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 ملخص
عالقات فيما وترتك تأثرياهتا على ال ،تعد النزاعات الدولية واحدة من القضايا اليت تواجه الدول فرادى ومجاعات        

بينهم وبالتايل على التنمية، ويرجع ذلك إىل تعدد أسباهبا ودوافعها وكذلك تعدد أبعادها ويف غالب األحيان تعدد 
رة وغري ا وامممارسات اممرتبةة هبا وكذلك أيضا  تعدد اثآثار والنتاج  اممبا أطرافها وما يرتبط بذلك من تشابك تفاعالهت

 اممبا رة اممرتتبة عليها طامما ظل النزاع بدون تسوية.
وبالتايل فإن النزاع الدويل ميكن وصفه بأنه نوع من تنازع اإلرادات الوطنية للدول األطراف فيه واممتأثرة به،  

أو قضية معينة، ويكون هذا النزاع نامجا  بدرجة أساسية عن اختالف دوافع وتصورات وذلك خبصوص أزمة أو مشكلة 
ختالف أهدافها ومصاحلها الوطنية جتاه تلك األزمة أو اممشكلة وهو األمر الذي يؤثر يف العالقات اتلك الدول وكذلك 

 . نميةاحلرب بينهم وتوقف الت فيما بينهم، بل ورمبا يتعاظم هذا النزاع إىل أن يصل إىل مرحلة الصراع وإعالن
ونظرا  للخةورة اليت تشكلها النزاعات الدولية على أوضاع السلم واألمن الدويل وعلى اممصاحل القومية للدول  

والتنمية البشرية بشكل عام فقد نشأت احلاجة لألخذ بآليات وأساليب تسوية هذه النزاعات الدولية ، ومنها اللجوء 
مناسبة يف هذا الشأن سواء فيما يتعلق بتنظيم عالقات التعاون والتفاهم بني الدول أو لتسوية إىل اممفاوضات كآلية 

النزاعات الدولية وذلك مع التسليم بأن الصراع والتعاون مها من السمات واخلصاجص اللصيقة بالوجود اإلنساين على 
 للجوء للمفاوضات . مستوى الدول فرادى ومجاعات وبالتايل تتحدد احلاجة الداجمة لتعزيز ا

 
 شكالية البحثإ

تةرح هذه الدراسة إ كالية أساسية تتعلق بالدور الذي ميكن أن تقوم به اممفاوضات يف التعامل مع األزمات  
الدولية، وجدوى هذا الدور وما ميكن أن يرتتب عليه من نتاج  إجيابية ميكن أن تسهم بشكل حقيقي وفعال يف إجياد 
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كن طرح التسالل ة العامة ميومن خالل تلك اإل كالي الدولية وحتقيق التنمية البشرية ة للنزاعاتتسويات حقيقية وداجم
 :االيت

 ؟ اممفاوضات كآلية لتسوية النزاعاتما هي الشروط الالزمة واممناسبة للجوء إىل 
 
 فرضية البحث  

إن جناح دبلوماسية اممفاوضات يف تسوية أي نزاع دويل يرتبط بدرجة كبرية برغبة أطراف الصراع يف التفاوض،       
وهذه الرغبة حتدث عندما تكون هناك مصاحل مشرتكة حيوية وهامة بالنسبة هلذه األطراف تتحقق هلا من وراء التفاوض 

 .  رياجملتمع ومنوه االقتصادي والبشوبالتايل استقرار 
 

 أهداف البحث
أ _ حماولة تقدمي قدر من اممعرفة حول الوساجل السلمية اليت تستخدم يف تسوية النزاعات بةريقة سلمية ومسامهتها يف  

  البشرية.حتقيق التنمية 
 ب _ حماولة التعرف على اممشكالت واممعوقات اليت ميكن أن تواجه اممفاوضات وكذلك على جدواها وفعاليتها يف     

  الدولية.الوصول إىل تسويات سلمية للنزاعات 
 
 تقسيم البحث 

 البشرية.تأثري النزاعات الدولية على التنمية  :االولاممبحث 
   البشرية.: دور التسوية السلمية يف حتقيق التنمية اممبحث الثاين
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 المبحث االول 
 تأثير النزاعات الدولية على التنمية البشرية

النزاعات يف العالقات الدولية تعود إىل ما يرتتب عليها من استخدام العنف وهتديد السلم واألمن إن أمهية  
الدوليني نتيجة تشابك العالقات السياسية واالقتصادية من ناحية ، وتضارب اممصاحل القومية الناجتة عن زيادة عالقات 

رة عليها فالنزاعات قد تتحول إىل حروب يصعب السية  االعتماد والتبادل بني أطراف اجملتمع الدويل من ناحية ثانية
ل يوالتحكم يف مسارها عند نشوهبا يف إطار العالقات الدولية أو اإلقليمية على مستوى النظام الدويل وبالتايل تعة

