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مبادئ و وسائل  حل املنازعات الدولية حول السيادة على األقاليم  
يف القضاء الدولي و التحكيم الدولي 

األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

ملخص

تعتبر المنازعات الدولية معضلة العصر مما يستوجب ضرورة البحث عن القواعد المالئمة لحلها لتجنب 
عواقبها الوخيمة على الشعوب و اإلنسانية جمعاء.

إن حل المنازعات الدولية في الوقت المعاصر يعتمد أساسا على تطبيق قواعد القانون الدولي المنبثقة من 
التشريعات الدولية و األعراف و المعاهدات الدولية، وذلك في إطار قانوني معين كأن يكون أمام محكمة 
العدل الدولية أو محكمة تحكيم دولية ، غير أن اللجوء إلى هذه الوسائل يتوقف على إرادة الدول، ومن ثم 
يستوجب أن تنال هذه األجهزة ثقة الدول سواء كانت كبيرة أم صغيرة ، وهذه الثقة يجب أن تكون في 

األدوات المستخدمة أكثر منه في اإلطار القانوني .

 إن هذه األدوات تتمثل في القواعد المقررة في القانون الدولي العام ، ومن ثم يجب أن تكون مسايرة لتطور 
المجتمع الدولي ال أن تبقى رهينة مفاهيم تقليدية تجعل الدول حديثة اإلستقالل تنفر من هذه الهيئات ، 
وهذا ال يخدم بدون شك األمن و السلم الدوليين مادام النزاع بعيد عن أي إطار للمعالجة وغير خاضع 
ألية قاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي العام ، في حين يستوجب على الدول اإللتزام بهذه القواعد 

السيما في حال نشوب  نزاعات بينها .

لكن ،  يبزر الخالف بين الدول المتنازعة بشأن تحديد اإلطار القانوني المؤهل للفصل في النزاع  رغم 
أنها تدعي  دائما اإللتزام بقواعد القانون الدولي العام .مما يطرح مسالة اإلطار القانوني لهذا اإللتزام و 
اإلجراءات السابقة له و الوسائل الكفيلة لضمان ذلك عبر الهيئات الدولية المتخصصة والمتمثلة أساسا في 

محكمة التحكيم الدولية  أو محكمة العدل الدولية أو هيئة سابقة لمنظمة األمم المتحدة.

الكلمات الدالة : المنزعات الدولية، التحكيم الدولي، القضاء الدولي، محكمة العدل الدولية.
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Abstract 

The international disputes are considered as the epoch’s dilemma that requires the necessity to search for adequate 
rules to solve it in order to avoid its unfavourable outcomes on the nations and the whole humanity. 
Nowadays, resolving the international disputes depends mainly on applying the rules of the International Law 
emanated from the international legislation, the international conventions and agreements in a specific lawful frame 
as if being in front of an International Court of Justice or International Court of Arbitration. However, resorting to 
these means depends on the will of the countries, and then requires the states’ trust –being a small or a big country- 
and this confidence ought to be in the used instruments more than the legal frame.
These instruments are assimilated in the rules established by the General International Law and they have to be 
kept in pace with the evolution of the international community and not to remain hostage to the traditional concepts 
which make the recently independent countries alienated from these bodies, and this, undoubtedly, does not serve the 
International Peace and Security as long as the conflict is far away from the framework process and not submitted 
to any lawful rule of the General International Law, whereas the states are required to stick to these rules, especially 
in case of disputes between them.
    But, conflicts between the disputing countries on determining the qualifying lawful frame to adjudicate the dispute 
may appear, although it always claims the commitments to the bases of the General International Law that raises the 
issue of the lawful frame for this commitment, its prior measures and the guarantee mediums to ensure it through 
the specialized international organizations which are represented mainly in the International Court of Arbitration, 
International Court of Justice or a former organization of the United Nations Organization.

Keywords :  International Disputes- International Arbitration- Sovereignty- International Judicial Court.

مقدمة

تسوية  مبدأ  األمم  عصبة  عهد  منذ  العام  الدولي  القانون  أقر 
املنازعات بالطرق السلمية سعيا منه إىل نزع شرعية استخدام 
األمم  منظمة  ميثاق  يف  بعد  فيما  ليكرسه  مستقبال،   القوة 
املتحدة، وبذلك يفقد  استخدام القوة  علته  و شرعيته يف حل 

أي نزاع دولي .
فأناط   ، لذلك  املتاحـة  السلمية  الوسائل  املبدأ   هذا  حدد  لقد 
للقضاء الدولي و التحكيم الدولي الدور األساسي حلل املنازعات 
الدولية وحـث الدول علـى اللجوء إىل هذه األساليب باعتبارها 
األطر الكفيلة و املالئمة ملعاجلة شاملة للنزاع يف إطار قواعد 
، و تعرب حبق عن  أدوات فعالة لتجنب حتقق  القانون الدولي 

املواجهات املسلحة بني الكثري من الدول.
إن  النتائج احملققة يف هذا الشأن هي شاهدة على فعالية هذه 
، حيث  الــنــزاع  أطــراف  بـــإرادة  يتعلق  األمــر  أن  ،غــري  األساليب 
ألطراف  املوضوعية  اإلرادة  و  احلسنة  النية  توافر  يستوجب 
النزاع من اجل اللجوء إىل القضاء أو التحكيم الدوليني ،وأن ال 
اليت  السلمية  الطرق  هذه  إىل  الطريق  يف  عاتقا  السيادة  تقف 
القضاء  عرفها  اليت  التطبيقية  القضايا  وما  فعاليتها،  أثبتت 
الدولي و التحكيم الدولي من عهد عصبة األمم إىل عهد منظمة 
األمم املتحدة تبقى املقياس املوضوعي ليس فقط لقياس مدى 
القانون  قواعد  مالئمة  مدى  أيضا  لكن  األساليب  هذه  جناعة 
، و  املطروح عليها  الدولي  النزاع  الكفيلة حلل  و  العام،  الدولي 
اليت قد تثار يف هذا اإلطار سواء داخل اهليئة القضائية أو هيئة 
خالل  من  مبحثني  عرب  معاجلته  حنــاول  ما  ذلــك   ، التحكيم 

اخلطة املتواضعة التالية :  
بالسيادة  اخلاصة  الدولية  النزاعات  حل  مبادئ  األول:  املبحث 

على األقاليم و تطبيقاتها يف القضاء الدولي.
املطلب األول: مبادئ حل املنازعات الدولية .  

