة
 أحمد دمحم اننبىي دمحم عبد انمنعم عهً 

 انمقدمة:

الزراعيػةر التػن أشػ ت  اجتازت البشرية عبػر تطرراػا الارػارل الطريػح ةرااػة رال ػرر 
فػػػن رااباػػػا الارػػػارات الخديةػػػةة ردثاػػػت ةرااػػػة ال ػػػرر  الرػػػأاعية التػػػن أاػػػد ت تطػػػررات 
ةذااػة فػن الةجتةتػات ااأيػاأيةة رالتػن أعخبتاػػا  ػرر  الت أرلرجيػا التػن أدثاتأػا إلػ  عرػػر 

 الترلةة رتدريح ااأتاج.
رد األثيػر  ةػف ةاػار ت رةع ةا تشاده الةأطخة التربية ثارة رالتالـ ب يره فػن التخػ

زعزعػػػػة ا يػػػػتخرار رالتأػػػػافض فػػػػن الةرافػػػػث راثػػػػتضؼ الػػػػرؤ  اػػػػرؿ   يػػػػر ةػػػػف الخرػػػػايا 
رالةرػػػػالأل راألاػػػػداؼ رالةػػػػرارد الطبيتيػػػػة أر الرفتػػػػة الجترافيػػػػةة راايػػػػديرلرجيات أر اتػػػػ  

.  ةتيار الارية ذاتهة األةر الذل يرجأل الةأازعات الدرلية عا  رجه التةـر
يف الػػدرؿ  ةػػا تخػػع بػػيف األفػػرادة راػػن  اأػػت رةػػا تػػزاؿ فا ةػػةة رلخػػد رتخػػع الةأازعػػات بػػ

 ػاف الخػاأرف الػدرلن عبػر تاريثػػهة ةتأيػا  درةػا  باػح الةأازعػػات الدرليػةة راػذا أةػر طبيتػػن 
رةأطخػػنة طالةػػا أف ةتالجػػة الةأازعػػات اػػن أاػػد األاػػداؼ الر ييػػية ألل فػػاأرف عاػػ  أل 

تيف: أةػا ةأػع رفرعاػا أرػض  أر تيػريتاا بتػد ةيتر ة ريتبع الخاأرف فػن ذلػؾ إاػد  الطػريخ
 .رفرعاا

ف  اأػػت الاػػر  فػػن ظػػح الترػػر الخػػديـ راتػػ  فػػن الترػػرر الريػػط   اأػػت اػػن  را 
الاح األياين ةتأ  ذلؾ أف الةجتةع الدرلن يراء ال ضيي ن أر الاديث لػـ ي ػف يتػرؼ 

ية التػػن طػػرؽ أثػػر  ايػػر الاػػر  فاػػـ ي ػػف اأػػاؾ طػػرؽ يػػاةية بايػػت أاء الارػػار  اايػػضة
 عرفت الطرؽ الياةية   ياس لاح الأزاع أةا الار  ف اأت ايت أاءة فخاؿ تتال : 

َةػا َفػػِ ْف َبَتػػْت ِإْاػَداامَةا َعَاػػ  اأْلمْثػػَر  ) را َبْيَأام ػْؤِةِأيَف اْفَتَتامػػرا َفَ ْرػػِاام ْف َطاِ َفَتػاِف ِةػػَف اْلةم َراِ 
َةػا ِباْلَتػْدِؿ َرَأْفِيػطمرا ِإفَّ َفَخاِتامرا الَِّتن َتْبِتن َاتَّ  َتِفنَء ِإَلػ  َأْةػ را َبْيَأام ِ َفػِ ْف َفػاَءْت َفَ ْرػِاام ِر َّللاَّ

ـِ َفػاْجَأأْل َلَاػا رفػاؿ تتػال : ) يػرر  الاجػرات. 9( اآليػة َّللاََّ يمِا ُّ اْلةمْخِيِطيفَ  ػْا ػرا ِلايَّ ْف َجَأام َراِ 
ـم  ِةيعم اْلَتِاي ِ ِإأَّهم امَر اليَّ ْح َعَا  َّللاَّ    يرر  األأفاؿ. 61آلية ( اَرَتَر َّ

أةػػا ةػػع بدايػػة الترػػر الاػػديثة رةػػع إراارػػات ةػػيضد ةأظةػػة األةػػـ الةتاػػد  رفػػػن 
بدايػػة اػػذا الترػػر بػػدأ الةجتةػػع الػػدرلن يتطػػرر بةفاػػـر جديػػد اػػر اليػػياد ة فػػ عط  ةفاػػـر 
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عضفػػات درليػػة جديػػد  بػػيف تاػػؾ الػػدرؿ فػػبتض الػػدرؿ تجةتاػػا  إيػػذاأ ا ببػػدءالدرلػػة الادي ػػة 
يأة  الدرؿ األرربية را ثتضؼ فن األاػداؼ يػؤدل إلػ  التتػارض فػن الةرػالأل أاداؼ ةت

راػػذا التتػػارض يػػؤدل إلػػ  أزاعػػات درليػػة ربالتػػالن ظاػػرت التديػػد ةػػف الةػػؤتةرات الدرليػػة 
 التن ةادت الطريق إل  ظارر ةا يية  بالريا ح الخرا ية لتيرية الةأازعات الدرلية.

ل  عد  أفياـ رذلؾ باي  طبيتة أر أػرع الأػزاع ر  ريخيـ الفخه الخاأرأن الةأازعات إ
يفيد اذا التخييـ إ  برجرد ةاا ـ ةتثررة ر  تثػتص الةاػا ـ إ  بةرافخػة الةتأػازعيفة 

ريػتـ الاػح  ر  ير ةف الةأازعات الدرلية إةا أف تاح بالطرؽ اليػاةية أر بػالطرؽ الخيػرية.
لاةأازعات الدرليػة راػر التػزاـ يخػع عاػ  بالطرؽ الياةية اي  ةبدأ ا لتزاـ بالاح الياةن 

عاتق جةيع درؿ الةجتةع الدرلن رألأه ةأررص عايه فن الةاد  ال اأيػة الفخػر  ال ال ػة ةػف 
ةي اؽ األةـ الةتاد  الذل رافخت عايػه جةيػع الػدرؿ  ةبػدأ اظػر ايػتثداـ الخػر  أر التاديػد 

اػػح اليػػاةن  الةفاررػػات بايػػتثداةااة رياػػـز ةي ػػاؽ األةػػـ الةتاػػد  إتبػػاع إاػػد  يػػبح ال
رالرياطة رالتاخيق رالترفيق رالتا يـ رالاجػرء إلػ  الخرػاء الػدرلن رالاجػرء إلػ  الةأظةػات 
الدرليػػػػة اافايةيػػػػػةة ر ةبػػػػدأ اريػػػػػة أطػػػػراؼ الأػػػػػزاع فػػػػن اثتيػػػػػار الريػػػػياة اليػػػػػاةية لتيػػػػػرية 

يايػية الةأازعات. ةا تمخيـ الريا ح رالطرؽ الياةية التن تاح باا الةأازعػات إلػ  طػرؽ ي
رطػػرؽ فرػػا يةة رأاػػـ فػػارؽ بيأاةػػا أف الطػػرؽ الييايػػية تػػؤدل إلػػ  ااػػرؿ ايػػر ةازةػػة فػػن 

فتػؤدل إلػ  ااػرؿ  -راػن ةاػح اػذه الدرايػة –الأزاع ري رف تأفيذاا طراعيةة أةػا الخرػا ية
 . ةازةة فن تأفيذاا عا  أطراؼ الأزاع

ف  اأػػػػػت الطػػػػػػرؽ اليػػػػػػاةية الييايػػػػػية تأخيػػػػػػـ إلػػػػػػ  طػػػػػرؽ تخايديػػػػػػة:  الةف اررػػػػػػات را 
رالةياعن الردية رالرياطة رالتاخيق رالترفيق رالتا ػيـة رفػد يػةيت اػذه الطػرؽ بالتخايديػة 
ألأاػػا ةرجػػرد  ةأػػذ أشػػ   الةجتةػػع الػػدرلن أل فبػػح أربػػع فػػررفة رطػػرؽ ادي ػػة راػػن الاجػػرء 
إلػػػ  الةأظةػػػات الدرليػػػةة ريػػػةيت بػػػالطرؽ الادي ػػػة ألف الةأظةػػػات الدرليػػػة اػػػن ةأظةػػػات 

عػػػػاـ فةػػػػا درفن ف أػػػػه ةػػػػف الةة ػػػػف أف أخيػػػػـ الطػػػػرؽ اليػػػػاةية  80ةػػػػف ادي ػػػػة الأشػػػػ   أل 
 الخرا ية إل  فيةيف: أرلاةا ار التا يـ الدرلن رالخيـ ال اأن ار الخراء الدرلن.

أةا عف الخيـ األرؿ رار التا يـ الدرلن في رف ةف اق الػدرؿ ذات اليػياد  أف تاجػ  
رؿ أافرػػػة اليػػػياد  أف   تاجػػػ  إلػػػ  إلػػػ  التا ػػػيـ ب رادتاػػػا الاػػػر ة بيأةػػػا يتتػػػيف عاػػػ  الػػػد
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التا يـ الدرلن إ  رفخا  ألا اـ الر يخة التن تأخص ييادتاا  الػدرؿ الةاتاػة أر التػن تاػت 
الررػػاية فػػض ية ػػف أف تاجػػ  إلػػ  التا ػػيـ الػػدرلن إ  إذا  ػػاف اأػػاؾ اتفػػاؽ ثػػاص يخرػػن 

ريفة األرؿ: إذا بػػذلؾن فيةػػا يثتاػػث األةػػر بالأيػػبة لاػػدرؿ ا تااديػػةة ايػػث أفػػرؽ بػػيف أةػػ
 اأػػت الدرلػػة عرػػرا  فػػن اتاػػاد درلػػن ياتػػن شثرػػيتاا  شػػ ف ا تاػػاد الفيػػدرالن رالاخيخػػن 
ف أاػػػا   ية ػػػػف أف تاجػػػػ  إلػػػ  التا ػػػػيـ الػػػػدرلن  خاعػػػػد  عاةػػػة إ  إذا رثػػػػص لاػػػػا ديػػػػترر 
ا تاػاد بػذلؾ. راألةػر ال ػاأن إذا  اأػت الدرلػة عرػرا  فػن اتاػاد درلػن   ياتػن شثرػيتاا 

راذا اػر شػ ف ا تاػاد ال رأفػدرالن را تاػاد الشثرػن ف أػه ياػق لاػا أف تاجػ  إلػ  الدرلية 
   التا يـ الدرلن.

أةػػػا عػػػف الطػػػرؽ الخرػػػا ية التالةيػػػة راػػػن ةا ةػػػة التػػػدؿ الدرليػػػة رالةا ةػػػة الدرليػػػة 
لخػاأرف الباػػار رالةا ةػػة الجأا يػػة الدرليػػة رجاػػاز تيػػرية ةأازعػػات أعرػػاء ةأظةػػة التجػػار  

الطرؽ الخرا ية اافايةية ران ة ح ةا ةة التدؿ األرربية رةا ةػة التػدؿ  التالةية. ر ذا
األةري ية رةا ةة التدؿ األفريخية رالةا ةة األرربية لاخرؽ ااأياف رالةا ةػة األةري يػة 

 . لاخرؽ ااأياف
  أسباب اختٍار انمىضىع:

ذه ترجػػع أيػػبا  اثتيػػار الةررػػرع إلػػ  ةاارلػػة البااػػث فػػن الةيػػااةة ةػػف ثػػضؿ اػػ
الدراية التاةية فن تاخيق التدالة الأاجز ة ةف ثػضؿ التتػرض إلػ  أاػـ الريػا ح الخرػا ية 

الةيػااةة فػن ثدةػة ةجػاؿ التا ػيـ الػدرلنة  فن الخاأرف الدرلن التاـ. رةػف أاايػة أثػر ة
ايػػث إف إشػػ ا ت التأفيػػذ تخػػث عا خػػا أةػػاـ أاػػـ ةيػػز  ةػػف ةزايػػا التا ػػيـ راػػن يػػرعة إأاػػا 

لتأفيػػػذ يراجػػػه رػػػتربات ةثتافػػػة فػػػن ظػػػح تأػػػازع الشػػػػرر  الةتتػػػػدد  ألا ػػػاـ ااجػػػػراءاتة فا
التا ػيـة ةةػػا يػػؤدل إلػ  بػػاء إجراءاتػػه رةػف  ػػـ التػػزرؼ عأػهة فػػالتا يـ يجػػ  أف ترػػدر 
أا اةه فن رفت ةأاي  ريريع  ةا يج  أف تأفػذ فػن رفػت ةأايػػ  ريػػريعة رأل تػ ثير 

ذل   يثػػػػدـ الةرػػػااة التاةػػػة ر  ايػػػر ةأطخػػػن يتأػػػن ايػػػا  جػػػزء ةػػػف التدالػػػة األةػػػر الػػػ
 .الةرااة الثارة

 مشكهة اندراسة:

تتة ػػػح ةشػػػ اة الباػػػث فػػػن رػػػتربة تخرػػػن الةرااػػػح التػػػن ةػػػر باػػػا تطػػػرر الريػػػا ح 
الياةية الخرا ية فن فض الةأازعات بيف الدرؿ ات  ررػات إلػ  ةػا اػن عايػه اآلف فػن 



 الوسائل السلمية القضائية لتسوية المنازعات الدولية

 أحمد دمحم النبوي دمحم عبدالمنعم علي

 