 ، ولكي نوضح أمهية النزاعات الدولية سنتناول مفهوم النزاع واثآليات اممختلفة حلله .  التنمية
 
 نزاع الدولي  مفهوم ال  

 لسلمية،اأن أول من عين بتحديد مفهوم النزاعات الدولية هم فقهاء القانون الدويل يف إطار البحث عن احللول  
و دول أتةبيق قاعدة من قواعد القانون الدويل بني العن خالف ينشأ حول تفسري فالنزاع من الناحية القانونية عبارة 
 . (1أ خاص القانون الدويل العام)

ويعترب بعض علماء السياسة بأن النزاع هو جوهر السياسة الدولية وأن السياسة هي حصيلة التفاعالت اليت  
( النزاع الدويل بأنه ) سلوك دولة  HAAS، حيث يعرف    ) البشرية اممكونة للمجتمع الدويل تقوم بني اجملتمعات

ىل القة ما   عن طريق اختاذ مواقف أو تقدمي مةالب إما على حنو معني للمحافظة على عالقة معينة أو تغيري أبعاد ع
( ويف اممقابل يري مسوحه فوق العادة يف كتابة الدبلوماسية احلديثة ) إىل اعتبار 2دولة أخرى صديقة كانت أو عدوه()

ه ذالنزاع الدويل عبارة عن خالف ينشأ بني دولتني أو أكثر حول موضوع قانوين أو بسبب حادث طاري أو إجراء تتخ
أحدمها ويثري تعارضا   يف مصاحلها االقتصادية أو العسكرية أو السياسية ، يؤدي إىل تعديل رجيسي يف األوضاع الراهنة 
، ويرافق هذا اخلالف تباين يف وجهات نظر كل طرف من حقيقة هذا اإلجراء ، نتيجة عدم اقتناع كل طرف باحلج  

 (. 3( ) واألسباب الفعلية اليت يتذرع هبا الةرف اثآخر
خالف حمدد اهلدف ينشأ عنه وجود مةالب متعارضة حول مشكلة ) ويقصد بالنزاع من اممنظور السياسي 

رة عليها، وقد يتحول إىل أزمة يصعب السية معينة من جانب طرفني أو أكثر مييلون إىل تويل أمر معاجلته بأنفسهم
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فالنزاعات السياسية  اع،النز نتيجة زيادة ملحوظة يف تبادل التهديدات العداجية اليت تؤدي يف هناية اممةاف إىل تصعيد 
متس اممصاحل احليوية ألطراف النزاع وتستهدف التشكيك مبسلكية إحدى الدول يف عالقاهتا اخلارجية أو السيةرة على 

 (. 1التارخيية )أجزاء من أراضي دولة أخرى أو حق من حقوقها 
لقد اختلفت اثآراء بصدد التمييز بني النزاعات السياسية والنزاعات القانونية حيث ذهبت بعض االجتاهات  

يا  إىل التمييز بني النزاعات القانونية والسياسية على اعتبار الوسيلة اممستخدمة لتسوية النزاع قانونية فالنزاع يعد نزاعا  قانون
ينما ال ميكن تسوية ، بية ميكن تسويتها من قبل طرف ثالث الذي ينظر إىل اعتبار النزاعات القانون، أما االجتاه الثاين

النزاعات السياسية إال من قبل اممتنازعني ، يف حني يرى فقهاء القانون الدويل إىل اعتبار النزاعات السياسية هي تلك 
 ( . 2النزاعات اليت ال تصلح أن تنظر فيها احملاكم)

أما يف األدبيات  أخرى،وهناك من يعرف النزاع بأنه جدال أو  جار بني مجاعة أو منظمة ومجاعة أو منظمة       
ية السياسية اممتخصصة فإن النزاع يتم تعريفه بأنه تعارض يف احلقوق القانونية قد تتم تسويته بالتوصل إىل حلول قانون

أن يعرتفان بوجود االختالفات واممشكالت بينهما من جانب و  ( كما أنه يفرتض أيضا  وجود طرفني أو أكثر3وسياسية)
 (. 4يبدي أحد هذه األطراف على األقل استعداده ورغبته يف حل اممشكلة)

وعلى ضوء ذلك فإن النزاع يشري إىل موقف صراعي تواجه أطرافه أحد موقفني أحدمها قابل للتفاوض بينما اثآخر        
( ويف هذه 5ال حيتمل التوفيق ، ومن هنا كانت أمهية وحيوية البحث عن إطار التحليل وحل اممشكلة موضوع النزاع)

ة احلديث لوب أو الةريقة اليت يتناول هبا اممتخصصون يف العلوم االجتماعياحلالة فإن مفهوم النزاع هنا إمنا يشري إىل األس
عن اإلجراءات القانونية و به القانونية واممؤسسية اممتعلقة بتسوية أو حل النزاع من جانب ، كما أن منظور النزاع هبذا 