املطلب الثاني: حل املنازعات الدولية يف احملكمة الدائمة للعدل 
الدولية .

العدل  حمكمة  يف  لــدولــيــة  املــنــازعــات  ا  الــثــالــث:حــل  املــطــلــب 
الدولية

على  بالسيادة  املتعلقة  الدولية  املنازعات  حل  الثاني:  املبحث 
األقاليم يف التحكيم الدولي.

املطلب األول: مبادئ حل املنازعات الدولية يف التحكيم الدولي 
املنازعات  حــل  يف  الــدولــي  التحكيم  تطبيقات  الثاني:  املطلب 

الدولية .
اخلامتة .          

املبحث األول
األقاليم  بالسيادة على  اخلاصة  الدولية  املنازعات  مبادئ حل 

و تطبيقاتها يف القضاء الدولي
املعتمد عليها من  القانونية  املبادئ  املبحث إىل  نتعرض يف هذا 
طرف الدول يف حل املنازعات الدولية خبصوص السيادة على 

األقاليم و تطبيقاتها يف القضاء الدولي.  
املطلب األول

مبادئ حل املنازعات الدولية
منذ  الدولي  اجملتمع  عرفها  ظاهرة  هي  الدولية  املنازعات  إن 
املتعلقة  تلك  أخــطــرهــا  ــاب ومــن  األســب مــتــعــددة  الــقــدم وهــي 
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حقه  ذلك  أو  الطرف  هذا  يربر  حيث    ، األقاليم  على  بالسيادة 
على أساس قاعدة قانونية دولية أو مبدأ قانوني دولي معني يف 
مقابل رفض الطرف األخر ذلك ومتسكه مبوقف مغاير وعلى 

أساس قانوني آخر .
لقد تتنازع الدول على تطبيق مبدأ معني من املبادئ القانونية 
إقليم متنازع عليه وقد خيتار  اجل تربير عائدية  الدولية من 
بعضها  االحتكام إىل القضاء الدولي قبل اللجوء إىل استعمال 
القوة أو حتى بعد استعمال القوة يف بعض احلاالت ، وقد خيتار 

البعض األخر اللجوء إىل التحكيم الدولي .
على  معينا  موقفا  الدولي  التحكيم  أو  الدولي  القضاء  يتخذ 
قانوني  مبدأ  أو  قانونية  قــاعــدة  بتطبيق  إمــا  قانوني  أســاس 
على  معينة  دولة  صاحل  يف  تكون  قد  الدعوى  لوقائع  معاصرة 

حساب دولة أخرى .
إن تنوير هذه املسألة تستدعي إطاللة على بعض القضايا اليت 
طرحت على القضاء الدولي سواء يف عهد عصبة األمم املتحدة 
التعرف على بعض هذه  املتحدة ،وذلك بغية  أو منظمة األمم 
املبادئ والقواعد املثارة من املتنازعني من جهة ومن جهة أخرى 
على موقف القضاء الدولي والقاعدة القانونية أو املبـدأ القانوني 
الذي اختذه بشأن حسم مسالة نزاع يتعلق بعائديه إقليم معني 
أحكام  ــاذج  من إىل  أوال  نتعرض  لــذا  معينة،  ــة  دول طــرف  مــن 
الدائمة  احملكمة  على  طرحت  اليت  القضايا  بعض  يف  صــدرت 
العدل  حمكمة  إىل  رفعت  الــيت  تلك  إىل  ثــم  الدولية  للعدل 
الدولية ثانيا و يف األخري تربز تلك اليت عرضت على حماكم 
التحكيم الدولية ، لنتبني املبادئ القانونية املعتمدة سواء كانت 

من القانون الدولي التقليدي أو املعاصر .
الــدولــيــة  الــيت تتعلق مبسألة  املــنــازعــات  انــه يف  مــن املــالحــظ 
تقرير  حق  مبدأ  إمــا   تطبيق  عــادة  فيها  يثور  األقاليم  عائدية 
املصري أو مبدأ الوحدة اإلقليمية و قد يقع االختيار على مبادئ 
أخرى تبدو أكثر مالئمة وواجبة التطبيق، و يف حاالت  خاصة  
ترتابط فيها بعض املبادئ القانونية ، السيما يف بعض احلاالت 
سبق  للجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة أن أصدرت لوائح 
علقت فيها تطبيق مبدأ الوحدة اإلقليمية على مسألة استشارة 
مسبقة للسكان القائمني على هذه األقاليم ،األمر الذي يتداخل 
يصعب  وعندئذ  االستعمار،  بتصفية  تتعلق  اليت  القضايا  مع 

التمييز بني كل هذه احلاالت .
توصلت حمكمة العدل الدولية  أن حتدد احلاالت اليت تتعلق 
 ، اإلقليمية  باملنازعات   تتعلق  اليت  تلك  و  االستعمار  بتصفية 
عائدية  مسألة  حل  هو  النزاع  فصل  من  اهلــدف  يكون  حيث  و 
و  املــبــادئ  مــن  جمموعة  إىل  باالستناد  عليه  املتنازع  اإلقليم 
عرض  خــالل  من  نتبينه  ما  وهــو  الدولية  القانونية  القواعد 
للعدل  الــدائــمــة  احملكمة  على  طــرحــت  ــيت  ال القضايا  بعض 

الدولية و حمكمة العدل الدولية .   
املطلب الثاني 

حل املنازعات الدولية يف احملكمة الدائمة للعدل الدولية

األمم  لعصبة  القضائية  اهليئة  للعدل  الدائمة  احملكمة  تعترب 

اليت أوكلت هلا مهمة الفصل يف املنازعات الدولية واإلقليمية 
أسباب  ختفيف  يف  أحكامها  ساهمت  وقد   ، عليها  تعرض  اليت 
التوتر نسبيا يف العالقات الدولية حبل الكثري من هذه النزاعات 
واخلالفات اليت كانت تثور بني الدول،وقد اعتمدت يف تأسيس 
واملبادئ  الــدولــي  والــعــرف  الدولية  االتفاقيات  على  أحكامها 
العامة للقانون املعرتف بها من قبل األمم املتمدنة وهي السارية 
و السائدة آنذاك ، فنذكـر من هذه األحكام املستمدة من بعض 

القضايـا التطبيقية التالية : 
بني    Groeland oriental الشرقية  غروالند  جزر  قضية  أوال:  

