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  اهدي هذا العمل المتواضع

 الوالدين  إلى

 اخوتي

 الى زمالئنا في الدراسة واساتذتنا الكرام  

 

 

 



 

 

 ق ال

 «وآخر دعواهم أن الحمد هلل رب العالمين» تعالى: 

 .ف الحمد هلل الذي وفقني إلتمام هذا العمل
 على تفضله حمزة عباس  نا  بالشكر الجزيل إلى أستاذ  و نتقدم

من نصح    نال  هاإلشراف على هذا العمل وعلى كل ما قدم
 .وتوجيه  

الذين لم  أساتذة الحقوق  سجل أوفر الشكر واالحترام إلى  نكما  
 .بالنصح واإلرشاد  ناعلي  يبخلوا

 قدم أوفر الشكر واالحترام  نفي هذا المق ام إال أن    او ال يسعن

 شك       ر و تقدي                  ر



 من قريب أو  بعيد  اإلى كل من ساعدن             
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لقج دأب السجتسع الجولي عمى إفخاد وتخريص لكل معزمة دولية حال، يهجب العسل طبقا     
ألسدو، ومن بين ىاتو السعزالت قزية الدراعات الستعمقة بالحجود الجولية، التي يعتبخ أن أغمب 
الشداعات الشاشئة بين الجول تكهن بدببيا، ومن بين الدبل والهسائل التي أقخىا القانهن الجولي 

ىي الهسائل الدمسية، ونخص  الشداعاتزسشتيا مهاد ميثاق األمم الستحجة، لفض ىحا الشهع من وت
بالحكخ مشيا ما سشتشاولو في مقالشا ىحا وىسا التحكيم والقزاء الجوليين، إذا فساذا نعشي بالتحكيم 

 ؟الشداعاتوالقزاء الجوليين؟ ومتى وكيف يتم االلتجاء ليسا لفض ىحا الشهع من 
دولة في القانهن الجولي حق المجهء إلى التحكيم الجولي بذأن الشداعات التي تثهر حهل  لكل   

 .وضع حجودىا الجولية غيخ أن ىحا الحق يختمف من دولة األخخى تبعا ألىميتيا
حيث ال تثهر أي صعهبة بذأن الجول ذات الديادة أو الجول التي تتستع بالذخرية القانهنية     

ع أخخى من الجول کالجول الخاضعة لمحساية والجول التابعة التي ال يتيح ليا الجولية بعكذ أنها 
القانهن الجولي المجهء إلى ذلك التحكيم بالشظخ إلى عجم إمكانية االلتدام بإرادىا عمى الرعيج الجولي 

داع قج نذأ شمن جية، ومقتزيات ىحا الشهع من التحكيم من جية أخخى الحي يتظمب أن يكهن ال
لتين وتم االتفاق بيشيسا عمى تدهيتو سمسيا عن طخيق التحكيم وىه أمخ ال يسكن أن تسارسو بين دو 

 .سهى الجول كاممة الديادة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلشكالية .1
 :التالية اإلشكالية طخح عميشا وجب الجولي

 ؟فيما تتمثل الحدود الدولية وماهي آليات تدوية هاته النزاعات
 

 أهمية البحث .2

أن الحجود الجولية ىي أبخز سسات رمد الجولة وسيجاتيا وقهتيا،  في بحثشا أهمية تكسن حيث   
 فتعتبخ الحجود من مقجسات الذعهب وىشا  تتجمى اىسية بحثشا.

 
 اسباب اختيار الموضوع .3
 أسباب شخصية -

شخرية في الكذف عن االليات التشظيسية والقانهنية لخسم الحجود  ارتباط السهضهع بسيهالت
 وتدهية الشداعات فييا.

 اسباب موضوعية -
ان مهضهع الحجود والشداعات الستعمقة بو اصبح يذكل ىاجد دولي فال نجج في مشظقة دولتين اال 

 وكان ىشاك مذاكل حجودية ,
 .المنهج المتبع .4

 عمى اعتسادا  التدمت فقج العمسي، البحث بسشاىج إلستعانةا اإلشكالية ىحه عمى اإلجابة واقتزت
 السشاىج أندب باعتباره االتفاقيات الجولية"  "السهضهع ىحا في الستخررة واألبحاث السرادر

 .سةراالج محل السهضهع طبيعة مع مالئسة وأكثخىا
 اهداف الدراسة5 .5

مفيهم الحجود الجولية واليات تدهية الشداعات القائسة   تهضيح خالل من الجراسة أىجاف تتسثل كسا
 بين الجول.

 
 
 
 



 هيكل الدراسة .6

تشاولت في دراستي فرمين فرل أول يتعمق بساهية الحجود  حيث عخفتيا وذكخت أنهاعيا وفرل 
ثاني يتسحهر حهل الشداعات الجولية برفة عامة والشداعات الحجودية برفة خاصة واليات التدهية 

 فييا. الجولية

 صعوبات الدراسة .7

نقص السخاجع في السهضهع  وججنا دراسة أو اثشين لكشيا تتخص في نهع معين من الحجود " 
 الحجود البحخية مثال" أو " األنيار الجولية" ،......
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 : تسهيد

 ايخاى كاف التي الصبيعية العػائق بفكخة شػيمة ولفتخة ارتبصت الحػجود فكخة أف يخػ  مغ ىشاؾ  
 بأنفديع البذخ أقاميا التي الحػجود ضيػر يسشع لع ىحا ولكغ ،سابقا   لسجتسعاتيع حجودا البذخ

 أوربا غخب في الحجيثة الجوؿ تصػر وبعج با،و أور  في األسػار وبعس العطيع الرضغ سػر مثل
 .وتحجيج دقة اكثخ لحجود تطيخ الحاجة بجأت الجخمانية اإلمبخاشػرية انييار إباف

 مغ التحػؿ ارص حضث الحجيثة الجولة نطاـ لشذأة البجاية بسثابة 1648 وستفاليا معاىجة وتعج
 دوؿ بطيػر االرتباط اشج مختبصا الحجيثة العرػر الى الػسصى العرػر في الحػجود مفيػـ

  القػميات.

 الستدايجة الحاجة ضيخت العكذ عمى بل السيجػرة التخػـ لتمظ مػجػدة الحاجة تعج ولع   
 ثع ومغ أوربا، خارشة كل عغ يةالحػجود السشاشق ىحه اختفت ثع ومغ الججيجة، والسػارد لألرض

 .الجوؿ مغ غضخىا
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الدولية الحـدودالسبحث األول: مفههم   

 الدولية الحـدود تعريف األول: السطلب

  التالي: في واالصصالحية المغػية التعخيفات السصمب ىحا في نعالج 

   اللغهي  التعريف  األول: الفرع

 وحجد مضده، الذيء عغ الذيء وحج شضئضغ، بضغ الحاجد ىػ الحػجود لكمسة المغػؼ  السعشى
 مغ الجار حج وقج مشتياه، الذيء وحج بحجوده، السعضغ ىػ والسحجود حجودا ، ليا أقاـ األرض

  نيايتو. شيء كل وحج تحجيجا، أيزا   وحجدىا رد باب

تمط احجىسا لقج عخفت معطع معاجع المغة الحج وجسعو حجود ، الفرل بضغ الذضئضغ لئال يخ و 
باآلخخ أو لئال يتعجػ احجىسا عمى اآلخخ وفرل ما بضغ شضئضغ حج بضشيسا ومشتيى كل شيء 

 .1حػػػػػػػػػػػجه

وىشاؾ تعخيف آخخ لمحجود في المغة وىػ " الحج ىػ الحاجد بضغ شضئضغ ومشتيى الذيء حجه وتسضد الذيء    
عغ الذيء " أؼ أف الحج ىػ الفاصل أو الحاجد بضغ شضئضغ لسشع اختالشيسا أو لئال يبغي أحجىسا عمى 

 . 2اآلخخ

 .3 ويعخؼ الحج بأنو الحاجد بضغ شضئضغ ويقاؿ وضع حجا   لألمخ أؼ أنياه

)  .2، فالحػػج يعشي السشع 1)الجار جعل ليا حجا   وحجد األرض أقاـ ليا حجا  

                                                           
 .55بغ مشطػر ،لداف العخب، السجمج الثالث ، بضخوت، بجوف سشة شبع،ص 1
 القامػس السحيط  , لمفضخوز أبادؼ . 2

اعة والشذخ، اسصشبػؿ، بجوف سشة السعجع الػسيط قاـ بإخخاجو إبخاليع مرصفى وآخخوف ،دار الجعػة لمتأليف والصب 3
 160شبع،ص
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 .ويقػػاؿ فػػالف حجيج فالف ، أؼ إذا كانت أرضو إلى جانب أرض األخخ

 االصطالحيالفرع الثاني: التعريف 

 وتػفخ الدكاف وجػد يعتسج إذ الجيسغخافي، السعيار ألي يختكد االتجاه وىحا : األول االتجاه .1
 فقج اليج ىػ االتجاه ىحا مثل مغ وخضخ ،لمحجود تحجيجه في أساسا ليع زمةالال االحتياجات

 يحرمػا أف يسكشيع والتي الشاس فضيا يعير التي لمسشصقة حج أبعج:" أنيا عمى الحػجود عخؼ
 .3"الصعاـ مغ الزخورية احتياجاتيع عمى مشيا

 اغمب أف ويحكخ ،الحػجود مفيـػ لتحجيج معيارا الديادة مغ يتخح الحؼ : الثاني االتجاه .2
 ومشيا الجولية. الحػجود مفيـػ لتحجيج السعيار بيحا تأخح السرادر في الػاردة التعخيفات

 الجولة عميو تسارس الحؼ اإلقميع يعضغ الحؼ الخط" ىػ الجولة حج Boggs بػجد تعخيف
 .4الديادة حقػؽ 

 يعضغ الحؼ الخط ىػ الجولة حج أف“ فقاؿ: مقاربا تعخيفا Adame ادامي كحلظ وعخفيا    .3
 .5”عمضيا سيادتيا تسارس أف الجولة تدتصيع التي السشصقة حجود

 اإلقميع تعضغ التي الخصػط أنيا عمى الحػجود عخؼ حضث بخسكػت إليو ذىب ما نفذ وىحا  .4
  .1قانػنية برفة سمصانيا عميو وتبدط الجولة تذغمو الحؼ

                                                                                                                                                                                           

، وكحلظ سعضج ألخػرؼ، اقخب السػارد ،  517، ص  1959، 1، ط 1شاىخ احسج الشداوؼ ، تختضب القامػس السحيط ج 1 
   .171، ص 1889بضخوت، سشة 

 .1955العخبي، بضخوت، ، تحقضق محسػد ضاىخ، دار الكتاب 1دمحم بغ أبي بكخ عبج القادر الخازؼ، مختار الرحاح ،ج2 
3  Lyde. L. W; types of political frontiers in Europe. The royal Geographical society, London, 
vo1, 1915, P.5. 
4 Boggs, S.W: International Boundaries, New York, 1966, P.5 

 ،1989 بغجاد، العامة، الثقافية الذؤوف  دار ،1ط السدمح، نداعوال اإليخانية اال العخاقية الحػجود مذكالت الخاوؼ، إبخاليع جابخ5 
 .13ص
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 الجولة عميو تسارس الحؼ لإلقميع الحػجود“ بأنيا Bouchez عخفيا االتجاه نفذ وفي       
 ”.السانعة سيادتيا

 تحجد خصػط عغ عبارة" أنيا عمى عباس الخزاؽ عبج الجكتػر عخفيا العخب الباحثضغ ومغ 
  ."وسيصختيا سيادتيا ومجاؿ الجولة مداحة

 مشاشق بضغ تفرل التي الػىسية الخصػط تمظ" بأنيا الػىاب عبج السشعع عبج الجكتػر وعخفيا
 وسيصخة سيادة عشجىا تشتيي التي الشقاط ىي أو تجاورىا، اخخػ  دوؿ أو دولة عغ دولة سيادة

 ."اخخػ  دولة وسمصة وقػانضغ سيادة عشجىا كحلظ وتبجأ دولة وسمصة وقػانضغ

 التي األراضي لتبضغ الخخائط عمى تخسع خصػط أنيا“ ليف أبػ صادؽ عمى الجكتػر وقاؿ
 بيا االنتفاع حق وحجىا ليا والتي لدمصتيا، تخزع والتي سيادتيا الجولة فضيا تسارس

 .2”واستغالليا

 الجولة تدتصيع الحؼ السجػ فيو يحجد الحؼ الخط“ بأنو الجولي الحج الخاوؼ  جابخ الجكتػر وعخؼ 
 ”.األخخػ  الجوؿ أو والجولة الجولة ىحه سيادة بضغ ويفرل فيو، سيادتيا مسارسة

 الحػجود ضيػر حجاثة بدبب وذلظ التخـػ و الحػجود تعبضخؼ  بضغ خمط وجػد مالحطة ويسكغ
  .3السدػحات وشخؽ  أدوات وبداشة الجقيقة، خخائطال وجػد وقمة الدياسية

 

                                                                                                                                                                                           
تخرز العالقات  31ناف بػعديد: أزمة دارفػر والقانػف الجولي اإلنداني، رسالة ماجدتضخ مشذػرة، قدع القانػف العاـ،   1

،  2012/2011ص، 135-137. الجولية وقانػف السشطسات الجولية، كمية الحقػؽ والعمـػ الدياسية، جامعة االخػة مشتػرؼ 
 .25ص 

 .318ص ،1975 ،11ط اإلسكشجرية، العاـ، الجولي القانػف  ابػليف، صادؽ عمي2  
 .16ص 1970 بغجاد، الحجيثة، الفشية السصبعة اإليخانية، العخاقية الحػجود ومذكمة الجولية الحػجود الخاوؼ، جابخ3 
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 يذابهها عسا الحدود تسييز الثاني: السطلب

 التخهم عن الحدود تسييز األول: الفرع

 أفكار عكذ مثال Lyde اليج فتعخيف االتجاىضغ، بضغ التعاريف في تبايشا ىشاؾ أف ويالحع
 بضغ العالقات واف بعج، ضيخت قج الجولة سيادة فكخة تكغ لع حضث والػسصى القجيسة القخوف 

 وليدت frontiers حجود مشاشق الفتخة تمظ في كانت الحػجودو  بجايتيا في تداؿ ال كانت الجوؿ
 كخصػط الحػجود عغ عبخت الثاني االتجاه تعاريف أف حضغ في Boundaries حجود خصػط

 .تخػـ حجودية كسشاشق وليذ

  ىي التخػـ أف حضث لمحجود متخادفا تسثل ال التخػـ أصبحت الحجيثة التصػرات بعج ولكغ   
 بيا السأىػلة السشاشق بضغ ما تفرل بالدكاف مأىػلة غضخ مداحات أو مشاشق

 فيي الثانية أما شبيعية، ضاىخة األولى الف الحػجود مغ اكبخ بثبات تتستع التخػـ أف ويالحع
 الحػجود أما الجولة، إقميع ضسغ تقع ألنيا الجاخمي القانػف  لدمصاف تخزع التخػـ أف كسا اتفاقية

 والجولي. الجاخمي لمقانػنضغ تخزع فيي

 متسثمة كانت سػاء أشالتيا الحزارة يج الف العازلة وضيفتيا التخـػ فقجت الحجيث العرخ وفي
 الجولية الحػجود لػجػد السمحة الحاجة ضيخت وبالتالي ذلظ، غضخ أو برحارػ  أو جبمية سلبدال

 ىي الحجيث العرخ وبجاية الػسصى العرػر نياية وحتى سابقا السجتسعات بضغ يفرل كاف فسا
 وقدػة وعػرتيا مغ السجتسعات تمظ استفادت والتي الصبيعية، الفػاصل مغ واسعة مجاالت

 .1عمضيا اعتجاء أؼ تسشع حجودا   اجعمي في بضئتيا

                                                           

 .107ص ،1971 بضخوت، العخبية، الشيزة دار الجولية، والسذكالت الجغخافيا سعػدؼ، الغشي عبج دمحم1  
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 وضيفتضغ: السشاشق ليحه وكاف اتراؿ. مشاشق وليذ انفراؿ مشاشق تسثل السشاشق ىحه فكانت 

 .مؤونة مغ احتياجاتيا عمى الجساعة مشو تحرل الحؼ السجاؿ تحجيج أ.

 مستمكاتيا. عمى خارجي عجواف أو اقتحاـ أؼ مغ الجساعة تقي ب.

 خمق في الحػجود تداىع و لمجولة الدياسي اإلقميع شخؼ فيي لجغخافيةا لغة في معشى ولمحجود
 .الحػجود جانبي عمى حزاريا مختمفة جغخافية شخريات

 تذكل التي الشقصة ىي أو حسايتو   يشبغي التي السػاجية خط فيػ لمحجود العدكخؼ  السفيـػ أما
 .لميجػـ االنصالؽ بجاية

 عغ تعبضخ وىي تجدئتيا، أو وتػسعيا الجولة لتكامل انعكاس أنيا ألي يحىب التاريخي، والسفيـػ
 متتابعة. زمشية مخاحل خالؿ الجولة ضعف أو قػة ودرجة فمفدتيا

 الجػية، الحػجودو  البحخية الحػجودو  البخية الحػجود مغ كل تذسل الػاسع بسعشاىا الحػجود    
 الحػجودو  والسجاورة، األخخػ  الجوؿ اضيوأر  الجولة اضيأر  بضغ تفرل التي ىي البخية الحػجودف

 الجػار دوؿ أو لجولة اإلقميسي والبحخ لمجولة اإلقميسي البحخ بضغ تفرل التي ىي البحخية
  .1الجػار لجوؿ الستاخسة واألقاليع الجولة إقميع بضغ تفرل التي ىي الجػية الحػجودو  األخخػ،

 الجػية الحػجودو  البحار قانػف  ضسغ البحخية الحػجود دراسة عمى الجولي القانػف  فقياء وعسل    
 الحػجود ترشيف ويسكغ العاـ. الجولي القانػف  فزسغ البخية الحػجود أما الفزاء قانػف  ضسغ

 :نػعضغ ألي شبيعتيا أساس عمى

                                                           
 كمية إلى مقجمة ماجدتضخ رسالة العخبي، الخميج مشصقة في العخبية اال العخبية الحػجود مذكالت الحدغ، عبج ىاشع راوػ  1

 203 ،ص2001 الثاني، كانػف  بغجاد، جامعة الدياسية، العمـػ
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   Boundaries Naturalالطبيعية الحـدود واًل.