 ومظاهرها وأفعاهلا . اممعىن إمنا حيول االهتمام عن األبنية وعن القواعد الرمسية إىل عمليات الصراع 
وال  يف مش ومن مث فإن مقارنة مفهوم النزاع مبفهوم الصراع توضح أن مفهوم األول يشري إىل درجة أقل حدة وأقل 

 . واءه والسيةرة عليه ومنع انتشاره، وإنه قد ميكن احتاالختالفات عن الثاين
عر تعارض يف القيم أو اممصاحل حبيث تش ويرجع ذلك إىل أن الصراع إمنا يقوم أو ينشأ على أ ساس من وجود 

، كما أن كال من أطراف الصراع ال يكون فقط متورطا  بصورة أو من جانبمعه أطراف الصراع أن أهدافها غري متوافقة 
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، التصعيد امموقف الصراعي من خالل بأخرى يف امموقف الصراعي ولكنه يكون أيضا  مهتما  من جانب أخر باستثمار هذا
 . (1ومنع انتشاره) عليه ، وإنه ميكن احتواجه والسيةرةالنصر أو على األقل حىت ال خيسر حتقيق الفوز أو وذلك هبدف

 
 المبحث الثاني 

 دور التسوية السلمية في تحقيق التنمية البشرية
اق األمم ثاحتلت الةرق السلمية لفض النزاعات الدولية مكانة بارزة يف العالقات الدولية منذ إقرارها يف مي       

اممتحدة يف مادهتا الثانية من الفقرة الثالثة اليت تنص على ) أن يفضي مجيع أعضاء اهليئة منازعاهتم الدولية بالوساجل 
( وألمهية األمن والسلم الدويل جاءت 1) (واألمن والعدل الدويل عرضة للخةرالسلمية على وجه ال جيعل السلم 

الفصل السادس من امميثاق واضحة من الناحية التنظيمية وامموضوعية ، فالسالم الدويل اثآليات واإلجراءات الالزمة يف 
يتةلب إجياد حلول للنزاعات اممهددة لألمن عندما تتعارض اممصلحة القومية الدولية العامة للجماعة الدولية يفرتض 

عليهما لفض اممنازعات الدولية  ( ، وهناك أسلوبان متعارف2حلها بالةرق السلمية دون اللجوء إيل حروب دولية)
 بالةرق السلمية ومها : الةرق السياسية و الةرق القضاجية .

 : الةرق السياسية اوال
مية لألطراف صاحل القو : أسلوب دبلوماسي وطريقة لفض اممنازعات سلميا  ميكن بواسةتها حتقيق اممةاممفاوض -أ 

 . اممتنازعة
، اع القاجم بينهماإىل تسوية للنز  بني دولتني متنازعتني بقصد الوصولواممفاوضة قد حتدث عند تبادل الرأي  

ارجية الدولة منهما بوزير خويقوم باممفاوضة عادة اممبعوثون الدبلوماسيون للدول أطراف النزاع عن طريق اتصال كل 
(، فاممفاوضة من 3، ما مل يكن مموضوع النزاع أمهية خاصة تستدعي تعيني مندوبني خاصني للمفاوضة بشأنه)ىاألخر 

 (. 4الوجهة السياسية والدبلوماسية هي تبادل وجهات النظر حول مسألة حمددة يتعني التوصل إىل حل هلا )
إذا  هي تبادل اثآراء واممقرتحات بني دولتني أو أكثر أو بني منظمة دولية ودولة أو أكثر حول قضية عالقة  

(، 1ل اثآراء  فاها ، أو يف مذكرات مكتوبة   أو بالةريقتني معا  )بينهما بقصد التوصل إلجياد حل هلا ويكون تباد
وقد تأخذ اممفاوضات يف العادة إما  كال  مبا را  أو غري مبا ر ، فاممبا رة تعترب من أكثر الةرق السلمية اممستخدمة 
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الفاهتا بقصد لوجه ممناقشة خلفض اممنازعات الدولية ، أما مستها اممميزة فهي أن األطراف اممتنازعة قد تتقابل وجها  
الوصول إىل حل وسط يرضي اجلميع كما إن األطراف اممتنازعة قد تدخل يف مفاوضات غري مبا رة عن طريق قيام 
طرف ثالث بدور الوسيط وتوصيل وجهات النظر إىل األطراف اممعنية يف النزاع فمثال  بعض الدول العربية دخلت يف 

 ( 2ل خبصوص القضية الفلسةينية . )مفاوضات غري مبا رة مع إسراجي
: يعترب التحقيق أحد الةرق الدبلوماسية يف تسوية الصراعات الدولية وبداية التحقيق جاءت بناء على التحقيق -ب 