639 

لةأازعػات ةػف أاايػة رجةػػرد الخػاأرف الػدرلن الةتارػرة رةاارلػػة الترفيػق بػيف تطػرر تاػػؾ ا
الريػػا ح الخرػػا ية اليػػاةية الراةيػػة إلػػ  فرػػاا رتيػػريتاا ةػػف أاايػػة أثػػر ة ايػػث أاػػارؿ 
ةتالجػػػة اػػػذه الةشػػػ اة ةػػػف ثػػػضؿ ااجابػػػة عاػػػ  عػػػدد ةػػػف التيػػػاؤ تة بدايػػػة ةػػػف اتةيػػػة 
الةأازعػػات الدرليػػة ريػػبح تفادياػػاة رتطػػرر تاػػؾ الةأازعػػاتة رةػػد  ةض ةػػة تطػػرر الريػػا ح 

ة الخرػػػا ية فػػػن الترػػػر الاػػػديث لةراجػػػه ذلػػػؾة  ػػػـ أاػػػارؿ التتػػػرؼ عاػػػ  ةاايػػػة اليػػػاةي
التا يـ الدرلن ردرره فػن التيػرية اليػاةية لتاػؾ الةأازعػاتة إرػافة إلػ  ايػتجضء رتيػايا 

ريفتػػرض البااػػث أف الريػػا ح  الرػػرء عاػػ  درر ةا ةػػة التػػدؿ الدرليػػة فػػن اػػذا الرػػدد.
ـ ت ثػذ رػفاة الدرليػة إ  فػن الترػر الاػديث اليػاةية رجػدت ةأػذ رجػد ااأيػاف رل أاػا لػ

فن ظح التأظيـ الػدرلنة ايػث بػدأت تتػرؼ ت تي ػات رريػا ح جديػد  بيػب  تطػرر ريػا ح 
الةأازعات رثطررتااة ةةا أرجػد إجةػاع درلػن عاػ  رػررر  ةراجاػة أيػبا  الأػزاع رتخايػح 

خرػػاء الػػدرلن ةثػػاطر  بػػ يضء أاةيػػه  بػػر  لاتا ػػيـ الػػدرلن برػػفة أرليػػة  ػػـ تفتيػػح درر ال
الةتة ػػح فػػن ةا ةػػة التػػدؿ الدرليػػةة باارػػافة إلػػ  ابت ػػار ريػػا ح جديػػد  ادار  األزةػػات 

 الدرلية ياةيا .
 أهمٍة اندراسة:

 ياظػػ  ةررػػرع التا ػػيـ ب اةيػػة  بيػػر  فػػن ةجػػاؿ الباػػرث الخاأرأيػػة الثارػػة بفػػض
ا بتتػاد  ات إلػ الأزاعات ذات الطبيتة الخاأرأية فن اذا الترر الذل اتجات فيه الةجتةت
الةشػػتر ة راػػح  عػػف التأػػث فػػن ةتالجػػة ةػػا يتتػػرض ةيػػير  تتارأاػػا فػػن تػػ ةيف ةرػػالااا

الاػػالنة رلػػذلؾ فػػ ف أاةيػػة  ةر ضتاػػا التػػن يفرزاػػا التفاعػػح الة تيػػث الػػذل يةيػػزف عرػػرأا
لاأزاعػػات التػػن فػػد تػػؤدل إلػػ   التا ػػيـ ترػػاان أاةيػػة الخرػػاء فػػن إيجػػاد الااػػرؿ الاايػػةة

 ضفات فن الةجتةتات البشرية.تت ير رفر الت
 :تهدف الدراسة إلى التعرف على :أهداف اندراسة

 .أيبا  أشرء ةأازعات الادرد الدرلية .1
 .أأراع ةأازعات الادرد الدرلية .2
 .بياف ةفاـر التا يـ رأأراعه رتةيزه .3
 .التترؼ عا  أياس الاجرء إل  التا يـ .4
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 .بياف الخر  االزاةية لاتا يـ .5
 دؿ الدرلية.بياف فر  ةا ةة الت .6

 منهج اندراسة:

أأار فن درايتأا إلػ  ةػأات تااياػنة ةخػارفة فاػر تااياػن  عتةادأػا عاػ  درايػة  ػح 
أػػػػص يتتاػػػػق بالةأازعػػػػات الدرليػػػػة فػػػػن الخػػػػاأرف الػػػػرطأنن رالتشػػػػريتات األثػػػػر ن رالخػػػػراأيف 

ت الدرليةة را تفافيات الدرليةة ةػع يػرد ةفرػح لةثتاػث اآلليػات الةتااػة لتيػرية الةأازعػا
الدرليػػة بػػالطرؽ اليػػاةية الخرػػا يةة إلػػ  جاأػػ  عػػرض اآلراء الفخايػػة الةثتافػػة اػػرؿ تاػػؾ 
بػػػراز ةػػػا يػػػأجـ عأاػػػا ةػػػف رػػػتربات ريػػػبح التتاػػػ  عاياػػػان  اآلليػػػات الةتااػػػة رتخييةاػػػان را 

 ةدعةيف ةا أتررح إليه ةف آراء بالتديد ةف أا اـ الخراء رالتا يـ الدرلن.
باػػػث عاػػػ  تأػػػارؿ ةررػػػرع الريػػػا ح اليػػػاةية راػػػر ةػػػأات ةخػػػارفن ايػػػث   يخترػػػر ال

أةػػا أتأارلػػه فػػن التديػػد ةػػف األأظةػػة الخاأرأيػػة الةثتافػػة  الخرػػا ية ظػػح أظػػاـ فػػاأرأن رااػػدن را 
 الأظػػاـ الخػػػاأرأن الضتيأػػػنن رالجرةػػاأنن راألأجاري يػػػرأنن رل ػػػح أظػػاـ فايػػػفته رفاػػػراه التػػػن 

اػث عاػ  تاػؾ األأظةػة الخاأرأيػة يأفرد باا عف ايره ةف األأظةة األثر ن  ةا لـ يخترر الب
الةثتافػػة بػػح تطرفأػػا إلػػ  ةػػا يجػػرل عايػػه التةػػح فػػن ا تفافػػات الدرليػػةة رالتررػػيات الةتػػد  

 .ياف ا ةف فبح الاي ات رالةأظةات الدرلية الةتأية بتاؾ الةأازعات رفراء التا يـ الدرلن
 اندراسات انسابقة:

 األبحاث:  -

ي، الف ااار ال ااار  ,الجنأئياااة الد لياااة عشاااد ال د ااا د: ال د  اااة عباااأس  شااا   اااأ    .1
 م.0211, 77, ع02 ج  ر ز بد ث ال ر ة -القيأدة العأ ة ل ر ة ال أرقة

يػػة الدرليػػة ربيػػاف الفػػرؽ تاػػدؼ اػػذه الدرايػػة إلػػ  إلخػػاء الرػػرء عاػػ  الةا ةػػة الجأا 
بيأاػػػا ربػػػيف ةا ةػػػة التػػػدؿ الدرليػػػةة  ةػػػا تاػػػدؼ الدرايػػػة إلػػػ  ا طػػػضع عاػػػ  الةةاريػػػات 
الخرػػػػا ية لاػػػػذه الةا ةػػػػة ثػػػػضؿ الفتػػػػر  الةارػػػػية ربيػػػػاف إذا  اأػػػػت ةةاريػػػػتاا ذات طػػػػابع 
ييايػػػن يػػػؤ ر عاػػػ  درراػػػا الخػػػاأرأن فػػػن ةراجاػػػة الجػػػرا ـ رػػػد ااأيػػػاأيةة رفػػػد تررػػػات 

التػػػػ  ير الييايػػػػن البػػػػالم لاػػػدرؿ عاػػػػ  ةةاريػػػػة الةا ةػػػػة لأشػػػػاطاا الخػػػػاأرأن  الدرايػػػة إلػػػػ 
رأررت الدراية ب اةية الأظر إلػ  الةتػايير الدرليػة الةاػدد  لضثترارػات الخاأرأيػة فػن 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%87
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%22&type=JournalTitle
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إطػػػار ا تفافيػػػات الدرليػػػة ةػػػف أجػػػح الأاػػػرض بالةا ةػػػة باعتباراػػػا أدا  فاأرأيػػػة ااةػػػة فػػػن 
  .الةجتةع الدرلن

 د لياة, فأ ضاأ  العقا د ال  نأزعاأ  التد ايم   ساةلة لفا  الب  ري: نرجس  .0
 م.0212, 11ع ق، جلة الدق 

أف يػاطة الةا ػـ تثتاػث فاػر يتةتػع بيػاطة تخديريػةة فخػد يتاػف فيػد التخػد رفػد يخػـر 
بتتػػديح بتػػض أا اةػػه بايػػث يرفػػع الرػػرر الفػػادح الػػذل تتػػرض لػػه الطػػرؼ الػػذل تػػ  ر 
التزاةه باألاداث التن رفتتة رةف  ػـ فػالاجرء إلػ  التا ػيـ يتػد الاػح األأيػ  ةػف رجاػة 
أظرأا فن اذه الاالةة ةع إعطاء لاةا ـ الارية ال اةاة فن تخدير ااجراء الػذل ية ػف أف 
يتثػػذه ر  يشػػتر  فػػن اػػذه الاالػػة أف يتفػػق األطػػراؼ عاػػ  الاجػػرء إلػػ  اػػذه الريػػياة ثػػضؿ 

 .ي فن رجرد أص تا يـ عاـ فن التخد ييةأل بالاجرء إليهفتر  التفارضة إذ 
 ال قف  سةلة سل ية: لفا  بعا  ال نأزعاأ  اش  الخةر: السةد  ص فى  د د .2

الج عية العل ية للبدا ث  الدراساأ   , جلة العل م القأن نية  السيأسية, الد لية
 .م0211, 8, ع 1 ج اإلستراتةجية،

اػة بالأيػبة ألاةيػة ةررػرع الدرايػةة تتررػأا ل يفيػة اعتبػار الرفػث فػن فن رفاات تتػد فاي
الأظػػػػاـ اايػػػػضةن ريػػػػياة يػػػػايةة لفػػػػض ةأازعػػػػات الاػػػػدرد الدرليػػػػة التربيػػػػةة فػػػػن  ض ػػػػة ةبااػػػػث 
ثررأا األرؿ أظػاـ الرفػث فػن اايػضـ ةػف ايػث الةتأػ  رالةبأػ  راألر ػاف رالشػرر ة راأتايأػا 

يػػبيح التا ػػد( راػػر التتريػػث الةتفػػق عايػػه ةػػف فبػػح فخاػػاء إلػػ  أف الرفػػث اػػر )تابػػيس األرػػح رت
اايػػضـة رفػػن الةباػػث ال ػػاأنة الريػػا ح اليػػايةة لفػػض الةأازعػػات فػػن الخػػاأرف الػػدرلن الةتارػػر 
الخيأػػػا الرػػػرء عاػػػ  الةأازعػػػات الدرليػػػة فػػػن الخػػػاأرف الػػػدرلن الةتارػػػرة ررأيأػػػا أأاػػػا أةػػػا ةأازعػػػات 

أأاػػػا شػػػةات  افػػػة أرجػػػه التضفػػػات الدرليػػػة فػػػن الةجتةػػػع فاأرأيػػػة رأةػػػا ةأازعػػػات ييايػػػيةة ررجػػػدأا 
الدرلنة رأأاا زادت ةع زياد  عػدد الػدرؿ فػن الةجتةػع الػدرلن التػن باتػت أ  ػر ةػف ةا ػة رتيػتيف 
درلػػػةة ةةػػػا أد  إلػػػ  زيػػػاد  ةجػػػا ت التضفػػػات الدرليػػػة التػػػن شػػػةات  افػػػة أرجػػػه الايػػػا  الييايػػػية 

خافيػػػػةة ربيأػػػػا الريػػػػا ح اليػػػػايةة لفػػػػض الةأازعػػػػات فػػػػن رالتيػػػػ رية را فترػػػػادية را جتةاعيػػػػة رال 
الخػػػػاأرف الػػػػػدرلن الةتارػػػػرة عاػػػػػ  جػػػػزأيف األرؿ  ػػػػػاف لاريػػػػا ح اليػػػػػاةية الترفيػػػػق رالةفاررػػػػػات 
رالرياطة رالتاخيق رالتا يـة رفن الجػزء ال ػاأن بيأػا درر الةأظةػات الدرليػة اافايةيػة ة ػح جاةتػة 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%B3
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Record/523688
https://search.mandumah.com/Record/523688
https://search.mandumah.com/Record/523688
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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 تاػػػاد األفريخػػػنة رفػػػن ال الػػػث الػػػذل يتػػػد الةاػػػرر الػػػدرؿ التربيػػػة رةأظةػػػة الةػػػؤتةر اايػػػضةن را
الػػػر يس لادرايػػػة أررػػػاأا  يفيػػػة اعتبػػػار الرفػػػث ريػػػياة يػػػاةية لفػػػض بتػػػض الةأازعػػػات الدرليػػػةة 
ثارػػة ةأازعػػات الاػػدردة ررجػػدأا أأػػه ةػػف الةة ػػف أف يطبػػق الةا ػـػ الػػدرلن أر اي ػػة الةا ةػػيف 

الاػػػػدرد الدرليػػػػةة التػػػػن ي ػػػػرف الأظػػػػاـ الخػػػػاأرأن اايػػػػضةن رثارػػػػة الرفػػػػث فػػػػن فػػػػض ةأازعػػػػات 
الثػػػضؼ فياػػػا عاػػػ  ةا يػػػة يابيػػػة أر ةيػػػاه ظاػػػر باػػػا  ػػػررات تتديأيػػػة رثارػػػة البتػػػررؿ رالتػػػاز 
الطبيتنة بايث تظػح ةا يػة التػيف ةاػح الثػضؼ ةا يػة ةشػتر ة ريػتـ تخيػيـ أر أأفػاؽ التا ػد فػن 