 األرض. لدصح الصبيعية الطػاىخ مع تتساشى والتي الجوؿ بضغ الفاصمة الحػجود تمظ بيا ويقرج
 وقجرة مشيج إلضيا يدتشج التي الصبيعية الطػاىخ مغ يكتدب الدياسي الحج أف فيو الشظ ومسا
 لكل الفعمية الكيسة عمى لمتعخؼ أمخيغ تقجيخنا في نزع أف يجب ذلظ مع وضيفتو، أداء عمى

 .1الدياسي جالح مدانجة في شبيعية ضاىخة

 بيا تعجد التي الزعف أسباب خرائريا ضسغ تزسشت قج الصبيعية الطػاىخ ىحه أف  أ.
 في دوره ويؤكج مشعة الحج يكدب ما أف معشاه وىحا الدياسية. الػحجات بضغ الفرل تأكضج عغ

 .لمتخابط سبيال   يكػف  أف يسكغ الفرل،

 بضغ العالقات حجع وزيادة الجولية تلمسجتسعا الحزارية السدتػيات في الحاصمة التغضخات ب.
 .2العالع في الدكاف حجع في السدتسخة الدكانية والديادة السػاصالت وتصػر الدياسية، الػحجات

 الدياسية، الػحجات بضغ حجودا األرض سصح عمى الصبيعية العػائق جسيع تسثل أف يذتخط وال
 كثختيا مغ بالخغع مثال العخاؽ في نيارفاأل واحجة، دولة إقميع ضسغ تقع العػائق ىحه اكثخ أف بل

 األنيار باقي أما إيخاف مع شبيعية حجودا تسثل التي ىي فقط العخب شط مغ قرضخة مدافة فاف
  .3الدياسي العخاؽ إقميع ضسغ تقع فيي وروافجىا والفخات دجمة

 شبيعية ضاىخة كل تكػف  أف يذتخط فال والرحارػ، الجباؿ عمى حتى يشصبق األمخ وىحا    
 :الصبيعية الحػجود وتذسل سياسيا. حجا

                                                           

 .107ص ،1971 بضخوت، العخبية، الشيزة دار الجولية، والسذكالت الجغخافيا سعػدؼ، الغشي عبج دمحم 1 
 .201ص ،1987 بغجاد، الدياسية، الجغخافية الػاحج عبج الجمضل وعبج محسػد وصباح القراب نافع2 
 .318ص ،1975 ،11ط اإلسكشجرية، العاـ، الجولي القانػف  ابػليف، صادؽ عمي 3 
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 بسػازاتيا، يدكشػف  الحيغ الدكاف بضغ تفرل التي الصبيعية العػائق اقجـ مغ وتعتبخ : األنهار .1
 عسيقا الشيخ كاف إذا وخرػصا االعتجاءات أو الغدوات ضج دفاعية خصػط تسثل وكانت

 ضج إمبخاشػريتيع لحساية والجانػب الخايغ نيخؼ  عمى اعتسجوا مثال فالخوماف وعخيزا.
 .1البخبخية الغدوات

 فرل كعامل مسضداتيا وقمت العدكخية، أىسضتيا مغ بعزا   األنيار فقجت الحاضخ الػقت وفي
 يشطخ واخح األنيار، واعسق اعخض عمى حتى الجدػر وبشاء السػاصالت وسائل تصػر بدبب

 ونحكخ .2أحػاضيا وبضغ ضفافيا عمى يعيذػف  الحيغ الدكاف بضغ وتػحضج اتراؿ كعامل إلضيا
 الستحجة الػاليات بضغ ريػجخانجا ونيخ وإيخاف، العخاؽ بضغ العخب شط الشيخية الحػجود مغ

 فخندا بضغ الخياف نيخ مغ وجدء وزامبيا، روديديا بضغ الدمبضدؼ  نيخ وكحلظ والسكديظ، األمخيكية
 .3وغضخىا وألسانيا،

 وذلظ والغدوات اليجسات خصخ مغ الجولة لحساية وسضمة الجباؿ تسثل : الجبال .2
 مشيعة حجودا تسثل مثال إاللب جباؿ كانت فقج االختخاؽ، والرعبة الػعخة لصبيعتيا

 افقج الجػ وسالح السػاصالت وسائل تصػر أف أيزا   ويالحع . الخومانية لإلمبخاشػرية
 في وخرػصا اإليخانية اال العخاقية الحػجود الجبمية الحػجود أمثمة ومغ الخاصية. ىحه الجباؿ

                                                           

 ،57 العجد األىخاـ دار ، الجولية الدياسة مجمة اإلسخائضمية، اال السرخية العالقات عوتصبي الجولية الحػجود حمسي، احسج نبضل1 
 559ص ،1979 يػلضػ،

السخكد العخبي لمشذخ  1حضجر مػسى مشخي القخيذي: أثخ التجخل في العالقات الجولية. دراسة العخاؽ ولضبيا أنسػذجا. ط 2
 .248،ص 2018والتػزيع، مرخ، 

 249-248القخيذي: السخجع الدابق ، ص حضجر مػسى مشخي 3
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 وفخندا أسبانيا بضغ البخانذ جباؿ وكحلظ التخكية، اال اقيةالعخ  الحػجودو  الذسالية، أجداءىا
 وتذضمي. األرجشتضغ بضغ األنجيد وجباؿ ،1والرضغ اليشج بضغ اليسااليا وجباؿ

 حجودا البعس يعتبخىا لحلظ بثباتيا والسدتشقعات البحضخات تستاز : والسدتشقعات البحيرات .3
 ومغ السذاكل. مغ العجيج يدبب مسا مجارييا تتغضخ ما غالبا التي األنيار مغ افزل سياسية

 الػاليات بضغ تفرالف المتاف اونتاريػ و أيخػ  بحضخة البحضخات تسثميا التي الحػجود أمثمة
 و تذاد بضت تفرل التي تذاد وبحضخة ،وأوغشجا كضشيا بضغ تػريافك بحضخة وكحلظ وكشجا، الستحجة

 .والنيجخ والكامخوف  نيجخيا

 بضغ ستضتشخىاؼ و وبػلشجا الكيرخية روسيا بضغ بخيبضت مدتشقع يةالحػجود السدتشقعات وأىع  .4
 .والسدتشقعات لمبحضخات أمثمة العخبية الجوؿ بضغ الحػجود في تػجج وال وألسانيا. بػلشجا

 يج ليا وصمت أف بعج ولكغ مشيعة حجودا تعتبخ الساضي في وكانت: والرحارى  اتالغاب .5
 مثال الفخندضػف  اختخؽ  فقج العازلة. أىسضتيا قمت السػاصالت، شخؽ  واختخقتيا العسخاف

 السشاشق ىحه عمى تتشافذ الجوؿ أصبحت لمشقل، خصػشا فضيا ونطسػا الكبخػ، الرحخاء
 لجسيع الدياسية الحػجود تسثل كانت فقج الغابات أما لسختمفةا الصبيعية بالسرادر غشية ألنيا

 وغانا الكػنغػ جسيػريات ومشيا األفخيكية، القارة في االستػائي الشصاؽ ضسغ الػاقعة األقصار
 وغضشيا.

 قمة أو الصبيعية، الحػجود قمة لمباحث تبضغ العالع خخيصة عمى تمقى فاحرة نطخة أف ويالحع  .6
 ضػاىخ عمى بشاء رسست التي الصبيعية الحػجود ألف شبيعية حجودب السحاشة الجوؿ عجد

 .1الشجرة حج إلى ترل قمة قمضمة الصبيعة
                                                           

بجوف دار نذخ، بجوف بمج  ، 1أزمة السشطسات الجولية في زمغ الييسشة األمخيكية. ط -سعضج الالونجؼ: وفاة األمع الستحجة  1
 . 213نذخ، بجوف سشة نذخ، ص
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  Boundaries Industrialاالصطشاعية الحـدود : ثانياً 
 ضػاىخ وجػد لعجـ أما لمتقديع، أساسا الصبيعية الطػاىخ تعتسج ال التي الحػجود  بيا ونقرج
 الف أو اخخػ، دولة سيادة وتبجأ ما دولة سيادة عشجه تشتيي الحؼ السكاف تعضغ متسضدة شبيعية

 جانبضيا عمى الستػاججة الجوؿ تجعل اقترادية أو استخاتيجية قيسة ذات تقديسيا السخاد السشاشق
 . الحػجود وضع عشج االعتبار بعضغ إلضيا الشطخ إلى يجعػا مسا عمضيا، لحرػؿا اجل مغ تتشافذ

 وتخكضبيا حزارتيا في مختمفة شعػب بضغ العادة في يفرل ال الحػجود مغ الشػع وىحا 
 السشصقة، في األحػاؿ بصبيعة ليا عالقة ال خارجية ضخوؼ بحدب خصت وقج األنثخوبػلػجي،

 تخصيصيا، في الػاقع اتباع لعجـ السذاكل مغ العجيج تثضخ االصصشاعية الحػجود فاف لحلظ
  .ذلظ عمى مثاؿ خضخ العخبي الػشغ في الحػجودو 

 :2شكمضغ بأحج تكػف  االصصشاعية الحػجودو 

  Boundaries Astronomicalالفلكية الحـدود .1

 مرخ بضغ الحػجودك العخض، ودوائخ الصػؿ خصػط مع تتساشى خصػط عغ عبارة وىي  
 تدضخ والتي ولضبيا مرخ بضغ الحػجودو  دعا درجة 22 عخض دائخة مع تتساشى والتي والدػداف

 شخقا . درجة 25 شػؿ خط مع

                                                                                                                                                                                           
تع الترفح عمى الخابط:  5، ص 2012، الجدائخ، 6العجد  3دمحم ذيب، تدػية الشداعات الػدية، مجمة السعيار، السجمج   1

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/45346 19:34عمى الداعة  30-05-2022، في. 
 .155، ص 2016دمحم رياض، األصػؿ العامة  في الجغخافيا الدياسية والجضػبػلضتيكيا، بجوف دار نذخ، مرخ،    2

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/45346
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/45346
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 والتي دعا درجة 49 عخض خط مع تدضخ التي ىي العالع في الفمكية الحػجود أشػؿ وتعتبخ 
 األمخيكية. الستحجة الػاليات و كشجا بضغ تفرل

 الهشدسية الحـدود .2

 دائخة مخكد مغ مخسػمة أقػاس أو معمػمتضغ نقصتضغ بضغ مدتكيسة خصػط عغ عبارة وىي
 مغ يخمػ يكاد الحؼ الرحخاوؼ  الفخاغ مع يتشاسب السدتكيسة الخصػط ىحه واستخجاـ معخوؼ،

  التحجيج. دقة تدتمـد التي الحزارية الطػاىخ أشكاؿ مغ شكل أؼ

 بضغ الحػجودو  وتػنذ، مػريتانيا مغ وكل الجدائخ بضغ الحػجود ،الحػجود ىحه أمثمة ومغ   
 ناحية مغ الدعػدية وبضغ واألردف العخاؽ مغ وكل سػريا وبضغ الغخبية والرحخاء مػريتانيا

 ليا. السجاورة األقصار ومعطع

 األرض ممكية عمى الستشازعة الجوؿ بضغ الحياد مشاشق اليشجسية الحػجود قبضل مغ أيزا   وتعج
 العازلة. أو الفاصمة السشاشق وكحلظ اقترادية مػارد غم فضيا وما

 يكػف  األرض عمى وضعيا أف إال الخارشة عمى الحػجود مغ الشػع ىحا وضع سيػلة مغ وبالخغع
 أف السسكغ مغ والتكشػلػجية العمسية التصػرات ولكغ السذاكل، مغ العجيج ويثضخ دقضق غضخ

 .1الذيء بعس الرعػبة ىحه عمى تتغمب

 عمصخاض تحجيجىا لرعػبة الثبات و االستقخار بعجـ واليشجسية الفمكية الحػجود مغ لك تستاز
 الػشغ مغ الغخبية السشصقة في كسا مثال الخعػية الكبائل وجػد تخاعي ال وألنيا جية، مغ الػاقع

                                                           
جسعة عسخ عامي السػدؼ، السبادرات واالستجابات الدياسية في الدياسة الخارجية المضبية إتجاه افخيكيا غضخ العخبية، محكخة   1

 ، مشذػرة عمى الخابط :112ماجدتضخ عمـػ سياسية، بجوف سشة، جامعة الذخؽ االوسط، ص   
https://meu.edu.jo/libraryTheses/586a0cad09972_1.pdf 19:30عمى الداعة  2020-05-24، في. 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/586a0cad09972_1.pdf
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 الشطاـ واف خاصة والكأل. الساء وراء السدتسخة بحخكتيا تستاز الخعػية الكبائل أف حضث العخبي
 األرض عمى الحػجود ىحه تخصيط كاف لحلظ لمجوؿ. اإلقميسية الديادة بسبجأ كثضخا يعتخؼ ال قبميال

 حجث كسا شصخيغ، إلى الػاحجة القبضمة تقصع أو الػاحج الذعب تقدع ألنيا السطاىخ، أسػأ مغ
 البمجاف. بضغ يةالحػجود الشداعات يثضخ مسا العخبي الػشغ غخب وفي أفخيكيا، في

 الترشيف ىحا أف وبخأيشا غضخه، كثضخة ترشيفات فيشاؾ الػحضج، الترشيف ليذ ىػ يفالترش وىحا
 وباقي ،لو معيارا الحػجود شكل مغ يأخح ألنو الحػجود أنػاع جسيع يذسل الحؼ الػحضج ىػ

  الجػانب. باقي وتيسل فقط واحجا جانبا تأخح بل بججيج تأتى ال الترشيفات

 الحزارية الحػجودو  مذتخكة، حجود أو حزارية، تكػف  قج الحػجود أف يخػ  مغ ىشاؾ فسثال   
 ذلظ. غضخ أو الجشذ أو العشرخ، المغة، كالجيغ، الحزارية الرفات االعتبار بشطخ تأخح

 الحزارية الرفات بيحه تتأثخ األخخػ  الترشيفات كل أف الترشيف ىحا أصحاب ويخػ     
  .لمرمح فخساؼ مؤتسخ مقخرات بعج بيا األخح شاع التي

 أنيا شالسا والثبات باالستقخار يستاز الحػجود مغ الشػع ىحا أف الترشيف ىحا أنرار ويخػ       
 ومغ الخعية، تجانذ أساس عمى مبشي حكيقي بتػازف  الجولة تدود بذخية جساعة ستزسغ

 أساس عمى مقامة أنيا حضث وباكدتاف اليشج بضغ تفرل التي تمظ الحػجود ىحه عمى األمثمة
 ديشي.

 لتخصيط معيار تكػف  أف يسكغ الجشذ أو المغة أو الجيغ أو الحزارة أف الباحث ويخػ       
 جساعة حرخ األحػاؿ مغ حاؿ بأؼ يسكغ ال انو كسا ،الحػجود أنػاع مغ نػع وليذ الحػجود

 تتجو التي البذخ شبيعة  بدبب الحػجود تمظ خارج أقمية تخؾ دوف  معضشة بحجود معضشة بذخية
 مازاؿ الخالؼ أف نالحع الباكدتانية اليشجية الحػجود حالة في فحتى والتفاعل االنتذار نحػ
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 فميذ ىشجوسية، أقمية مع وحكػمة مدمسة أغمبية عمى يحتػؼ  الحؼ كذسضخ إقميع حػؿ قائسا
 .وثبات استقخار اكثخ الحزارية الحػجود تكػف  أف بالزخورة

 بجانب مختبط مثال يكػف  كأف مطيخ مغ بأكثخ تختبط التي السذتخكة الحػجود زا  أي وىشاؾ
 الحػجودك اخخػ، ناحية مغ بذخؼ  وبجانب ناحية مغ شبيعي
 الباشغ وادؼ في الصبيعية الطػاىخ فضيا تتجاخل الترشيفية الشاحية فسغ الكػيتية، اال العخاقية

 الصخؼ يمتقي حضث الكػيت، شساؿ التفاقيةا في رسست يالت اليشجسية الحػجودو  الكػيت، غخب
 السػجػدة البحخية الحػجود ىشاؾ ثع صفػاف، جشػب الػاقعة الشقصة عخض بخط لمباشغ الذسالي

 .1الصخفضغ بضغ

 السعالع إقامة وقت مع الحػجود وضع تدامغ مجػ االعتبار بشطخ يأخح آخخ تزيف وىشاؾ
 :أنػاع ثالثة إلى وترشف وتصػيخىا السشصقة في الحزارية

 السخسػمة سكاأالو  كشجا حجود في كسا واألعسار لمتصػر الدابقة أؼ : الدابقة الحـدود .1
 .الالتضشية وأمخيكا أفخيكيا بضغ الحػجود وكحلظ 1825 اتفاقية بسػجب

 مثل األعسار، ىحا مع وتتساشى وتصػيخىا السشصقة أعسار بعج وتػضع: الالحقة الحـدود .2
 .سابقو مغ ثبات اكثخ الشػع ىحا أف ويالحع والنخويج الدػيج بضغ الحػجود

 مع السشصقة في والتصػر األعسار بعج األخخػ  ىي تػضع الحػجود وىحه : السشطبقة الحـدود .3
 أساس عمى تػضع ألنيا عبخىا تسخ ىي بل العسخانية السطاىخ مع تتساشى ال أنيا فارؽ 

 كػريا بضغ الحػجود مثل ،الحػجود ضسغ الػاقعة األراضي بيا تستاز خاصة بذخية عػامل
 الجشػبية. وكػريا الذسالية

                                                           
 113، مخجع سابق ص جسعة عسخ عامي السػدؼ 1
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  :للحدود األخرى  الترشيفات

 التػسع مشيا الغخض ولكغ ستخاتيجية، دفاعية ألغخاض السقامة الحػجود وىي : اآلمشة الحـدود* 
 مضل 90-17 مغ فشمشجا مع حجوده الدػفضتي االتحاد تحخيظ مثل السجاورة، الجوؿ حداب عمى

 الكياف تجاوز الحريعة نفذ وتحت ،1940 عاـ مػسكػ عغ الخصخ أبعاد بحجة فشمشجا داخل
 .1ججيجة عخبية اراضي واحتل اليجنة خصػط 1967 عاـ حديخاف في الريضػني

 .2الحػجود مغ نػع أو شكل مغ اكثخ تذسل التي وىي : السعقدة الحـدود* 

 في الجوؿ أحكية وبياف الجػية السالحة لتشطيع تدتخجـ التي تمظ وىي : العسهدية الحـدود* 
 الجػؼ. مجاليا عمى سيادتيا فخض

 ترشيف ىػ اصصشاعية، وأخخػ  شبيعية بضغ الحػجود قدع الحؼ األوؿ الترشيف أف لي ويبجو
 الشقز يذػبيا اجتيادات مجخد إال ىي ما الترشيفات باقي واف الحػجود أنػاع جسيع يذسل

 .والجدئية

 
 الدولية  الحـدود ترسيم ووظائف سسا الثاني: السطلب

 ىي: الجولية الحػجود وتخصيط لخسع أساسا   اتخحت معايضخ رابعة ىشاؾ

 الدولية الحدود أسساألول: الفرع

 :االستراتيجية االعتبارات أوال/

                                                           
1  
2  
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 فقج األولى، العالسية الحخب قبل ما حكبة في الجوؿ بضغ الحػجود تخصيط في األىع كانت التي 
 يكػف  أف ىػ الدياسي لمحج وضع افزل أف ىػ األولى العالسية الحخب قبل سائجا   االعتقاد كاف

 مغ نفدو الػقت في الجولة وي سكغ األعجاء، ىجـػ صج عمى يداعج الحؼ الحج أؼ إستخاتيجيا،
  نفديا. عغ الجفاع

 ؼ فخندا مع حجودىا تحجيج عشج حخصت فألسانيا الجوؿ، كل لجػ السصمب ىػ الحج ىحا وضل   
 ورغع العدكخية، ألىسضتو السػزؿ شخيق في والتحكع متد قالع امتالكيا عمى فخانكفػرت معاىجة

 بالشدبة خاصة بأىسية يحتفع مازاؿ الحج ىحا أمثمة إال وسخعتيا مجاىا في القتاؿ أسمحة تصػر
 .1حجيثة أسمحة تستمظ ال التي لمجوؿ

 السعيار العالسضتضغ الحخبضغ بضغ ما فتخة في أصبحت التي: والبذرية الحزارية االعتبارات ثانيا/
  .1919 عاـ فخساؼ في الرمح مؤتسخ بعج والسيسا العالع، دوؿ بضغ الحػجود لتحجيج األساس

 ولتػانيا والتيفيا استػنيا بضغ الحػجود مثل متجاوريغ شعبضغ فرل يتع قج السعيار ليحا ووفقا    
 جانبي عمى البذخية العشاصخ لػصػؿ مدبقا التخصيط يتع أمثمة أىسضتيا الحخبضغ بضغ فيسا