ومت إقرارها فعال  مث أصبحت إحدى الةرق اممألوفة يف حل الصراعات الدولية  1907اقرتاح روسي يف مؤمتر الهاي عام 
 ( . 3سلميا  )
والتحقيق هو احلكم الرمسي اجملرد على احلقاجق اممتعلقة بصراع دويل ما ، فالتحقيق إذا  يقوم على فكرة تسوية  

(، ويرتبط أسلوب 4أو اممنازعات) وقاجع اليت تثريها تلك القضاياالقضايا والصراعات الدولية بالتحقق من صحة ال
مبقتضى  ازعة أو من قبل جهاز دويل ويكون تكوين جلنة التحقيق هذهالتحقيق بإنشاء جلنة احلقاجق من قبل األطراف اممتن

ت خاص بني الدولتني اممتنازعتني ، وبعد أن تنهي جلنة التحقيق أعماهلا اممنوطة هبا تصدر تقريرا  يلخص ما توصل االتفاق
وما مل يلزم  ي الصلة بالصراعإليه من حقاجق حيث يسلم هذا التقرير إما إىل األطراف اممتنازعة أو إىل اجلهاز الدويل ذ

التحقيق بتةبيق أساليب أخرى لفض الصراعات الدولية فإنه يصبح من حق األطراف اممتنازعة أن تقرر مدى التزامها 
 ( . 5أو عدم التزامها بنتاج  التقرير اليت توصلت إليها جلنة التحقيق )

توتر بني لق السلمية الغرض منه ختفيف حدة اإذا  فالتحقيق هو أسلوب سياسي لفض اممنازعات الدولية بالةر  
، ولكن بعض اممعاهدات الدولية "كاتفاقييت الهاي " و"ميثاق األمم اممتحدة " وضعت أساسا  أطراف الصراعات الدولية

السلم الدوليني ليت هتدد األمن و متعارفا  عليه حول إنشاء جلان التحقيق يف أي صراعات دولية السيما تلك الصراعات ا
(1) . 

ضرورة حل النزاع  اق علىومن أهم مسات التحقيق أنه طريقة اختيارية تلجأ إليها األطراف اممتنازعة إذا توصلت إىل اتف
ظروف اخلاصة أطراف الصراع للتقيد بنتاج  التحقيق وعلى ال استعداد، ويعتمد جناح أعمال جلنة التحقيق على بواسةتها

 (. 2بكل موضوع على حدة)
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الوساطة هي إحدى الةرق الدبلوماسية اليت ميكن اللجوء إليها يف فض اممنازعات الدولية بالةرق السلمية  :الوساطة -ج 
دولة واحدة أو أكثر أو منظمة دولية أو حىت  خصية دولية هلا مكانتها  -، والوساطة هي جهود تبذهلا جهة معينة 

دخول ويل من خالل العمل احلثيث على هتيئة األجواء لللتوسط بني أطراف النزاع الد -اممرموقة على الصعيد الدويل 
(، وعليه فإن الةرف الثالث يف حالة الوساطة جيب أن 3األطراف اممتصارعة يف مفاوضات لفض الصراع القاجم بينهم )

 يتمتع بثقة الةرفني اممتصارعني . 
ثالث  ية  يوعا  يف جمال تدخل طرفوالوساطة هبذا اممعىن قد أصبحت من أكثر الوساجل الدبلوماسية والسياس     

لتسوية الصراعات الدولية ولذا فقد  غلت جل اهتمام دارسي العالقات الدولية من ذوي الصلة مبجال التسوية 
 : االهتمام على جوانب رجيسية ثالثةللصراعات الدولية وقد تركز هذا 

راع الدويل على التدخل للوساطة لدى أطراف الص اجلانب األول : ويتصل باألسباب اليت حتمل طرفا  ثالثا  معينا   - 1
بغية إجياد تسوية سلمية له ويسلم الفقه يف هذا اخلصوص بوجود جمموعة من األهداف هي اليت تفسر اضةالع الةرف 

 الثالث مبثل هذا الدور وهي أهداف ترتبط يف جمملها بأولويات السياسة اخلارجية للةرف الثالث الوسيط . 
لثاين : ويتعلق باالعتبارات اليت حتمل أطراف الصراع الدويل على قبول تدخل الةرف الثالث للوساطة اجلانب ا - 2

بينهم ، أن هذه االعتبارات جتد أساسا  صحيحا  يف طبيعة الوظاجف اليت يضةلع هبا الةرف الثالث الوسيط فيما يتصل 
 :  مبوضوع التسوية السلمية للصراعات الدولية ، وأهم هذه الوظاجف

اقرتاح مبادرات ميكنها أن تغذي قوة الدفع يف عملية التفاوض وذلك يف إطار اسرتاتيجيات متنوعة ترتاوح بني جمرد مترير 
الرساجل بني اممتفاوضني إىل تقدمي اممعلومات لكل طرف عن أهداف الةرف اثآخر ونواياه حول حترك معني ، تذليل 