خػاأرأن الػدرلن بػح أف ةشررعات ةشتر ةة ررأيأا أف التشػريع اايػضةن لػيس اريبػا  عاػ  الأظػاـ ال
الةجاةيع التاةية الدرلية أفرت ب ف الأظػاـ رالتشػريع اايػضةن ةأايػ  رية ػف تطبيخػه فػن الخػاأرف 
الػػدرلنة  ػـػ أرردأػػا اػػا ت تطبيخيػػة عاػػ  الاػػدرد التربيػػة راايػػضةيةة ية ػػف تطبيػػق أظػػاـ الرفػػث 

 .اايضةن عاياا رثارة الةأاطق الةشتر ة الةرجرد  فن الرطف التربن
 جلااة الدقاا ق  العلاا م   ثااأر ,  د ليالتجااأري الاا تد اايمعشااد القااأدر: ال بألعبااأس .1

 .0212, 09ع أن عأ  ر بألجلفة,جأ عة زية، اإلنسأني
يتتبػػػػر التا ػػػػيـ عدالػػػػة ثارػػػػة ربةخابػػػػحة تاػػػػدؼ إلػػػػ  اػػػػح الأزاعػػػػات التجاريػػػػة عػػػػح 
الةيػػتر  الػػدرلن رالتػػن تػػـ تخػػديةاا ةػػف األطػػراؼ الةتأازعػػةة ر ػػح اػػذا فػػن إطػػار ااتػػراـ 
ةبػػػػادق الخػػػػاأرف.   يرجػػػػد تتريػػػػث ريػػػػةن لاتا ػػػػيـ إ  اأػػػػه يتةيػػػػز بػػػػػ: التا ػػػػيـ آليػػػػة لاػػػػد 

التا ػيـ  -التا يـ ررا ن )يػتـ تتيػيف رفبػرؿ الةا ػـ ةػف األطػراؼ الةتأازعػة -عاتالةأاز 
إجػػراء ثػػاص يأتاػػن التا ػػيـ بخػػرار أاػػا ن رتأفيػػذل ياػػدد اخػػرؽ رالتزاةػػات األطػػراؼ رفػػن 
االػػة اةتأػػاع أاػػد األطػػراؼ عػػف ا لتػػزاـ با ػػـ التا ػػيـ فػػية ف لاطػػرؼ ال ػػاأن الاجػػرء إلػػ  

عػػف الررػػا الرػػريأل ألطػػراؼ الأػػزاعة ريتػػرد أجااػػه عاػػ  اليػػاطة التاةػػة. يتبػػر التا ػػيـ 
الةيتر  الدرلن إل  يرعة ااجراءات التن يتةيز باا ةخارأػة ةػع الخرػاء التػادلة إرػافة 
إل  اأه تتبير عف الترازف بيف الخطاع الثاص رالخطاع التاـ الذل يرػةف فتاليتػهن تتتبػر 

يايػن لاخراعػد ااجرا يػة التػن ية ػف أف لجأة األةـ الةتاد  لخاأرف التجار  الدرلية ةردر أ
تتفق عاياا األطراؼ الةتأازعة ةف اجح اليير الايف لتةايػة التا ػيـ فػن إطػار التضفػات 
التجارية لاػذه األطػراؼن يجػ  تةييػز التا ػيـ التجػارل الػدرلن عػف التا ػيـ الػرطأن رذلػؾ 

 .ل رف التا يـ الرطأن يثرع لخراعد التشريع الرطأن درف ايراا

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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الخاااأ: ا: الاااد ر القضاااأئي  امست اااأري ل د  اااة العااادل الد ليااااة,   دأسااان .5
 م.2021,  لدق, 12ع أدة البدث العل ي,  ج -الجأ عة األردنية

ياػػػدؼ اػػػذا الباػػػث إلػػػ  إلخػػػاء الرػػػرء عاػػػ  درر ةا ةػػػة التػػػدؿ الدرليػػػة باعتباراػػػا 
الجاػػاز الخرػػا ن الر ييػػن لمةػػـ الةتاػػد ة  ةػػا ياػػدؼ إلػػ  إبػػراز األاةيػػة ال بيػػر  لاػػدرريف 
الخرا ن را يتشارل الاذيف ترطاع باةا الةا ةةة أثذا  بتػيف ا عتبػار عضفػة الةا ةػة 

اشػػار ة إلػػ  أأػػه ربػػالراـ ةػػف أف الةا ةػػة   تةاػػؾ يػػاطة الرفابػػة بػػاألةـ الةتاػػد . تجػػدر ا
الخرا ية عا  فرارات األجاػز  الييايػية لمةػـ الةتاػد ة إ  أأػه ية ػف لاةا ةػة أف تباػث 
فن ةشررعية الخرارات الرادر  عف اذه األجاز  فػن ةتػرض فياةاػا بالةاػاـ الةر اػة إلياػا 

ةتاػػد ة رعايػػه فػػ ف اػػذه الدرايػػة يػػتخـر بتاايػػح بةرجػػ  أظاةاػػا األيايػػن رةي ػػاؽ األةػػـ ال
بتػػػض الخرػػػايا راآلراء ا يتشػػػارية ذات الخيةػػػةة التػػػن ةاريػػػت فياػػػا الةا ةػػػة أرعػػػا ةػػػف 

 .الرفابة الخرا ية عا  أعةاؿ األجاز  الييايية لاةأظةة
ع اار إشااراحيم دسااةن: اتفااأق التد اايم, النقأبااة العأ ااة ألعضااأ  حةئااة التاادريس  .2

 م.0217, 02 عي, لةشيأ, عالجأ عي,  جلة الجأ
تياا اذه الدراية الررء عان اتفػاؽ التا ػيـ تطبػق عايػه الشػرر  الةررػرعية رفػق 
الخراعػػد التاةػػةة فضبػػد ةػػف الررػػاء رالةاػػح راليػػب ة ل ػػف ثرررػػية اػػذا ا تفػػاؽ تطابػػت 
أف ي رف ة تربا ة ذلؾ يؤ د أف لاذا ا تفاؽ شررطا  ةرررعية رأثر  ش ايةة ريرتػ  اػذا 

فػػاؽ آ ػػارا  عاػػ  طرفيػػهة رفػػق ةػػا تخرػػن بػػه الخراعػػد التاةػػةة إ  أف ذاتيتػػه رثرررػػيته ا ت
جتات ا ريف له أاداةا يابن راآلثػر إيجػابنة رأعطػ  اػذا ا تفػاؽ لطرفيػه دفتػا ة اثتاػث 
ارؿ ت ييفهة ةةا يتأن اأه ةػف الرػت  إدثالػه فػن رااػد ةػف الػدفرع الةتررفػةة ريأخرػن 

يأػه راأتخػاده بػالبطضفة  ةػا يأخرػن إذا اخػق ادفػه رتػـ تأفيػذه اتفاؽ التا يـ لثاح فػن ت ر 
بتيػػرية الأػػزاع عػػػف طريػػق التا ػػيـة ريأخرػػػن لتػػدـ تأفيػػذه با أفيػػػاخ  يػػتاالة التأفيػػػذ أر 
بالفيد بيب  عػدـ التأفيػذ لثطػ  فػاـ بػه أاػد طرفيػهة راف  اأػت ثرررػيته تجتاأػا أتتخػد 

فاألفرػػػح تأفيػػذه بتاخيػػػق ادفػػػه رتيػػػرية    فا ػػد  ةػػػف الفيػػػدة ألأػػػه يػػيؤدل إلػػػ  اأاضلػػػهة
الأػػزاع عػػف طريػػق التا ػػيـة ةػػا لػػـ ت ػػف اأػػاؾ ايػػتاالة فػػن التأفيػػذة ريأاػػح اتفػػاؽ التا ػػيـ 

 .ب راد  طرفيهة ألأه  ةا يتفخاف عا  ت ريأه بدايةة فد يتفخاف عا  اأاضله اأتااء

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A8%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A8%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86
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 انرسائم انجامعٍة: -

 اايم الااد لي  الاا  ني  ااي دراسااة الااد ت ر حةااثم  صاا فى ساالي أن بعناا ان  التد .1
 لياااة « دراساااة  قأرناااة رساااألة د تااا را   ن ااا رة -الفقااا  اإلسااال ي  القاااأن ن 

ن اار  « م0222 -حااا1122جأ عااة  م در ااأن اإلساال ية « ال ااريعة  القااأن ن 
  د  دني.«  ر ة الجزيرة لل بأعة  الن ر ال دد دة« م0227شتأريخ 

 أاتػػر  البػػا  األرؿ ةأاػػا «رػػفاة رترػػةأت  ض ػػة أبػػرا  511جػػاءت الريػػالة فػػن 
البػا   عا  ةفاـر الأظرية التاةة لاتا يـ الدرلن رال اأن تأارؿ أر ػاف التا ػيـة بيأةػا جػاء

طػػرؽ أخرػػهة طػػرؽ تأفيػػذهة راػػذه  -راف فػػرار التا ػػيـ: إجػػراءات رػػدررهال الػػث تاػػت عأػػ
األبػػػرا  تة ػػػح الةاػػػارر األيايػػػية لادرايػػػة راػػػ  ةفرػػػاة فػػػن ةاػػػارر فرعيػػػة فػػػن فرػػػرؿ 

 ااث رةطال .رةب
تةيزت الدراية بةأات عاةػنة ايػتطاع البااػث أف يتخػد ةػف ثضلػه ةخارأػة بػيف ةبػادق الفخػه 

 اايضةن رفراعد الخاأرف الةتارر فن الةجاليف الدرلن رالرطأن. رتررح إل  أتا ت أاةاا:
أف لافخه اايضةن أظاةػا  لاتا ػيـ ترػةف ةبػادق ترػاأل أيايػا  لفػض الةأازعػات  -

ةيػػػتر  الػػػرطأن أر عاػػػ  الةيػػػتر  الػػػدرلن   اثػػػتضؼ بيأاػػػا ربػػػيف يػػػراء عاػػػ  ال
 فراعد الخاأرف الةتارر.

أف أظاـ التا يـ فن فػض الةأازعػات اػر أظػاـ ةيػتخح عػف الأظػاـ الخرػا ن ةػع  -
 رجرد بتض عأارر التشابه.

أف أظاـ التا يـ فػن فػض الةأازعػات بػيف األفػراد رالجةاعػات عرفتػه الةجتةتػات  -
 تاا لاأظاـ الخرا ن.البشرية فبح ةترف

  ترجػػد فراعػػد إجرا يػػة ةاػػدد  ليػػير الةاا ةػػات: فرػػا ية  اأػػت أر تا يةيػػة فػػن  -
الفخػه اايػضةن رالةبػػدأ فيػه أف  ػػح طريػق ية ػػف أف ياخػق التدالػػة ية ػف يػػار ه: 

 بثضؼ الخاأرف الةتارر الذل أظـ ةي لة ااجراءات بايتفارة.
 : قد تقدم البأدث بعدد  ن الت صيأ   ح هأ

رػػػػررر  تطػػػػرير ا تفافيػػػػات الةبرةػػػػة بػػػػيف الػػػػدرؿ اايػػػػضةية باػػػػدؼ أف يرػػػػةف  -
 التا يـ  ريياة لفض الةأازعات بيأاا فن إطار التتارف ا فترادل رايره.
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إأشػػاء ةا ةػػة عػػدؿ إيػػضةية تػػؤدل ذات التػػرض الػػذل تؤديػػه ةا ةػػة التػػدؿ الدرليػػة  -
 ةرادفة عا  أظاةاا.رةأااا ياطة التا يـ ا ثتيارل بيف الدرؿ اايضةية ال

تشجيع فياـ ةرا ز تا يـ ثارة فػن الباػداف التربيػة راايػضةية  افػة ةرا ػز إلػ   -
 ةا ار فا ـ.

دراسة البأدث عجشنأ عشد هللا عجشنأ   حي عبأرة عن رساألة د تا را  :ةار  ن ا رة  .0
 جأزة ب عهد بدا ث  دراساأ  العاألم اإلسال ي التاأبم لجأ عاة  م در اأن اإلسال ية 

جرا ات  دراسة  قأرنة .0212 -حا1121خ شتأري  م بعن ان:  اتفأق التد يم  ا 
رػػفاة ةرزعػػة عاػػ   ض ػػة أبػػرا : األرؿ ةأاػػا  630اػػن ريػػالة رػػثةة جػػاءت فػػن 

تات عأراف )اتفاؽ التا يـ رشػرر  اثتيػار أعرػاء اي ػة التا ػيـ( أةػا البػا  ال ػاأن جػاء 
رفيػه «   ال الػث فػرار اي ػة التا ػيـتات عأراف )إجراءات الدعر  التا يةية( رتأػارؿ البػا

رردت تفارػػيح عػػف اجيػػة الخػػرار رريػػا ح تأفيػػذه رالخػػاأرف الراجػػ  تطبيخػػه عاػػ  إجراءاتػػه 
 رعا  ةرررع الأزاع.