النرويج والدامنارك لعام 1933

الدولية يف  للعدل  الدائمة  القضية على احملكمة  عرضت هذه 
عهد عصبة األمم ، وتتلخص وقائعها يف األتي:

موضوع  الدامناركية  احلكومة  عرضت   ،  12/7/1930 بتاريخ 
الشرقية  غرولند  جزيرة  عائدية  حــول  النرويج  مع  نزاعها 
للدامنارك،مما  تعود  وهي  مشروعة  غري  بصورة  احتلتها  اليت 
، غري  النرويج يشكل خرقا لوضع قانوني  قائم  جيعل تصرف 
أن النرويج ردت على ذلك بأنها قد اكتسبت هذه اجلزيرة على 
السيادة  يف  حق  أي  للدامنارك  وليس  اجلغرايف  احلــق  أســاس 
أول  مبدأ  على  اعتمادا  التارخيي  املاضي  إىل  عليها،وبالرجوع 
 ،Enrico El Rojo   "مكتشف حيث كان السيد " أوريكو روجو
هذه  واحتل  اكتشف  من  أول  كــان  نروجيي  أصــل  من  وهــو 
اجلزيرة ثم نظم الصيد وأشرف على التجارة يف هذه املنطقة 

.
سنة1880   يف  والــنــروجيــي  الــدامنــاركــي  الــعــرش  قــرر  عندما 
فإن   ،  1914 عــام  غــايــة  إىل  اســتــمــرت  الــيت  وحدتهما  تشكيل 
هذه  على  السيادة  ليمارس  الفرصة  هــذه  استغل  الــدامنــارك 
اجلزيرة وبقيت على هذا احلال رغم حل هذه الوحدة بعد إبرام 

. Kiel "معاهدة "كيال
أرسلت النرويج يف سنة 1922  بعثة إىل جزيرة غرولند الشرقية 
وأقامت قاعدة للراديو بها ، وعنـدئذ احتجت الدامنارك على هذا 
القضية  هذه   عرض  إىل  دفعها  الذي  السبب  فكان   ، التصرف 
"فوغت"  القاضي   ملفها  وتسلم   ، الدولية  العدل  حمكمة  أمام 
Vogts و"أنزولوتي"  Anzilotti مبساعدة كل من"شوكينغ "   

.Wang )1( "و"وانغ Schucking

شرع هؤالء القضاة يف التكييف القانوني هلذه القضية اليت تتعلق 
أو  للدامنارك  إما  بضمهم  السكان  من  حمــدودة  أقليـة  مبصري 
للنرويج ، تطبيقا ملبدأ الوحدة اإلقليمية الذي ال حيتاج إىل أي 
)2(  ، وهــذا بناءا على ما سوف  تربير آخر يف مثل  هذه احلــاالت 
يتوصلون إليه من نتائج معتمدين يف ذلك على املبادئ والقواعد 
القانون  االعتبار  بعني  للحل،أخذين  املالئمة  الدولية  القانونية 
ضوء  يف  تقييمها  جيب  القانونية  احلقيقة  أن  حبيث   ، املعاصر 
قانون عصرها وليس القانون النافذ يف فرتة ظهور النزاع أو زمن 

حله.
للتأكد من حقيقة هامة وهي  أيضا يف حبثها  سعت احملكمة 
سيادتها  متارس  النرويج  أو  الدامنارك  كانت  إذا  عما  معرفة 
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شرعية،وذلك  قانونية  بأسانيد  الــنــزاع  موضوع  اإلقليم  على 
حد  إىل  اجلــزيــرة  هــذه  يف  السيادة  ألعمال  ممارستها  لتربير 
التاريخ  مبثابة  الوقت  هذا  أعترب  حبيث   ، الدعوى  رفع  تاريخ 
الفاصل والكاشف هلذه احلقيقة رغم أن بدايتها تعود إىل زمن 

بعيد نسبيا. 
إن املؤشر احلاسم حلق الدولة يف اإلقليم كان يف العهد القديم 
يتمثل يف االستيطان باعتباره الوسيلـة الوحيدة ملمارسة االحتالل 
الفعلي على األراضــي املكتسبة ، ثم تطور ليصبح يف ضوء قواعد 
السيادة  ممارسة  مبدأ  يف  ممثال  التقليدي  العام  الدولي  القانون 
الذي عاصره الوجود الدامناركي يف غرولند الشرقية فإن احملكمة 
الدائمة ، اعتمادا على قانون الوقت املالئم ، قـد رفضـت اآلخذ مببدأ 
االستيطان الذي تقدمت به النرويج باعتبار أن رعاياها سبق هلم 
أن استوطنوا هذه اجلزيرة ، وأخذت مببدأ ممارسة السيادة الذي 
بأنه يكفي جمرد وجــود مظهر  الدامنارك وصرحت  به  تقدمت 
من مظاهر ممارسة السيادة ، ليكون الدليل القاطع على قيامها 
إىل  اجتهت  انقطاع،وعليه  دون  الدولة  لسلطة  فعلية  وممارسة 

البحث يف  قواعدها اليت تعتمد أساسا على :
1 ـ الطابع السلمي لالحتالل 
ـ املمارسة الفعلية للسيادة   2

3 ـ تنفيذ أعمال السيادة يف احلدود الرتابية لإلقليم 
4 ـ االستمرارية يف تنفيذ أعمال السيادة. 

ممارسة  مشروعية  يف  للبحث  ضرورية  هي  القواعد  هذه  إن 
الفعلي  البحث يف طبيعة االحتالل  بنا إىل  اليت تؤدي  السيـادة 
حقوق  اغتصاب  على  يقوم  ال  سلميا،أي  يكون  أن  جيب  الــذي 
دولة أخرى ثم تستمر ممارسة السيادة دون انقطاع،ليتم بذلك 

تأكيد اكتساب اإلقليم على أساس التقادم )3(
فإنها  للمحكمة  املقدمة  والبيانات   القواعد  هــذه  على  بــنــاءا 
 ، الدامناركية قد استمرت بصورة سلمية  اعتربت أن السيادة 
وعلى اخلصوص  املعاهدات  يف بعض  اعرتفت  قد  النرويج  وأن 
غرولندا  على  الدامناركية  بالسيادة  التجارية  االتفاقيات 
مشروعية  عــدم  على  أخــرى  جهة  مــن  أكــدت  الشرقية،وقد 
حتت  كانت  اجلــزيــرة  هــذه  لكون  نظرا  النروجيي  االحــتــالل 

