
 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.
 

                                                قسم الحقوق     
جميع التخصصات السنة الثانية ماستر  

 المقياس: المشروع المهني والشخصي.
.2220/2023 السنة الدراسية:   

 األستاذ بن تفات نورالدين.
 

 اإلجابة النموذجية المتحان الدورة العادية 
  السداسي الثاني  في مقياس المشروع المهني والشخصي.

 
 السؤال األول : )10 نقاط (.

ـ رسم مخطط بياني يذكر فيه العوامل التي تتحكم في نجاح المشروع المهني ابتداء من 

و أخرى خارجية خصية خاصة بالفرد( معلومات شالفكرة البسيطة التي تحتاج الى عوامل ذاتية )

()الشخصية ـ الدراسية ـ االسرية  لمحددات( مع ذكر) اتتعلق بأنواع الدراسات والمهنمعلومات مهنية )

ذات اتجاه نمائي ـ  ذات اتجاه شخصيـ  ذات اتجاه فارقيمقاربات )ـ طبيعة المهنة المرشحة لالختيار ( 

التفوق ـ تقدير الذات ـ إشباع الحاجات السيكولوجية ـ ليتحقق المشروع المهني و يتحقق معه  تطوري

 والسيطرة ـ الشهرة والتقدير.

 
 السؤال الثاني : 

 03فقرة  27طبقا لنص المادة : ( 1.25)ـ يسمح للمحام ممارسة وظيفة التدريس بالجامعة 
و التي تنص  29/10/2013في  المؤخ 07ـ  13من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 

على انه : " ال تتنافى مهنة المحاماة مع وظائف التدريس بالجامعات و مؤسسات التعليم 
( 1.25) العالي ."  

بالتالي توجيه المحام لممارسة مهنة التدريس بالجامعة.   
من  23طبقا لنص المادة ( 1.25)ـ ال يسمح للموثق ممارسة وظيفة التدريس بالجامعة 

 2018مارس  05المؤرخ في  84ـ 18المعدل بموجب المرسوم التنفيذي  02ـ 06ون قان
.(1.25)وبالتالي توجيه له نصيحة بعدم التقدم لممارسة وظيفة التدريس بالجامعة  

 
 السؤال الثالث : 

ـ ال يعد البحث عن وظيفة لسد رمق العائلة مشروعا مهنيا لفقدانه عنصر الديمومة و 
(.نقاط  05االستمرارية )  

 
 بالتوفيق للجميع.
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 أجب عن السؤال األتي فيما ال يقل عن ثالث صفحات:  املطلوب:   

 20/20العالمة:                                                    "تسوية املنازعات في إطار املنظمة العاملية للتجارة" حلل وناقش؟

 اإلجابة:  

ه إذا ثار هناك خالف أو نزاع بين الدول يتم حله وفق ما تنصه عليه  من املعروف في فقه القانون الدولي والعالقات الدولية أن مقدمة: 

 يتم بعدة آليات منها ما هو دبلوماس ي ومنها ما هو قانوني و قضائي.في القانون الدولي النزاعات بين الدول   حلمختلف املواثيق الدولية، و 

وجوب تغليب الحلول القانونية والقضائية على حساب الحلول  إلى فكرة وفي إطار منظمة التجارة العاملية فقد اتجهت الدول    

مجال غير  القتصادية الدولية والذي تقوم عليه أهداف منظمة التجارة العاملية هو ، على اعتبار أن مجال العالقات االدبلوماسية

سياس ي وبالتالي ال يمكن أن نخضعه إلى آليات سياسية لحل الخالفات التي يمكن أن تثار فيه، ومع هذا فقد تم اللجوء إلى بعض اآلليات  

واإلشكالية التي تطرح في هذا املقام هي: كيف   ي منظمة التجارة العاملية.السياسية في تسوية الخالفات االقتصادية بلين الدول األعضاء ف

 يتم تسوية املنازعات في إطار املنظمة العاملية للتجارة؟ 

 لإلجابة عن هذه اإلشكالية نتيع الخطة اآلتية: 

 املنظمة العاملية للتجارة   خارج إطار آليات تسوية املنازعات املبحث األول: 

 إطار املنظمة العاملية للتجارة   كآليات لتسوية املنازعات خارج املساعي الحميدة والوساطة والتوفيق : ول املطلب األ 

 إطار املنظمة العاملية للتجارة  كآلية لتسوية املنازعات خارج التحكيم املطلب الثاني: 

 ار املنظمة العاملية للتجارة تسوية املنازعات في إطاملبحث الثاني: آليات 

 املنظمة العاملية للتجارة  في إطار لتسوية املنازعات  الوسائل الوديةاملطلب األول: 

 التحكيم  وفق أو   وفق مجموعات خاصة تسوية املنازعات في إطار املنظمة العاملية للتجارةاملطلب الثاني: 

 

 إطار املنظمة العاملية للتجارة  خارج آليات تسوية املنازعات املبحث األول: 

ات إن تسوية املنازعات بين الدول األعضاء في املنظمة العاملية للتجارة يمكن أن تتم وفق اآلليات التقليدية لتسوية املنازعات في العالق

 عالقات الثنائية بين الدول األعضاء. الدولية، وتكون التسوية خارج إطار املنظمة العاملية للتجارة أي في إطار ال

 إطار املنظمة العاملية للتجارة   خارجكآليات لتسوية املنازعات   املساعي الحميدة والوساطة والتوفيق : ول املطلب األ 

الطرف فردا  لها طرف ثالث ملساعدة طرفي النزاع على تسويته ويمكن أن يكون هذا ذفي كونها تمثل جهودا يب تشترك هذه اإلجراءات 