  نهى البأدث بدث  شخأت ة   يلة  عدد  ن النتأئج  نهأ:
يتػد إرػافة ةاةػة لاأظػاـ التشػريتن  2005أف ردرر فػاأرف التا ػيـ اليػرداأن ليػأة  -

 رداأن رالذل ترةف ةاد  أرت عا  التا يـ الدرلن اثترر عا  تتريفه.الي
رفػػد أجػػازه ريػػرؿ ا س رةاريػػه فبػػح « عػػرؼ التػػر  فبػػح اايػػضـ أظػػاـ التا ػػيـ -

 البت ة راث عايه رأفره بتد بت ته.
اتفاؽ التشريع اليػرداأن ةػع ةتظػـ التشػريتات الرطأيػة األثػر  عاػ  اجيػة فػرار  -

  يـ بةجرد ردرره رعدـ جراز ايت أافه.التا
اتفػػػػاؽ التشػػػػريع اليػػػػرداأن ةػػػػع ةتظػػػػـ التشػػػػريتات الرطأيػػػػة عاػػػػ  عػػػػدـ إثرػػػػاع  -

 الةيا ح الجأا ية إل  التا يـ  ةا تخدـ البااث بترريات أاةاا:
  أف يفػػرد الةشػػرع اليػػرداأن أرػػا  ثارػػا  ياػػدد برػػرر  فاطتػػة الةرفػػث ةػػف

يػػػاةيف تجأبػػػا  لضجتاػػػادات التػػػن فػػػد تا ػػػيـ الةػػػرأ  راألجأبػػػن فػػػن أزاعػػػات الة
 ترر بالتةاية التا يةية.
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  رػػػػػررر  فرػػػػػح ةػػػػػراد التا ػػػػػيـ الةرػػػػػةأة فػػػػػن فػػػػػاأرف ااجػػػػػراءات الةدأيػػػػػة
اليػػػػرداأن رأل ةػػػػراد أثػػػػر  ررػػػػةاا إلػػػػ  فػػػػاأرف التا ػػػػيـ اليػػػػرداأن ليػػػػأة 

اتػػػ  إدراج ةػػػاد  التا ػػػيـ رػػػةف ةػػػراد الب ػػػالرريرس فػػػن  ايػػػات « ـ2005
 ةف ةراد الةتادلة. الخاأرف راعتباره ةاد 

 حتمٍة انمنازعات عهى انصعٍد اندونً: 

ةع تزايد أعداد الدرؿ فن الةجتةع الدرلنة ايث باتت أ  ر ةػف ةا ػة رتيػتيف درلػةة 
رتتدد رتشابؾ الةرالأل بيف الدرؿ أعراء الةجتةع الدرلنة فخد اةتدت آفػاؽ التتػارف بػيف 

ادية را جتةاعيػػػػة رال خافيػػػػةة رةػػػػع اػػػػذه الػػػػدرؿ ل افػػػػة ةجػػػػا ت الايػػػػا  الييايػػػػية را فترػػػػ
التطرر الةػذاح رالةتيػارع فػن ت أرلرجيػا ا ترػاؿة اتػ  أرػبأل التػالـ فريػة رااػد ة زادت 

رريػا حة رةػع تاػريـ ايػتثداـ الخػر  فػن التضفػات  الةأازعات الدرلية  ةا ر يفػا رةررػرعا  
رفػػن ةرا يػػق الةأظةػػات الدرليػػةة بالةػػاد  ال اأيػػة الفخػػر  الرابتػػة ةػػف ةي ػػاؽ األةػػـ الةتاػػد ة 

الدرليػػػة اافايةيػػػةة رالت  يػػػد عاػػػ  رػػػررر  الاجػػػرء إلػػػ  الريػػػا ح اليػػػاةية لفػػػض الةأازعػػػات 
الدرليػػةة أرػػبأل ذلػػؾ ةػػف الخراعػػد التاةػػة/ اآلةػػر  فػػن الخػػاأرف الػػدرلن الةتارػػرة رالتػػن   
يجػػػػرز ةثالفتاػػػػا أر اتػػػػ  ا تفػػػػاؽ عاػػػػ  ةثالفتاػػػػا ةػػػػف فبػػػػح أشػػػػثاص الخػػػػاأرف الػػػػدرلن 

أل اتفػػػػاؽ أر اأتاػػػػاؾ لاػػػػذه الخاعػػػػد  بػػػػاطض  بطضأػػػػا ةطاخػػػػا أل ةأتػػػػدةاة ة ريخػػػػع الةتارػػػػر
ة رةػػف أاػػـ األاػػداؼ (1)ريتتبػػر فتػػض  ةاديػػا    يرتػػ  عايػػه الخػػاأرف الػػدرلن أل آ ػػار فاأرأيػػة

الأزاعػاتة ريتجاػ  ذلػؾ فػن الايارلػة  التػن ييػتن الخػاأرف الػدرلن إلػ  تاخيخاػا اػر ةتالجػة 
ذا ةا رفتػت ةأازعػة بالفتػح ف أػه يػرفر الريػا ح اليػاةية  درف رفع اذه الةأازعات ابتداءة را 
 .(2)لتيرية اذه الةأازعات

فأشػػر  الأزاعػػات بػػيف الػػدرؿ اػػر لػػيس بػػاألةر الجديػػدة ل ػػف األةػػر الةيػػتادث اأػػا يتة ػػح 
 (3)اتفافيػػات جأيػػثة ػػح . فػػن الريػػا ح اليػػاةية التػػن ية ػػف برايػػطتاا اػػح ة ػػح اػػذه الأزاعػػات

ربررتر رلاػػػا اارػػػافن األرؿ  1949ر  )بةػػػا فػػن ذلػػػؾ ا تفافيػػػات األربػػع لتػػػاـ الةتتاخػػة بػػػالا
 .(4)( الةتاادات الر ييية التن تأطبق عا  الأزاعات الةيااة الدرلية1977لتاـ 

رتتبػػػايف الأزاعػػػات الدرليػػػة رتثتاػػػث األيػػػبا  الةؤديػػػة إلياػػػاة فاأػػػاؾ ةجػػػرد اثتضفػػػات 
ت تػؤدل إلػ  تػر ر راات ػاؾ درلػن األةػر الػذل بييطة بيف الػدرؿة ربالةخابػح ترجػد ةأازعػا
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ة فة ػح اػذه الةأازعػات فػن الةارػن  اأػت تػؤدل (5)يترض الياـ راألةػف الػدرلييف لاثطػر
إلػػ  أشػػر  الاػػرر  بػػيف الػػدرؿة ل ػػف الررػػع اآلف اثتاػػث ةػػع تطػػرر التاػػـ رالت أرلرجيػػة 

ح بدياػة عػف ثارة فن رأاعة األيااة األةر الذل دفع بالدرؿ إلػ  اليػتن ايجػاد ريػا 
ايتثداـ الخر  لاح أزاعاتااة اذه الريا ح ت رف يػاةية رتررػ  جةيػع األطػراؼ الةتأازعػة 

 .(6)ربش ح يريع
لاػػذا ت ا فػػت جاػػرد الػػدرؿ ريػػتت إلػػ  تشػػ يح ةأظةػػة عالةيػػة اايتاػػا األيايػػية أبػػذ 
الارر  بيف الدرؿ رتاريةاا رالاجرء إل  ريا ح بدياة ارارية رياةيةة إ  راػن ةأظةػة 
األةـ الةتاد  ايػث تػـ الػأص فػن ديباجػة ةي ػاؽ اػذه الةأظةػة عاػ : رأاػف شػتر  األةػـ 
الةتاد  رفد أليأػا عاػ  أأفيػأا أف أأخػد األجيػاؿ الةخباػة ةػف ريػضت الاػر  التػن فػن ثػضؿ 

 .(7)جيح رااد جابت عا  ااأياأية ةرتيف أازاأا يتجز عأاا الررثر
أازعػػػات الدرليػػػة فػػػن الخػػػاأرف الػػػدرلن لػػػذلؾ بػػػات تطبيػػػق الريػػػا ح اليػػػاةية لفػػػض الة

الةتاررة رررر  اتةيةة  بد ةف الاجػرء إلياػا لفػض  افػة الةأازعػات الدرليػةة ةػع التاػـ 
ب ف الريا ح الياةية لـ ت ت عا  يبيح الارر فػن الخػاأرف الػدرلن الةتارػرة بػح ذ راػا 

ال اأيػةة رطالػ  الػدرؿ ةي اؽ األةـ الةتاد  عا  يبيح الة اؿة فن الفخر  ال ال ة ةػف الةػاد  
األعراء أف يفررا ةأازعاتاـ الدرلية بالريا ح الياةية عا  رجػه   يجتػح اليػاـ راألةػف 
رالتػػػػدؿ الػػػػدرلن عررػػػػة لاثطػػػػرة رفػػػػن الفرػػػػح اليػػػػادس ةأػػػػه تاػػػػت عأػػػػراف )فػػػػن اػػػػح 

( التػن أرػت عاػ  )يجػ  عاػ  أطػراؼ أل أػزاع ةػف شػ ف 33الةأازعات يػاةيا( بالةػاد  )
افػػػل اليػػػاـ راألةػػػف الػػػدرلن لاثطػػػر أف ياتةيػػػرا ااػػػه بػػػادق ذل بػػػدء ايػػػتةراره أف يتػػػرض 

بطريق الةفاررة رالتاخيػق رالريػاطة رالترفيػق رالتا ػيـ رالتيػرية الخرػا يةة أر أف ياج ػرا 
 .(8)إل  الر ا ت رالتأظيةات اافايةية(

 

 مراحم تطىر انتحكٍم اندونً:

 أه فن الرفػت ذاتػه رااػد  ةػف رار التا يـ اليـر ةف أاـ أدرات الخاأرف الةتاررة ف
ةش ضتهة بيب  ةا ي يره ةف ةيا ح بالتة التتخيػد فػن الف ػر الخػاأرأن الةتارػر بيػب  ةػا 
أ ارتػػػه طبيتتػػػهة ةػػػف جػػػدؿ رأخػػػاش فخاػػػن رايػػػعة رايػػػر ذلػػػؾ ةػػػف ااشػػػ ا ت التػػػن تةػػػس 

 .(9)ةرالأل الةتخاريفة رتأت س يابا عا  طبيتة عضفات األفراد رةتاةضتاـ
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رجػػرد ةأازعػػات فػػن أل ةجػػاؿ ةػػف ةجػػا ت الايػػا  ظػػاار  طبيتيػػة أظػػرا تتػػد ةيػػ لة 
ألف التتاةػػػح را ات ػػػاؾ بػػػيف األشػػػثاص فػػػن أل ةجتةػػػع ةػػػف الةجتةتػػػات  بػػػد رأف يرلػػػد 
رػػػػػداةات رثضفػػػػػات بيػػػػػأاـ أتيجػػػػػة لةرػػػػػالااـة ربالتػػػػػالن فػػػػػ ف التضفػػػػػة بػػػػػيف األطػػػػػراؼ 

ف ظاػػػرت ايػػػأة فػػػن بػػػداي تاا إ  أأاػػػا يػػػرعاف ةػػػا الةتفاررػػػة فػػػن إطػػػار التخػػػرد الدرليػػػة را 
ذلػؾ أف ةرااػة الةفاررػات أر الةرااػة  .(10)تتبدؿ أتيجة لتتػارض الةرػالأل بػيف الطػرفيف

اليابخة عا  إبراـ التخد تتد ةف أاـ ةراااه رأثطراػا عاػ  ااطػضؽ لةػا تاتػرل عاػ  أاػـ 
لػت رةتظـ ا لتزاةات راخرؽ طرفن التخد ربةا يأش  عأه ةف ةش ضت فاأرأية عديػد  ةازا

ت ير ال  ير ةف ااش ا ت رةأاا ةا يتتاق بأطاؽ رأرع الةيػؤرلية الةدأيػة التػن تأشػ  عػف 
الطػػرؼ الةتيػػب  فػػن االػػة عػػدـ باػػرغ التايػػة ةػػف الةفاررػػات راػػن إبػػراـ التخػػد الةأشػػردة 
رةف أاـ اذه الةش ضت الخاأرأية رأ  راا رفرعا فن الايا  التةاية رثارة فػن ةفاررػات 

 .(11)درليػػة ةشػػ اة فطػػع ةفاررػػات التخػػد بيػػرء الأيػػة ربػػدرف يػػب  جػػدلعخػػرد التجػػار  ال
رةةػػػا زاد أاةيػػػة الةيػػػ لة عةخػػػا ربتػػػدا ذلػػػؾ التأػػػرع ال بيػػػر رالتطػػػرر الةرػػػطرد فػػػن أشػػػ اؿ 
رأأةا  التخرد الدرلية رالدرر الذل أربات تخػـر بػه الةخػار ت األجأبيػة فػن ةجػاؿ التأةيػة 

ة اأيػػة أشػػر  أزاعػػات ةػػف رفػػت آلثػػر رال ةتتاخػػة بةفاررػػات التخػػرد التػػن تػػربا بيػػأاـة را 
رةػػع التيػػايـ بالةشػػا ح التػػن يتاأياػػا فرػػاء الدرلػػة فخػػد باتػػت تظاػػر أاةيػػة التا ػػيـ بشػػ ح 

 .جان  ريياة لتيرية الةأازعات الأاش ة عأاا
 ماهٍة محكمة انعدل اندونٍة

 تمهٍد: 

أتػا ت الأزاعػات  يش ح إأشاء الةاػا ـ الدرليػة أاػد أيػالي  األةػـ الةتاػد  فػن ةتالجػة
الةيػػػااة ايػػػر الدرليػػػة رذلػػػؾ برػػػفتاا ريػػػياة لةضاخػػػة ةرت بػػػن اأتاا ػػػات الخػػػاأرف الػػػدرلن 
لاخرؽ ااأياف رالخاأرف الدرلن ااأياأن فن زةف اذه الأزاعاتة اأت ػس ذلػؾ عاػ  يػبيح 

ةا ةػػة الجأا يػػة الدرليػػة ليرايػػضفيا اليػػابخة رالةا ةػػة الجأا يػػة الدرليػػة فػػن الة ػػاؿ فػػن ال
رارأػػػػدا رالةا ةػػػػة الثارػػػػة بيػػػػيراليرفن إذ  اأػػػػت عةايػػػػات التطايػػػػر الترفػػػػن رالػػػػديأن فػػػػن 

( S/RES/808 1993يرايػػضفيا اليػػابخة فػػد ايػػتدعت إرػػدار ةجاػػس األةػػف لخػػراره )
اليػػػابخة يشػػػ ح تاديػػػدا لايػػػاـ راألةػػػف  الػػػذل رأ  فيػػػه الةجاػػػس أف الررػػػع فػػػن يرايػػػضفيا

الػػػدرلييفة رفػػػرر إأشػػػاء ةا ةػػػة جأا يػػػة درليػػػة لةضاخػػػة الةيػػػ رليف عػػػف اأتاا ػػػات الخػػػاأرف 
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بػػػاد  جةاعيػػة رجػػرا ـ رػػد ااأيػػاأية ةطالبػػا األةػػػيف  الػػدرلن ااأيػػاأن ةػػف جػػرا ـ اػػر  را 
 S/RES/827) التػػاـ ب عػػداد تخريػػر اػػرؿ جراأػػ  إأشػػاء اػػذه الةا ةػػةة ف ػػاف الخػػرار

الػػذل اعتةػػد بةرجبػػه   اػػة تأظػػيـ الةا ةػػةة ر اأػػت اػػذه الةا ةػػة بةبػػادر  ةػػف  (1993
ةجاػػػس األةػػػف رلػػػيس بأػػػاء عاػػػ  طاػػػػ  ةػػػف الا رةػػػة اليرايػػػضفيةن ةةػػػا دفػػػع الةا ةػػػػة 
الفيدراليػػػػػة اليرايػػػػػضفية إلػػػػػ  رفػػػػػض ا عتػػػػػراؼ باػػػػػا رالتتاةػػػػػح ةتاػػػػػا ةتتبػػػػػر  ةةاريػػػػػتاا 

 .(12)رةيايا بييادتاا ثتراراا تدثض فن الشؤرف الداثاية 
 محكمة انتحكٍم اندائمة:

تخػػرر إأشػػػاء اػػذه الةا ةػػػة فػػػن ةػػؤتةر  اػػػال األرؿة رجتاػػت ر يتاػػػا اثتياريػػػة ألف  
 الدرؿ األعراء فرات أف تبخ  ار  فن ا ات اـ إل  أية اي ة أثر  تثتاراا.