 (   1ق . )الصعاب اليت تعرتض عملية التوصل إىل اتفا
 تسهيل تقدمي التنازالت وحماولة تربيرها ويرتبط هبذه الوظيفة مهمة أخرى تتمثل يف قيام الوسيط بتقدمي الضمانات اليت

 . (2اح مهمته)ء تعترب من مقومات جنتكفل احرتام كل طرف لتعهداته الدولية ، وهنا يالحظ أن قدرة الوسيط على العةا
ز عليه دارسو العالقات الدولية عند تناوهلم لدور الةرف الثالث الوسيط يف جمال اجلانب الثالث : الذي يرك - 3

التسوية السلمية للصراعات الدولية فيتصل مبقومات جناح هذا الةرف الثالث أو الوسيط ، وتنحصر هذه اممقومات يف 
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ةة مىت كان إىل أساليب ضاغقوة الوسيط وقدرته على العةاء واممكافأة ، وقدرته على فرض هيبته من مدخل اللجوء 
 (. 3مثة مقتضى لذلك)

من خالل هذا السياق نستةيع القول مبدى أمهية الوساطة كوسيلة من وساجل التسوية السلمية للصراعات  
 الدولية حيث أهنا تساعد على االستقرار واألمن والسلم يف اجملتمع الدويل .  

اممساعي احلميدة : عندما حيتدم اخلالف بني دولتني أو أكثر حول موضوع أو صراع معني  ويتوقف االتصال  -د 
اممبا ر بينهما يصبح الباب مفتوحا  أمام اجلهود الودية اليت تتةوع لبذهلا أطراف أخرى يف إطار عملية إهناء ذلك اخلالف 

 ومن بني هذه اجلهود الودية اممساعي احلميدة . 
واممساعي احلميدة هي جهود تبذل بواسةة طرف ثالث ، دولة واحدة أو أكثر أو منظمة دولية عاممية كانت  

أم إقليمية أو حىت  خصية دولية هلا مكانتها اممعتربة على اممستوى الدويل ، للمساعدة على إهناء اخلالف أو الصراع 
 (  5فاوضات أو استئنافها)(، وإجياد الظروف اممناسبة لبدء امم4بني طرفني أو أكثر)

، طراف الصراع على ماجدة اممفاوضاتوإذا جنح الةرف الثالث من خالل مساعيه احلميدة يف مهمته أي مجع أ 
سوية ت فإن دوره ينتهي عند هذا احلد إذ ليس له احلق باال رتاك يف اممفاوضات اليت جيريها األطراف اممعنيون هبدف إجياد

 .   ودية للنزاع حمل االعتبار
وبالرغم من أن اممساعي احلميدة ال تتسم بصفة اإللزام إال أن وجود نصوص حمددة يف اتفاقية خاصة موقع  

عليها من قبل األطراف اممصارعة والةرف الثالث قد حتل صفة اإللزام حمل صفة عدم اإللزام   فميثاق األمم اممتحدة 
 .(1دوليني)لألعضاء بالقيام مبساع محيدة تتعلق على األقل بالصراعات اليت هتدد قضية األمن والسلم امثال  يلزم الدول ا

ويف هذا الصدد جيب أن منيز بني الوساطة واممساعي احلميدة باعتبارمها إحدى صور تدخل الةرف الثالث يف  
 . لتسوية السلمية للصراعات الدوليةجمال ا

 : (2احلميدة يف اثآيت) عن اممساعي فالوساطة ختتلف
 . من امممكن أن تكون امتدادا  هلا أن الوساطة تبدأ عندما تنتهي اممساعي احلميدة بالفشل وإن كان

، يتهافاوضات منذ بدايتها وحىت هناأن دور الوساطة أبعد مدى من دور اممساعي احلميدة حيث يشارك الوسيط يف امم
 . بدخول أطراف الصراع يف اممفاوضاتبعكس اممساعي احلميدة الذي ينتهي دورها 
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 اممساعي كما هو احلال يف، أو على األقل ال يشرتط فيها أن تتم بصورة سرية  ن عملية الوساطة تتم بصورة علنيةأ
 . احلميدة

 : اطة مع اممساعي احلميدة يف اثآيتكما تشرتك الوس
فاجلهة  ،ما أو من جانب األطراف اممتصارعةأي منهأن كلتيهما تتمان بصورة اختيارية سواء من جانب من يقوم ب       

اليت تقوم بالوساطة أو باممساعي احلميدة تفعل ذلك مبلء إرادهتا وليس رغما  عنها كما أنه لألطراف أن تقبل أو ترفض 
 اممساعي احلميدة أو الوساطة .

