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ائل     ة بالوس ات الدولي سوية المنازع شـأن ت انيال ب الن م إع
 السلمية

 بقلم إمانويل روآوناس  
 عضو أآاديمية أثينا  
 *ستاذ القانون الدولي، جامعة أثيناأ  
 مقدمـة  

سوية           شـأن ت انيال ب الن م دة إع م المتح ة لألم ة العام دت الجمعي اعتم
سلمية     ائل ال ة بالوس شار (المنازعات الدولي ه  وي ي  إلي ا يل انيال أو ب فيم إعالن م

رار    ) اإلعالن سوية المنازعات           في  (37/10بموجب الق ون ت د المعن إطار البن
سلمية ائل ال دول بالوس ين ال ي )1()ب اني15 ف شرين الث وفمبر / ت ى 1982ن ، عل

ز دور              م المتحدة وبتعزي اق األم ة بميث أساس نص أعدته اللجنة الخاصة المعني
ين  المنعقدة ، 1980 المنظمة في دورتها لعام   انيال، الفلب شكل اإلعالن   . في م وي

م المتحدة                   اق األم ة بميث ة الخاصة المعني أول صك مهم منبثق عن أعمال اللجن
 .)2(ةبارزوبتعزيز دور المنظمة، وإنجازا من إنجازاتها ال

از             تم إعداد   وقد    دان عدم االنحي ادرة من بل سيا  (إعالن مانيال بمب إندوني
 .)3()وسيراليون والفلبين ومصر والمكسيك ونيجيرياوتونس ورومانيا 

__________ 
 .سالونيديس، الباحثين في أآاديمية أثينا. ستريبيس و ج. تعليق ُأعد بمساعدة إ * 

ى                    )1(  دا إل شير تحدي ذي ي رار ال المنازعات  “الحظ الفرق في المصطلحات المستخدمة في الق
 .األوسع نطاقا” ازعات الدوليةالمن“، بينما يستخدم اإلعالن مصطلح ”بين الدول

ة    )2(  ع وإزال ق بمن ة الخاصة اإلعالن المتعل دتها اللجن ي أع ة األخرى الت ن النصوص المهم م
ذا       ي ه دة ف م المتح دور األم دوليين وب ن ال سلم واألم دد ال د ته ي ق االت الت ات والح المنازع

م  1988ديسمبر / آانون األول  5 المؤرخ   43/51الميدان، قرار الجمعية العامة      ؛ وقواعد األم
ة                50/50المتحدة النموذجية للتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الدول، قرار الجمعية العام

ؤرخ  انون األول11الم سمبر / آ سويتها  1995دي ات وت ع المنازع ق بمن رار المتعل ؛ والق
 .2002نوفمبر / تشرين الثاني19 المؤرخ 57/26بالوسائل السلمية، قرار الجمعية العامة 

ا  )3(  ادرة مقترح ذه المب رة )A/34/33 (Supp)(أعقبت ه ة ) 13، الفق ة الخاصة المعني ه اللجن أعدت
ة               ة العام ى طلب من الجمعي اء عل ة بن ز دور المنظم م المتحدة وبتعزي رار  (بميثاق األم الق

ودة في                   )). أ (3، الفقرة   33/94 ة الخاصة المعق رح خالل دورة اللجن ذا المقت وُنظر في ه
ة     1982 إلى عام    1980وخالل دورات اللجنة المعقودة من عام       . 1979عام   ، أعدت اللجن

ي         ة الت ا للوالي سلمية، وفق ائل ال سوية المنازعات بالوس ا العامل المعني بت الخاصة وفريقه
ان  34/147القرارات  (عهدت بها إليها الجمعية العامة       رة  35/160، و 4 و 2، الفقرت ، الفق
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دان عدم االنحي  ادرة بل سر مب ا تف ذي جعل المشروع وربم سبب ال از ال
ى            األولي را من اإلشارات إل وق        “ يتضمن عددا آبي شعوب في الحق ساوي ال ت