ربػػػالرجرع إلػػػ  أرػػػرص اػػػذه ا تفافيػػػة يتبػػػيف لأػػػا أأػػػه لػػػيس لاػػػا ةػػػف رػػػفة الةا ةػػػة 
أةػػا اػػن ةجػػرد فا ةػػة ب يػػةاء أشػػثاص ةتيأػػيف يػػافا لاخيػػاـ ب عةػػاؿ  رالػػدراـ ايػػر ا يػػـة را 
الةا ةيف رتثتار ةف بيأاـ الدرلتاف الةتأازعتاف اي ػة التا ػيـ إذا رابتػا فػن ا لتجػاء إلػ  

 الةا ةة.
رتت لث اي ة التا يـ ةف ثةية أعرػاء تثتػار  ػح ةػف الػدرلتيف طرفػن الأػزاع ا أػيف ةأاةػاة  
تار اؤ ء األربتة عررا  ثاةيا  ت ػرف لػه الر ايػةة رةتػر ةا ةػة التا ػيـ الدا ةػة فػن  اػال ريث

ايث يرجد لاا ة ت  درلن  ابت يافػل   اػة ب يػةاء الةا ةػيف ريخػـر با ترػا ت ةػع الػدرؿة 
 ريديره ةجاس إدار  دا ـ رفد ي رف اذا التأرر الرايد فن دراـ الةا ةة.

التااي  رد   ااي اتفأقيااة محااأي ي  اان ت اا ين  (12)د اايم بأمسااتنأد إلااى  صاا ل الت
 ال عل  أ  التألية عنهأ:

ةػػػا يجػػػرز عررػػػه عاػػػ  التا ػػػيـ: ب ة ػػػاف الػػػدرؿ عػػػرض أل أػػػزاع عاػػػ  التا ػػػيـ  .1
اػرؿ تتيػيف الاػدرد  )ثضؼ ارؿ تفيير ةتااد  أر تطبيػق فاعػد  درليػةة أر أػزاع 

ء عاػػ  اتفػػاؽ األطػػراؼ بػػيف درلتػػيف أر أ  ػػر..(ة رالأػػزاع يتػػرض عاػػ  التا ػػيـ بأػػا
 الةتأازعةة رفد يتـ ذلؾ فبح الأزاع أر بتده أر فن إ أا ه.
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اي ػػة التا ػػيـ: لاػػدرؿ الةتأازعػػة  اةػػح الاريػػة فػػن اثتيػػار الاي ػػة التا يةيػػةة رفػػد  .2
جرت التاد  فن لجاف التا يـ الثارة عا  أف تت رف ةف ثةية ةا ةػيف تتػيف 

 ثاةيا ي رف ر ييا لاجأة. ح درلة ا أيف ةأاـ ريأتث  األربتة ا ةا 
ذا  .3 إجراءات التا يـ: تتخيد اي ة التا يـ بالةيا ح التػن يطاػ  إلياػا بالفرػح فياػاة را 

ف لػػـ  اػػدد الطرفػػاف الخراعػػد التػػن يفرػػح بةخترػػااا فػػن الأػػزاع تخيػػدت الاي ػػة  باػػا را 
 ياددا شي ا طبخت الاي ة الخراعد ال ابتة رالةتتارؼ عاياا فن الخاأرف الدرلن التاـ.

ر  يجرز لاي ة التا يـ أف تفرح فن الأزاع رفخا لخراعػد التدالػة رالخػاأرف الطبيتػن إ   
 إذا أجاز لاا الطرفاف ذلؾ.

ثتاةػػا ة أثاػػص إلػػ  أف ةبػػدأ اػػح الأزاعػػات الدرليػػة بػػالطرؽ اليػػاةيةة اػػر أاػػد ةبػػادق 
التأػػػػث الخػػػػاأرف الػػػػدرلن الةخبرلػػػػة عالةيػػػػا اتػػػػ  اآلفة راػػػػـ ةادرديػػػػة تطبيخػػػػهة إذ   يػػػػزاؿ 

رايتتةاؿ الخر  اةا اليػا ديف فػن فػض تاػؾ الأزاعػاتة رةػا اػدث رياػدث فػن درؿ أفريخيػا 
   .ثير دليح عا  ذلؾ

 ةا يج  عا  الةجتةع الدرلنة تفتيح آليػة الريػاطة لاػح الأزاعػات الدرليػةة رية أػه 
ةػػن فػػن إبػػراـ ةتااػػد  درليػػة تتتاػػق بالتا يػػػـ االزا -ةػػع تػػرفر الأيػػة رااراد  التاةػػة -أيرػػا

االة الأزاعات الثطير  التن فد تادد الياـ راألةف الدرلييفة رتثريح ةجاػس األةػف الػدرلن 
رػػالاية تأفيػػذ أا ػػاـ التا ػػيـ الرػػادر  فػػن اػػذا ااطػػار ةػػف أجػػح تاخيػػق اليػػالـ التػػالةن 
الةأشػػػردة رةػػػف الةةاريػػػات الدرليػػػة االيػػػا ة لاػػػح الأزاعػػػات الداثايػػػة عػػػف طريػػػق الريػػػاطة 

 األأظةة الاا ةة رالةتاررة.رالتفارض بيف 
إف اثػػػتضؼ الترػػػأيفات الفخايػػػة لريػػػا ح التيػػػرية اليػػػاةية لاةأازعػػػات رليػػػة ايػػػ  ي 
الةتيػػار فةأػػذ إريػػاء فراعػػد التتػػايش اليػػاةن الاػػديثة رالتػػن تاػػـر الاجػػرء لاػػح الثضفػػات 

 .الةيتخباية بالريا ح الياةية
طة آليػػػات ييايػػػية أر شػػػؾ إف يػػػت  الةجتةػػػع الػػػدرلن إلػػػ  اػػػح الأزاعػػػات برايػػػ ر 

دبارةايػية أر فرػا ية لتجأػ  تطػػرر اػذه الثضفػات إلػ  أزاعػػات ةيػااة ةػف أجػح الافػػا  
عاػػ  اليػػالـ فػػن التػػالـة ألػػف ةبػػدأ اػػح الأزعػػات الدرليػػة بػػالطرؽ اليػػاةية اػػر أتيجػػة اتةيػػة 



 الوسائل السلمية القضائية لتسوية المنازعات الدولية

 أحمد دمحم النبوي دمحم عبدالمنعم علي

 

656 

لةبػػدأ اظػػر ايػػتثداـ الخػػر  أر التاديػػد باػػا فػػن التالخػػات الدرليػػة الػػذل أرػػت عايػػه الةػػاد  
 .( ةي اؽ األةـ الةتاد 3( الفخر  )2)

إف ةبدأ اح الأزاعات الدرلية بػالطرؽ اليػاةيةة فػديـ فػدـ الةجتةػع الػدرلنة لـػ يترفػث عػف 
 التطرر ةأذ الأرث ال اأن ةف الخرف اليابع عشرة تاريد ظارر الدرلة بش ااا الاديث.

ا ػػراه لاػػح رلخػػد  اأػػت الػػدرؿ فػػن ظػػح الخػػاأرف الػػدرلن التخايػػدلة تاجػػ  إلػػ  ريػػا ح ا
الأزاعػػات التػػن تأشػػ  فيةػػا بيأاػػاة رذلػػؾ بػػالاجرء إلػػ  ايػػتثداـ الخػػر  الةيػػااةة رةػػع تطػػرر 
الةجتةػػػع الػػػدرلنة تطػػػرر الخػػػاأرف الػػػدرلنة رأرػػػبأل ايػػػتثداـ الخػػػر  لفػػػض الأزاعػػػات الدرليػػػة 
ةاظررة ررفع التزاـ عا  عاتق الدرؿ باح ثضفاتاا بػالطرؽ الرديػةن ت ةػف أاةيػة تيػرية 

بػػالطرؽ اليػػاةية جايػػاة فػػن أأاػػا آليػػة فتالػػة لتجأػػ  رفػػرع أزاعػػات ةيػػااةة رةأػػه  الأزاعػػات
الافا  عا  األةف رالياـ الػدرلييفة رااتػراـ يػياد  الػدرؿ فػن إطػار الخػاأرف الػدرلن التػاـن 
فطتياف التدثح فن الشؤرف الداثاية لادرؿ بايتتةاؿ الخػر  الةيػااةة أرػبأل ةػف الةظػاار 

درليػػة فػػن الرفػػت الػػراافة ةةػػا يشػػ ح تاديػػدا لايػػاـ التػػالةنة رثرفػػا  اليػػا د  فػػن التالخػػات ال
 .لاشرعية الدرلية

 ةا ييترج  ا تفػاؽ بػيف الػدرؿ عأػد إبػراـ ا تفافيػات عاػ  أيػار  ةتالجتاػا بتتيػيف 
جاػػػة ا ثترػػػاص رالخػػػاأرف الراجػػػ  التطبيػػػق عاػػػ  اػػػرار ةػػػا يجػػػرل فػػػن عخػػػرد الخػػػاأرف 

رالخػػػراعد الخاأرأيػػة التػن تا ػػـ الأػزاعة فت ػػرف جاػػة  الثػاص فتتػػرؼ ةيػبخا الاي ػػة الةثترػة
ا ثترػػػاص إةػػػا ةا ةػػػة التا ػػػيـ الػػػدرلن أر ةا ةػػػة التػػػدؿ الدرليػػػة أر أيػػػة اي ػػػة تابتػػػة 

 .لةأظةة األةـ الةتاد 
فن االػة ايػا  اػذه ا تفافيػاتة يأبتػن أف ي ػرف  اأػاؾ أيػالي  بدياػة اػر األيػار  

فاـر الةتارر راليايـ لةبػادق رفراعػد فاأرأيػة درليػة ال فيح رالةض ـ لاح الأزاعات رفخا لاة
اتػػ    ييػػتتح أل طػػرؼ ررػػع اػػذا الأػػزاع ثػػارج أل إطػػار فػػاأرأن رياجػػ  إلػػ  ايػػتتةاؿ 

 .الخر  ران الريياة التن أربأل يأبذاا الةجتةع الدرلن الةتارر
 اننتائج وانتىصٍات

 أوالً: اننتائج: 

الػػػدرلن ةثتاػػػث عأػػػه فػػػن بتػػػض  اأػػػاؾ عػػػد  ريػػػا ح أثػػػر  باارػػػافة إلػػػ  التا ػػػيـ
 األةرر فد يياعد فن اح الةأازعات الدرلية:
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يػػػػ تن فػػػػن الةخػػػػاـ األرؿ ةػػػػف آليػػػػات التيػػػػرية ااراديػػػػة رايػػػػر الةازةػػػػة ألل أػػػػرع ةػػػػف   .1
الأزاعػػاتة الةفاررػػات الةباشػػر  بػػيف األطػػراؼ أر التشػػارر  ةرػػطاأل ييػػتتةح عػػاد  

لة أةػػػا فػػػن الةجػػػاؿ البي ػػػن  ةػػػرادؼ لايػػػابقة ريتػػػد تخأيػػػة فديةػػػة فػػػدـ الجػػػأس البشػػػر 
فجػػذرراا تتػػرد أل  ػػر ةػػف ة ػػة عػػاـة ربتبػػار  أثػػر  فػػ ف التفػػارض ية ػػف تتريفػػه ب أػػه 
ةاارلة لاباث رالترفيػق بػيف الةرافػث الةترػاربة لمطػراؼة ةػف ثػضؿ تاديػد ةػراطف 
الةرااة الةشتر ة رةراطف الثضؼة ةػف أجػح التررػح إلػ  أتيجػة ةخبرلػة لاطػرفيفة 

 رؿ راألثير.رار الةاج  األ
تتتبػػر الةيػػاعن الاةيػػد  أر ةػػا ييػػة  الثػػدةات الرديػػة ذلػػؾ الةيػػت  الػػذل تخػػـر بػػه   .2

ةبػػػد يا درلػػػة أر عػػػد  درؿ  ال ػػػة لػػػد  درلتػػػيف أر أ  ػػػر بخرػػػد تخريػػػ  رجاػػػات الأظػػػر 
يجػػػػاد أررػػػػية ةشػػػػتر ة بيأاػػػػا تة أاػػػػا ةػػػػف الشػػػػررع فػػػػن الةفاررػػػػات أر ايػػػػت أافاا  را 