السيادة الدامناركية.
 1933/04/05 يف  حكمها  احملكمة  أصــدرت  األســاس  هــذا  على 
الدامناركية  السيادة  إنكار  يربر  ما  يوجد  ال  أنه  مفاده  الــذي 
على هذه اجلزيرة ، وليس للنرويج أي حق يف السيادة على هذا 
اإلقليم  ،  لذلك جيب عليها االمتناع عن االحتالل غري املشروع 

الذي قامت به )4(. 
مشروعية  تربير  يف  اعتمدت  قــد  الــنــرويــج  دولــة  أن  نالحظ 
أول مكتشف ومبدأ  أساسني وهما مبدأ  عائديتها على مبدأين 
يف  اجلــزيــرة  إىل  للعودة  إليهما  استندت  االستيطان،حبيث 
يف  الــنــزاع  عليها  عــرض  أن  بعد  رأت  احملكمة  أن  1922،غري 
7/1930/ 12 أن هذين املبدأين مل يكونا سائدين يف ظل القانون 

الدولي العام التقليدي يف هذه الفرتة ، لذلك ال ميكن اإلعتداد 
بهما ، يف حني أن الدامنارك قد تقدمت مببدأ املمارسة الفعلية 
املعاهدات  بعض  يف  الــنــرويــج  بــه  هلــا  اعــرتفــت  الـــذي  للسيادة 
هذا   و  الشأن  بهذا  احتجاج  أي  تبد  الــدولــيــة،ومل  واالتفاقيات 
باعرتاف  وزير  خارجيتها نفسه  الذي أخذت احملكمة بإقراره  
على  سيادتها  لتحقيق  ــدامنــارك  ال خطط  بــأن  صــرح  عندما 
غرولند الشرقية مل تلـق أية معارضة من جانب النرويج ،  وهو 

ما اعتربته احملكمة اعرتافا ضمنيا.
الفرتة  تلك  يف  به  معرتفا  كان  قانوني  مبدأ  هو  اإلعــرتاف  إن 
اليت تقدمت  بها  الفعلية للسيادة  املمارسة  ويأتي ليدعم مبدأ 
الدعوى،حبيث  رفع  أثناء  سائدا   كان  وكالهما   ، الدامنارك 

اعتربا من مبادئ القانون الدولي العام خالل هذه الفرتة. 
الدولية  للعدل  الدائمة  احملكمة  تأخذ  مل  األســاس  هــذا  على 
تقدمت  اليت  باملبادئ  النرويج،وأخذت  بها  تقدمت  اليت  باملبادئ 

بها الدامنارك وكان احلكم يف األخري لصاحلها.
املطلب الثالث

حل املنازعات الدولية يف حمكمة العدل الدولية

الدولية  املنازعات  يف  الفصل  الدولية  العدل  حمكمة  تتوىل 
اإلقليمية وفقا للمادة 38  من نظامها األساسي، كما أنها تقوم 
قانونية  مسألة  أية  يف  الفتاوى  تقديـم  وهي  أخــرى  بوظيفـة 
بناء على أي طلب مقدم من هيئة مرخصة من  متنازع عليها 
ميثاق منظمة األمم املتحدة طبقـا للمادة 65  من هذا النظام، 
األمن  العامة وجملس  العملي،اجلمعية  التطبيق  و هي حسب 

والوكاالت املتخصصة يف إطار صالحياتها . 
وتفاوت  ونهائيـة بشروط معينة  أحكام احملكمة ملزمة  تعترب 
املتنازعني  الطرفني  من  أي  رغبة  عن  النظر  بغض   ، بسيط 
املتحدة على  األمــم  94  من ميثاق منظمة  املــادة  ، حيث تنص 
انه إذا امتنع أحد أطراف النزاع عن تنفيذ التزامه طبقا للحكم  

فإنه على الطرف األخر اللجوء إىل جملس األمن)5(  
يتضح من نص هذه املادة  اإلقرار بالطبيعة امللزمة اليت تتصف 
لذلك   ، الدولية  الــعــدل  حمكمة  تصدرها  الــيت   األحــكــام  بها 
أصدرت  نزاعاتها،وقد  حلل  إليها  تلجأ  ما  كثريا  الــدول  فــإن 
بشأنها الكثري من األحكام معتمدة يف تأسيسها على االتفاقيات 
بها  املعرتف  للقانون  العامة  واملبادئ  الدولي  والعرف  الـدولية 
من قبل األمم املتحدة اليت تشكل يف جمموعها املبادئ والقواعد 
تلك  منها  األحكام نذكر  ومن هذه  السائدة،  العامة  القانونية 

الصادرة يف بعض القضايا التطبيقية اآلتية : 
  Islas ومينكيز   Ecrehos جزرايكريهوس   قضية  أوال: 

Minquiers  بني بريطانيا وفرنسا 

سنة  يف  الدولية  الــعــدل  حمكمة  على  القضية  هــذه  عرضت 
1950 ، وتتلخص وقائعها يف النزاع الذي نشب يف نهاية القرن 
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بريطانيا  بني  البعيد  املاضي  إىل  متتد  جــذوره  أن  رغم  املاضي 
"  ايكرويهوس "  و "  مينكيز " اليت  وفرنسا حول عائدية جزر 
متثل جمموعتني من اجلزر الصغرية الواقعة يف قناة املانش بني 

جزيرة "جرزاي" Jersey  الربيطانية والشاطئ الفرنسي .
ادعت فرنسا بعائدية هذه اجلزر إليها حبكم التاريخ الذي يشهد 
الربيطاني   ، النورماندي  االحتــاد  من  جزءا  تعترب  كانت  بأنها 
قام  عندما   1204 عــام  غاية  إىل  واستمرت   ،1066 عــام  املنشأ 
ملك فرنسا بفتحها فأصبحت هذه اجلزر جزءا من فرنسا،وقد 
أكدت على ذلك العديد من املعاهدات اليت متت خالل القرون 
الوسطى ، أما بريطانيا فقد ادعت بأن ملك فرنسا مل يتمكن من 
احتالل هذه اجلزر،لذلك بقيت خاضعة لربيطانيا اليت مارست 

السيادة الفعلية عليها.
لقد أشارت اخلرائط الرمسية الفرنسية يف بداية القرن املاضي 
بريطانيا،فاعتربت  إىل  تعود  اجلزر  من  اجملموعة  هذه  أن  إىل 
الفرنسية  هذه اخلرائط مبثابة وجهة نظر رمسية للحكومة 