دول عن أي عمل من            "، و ”وحقها في تقرير المصير    ضرورة امتناع جميع ال
شع    رم ال وة يح ال الق م      أعم م الحك ت نظ ة تح شعوب الواقع يما ال وب، وال س

ا                 ة، من حقه سيطرة األجنبي االستعمارية والعنصرية أو غير ذلك من أشكال ال
ة واالستقالل                 ر المصير، وفي الحري ل للتصرف في تقري حق   “ و”غير القاب

ه                دعم وتلقي د  . ”هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي التماس ال وق
ة، في       شدصيغت بعبارات أ  آانت قد   اإلشارات، التي   ُخففت حدة هذه      في البداي

ة ة العام اد الجمعي ى اعتم ي أدت إل ات الت ياق المفاوض النس ق  لإلع  بتواف
اوض                 . اآلراء ه التف ذي جرى في سياق ال ومن المهم أال يغيب عن األذهان أن ال

شرق والغرب،                    ين ال ات صعبة ب شهد عالق ان ي اده آ على إعالن مانيال واعتم
في إطار   عتزام بلدان عدم االنحياز السعي إلى توضيح القانون الدولي القائم           وا

 .اإلعراب عن تطلعاتها

اد        ي أن اعتم ل ف ع المتمث ة الواق ن أهمي ل م ي التقلي ك، ال ينبغ ع ذل وم
ادة                   ى مضامين الم اإلعالن بتوافق اآلراء جمع الدول التي سبق أن وافقت عل

دول 33 دة وال م المتح اق األم ن ميث م   م ي األم ا أعضاء ف ي أصبحت الحق  الت
الي،   . المتحدة اد     وبالت م اعتم م              ت شطة من أعضاء في األم ساهمة ن اإلعالن بم

 .مجموعات الموجودة في تلك الفترةالمتحدة ينتمون إلى مختلف ال

صوص ال    ن الن ضع نص م رة ي سوية  شارعوألول م املة لت ة ش ة خط
زز اإل  سلمية ويع ائل ال ة بالوس ات الدولي سوية المنازع ذه الت انوني له ار الق . ط

م المتحدة، وال       القواعد العامة ل  ويستند اإلعالن إلى      لقانون الدولي، وميثاق األم
دولي          33سيما المادة    انون ال ادئ الق ، والصكوك الدولية األخرى مثل إعالن مب

رار  (المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة             ق
شرين األول 24، المؤرخ   2625ية العامة   الجمع وبر  / ت دة  )1970أآت ، والمعاه

سان  30ميثاق بوغوتا، المؤرخ    (األمريكية للتسوية السلمية     ل   / ني ، )1948أبري
سلمية             سوية المنازعات بالوسائل ال ة لت  29ستراسبورغ،   (واالتفاقية األوروبي

سان ل /ني ات الد   )1957أبري سوية المنازع ام لت انون الع ائل  ، والق ة بالوس ولي
__________ 

ان 35/164؛ و 4 رة 36/110؛ و 4 و 2، الفقرت ان 36/122؛ و 4، الفق ، )5 و 2، الفقرت
رار   شروع ق رت     (A/C.6/37/L.2)م د أن نظ ه بع ة علي ة للموافق ة العام ى الجمعي رض عل  ُع

 .اللجنة السادسة فيه
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ة      1928سبتمبر   / أيلول 26جنيف،   (1928السلمية لعام    ة العام ، نقحته الجمعي
 .، ويعزز هذه الصكوك)1949في عام لألمم المتحدة 

ألف من جزأين         ا يت شمل الجزء  . ويتضمن اإلعالن ديباجة ومنطوق وي
ا        ة في حد ذاته سوية المنازعات الدولي ادئ وقواعد لت سري من مب ا ي األول م