رترػػفيتاا رعػػاد  ةػػا يػػتـ الاجػػرء إلػػ  الةيػػاعن  لاررػػرؿ إلػػ  تيػػرية الخرػػية التالخػػة
جػػراء الةشػػاررات  الاةيػػد ة فػػن الرفػػت الػػذل ت ػػرف فيػػه إة اأيػػة الةفاررػػات الةباشػػر  را 
ةيػػتاياةة رعػػاد  ةػػا ي ػػرف اػػذا عأػػد فطػػع التضفػػات الدبارةايػػيةة ةةػػا يجتػػح ةرارػػاة 

 .الةفاررات عف طريق الخأرات الدبارةايية التادية أةرا  شافا  
طة اػػػن طريخػػػة يػػػاةية لتيػػػرية الةأازعػػػات الدرليػػػةة فريبػػػة جػػػدا ةػػػف الةيػػػاعن الريػػػا  .3

الثارػػػة بتيػػػرية الةأازعػػػات  1907الاةيػػػد ة اتػػػ  أف اتفافيػػػة  اػػػال األرلػػػ  لتػػػاـ 
ةفاداػا ر  ةالدرلية بالطرؽ الياةية لتجةع بيف اآلليتػيف فػن بأػد رااػد درف تةييػز بيأاةػا

ألطػراؼ الةتأازعػةة رتخػديـ ةخترااتػه أف يتدثح طرؼ  الػث فػن الترفيػق بػيف ةطالػ  ا
الثارػػػة التػػػن تاػػػدؼ إلػػػ  اػػػح ريػػػا رةخبػػػرؿة ل ػػػف فػػػن الريػػػاطة ربػػػد   ةػػػف ةجػػػرد 
الةيػػاعن الاةيػػد  التػػن يخػػـر باػػا الطػػرؼ ال الػػث ييػػااـ الريػػيا اػػذه الةػػر   ةشػػارؾ 
أشا فػن الاػرار بػيف الةتأػازعيفة راتػ  بػافتراح شػرر  اػح الأػزاعة رتتػد التةايػة فػن 

 .رعية ايث   يتـ التررح إل  اتفاؽ إذا لـ يرد الطرفاف ذلؾأياياا ط
التاخيق أر ةا يية  أاياأا تخرن الاخا ق ار الريياة التن تظار الرفا ع فػن ااد ػة   .4

ةػف الاػرادث درف الد لػة عاػ  ةيػؤرلية أاػػد أطرافاػا الةتأيػيفة فبةجػرد بيػاف الرفػػا ع 
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يراح اخيخته يياح   يرا فن ترجيه الةأافشة ر يفية التررح إلػ  الاػح  فن أزاع ةا را 
 الةأاي .

فرػػد بػػالترفيق إاالػػة الأػػزاع بػػيف درلتػػيف عاػػ  لجأػػة ةاةتاػػا التةايػػد لاػػح اػػذا الأػػزاع   .5
بررر  أاا ية فيةا بيف الدرؿ الةتأازعةة رعاد  ةػا ت ػرف تاػؾ الاجأػة ةشػ اة فػن رفػت 

ااتةػالن يأشػ   يابق عا  أشرء الأزاع بةرج  ةتااد  درلية بادؼ التردل ألل أزاع
 .  بيف الدرؿ الةتتافد  فن الةيتخبح

تأجـ ةف ةي لة تتدد الجأييات لافرد الرااد تأازع ارؿ الخػاأرف الراجػ  التطبيػق فػن 
 .الةيا ح التن تشير فياا فاعد  اايأادة أف الخاأرف الشثرن ار راج  التطبيق

خػاأرف الراجػ  التطبيػق رفد ررع الفخه الخػاأرأن الةتػايير التػن بةرجباػا يػتـ اثتيػار ال
يػػراء  ػػارت ةيػػ لة تتػػدد الجأيػػيات أةػػاـ اليػػاطة ااداريػػة أر الخرػػاء فػػن درلػػة ةػػف الػػدرؿ 
التػػػن يتةتػػػع الشػػػثص بجأيػػػيتااة أر إذا أ يػػػػرت ةيػػػ لة تتػػػدد الجأيػػػيات األجأبيػػػة لييػػػػت 

 .جأيية درلة الخارن ةف بيأاا
اء بػيف األشػثاص الطبيتيػيف ف ف لةشارطة التا يـ أاةية  بير  فن الايا  ا فترػادية يػر 

أر ا عتبػػاريفة ربفرػػح ا تفػػاؽ عاػػ  ةشػػارطة التا ػػيـ فػػن أل أػػزاعة ةأػػع الخرػػاء ةػػف الأظػػر 
فن الةرررعةة رفن اذه الاالػة رػةاف يػرعة الفرػح فػن الأػزاع ب فػح ةجاػرد رفػن أفػح رفػت 

اةيػػة ةة ػػف ةػػع رػػةاف التدالػػة فػػن الفرػػح فػػن الأػػزاع ةػػع بيػػاطته ريػػارلته رييػػره  ةػػا تػػ تن أ 
ةشارطة التا يـ فن  رأه ييػاعد بشػ ح أيايػن فػن اأتتػاش الايػا  الةدأيػة رالتجاريػة رتشػجيع 
الةيػػت ةريف عاػػ  الػػدثرؿ فػػن ايػػت ةارات  بيػػر  رفػػن عضفػػات تجاريػػة رايػػتة درف الثػػرؼ ةػػف 
رػياع الاخػرؽ فػن رفػػرؼ الةاػا ـ فالفرػح فػن الأػػزاع فػن الرفػت الاػالن اػػر أاـػ ةبتتػ  لػػد  

ف ثػػضؿ اػػذا الةأبػػر أر  أف أتخػػدـ بةاػػتةس لاةشػػرع بيػػف فػػاأرف ييػػةأل بةرجبػػه الةتخارػػيفة رةػػ
لاا ػػػػاـ فػػػػراد  أر جةاعػػػػات ب اػػػػداث ردار الاػػػػا ـر عاػػػػ  اػػػػرار الةا ةػػػػة التػػػػن يخرػػػػن فياػػػػا 

 .الخراء التادل التخايدل ريي رف اأترارا لتيرية الأزاع رديا رلةشارطة التا يـ
ا  ةػػػف الةةاريػػػات التػػػن تجػػػد فػػػن الفػػػراغ ةػػػازاؿ التأظػػػيـ الػػػدرلن الةتارػػػر يتػػػاأن   يػػػر 

التأظيةػػنة راةػػرض بتػػض أا ػػاـ الةي ػػاؽة ةت ػػ  لةراففاػػا الييايػػيةة رتجيػػد باػػق ايةأػػة 
 اليياية عا  الخاأرف فن ةجاؿ التضفات الدرلية.
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لخػػػػػد  اأػػػػػت فرػػػػػية الجػػػػػدار التػػػػػازؿ ةأايػػػػػبة أثػػػػػر  يتػػػػػاد فياػػػػػا طػػػػػرح بتػػػػػض اػػػػػذه 
ء الػػدرلنة الػػذل يجػػد أفيػػه فػػن  ػػح ةػػر  ةراةػػا  ااشػػ الياتة الخديةػػة الادي ػػةة عاػػ  الخرػػا

عاػػػ  تبريػػػر اثترارػػػه الةطتػػػرف فيػػػهة رالػػػذل تاػػػارؿ الػػػدرؿ الاػػػد ةأػػػه بت ريػػػح بتػػػض 
أررص الةي اؽ بةا يثدـ رجاة أظراا فن الةيا ح الدرليةة  ةا أف أجاز  األةػـ الةتاػد  

التةػػػرض فػػػن الر ييػػػيةة ةجاػػػس األةػػػفة الجةتيػػػة التاةػػػة رالةا ةػػػة الدرليػػػة تتػػػاأن أيرػػػا  
 تاديد التضفة بيأاان ةةا يؤ ر يابا  عا  أدا اا.

رفػػن تخػػديرأا أف اأػػاؾ عػػد  أيػػبا ة أاةاػػا األبتػػاد الييايػػيةة التػػن ألخػػت بظااػػا عاػػ  
رارتن أررص ةي اؽ األةـ الةتاد ة ف رجدت بتػض ال تػرات الةتتةػد  رعبػارات ةباةػة 

أد بتض الػدرؿ التػن   تراػ  فػن تاتةح أ  ر ةف ت ريحة رربةا  اف ذلؾ شي ا  ةفرض  ع
أف تػػر  أفيػػاا ةجبػػر  عاػػ  الأػػزرؿ عاػػ  ا ػػـ الخػػاأرف الػػدرلنة فػػن ةيػػا ح   تػػر  فياػػا 
لاخرػػاء الػػدرلن رأيػػا ة ريػػةتاا بالةيػػا ح الييايػػيةة رربةػػا  ػػاف ذلػػؾ أةػػرا  طبيتيػػا  أيرػػا  فػػن 

 اؿ تأظػػػيـ درلػػػن يخػػػر بيػػػياد  الػػػدرؿ ريثرلاػػػا اػػػق رفػػػض الثرػػػرع لاخػػػاأرف الػػػدرلن ب شػػػ
ةثتافةة ةف ذلػؾ الاػق فػن عػدـ فبػرؿ اثترػاص الخرػاء الػدرلن رالأػزرؿ عاػ  أا اةػهة 
رعأػػد الاػػزـر الػػدفع بتػػدـ اثترارػػه بالةيػػا ح الييايػػيةة التػػن عجػػز الفخػػه رالخرػػاء عاػػ  

 ررع ةتيار رابا لااة  ةا بيأا فن  أايا اذا الباث.
 انتىصٍات:

ياػػا  افػػة الثػػرا ا رالر ػػا ق الثارػػة إأشػػاء إدار  ثارػػة باي ػػة األةػػـ الةتاػػد  تررػػع ف (1
 بادرد الدرؿ ت رف ةرجتية فن ادرث أل أزاع ادردل.

تفتيػػػػح درر الةأظةػػػػات اافايةيػػػػة را عطا اػػػػا يػػػػاطة رايػػػػتخضلية فػػػػن تيػػػػرية ةأازعػػػػات  (2
 الادرد الدرلية.

إأشػػاء رػػيتة تأفيذيػػػة رآليػػة لتأفيػػذ أا ػػػاـ ةا ةػػة التػػدؿ الدرليػػػة الثارػػة بةأازعػػػات  (3
 الادرد الدرلية.

أف ياػرص األطػراؼ عاػػ  التاديػد الرػريأل لاخراعػػد الخاأرأيػة التػن تا ػػـ أػزاعاـ رفػػ   (4
اػػاؿ عػػدـ تاديػػد الخراعػػد الخاأرأيػػة الاا ةػػة لأػػزاعاـة أتةأػػ  أف تخيػػد التشػػريتات اريػػة 
الةا ـ عأد تاديد الخراعد الخاأرأية التن تا ـ الأػزاع الةا ػـ فيػه بالباػث عػف الخػاأرف 

األطػػراؼة راػػر االبػػا ةػػا ي ػػرف ةاػػح إفاةػػة الةػػديف بػػاألداء الػػذ  يترافػػق ةػػع ترفتػػات 
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ذا  اأػػت الخراعػػد الخاأرأيػػة اليػػارية الةفتػػرؿ فػػن ذلػػؾ الأظػػاـ الخػػاأرأن    الجػػرارلة را 
تتأايػػ  ةػػع ترفتػػات األطػػراؼة فػػ ف الةا ػػـ ييػػتطيع الاجػػرء إلػػ  ظػػررؼ رةضبيػػات 

 .الااؿ لتاديد ذلؾ الخاأرف 
تات فررػػػت عاػػػ  الةا ػػػـ رفػػػن جةيػػػع األاػػػراؿ لخػػػد  اظأػػػا أف ال  يػػػر ةػػػف التشػػػري (5

ةراعا  األعراؼ الجاريػة فػن أػرع الةتاةاػة رالتػادات الةتبتػةة رةػا جػر  عايػه التتاةػح 
بػػيف الطػػرفيفة راػػذا يتأػػن أأػػه بةرجػػ  اػػذا الراجػػ  ييػػتطيع الةا ػػـ ايػػتبتاد الخػػاأرف 

يػدرا ةػف الةثتار ةف فبح األطراؼن ةف اأا أر  أأه ةف الة ةرؿ ةف الةشرعيف أف يخ
اريػػة الةا ػػـ فػػن ايػػتبتاد الخػػاأرف الةثتػػار ةػػف فبػػح األطػػراؼ بةرجػػ  الػػأص اليػػابق 
ذ ػػػره إ  إذا  اأػػػت اػػػذه األعػػػراؼ رالتػػػادات التػػػن ايػػػتخر التتاةػػػح بةرػػػةرأاا تشػػػ ح 

 أظاةا عاةا درليا.
إف التأظػػيـ الػػدرلن الةتارػػرة الػػذل جػػاء بػػه ةي ػػاؽ األةػػـ الةتاػػد ة فػػن ااجػػة إلػػ   (6

تػػػ  تتجاػػػ  اثترارػػػات األجاػػػز  األةةيػػػةة رترػػػبا التضفػػػة بيأاػػػا ةراجتػػػةة رذلػػػؾ ا
رتزرؿ ااش اليات التن أشرأا إلياػاة رالتػن ية ػف أف يتػاد طرااػا ةػف جديػد فػن فابػح 

 عةح الةأظةة الدرلية رثارة الةا ةة الدرلية.
إرػػضح الةأظرةػػة الدرليػػة ررػػررر  إدثػػاؿ التتػػديضت الضزةػػةة ةػػف تريػػتة رػػررر   (7