ه ليس ألي األطراف اممتصارعة  كما أنأن اإللتزام باللجوء إىل أي منهما ميكن أن يكون فقط يف ضوء اتفاق مسبق بني 
 منهما صفة إلزامية . 

 أنه ميكن فأن تقوم بأي منهما دولة أو  خصية بارزة أو منظمة دولية.    
و أخريا  فإن العالقة بني الوساطة واممساعي احلميدة ميكن أن تكون ترابةية مبعىن أن متهد اممساعي احلميدة للوساطة   

 فتكون مقدمة هلا.  
التوفيق : يعترب التوفيق أحد الةرق السياسية لفض الصراعات الدولية بالةرق السلمية ، والتوفيق هو جهد تبذله  -ه 

جلنة دولية تتمتع بثقة أطراف الصراع وتكون مهمتها التمهيد حلل هذا الصراع بصورة هناجية فيما بني الدول اممتصارعة ، 
بق على نشوء الصراع مبوجب معاهدة دولية هبدف التصدي ألي صراع وعادة ما تكون تلك اللجنة مشكلة يف وقت سا
 ( . 1احتمايل ينشأ بني الدول اممتعاقدة يف اممستقبل)

وتتشكل جلنة التوفيق من ثالثة أو مخسة أعضاء ينتخبون وفقا  مما تنص عليه معاهدة التوفيق وقد نص امميثاق الذي      
 ن تنشئ الدولتان اممتصارعتان جلنة توفيق داجمة أو خاصة وذلك حبسب األحوالوضعته األمم اممتحدة هلذا الغرض على أ

وتتكون من مخسة أعضاء تعني كل من الدولتني اممعنيتني واحدا  منهم وميكن أن يكون من رعاياها ويعني الثالثة اثآخرون 
 (  . 2باتفاقهما من رعايا دول أخرى)

ورة قرارات الصراع فيما بني الدول اممتصارعة حال  هناجيا  ، ويكون احلل يف صومهمة جلنة التوفيق تتمثل يف التمهيد حلل 
 ( . 3تتخذها اللجنة بأغلبية أعضاجها إال إذا اتفق الةرفان على خالف ذلك)
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ويتسم التوفيق كوسيلة لفض الصراعات الدولية سلميا  بعدة خصاجص منها أنه أسلوب رمسي أو  به قضاجي  
ثري رأي مجاعة دولية وليس دولة بعينها ، وميكن جمللس األمن مبوجب ميثاق األمم اممتحدة أن وأن توصياته تعكس تأ

يعني جلنة توفيق أو يدعو األطراف اممتصارعة لعمل ذلك ، ويف عدة مواقف قام جملس األمن بدور توفيقي يف حل 
 (. 4)صراعات دولية معينة متشيا  مع وظيفته اممتعلقة حبفظ السلم واألمن الدوليني

وجلان التوفيق يكون اختصاصها قاصرا  على إهناء اخلالفات غري القانونية ، ولذا فإن اللجنة تقوم بصياغة  
 (.  5مقرتحاهتا اخلاصة حبل الصراع يف تقرير تقدمه ألطراف الصراع )

 ثانيا  : الةرق القضاجية 
 التحكيم   -أ 

لصراعات الدولية سلميا  ، والتحكيم هو ذلك اإلجراء أو تلك التحكيم أسلوب قضاجي قدمي متعارف عليه حلل ا     
التسوية اليت ميكن بوساطتها التوصل إىل تسوية سلمية للصراع الدويل من خالل حكم ملزم تصدره هيئة حتكيم خيتارها 

 ( . 6أطراف الصراع انةالقا  من مبدأ تةبيق القانون واحرتام قواعده)
لى ا اممبين على اتفاق أطراف الصراع مبعىن أن عرض الصراع على التحكيم يكون بناء عوالتحكيم الدويل يقوم على الرض

اتفاق الدول اممتصارعة ، وألطراف الصراع كامل احلرية يف اختيار أعضاء هيئة التحكيم وعددهم وتعيني اختصاصاهتم 
(.1   ) 

را  ممؤهالته ة أجنبية أو أن يكون قد اختري نظفاحلكم الفردي قد يكون  خصية سياسية سابقة أو حالية كرجيس دول      
وخربته يف حقل القانون الدويل والعالقات الدبلوماسية ، غري أن التحكيم بواسةة فرد تراجع كثريا  ممصلحة التحكيم 
بواسةة هيئة مجاعية أو حمكمة حتكيمية مؤلفة خصيصا  لذلك ، وهذه احملكمة قد تتكون من ثالث أعضاء ختتار كل 

لدول األطراف واحدا  منهم وخيتار الثالث باتفاق الدولتني أو احلكمني اممعينني من قبلهما وقد تتكون من مخسة من ا
أعضاء ، مع التذكري بأن رجيس احملكمة جيب أال حيمل جنسية األطراف اممتصارعة وميكن إنشاء جلنة خمتلةة أي مؤلفة 