سلميةب ائل ال م تخصيص . الوس ي نص  وت ائل الت اني للطرق والوس زء الث الج
ة ل   عليها الميثاق وا   دولي مع    لقواعد العام انون ال زة    اللق ى دور األجه ز عل ترآي
 .بعة لألمم المتحدة في هذا الصددالمختصة التا

 
 الديباجة  

اق،     ادئ الميث ن مب سيين م دأين رئي د مب ه تأآي ي ديباجت د اإلعالن ف يعي
ى                 و سلمية عل ة بالوسائل ال ا الدولي سوى منازعاته هما التزام جميع الدول بأن ت

دول               ع ال زام جمي ة، والت دوليين والعدال سلم واألمن ال نحو ال يعرض للخطر ال
سالمة  تعمالها ضد ال القوة أو اس د ب ة عن التهدي ا الدولي ع في عالقاته أن تمتن ب

أ  ة أو ب سياسي ألي دول تقالل ال ة أو االس ة أخرى الاإلقليمي ع  ي طريق ق م تتف
 .مقاصد األمم المتحدة

ا          ار جوهري شكل إط دة ي م المتح اق األم ى أن ميث ة عل شدد الديباج وت
ا   يلة تحقيقه سلمية ووس ائل ال ة بالوس ات الدولي سوية المنازع د . لت د التأآي وتعي

ة                  دولي المتعلق انون ال ادئ الق آذلك على مبدأ عدم التدخل وتشير إلى إعالن مب
 .آنفا ت الودية والتعاون بين الدول المذآوربالعالقا

ا في                وق وحقه وتشدد الديباجة أيضا على مبدأ تساوي الشعوب في الحق
وة                      ال الق دول عن أي عمل من أعم ع ال اع جمي تقرير المصير وضرورة امتن
تعمارية          م االس م الحك ت نظ ة تح شعوب الواقع يما ال شعوب، وال س رم ال يح

ك من أش         ل             والعنصرية أو غير ذل ر القاب ا غي ة، من حقه سيطرة األجنبي كال ال
ة واالستقالل          ى      . للتصرف في تقرير المصير، وفي الحري ارة إل وتنتهي باإلش

ق          ا يتعل ايير فيم ع المع ال وض ي مج دولي ف ع ال ذلها المجتم ي يب ود الت الجه
سلمية    ائل ال ة بالوس ات الدولي سوية المنازع صلة بت د المت ادئ والقواع بالمب

انون            وتعرب عن تصميم   دريجي للق شجيع التطوير الت  واضعي اإلعالن على ت
م         . الدولي وتدوينه  دولي ل انون ال ة الق ا          إال أن لجن ى اآلن، صكا عام تصدر، إل

 . هذا القبيل بهذا الشأنمن
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 اريةتحديد المبادئ والقواعد الس: الجزء األول  

ام منازعات يحتمل أ                 ادي قي دأ تف ن يذآر اإلعالن، في الجزء األول، مب
ة          دأ       . تضر بالعالقات الودية بين الدول، ويشير إلى حسن الني م أن مب ومن المه

رات      (حسن النية يرد صراحة خمس مرات في النص              و  1الجزء األول، الفق
د النص أن     ). 6 و   2؛ والجزء الثاني، الفقرتان     11 و   5 وعالوة على ذلك، يؤآ

ائل    ين الوس ار ب ة االختي ك حري دول تمل زء األول، (ال رة الج ، وأن )3الفق
 . المنازعات تسوى بالوسائل السلمية وحدها

رة      شير الفق ساري، ت انون ال ق بالق ا يتعل ى  3وفيم زء األول إل ن الج  م
انون  ادئ الق ة ومب ادئ العدال اق، ومب ب الميث صلة بموج ات ذات ال االلتزام

ة للوسائل              5وتكرر الفقرة   . الدولي العام  ر الجامع ة غي  من الجزء األول القائم
ة  يم، أو    (المتاح اطة، أو التحك ق، أو الوس ق، أو التوفي اوض، أو التحقي التف