ا عطػػػاء فػػػرارات الجةتيػػػة التاةػػة فتاليػػػة أ  ػػػر رالخػػػر  الضزةػػػةة رترتيػػػ  ةجاػػس األةػػػف ر 
التضفػػة بػػيف أجاػػز  األةػػـ الةتاػػد ة بالشػػ ح الػػذل يافػػل ايػػتخضلاا رفػػن الرفػػت أفيػػه 

 .تتارأاا فن افل الياـ رتاخيق التأةية الضزةة
بتض الةيا ح ااجرا يةة رثارة تاؾ الةأررص عاياا فػن الةي ػاؽ رالةتتاخػة اأاؾ  (8

بتتػػػديح الةي ػػػاؽ أفيػػػه. رأتتخػػػد أف األةػػػر يتطاػػػ  ترػػػافر الجاػػػرد الدرليػػػة رةةاريػػػة 
الرػػػتر  الدرليػػػة عاػػػ  بتػػػض الػػػػدرؿ ال بػػػر  التػػػن ةازالػػػت تتػػػارض رأل األاابيػػػػةة 
رتتةيػؾ بأرػرص اأتاػ  ةفترلاػػا التأظيةػنة لعبخػاء عاػػ  أفرذاػا الييايػن فػػن إدار  

 .التضفات الدرلية
األطػػراؼ اثتيػػار الخراعػػد الخاأرأيػػة يػػراء أ اأػػت اػػذه ايػػث تررػػاأا إلػػ  اأػػه ةػػف اػػق  (9

الخراعد فراعد رطأيػة أـ فراعػد درليػة لا ػـ أزاعػاتاـ الااليػة أر الةيػتخبايةة إ  أف اػذه 
أةػػػا ةخيػػػد  بخيػػػديف: األرؿ يتة ػػػح فػػػن الأظػػػاـ التػػػاـة رال ػػػاأن  الاريػػػة لييػػػت ةطاخػػػة را 
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رف لمطػػراؼ ةرػػااة يفتػػرض فػػن أف ي ػػرف ا ثتيػػار فػػد جػػر  بايػػف أيػػة أل أف ي ػػ
 .ةشررعة فن اثتيار الخاأرف الذل يطبق عا  الأزاع الةا ـ فيه

رفػػد بيأػػا أف األطػػراؼ لاػـػ الاريػػة فػػن أف يثرػػترا  ػػح جػػزء فػػن التخػػد األرػػان لخػػاأرف  (10
يا ةهة رلاـ أيرػا أف يتػدلرا الخػاأرف الةثتػار شػريطة أف   يػؤدل ذلػؾ إلػ  الاػرر  ةػف 

 .لخاأرف اليابق اثتياره رأف   يثح ذلؾ باخرؽ التيرالخراعد الةرررعية اآلةر  فن ا
إف الػػػدرر الػػػذل يؤديػػػه الةا ػػػـ فػػػن اػػػاؿ الرفػػػرؼ عاػػػ  ااراد  الرػػػةأية لمطػػػراؼ  (11

يتة ػػػػػػح فػػػػػػن ايػػػػػػتثضص ااراد  الرػػػػػػةأية األ يػػػػػػد  لمطػػػػػػراؼ ةػػػػػػف فػػػػػػرا ف رظػػػػػػررؼ 
رةضبيػػات التخػػد. رفػػن الةخابػػح تررػػاأا إلػػ  أف درره يتتػػاظـ عأػػدةا ييػػ ت األطػػراؼ 
عػػػػف اثتيػػػػار الخراعػػػػد الخاأرأيػػػػة التػػػػن تا ػػػػـ أػػػػزاعاـة فضاظأػػػػا أف بتػػػػض التشػػػػريتات 
فررػػت عايػػه الباػػث عػػف الخػػاأرف ا  ػػر اترػػا   بةررػػرع الأػػزاع درف تاديػػد الةتػػايير 
التن بأػاء عاياػا يػتـ تاديػد ذلػؾ الخػاأرفة ةةػا يتػرؾ الةجػاؿ رايػتا  ليػاطته التا ةيػةة 

اريػػػة اثتيػػػار فراعػػػد اايػػػأاد التػػػن يرااػػػا  ربتػػض التشػػػريتات األثػػػر  أعطػػػت الةا ػػػـ
األ  ر ةضءةة لتاديد الخاأرف الراجػ  التطبيػق عاػ  ةررػرع الأػزاع الةا ػـ فيػهة ةػع 
التاـ أف الةا ـ   يةاػؾ فراعػد إيػأاد ثارػة بػه  الخارػنة ةةػا يتطيػه أيرػا يػاطة 

ديػد فراعػد تخديرية رايتة فن تاديد تاؾ الخراعدن لذلؾ أتةأ  أف تتدثح التشػريتات لتا
 .اايأاد الةأايبة التن عا  رر اا يادد الةا ـ الخاأرف الةثتص

ال ابت أف ةيػااةات ةا ةػة التػدؿ الدرليػة أرػبات تشػ ح ترا ػا فاأرأيػا ااةػا فػن  ةف (12
بأػػاء رتريػػيد الةفػػاايـ ااأيػػاأية الجراريػػةة ثارػػة فػػن فتػػر  الاػػرر  راألزةػػات الدرليػػةة 

ز الةفػاايـ الخاأرأيػة الجديػد  عاػ  ةيػتر  الخػاأرف رل ف ةع تطرر الجةاعة الدرليػة ربػرر 
الػػدرلنة ف أػػه ةػػف الرػػرررل ررػػع الاػػدرد برػػرر  أ  ػػر ررػػراا رالاػػد ةػػف التةػػرض 
الػػػػذل ي تأػػػػث بتػػػػض الةيػػػػا ح الخاأرأيػػػػة الااةػػػػةة عاػػػػ  يػػػػبيح الة ػػػػاؿ ةفاػػػػـر التػػػػدثح 
 ااأيػػػاأن رراجػػػ  التػػػدثح أر ةيػػػؤرلية الاةايػػػةة التػػػن تفتػػػرض رجػػػرد اػػػا ت إأيػػػاأية
تيػػتدعن التػػدثحة رأتيػػاءؿ عػػف األيػػاس الخػػاأرأن رالاػػدرد التػػن ية ػػف أأتاػػن إلياػػا فػػن 
اذا الةجاؿة رفد ي رف ةف األجد  التريع فن اثتراص الةا ةػة باعتبػاره إلزاةيػا فػن 

 .الةيا ح الةرتبطة بااأياأية  ييةا فاأرف اخرؽ ااأياف رالخاأرف الدرلن ااأياأن
ضااأ ة إلااى التد اايم الااد لي  ختلااف عناا   ااي بعاا  حنااأك عاادة  سااأئ   خاار  بأإل

 األ  ر قد يسأعد  ي د  ال نأزعأ  الد لية:
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يػػػػ تن فػػػػن الةخػػػػاـ األرؿ ةػػػػف آليػػػػات التيػػػػرية ااراديػػػػة رايػػػػر الةازةػػػػة ألل أػػػػرع ةػػػػف   .1
الأزاعػػاتة الةفاررػػات الةباشػػر  بػػيف األطػػراؼ أر التشػػارر  ةرػػطاأل ييػػتتةح عػػاد  

فػػػدـ الجػػػأس البشػػػرلة أةػػػا فػػػن الةجػػػاؿ البي ػػػن   ةػػػرادؼ لايػػػابقة ريتػػػد تخأيػػػة فديةػػػة
فجػػذرراا تتػػرد أل  ػػر ةػػف ة ػػة عػػاـة ربتبػػار  أثػػر  فػػ ف التفػػارض ية ػػف تتريفػػه ب أػػه 
ةاارلة لاباث رالترفيػق بػيف الةرافػث الةترػاربة لمطػراؼة ةػف ثػضؿ تاديػد ةػراطف 
ة الةرااة الةشتر ة رةراطف الثضؼة ةػف أجػح التررػح إلػ  أتيجػة ةخبرلػة لاطػرفيف

 رار الةاج  األرؿ راألثير.
تتتبػػر الةيػػاعن الاةيػػد  أر ةػػا ييػػة  الثػػدةات الرديػػة ذلػػؾ الةيػػت  الػػذل تخػػـر بػػه   .2

ةبػػػد يا درلػػػة أر عػػػد  درؿ  ال ػػػة لػػػد  درلتػػػيف أر أ  ػػػر بخرػػػد تخريػػػ  رجاػػػات الأظػػػر 
يجػػػػاد أررػػػػية ةشػػػػتر ة بيأاػػػػا تة أاػػػػا ةػػػػف الشػػػػررع فػػػػن الةفاررػػػػات أر ايػػػػت أافاا  را 

ة الخرػػية التالخػػة رترػػفيتاا رعػػاد  ةػػا يػػتـ الاجػػرء إلػػ  الةيػػاعن لاررػػرؿ إلػػ  تيػػري
جػػراء الةشػػاررات  الاةيػػد ة فػػن الرفػػت الػػذل ت ػػرف فيػػه إة اأيػػة الةفاررػػات الةباشػػر  را 
ةيػػتاياةة رعػػاد  ةػػا ي ػػرف اػػذا عأػػد فطػػع التضفػػات الدبارةايػػيةة ةةػػا يجتػػح ةرارػػاة 

 .ا  شافا  الةفاررات عف طريق الخأرات الدبارةايية التادية أةر 
الريػػػاطة اػػػن طريخػػػة يػػػاةية لتيػػػرية الةأازعػػػات الدرليػػػةة فريبػػػة جػػػدا ةػػػف الةيػػػاعن   .3

الثارػػػة بتيػػػرية الةأازعػػػات  1907الاةيػػػد ة اتػػػ  أف اتفافيػػػة  اػػػال األرلػػػ  لتػػػاـ 
رةفاداػا  ،الدرلية بالطرؽ الياةية لتجةع بيف اآلليتػيف فػن بأػد رااػد درف تةييػز بيأاةػا

رفيػق بػيف ةطالػ  األطػراؼ الةتأازعػةة رتخػديـ ةخترااتػه أف يتدثح طرؼ  الػث فػن الت
الثارػػػة التػػػن تاػػػدؼ إلػػػ  اػػػح ريػػػا رةخبػػػرؿة ل ػػػف فػػػن الريػػػاطة ربػػػد   ةػػػف ةجػػػرد 
الةيػػاعن الاةيػػد  التػػن يخػػـر باػػا الطػػرؼ ال الػػث ييػػااـ الريػػيا اػػذه الةػػر   ةشػػارؾ 

ةايػة فػن أشا فػن الاػرار بػيف الةتأػازعيفة راتػ  بػافتراح شػرر  اػح الأػزاعة رتتػد الت
 .أياياا طرعية ايث   يتـ التررح إل  اتفاؽ إذا لـ يرد الطرفاف ذلؾ

تأجـ ةف ةي لة تتدد الجأييات لافرد الرااد تأازع ارؿ الخػاأرف الراجػ  التطبيػق فػن 
 .الةيا ح التن تشير فياا فاعد  اايأادة أف الخاأرف الشثرن ار راج  التطبيق

لتػن بةرجباػا يػتـ اثتيػار الخػاأرف الراجػ  التطبيػق رفد ررع الفخه الخػاأرأن الةتػايير ا
يػػراء  ػػارت ةيػػ لة تتػػدد الجأيػػيات أةػػاـ اليػػاطة ااداريػػة أر الخرػػاء فػػن درلػػة ةػػف الػػدرؿ 
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التػػػن يتةتػػػع الشػػػثص بجأيػػػيتااة أر إذا أ يػػػػرت ةيػػػ لة تتػػػدد الجأيػػػيات األجأبيػػػة لييػػػػت 
 .جأيية درلة الخارن ةف بيأاا

  فػػػن الايػػػا  ا فترػػػادية يػػػراء بػػػيف األشػػػثاص فػػػ ف لةشػػػارطة التا ػػػيـ أاةيػػػة  بيػػػر 
الطبيتيػػػػيف أر ا عتبػػػػاريفة ربفرػػػػح ا تفػػػػاؽ عاػػػػ  ةشػػػػارطة التا ػػػػيـ فػػػػن أل أػػػػزاعة ةأػػػػع 
الخراء ةف الأظر فن الةرررعةة رفن اذه الاالة رػةاف يػرعة الفرػح فػن الأػزاع ب فػح 
 ةجاػػػرد رفػػػن أفػػػح رفػػػت ةة ػػػف ةػػػع رػػػةاف التدالػػػة فػػػن الفرػػػح فػػػن الأػػػزاع ةػػػع بيػػػاطته
ريػػارلته رييػػره  ةػػػا تػػ تن أاةيػػػة ةشػػارطة التا ػػػيـ فػػن  رأػػػه ييػػاعد بشػػػ ح أيايػػن فػػػن 
اأتتػػاش الايػػا  الةدأيػػة رالتجاريػػة رتشػػجيع الةيػػت ةريف عاػػ  الػػدثرؿ فػػن ايػػت ةارات  بيػػر  
رفن عضفات تجارية رايتة درف الثػرؼ ةػف رػياع الاخػرؽ فػن رفػرؼ الةاػا ـ فالفرػح 

ـ ةبتتػ  لػد  الةتخارػيفة رةػف ثػضؿ اػذا الةأبػر أر  فن الأزاع فن الرفت الاالن اػر أاػ
أف أتخػػدـ بةاػػتةس لاةشػػرع بيػػف فػػاأرف ييػػةأل بةرجبػػه لاا ػػاـ فػػراد  أر جةاعػػات ب اػػداث 
ردار الاػػػا ـر عاػػػ  اػػػرار الةا ةػػػة التػػػن يخرػػػن فياػػػا الخرػػػاء التػػػادل التخايػػػدل ريػػػي رف 

 .اأترارا لتيرية الأزاع رديا رلةشارطة التا يـ
الػػػدرلن الةتارػػػر يتػػػاأن   يػػػرا  ةػػػف الةةاريػػػات التػػػن تجػػػد فػػػن الفػػػراغ ةػػػازاؿ التأظػػػيـ 

التأظيةػػنة راةػػرض بتػػض أا ػػاـ الةي ػػاؽة ةت ػػ  لةراففاػػا الييايػػيةة رتجيػػد باػػق ايةأػػة 
 اليياية عا  الخاأرف فن ةجاؿ التضفات الدرلية.