بعدم عائدية هذه اجلزر إىل فرنسا يف ذلك الوقـت . 
الحظ القاضي « ليفي كارنريو   Levi Carneiro  » مبحكمة 
التارخيية  والسوابق  الوقائع  هلذه  دراسته  أثناء  الدولية  العدل 
الفرنسي   للملك  تعود  اليت  اجلزر  بوضوح  حتدد  مل  فرنسا  أن 
الداللة  يف  ليست  احلامسة  األهمية  وأن  الربيطاني  امللك  أو 
إىل مستندات تعود إىل العصور الوسطى ، بل يف الدليل املباشر 
للممارسة الفعلية للسيادة من قبل الدولة ، و ليس لألشخاص 
األخرى  اهليئات اخلاصة  أو غريها من  املعنويني  أو  الطبيعيني 
اليت ال ميكنها بأي حال من األحــوال اإلدعــاء مبمارسة أعمال 
الذي  ،األمر  وحدها  الدولة  اختصاص  إىل  ترجع  اليت  السيادة 

يستوجب ضبط التاريخ الفاصل لتحديده . 
أثار خالفا واسعا بني  املوضوع حيتاج إىل مناقشة ألنه  إن هذا 
تاريخ ممارسة السيادة من قبل بريطانيا اليت ترجعه إىل عهد 
اليت تؤكد على اكتسابها للسيادة  الوسطى و فرنسا  القرون 
عام1839   منذ  اجلزر  بهذه  الختصاصاتها  الفعلية  واملمارسة 
الذي تعتربه حسب رأيها التاريخ الفاصل يف هذا النزاع . ترفض 
هو  عام1950   بــأن  معتربة  التاريخ  هــذا  جهتها  من  بريطانيا 
 ، بالذات  التاريخ  هذا  يف  تبلور  النزاع  أن  لكون  الفاصل  التاريخ 
أن  غــري   ، الدولية  الــعــدل  حمكمة  إىل  جلوئها  يفسر  مــا  وهــو 
1839 ، هو تاريخ إبرام اتفاقية  فرنسا تتمسك من جهتها بعام 

الصيد اخلاصة بهذه املنطقة  بينها وبني بريطانيا .
مع  يــتــوافــق  الـــذي  بالتاريخ  متسكه  يــربر  الــطــرفــني  كــال  إن 
وتضع  التارخيني  هذين  ترفض  احملكمة  جعل  مما   ، مصاحله 
عامي   بني  ما  اجلــزر  استقالل  إعــالن  تاريخ  وهــو  آخــر  تارخيا 
1886  و 1888  ، غري أن هناك رأيا آخر بداخل احملكمة أعترب أن 
الذي مل يظهر   النزاع  بداية  الفاصل يتحدد يف حلظة  التاريخ 
خالل هذا التاريخ الذي  ترادف مع إعالن فرنسا لسيادتها على 
الــرأي وأصــرت على  ، ولكن احملكمة رفضت هــذا  هــذه اجلــزر 
حتديد  يف  الفاصل  التاريخ  منـه  لتجعل  األول  التاريخ  إبقاء 

السيادة على هذه  الذي مارس بصورة فعلية  الدولتني  أي من 
اجلزر، وهو ما يهم احملكمة على اخلصوص أكثر مما يتعلق 

بغريها من الدالئل اجملردة األخرى)6(.
لقد تأكد للمحكمة من خالل الوثائق و البينات أن بريطانيا 
السيادة على هذه اجلزر  وباستمرار  قد مارست بصورة فعلية 
على  وعرضه  النزاع  إثــارة  تاريخ  إىل  و1888   عامي1886  منذ 
ملبدأ  تطبيقا  أنــه  حيث  و  عام1950،  الدولية   العدل  حمكمة 
هذه  خالل  ساريا  كان  السيادة  ممارسة  فإن  املالئم،  القانون 
 17  /11/1953 يف  حكمها  احملكمة  أصـــدرت  وبــذلــك  الــفــرتة، 

لصاحل بريطانيا )7(.
االعتبار  بعني  أوال  تأخذ  مل  الدولية  العدل  حمكمة  أن  يتبني 
قيمة  أية  حتمل  ال  ألنها  بريطانيا  قبل  من  املقدمة  اخلرائط 
هناك  إذ   ، اإلقليمية  املــنــازعــات  حــل  يف  هلــا  بالنسبة  قانونية 
خرائط جغرافية حتمل خطوط حدود معينة وتطبع من قبل 
أفراد أو منظمات غري رمسية ألنها ال تعكس سوى وجهة نظر 
أصحابها، وهذا ال يعين إنكار بعضها املتميز وذات أهمية خاصة 

، لذلك جيب االحتفاظ واالعتناء بها وعدم إهماهلا أو ضياعها .
نالحظ من جهتنا أنه ال يوجد معيار واضح لدى حمكمة العدل 
الدولية حتدد بواسطته التاريخ الفاصل للنزاع من أجل تعيني 
القانون املالئم الواجب التطبيق وفقا للقواعد القانونية السائدة 
احملكمة  حتــدد  أن  يف  يرغب  طــرف  كــل  جيعل  ممــا  ظله،  يف 
القانون  أن  باعتبار  ومصاحله  يتالئم  للنزاع  فاصال  تارخيا 
الواجب التطبيق سوف يكون إىل جانبه ،وهو ما يتجلى  املالئم 
يف مواقف كل من فرنسا اليت  اعتربت أن التاريخ الفاصل يف 
التاريخ الذي أبرمت فيه  ، و هو    1839 النزاع  حتديدا هو عام 
اتفاقية الصيد مع بريطانيا ، و حيث اعرتفت فيه هذه األخرية 
ممارسة  يعين  الــذي  األمــر   ، املنطقة  هذه  على  فرنسا  بسلطة 

السيادة الفرنسية يف هذه اجلزر . 
النزاع يتحدد  الفاصل يف  التاريخ  أن  بريطانيا من جهتها  ترى 
غرولند  لقضية  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الدعوى  رفع  بتاريخ 
الشرقية وهو عام 1950 ، وحيث كانت بريطانيا إىل غاية هذا 
تلك  يف  ومستمرة  فعلية  بصورة  السيادة  مارست  قد  التاريخ 