 التخصيط يتع قج أو البحضخات، ىزبة غخبي وكشجا الستحجة الػاليات بضغ الحػجود مثل الحػجود
 حجودا الحػجود تربح حتى تيجضخ يحجث أؼ جانبضيا اليسااليا الذعػب تتحخؾ ثع أوال لمحجود

 سأىع مسا الثانية العالسية الحخب عقب وتذكػسمػفاكيا بػلشجا بضغ الحػجود مثل وجغخافية، انثخ
 .2تاألقميا مذكمة حل في

 تتفق ألنو البذخية الحػجود مع متسذية الحػجود جعل فكخة 1920 عاـ باريذ معاىجة أقخت وقج 
 الستجاندة الذعػب بضغ الفرل عجـ اليسااليا الفكخة ىحه وتيجؼ السرضخ، تقخيخ حق مع

                                                           
 345ص ، سشة بجوف  ، القاىخة سرخية،ال سكتبةال وتصبيقات، أسذ الدياسية، الجغخافية الجيب، إبخاليع محسػد دمحم 1

 .345 ص سابق، مخجع ،الجيب إبخاليع محسػد دمحم 2 



 الفصل األول                                                                        ماهية الحدود الدولية
 

17 
 

 شبق لػ ولكغ الجوؿ، بضغ الحػجود لخسع معيارا   المغة اتخاذ البعس فزل بضشسا وجشديا، حزاريا
 حجوث األمخ يدتجعي وقج القائسة، الجوؿ تفتضت إلى األمخ فدضشتيي الػاقع راضا عمى اىح

 البعس فزل حضغ في األولى. العالسية الحخب بعج والضػناف تخكيا بضغ حجث كسا لمدكاف تبادؿ
 ألف الدمبيات بعس شياتو بضغ يحسل وىحا ،الحػجود لتعضضغ كسعيار الجيغ اتخاذ اآلخخ

 بادياف تجيغ واحجة لغة تتكمع شعػبا نجج بضشسا واحجا ، ديشا   تعتشق قج والمغػية يةالجشد السجسػعات
 الجيشي الشداع فضيا يذتج التي الحاالت في الحػجود لخسع كسعيار الجيغ يتخح أمثمة ويسكغ مختمفة،
 وباكدتاف. اليشج دولتضغ اليسااليا 1947 عاـ اليشجية القارة شبو تقديع في حجث كسا الجاخمي

 حجود تحجيج في السعايضخ أىع الحاضخ الػقت في أصبحت التي : االقترادية االعتبارات ثالثا/
 الحػجود لخسع كأساس الثانية العالسية الحخب بعج االقترادية االعتبارات ىحه وبخزت الجوؿ،

 وذلظ لتجارتيا مخخجا بػلشجا إعصاء عمى الحخب في انترارىع بعج الحمفاء أصخ فقج الدياسية،
 الفخندية الحػجود عجلت وكحلظ البمصضق، بحخ عمى داتدج مضشاء مع ألسانيا مغ جدءا باقتصاعيا

 .المػريغ وحجيج الدار فحع فخندا فأعصضت األلسانية اال

 رسع في السعيار ىي القػة تكػف  قج : الستكافئة غير تباراتواالع والقهر القهة معيار .رابعا/
  .1975 عاـ والدعػدية ضبي أبػ بضغ الحػجود تحجيج في أثخىا لمقػة وكاف ،الحػجود

 الدولية الحـدودوظائف الفرع الثاني: 

 أىسضتيا متجاورتضغ دولتضغ بضغ ليفرل الخخيصة عمى يخسع خط مجخد ليذ الحػجود خط أمثمة
 والحخبية، لألشخاؼ واالقترادية والقانػنية الدياسية الشػاحي مغ كبضخة أىسية لو وإنسا اكثخ

 الجولية والسشطسات اليضئات قبل مغ اكثخ وحساية بعشاية الحػجود حزت كمسا األىسية وتدداد
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 الجاخمية القػانضغ اجميا مغ وشخعت واالتفاقيات، السعاىجات تثبضتيا خضلغ وعقجت واإلقميسية،
 .1والجولية

 مدتػػ  عمى أو بذعبيا، الجولة عالقة مدتػػ  عمى سػاء معضشة وضائف تؤدؼ الجولية الحػجودف
 :الػضائف ىحه وأىع السجاورة، الجوؿ مع الجولة عالقة

 تؤدييا التي وأىسيا الػضائف اقجـ لعل: للذعب األمن وتهفير الدولة عن الدفاع . أ
 عشج الجوؿ أقامت لحا الخارجية، االعتجاءات مغ الحساية تامضغ ىػ الجولية الحػجود

 مشيا، اعتجاءات تتػقع التي الجيات في خاصة العدكخية االستحكامات حجودىا
 في لفخندا الذخقية الذسالية الحػجود عمى ماجضشػ خط تحرضشات ذلظ أما ومغ

 خط عمى األلسانية التحرضشات األخخ الجانب عمى يقابميا وكاف األلساف، ةمػاجي
 سيجفخيج.

 خط إقامة ىػ وتخصيصيا الحػجود تحجيج في األساسي الدبب أمثمة Holdich “ىػلجش ويخػ 
 حضث الستجاورة، الجوؿ باتجاه قانػني غضخ اتداع أىسضتيا احتكاؾ أؼ لسشع دولتضغ بضغ دفاعي

 الحػجود نذأت ىشا ومغ السدتقبل؛ في التعقضجات لسشع أىسضتيا لمسشاقذات حج علػض الحػجود تقاـ
 الجفاعية العدكخية األىسية ولكغ ”.دفاعية مػاصالت خصػط وإقامة الحرػف  ذات الجفاعية

 وفاعمية لمقارات، العابخة واألسمحة الحخب لػسائل الحجيثة التصػرات بدبب تقػضت لمحجود
 مغ بجال   السجني األمغ عمى الحفاظ الحػجود وضيفة وباتت ، لمعكبات اوتخصضي وسخعتيا تجمضخىا

 الجفاعي. األمغ
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 غضخ والسشذػرات والسجالت الكتب بػجو تقف الحػجود أمثمة حضث الثقافي، األمغ وكحلظ 
 والعقائجؼ. واالجتساعي الدياسي الػضع مع تتفق ال والتي فضيا السخغػب

 والسدسػعة السخئية اإلعالـ وسائل تصػر بدبب مزسػنيا فقجت قج الػضيفة ىحه كانت واف  
 .والسقخوءة

 الدمع لجخػؿ قضػدا   الجوؿ تزع : االقترادية والنعم الهطشي االقترادي اإلنتاج حساية ب.
 تتزارب ال ولكي الػششية، ومشتجاتيا لدمعيا حساية   وذلظ األجشبية، واالستثسارات والخجمات

 اليسااليا الجوؿ تعسج ،الحػجود مشاشق في تػجج التي الثخوة ردمػا استغالؿ عشج الجوؿ مرالح
 عمى ومغ بضشيا. الشداعات قياـ في سببا السػارد ىحه استثسار يربح ال حتى بجقة حجودىا تعضضغ

 الحػجود عشج تقاـ كسا والعخاؽ. والدعػدية والكػيت، الدعػدية بضغ السحايجة السشصقة اقتداـ ذلظ
 الدمع عمى الجسخكية الخسـػ فخض خالؿ مغ الػششي اإلنتاج حساية مشيا واليجؼ الجسارؾ نقاط

 الػششي. اإلنتاج في مثضل ليا التي تمظ وخرػصا السدتػردة، األجشبية

 اليسااليا الجخػؿ مغ بيع السخغػب غضخ األفخاد مشع خالؿ مغ ويتع : األفراد انتقال تشعيم ج.
 ىحه أىسية وتدداد السغادرة. مغ والتدامات حقػؽ  بحمتيع الحيغ األشخاص مشع أىسضتيا البالد،

 زراعية، مشاشق في أىسضتيا بالدكاف آىمة مشاشق في مستجة كانت إذا الدياسية لمحجود الػضيفة
 وحزارية واجتساعية اقترادية عالقات الحػجود جانبي عمى لدكافا بضغ يكػف  ما كثضخا حضث

 في وكحلظ بضشيع فيسا والتشازع والرجامات الدكاف مذاكل أوساط ىكحا في وتكثخ وعخقية،
 بتحخؾ تدسح الجوؿ وبعس والساء، الكأل نحػ الخعاة تحخكات تكثخ حضث الخعي مجتسعات
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 بحدب الحػجود شخيق عغ اليجخة تشطيع أو تعوي الحػجود عبخ قخيبة مشاشق في الخعي قبائل
 .1الستجاورتضغ الجولتضغ كال قػانضغ

 الحػجود وضيفة كانت فإذا والفرل، الػصل عسمضتي خالؿ مغ ويتع : الدولي التبادل تشعيم د.
 بعزيا الجوؿ مرالح وارتباط السػاصالت وسائل تصػر فبدبب الفرل، ىي الساضي في

 وكمسا الجولي. التبادؿ عسمية وتشطيع وخارجيا الجولة بضغ الػصل الحػجود وضيفة أصبحت ببعس
 . صحيح والعكذ بضشيسا فرل عامل الحػجود كانت كمسا متشازعة متخمفة الستجاورة الجوؿ كانت

 األفخاد كل ليا يخزع التي القػانضغ يحج الحؼ ىػ الدياسي الحج : للحد القانهنية الهظيفة هـ.
 مػاششضيا. مغ يكػنػا لع واف لمجولة الدياسية الحػجود ىحه داخل يعيذػف  أنيع شالسا

 .إقميسيا عمى سيادتيا فخض في الجولة حق مغ جدء وىحا 

 بدبب شعالس في خاصضتيا فقجت قج السشيعة الصبيعية الحػجود أمثمة تقجـ مسا نالحع
 تصػر بدبب األمشية وضيفتيا فقجت الحػجود أمثمة كسا والسػاصالت، الشقل وسائل  تصػر

 التفاعل اليسااليا الحاجة وبدبب لمقارات. العابخة والرػاريخ والصائخات الحخبية األسمحة
 كسا فرل عامل وليذ اتراؿ عامل تسثل الحػجود أصبحت الجولي والتبادؿ لمذعػب الحزارؼ 

 اثخ ليا كاف تقضجىا حجودا تعخؼ ال التي السعمػمات ثػرة أمثمة الحكيقة وفي الساضي، يف كانت
 األرضية الكخة حػلت التي العػلسة مػجة أمثمة كسا العازلة. الحػجود وضائف تقػيس في كبضخ

 فأخحت واالصصشاعية مشيا الصبيعية يةالحػجود القضػد أنيا كل اختخقت صغضخة قخية اليسااليا
 سيسا وال قضػد بال السعسػرة سكاف كل اليسااليا ترل والثقافات األفكار وكحلظ والخجمات، الدمع

 الشقج صشجوؽ  أىسضتيا العالسية التجارة مشطسة خالؿ مغ العػلسة مذاريع في السذتخكة الجوؿ تمظ
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 في الحػجود غضخىا ىي الضـػ الحػجودف لمقارات. العابخة الذخكات خالؿ مغ أىسضتيا الجولي
 الجولة لديادة رمد ىي العرػر وتػالت الدماف تقجـ ميسا وستبقى الحػجود بقضت ولكغ ساضي.ال

 وىحه .الحػجود تمظ خارج نججىا أمثمة يسكغ ال كثضخة خرػصيات ججرانيا بضغ وتزع وكيانيا.
 بعج اكثخ سضتزح ما وىحا الجوؿ. بضغ الشداعات لشذػب مرجر تبقى الخرػصيات وىحه الديادة
 .العخبية اال العخبية لمحجود دراستشا

 يةالحـدودانهاع الشزاعات الثالث: السطلب 

 تقديع أف يبجو ولكغ السخترضغ قبل مغ يةالحػجود الشداعات لتقديع عجيجة محاوالت ىشاؾ
 الدياسية، بالجغخافية السيتسضغ أغمب وتأيضج بجعع حزي قج كاف Prescott بخسكػت األستاذ

 إلى فقدسيا يةالحػجود السذكالت بضغ لمفرل معيارا   الشداع مػضػع بخسكػت األستاذ أعتسج فقج
 أنػاع: اربعة

 األرض مغ لقصعة ممكضتيا دولة ادعاء عغ تشجع التي الشداعات وىي : اإلقليسية الشزاعات : أوال
 .أخخػ  دولة سيادة أو سيصخة تحت

 األشخاؼ وتفدضخات ؼالحػجود بالسػقع تتعمق التي، السذكالت وىي : السهقعية الشزاعات : ثانياً 
 الالحقة السخحمة إلى الػصػؿ بيجؼ Delimitation مخحمة في الحػجود تحجيج حػؿ الستشازعة

 بضغ الشداع نذػب إلى يؤدؼ قج الغسػض فيحا Demarcation . الػرؽ  عمى وصفيا أو لمتخسيع
 مع الحػجود لسعاىجات الشطخية الشرػص بضغ التصابق عجـ بدبب أيزا   الشداع يشذب وقج الجوؿ،
الػاقع
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1.  

 لألنطسة الجولة فخض في تقرضخ أو إىساؿ نتيجة تشذأ التي وىي : الهظيفية الشزاعات : ثالثاً 
 .لحجودىا الجولة استخجاـ شخيقة أو والقػانضغ،

 والسػارد والثخوات الصاقة مرادر باستغالؿ تتعمق وىحه : التشسية مرادر حهل الشزاعات : رابعاً 
 السشاشق في الػاقعة الخ، .. وآبار وانيار ومعادف شبيعي وغاز نفط مغ والصبيعية االقترادية

 ية.الحػجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1  L.J.bouchez, the vixing of boundaries in international boundary rippers “ the international 
comparative Law Quarterly” London, vo1. 1963, P789. 
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 يةالحـدودأسباب الشزاعات : الثانيبحث الس

 بج ال لحا أسبابيا، تتشػع الشداعات ىحه تشػع ومع متعجدة، ألسباب نتيجة الحػجود نداعات تطيخ
 السعشضضغ تخجـ أنيا كسا ودوافعو الشداع حكيقة معخفة عمى تداعجنا ألنيا األسباب ىحه معخفة مغ

 .بحمو

 :كآالتي وىي يةالحػجود الشداعات قياـ أسباب أىع تحجيج إلى الباحثضغ ذىب وقج

 يفخضيا لحقػؽ  انتياؾ أو العخفي، الجولي القانػف  أو دولية، معاىجة تفخضو التداـ خخؽ  .1
 .وغضخىا الجولة سيادة انتياؾ مثل الجولي، القانػف 

 بضغ الدمشي الفاصل أف أو تثبضتيا، عجـ أو الػرؽ  عمى الحػجود تحجيج عسمية دقة عجـ .2
 .كبضخا   يكػف  وتخسيسيا تحجيجىا

 .الجوؿ بضغ الجولية السشافدة أو الستجاورة، الجوؿ بضغ فيسا لقػػ ا بضغ تػازف  وجػد عجـ .3

 .ليا ومشرفة عادلة بحجود والجوؿ الذعػب ومصالبة االستعسار .4

 .الحػجود بعس بيا تتستع التي االستخاتيجية األىسية .5

 الػاضحة غضخ أو الجقيقة غضخ يةالحػجود السعاىجات مدػدات .6

 .الصبيعة عمى لمحجود وكاؼ   واضح تعميع وضع عجـ .7

 ؼ.الحػجود الشداع لخمق سبب مغ اكثخ يذتخؾ قج أو واحجا   سببا   يةالحػجود لمشداعات يكػف  وقج

 دولتضغ، مغ اكثخ بضغ حجودؼ نداع يشذب قج ولكغ دولتضغ، بضغ تكػف  الحػجود نداعات واغمب 
 في الطاىخة ىحه وتكثخ خالؼ، بضشيا ويشذب واحجة حجودية مشصقة في دوؿ ثالثة تمقي قج حضث

 ىحه اتراؿ مشصقة في وإالكػادور البخازيل و البضخو بضغ الشداع  مثل وأفخيكيا، الجشػبية أمخيكا
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 وبخيصانيا وروسيا أسبانيا مغ كل بضغ الشداع في حرل كسا رباعيا   عالشدا  يكػف  وقج الجوؿ،
 أوريجػف  مشصقة حػؿ 1819 عاـ قبل األمخيكية الستحجة والػاليات

  :إلى يةالحػجود الشداعات أسباب صشف مغ وىشاؾ

 معيشة حدودية مشطقة حهل الشزاعات أسباب األول: السطلب

 :مشيا عجة أشكاال القانػنية األسباب وتتخح : القانهنية األسباب .1

 عقج مغ أف بحجة البمجيغ بضغ لمحجود السشطسة السعاىجات بذخعية االعتخاؼ عجـ . أ
 أحج. مغ مخػال يكغ لع ألنو عقجىا في الحق لو يكغ لع االتفاقية أو السعاىجة ىحه

 مع مبارؾ الذيخ وقعيا التي الحساية باتفاقية العخاؽ اعتخاؼ عجـ ذلظ ومثاؿ  . ب
 لمدمصة تابعا لكػنو ذلظ في أحقضتو عجـ بجعػػ  1899 عاـ البخيصانية الحكػمة

 العثسانية.

 الشداعات في أيزا   سببا يكػف  قج فضيا جاء وما يةالحػجود لمسعاىجة السختمف التفدضخ أف كسا
 األسئمة عغ اإلجابة ومحاوالت التفدضخ محاوالت استسخت لسثاؿا سبضل فعمى ية.الحػجود

  وكشجا األمخيكية الستحجة الػاليات بضغ يةالحػجود االتفاقات في برحتيا السذكػؾ أو الغامزة
 السحاوالت عجا ما وىحا 1925 اال 1782 عاـ مشح ومعاىجة اتفاقية عذخة سبع يقارب ما

 تشجح. لع التي األخخػ 

 األشخاؼ أحج يخػ  ال قج إذ الخسسية، الػثائق في اإللدامي الجانب حػؿ خالؼال يكػف  قج ب.
 ذاتيا، حج في ممدمة ليدت لكػنيا السحكخة أو السعاىجة أو االتفاقية في ورد ما بتشفضح ممـد انو

 السحكخات أف البحخيغ أنكخت إذ حػار جدر حػؿ البحخيشي القصخؼ  الشداع في حرل كسا
 ليا. ممدمة 1990 و 1988 عاـ قصخ عم الستبادلة والخسائل
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 ىحه عمى الديادة صاحبة الجولة مػافقة دوف  أخخػ  إلى ما دولة اراضي ثالثة دولة تسشح قج ج.
 عاـ حػار جدر البحخيغ بخيصانيا مشح في الحاؿ ىػ كسا الشداع، إثارة إلى يؤدؼ مسا األراضي،

 ذلظ. في بخيصانيا أحكية عجـ بجعػػ  البخيصاني الترخؼ قصخ ورفس 1939

 ججيجة دولة وضيػر اكثخ أو دولتضغ نجماجا بدبب ؼالحػجود الشداع يحرل قج : التػازف  مبجأ د.
 الحاالت ىحه مثل في مدتقمة، دولة لتكػيغ ما دولة مغ جدء استقالؿ أو قانػنية، شخرية ذات

 الجولي. العخؼ جخػ 

 الخاصة السعاىجات أما الذخري، الصابع ذات بالسعاىجات الججيجة الجولة التداـ عجـ عمى 
 62 السادة حدب الججيجة الجولة إلى تشتقل فأنيا السجاورة الجوؿ مع الحػجود كسعاىجات باإلقميع

 .1969 عاـ لمسعاىجات فضضشا اتفاقية مغ

 األمثمة ومغ تػقعيا، لع أنيا بحجة القجيسة بالسعاىجة الججيجة الجولة تعتخؼ ال أف يحرل وقج
 عمى خةالديص في العثسانية الجولة وراثة حػؿ العخاؽ حجج البخيصانية الحكػمة رفس ذلظ عمى

 العخاؽ واف العثسانية الديصخة تحت كانت التي البرخة لػالية تابع قزاء الكػيت باعتبار الكػيت
 إليو. الكػيت ضع يعشي وىحا العثسانية، لمجولة الذخعي الػريث ىػ

 التي العثسانية الجولة وريثة الدعػدية العخبية السسمكة اعتبخت البخيصانية الحكػمة أف ويحكخ
 الجولة بو تعيجت بسا الدعػدية العخبية السسمكة ألدمت وبحلظ 1913 عاىجةم معيا وقعت

 السعاىجة. ىحه في العثسانية

 سبب ألؼ أخخػ  لجولة تابعة مشصقة دولة تحتل عشجما ؼالحػجود الشداع يشذأ قج االحتالؿ: ىػ.
 ليا شبيعيا   حجا   تعتقجه ما إلى لمػصػؿ تدعى أو استخاتيجي، أو سياسي أو اقترادؼ كاف

 اراضيضس جػاز بعجـ القاضية الجولي القانػف  مبادغ مغ االستفادة إلى األخخػ  الجولة فتعسج
 بالقػة. الغضخ



ماهية الحدود الدولية                                                     الفصل األول                     
 

26 
 

 ألسباب199 عاـ القصخؼ  الخفػس لسػقع الدعػدية العخبية السسمكة احتالؿ ذلظ ومثاؿ 
 قصخ. ناحية مغ العخبي الخميج عمى ليا الػحضج السشفح لكػنو استخاتيجية

 بدبب ،1951 عاـ مشح الخيسة راس احتمتيا التي الجباؿ رؤوس بسشصقة ع ساف البةمص وكحلظ 
 ليا. شبيعيا   حجا   تخاىا كػنيا

 استسخار نتيجة معضشة مشصقة عمى الجولة بديادة االعتخاؼ ويعشي : السكتدب التقادـ حق و.
 متقصعة تكػف  ال و باإلكخاه  مذػبة الديصخة تكػف  ال أف عمى ججا ، شػيمة لسجة عمضيا سيصختيا

 الغضخ. لحداب وليدت وعمشية صخيحة تكػف  واف

 1995 عاـ مشح سيصختيا تحت كانت ألنيا البخيسي بػاحة الدعػدية مصالبة ذلظ ومثاؿ 

  Posttests Utiالقائع الػضع استبقاء مبجأ ز.