لخػػػػػد  اأػػػػػت فرػػػػػية الجػػػػػدار التػػػػػازؿ ةأايػػػػػبة أثػػػػػر  يتػػػػػاد فياػػػػػا طػػػػػرح بتػػػػػض اػػػػػذه 
لخديةػػة الادي ػػةة عاػػ  الخرػػاء الػػدرلنة الػػذل يجػػد أفيػػه فػػن  ػػح ةػػر  ةراةػػا  ااشػػ الياتة ا

عاػػػ  تبريػػػر اثترارػػػه الةطتػػػرف فيػػػهة رالػػػذل تاػػػارؿ الػػػدرؿ الاػػػد ةأػػػه بت ريػػػح بتػػػض 
أررص الةي اؽ بةا يثدـ رجاة أظراا فن الةيا ح الدرليةة  ةا أف أجاز  األةػـ الةتاػد  

ا ةػػػة الدرليػػػة تتػػػاأن أيرػػػا  التةػػػرض فػػػن الر ييػػػيةة ةجاػػػس األةػػػفة الجةتيػػػة التاةػػػة رالة
 تاديد التضفة بيأاان ةةا يؤ ر يابا  عا  أدا اا.

رفػػن تخػػديرأا أف اأػػاؾ عػػد  أيػػبا ة أاةاػػا األبتػػاد الييايػػيةة التػػن ألخػػت بظااػػا عاػػ  
رارتن أررص ةي اؽ األةـ الةتاد ة ف رجدت بتػض ال تػرات الةتتةػد  رعبػارات ةباةػة 

ةا  اف ذلؾ شي ا  ةفرض  عأد بتض الػدرؿ التػن   تراػ  فػن تاتةح أ  ر ةف ت ريحة ررب
أف تػػر  أفيػػاا ةجبػػر  عاػػ  الأػػزرؿ عاػػ  ا ػػـ الخػػاأرف الػػدرلنة فػػن ةيػػا ح   تػػر  فياػػا 
لاخرػػاء الػػدرلن رأيػػا ة ريػػةتاا بالةيػػا ح الييايػػيةة رربةػػا  ػػاف ذلػػؾ أةػػرا  طبيتيػػا  أيرػػا  فػػن 
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الثرػػػرع لاخػػػاأرف الػػػدرلن ب شػػػ اؿ تأظػػػيـ درلػػػن يخػػػر بيػػػياد  الػػػدرؿ ريثرلاػػػا اػػػق رفػػػض 
ةثتافةة ةف ذلػؾ الاػق فػن عػدـ فبػرؿ اثترػاص الخرػاء الػدرلن رالأػزرؿ عاػ  أا اةػهة 
رعأػػد الاػػزـر الػػدفع بتػػدـ اثترارػػه بالةيػػا ح الييايػػيةة التػػن عجػػز الفخػػه رالخرػػاء عاػػ  

 ررع ةتيار رابا لااة  ةا بيأا فن  أايا اذا الباث.
الةتاػػد  تررػػع فياػػا  افػػة الثػػرا ا رالر ػػا ق الثارػػة  إأشػػاء إدار  ثارػػة باي ػػة األةػػـ (13

 بادرد الدرؿ ت رف ةرجتية فن ادرث أل أزاع ادردل.
تفتيػػػػح درر الةأظةػػػػات اافايةيػػػػة را عطا اػػػػا يػػػػاطة رايػػػػتخضلية فػػػػن تيػػػػرية ةأازعػػػػات  (14

 الادرد الدرلية.
إأشػػاء رػػيتة تأفيذيػػػة رآليػػة لتأفيػػذ أا ػػػاـ ةا ةػػة التػػدؿ الدرليػػػة الثارػػة بةأازعػػػات  (15

 الادرد الدرلية.
أف يارص األطراؼ عا  التاديد الرػريأل لاخراعػد الخاأرأيػة التػن تا ػـ أػزاعاـ رفػ    (16

اػػاؿ عػػدـ تاديػػد الخراعػػد الخاأرأيػػة الاا ةػػة لأػػزاعاـة أتةأػػ  أف تخيػػد التشػػريتات اريػػة 
الةا ـ عأد تاديد الخراعد الخاأرأية التن تا ـ الأػزاع الةا ػـ فيػه بالباػث عػف الخػاأرف 

ترافػػق ةػػع ترفتػػات األطػػراؼة راػػر االبػػا ةػػا ي ػػرف ةاػػح إفاةػػة الةػػديف بػػاألداء الػػذل ي
ذا  اأػػت الخراعػػد الخاأرأيػػة اليػػارية الةفتػػرؿ فػػن ذلػػؾ الأظػػاـ الخػػاأرأن    الجػػرارلة را 
تتأايػػ  ةػػع ترفتػػات األطػػراؼة فػػ ف الةا ػػـ ييػػتطيع الاجػػرء إلػػ  ظػػررؼ رةضبيػػات 

 .الااؿ لتاديد ذلؾ الخاأرف 
ال  يػػػر ةػػػف التشػػػريتات فررػػػت عاػػػ  الةا ػػػـ رفػػػن جةيػػػع األاػػػراؿ لخػػػد  اظأػػػا أف  (17

ةراعا  األعراؼ الجاريػة فػن أػرع الةتاةاػة رالتػادات الةتبتػةة رةػا جػر  عايػه التتاةػح 
بػػيف الطػػرفيفة راػػذا يتأػػن أأػػه بةرجػػ  اػػذا الراجػػ  ييػػتطيع الةا ػػـ ايػػتبتاد الخػػاأرف 

ف الةشرعيف أف يخيػدرا ةػف الةثتار ةف فبح األطراؼن ةف اأا أر  أأه ةف الة ةرؿ ة
اريػػة الةا ػػـ فػػن ايػػتبتاد الخػػاأرف الةثتػػار ةػػف فبػػح األطػػراؼ بةرجػػ  الػػأص اليػػابق 
ذ ػػػره إ  إذا  اأػػػت اػػػذه األعػػػراؼ رالتػػػادات التػػػن ايػػػتخر التتاةػػػح بةرػػػةرأاا تشػػػ ح 

 أظاةا  عاةا  درليا .
إلػػ   إف التأظػػيـ الػػدرلن الةتارػػرة الػػذل جػػاء بػػه ةي ػػاؽ األةػػـ الةتاػػد ة فػػن ااجػػة (18

ةراجتػػػةة رذلػػػؾ اتػػػ  تتجاػػػ  اثترارػػػات األجاػػػز  األةةيػػػةة رترػػػبا التضفػػػة بيأاػػػا 



 مجلة علمية محكمة                   المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(           
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

661 

رتزرؿ ااش اليات التن أشرأا إلياػاة رالتػن ية ػف أف يتػاد طرااػا ةػف جديػد فػن فابػح 
 عةح الةأظةة الدرلية رثارة الةا ةة الدرلية.

تريػػتة  إرػػضح الةأظرةػػة الدرليػػة ررػػررر  إدثػػاؿ التتػػديضت الضزةػػةة ةػػفرػػررر   (19
ةجاػػس األةػػػف را عطػػػاء فػػػرارات الجةتيػػػة التاةػػة فتاليػػػة أ  ػػػر رالخػػػر  الضزةػػػةة رترتيػػػ  
التضفػػة بػػيف أجاػػز  األةػػـ الةتاػػد ة بالشػػ ح الػػذل يافػػل ايػػتخضلاا رفػػن الرفػػت أفيػػه 

 .تتارأاا فن افل الياـ رتاخيق التأةية الضزةة
الةي ػاؽ رالةتتاخػة  بتض الةيا ح ااجرا يةة رثارة تاؾ الةأررص عاياا فػناأاؾ  (20

بتتػػػديح الةي ػػػاؽ أفيػػػه. رأتتخػػػد أف األةػػػر يتطاػػػ  ترػػػافر الجاػػػرد الدرليػػػة رةةاريػػػة 
الرػػػتر  الدرليػػػة عاػػػ  بتػػػض الػػػػدرؿ ال بػػػر  التػػػن ةازالػػػت تتػػػارض رأل األاابيػػػػةة 
رتتةيػؾ بأرػرص اأتاػ  ةفترلاػػا التأظيةػنة لعبخػاء عاػػ  أفرذاػا الييايػن فػػن إدار  

 .التضفات الدرلية
رػػاأا إلػػ  اأػػه ةػػف اػػق األطػػراؼ اثتيػػار الخراعػػد الخاأرأيػػة يػػراء أ اأػػت اػػذه ايػػث تر  (21

الخراعد فراعد رطأيػة أـ فراعػد درليػة لا ػـ أزاعػاتاـ الااليػة أر الةيػتخبايةة إ  أف اػذه 
أةػػػا ةخيػػػد  بخيػػػديف: األرؿ يتة ػػػح فػػػن الأظػػػاـ التػػػاـة رال ػػػاأن  الاريػػػة لييػػػت ةطاخػػػة را 

  بايػػف أيػػة أل أف ي ػػرف لمطػػراؼ ةرػػااة يفتػػرض فػػن أف ي ػػرف ا ثتيػػار فػػد جػػر 
 .ةشررعة فن اثتيار الخاأرف الذل يطبق عا  الأزاع الةا ـ فيه

رفد بيأا أف األطراؼ لاـ الارية فن أف يثرترا  ح جزء فن التخػد األرػان لخػاأرف  (22
يا ةهة رلاـ أيرا أف يتػدلرا الخػاأرف الةثتػار شػريطة أف   يػؤدل ذلػؾ إلػ  الاػرر  

ةررػػرعية اآلةػػر  فػػن الخػػاأرف اليػػابق اثتيػػاره رأف   يثػػح ذلػػؾ باخػػرؽ ةػػف الخراعػػد ال
 .التير

إف الػػػدرر الػػػذل يؤديػػػه الةا ػػػـ فػػػن اػػػاؿ الرفػػػرؼ عاػػػ  ااراد  الرػػػةأية لمطػػػراؼ  (23
يتة ػػػػػػح فػػػػػػن ايػػػػػػتثضص ااراد  الرػػػػػػةأية األ يػػػػػػد  لمطػػػػػػراؼ ةػػػػػػف فػػػػػػرا ف رظػػػػػػررؼ 

عأػػدةا ييػػ ت األطػػراؼ رةضبيػػات التخػػد. رفػػن الةخابػػح تررػػاأا إلػػ  أف درره يتتػػاظـ 
عػػػػف اثتيػػػػار الخراعػػػػد الخاأرأيػػػػة التػػػػن تا ػػػػـ أػػػػزاعاـة فضاظأػػػػا أف بتػػػػض التشػػػػريتات 
فررػػت عايػػه الباػػث عػػف الخػػاأرف أ  ػػر اترػػا   بةررػػرع الأػػزاع درف تاديػػد الةتػػايير 
التن بأػاء عاياػا يػتـ تاديػد ذلػؾ الخػاأرفة ةةػا يتػرؾ الةجػاؿ رايػتا  ليػاطته التا ةيػةة 

األثػػػر  أعطػػػت الةا ػػػـ اريػػػة اثتيػػػار فراعػػػد اايػػػأاد التػػػن يرااػػػا  ربتػػض التشػػػريتات
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األ  ر ةضءةة لتاديد الخاأرف الراجػ  التطبيػق عاػ  ةررػرع الأػزاع الةا ػـ فيػهة ةػع 
التاـ أف الةا ـ   يةاػؾ فراعػد إيػأاد ثارػة بػه  الخارػنة ةةػا يتطيػه أيرػا يػاطة 

تتدثح التشػريتات لتاديػد فراعػد تخديرية رايتة فن تاديد تاؾ الخراعدن لذلؾ أتةأ  أف 
 .اايأاد الةأايبة التن عا  رر اا يادد الةا ـ الخاأرف الةثتص

ال ابػػت أف ةيػػااةات ةا ةػػة التػػدؿ الدرليػػة أرػػبات تشػػ ح ترا ػػا فاأرأيػػا ااةػػا فػػن  ةػػف (24
بأػػاء رتريػػيد الةفػػاايـ ااأيػػاأية الجراريػػةة ثارػػة فػػن فتػػر  الاػػرر  راألزةػػات الدرليػػةة 

لجةاعػػة الدرليػػة ربػػررز الةفػػاايـ الخاأرأيػػة الجديػػد  عاػػ  ةيػػتر  الخػػاأرف رل ػػف ةػػع تطػػرر ا
الدرلنة ف أه ةف الررررل ررع الادرد بررر  أ  ػر ررػراا رالاػد ةػف التةػرض الػذل 
ي تأػػػػث بتػػػػض الةيػػػػا ح الخاأرأيػػػػة الااةػػػػةة عاػػػػ  يػػػػبيح الة ػػػػاؿ ةفاػػػػـر التػػػػدثح ااأيػػػػاأن 

رجػػػػرد اػػػػا ت إأيػػػػاأية تيػػػػتدعن  رراجػػػػ  التػػػػدثح أر ةيػػػػؤرلية الاةايػػػػةة التػػػػن تفتػػػػرض
التدثحة رأتياءؿ عف األياس الخاأرأن رالاػدرد التػن ية ػف أأتاػن إلياػا فػن اػذا الةجػاؿة 
رفػػػد ي ػػػرف ةػػػف األجػػػد  التريػػػع فػػػن اثترػػػاص الةا ةػػػة باعتبػػػاره إلزاةيػػػا فػػػن الةيػػػا ح 

 .الةرتبطة بااأياأية  ييةا فاأرف اخرؽ ااأياف رالخاأرف الدرلن ااأياأن
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