 ( . 2باممناصفة من ممثلي الدول اممعنية)
 (: 3الدويل هبذا اممعىن له خصاجصه اممميزة اليت نذكر منها ) والتحكيم
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إن احلكم الصادر عن هيئة التحكيم يأخذ  كل احلكم القضاجي وهو حكم ملزم بالضرورة ألطراف الصراع ما       
 على خالف ذلك .  –يف اتفاق أو مشارطة التحكيم  –مل يكونوا قد اتفقوا صراحة 

بالرغم من أن التحكيم ملزم وهناجي إال أنه غري واجب التنفيذ بالقوة ، بل يتوقف تنفيذه على إرادة الدولة اليت صدر 
ضدها احلكم والسبب يرجع إىل افتقار اجملتمع الدويل إىل السلةة العليا اليت متلك االختصاص بتنفيذ األحكام بالقوة ، 

ية اهتا الدولية على احرتام أحكام حماكم التحكيم واممبادرة بتنفيذها عن طواعغري أنه رغم ذلك فقد جرت الدول يف عالق
 ( . 4واختيار)
أن الدول عادة ما حتدد امموضوعات اليت ميكن أن يكون الصراع بشأن أي منها حمال  للتحكيم مستثنية من ذلك       

اختصاصها  ا اممساجل اليت حتصل ضمن نةاقكل ما يتعلق باالستقالل السياسي والشرف الوطين واممصاحل احليوية وكذ
 (  5الداخلي.)

 القضاء الدويل   -ب 
يشري اصةالح القضاء الدويل كأحد األساليب القضاجية يف تسوية الصراعات الدولية إىل ذلك اإلجراء الذي  

 –العدل الدولية  ةحمكم –يتم مبوجبه الفصل يف صراع دويل عن طريق جهاز دويل داجم خمتص بإدارة العدالة الدولية 
 ( . 1وذلك مبوافقة أطراف هذا الصراع ومن خالل تةبيق قواعد القانون الدويل وبإتباع نظام معني لإلجراءات)

ة على رضا مجيع أي قاجم –ووالية حمكمة العدل الدولية يف نظر الصراعات اليت تنشأ بني الدول والية اختيارية  
عقد بينهما وهذه الوالية تثبت يف اتفاق خاص ي –الدول اممتصارعة بعرض موضوع الصراع عليها للنظر والفصل فيه 

ليت تعلن ختيارية للمحكمة فهناك والية جربية بالنسبة للدول اقبل نشوء الصراع أو مبناسبة نشوءه ، وجبانب الوالية اال
قبوهلا هلذه الوالية اجلربية للمحكمة وجيب أن تأخذ يف االعتبار أن اإلعالن الذي مبوجبه تقبل الدول الوالية اجلربية 

مبدة معينة  د يقيدللمحكمة قد يكون مةلقا  وقد يعلق على  رط التبادل من جانب عدة دول أو دول معنية بذاهتا وق
(2 . ) 
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إن فكرة القضاء الدويل هبذا اممعىن قد تداخلت إىل حد كبري مع فكرة التحكيم الدويل ولكن التحكيم الدويل يتميز عن 
 ( :3القضاء الدويل من عدة نواحي)

حني أن القضاء  فمن حيث النشأة التارخيية يالحظ أن التحكيم الدويل يضرب جبذوره يف أعماق التاريخ البشري ، يف
 الدويل مل يظهر كمصةلح قانوين إال يف هنايات القرن التاسع عشر . 

يتميز القضاء الدويل عن التحكيم الدويل من حيث أن األول يقوم على وجود أجهزة داجمة ال يرتبط وجودها بتوقيت 
صل يف حكيم إهنا تشكل للفحدوث الصراع ، أما التحكيم فهو ذو طابع مؤقت حيث أن األصل بالنسبة حملكمة الت

 صراع معني مث تنفض إثر ذلك .
خيتلف االصةالحان من حيث دور كل منهما يف إنشاء وتةوير القواعد القانونية ، فالقضاء الدويل يسهم بدور       

ل قأكرب يف هذا اجملال من خالل ما يرسيه من قواعد وسوابق  أما التحكيم فإن دوره يف هذا اجملال يكون بدرجة أ
 ويتحقق بشكل غري مبا ر من خالل اإلسهام على اممدى البعيد يف تكوين القواعد العرفية أو يف الكشف عنها . 