 ذكالتالس لحل كأسمػب العسمي بالػاقع والقبػؿ الخاىغ الػضع عمى اإلبقاء يعشي السبجأ وىحا
 قج أحياف لو، القانػني التفدضخ خالؿ مغ الجانب ىحا مغ الشداع ويحرل الجضخاف، مع يةالحػجود

 وقت يعشي انو األخح تخػ  بضشسا االستقالؿ وقت يعشي القائع الػضع أف الجوؿ إحجػ تخػ 
 االستعسار.

 اتفاقية عقجت فقج خػرؼ، آنجونجؼ جديخة حػؿ الدشغالي اال السػريتاني الشداع ذلظ ومثاؿ    
 الدشغاؿ حبحت أحياف ذلظ، بعج الشداع فأنجلع فيو، الجديخة تقع الحؼ الدشغاؿ نيخ استثسار حػؿ

 تعتبخ االتفاقية أف مػريتانيا وججت حضغ في الخاىغ، الػضع عمى اإلبقاء مبجأ تصبضق ضخورة
 اعتسادىا. فيحجب عميو الحقة وىي السبجأ عمى خخوجا

 تاريخيا عمضيا الستشازع السشصقة عائجية التاريخية باألسباب يقرج : التاريخية األسباب .2
 التقادـ بحق التاريخي األردف يعتخؼ وال اخخػ. دولة قبل مغ واحتالليا الجولة ىحه إلى

 ضبي أبػ مصالبة ذلظ ومثاؿ باإلكخاه، تع االحتالؿ أف اعتبار عمى الدمغ شاؿ ميسا السكتدب
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 قبضمة مغ رجاؿ يج عمى 1835 عاـ أنذئت السشصقة حهى أف عمصخاادتيا العجيج خػر بػ
 ضبي. أبػ سكاف يتبعيا التي الكبضخة ياس بشي قبضمة مغ مشذق فخع وىع القبيدات

 مشصقة ضع أو الستعادة الجولة محاولة في األسباب ىحه حرخ يسكغ : العرقية األسباب .3
 عخقيا، إلضيا يعػد فضيا الداكغ الذعب لكػف  وإنسا جغخافيا ليا تابعة لكػنيا ال إلضيا، معضشة
 ال حجودىا مغ الكثضخ أف أحياف الالتضشية. وأمخيكا واسيا أفخيكيا بمجاف في الطاىخة ىحه وتكثخ
 بضغ مػزعة والكبائل األمخيكية مغ الكثضخ أف فشجج القبمية أو العخقية الخرائز مع تشدجع
 .مذتخكة عخقية لرفات امتالكيا رغع اكثخ أو سياسضضغ كيانضغ

 بضغ ما الحػجود تخسيع يتع ما كثضخا إذ الحخب بعج ما تدػيات بدبب الطاىخة ىحه وحجثت  .4
 السغمػبة الجوؿ دور تحجيع إلى السشترخة الجوؿ وسعي والسغمػب الغالب أساس عمى الجوؿ

 خدائخ عغ التعػيس باب مغ اخخػ  دوؿ إلى وضسيا يااراضضمش جدء اقتصاعيا أو بتقديسيا
 مع يتشاسب حدبسا الحػجود تخصيط في عطيع دور االستعسارية لمقػػ  يكػف  وقج الحخب.

 الشداعات مغ الشػع ىحا مثل عمى واألمثمة السدتقبمية. االستخاتيجية لشطختيا استجابة مرالحيا
 األسباب عغ الشاجسة السذكالت تحل ما وغالبا العخبي، الخميج مشصقة في وخرػصا كثضخة

 مرضخىع. تقخيخ السشصقة لدكاف يتخؾ حضث تاءاالستف أسمػب باعتساد العخقية

 قياـ أسباب أىع مغ األخضخة العقػد في االقترادية األسباب تعتبخ: االقترادية األسباب .5
 األساسية العػامل مغ يعج الجولة إقميع داخل السػارد وجػد الف الجوؿ بضغ يةالحػجود الشداعات

 الدياسي مخكدىا تقػؼ  أف تدتصيع دالسػار  تمظ خالؿ ومغ الجولة أف حضث الجولة، لقػة
 أثخ مغ تقمل بحضث الغضخ عمى اعتسادىا مغ وتقمل والجولي اإلقميسي السحيط في ونفػذىا

 يجعل الحػجود مشاشق قخب السػارد ىحه فػجػد عمضيا، األخخػ  لمجوؿ الدياسية الزغػط
 السػارد. ىحه لسثل لةالجو  افتقجت إذا خاصة محتسمة الستجاورة الجوؿ بضغ الشداع قياـ إمكانية
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 ومغ والسعادف كالشفط ججيجة اقترادية مػارد اكتذاؼ عشج ؼالحػجود الشداع يحرل ما وعادة  .6
 اكتذاؼ بعج حالػؿ جديخة عمى ضبي وأبػ قصخ بضغ الشداع الشداعات، مغ الشػع ىحا أمثمة
 فضيا. الشفط

 إلى يؤدؼ الحؼ خاتيجياالست السؤثخ ىػ األمشي العامل يكػف  قج : االستراتيجية األسباب .7
 امتجت ما إذا مزافا   أمشيا عامال   تسثل عمضيا الستشازع السشصقة أف الجوؿ إحجػ تخػ  إذ الشداع
 سيادتيا. إلضيا

 استعجادا اكثخ تكػف  ألنيا يةالحػجود السشاشق بعس ضع تحاوؿ الجوؿ بعس أف نخػ  لحلظ  .8
 احتساال. اقل تكػف  التي أعجائيا ىجسات لرج

 أثشاء واضح بذكل الدبب ىحا وبخز اخخػ، دولة سيصخة تحت السشاشق ىحه كانت لػ مسا .9
 الخفػس. مػقع عمى الدعػدؼ القصخؼ  الشداع

 محاشة لقصخ البخية الصخؽ  جسيع جعمت199 في عميو الدعػدية سيصخة أف حضث  .10
 دولة إلى الػصػؿ قبل الدعػدية السخور بشقاط يسخوا أف عمضيع وبالتالي الدعػدية، باألراضي

 الستحجة. اإلمارات

 :يمي بسا يةالحػجود لمشداعات الدياسية األسباب تمخيز ويسكغ : الدياسية األسباب .11

 نداعات قياـ إلى االختالفات مغ الشػع ىحا يؤدؼ: الستجاور الدول بين العقائدية االختالفات أ.
 واإلقميسية، الجولية البضئة في األخخػ  الجولة حخكة إعاقة ىجفيا الستجاورتضغ الجولتضغ بضغ

 مثاؿ الساضي القخف  مغ التدعضشات بجاية في عدضخ مشصقة حػؿ اليسشي اال الدعػدؼ والخالؼ
 ذلظ. عمى واضح

 إلى نفػذىا لسج الكبخػ  الجوؿ وسعي االستعسارية الطاىخة وراء كاف: االستعساري  التشافس. ب
 السذكالت مغ الكثضخ ضيػر ادية،واالقتر االستخاتيجية السشاشق ىحه ألىسية الشائية السشاشق
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 ألسانيا فعمت كسا اإلقميسي، التػسع إلى القػية الجوؿ تمجأ ما فكثضخا السشاشق، ىحه في يةالحػجود
 البذخ قبل مغ وتتغضخ البذخ قبل مغ تقاـ الجولة حجود“ يقػؿ كاف الحؼ ىتمخ عيج في الشازية
 لمحضػية أساسي مطيخ ىػ األمع ػسعوت نسػ أف“ قاؿ حضغ مػسػلضشي أفكار نفذ وىحه ”.كحلظ

 ”.األمة وضعف التجىػر عمى يجؿ وبعكدو والنذاط والقجرة

 آسيا أقصار في الحػجود مذكالت إثارة في الغخبي االستعسار دور عمى وكثضخة واضحة واألمثمة 
 الالتضشية. وأمخيكا وأفخيكيا

 مشيا محاولة في ضبي أبػ إلى وإعصاءه العجيج خػر عغ بخيصانيا تشازؿ يعج انو نالحع فسثال  
 مغ بالخغع العثسانية الحساية شمب مغ ضبي أبػ شيخ ومشع السشصقة، في العثساني التػسع لػقف

 الجولة إلى قصخ تػجو ولكغ ضبي أبػ إلى السشصقة ضع فكخة البجاية في عارضت بخيصانيا أف
 مثاال الترخؼ. ىحا بسثل لمكياـ بخيصانيا دفع إالحداء في مسثميا األخضخة ومدانجة ثسانيةالع

 االستعسارؼ. لمتشافذ واضحا

 سياستيا فذل وبدبب الجوؿ أحيانا تمجأ إلضيا: الذعب أنطار لرخؼ خارجية قزايا إثارة ج.
 وفي الذعب، نقسة ىإل يؤدؼ بذكل االجتساعية أو االقترادية الشاحية مغ سػاء   الجاخل في

 القزايا ىحه وابدط خارجية، قزايا إثارة إلى الجساىضخية الشقسة ىحه المتراص مشيا محاولة
 الحخب. حج السذاكل ىحه مثل إثارة ترل أحيانا .الحػجود مذكمة ىي إثارتيا يسكغ التي

 إلثارة الجوؿ عسب تمجأ قج : االقترادية سياستيا لتغضضخ السجاورة الجولة عمى التأثضخ محاولة د.
 وبشاءىا تصػرىا وإيقاؼ معضغ اقترادؼ مذخوع تعصضل لغخض جضخانيا مع حجودية مذكمة

 التي السذاكل ىحه مثل فإثارة مدتقبميا، عمى كبضخ خصخ مغ يذكالنو لسا الجاخمي، االقترادؼ
 لبشاء مػاردىا مغ كبضخة ندبة تخرز األخخػ  الجوؿ تجعل الحخب نار إشعاؿ إلى تؤدؼ قج

 اقتراديا. تقجميا فخص يقمل مسا العدكخية قػتيا
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 مغ وغضخىا والتجارية والدياسية العدكخية السرالح كانت إذا : الجغرافية األسباب .7
 حضث مغ الثانية السختبة في تأتى كميا أنيا بالتأكضج ،الحػجود خط تعضضغ في السؤثخة العػامل
 لمسشصقة. الجغخافية لمطخوؼ الحػجود مالئسة بعج األىسية

 تحجيج و بل الخارجية، سياستيا اتجاىات تحجيج عػامل أىع مغ الجولة مػقع ويعتبخ  .8
 القارؼ  فالسػقع أيزا   ليا السجاورة الجوؿ مع العالقة شبيعة وتحجيج أحيانا، السدتقبمية أىجافيا
 اخخػ  دوؿ شخيق عغ إال والسحيصات البحار عمى مشافح ليا وليذ محرػرة كانت إذا لمجولة

 لمػصػؿ الجوؿ محاوالت في الغالب االتجاه أف رغع البحخ إلى لمػصػؿ دوما تدعى يجعميا
 نداع يحجث معضشة حاالت في ولكغ السجاورة، الجوؿ مع خاصة اتفاقيات عقج ىػ البحخ إلى
 إلى الػصػؿ اجل مغ اخخػ  لجولة تابعة بأراضي الجاخمية الجولة فيو تصالب الجوؿ تمظ بضغ

 .التالضضغ الصخيقضغ بإحجػ السصالبة وتكػف  البحخ

 .مجاورة دولة مع الحخوب أثشاء خدختيا ولكغ ليا تابعة بأراضي السصالبة أ.

 أنيا جضجا   تعمع الجولة ىحه أف العمع مع الصبيعية، الحػجود مع حجودىا تتشاسب باف السصالبة ب.
 حجودىا. تثبضت أو البحخ إلى ؿلمػصػ  محاولة إال األراضي، ىحه في حقا   تستمظ ال

 قصخ. شخقي شساؿ العخبي الخميج إلى لمػصػؿ العجيج خػر بػ الدعػدية مصالبة ذلظ ومثاؿ 
 نخر. جبل مع حجودىا تتساشى أف 1935 عاـ مصالبتيا وكحلظ

 عغ يشذأ الحؼ اإلقميسي ؼالحػجود بالشداع البعس يرفو يةالحػجود الشداعات مغ الشػع وىحا 
 السعتجية. الجولة أشساع محط جعميا في تدبب التي يةالحػجود السشاشق في السدايا بعس وجػد

 .معضشة مشصقة عمى حجودؼ نداع جخائيا مغ يشذأ أف يسكغ التي األسباب ىي ىحه
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  :الحد مهقع حهل الشزاعات أسباب الثاني: السطلب

 الحؼ ؼالحػجود الخط وخرػصا الحػجود بسػقع الستعمقة يةالحػجود لمشداعات أخخػ  أسباب تػجج
 معضشة. سجالت في يدجل ولع الخخائط عمى يحجد لع انو إال عميو االتفاؽ جخػ 

 :األسباب ىحه وأىع

  :مشيا عجيجة أبعادا األسباب ىحه وتأخح : القانهنية األسباب .1

 السعاىجة نرػص الجوؿ إحجػ تفدخ قج إذ : معاىجة نرػص تفدضخ عمى االختالؼ أ.
 صبغة ذا حجوديا نداعا يػجج الحؼ األمخ األخخػ  الجولة لتفدضخ مخالفا تفدضخا لمحج السشطسة
 الباشغ وادؼ اعتبار تع إذ 1923 عاـ والكػيت العخاؽ بضغ ؼالحػجود الشداع ذلظ ومثاؿ قانػنية،

 يدضخ الحػجود خط كاف ماذا حػؿ الشز ىحا تفدضخ في اختمفا الجانبضغ ولكغ مجيغ،الب بضغ حجا
 الػادؼ عخض أف عمسشا ما إذا السيسا السشترف، في أو األيدخ أو األيسغ الػادؼ جانب إلى

 أمياؿ. وثسانية مضمضغ بضغ يتخاوح

 نداعات في الدبب أف الػاقع، عمصخاض الحػجودو  الخخائط عمى الحػجود بضغ التصابق عجـ ب.
 وضع مخاحل كافة الغسػض يراحب وقج الحػجود وضع عسمية في يكسغ الجولية الحػجود
  الػاقع. عمصخاض تخصيصيا حتى الخارشة عمى تحجيجىا مغ بجأ   ،الحػجود

 ىحه تتزسشو ما وكل الحػجود لخط وثائقي وصف التحجيج عسمية في يجخؼ  ما كل أف حضث
 أف يعشي ال السعاىجة نرػص في لمحجود السجخد التعخيف ولكغ عجيجة، خيفاتتع ىي العسمية

 عغ الجغخافية السعمػمات في الشقز ولعل الصبيعة. عمى تخصيصيا عشج تشذأ لغ الشداعات
 ؼ،الحػجود الشداع قياـ إلى تؤدؼ التي األسباب أىع مغ تعتبخ دقتيا عجـ أو يةالحػجود السشاشق

 في الجقة عجـ أو ية،الحػجود السعاىجات عمضيا تقػـ التي الجقيقة غضخ ةالجغخافي األسذ أف حضث
 لعسمية خاشئة تصبيقات إلى تؤدؼ التعخيفية، الػثائق في الػاردة الجغخافية السرصمحات تفدضخ
 .الحػجود وضع



ماهية الحدود الدولية                                                     الفصل األول                     
 

32 
 

 ةيالحػجود الشداعات إثارة في سببا سيكػف  الحػجود تحجيج في الجقيقة غضخ الخخائط اعتساد أف كسا  
 في كجلضل كبضخة قيسة ليا تكغ لع الحػجود بسعاىجات تمحق كانت التي الخخائط أف سيسا ال

 تمظ تزسشتيا التي السعمػمات دقة عجـ بدبب وذلظ ، بعج فيسا تحرل التي الشداعات
 يسكغ ال ولكغ الخارشة، عمى بمجيغ بضغ ما بصخيقة   ما حجودا   معاىجة تحجد وقج [.164الخخائط]
 ؼ،الحػجود لمخط السحجدة العالمات غسػض أو السشصقة شبيعة بدبب الػاقع صخاضعم تصبيقيا

 عمى خالؼ ىػ199 عاـ الثانية الخميج حخب بعج والكػيت العخاؽ بضغ ؼالحػجود الخالؼ ولعل
 حجود تبجأ أف السقخر كاف حضث 1939 عاـ عمضيا االتفاؽ جخػ  التي الحػجود تخسيع شخيقة

 قصعت الشخمة أف وحرل صفػاف جشػب نخمة آخخ عغ واحج متخ مػكض تبعج مدافة مغ الكػيت
 اخخػ. عالمات إلى وجػدىا مكاف أمخ تخؾ لحلظ أوزايمت

 بضغ يةالحػجود الشداعات إثارة في كبضخ اثخ الجغخافية لألسباب : الجغرافية األسباب .2
 شخيق عغ سػاء خاص بذكل يةالحػجود والعالمات لمحجود تحجث قج التي فالتغضخات الجوؿ،

 سبضل فعمى الشداع. إثارة إلى تؤدؼ قج شبيعية عػامل بفعل أوزااحتيا التخخيب أو التجمضخ
 نداع بضشيسا يشذب ما كثضخا اخخػ  دولة مع فيو وتذتخؾ نيخا حجىا يكػف  التي الجوؿ السثاؿ
 حج وضع إلى البعس دفع مسا الشيخ، مجخػ  تغضضخ إلى تؤدؼ التي التعخية عػامل بدبب
 وىػلشجا بمجيكا بضغ الذضمج لشيخ الحػجود تحجيج عسمية في حجث كسا التغضخات، ليحه مدبق
 تشقالتو. بجسيع السحكػر الشيخ وادؼ خط مع تدتسخ الحػجود أف عمى أ تفق حضث