اجلزر .
املسائل  هذه  مثل  يف  احملكمة  تواجه  اليت  العويصة  املشكلة  إن 
هي حتديد التاريخ الفاصل للنزاع، وهو أمر صعب يعتمد على 
ضرورة وضع قواعد معيار واضح وحمدد تعتمد عليه حمكمة 
العدل الدولية يف حل املنازعات اإلقليمية يف احلاالت املشابهة .  
ثانيا:  قضية "أالسكا " Alaska  بني بريطانيا والواليات املتحدة 

األمريكية 

إليها  اإلقليم  هذا  بعائدية  األمريكية  املتحدة  الواليات  تدعي 
دون  عليه  الــســيــادة  فعلية  بــصــورة  مــارســت  قــد  لكونها  نــظــرا 



أد.أمحـد سي علي
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املختلفة  أن مجيع تصرفاتها ونشاطاتها  انقطاع،وأكدت على 
ستني  من  أكثر  طــوال  وفعلية  عملية  كانت  اإلقليم  هذا  يف 
أو احتجاج يف حني أن بريطانيا مل متارس  عاما دون اعرتاض 
القيام  أنها مل حتاول  السيادة يف هذا اإلقليم بل  مطلقا أعمال 
بذلك ، أما بريطانيا فإنها ترى من جهتها أنها مل تكن على علم 
املعقدة هلذه  للطبيعة  نظرا  اإلقليم  يف هذا  األمريكي  بالوجود 

املنطقة . 
املقدمة  القانونية  املستندات  ودراسة  القضية  هذه  تكييف  بعد 
من الطرفني، فإن حمكمة العدل الدولية قد أخذت باملبدأ الذي 
السيادة  ممارسة  وهو  األمريكية  املتحدة  الواليات  به  تقدمت 
بريطانيا  ذلــك  يف  تنازعها  أن  دون  ومستمرة  فعلية  بصورة 
يف  البحث  الــضــروري  من  ليس  أنــه  رأت  احملكمة  فــإن  لذلك  ـ 
مسألة حتديد التاريخ الفاصل و قضت لصاحل الواليات املتحدة 
اليت  املقدمة  القانونية  املستندات  لرجحان  نظرا  األمريكيـة 
ارتأت    Alaska أالســكــا   إقليم  عائدية  يف  حقها  على  أكــدت 
الواليات  تــصــرف  على  بريطانيا  احــتــجــاج  ــدم  ع أن  احملكمة 
ضمين  اعــرتاف  مبثابة  هو  اإلقليم  هذا  يف  األمريكية  املتحدة 
باحلقوق السيادية للواليات املتحدة األمريكية يف هذا اإلقليم ، 
وهو األساس ذاته الذي اعتمدت عليه احملكمة يف قضية النزاع 
بني السويد والنرويج حول " غريسبادان "  يف سنة1959، حيـث 
حتتج  أو  تعرتض  مل  النرويج  ألن  السويد  لصاحل  فيـه  قضت 
على ممارسات السويد يف هذه املنطقة ،  مما يفهم قبـوهلا بذلك 

ورضاؤها الضمين على هذا الوضع.
يف  الدولية  العدل  حمكمة  حكمت  أيضا  االعتبار  هــذا  لنفس 
قضية املسماك بني بريطانيا والنرويج املتنازعتني على مناطق 

صيد األمسال عـام 1951 )8(.
الدولية  العدل  حمكمة  أن  القضيتني  هاتني  من  جليا  يظهر 
تعتمد يف حلها للنزاعات اليت تطرح عليها يف مجيع األحوال على 
املقدمة  املستندات  تتبعها من خالل  اليت  املالئم  القانون  قواعد 
من طريف النزاع ، وهو ما سارت عليه حماكم التحكيم الدولية 
اليت ساهمت بدورها يف حل الكثري من النزاعات اإلقليمية اليت 
عرضت عليها كما تبني ذلك أحكامها اليت أصدرتها يف  القضايا 

اليت عرضت عليها. 
املبحث الثاني

يف  األقاليم  على  بالسيادة  املتعلقة  الدولية  املنازعات  حل 
التحكيـم الدولي

يشارك التحكيم الدولي بدوره بقسط هام من املبادئ القانونية 
اليت اعتمدت عليها حماكم التحكيم الدولي يف حل النزاعات 
طرحت  اليت  القضايا  يف  تطبيقاتها  خالل  من  ذلك  و  الدولية 

عليها.
املطلب األول

مبادئ حل املنازعات الدولية يف التحكيم الدولي

جيد  العام  الدولي  القانون  يف  مشروع  أسلوب  هو  التحكيم  إن  
مرجعه يف اتفاقية الهاي املؤرخة يف 1899/ 29/7 املتعلقة حبل 

حمكمة  بإنشاء  فيها  أقرت  اليت  و  السلمية  بالطرق  املنازعات 
الدول  بني  اخلالفات  حل  لغرض  الــدول  بني  للتحكيم  دائمة 

سلميا )9(.
اإلقليمية  النزاعات  حلل  اهلامة  الطرق  إحدى  التحكيم  يعترب 
طريف  باتفاق  أي  طواعية  إليه  اللجوء  يكون  حيث   ، والدولية 
النزاع واللذان يقبالن تشكيل حمكمة حتكيم تتألف من حكام 
حيق للطرفني تعيينهم إما من بني مواطنيهما أو من مواطين 
دول أخرى ، يف حالة تعذر اتفاق الطرفني على اختيار حكام من 
هيئة  رئيس  بتعيني  يقوم  الذي  فإن   ، الثالثة  الدولة  مواطين 
ملنظمة  العام  األمــني  أو  الدولية  العدل  حمكمة  هو  التحكيم 

األمم املتحدة .
إذ يتوقف   ، التحكيم مبكانة خاصة  يتمتع صوت رئيس هيئة 
النهائي للتحكيم نظرا للدور األساسي  على رأيه حسم احلكم 
األحكام  وتعترب  اهليئة  هــذه  داخـــل  الــرئــيــس  بــه  يــقــوم  الـــذي 
قابلة  وغري  ونهائية  ملزمة  التحكيم  حماكم  تصدرها  اليت 
للطعن ، تثبت عادة يف اتفاقية بني الطرفني املتنازعني رغم أن 
املعاهدات الدولية املتعددة األطراف مل تنص إىل حد اآلن على 
هذه الطبيعة القانونية لألحكام و رغم أنها تستند إىل مصادر 
األساسي  النظام  من   38 املادة  يف  املقررة  العام  الدولي  القانون 