وبالرغم من هذه االختالفات أو الفروق بني كل من التحكيم الدويل والقضاء الدويل فإن هناك بعض السمات اليت 
 الصراع لصراعات الدولية سلميا  ، كما أن كاّل منهما يفصل يفجتمع بينهما ، فكل منهما يعترب وسيلة قانونية لتسوية ا

اممةلوب عن طريق إصدار حكم ملزم وبات وهناجي كقاعدة عامة ، ومن ناحية ثالثة فإن كال  منهما يقوم من حيث 
 ( . 1اممبدأ على فكرة القبول االختياري من جانب أطراف الصراع)
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 الخاتمـة   
تنمية "عملية متصلة تتكون من جمموعة من التبدالت والتحوالت السياسة واالجتماعية واالقتصادية تعترب ال          

والتقنية واليت تشارك يف فعلها عرب تغذية عكسية متبادلة"، تعمل على تةوير قدرات االقتصاد واجملتمع وتوفري الةاقات 
من العيش  القتصادي، مما يسمح بالتايل بتوقري مستوى الجقالبشرية وامموارد اممادية واممالية لتعزيز وتر يد اإلنتاج ا

للمواطنني يف إطار من األمن وتسوية اخلالفات واممنازعات بشكل مةرد أو متصل ، مل تقتصر التنمية على زيادة الدخل 
يري احلضاري غالفردي احلقيقي ورفع مستوى الرفاهية االجتماعية للشعب وتقليل التفاوت الةبقي، وإمنا أصبحت تعين الت

الذي يشمل خمتلف نواحي احلياة اممادية و اممعنوية، أي إن مفهوم التنمية مل يعد يقتصر على البعد االقتصادي فقط، 
بل أضحى يتضمن أبعادا  أخرى اجتماعية وسياسية و ثقافية، أي إهنا عملية تغيري  املة تستهدف القضاء على كل 

 وذلك بتحسني اممستوى اممعا ي للشعب والقضاء على ختلفُه و استغالله، أنواع التخلف االقتصادي و االجتماعي،
التنمية بذلك عملية ذات نظرة مشولية لكل عناصر البنية االجتماعية، حيث تأخذ باحلسبان إن اإلنسان هو غاية التنمية 

تصاعدة وموجهة يري مستمرة ومووسيلتها، وإقامة جمتمع دميقراطي موحد، ومن هنا ميكن القول بأن التنمية هي: عملية تغ
 لتحقيق احتياجات اجملتمع اممادية وغري اممادية. 

إن التنمية هتدف إىل تغيري  امل جلميع مكونات اجملتمع اممادية والثقافية وبناءا  على ما تقدم وعند التصدي         
ةةة هتدف إىل ملية حضارية مدروسة وخملتحديد مفهوم التنمية فإننا جند، اتفاقا  بني الباحثني على إن التنمية هي ع

 اإلطار و اخلدمي، وكذلك يف -االجتماعي   -إجياد حتوالت كبرية و اجياد حلول للمنازعات ، يف القةاع االقتصادي 
السياسي ، وبعبارة أخرى إن التنمية هتدف إىل نقل اجملتمع من حالة التخلف إىل حالة التقدم يف مجيع جماالت احلياة 

لعيش السعيد للمواطنني ، وتةوير اإلنسان ، وإنقاذه من حالة التخلف إىل حالة ميكن إن يساهم يف عمليات وحتقيق ا
البناء الشامل للمجتمع  وهذا األمر حباجة إىل وجود بلد مستقل وخايل من النزاع وحمقق للوحدة الوطنية ، وخايل من 

 ظل ر كايف من االستقرار السياسي ، إذ ال وجود للتنمية يفموضوع اممشاكل العرقية واهلويات الفرعية ، ومتمتعة بقد
جمتمع تعاين وحدتُه الوطنية من اممشاكل وكثرة االنقالبات العسكرية اليت يقوم هبا أبناء الشعب ضد النظام القاجم ، ويف 

اكم العسكرية مقابل ذلك ما يقوم به النظام ضد أبناء الشعب يف فرض القوانني اخلاصة مبنع التجول وتشكيل احمل
والتغيريات الوزارية اممستمرة وتةبيق األحكام العرفية ، وذلك من أجل السيةرة على أعمال العنف اليت تصدر من تلقاء 
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ذلك ، فالتنمية يف اجلانب السياسي يف البلدان النامية حيث تواجه معضالت والسيما ظاهرة عدم االستقرار السياسي 
الةاقات واجلهود من أجل تثبيت أركان النظام القاجم ، وتدعيم حالة االستقرار السياسي ، وهذا ما يؤدي إىل تسخري كل 

فيها ، لذلك فإن هذه البلدان ، مل يكتب هلا أن تعرف التنمية بالرغم من إهنا غنية ومتتلك ثروات هاجلة ، حيث نالحظ 
قرار السياسي هي ية اليت تتمتع بنوع كاف من االستإهنا تأيت يف مراكز متدنية بالنسبة إىل دول العامل ، فاألنظمة السياس

تلك األنظمة اليت متكنت من بناء آليات ومؤسسات تتيح أكرب قدر ممكن من احلراك االجتماعي وتداول القوة االقتصادية 
 والسياسية بني أفراد اجملتمع .
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