 في حجث كسا الشيخ مجخػ  تغضخ إلى تؤدؼ التخسب بفعل رسػبية مشاشق تبخز وقج  .3
 التي التخسب عػامل عغ نجع الحؼ الذامضداؿ مشصقة حػؿ لسكديكيا اال األمخيكي الخالؼ

 .1964 عاـ بضشيسا نداعا أثار مسا رسػبية مشصقة أفخزت

 فبالتأكضج التغضضخات ىحه مثل إلى اإلشارة في يةالحػجود السعاىجات خمػ حالة وفي  .4
 اتالسعاىج وضػح وعجـ الحػجود تحجيج عسمية فغسػض مدتقبمية، خالفات إلى ستؤدؼ

 .مدتقخة غضخ الحػجود يجعل وكامل نيائي بذكل األرض عمى تعميسيا وإىساؿ بذأنيا السعقػدة
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 االقترادية بالسػارد تتعمق الحػجود لشداعات أخخػ  أسباب ىشاؾ األسباب ىحه إلى باإلضافة
 االقترادية مػاردىا استغالؿ في الجولة حق يتزسغ الجولة سيادة فسبجأ استغالليا وكيفية

 الجوؿ ومرالح بحقػؽ  ي قضج إذ باإلشالؽ يترف ال الحق ىحا ولكغ مالئسة تخاىا التي يقةبالصخ 
 بذكل ترخفيا أو الترخؼ لحق الجولة احتكار بدبب خالفا يثضخ قج مسا العالقة ذات األخخػ 

 مياه استغالؿ الخالفات ىحه عمى األمثمة ابخز ومغ األخخػ، الجولة بسرالح الزخر يمحق
 فقج القارؼ، الجخؼ مغ الصبيعي والغاز كالبتخوؿ السعادف واستخخاج الستجاورة لجوؿا بضغ األنيار
 فيسا الجولتاف اتفاؽ عجـ بدبب دولتضغ بضغ فاصمة حجودا األنيار كػف  حالة في الشداعات تحجث
 الكيخبائية. الصاقة تػلضج ومحصات الدجود وإقامة السالحة مػاضيع يخز

 يربح أف قبل اكثخ أو دولة اراضيفي يسخ الحؼ الشيخ مياه ؿاستغال بدبب الشداع يكػف  وقج 
 والتاريخية والجغخافية الصبيعية باألوضاع السداس بعجـ مقضج االستغالؿ فيحا دولتضغ بضغ حجودا  
 ذاتو. الشيخ مغ السشتفعة األخخػ  الجوؿ بحقػؽ  السداس بعجـ أيزا   ومقضج لمشيخ

 عمضيا لمتشافذ الجوؿ دفع القارؼ  الجخؼ مغ الصبيعي زوالغا والبتخوؿ السعادف استغالؿ أف كسا 
 واالستخخاج. والتفتير والسالحة الرضج حقػؽ  تخز نداعات ولج مسا

 امتياز البحخيغ حاكع مشح ما عغ والبحخيغ الدعػدية العخبية السسمكة بضغ الشداع ذلظ ومثاؿ 
 في البتخوؿ عغ التشقضب

 بذجة. االتفاؽ ىحا عارضت لدعػديةا أف إال بخيصانية، إلى194 عاـ سعفة أبػ

 الجولة عميو تسارس نقصة آخخ باعتباره الحج بػضيفة تتعمق ألسباب حجودية نداعات تحجث وقج
 الجوؿ إحجػ تتابع أف أحيانا تحجث فقج الديادة، لسبجأ وفقا وقػانضشيا نطاميا وتفخض سيادتيا
 خالفات تحجث قج أو الجولة، تمظ لديادة خخقا يذكل مسا األخخػ  الجولة راضيداخال رعاياىا
 الجولتضغ بضغ العالقات يػتخ مسا غضخىا أو السياجخيغ جساعات تدمل أو البمجيغ، بضغ جسخكية
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 في الحػجود تخخؽ  وقج أحيانا، الحػجودب الخاصة الدياسية السعاىجات نقس إلى يرل قج حج   إلى
 مدمح. نداع إلى الصخفضغ يجخ قج مسا وجػا اوبحخ  بخا اخخػ  أحياف

 مغ واحجة درجة عمى ليدت الحػجود نداعات وراء الكامشة األسباب أف سبق مسا ندتشتج أف يسكغ
 والقانػنية التاريخية كاألسباب السذكمة، مغ الطاىخ تسثل األسباب بعس كانت فإذا األىسية
 مقجمتيا في وتأتى السذكالت ىحه مثل بخوز وراء تكسغ حضػية أسبابا ىشاؾ فاف والعخقية
 ألسباب تعػد العالع في يةالحػجود الشداعات فاغمب الجولي، والتشافذ االقترادية األسباب

 استخاتيجيا شخيقا تسثل لكػنيا أو السشصقة في ججيجة ثخوات اكتذاؼ نتيجة أما اقترادية
 ضساف اجل مغ افدةالستش الجوؿ سعي وراءه يخفي الجولي التشافذ أف حتى لبزائعيا،
 .مشيا االقترادية وخرػصا الحضػية مرالحيا

 السباشخة غضخ أو السباشخة الدببية العالقة وشبيعة أسذ حػؿ الدياسة عمع أدبيات اختمفت ولقج
 السحمي السدتػيضغ عمى تفاعميا ومجػ اإلقميسي واالستقخار الدياسية الحػجود متغضخيغ بضغ

 .واإلقميسي

 البحخية كالسشافح الجغخافية، الجولة لسعصيات السحجد ىػ الجولية الحػجود لشك أف يخػ  مغ فيشاؾ
 بالعسق الذعػر وتعديد االقترادؼ الشسػ أسباب مغ واحجة كانت واف الصبيعية، والسػارد

 اقترادية مذكالت في مباشخا سببا تكػف  قج ذاتو الػقت في أنيا إال لمجولة، االستخاتيجي
 خيار ومشيا الصخؽ  بسختمف الػضع ىحا ترحيح إلى تدعى الجوؿ سبع يجعل مسا واستخاتيجية

 العدكخية. الػسائل استخجاـ

 Ancel Jacques اندل جاؾ الفخندي االجتساع عالع يتدعسيا والتي األخخػ  الشطخ وجية أما
 دوؿ بضغ مذكالت بل العالع، في دولية حجود مذكالت األمخ حكيقة في تػجج ال انو فتخػ 

 .مختمفة ألسباب
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 السادية، الرفة بالزخورة تأخح ال اال تمظ الشطخ لػجية شبقا اال يةالحػجود الخالفات فسبعث 
 اخخػ  حاالت وفي عخقية، تسايدات أو تاريخية، خالفات الحاالت بعس في مبعثيا يكػف  قج بل

 الػششي، التخاب مغ جدء انو سػػ  لذيء ال اإلقميع، مغ جدء عمى اإلبقاء ىجفيا وششية دوافع
 عدكخية. بسشفعة يترف وال شبيعية بسػارد يحزا ال عميو الستشازع اإلقميع كاف افو 

 اإلقميع، بحلظ تتعمق نداعات أية لحل كػسضمة العدكخؼ  الخيار استبعاد بالزخورة يدتتبعو مسا 
 االستقخار في الدياسية الحػجود دور حػؿ نطخيا خالفا ىشاؾ أف نتيجة إلى خمرشا ما وإذا

 العالع في السختمفة الدياسية الػحجات بضغ يةالحػجود لمشداعات التاريخي الدجل ففا اإلقميسي،
 لشذػء التاريخي الدياؽ أف السعخوؼ فسغ اإلشالؽ، عمى الرج بيحا مشدقة غضخ إجابات يعصضشا

 في الحجيثة الجولة نطاـ ضيػر مع تدامغ قج اال أشخنا واف سبق كسا اال الدياسية الحػجود فكخة
 بحق القائل اإلقميسية الديادة لسبجأ تخسيخ مغ تبعيا ما و السيالدؼ عذخ الدابع قخف ال مشترف

 اخخػ. دولة أية تجخل دوف  محجد إشار في أعساليا مسارسة في الجولة

 والدمع، السحجودة الحخب مغ متقصعة فتخات اإلنداني التاريخ يذيج أف غخو فال ىشا ومغ 
 عمى أوربا شيجت فمقج السبجأ، بيحا اإلخالؿ بعثيام كاف التي الكبخػ  الحخوب بعس وكحلظ

 كبضخة. حخوبا تعج حخوب تدعة مشيا حخبا، 119 الساضية قخوف  الخسدة مجػ

 بسبجأ اإلخالؿ أسبابيا أىع يخجع التي الثانية ثع األولى العالسية الحخب دمارا أتكثخىا كاف 
 اإلقميسية. الديادة

 تدايجت الحخوب ىحه وقػع مغ فبالخغع انتفائيا، يعشي ال القانػنية بالقاعجة اإلخالؿ أف إال    
 الحػجود تحجيج قزية مغ جعل مسا الجوؿ عبخ فخاد وإال الدمع وانتقاؿ التجارؼ  التبادؿ عسميات
 سدتججاتال ىحه أف عمى تصػرت فقج لحا إلحاحا اكثخ أمخا واألفخاد الجوؿ حقػؽ  لريانة األقمسة

 .اإلقميسية لمحجود السشطسة القانػنية والقػاعج األعخاؼ
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 الستبادؿ االعتساد تدايج أبخزىا كاف التي والجولية اإلقميسية الداحتضغ عمى السدتججات تدايج ومع
 إلعادة محاوالت إلى مججا العػدة الزخورؼ  مغ كاف العػلسة قػػ  تدارع أو السعاصخ العالع في

 الجوؿ بضغ القانػنية العالقات لتشطيع عسمي بجيل يػجج ال انو مشطػر مغ الديادة مفيـػ تعخيف
 أساس بجوره يذكل الحؼ لمجولة اإلقميسية الديادة احتخاـ خالؿ مغ إال األفخاد حقػؽ  وصيانة

 .الجوؿ بضغ والتعاوف  لألمغ

 الديادة مفيـػ تخسيخ مع تدايجت قج يةالحػجود الشداعات عغ الشاجسة السذكالت أف والخالصة
 عمى يشصبق ما وىػ حاجاتيا، إلشباع مع أو حضػية مجاالت إلى الجوؿ تصمعات ونسػ الػششية،
 الدياسية الرخاعات مرادر أىع الجواـ عمى شكمت التي العخبية اال العخبية يةالحػجود الشداعات

 .ليا جحرؼ  حل يػضع لع ما كحلظ ستطل وبالتالي العخبية الجوؿ بضغ

 العدكخية والرجامات الشداعات مغ الكثضخ السشرـخ القخف  مجػ عمى العخبية السشصقة شيجت فمقج
 .الحق فرل في سشخػ  وكسا

 

 ية الدوليةالحـدودطرق تدهية الشزاعات 

 والعدكخية والدياسية االقترادية إالشساع مجػ الجولية الدياسية الحػجود مذكالت لشا تبخز    
 وتصمعات اىجاؼ لخجمة تػضف التي التبخيخ محاوالت تعدزىا واثارة نداعات مغ عشيا يشجع وما

 القتاؿ درجة إلى ترل حتى الجولية السذكالت مشاشق في وعالسية واقميسية محمية تػسعية
 .السدمح الشداع فتضل واشعاؿ

 حزارية حجود بضشيا تفرل التي الجوؿ ضغب األمػر تتفاقع عشجما سػءا   إالمخ ويدداد    
 Boundaries Culturalوالجسيػريات الرضغ تفرل التي الحػجود السثاؿ سبضل وعمى 

 الحػجودو  والفارسية، العخبية الحزارتضغ بضغ تفرل حضث وإيخاف العخاؽ بضغ الحػجود أو الدػفضتية
 بكل واليشجوسية اإلسالمية الحزارتضغ بضغ تفرل التي الحػجود وىي والباكدتاف اليشج بضغ
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 واثارة في الديػلة مجػ لشا لبخز واالقترادية الدياسية السعتقجات ليا أضفشا وإذا عشاصخىسا،
 الجوؿ رسستيا التي الحزارية الحػجود ليحه تبعا وأخخؼ  فضشة بضغ الجوؿ ىحه في الدكاف حفيطة

 الدمغ في الجوؿ بضغ الدياسية طالخخائ رسع عشج والسدصخة والقمع الػرقة خالؿ مغ االستعسارية
 العالع في الدياسية الحػجود خخائط في التذػىات ىحه العالع. السدتعسخ فيو يحكع كاف الحؼ

 الحخوب تشذب وبحلظ الستحادة الجوؿ قػات بضغ مدمح ترادـ إلى األحياف بعس في تؤدؼ
 بضشيا.

 ممكية حضث مغ التأريخي، الجانب إالعتبار بعضغ يأخح أف يجب يةالحػجود السذاكل فحل   
 الجانبضغ ىحيغ ألف الجغخافي، الجانب إلى الشطخ ثع تأريخيا   األرض، يستمظ مغ   أؼ األرض،

 .1الجوؿ بضغ يةالحػجود السذاكل لكل الحكيقة جشاحي ىسا

 حـخ أف بعج الشداعات ىحه مثل حل فضيا تتع التي الكيفية يعالج أف لمقانػف  بج ال كاف ذلظ ومغ
 وقج فيو، الشافح ىػ التقمضجؼ الجولي القانػف  كاف الحؼ الػقت في سائجا كاف الحؼ القػة استخجاـ

 ؽومضثا 1925 عاـ لػكارنػ ومضثاؽ 1907 عاـ الىاؼ اتفاقية بسػجب الػسائل تمظ بياف تع
 مغ جدءا   تعج الجولية الحػجود فسذكالت ،1945 عاـ الستحجة األمع ومضثاؽ 1928 عاـ التحكيع

 تمظ عغ تختمف ال تدػيتيا في السدتخجمة الصخؽ  فاف لحلظ عاـ، بذكل الجولية السذكالت
 الخرػصيات بعس عجا ما ،الجولية لمسشازعات األخخػ  إلشكاؿا تدػية في السدتخجمة

 .التفرضمية

                                                           
 القانػف، كمية إلى مقجمة ماجدتضخ رسالة العخاؽ، عمى وتصبيقاتيا الجولية الحػجود مشازعات تدػية مشرػر الخحسغ عبج لجضغ  1

 .12ص ،1997 بغجاد، جامعة



 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 طرق تسوية نزاعات الحدود الدولية
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 المبحث األول: مفهوم المنازعات الدولية

انذغل العالع في سياق معالجة التػتخات بيغ الجول، بسخاجعة السبادئ االساسية لمقانػن لتي 
وثيقا امتشاع الجول عغ استخجام القػة أو التيجيج الجولي، بالجعػة إلى باستخجاميا، ومغ  تختبصخاتباشا

ىشا جاءت ديباجة ميثاق االمع الستحجة، كسا جاء االىتسام بحل الشداعات الجولية بالػسائل الدمسية 
ة وسيتع تشاو ل مػضػع مالي .مغ االىجاف الخئيدية التي أواليا ىحا السيثاق مكانة خاصة 

 :السشازعات الجولية مغ خالل السصالب التالية

 المظلب االول: تعريف النزاع الدولي وشروطه

  :وسيتع تشاول مػضػع الشداع الجولي لغة واصصالحا وفق ما يمي 

 الفرع االول : تعريف النزاعات الدولية 

 ، الشداع لغة مغ: ندعمعشاه ندع يشدُع ، ندعا، والعامة  مغ مكانو، قمع  الذيء، :تعريف النزاع لًغة
 إن مرجر الفعل ندع ىػ الشداع والسشازعة، ومعشاه الخرػمة.  تقػل: ندع الذيء إذا عصمو وأفدجه

فيػ استخجام القػة السدمحة مغ شخفيغ متحاربيغ عمى االقل، وال بج أن يكػن أحجىسا  اصظالحا : 
ن، وتتػقف ألدباب ميجانية، وتقع في خارج حجود أحج الصخفيغ وتبجأ عادة بإعال، جيذا نطاميا

أو باتفاق صمح ويحجث الشداع نتيجة  باالستدالموقف القتال أو استخاتيجية اليجنة وتشتيي إما  
تقارب أو ترادم بيغ اتجاىات مختمفة أو عجم التػافق في السرالح بيغ شخفيغ أو أكثخ مسا يجفع 

السعشية مباشخة إلى عجم القبػل بالػضع القائع ومحاولة أساسيا تغييخه، فالشداع يكسغ في  باألشخاف
، واستخجام مرصمح الرخاع مشازعاتعسمية التفاعل بيغ شخفيغ عمى االقل ويذكل ىحا التفاعل 
الرخاع في صسيسو ىػ تشازع االرادات "بجال مغ الشداع ويعخفو بتعخيف شامل بقػلو: لترشيف الغ 

في دوافع الجول مكاناتيا، مسا يؤدي في التحميل االخيخ  ختالفػششية، وىػ التشازع الشاتج عغ االال
أو انتياج سياسات خارجية  او قخاراتإلى اتخاذ وفي ترػراتيا وأىجافيا وتصمعاتيا وفي مػاردىا 
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ب تختمف أكثخ مسا تتفق، ولكغ بخغع ذلظ يطل الرخاع بكل تػتخاتو وضغػشو دون نقصة الحخ 
 السدمحة.

االدعاءات الستشاقزة بيغ شخريغ دولييغ أو أكثخ، ويتصمب حميا شبقا السشازعات انيا ف وتعخ 
 الجولية الػاردة في القانػن الجولي.

فات الدياسية أو حتى حرخ الػاعج تدػية تعخيف محجد وثابت لمخومغ الرعب إيجاد لق    
أنػاعيا ووضع قائسة بيا"، لحلظ فإن كل جية تدتصيع وضع معيار معيغ مغ وجية نطخىا وحدب 

ا بيغ فقياء القانػن والدياسة في ىحا السػضػع، إذا فالقزية اختالفما يشاسبيا وخاصة أن ىشاك 
شداعات الدياسية ىي ىي قزية ندبية تختمف حدب الجية أو الدمان أو السكان وعميو فإن ال

 .مدائل القانػن  الشداعات التي تتعمق بسدائل الدمصة وليذ 

 في قزية مافخوميتذ 1924و تعخف محكسة العجل الجولية الجائسة في قخارىا الرادر بتاريخآب 
الشداع الجولي عمى أنو: "خالف بيغ دولتيغ عمى مدألة قانػنية أو حادث معيغ أو بدبب تعارض 

أما محكسة العجل الجولية قج عخفت الشداع الجولي في ، "وجيات نطخىسا القانػنية أو مرالحيسا
ة قخاراىا الرادر بذأن قزية حق السخور في االراضي اليشجية عمى أنو: "عجم االتفاق حػل مدأل

 .السرالح بيغ شخريغ مغ الػاقع أو القانػن، وبسعشى آخخ ىػ التعارض في الجعاوى القانػنية أو 

 ثانيًا : الشروط الواجبة في النزاع ليصبح النزاع دولياً 

 :وقج تع وضع مجسػعة مغ الذخوط ليربح الشداع دوليا ومغ أىسيا ما يمي 

ال يذتخط أن يكػن االشخاص الستشازعػن مغ  أن يكػن الشداع بيغ االشخاص القانػنية الجولية: 
شبيعة واحجة، فكسا يرح أن يكػن الشداع بيغ دولتيغ يجػز أن يكػن بيغ دولة ومشطسة دولية، أو 
مشطسة دولية ومشطسة أخخى، أو دولة وحخكة تحخيخ وششي، ومغ أمثمة السشازعات يخان حػل شط 

،وبيغ اليشج والباكدتان حػل مشصقة كذسيخ  1969العخب، مشح عام بيغ الجول: الشداع بيغ العخاق 
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ومغ أمثمة السشازعات بيغ مشطسة ودولة الشداع بيغ العخاق واالمع ، 1947الحـجودية مشح عام 
شداع بيغ مرخ ومشطسة الو  ،1997الستحجة حػل تجميخ االسمحة ذات التجميخ الذامل مشح عام 

ومغ أمثمة السشازعات ، 1995ػد بيشيسا عام بذأن تفديخ االتفاق السعق 1980الرحة الجولية عام 
وجبية الثػرة بيغ الجول وحخكات التحخر الشداع بيغ السغخب وحخكة  البػليداريػ وبيغ سيخاليػن 

أما السشازعات بيغ االفخاد، أو بيغ االفخاد واالشخاص  نكا ونسػر التاميل الالستحجة، وبيغ سيخي
 القانػنية الجولية، فإنيا ال تخزع لقػاعج 

 .تدػية السشازعات الجولية اال في حجود ضيقة ججا

أن تشذأ ادعاءات متشاقزة بيغ االشخاف الستشازعة: يشذأ الشداع عشجما يكػن ىشاك ادعاء مغ شخف 
، فأحج االشخاف الستشازعة يصمب مغ الصخف االخخ الكيام يقابمو ادعاء متشاقس مغ شخف آخخ

بيغ شبيعة االنطسة الدياسية  ختالفبعسل، أو االمتشاع عغ عسل، أو تدميع شيء، فاال
في االراء  ختالفاالمكانيات االقترادية والعدكخية والعمسية والثقافية واال اختالفوااليجيػلػجية و 

االخخى ال يؤدي إلى نداع  ألشخاف تختب التدامات أو حقػقا لفي السدائل الدياسية الجولية التي ال
 دولي.