حملكمة العدل الدولية )10(.
باحلل  اإلقليمية  النزاعات  يف  الدولي  التحكيم  أحكام  تتميز 
أو  أكــرب  جـــزءا  طــرف  كــل  مبوجبها  يتسلم  حيث   ، الــوســط 
أضيق من املساحات املتنازع عليها بعكس أحكام حمكمة العدل 
القضائية،حبيث  التطبيقات  ذلــك  على  تــدل  كما  الــدولــيــة، 
والطرف  عليها  املتنازع  املساحة  كل  يفقد  األطــراف  أحد  أن 
اآلخر يكسب مجيع املساحة، ونظرا هلذه  املرونة  اليت  تتميز 
اللجوء أكثر إىل هذه  الدول تفضل  ، فإن  التحكيم  بها أحكام 
الوسيلة كما يتجلى ذلك من خالل القضايا اليت طرحت على 
حماكم التحكيم الدولية منذ أن ظهرت أهمية هذا األسلوب و 

جناعته يف حل الكثري من النزاعات الدولية .
املطلب الثاني

تطبيقات التحكيم الدولي يف حل املنازعات الدولية 

نزاع   300 من  أكثر  تسـوية  مت  أنــه  اإلحصائيات  بعض  تــدل 
دولي خالل 180 عاما، ومتثل قضايا املنازعات اإلقليمية القسم 
تارخيية  بأهمية  حيظى  الــذي  بعضها  نذكر  منها  األكــرب 

خاصة. 
أوال :  قضية النزاع بني اهلاندوراس و غواتيماال

إن حمكمة التحكيم قد حكمت يف هذه القضية لصاحل غواتيماال 
لنفس اإلعتبار الذي أخذت به حمكمة العدل الدولية،حيـث أنه 
يف الوقت الذي كانت فيه غواتيماال متارس لطتها دون إنقطاع 
على  حتتج  مل  اهلــانــدوراس  فــإن  عليها،  املتنازع  املساحة  على 
املساحة  هذه  لتبعية  احملتوم  القدر  احلكم  ذلك  جعل  ذلك،مما 

إىل غواتيماال على حد تعبري األستاذ  نوري مرزة جعفر)11(.
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باستمرار  تتعلق  هامة  مسـألة  القضية  هــذه  يف  ــريت  أث لقد 
جيوز  لكي  معترب  واقع  انقطاع  دون  للسيادة  الفعلية  املمارسة 

للدولة املعنية اإلدعاء بعائديتها إلقليـم معني.  
هذه  على  وامليكسيك  فرنسا  من  كل  القضية  هذه  يف  تتنـازع 
ملك  1858،اكتسب  سنة  يف  بأنه  األوىل  تدعي  اجلزيرة،حيث 
فرنسا هذه اجلزيرة ومارس عليها سيادتـه،بينما ترى امليكسيك 
 " دميفياتا  امليكسيكية"  الــبــاخــرة  قــدمــت    1897 سنة  يف  ــه  أن
احلقوق  باسم  امليكسيكي  العلم  فوقها  ورفــعــت   Demiviata
هذه  خضوع  إىل  يشري  مــا  جتــد  أن  دون  إسبانيا  مــن  الــوراثــيــة 
اجلزيرة لسيادة فرنسا ، األمر الذي يعين  أنها مل تكن متارس 
سيادتها على هذه اجلزيرة من قبل،واستمرت على هذه احلال 
التحكيم  أمام  النزاع  رفع  تاريخ  وهو   ،  1890/03/02 غاية  إىل 
ممارسة  عن  االنقطاع  من  عاما  قرابة40   يعادل  مما   ، الدولي 

السيادة )12(.
خالل هذه الفرتة نشطت امليكسيك يف هذه اجلزيرة ومارسـت 
الذي  األمر   ، انقطاع  ودون  فعلية  وبصورة  باستمرار  السيادة 
اميانوال  "فيتوريو  السيد  القضية  هذه  يف  الوحيد  احلكم  جعل 
الثالث "   S.M.Vittirio Emanwel  يصدر حكمه يف 1931/ 28/1 
من روما لصاحل امليكسيك رغم أن فرنسا قد اكتسبت بصورة 
بصورة  بوظائفها  لقيامها    1858 منذ  اجلزيرة  هذه  مشروعة 
فعلية ولكن بصورة غري مستمرة،حيث جعل من مدة 40 سنة 
من االنقطاع عن ممارسة السيادة سببا لفقدانها السيادة عليها، 
و حيث كانت هذه املدة كافية للميكسيك لكي متارس بصورة 
فعلية ومستمرة سيادتها على هذه اجلزيرة ، األمر الذي مكنها 
من اكتساب عائديتها بالرغم من أن ذلك مل يفقد فرنسا حقها 

يف السيادة بصورة نهائيـة حسب بعـض املصادر )13(.
تكون  أن  جيب  السيادة  ممارسة  أن  القضية  هــذه  يف  نالحظ 
تدعي  اليت  الدولة  تكسب  لكي  انقطاع  ودون  ومستمرة  فعلية 
عائدية اإلقليم إليها بصورة مشروعة وإال سوف تفقده كما 
هو الشأن يف هذا النزاع الذي اعترب مدة 40  سنة انقطاع كافية 
اجلزيرة  هذه  على  السيادة  حق  الكتسابها  امليكسيك  لتربير 

رغم أن السيادة األصلية والشرعية تعود إىل فرنسا . 
نالحظ من جهتنا أن تقدير هذه املدة هو نسيب وليس حمددا 
هذا  منظور  يف  أصبحت  اليت  املــدة  هذه  أن  إذ   ، نهائية  بصورة 
أحد  مكن  الـــذي  االنــقــطــاع  لتحديد  كافية  احلــكــم  القاضي 
أنه  كما   ، مشروعة  بصورة  السيادة  اكتساب  من  ــراف  األط
السيادة  ممارسة  عن  باالنقطاع  النزاع  طرفا  يقـوم  أن  حيدث 
النسيب  التقدير  ، فتثار هناك مسألة حامسة وهي  ملدة معينة 

لالنقطاع من جانب طريف النزاع كما حصل 
مينكيز"     " جــزر  حــول  الــربيــطــانــي  الفرنسي  ــزاع  ــن ال يف  ذلــك 
Minquiers  و "أيكريهو "  Ecrehos   ، حيث خسرت فيه فرنسا 
السيادة عليها عندما باشرت بريطانيا نشاطها فيها،رغم أن هذه 