ة         ة، أو أي االت اإلقليمي ات أو الوآ ى الترتيب وء إل ضائية، أو اللج سوية الق الت
دة          رة        )وسيلة سلمية أخرى، بما في ذلك المساعي الحمي ستثني الفق ا ت  13، بينم

ى    وي عل سوية تنط يلة ت زء األول صراحة أي وس ن الج وة أو م تعمال الق  اس
د           . التهديد باستعمالها  ويبدو أن اإلشارة صراحة إلى المساعي الحميدة أمر جدي

اق       واردة في الميث نص،      . فيما يتعلق بالصياغة ال دو أن ال ة أخرى، يب ومن جه
رة   ي الفق زء األول، ي  10ف ن الج اوض الرجح م ادف للتف ال   (ه ة الح بطبيع

دل الدو   ارة     بالمعنى الذي تقصده محكمة الع ذه العب د استخدام ه ة عن ويمكن  ) لي
 .روف السائدة وقت اعتماد اإلعالنفهم هذا في سياق الظ

رة    شدد الفق ات    6وت ه الترتيب ذي تؤدي دور ال ى ال زء األول عل ن الج  م
ة        رف بأولوي سلمية، فتعت ائل ال ات بالوس سوية المنازع ة ت ي عملي ة ف اإلقليمي

ه م ضطلع ب ذي ي سي ال دور الرئي م ال ة، رغ نزمني ضيف، . جلس األم ا ت لكنه
ا ورد في         رة    على نحو أآثر صراحة مم ادة    4 الفق اق، أن      52  من الم  من الميث

ن أ        س األم ر مجل ه نظ ن توجي دول م ع ال ذا ال يمن ى   ه ة إل ة العام و الجمعي
 .منازعة أي

ة     ي منازع دول األطراف ف ع ال أن تمتن ضا ب ضي نص اإلعالن أي ويق
أنه     دولية ما عن أي تصرف        ة         من ش اقم الحال ى تف ؤدي إل الجزء األول،  (أن ي

ًا               )8الفقرة   ات أحكام ، وتدعو الدول إلى أن تعقد اتفاقات أو أن تدرج في االتفاق
سلمية             سوية المنازعات بالوسائل ال رة    (فعالة من أجل ت ). 9الجزء األول، الفق
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رة  رز الفق ة  12وتب ات الودي ق بالعالق وة اإلعالن المتعل ن الجزء األول دع  م
ي             إل سلمية في س سوية المنازعات بالوسائل ال اق ممارسة الحق   ى اللجوء إلى ت

 .في تقرير المصير
 

 زتهادور األمم المتحدة وأجه: الجزء الثاني  

ا            ن به ي يمك سبل الت رق وال الن الط ن اإلع اني م زء الث رض الج يع
ائل         ة بالوس ات الدولي سوية المنازع ي ت ساهم ف دة أن ت م المتح ة األم لمنظوم

ع التي                 . يةالسلم سية األرب زة الرئي دور األجه ق ب ا يتعل ويقدم بيانات محددة فيم
ة                ة ومجلس األمن ومحكم ُيعتبر أن مساهمتها ذات أهمية، وهي الجمعية العام

ام      ين الع ى              . العدل الدولية واألم دا إل شير اإلعالن تحدي ك، ي ى ذل وباإلضافة إل
شأة       يمكن أن   الدور الذي    ة المن زة الفرعي ه األجه ة         تؤدي ة العام ل الجمعي  من قب

سلمي          سوية المنازعات بالوسائل ال اني،   (ة ومجلس األمن في عملية ت الجزء الث
 )).ج (3الفقرة 

ه              ويتضمن اإلعالن أيضا أحكاما توسع نطاق الدور الذي يمكن أن تؤدي
ة                 دى للنظر في المنازعات الدولي األمم المتحدة، فعليا أو احتماال، بوصفها منت