 استسخار السصالبة باالدعاءات الستشاقزة: إن االستسخار بالسصالبة باالدعاءات أمخ يتصمب حمو،   
الن صاحب االدعاء يتابع حقػقو، وأن الشداع يبقى قائسا ما دامت السصالبة قائسة، فإذا ما أعمشت 

ي حالة نداع مع دولة أخخى حػل مػضػع معيغ ولع تتابع ىحا الشداع وتصالب بحمو أو دولة بأنيا ف
تػقف عغ االستسخار بالسصالبة بو، فال يعج ىشاك نداع بيغ الصخفيغ، وذلظ يعشي أن الشداع قج تػقف 

 .أو تست تدػيتو، فال بج مغ االستسخار في السصالبة بالحق

يجب أن يشذأ الشداع حػل مدألة دولية سياسية، أو بأحكام  أن يكػن الشداع ذا صفة دولية عامة:  
القانػن الجولي، أما إذا كان الشداع ذا صفة خاصة فإنو ال يخزع لقػاعج تدػية السشازعات التي 
حجدىا القانػن الجولي، فإذا كان الشداع بيغ دولتيغ حػل مذاكل مػاششي الصخفيغ الستعمق بالدواج 
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لة وغيخ السشقػلة وغيخىا مسا يتعمق بقػاعج القانػن الخاص والتي تجار مغ والسيخاث واالمالظ السشقػ 
االختراص الػاردة في القانػن  قبل قشرميات الجولتيغ فإن مثل ىحه السشازعات تخزع لقػاعج 

 .الجولي الخاص 

أن يكػن الشداع مسا يسكغ تدػيتو: فإذا نذأ نداع بيغ دولتيغ وتعحر تدػيتو لمصخفيغ فال يخزع 
عمى قػاعج تدػية السشازعات الجولية، فإذا شالبت دولة مغ أخخى تدميع أحج السجخميغ السػجػديغ ل

، غيخ أن السجخم تسكغ مغ اليخب إلى جية مجيػلة أو تػفي فإن تدػية الشداع تربح اراضييا
  .مدتحيمة
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  :النزاع الدوليتعريف المظلب الثاني: 

ىشاك عالقة وثيقة بيغ أسباب الشداعات الجولية وأنػاعيا، ذلظ أن سبب الشداع عادة يحجد نػعو، 
وكػن بيغ أشخاص السجتسع الجولي فيحا يديج مغ تشػعيا أن الشداعات الجولية تحجث عادة ذلظ أن 

خب، والن العالقات الجولية معقجة، وعالقات الجول فيسا بيشيا تتجرج مغ حالة الدمع إلى حالة الح
الجول عادة تدعى دائسا وراء مرمحتيا فيحا يؤدي بيا الى عالقات غيخ مدتقخة تبعا رب لتزا 
مرالحيا، فسثال إذا كان الشداع الجولي يجور حػل تفديخ قخار دولي أو قاعجة فقيية معيشة ندتصيع 

الدمسية القانػنية، وا  ذا كان يتعمق بقزية القػل أن ىحا الشداع ىػ نداع قانػني وبالتالي يحل بالصخق 
ليا شابع سياسي، فالشداع ىػ نداع سياسي يحل بالصخق الدمسية الدياسية، وىشاك قزايا مذتخكة 
قانػنية وسياسية مثل قزايا الحـجود التي أصميا يكػن قانػنيا ولكشيا تتصػر وتحل في كثيخ مغ 

و مقابل مكتدبات سياسية االحيان بالصخق الدياسية وذلظ عغ شخيق تشازل أحج االشخاف لحقػق
اال أن أشخاف الشداع قج يمجأوا إلى الصخق ، فقج يبجو الشداع سياسيا، وقج يكػن العكذ تساما، معيشة

 .القانػنية لحمو

ا كبيخا حػل وضع تعخيف لمشداع الجولي القانػني، ورغع أن اختالفوقج اختمف الفقو الجولي    
م 30/8/1924الرادر في قزية "مافخوماتذ" في السحكسة الجائسة لمعجل الجولي في حكسيا 

قجعخفت الشداع القانػني الجولي بأنو "عجم االتفاق بذأن مدألة مغ مدائل الػاقع أو القانػن" اال أن 
ىحا التعخيف لع يمق قبػال لجى الفقو بدبب اتداع ىحا التعخيف وعسػميتو، لحلظ ذىب بعس الفقو 

  :لشداع الحي يتعمق بأحج السػضػعات التالية إلى أن الشداع الجولي القانػني ىػ ا

 الحـجود والسصالبات السالية 

  .االخالل بالتدام دولي، مثل نقز معاىجة، أو خخق الحياد 
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حخب أىمية أو حجوث فػضى وأعسال شغب  خاللاالدعاءات الستعمقة بأضخار اصابة االجانب .
الفقو إلى أن السشازعات القانػنية ىي التي وذىب رأي آخخ في  .في إقميع الجولة التي يػججون بيا

  :تتعمق بالسػضػعات االتية

السشازعات التي تتعمق بسدائل .السشازعات التي ترمح لتدػية قزائية بتصبيق القانػن الجولي.
السشازعات التي تشصػي عمى إشارات ..قانػنية ال تؤثخ عمى مرالح الجول العميا السرالح الدياسية

السشازعات التي .خ إلى قػاعج القانػن الجولي التي تكفي لتدػية ىحه السشازعاتمتفق عمييا وتذي
تشصػي عمى حقػق قانػنية يسكغ تسييدىا عغ االدعاءات التي تيجف إلى السداس بالشطام القائع 

وقج عخف ىحا االتجاه الفقيي السشازعات الدياسية بأنيا "كل نداع ييجف إلى  .الشطام الدياسي
 دمصة والييسشة". التفػق في ال

زاء ىحا االمخ، ا وىشاك العجيج مغ االراء االخخى الفقيية التي ىي محل خالف في وضع تعخيف
القانػنية الجولية ىػ  اوكان المجػء إلى السػاثيق الجولية في تعخيف الشداعات لمشداع القانػني الجولي 

إلى أن الشداعات القانػنية م، 1907م، 1899الحل االمثل، حيث أشارت اتفاقيتا الياي لعامي 
مغ عيج عربة  13/2الجولية ىي "مدائل تفديخ أو تصبيق االتفاقيات الجولية"، ونرت السادة 

 . :االمع عمى أن السشازعات القانػنية ىي 

  .السشازعات الستعمقة بتفديخ السعاىجات الجولية

 السشازعات الستعمقة بأية مدألة مغ مدائل القانػن الجولي. -
 .عات الستعمقة بتحقيق واقعة، والتي إذا ثبتت كانت خخقا اللمتدام دوليالسشاز  -
  .السشازعات الستعمقة بشػع التعػيس ومجاه الستختب عمى خخق إلتدام دولي -
عسميا ال يسكغ حرخ أسباب الشداعات الجولية فأي خالف بيغ أي دولتيغ ميسا كان بديصا  -

، وىحا يعشي أن أسباب الشداعات الجولية، يسكغ أن يؤدي إلى نداع دولي ذي أبعاد مختمفة
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ىي أسباب متججدة ال يسكغ وضع مكياس ليا اال بعج حجوثيا، وقدست الشداعات الجولية إلى 
  :ىسا  قدسيغ 

  .االول: الشداعات القانػنية -
  .الثاني: الشداعات الدياسية -
في   امي،فقج جاء إلى مؤتسخات الىاي لع 1907و1899وأصل ىحا التقديع يخجع أصال  -

التي  1907فقخة أولى مغ اتفاقية  38والتي تقابل السادة  1899مغ اتفاقية  16السادة 
تشز عمى: "أنو في السدائل ذات الصبيعة القانػنية وفي السكان االول، مدائل تفديخ أو 
تصبيق االتفاقات الجولية، تقخ الدمصات السػقعة، بأن التحكيع ىػ الػسيمة االكثخ فعالية، 

 . "االكثخ عجالة لتدػية السشازعات التي لع يتع تدػيتيا بالصخق الدمسية فذ الػقت وفي ن
مغ عيج  13/2م، السادة 1907م، 1899ولع يكغ واضحا تساما ما اتفاقيتا الياي لعامي   -

مشو بسالية السشازعات الجولية خالفا لغيخىا، اال أنو يسكغ  مقرػد اتالسشازععربة االمع، 
مغ عيج  13/2تي عمى أساسيا يتع اعتبار الشداع قانػنيا وىحا استشادا وضع بعس االسذ ال

 حجدت الشداعات الجولية القانػنية كالتالي عربة االمع والتي إلى السادة
الشداعات الستعمقة بأية مدألة مغ مدائل القانػن .الشداعات الستعمقة بتفديخ السعاىجات الجولية -

 .الجولي
 .الشداعات الستعمقة بتحقيق واقعة إذا ثبتت، كانت خخقا المتدام دولي. -
 الشداعات الستعمقة بشػع التعػيس الستختب عمى خخق إلتدام دولي ومجى ىحا التعػيس.  -
مغ الشطام االساسي لسحكسة العجل الجولية،  36/2وقج وردت نفذ ىحه الشقاط في السادة   -

فيحجد االمػر التالية عمى أنيا نداعات  Pollock Frederick أما الديخ فخدريظ بػلػك
 دولية قانػنية

 .الحـجود ) والحي ىػ مػضػع بحثا( والسصالب السالية -
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التي تختكب  باألخصاءما يجعى  بالتدام دولي مثل نقس معاىجة أو خخق حياد  خاللاال -
ويعخف ، داعا سياسياوكل ما عجا ىحا يعتبخ ن  ضج االجانب في حخب أىمية أو أعسال شغب

فخدريظ الشداع الدياسي عمى أنو أي نداع مغ أجل التفػق في الدمصة أو الغمبة، ومغ تعخيف 
الديخ فخدريظ بأنو غيخ شامل ومحجد وال يسكغ االعتساد عميو لمتسييد بيغ الشداعات الجولية 

ط ثابتة أو القانػنية أو الدياسية وبشفذ الػقت ال يسكغ تخك تحجيج السعيار بجون ضػاب
  :الحي يحجد الشداعات القانػنية حدب ما يمي، واضحة، ونشتقل إلى رأي الفكيو لػتخ

 .تدػية قزائية بتصبيق القانػن الجولي العام إلصجارالشداعات التي ترمح 

الشداعات التي ليا عالقة بسدائل صغيخة أىسيتيا ثانػية وال تؤثخ في مرالح الجولة العميا أو 
االقميسية أو شخفيا أو أي مغ مرالحيا السيسة  دالمةاخمي أو سيادتيا الجاخمية أو الالج استقالليا

  والتي تذيخ إلى الذخوط السقيجة التحفطات في اتفاقيات التحكيع

 - . الشداعات التي تذيخ إلى قػاعج القانػن الجولي السػجػدة والسصبقة التي تكفي لحل الشداع -
قانػنية والتي يسكغ تسييدىا مغ االدعاءات التي تيجف الشداعات التي تذتسل عمى حقػق 

  .إلى تغيخ القانػن القائع
الدياسية وتعخف بأنيا تمظ الشداعات الجولية الدياسية التي تشذأ بيغ أشخاص  والشداعات -

السجتسع الجولي و فييا يصالب أحج االشخاف بتعجيل قاعجة قانػنية مػجػدة ومقخرة بيغ 
ت التي ال تدتشج عمى مبخرات قانػنية، واالصل أن كل الشداعات يجب الجول، أو ىي الشداعا

ولكغ ىشاك الكثيخ مغ الشداعات التي تحجث بيغ الجول ال ، أن تدتشج عمى مبخرات قانػنية
تخزع لسعيار قانػني أو لقػاعج القانػن الجولي وعميو تع تعخيف الشداع الدياسي عمى أنو 

ى القزاء الجولي، ويسكغ حمو بالصخق الدياسية وذلظ ذلظ الشداع الحي ال يرمح عخضو عم
مغ أجل التػفيق بيغ السرالح الجولية الستعارضة . و ىشاك بعس الفقياء اعتسجوا مبجأ 
السخالفة في تعخيف الشداعات الدياسية أي قامػا بتعخيف الشداعات القانػنية ومغ ثع عخفػا 
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قانػنيا وأنو الشداع الحي ال يحل شبقا لقػاعج  الشداع الدياسي عمى أنو كل نداع ال يعتبخ نداعا
 .القانػن الجولي

ومغ الرعب إيجاد تعخيف محجد وثابت لمشداعات الدياسية أو حتى حرخ أنػاعيا ووضع     
قائسة بيا، ذلظ أن كل جية تدتصيع وضع معيار معيغ مغ وجية نطخىا وحدب ما يشاسبيا 

والدياسة في ىحا السػضػع، إذن فالقزية ىي قزية  ا بيغ فقياء القانػن اختالفوخاصة أن ىشاك 
ندبية تختمف حدب الجية أو الدمان أو السكان، فالشداعات الدياسية ىي الشداعات التي تتعمق 
بالشداعات التي تثيخ مدائل الدمصة وليذ مدائل القانػن، ويؤكج ىحا التعخيف االستاذ دي فيذخ 

،مع ما سبق ويؤكج أن القابمية  Briggs فق االستاذ بخجذوىػ بالسعشى القخيب لمشداع الدياسي، ويت
لتصبيق قػاعج القانػن الجولي ىي التي تذكل الحج الفاصل بيغ الشداعات الدياسية والشداعات 
القانػنية، اال أن ىحا السعي لفقياء القانػن فقط، بيشسا فقياء الدياسة أو الجيات ِ ىسخا قج يكػن مغ 

لقانػني اال أنيا تأخح باعتبارىا السرالح الدياسية مثل الحكػمات وا كانت ال تخالف التقجيخ ا
الحيػية ليا، فالخالف قج يكػن قانػنيا بشطخ رجل القانػن وسياسيا بشطخ الجية الدياسية مثل 

إن االستاذ كمدغ يتحجث بصخيقة غيخ مباشخة عغ محكسة التحكيع والتي ليا وحجىا  الحكػمات 
شخاف الشداع فقط، وليذ لغيخىع، اال الىيئتيا الخاصة وتكػن ممدمة  صالحية إصجار قخارات عغ

إذا تع اعتبارىا سابقة قانػنية يؤخح بيا في السدتقبل عشج حجوث نداعات مذابية ال يػجج بيا 
نرػص قانػنية في قػاعج القانػن الجولي. وفي تعخيف آخخ فقج ورد أنيا الشداعات التي ال يسكغ 

عتبارات ال تقػم عمى أساس قانػني مثل الا السحاكع الجولية، وأنيا تخزع أن ترمح ألغ تشطخ فيي
السرالح الحيػية واالقترادية وبيحا يربح مغ الرعب اعتبار القانػن أساسا لتدػيتيا وخاصة 

االشخاف مبشيا عمى أحجاث إذاكانت السصالب ىي تعجيل قانػن قائع وىشا يكػن االدعاء لجى 
 .تاريخية
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ويخى االستاذ كمذ أن الشداع يكػن  .بقة ال يسكغ وضعيا بديػلة بقالب قانػني وقزايا سا    
سياسيا إذا تست تدػيتو وفقا لقػاعج غيخ قانػنية مثل مبادئ االنراف والعجالة وما شابو ذلظ وىحا 
شبعا إذا كانت السحكسة مخػلة بتصبيق مثل ىحه السبادئ ويكػن قخارىا قاعجة قانػنية فخدية ممدمة 

خاف الشداع فقط، وحل الشداع الدياسي بقخار مغ السحكسة وفقا نذأ مغ قبل السحكسة وحجىا، شال
، وبعكذ الشداع القانػني الحي يحل لقانػن دولي م بتصبيق قػاعج القانػن الجو لي السػجػدة مدبقا

 ألشخافومحكسة التحكيع والتي ليا وحجىا صالحية إصجار قخارات صادرة عغ ىيئتيا، ممدمة 
شداع، وليذ لغيخىع، اال إذا تع اعتبارىا سابقة قانػنية يؤخح بيا في السدتقبل عشج حجوث نداعات ال

مذابية ال يػجج بيا نرػص قانػنية في قػاعج القانػن الجولي، وفي تعخيف آخخ فقج ورد أنيا 
عمى الشداعات التي ال يسكغ أن ترمح ألغ يشطخ فييا السحاكع، وأنيا تخزع العتبارات ال تقػم 

أساس قانػني مثل السرالح الحيػية واالقترادية وبيحا يربح مغ الرعب اعتبار القانػن أساسا 
لتدػيتيا وخاصة إذا كانت السصالب ىي تعجيل قانػن قائع ويكػن االدعاء لجى االشخاف مبشيا عمى 

داعات والتسييد بيغ الش .أحجاث تاريخية وقزايا سابقة ال يسكغ وضعيا بديػلة بقالب قانػني 
الجولية والدياسية، يعػد إلى صعػبة التسييد بيشيا، ولكغ يجاد الػسيمة االندب اليجف االساسي في 
محاولة التسييد ىػ تدييل عخض الشداعات وترشيفيا وا لسعالجتيا، أي ىل يتع حل الشداع بالػسائل 

 .الدمسية الجبمػماسية الدياسية

لدياسية في أن كال مشيا مشازعات دولية،ً  فاصمة بيغ تذتخك السشازعات القانػنية مع السشازعات ا
  :الشػعيغ، فحىبػا إلى االتجاىات االتية

 وحاول الفقو الجولي أن يزع حجودا:  

السحاكع  لػاليةالخأي االول: يخى أن السشازعات القانػنية ىي تمظ السشازعات التي تخزع    
، وأخح ميثاق االمع الستحجة بحلظ ونز في الػاليةالجولية، بيشسا ال تخزع السشازعات الدياسية ليحه 

عمى أن: "السشازعات القانػنية يعخضػىا عمى محكسة العجل الجولية"، والسحاكع الجولية  36/3السادة 
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إذا كانت ال تختز بالشطخ في السشازعات الدياسية اال أن السشازعات القانػنية يسكغ أن تحل 
غ السشازعات القانػنية تست معالجتيا بالػسائل الدياسية، ومغ بالػسائل الدياسية، فيشاك العجيج م