أعمال  ممارسة  عن  الوقت  بعض  أيضا  انقطعت  قد  األخــرية 
عـن  بكثيـر  أقــل  كانت  االنقطاع  فــرتات  أن  فيها،إال  السيادة 

فتـرات انقطاع فرنسا )14(.
تبقى مع ذلك مسألة حتديد مدة االنقطاع يف املمارسة الفعلية 
الذي  النسيب  التقدير  موضوع  حلسم  هامة  قضية  للسيادة 
الدولية  العدل  وحمكمة  الدولي  التحكيم  حماكم  زالــت  ال 
اإلقليمية  باملنازعات  املتعلقة  القضايا  أغلب  يف  عليه  تعتمد 
حل  على  الدوليني  والتحكيم  القضاء  يساعد  والدولية،مما 
والنزاعات  باخلالفات  املتعلقة  القضايا  أهــم  عــادلــة  بــصــورة 
والسلم  األمن  تهدد  بذلك  وهي   ، معلقة  زالت  ال  اليت  الدولية 
الدوليني وتشكل خطرا موقوتا حيدق باجملتمع الدولي املعاصر 

وعامال من عوامل زيادة توتر العالقات الدولية .
يدخل ضمن هذه املنازعات النزاع الربيطاني ـ األرجنتيين الذي 
رغم  حلها  وتعسر  مطروحة  قضيته  تــزال  وال  قائما  يــزال  ال 
التقليدي  العام  الدولي  القانون  وقواعد  مبادئ  على  االعتماد 
واملعاصر بسبب رفض كل طرف املستندات القانونية املقدمة 
من الطرف اآلخر دون قبول االمتثال إىل حمكمة العدل الدولية 
الذي يتوقف على إرادتهما أو اختيار اللجوء إىل حمكمة حتكيم 
دوليـة للفصل نهائيا يف هذا النزاع،علما أن بلدان العامل الثالث 
العدل  حمكمة  أمــام  ونزاعاتها  خالفاتها  عــرض  يف  ترغب  ال 
الدولية بسبب ختوفها من تطبيق قواعد القانون الدولي العام 

اليت تشك يف عدالتها ألنها من وضع الدول الكربى )15(.
من  اخلصوص  على  الثالث  العامل  دول  تتهرب  السبب  لنفس 
اللجوء إىل حماكم التحكيم الدولي ، وهذا على خالف الدول 
الكربى اليت تثق  بدون شك يف القواعد القانونية الدولية اليت 
مكونات  اغلب  غياب  ويف  مصاحلها  خلدمة  مسبقا  وضعتها 
وهنا    ، االستقالل  على  حصوهلا  قبل  احلالي  الدولي  اجملتمع 
يكمن هدف الدول النامية الساعي إىل ضرورة مواصلة العمل 
ألجل إرساء قواعد ومبادئ جديدة أكثر مالئمة حلل النزاعات 

الدولية وأكثر  عدال و إنصافا على األقل .
اخلامتة

نستخلص مما تقدم أن حل املنازعات الدولية يف الوقت املعاصر 
من  املنبثقة  الدولي  القانون  قواعد  تطبيق  على  أساسا  يعتمد 
و ذلك يف  الدولية،  املعاهدات  و  األعراف  و  الدولية  التشريعات 
إطار قانوني معني كأن يكون أمام حمكمة العدل الدولية أو 

حمكمة حتكيم دولية.
غري أن اللجوء إىل هذه الوسائل يتوقف على إرادة الدول، ومن ثم 
يستوجب أن تنال هذه األجهزة ثقة الدول سواء أكانت كبرية 
املستخدمة  األدوات  يف  تكون  أن  جيب  الثقة  وهذه  صغرية،  أم 

أكثر منه يف   اإلطار القانوني.
 إن هذه األدوات تتمثل يف القواعد القانونية املقررة يف القانون 
، ومن ثم جيب أن تكون مسايرة لتطور اجملتمع  العام  الدولي 
الــدول  جتعل  تقليدية  مفاهيم  رهينة  تبقى  أن  ال  الــدولــي 
احلديثة اإلستقالل تنفر من هذه اهليئات ، وهذا ال خيدم بدون 
إطار  أي  عن  بعيدا  النزاع  مــادام  الدوليني  السلم  و  األمــن  شك 
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للمعاجلة وغري خاضع ألية قاعدة قانونية من قواعد القانون 
اإللــتــزام بهذه  الـــدول  ، يف حــني يستوجب على  الــعــام  الــدولــي 

القواعد السيما يف حال نشوب  نزاعات بينها .
اإلطار  حتديد  بشأن  املتنازعة  الـــدول  بــني  ــالف  اخل يبزر  قــد 
القانوني املؤهل للفصل يف النزاع  رغم أنها تدعي  دائما اإللتزام 
الفعلي  اإللتزام  أن  نرى  لكننا   ، العام  الدولي  القانون  بقواعد 
القانون الدولي العام والسيما تلك اليت تتعلق  لقواعد ومبادئ 
حبل  منازعات بالوسائل السلمية جيب أن مير عرب املعاهدات و 

اإلتفاقيات الثنائية بني الدول .
ينبغي على الدول عند إبرام اإلتفاقيات أن تفرتض فيها توقع 
معاجلتها  أسلوب  على  االتفاق  يستوجب  مما   ، بينها  منازعات 
على  التطبيق  الــواجــب  القانون  و  االختصاص  جهة  بتعيني 
غرار ما جيري يف عقود القانون اخلاص فتعرف مسبقا اهليئة 
جهة  فتكون   ، النزاع  حتكم  اليت  القانونية  القـواعد  و  املختصة 
العدل  حمكمة  أو  الدولي  التحكيم  حمكمة  إما  االختصاص 

الدولية أو أية هيئة تابعة ملنظمة األمم املتحدة.
هو  التفاوض  يكون  أن  ينبغي   ، اإلتفاقيات  هذه  غياب  حالة  يف 
األسلوب الكفيل و املالئم حلل النزاعات وفقا للمفهوم املعاصر 
و السليم ملبادئ و قواعد قانونية دولية حتى ال يستغل أي طرف 
وضع هذا النزاع خارج أي إطار قانوني و يلجأ إىل استعمال القوة 

وهي الوسيلة اليت  أصبح ينبذها اجملتمع الدولي املعاصر .
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