 ). 3الجزء الثاني، الفقرة (ات المفضية إلى التسوية السلمية وآذلك للمشاور

ا   سي، وفق ى دوره الرئي شدد اإلعالن عل ن، ي ق بمجلس األم ا يتعل وفيم
رض      ل أن يع ة يحتم ات أو أي حال سوية المنازع ال ت ي مج اق، ف للميث

ام الخاصة        . استمرارها صون السلم واألمن الدوليين للخطر      شدد أحد األحك وي
زام ى الت ادة  عل ضاء بموجب الم دول األع ى   37 ال ل إل أن تحي اق ب ن الميث  م

سويتها بالوسائل                   ا إذا أخفقت في ت ًا فيه مجلس األمن أي منازعة تكون أطراف
رة      ( من الميثاق    33المشار إليها في المادة      اني، الفق ويوصي  )). أ (4الجزء الث

ًا   النص آذلك بزيادة االستعانة بما لمجلس األمن من أهلية لتقصي ا          ائق وفق لحق
ة       ))د (4الجزء الثاني، الفقرة    (للميثاق   ل من أهمي ، وهو اقتراح ال ينبغي التقلي
 . واقعيته

 من  ”على بينة تامة   ...ينبغي أن تكون    “ويؤآد اإلعالن آذلك أن الدول       
م المتحدة                 سي لألم از القضائي الرئي دور محكمة العدل الدولية، التي هي الجه

ات القان  سوية المنازع ا  لت ا بينه ة فيم رة  (وني اني، الفق زء الث ة ). 5الج وبطبيع
ا                الحال، ال يؤثر هذا التأآيد على إمكانية اختيار الدول األطراف في منازعة م
ة                 ل في حري دأ األساسي المتمث جهازا قضائيا آخر لتسوية منازعاتها، وفقا للمب
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ائل  ين الوس ار ب ة الع    . االختي ز دور محكم ة تعزي ك، بغي ى ذل الوة عل دل وع
ة              دل الدولي الدولية، يدعو اإلعالن الدول إلى االعتراف بكون والية محكمة الع

ادة    ًا للم ة، وفق ة جبري ي، و  36والي ا األساس ن نظامه ضمين  / م ى ت أو إل
دل                  ة الع ى محكم أن ُتعرض عل ًا تقضي ب المعاهدات، حسب االقتضاء، أحكام

 . آورة أو تطبيقهاالدولية المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير المعاهدات المذ

سوية        ال ت ي مج ام ف ين الع سؤوليات األم ضا م الن أي رز اإلع ويب
م                زة األم اه أجه ه انتب المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وال سيما دور توجي
سلم واألمن  دد ال د ته ي ق ى المنازعات الت ر إل ي وقت مبك دة األخرى ف المتح

 . الدوليين
 

 موضوعمواد ذات صلة بال  

 الصكوك القانونية - ألف 

Revised General Act for the Pacific Settlement of International Disputes, New York, 28 

April 1949, United Nations, Treaty Series, vol. 71, p. 101. 

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2071/volume-71-I-912-

English.pdf 

American Treaty on Pacific Settlement, Pact of Bogotà, 30 April 1948, United Nations, 

Treaty Series, vol. 30, p. 55. 

http://treaties.un.org/untc//Pages//doc/Publication/UNTS/Volume%2030/volume-30-I-

449-English.pdf 

European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes, Strasbourg, 29 April 

1957, United Nations, Treaty Series, vol. 320, p. 243. 

http://treaties.un.org/untc//Pages//doc/Publication/UNTS/Volume%20320/volume-320-I-

4646-English.pdf 

ين ا اون ب ة والتع ات الودي ة بالعالق دولي المتعلق انون ال ادئ الق دول إعالن مب ل
ة              ة العام رار الجمعي م المتحدة، ق شرين  24، المؤرخ  2625وفقا لميثاق األم  ت

 .1970أآتوبر /األول
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 الوثائق - باء 

ة      ز دور المنظم دة وبتعزي م المتح اق األم ة بميث ة المعني ة الخاص ر اللجن تقري
)A/34/33.( 
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