ذلظ مدألة ندع االسمحة ذات التجميخ الذامل في العخاق وىػ نداع قانػني اال أن مجمذ االمغ تػلى 
الخأي الثاني: ويسيد ىحا الخأي  .اتخاذ القخارات برجدىا، ولع تحل عغ شخيق محكسة العجل الجولية

وورد الشداع عمى الحق بانو قانػني، أما إذا ورد عمى مرمحة فيػ سياسي،  بيغ الحق والسرمحة،
ومغ الرعػبة التسييد بيغ الحق والسرمحة حيث تختمط السرمحة بالحق في الكثيخ مغ االحيان، 

الخأي الثالث: يحىب أصحاب ىحا  ."بل إن ىشاك مغ يعخف الحق بأنو "مرمحة يحسييا القانػن 
اني لمتسييد بيغ السشازعات القانػنية والسشازعات الدياسية، حيث يعجدون الخأي إلى االسمػب البي

السشازعات القانػنية عمى سبيل الحرخ وما تبقى يعج مشازعات سياسية، والسشازعات القانػنية عشجىع 
   :ىي السشازعات التي تخد عمى السػضػعات االتية

  .تفديخ السعاىجات الجولية

 الجولي. مػضػع مغ مػضػعات القانػن  -

 تقجيخ مقجار التعػيس لمستزخر.  .خخق تعيج دولي

ما السشازعات الدياسية فيي التي  أما السشازعات الدياسية فيي التي تخخج مغ السػضػعات   
ضاع القائسة، اء، وتتزسغ في الغالب تعجيل االو تخخج مغ السػضػعات السحكػرة وال تخزع لمقز

ل غالبا ما تزفي الرفة القانػنية عمى مشازعاتيا الدياسية مع ومغ ناحية التصبيق العسمي فإن الجو 
الجول االخخى لكي تزفي عمى مصالبيا الرفة الذخعية، ومغ السشازعات الدياسية التي ادعت فييا 

عمى الجول العخبية السجاورة  1967الجول بأنيا مشازعات قانػنية عجوان الكيان الرييػني في عام 
الجول ىي التي اعتجت عميو وأنو استخجم حق الجفاع الذخعي وكان  والتي ادعى فييا أن ىحه

 1998االراضي العخبية لتحقيق أىجاف سياسية، وفي عام  احتاللالغخض مغ ىحا التدػيغ ىػ 
الستحجة االمخيكية بقرف السشذآت السجنية العخاقية بحجة أن العخاق لع يدسح لمجان  الػالياتقامت 
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 1999أو كان اليجف مغ العجوان ىػ تحقيق أىجاف سياسية، وفي عام  التفتير بالكيام بأعساليا
الستحجة االمخيكية بقرف معسل أدوية الذفاء في الدػدان بحجة أن الدػدان لو  الػالياتقامت 

 عالقة بتفجيخ الدفارة االمخيكية في كيشيا.

 .ات الدياسيةوالػاقع أنو مغ الرعػبة وضع حج فاصل بيغ السشازعات الجولية والسشازع    

 أويجاد ولكغ اليجف االساسي في محاولة التسييد ىػ تدييل عخض الشداعات وترشيفيا     
الػسيمة االندب لسعالجتيا، حيث أنو إذا ما تع ترشيف الشداع بأنو نداع قانػني فإن ذا تع ترشيفو 
عمى أنو نداع ىحا الشداع يجب حمو بالصخق الدمسية القانػنية ذلظ أن ىحا أندب، وا سياسي فإنو يتع 

 . مع شبيعة الشداع المجػء إلى الصخق الدمسية الجبمػماسية الدياسية كػن أنيا تكػن متػافقة أكثخ
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 الدولية طرق تسوية النزاعاتالمبحث الثاني: 

وتعجد الشداعات الجولية، فخض حتسا  اختالفمغ ميثاق االمع الستحجة لحل الشداعات الجولية إن   
اختالف شخق حميا، فالػسائل الدمسية لحل الشداعات الجولية متعجدة وكل شخيقة تشاسب نػعا معيشا 
مغ الشداعات أكثخ مغ غيخىا ولكشيا كميا تيجف إلى حل الشداع مػضػع الخالف وبالصخق الدمسية، 

لثانية الفقخة الثالثة عمى ما يمي: "يفس جسيع وبالخجػع إلى ميثاق االمع الستحجة، تشز السادة ا
أعزاء الييئة مشازعاتيع الجولية بالػسائل الدمسية عمى وجو ال يجعل الدمع واالمغ والعجل الجولي 

مغ ميثاق االمع الستحجة أن الشداعات بيغ الجول االعزاء يجب أن  عخضو لمخصخ"، نز الفقخة
ىحه الػسائل، وأن االمع الستحجة قج حجدت شخق حل تحل بالػسائل الدمسية ولكشيا لع تحجد 

الشداعات الجولية، ولكشيا أيزا لع تغمق باب االجتياد في وضع شخق ججيجة أو وسائل أخخى سمسية 
وتخكت لمجول حخية اختيار الػسيمة التي تخغب بحل نداعاتيا عغ شخيقيا شالسا أن ىحه الصخيقة أو 

طع الصخق السدتخجمة حاليا ال تكاد تخخج عغ ما وضعتو الػسيمة ىي وسيمة سمسية، اال أن مع
 ثيغ مغ ميثاق االمع الستحجة.الاالمع الستحجة مغ شخق سمسية، تع ذكخىا في السادة الثالثة والث

  المظلب االول: ماهية الظرق الواردة في ميثاق االمم المتحدة لحل النزاعات الدولية

وكسا ىػ ، مي: السفاوضات، السداعي الحسيجة، الػساشة،يسكغ تقديع الصخق الجبمػماسية الى ما ي 
 : مبيغ تاليا لجان التحقيق، ولجان التػفيق
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 أوال: السفاوضات كأحج االدوات الدمسية لحل السشازعات الجولية:

أن السفاوضات ىي تبادل الخأي بيغ دولتيغ متشازعتيغ مغ أجل تدػية الشداع القائع بيشيسا، كسا    
مغ أقجم وسائل تدػية الشداعات الجولية وتحطى بتأييج واسع الشصاق، ويسكغ أن تعج السفاوضات 

تكػن نافعة تساما في الػصػل إلى حل تػفيقي بيغ السرالح الستشازعة، إذ أنيا مغ أسخع و أكثخ 
الصخق فاعمية لتدػية الشداعات الجولية. وليذ لمسفاوضات شكال محجد فقج تكػن شفػية، حيث 

وجيات الشطخ مباشخة، وقج تكػن مكتػبة في صػرة مادة أو أكثخ يقجميا أحج  يتبادل االشخاف
 االشخاف، ويخد عمييا الصخف الثاني برياغة أخخى أكثخ وضػحا. 

كل شخف مقتخحاتو وتصػراتو لمسدألة و يتمقى  خالليافالسفاوضات ىي مشاقذات ومحادثات يقجم   
  السقتخحات والتصػرات السزادة مغ الصخف االخخ.

وقج تكػن في صػرة محكخات متبادلة تخسل بالحقيبة الجبمػماسية، أو مع رسػل دبمػماسي خاص    
وتعخف السفاوضات عمى أنيا "تبادل الخأي بيغ دولتيغ متشازعتيغ بقرج الػصػل إلى تدػية  .

داع، الش ألشخافلمشداع القائع بيشيا"، وأن مغ يقػم بتمظ السفاوضات ىع السبعػثػن الجبمػماسيػن 
ويسكغ أن تكػن السفاوضات إما بصخيقة مباشخة بيغ الستفاوضيغ أو عغ شخيق محكخات مكتػبة أو 

 بالصخيقتيغ معا .

قبل الذخوع في عسمية السفاوضات يجب عمى الجول تحخي بعس االساسيات إلشجاح     
ع عغ شخيق لبحث الشدا  مالئسةالسفاوضات مثل معخفة أسباب الشداع وتحجيج شبيعتو وأن الطخوف 

 التفاوض وتحزيخ كافة الػثائق والسدتشجات الخاصة بالشداع واختيار الػقت السشاسب وعجم حرخ
  حل الشداع عغ شخيق التفاوض فقط.

والسفاوضات عادة بحاجة إلى جػ ىادىء ومشاخ سياسي مقبػل لجى أشخاف الشداع، والجػ العام 
خى أو الخأي العام حتى يدتصيع السفاوضػن لمسفاوضات يجب أن يكػن بعيجا سػاء مغ الجول االخ
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العسل دون ضغػط عمييع، كسا يجب تػفخ نػع مغ الثقة بيغ الستفاوضيغ، وأن لجييع الخغبة 
ألنو أحيانا يحىب شخف إلى السفاوضات فقط  الرادقة في حل الشداع والػصػل إلى عجم تدػية،

يخيج االستسخار في حالة الشداع والتي  ألنو مغ أجل رفع االلئسة عغ نفدو ضام التػصل لحل الشداع
قج تحقق لو مرمحة معيشة، كسا يجب أن يكػن ىشاك نػع مغ السداواة بيغ أشخاف الشداع عمى 
االقل مغ الشاحية القانػنية، كسا أن مخاعاة مرالح كل شخف في السفاوضات شيء يجب الحخص 

مغ أجل االستسخار في  ألشخافعميو حتى يكػن ىشاك دافعْ مغ عميو مغ الصخف االخخ ل
التفاوض، فإذا أحذ شخف أنو وأنو ال يدتصيع الحرػل عمى أبدط حقػقو فإنو يتػقف عغ 

 آخخ، وىحا قج يعقج قزية الشداع بجال مغ أن يعسل عمى تدػيتيا. ألسمػبالتفاوض أو يمجأ 

اصة ال إن فغ السفاوضات لو أصػل عامة يجب أن يتبعيا كل مغ يقػم بيحا الفغ، وأخخى خ    
يتقشيا اال مغ كان خبيخا محشكا في ىحا السجال وىشاك الكثيخ مغ السؤلفات التي تتحجث عغ ىحا 
الفغ والعمع وتػضح أصػلو وقػاعجه وتحجد صفات االشخاص الحيغ يدتصيعػن الكيام بيحا الفغ 

  والعمع

  :ثانيًا : المساعي الحميدة كأحد االدوات السلمية لحل المنازعات الدولية  

إن السداعي الحسيجة ىي عسمية سابقة أو الحقة لمسفاوضات، فسثال في حالة وجػد نداع بيغ     
 دولتيغ ال يػجج بيشيسا أي اترال بدبب الشداع، فإن جية ثالثة بغس الشطخ عغ صفتيا تقػم

بالتجخل الدمسي بيغ الجولتيغ لتقخيب وجيات الشطخ مغ أجل الجمػس عمى شاولة السفاوضات، أو 
 .تالسحادثا

: ىي عسل ودي تقػم بيا جية محايجة سػاء كانت دولة أو مشطسة دولية، أو المساعي الحميدة 
شخرية دولية معخوفة مغ أجل ترفية االجػاء بيغ أشخاف متشازعة لتدػية نداع قائع وأحيانا تكػن 

قج يعخض  فالصخف الثالث صاحب السبادرة، سخية في بجايتيا حتى تحقق االىجاف السخجػة مشيا
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خجماتو كي يقػم بالسداعي الحسيجة إما لسرمحة ما قج تعػد إليو، أو فقط لسجخد السداعجة في حل 
 نداع قائع، وىشا وفي كافة االحػال يجب مػافقة أشخاف الشداع عمى ىحه السداعجة. 

ة وقج يكػن تجخمو بسػجب شمب أحج أشخاف الشداع أو جسيعيع، ويكػن التجخل محرػرا في عسمي   
تمصيف االجػاء وتخفيف حجة التػتخ، أو إيقاف السػاجيات بيغ أشخاف الشداع إذا كانت ىشاك 

أي ، مػاجيات، بذخط أن ال يذتخك في السحادثات أو السفاوضات، كسا ال يجػز أن يرجر أحكاما
يشحرخ دوره في جسع أشخاف الشداع عمى شاولة السحادثات أو السفاوضات وأي اقتخاحات يقجميا ال 
يكػن ليا قػة االلدام ألي شخف، اال في حالة واحجة ىي أن تعمغ االشخاف الستشازعة عغ قبػليا 

 الجية التي ستقػم بعسمية السداعي الحسيجة مدبقا. تاالقتخاحا

 مغ ميثاق ىيئة االمع الستحجة، يتزح أنو لع يخد ذكخ إلى السادة الثالثة وا 30مسادة رجػعا ل    
السداعي الحسيجة في الشز، اال أن عبارة السداعي الحسيجة" أو غيخىا مغ الػسائل الدمسية التي 
يقع عمييا اختيارىع"، تذسل أي شخيقة أو وسيمة مسكشة والسداعي الحسيجة إحجى الصخق الدمسية 

يث ح  1907و 1899لحل الشداعات بيغ الجول رغع أنيا قج وردت في بشػد اتفاقتي الياي لعامي 
 نرت الفقخة الثانية عمى " ولمجول التي ال يخريا الشداع الحق في عخض مداعييا الحسيجة.

أو وساشتيا حتى أثشاء سيخ أعسال القتال". وكحلظ فقج جاء ذكخ السداعي الحسيجة في نفذ 
 االتفاقتيغ وفي السادة الثالثة وكحلظ في السادة الدادسة 

تعتبخ الػساشة إحجى الػسائل  :ية لحل المنازعات الدوليةثالثًا: الوساطة كأحد االدوات السلم 
الدمسية الفعالة لحل الشداعات الجولية، وقج جاء ذكخىا في ميثاق االمع الستحجة السادة الثالثة 
والثالثيغ، وىشاك الكثيخ مغ السشطسات الجولية واالقميسية التي نرت في ميثاقيا عمى أن تكػن 

ية لحل الشداعات بيغ الجول، مثل مشطسة جامعة الجول العخبية، الػساشة إحجى الػسائل الدمس
االتحاد االفخيقي وغيخىا مغ الييئات كػن أنيا وسيمة تتسيد بتدييل الحػار وتحقيق حمػل ودية بيغ 
الجول، والػساشة وسيمة قجيسة جاء ذكخىا في القخ آن الكخيع، ىشا يحث عمى الػساشة االجبارية 
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ج االقتتال الفعمي، وال يشتيي دور الػسيط في حال رفس أحج أشخاف حيغ ترل االمػر إلى ح
، بل يتعجى إلى التجخل الفعمي في الشداع حتى انتيائو، ويتزح مغ واإلصالحالقتال لمػساشة 

الشز أن الزػابط التي حجدىا القخآن الكخيع في عسمية الػساشة ىي العجل واالقداط، وليذ حدب 
  . اتفاق ورغبة أشخاف الشداع

الػساشة : ىي جيػد سمسية تقػم بيا جية محايجة غيخ أشخاف الشداع لتدػية نداع قائع بيغ دولتيشأو 
أكثخ، وليا أن تذتخك في السفاوضات بيغ االشخاف وأن تقتخح الحمػل السشاسبة لحل الشداع ويشصبق 

في الجور الجػىخي بيشيسا ىػ  ختالفعمى السداعي الحسيجة يشصبق عمى الػساشة، غيخ أن اال
الحي تقػم بو الجية الػسيصة، فميا أن تذارك في السفاوضات والسحادثات وليا أن تقتخح الحمػل، 
بيشسا في السداعي الحسيجة يتػقف دورىا عشج حج جسع االشخاف الستشازعة عمى شاولة السحادثات 

ج القانػن الجولي الشد اع، وال يػجج في قػاع ألشخاففقط. وأىع نقصة في الػساشة أنيا غيخ ممدمة 
اال إذا وجج نز في اتفاقية خاصة تمدم ، العام نز يمدم الجول عمى الخجػع إلى الػساشة إلداميا

والتي تمدم  1856أشخافيا المجػء إلى الػساشة، ومثال عمى ذلظ ما جاء في معاىجة باريذ لدشة 
نداع بيشيا وبيغ تخكيا التي  الجول السػقعة عمى السعاىجة بالمجػء إلى الػ ساشة قبل الحخب إذا حجث

 ىي شخف في السعاىجة.

ما يمي "تتفق الجول  1907و1899الياي لعامي  مغ اتفاقتي 2جاء في نز السادة       
الستشازعة عمى التػصية بتصبيق الػساشة الخاصة عشج سساح الطخوف وذلظ بالذكل التالي : في 
حالة نذػء خالف خصيخ يعخ ض الدمع لمخصخ، تختار كل مغ الجول التي حرل بيشيا الخالف 

لتي اختارىا الجانب االخخ، وذلظ لغخض دولة تكمفيا بسيسة الجخػل في اترال مباشخ مع الجولة ا
مجة ىحا التكميف التي ال يجػز أن تتجاوز ثالثيغ  خاللالحيمػلة دون انقصاع العالقات الدمسية، و 

ما لع يشز عمى خالف ذلظ، تتػقف الجول الستشازعة عغ كل اترال مباشخ بذأن مػضػع ، يػما
يجب أن تبحل أقرى جيػدىا مغ أجل اال حرخا الشداع الحي يعج مج عمى دول الػساشة التي 
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تدػيتو، وفي حالة حجوث انقصاع أكيج في العالقات الدمسية تكػن ىحه الجول مكمفة بالسيسة 
يتزح  .1907و 1899السذتخكة الدتغالل كل فخصة مغ أجل إعادة الدالع" اتفاقيتي الياي لعامي 
ة التي تتع عغ شخيق مغ الشز الدابق وجػد وساشة تدسى الػساشة الخاصة، وىي الػساش

وسصاء عغ كل شخف، بحيث يكػن لكل شخف مسثل عشو يترل مع مسثل الصخف االخخ، وىي 
بسثابة محادثات غيخ مباشخة بيغ االشخاف، ويكػن الػسيط بالسجة الدمشية ىشا مقيجا التي ال تتجاوز 

 التي مشحتيا. الرالحياتالثالثيغ يػما حدب الشز، كسا أنو مقيج بالتعميسات 

الجية صاحبة الشداع، وال تحجث ىحه الصخيقة اال في حالة الشداعات التي تعخض الدمع لمخصخ 
  االكيج

في بعس الشداعات الجولية،  :رابعًا: لجان التحقيق كأحد االدوات السلمية لحل المنازعات الدولية
تتػقف العسمية  ولكغ عشج مخحمة معيشة، تمجأ الجول إلى الصخق الدابقة الحكخ مغ أجل حميا سمسيا

الدمسية ألدباب يكػن مخدىا عجم وضػح سبب الشداع أو الجولة التي تدببت بو، أو الصخيقة التي 
حجثت فييا السذكمة، وىشا قج تكػن العسمية الدمسية ميجدة بالتػقف أو الفذل، عشجىا تمجأ الجول إلى 

رل حتى يدتصيع أشخاف تذكيل لجان يصمق عمييا لجان التحقيق مغ أجل البحث عغ حكيقة ما ح
واضحة، ولكي ال يجعي كل شخف الحق عمى الصخف  ارضية الشداع إكسال عسميتيع الدمسية عمى

و لجان التحقيق عيج إلى ىي أن ي لجشة معيشة، أو ىيئة أو شخز ذي مكانة دولية،  .االخخ
فرل عشيا البحث في وقائع قزية ما، مغ أجل تثبيت وقائع االحجاث وتجقيقيا وتقجيع تقخيخ م

 وحيادية ليداعج ذلظ في تحجيج الجية السدؤولة عغ سبب الشداع. بشداىة 

و تتذكل لجان التحقيق حدب اختيار ومػافقة أشخاف الشداع بغس الشطخ عغ جشدياتيع أو     
عسميع، ولكغ جخت العادة أن تتذكل لجشة التحقيق مغ خسدة أشخاص، كل اثشيغ تختارىع دولة، 

تختار الذخز الخامذ، ويجػز لمجول أن تختار أعزاء  رابعة أشخاص مغوالمجشة السكػنة 
تصػر السفيػم العام لمجان التحقيق عمى أثخ السعاىجات التي أبخمتيا  المجشة مغ رعاياىا إذا ارادت
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وزيخ خارجية  Bryan.J.W الستحجة مع الكثيخ مغ الجول والتي سسيت باتفاقيات بخيان الػاليات
،والججيج الحي أتت فيو ىحه االتفاقيات أنيا حجدت  1915-1913فيالفتخة مغ الستحجة  الػاليات

أعزاء لجان التحقيق بخسدة أعزاء، وأن يكػن إنذاء المجان بذكل دائع لمخجػع إلييا في حالة 
أو عقجىا، كسا ال يتع المجػء لمحخب دون أن  إلنذائيانذػب نداع دون الحاجة إلى اتفاقية خاصة 

صاحبة الشداع، كسا أن يتع عخض كافة  ألشخافحقيق مغ عسميا وتقجيع تقخيخىا لتشتيي لجان الت
  .الشداعات التي يسكغ تدػيتيا بالصخق الدياسية دون استثشاء 

إن لكل نداع دولي  :خامسًا: لجان التوفيق كأحد االدوات السلمية لحل المنازعات الدولية
حل الشداعات الجولية بأي شكل مغ خرػصية خاصة، وفي محاولة مغ السجسػعة الجولية ل

االشكال أوججت الصخيقة الخامدة لحل الشداعات الجولية بالصخق الدمسية وىي ما يصمق عمييا بمجان 
 و لجان التػفيق: التػفيق، والتي تختمف عسا سبقتيا مغ شخق و ان تذابيت في بعس االوجو

فة جػانبو السختمفة، وتقجم تقخيخا مفرال ىي لجشة دولية الرفة، تقػم بجراسة الشداع القائع مغ كا  
تػفيقي ومحايج  2عغ وقائع وأسباب الشداع مع اقتخاح الحمػل التي تخاىا مشاسبة لحل الشداع بذكل 

ولع يتع ذكخ لجان التػفيق في نرػص معاىجتي الياي لعامي ، وال يتزسغ اقتخاحاتيا صفة االلدام
الثالثة والثالثيغ مغ ميثاق ىيئة االمع الستحجة،  ولكغ جاء ذكخىا صخاحة في السادة 1907و1899

ويحىب الكثيخ مغ الفقياء إلى اعتبارىا شخيقة حجيثة لحل الشداعات ن كان الجولية، وا ضيػر ىحه 
في االتفاقية السبخمة بيغ الدػيج والجنسارك، وتبمػرىا بذكل  1512المجان ألػل مخة يخجع إلى عام 

،وقج تع اعتساد ىحه الصخيقة  1822ة بيغ كػلػمبيا والبيخو عام أوضح في نرػص السعاىجة السبخم
بذكل رسسي بعج الحخب العالسية االولى وخاصة في ميثاقجشيف الحي وقعتو عربة االمع الستحجة 

،ففي الفرل االول السادة االولى تحث الجول التي وقعت عمى السيثاق المجػء إلى  1928سشة 
و قبل حجوث الشداعات وأثشاء عقج االتفاقيات والسعاىجات  .بيشيا لجان التػفيق في أي نداع يحجث 

يتع تذكيل لجان التػفيق عادة بحيث تشز في بشػدىا عمى تذكيل لجشة تػفيق لتشطخ في القزايا 
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والنداعات التي قج تحجث بيغ الجول أشخاف السعاىجة، ولكغ ىحا ال يعشي أن ال يتع تذكيل لجشة 
أي دولتيغ ليدتا أعزاء في معاىجة أو اتفاقية معيشة، ويسكغ ألي دولتيغ  تػفيق لمشطخ في نداع بيغ

تذكيل لجشة تػفيق خاصة بيسا لتشطخ ىحه المجشة في أي نداع قج يحجث في السدتقبل بيشيسا. إذن، 
تكػن عسمية تذكل لجشة التػفيق إما سابقة في اتفاقية خاصة، أو الحقة عشج حجوث نداع معيغ، فإذا 

 ، ولجأ أحج االشخاف إلى المجشة، يعتبخ لداما عمى الصخف االخخ أن يمجأ إلييا كانت سابقة

 

 ة.م المتحدة في فض النزاعات الدوليالمظلب الثاني: دور منظمة االم

مغ ميثاق مشطسة االمع الستحجة أن عمى جسيع الجول االعزاء "فس  2/3نرت السادة   
وجو ال يجعل الدمع واالمغ والعجل الجولي عخضة مشازعاتيع الجولية بالػسائل الدمسية عمى 

ويحىب ىحا الشز إلى أن الػسيمة السفزمة لجى السشطسة الجولية ىػ عجم المجػء إلى  ."لمخصخ
استعسال الػسائل غيخ الدمسية أو التيجيج باستعساليا لحل السشازعات القائسة بيغ الجول، ويجعػ 

وفة، لحل السشازعات الجولية التي حجدتيا الفقخة االولى السيثاق إلى ضخورة االخح باالساليب السعخ 
مغ السادة  الثالثة والثالثيغ ،أما إذا لع يتػصل االشخاف إلى حل سمسي ن عمييع لمشداع بالصخق 
الدالفة تعي التساس تدػيتو بػسائل سمسية أخخى يتع االتفاق عمييا فيسا بيشيع. وحتى يتسكشػا مغ 

االمتشاع عغ الكيام بأي عسل قج يؤدي إلى تفاقع الحالة وعمييع  ذلظ يجب عمييعى الػصػل إل
 االلتدام بأىجاف االمع الستحجة ومبادئيا ومقاصجىا 

أو  ن امغ السيثاق فقج  عالقاتيعفي  2/4رت عمى أن يستشع أعزاء الييئة جسيعا أما السادة ن 
القػة  الدياسي ألية  الجولية عغ التيجيج باستعسال االراضي أو االستقالل سالمةباستخجاميا ضج 

 دولة أو عمى أي وجو آخخ ال يتفق ومقاصج االمع الستحجة. 
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ويجخل في دائخة السشع استعسال جسيع أشكال العشف  ،يةوالسقرػد ىشا بالقػة ىي القػة العدكخ     
 جيج بيسا.السدمح بسا في ذلظ الحرار البحخي الدمسي والحرار االقترادي أو التي

ففي الجورة الخابعة  .وىػ تححيخ واسع شسل كل أنػاع االسمحة وكل مطاىخ التيجيج باستخجاميا     
إذ تؤكج مغ ججيج مقاصج  العامة لألمع الستحجة في قخارىا أدانت الجسعية 1986والثالثيغ عام 

ة أو استعساليا في  االمع يبيا حيث قالت "إن الجسعية العامسيثاق  بذان اليجػم االمخيكي عمى لال
واذ تؤكج مغ ججيج أيزا  القػى الستحجة ومبادئو والتدام جسيع الجول باالمتشاع عغ التيجيج باستعسال 

الجولية وبتدػية مشازعاتيا بالػسائل الدمسية، القابل لمترخف في تقخيخ  عالقاتياحق الذعػب غيخ 
مريخ حكسيا وفي اختيار نطاميا الدياسي واالجتساعي واالقترادي ن استخجام القػة العدكخية 

تتخح تجابيخ االمع الستحجة عشجما ، يب أو قدخ أو قيج مغ أي نػع كان"يغجو دون أي تجخل أو تخخ 
 لشطام العام. أمغ جساعي لحفظ ا

وكحلظ عشجما لقخار قزائي صادر عغ محكسة العجل الجولية. أو أن يكػن ذلظ مػاجية     
مغ السيثاق الحي يقػل بأنو "ليذ في ىحا 5مدمح تتخح تشفيحا دفاعا عغ الشفذ تصبيقا  ءاالعتجا

الجفاع عات، في ايزعف أو يشقز الحق الصبيعي لمجول، فخادى أو جس  السيثاق ما لشز السادة
مدمحة عمى أحج أعزاء االمع الستحجة، وذلظ إلى أن يتخح مجمذ ات عغ أنفديع إذا اعتجت قػ 

لحفظ الدمع واالمغ الجولي، والتجابيخ التي اتخحىا االعزاء استعساال لحق  الالزمةاالمغ التجابيخ 
و السدتسجة . الجفاع عغ الشفذ تبمغ إلى السجمذ فػرا حال فيسا لمسجمذ بسقتزى سمصتو ومدؤوليات

وال تؤثخ تمظ التجابيخ بأي مغ أحكام ىحا السيثاق، مغ الحق في أن يتخح في أي وقت ما يخى 
وفي ىحا االشار  . "ضخورة التخاذه مغ االعسال لحفظ الدمع واالمغ الجولي أو إعادتو إلى نرابو

  2/8/1990ػيت في يا لمكاحتاللاتخح مجمذ االمغ سمدمة مغ القخارات الستتالية بحق العخاق بعج 

أو أنيا تتغاضى عغ إعسال ميثاقيا وااللتدام بو في ذات الطخف وىػ ما حجث في العخاق عام     
 وما يجخي عمى الداحة الفمدصيشية.  2003
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وجاء في الفقخة الخامدة مغ السادة الثانية مغ ميثاق االمع الستحجة "بأن يقجم جسيع االعزاء    
إلى االمع الستحجة في أي عسل تتخحه وفق ىحا السيثاق كسا يستشعػن كل ما في وسعيع مغ عػن 

عغ مداعجة أي دولة تتخح االمع الستحجة إزاءىا عسال مغ أعسال السشع أو القدخ". ويسثل ىحا 
الشز التداما إيجابيا بزخورة معاونة االمع الستحجة وفقا لمقػاعج التي يتزسشيا السيثاق والخامية إلى 

 مغ الجولييغ، كسا يتزسغ التداما سمبيا وىػحفظ الدمع واال

االمتشاع عغ مداعجة الجولة أو الجول التي تتخح االمع الستحجة ضجىا إجخاء مغ إجخاءات القسع 
إن التصػرات الحاصمة في الداحة الجولية عقب  .مغ السيثاق  43السشرػص عمييا في السادة 

االزمات والرخاعات  إلدارةوضع مبادئ ججيجة  دفعت باالمع الستحجة إلى، انتياء الحخب الباردة
الحي  البيان خاللوتكخيذ االمغ الجساعي كأحج أولػيات السشطسة االمسية، ضيخ ذلظ مغ ، الجولية

حجد السبادئ الججيجة لسعالجة  1992يشايخ 3بتاريخ  2والحي  صجر بعج اجتساع مجمذ االمغ
  :تتسثل  واحتػاء االزمات الجولية والتي

 .تعامل الجولي بسشصق االيجلػجيات في العالقات الجوليةرفس ال -
 خاللتقػية الذخعية الجولية في مجال الجبمػماسية الػقائية في تدػية االزمات مغ  -

 . الجبمػماسية االستباقية أو الػقائية
لسعالجة  محاوالتكسا كانت ىشاك عجة  .التعاون السذتخك لسحاربة االرىاب الجولي -

السثالب التي ضيخت في نطام االمغ الجساعي إبان الحخب الباردة و حتى بعجىا، حيث 
شخأت عمى نطام االمع الستحجة ومؤسداتيا العاممة مجسػعة مغ التصػرات االساسية في 

 :مجال االمغ الجساعي، عمى نحػ أدى إلى تأكيج سمصاتيا في ىحا السجال وتسثل أساسا في
 لألمعفي صػرة عسميات حفظ الدالع التابعة  اللخيار العدكخي التػافقي متسثالمجػء إلى ا 

مغ  السيساالمجػء إلى السحاكسات الجشائية الجولية والتي أثارت ججال عسيقا   .الستحجة



 

61 
 

الشاحية القانػنية، خاصة عشج مشاقذة ما إذا كانت السحاكسات يسكشيا االسيام في تحقيق 
 .كان مجمذ االمغ يسمظ صالحية انذائيا الدالع العالسي، وما إذا

وفي نفذ االشار، صجر تقخيخ الفخيق رفيع السدتػى حػل التيجيجات والتحجيات     
ديدسبخ  2العالسية والحاجة لمتغييخ "عالع أكثخ أمشا : مدؤوليتشا السذتخكة" الرادر بتاريخ 

ستحجة عادة تذكيل مؤسدات االمع الإل،الحي أوضح أن ىشاك فخصة ججيجة  2004
الججيجة والقجيسة ضسغ مفيػم أوسع نط أللسغ الجساعي، حيث  توتججيجىا لسػاجية التيجيجا

أبخز التقخيخ التخابط بيغ التيجيجات السعاصخة التي يتعخض ليا نطام االمغ الجساعي مثل 
 وبيغ الفقخ والتشسية، االرىاب والحخوب االىمية

مز التقخيخ ستة مجسػعات مغ التيجيجات أللسغ الجساعي وضع عمى وىكحا استخ .  
اضافة إلى الفقخ واالمخاض السعجية وتجىػر ، رأسيا التيجيجات االقترادية واالجتساعية

البيئة مغ ناحية، والرخاع بيغ الجول والرخاع الجاخمي وأسمحة الجمار الذامل واالرىاب 
ىشاك تػافق عمى اشار العسل الػقائي لمترجي والجخيسة السشطسة مغ ناحية أخخى، وكان 

لجسيع التيجيجات، مسا يدتمدم تػفيخ الكيادة عمى الرعيجيغ السحمي والجولي لمعسل في وقت 
 مبكخ، وبصخيقة حاسسة وجساعية مغ أجل بالتشسية. 

وفي اشار إعادة تذكيل مؤسدات االمع الستحجة الترجي لجسيع تمظ التيجيجات بجءا     
، تجعيسا أللسغ الجساعي ومشيا الجسعية العامة ومجمذ االمغ، أوصى الفخيق وتججيجىا

ح السجمذ االقترادي واالجتساعي، حتى يقػم بجور قيادي لػضع الالسدتػى بإص رفيع
القػاعج التشطيسية، وتحميل أسباب التيجيجات الكثيخة التي تػاجو السجتسع الجولي، وأن يشذئ 

 ة.ية واالقترادية لمتيجيجات االمشيانب االجتساعليحا الغخض لجشة معشية بالجػ 
عمى ميثاق االمع الستحجة وأشار إلى تػسيع  تعجيالتوأثار التقخيخ ضخورة إدخال    

 إلى جانب إلغاء لجشة 27و 23عزػية مجمذ االمغ وعسمية اتخاذ القخار في السادتيغ 
 استشفح أغخاضو ألنو  لغاء مجمذ الػصاية الفرل الثالث عذخ 47راكان الحخب السادة ا
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 16إلى  14بالحكخى الدتػن لتأسيذ االمع الستحجة مغ  لالحتفالانعقاد قسة العالع بشيػيػرك 
،أجسع السذاركػن في ىحه القسة أن أمام االمع الستحجة تحجيات كبخى  2005سبتسبخ 

كافة  ستكػن بسثابة االمتحان الحكيقي لسريخىا في ضل التغيخات التي يعخفيا العالع عمى
االصعجة، ىحه التحجيات والقزايا الكبخى جاءت في تقخيخ االميغ العام الدابق " كػفي 

  .عشان" حػل ضخورة اصالح السشطسة لكي تكػن في مدتػى تصمعات البذخية
ان السشطسات العالسية ونقرج ىشا عمى وجو الخرػص مشطسة االمع الستحجة، ال يسكغ    

االمغ االنداني والترجي لسختمف تيجيجاتو العابخة لمحجود، أن تمعب دورا حاسسا في تفعيل 
مغ دون السداىسة الفعمية التي يسكغ أن تتع في االشار االقميسي، والتي مغ شأنيا أن 
تخفف العبء والسدؤولية عمى السشطسات العالسية، لكغ الحرػل عمى تعاون أمشي اقميسي، 

الفخد وأمشو محػر أولػياتيا وسياساتيا يؤدي إلى اقامة مشطػمة أمشية مؤسدية تجعل مغ 
صاء دفع أقػى إلعواستخاتيجياتيا يتصمب تػافخ عجة مدتمدمات عمى السدتػى االقميسي، 

 .لسفيػم االمغ االنداني وسبل تحكيقو



 الخاتمة

،والتي تعد  ةیالستعمقة بالحدود البر  ةیتسحؽرت أساسا ىذه الدراسة حؽل مؽضؽع الشزاعات الدول
ولؽ  دیوأر  الدول ، ادةینعر ا لسداسيا السباشر لد ةیوأدق السشازعات في الداحة الدول أىػ مؼ
 سيیاإلطار السفاه دیالتي تشاولتيا ىذه الدراسة ،والستسثمة في تحد لمسحاور التعرض جازیبإ

ليذا الشزاع ،فيؽ ذلغ الخالف الذي  فیتػ التؽصل إلى تعر  وقد ةیالبر  ةیلشزاعات الحدود الدول
 ةیأو نفط ةیالتؽسع أو بدبب ظيؽر مؽارد معدن في أو أكثر ،بدبب الرغبة ؼیدولت ؼیب ثؽری

الحدود بسؽجب  دیما تتعمق أساسا بتحد ،فسشيا ىذا الشزاع باختالف أنؽاعو امی،وتختمف أسباب ق
 . مخترة ةیلجان دول قیعؼ طر  طيایاتفاق ،أو تمغ التي تتعمق بتخط

 وفقا أحكام القانؽن  يایالفرل ف تػیفإنو  ةیذا ما تػ عرض ىذا الشزاع عمى محكسة العدل الدول
بسؽجب  تػیالحدود  دیباعتبار أن تحد ةیفي مقدمتيا السعاىدات الدول أتيیوالتي  الدولي وا

ىذا الشؽع مؼ الشزاعات عدة مبادئ كانت بسثابة  حكػیالدولي ، كسا  العرف يایمیمعاىدة ،ثػ 
الحدود السؽروثة  ةیلعل أىسيا ؛مبدأ قدس ةیالبر  ةیالحدود الشزاعات مؼ دیلمفرل في العد زةیرك

 باالتفاق الحر . ميایوجؽاز تعد ةیالدول بدأ ثبات الحدودعؼ االستعسار ،وم

البالغة التي تحؽزىا ىذه الشزاعات ،فقد  ةی،ولألىس ةیوخطؽرة الشزاعات الحدود ةیلحداس ونعرا
مؼ شأنيا أن تحل ىذه  دةیوطرق عد اتی،وذلغ بإتباع آل ایسمس تيایإلى تدؽ  الدول سعت

السذكؽرة  ةیالؽسائل الدبمؽماس اتیفي مقدمة ىذه اآلل أتيیوأقل تكمفة ، وقت الشزاعات في أسرع
األمػ الستحدة والتي تتسثل في السفاوضات والسداعي  ثاقیم مؼ 01ف  33في نص السادة /

التي كان ليا دور  ةیجانب الؽسائل القزائ إلى قیوالتؽف قیوالؽساطة ولجان التحق دةیالحس
،والستسثمة في  ةیسیوأخرى اقم مذتركة ةیثارت حؽل حدود بر  ةیفعال في حل صراعات دام

 . ةیالدولي ومحكسة العدل الدول ػیالتحك

 : ميی سایعمى ما سبق ، فقد تؽصمت إلى جسمة مؼ الشتائج أوجزىا ف دایوتأس ویوعم



عؼ  زیتسیأنو  ریأشخاص القانؽن الدولي ،غ ؼیب ثؽریمؼ الشزاعات  رهی_ الشزاع الحدودي كغ 
 ادةیوخطؽرة نعرا لسداسو بد ةیأكثر أىس جعمویما  ؼیمع ػیإقم عمى شربیمؽضؽعو  بأن رهیغ

 الدول
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