 . واحدا كأمين عام إحدى املنظمات الدولية أو شخصية دولية بارزة أو دولة أو منظمة دولية

 املساعي الحميدة الفرع األول:  

املتنازعين من أجل استمرارية عملية التفاوض التي   األطرافوسيلة بمقتضاها يقوم شخص أو هيئة بالتوسط بين  هيملساعي الحميدة ا

 . ى حل النزاعتؤدي إل يمكن أن

 الوساطة الفرع الثاني: 

 . كوسيط أثناء املفاوضات إلنهاء املنازعةر، تعرف الوساطة بأنها وسيلة يتم بمقتضاها تدخل شخص من الغي 

 التوفيق الفرع الثالث: 

لجنة يطغى على  تتوالهالتوفيق في مفهومه العام يعتبر إجراء حديث نسبيا من إجراءات التسوية السلمية للمنازعات الدولية وعادة ما 

ويعرف التوفيق في مفهوم النزاعات الدولية املتعلقة بمنظمة التجارة العاملية بأنه عبارة عن اتفاق بين   ،الحيادير تشكيلها العنص 

 . القائمة بينهم املشكالتتؤدي إلى حل   متبادلة تنازالتاملتنازعة على تقديم   األطراف

 إطار املنظمة العاملية للتجارة  خارجة املنازعات كآلية لتسوي التحكيم املطلب الثاني: 
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ى إلى تغليب كفته على حساب قضاء د الحديثة أالتحكيم نظام سابق عن القضاء من حيث النشأة لكن التطور الذي عرفته الدولة  

في حل النزاعات التجارية عموما والتجارة الدولية على وجه الخصوص بل هو الوسيلة  األساس ي يزال يلعب الدور  ال غير أنه  ،الدولة

 . األجانبواملستثمرين   املفضلة للكثير من الشركات الكبرى واملتعاملين 

املنظمة  ال شك أن نظام تسوية املنازعات داخل املنظمة العاملية للتجارة هو العامل الرئيس ي والفعال الذي يتوقف عليه نجاح      

الخاصة بالقواعد   االتفاق املؤسس لها، هو أن تدير مذكرة  االتفاق لذلك كان من أهم وظائف املنظمة التي نص عليها  ، وتحقيق أهدافها

ال في  ولقد تداركت املنظمة العاملية للتجارة ما كان عليه الح(، 3/3(املادة)التي تحكم تسوية املنازعات والواردة بامللحق الثاني  واإلجراءات

وتتمثل هذه   ،االتفاقياتفي مجال تسوية املنازعات إذ أنها لم تنص على جهاز أو طرق موحدة في ظل كل  ئ ات من مساو غاتفاقيات ال

 .املشاورات واملساعي الحميدةوهي الوسائل الودية  :الوسائل فيما يلي

 العاملية للتجارة تسوية املنازعات في إطار املنظمة املبحث الثاني: آليات 

ت  إن تسوية املنازعات في إطار املنظمة العاملية للتجارة يقوم على آليات وإجراءات خاصة، وعليه البد على الدول األعضاء اتباع اإلجراءا

األعضاء من   املنصوص عليها في إطار ميثاق املنظمة العاملية للتجارة لتسوية الخالفات التي يمكن أن تنشب بينهم، وهذا ال يمنع الدول 

 للتجارة.تسوية الخالفات بينهم وفق اآلليات الودية التقليدية املعروفة أي خارج إطار املنظمة العاملية 

 ي إطار املنظمة العاملية للتجارة لتسوية املنازعات ف الوسائل الوديةاملطلب األول: 

املنظمة العاملية للتجارة على املشاورات واملساعي الحميدة، وسميت كذلك أي  تقوم الوسائل أو اآلليات الودية لتسوية املنازعات في إطار 

الوسائل الودية ألنها تتم تقريبا بين الدول األعضاء في املنظمة العاملية للتجارة دون تدخل أو مشاركة أو إشراف من جهاز تسوية 

بمناسبتها لسيت إجبارية أو ملزمة لألطراف في النزاع؛ إذ يمكنهما   املنازعات لدى املنظمة العاملية للتجارة، كما أن القرارات التي تصدر

فق اللجوء إلى اآلليات والوسائل األخرى التي يتيحها ميثاق املنظمة العاملية للتجارة على غرار تسوية النزاع في إطار مجموعات خاصة أو و 

 لكن في إطار أو تحت مظلة املنظمة العاملية للتجارة. آلية التحكيم

 املشاورات فرع ااألول: ال

املتنازعة   األطرافباملشاورات فيما بين  األخذفي تسوية املنازعات  االتفاقمن أولى الوسائل التي نصت عليها مذكرة تعتبر املشاورات 

وتتم املشاورات بطلب تتقدم به الدولة املتضررة لعقد مشاورات ثنائية مع الطرف املدعى عليه   ، للوصول إلى اتفاق ودي ينهي النزاع بينهم

يوما من تاريخ تقديم   ثالثين خالل فترة قصيرة هي عشرة أيام، على أن تتم في  خالل الذي يتحتم عليه أن يستجيب لتلك املشاورات 

وية املنازعات واللجان ذات الصلة بطلب املشاورات، بموضوع الشكوى  يلتزم العضو الطالب للمشاورات بأن يبلغ جهاز تس، و الطلب

وإذا   االتفاق،املعترض عليها وفقا ملا تنص عليه املادة الرابعة الفقرة الرابعة من مذكرة  اإلجراءاتالقانوني لها، مع تحديد  واألساس

إليها، مع احتفاظ الدولة املعنية   االنضمامتطلب  حدثت املشاورات، وكان من حق كل دولة ترى أن لها مصلحة تجارية جوهرية أن 

هذه الوسيلة، أنها وسيلة غير ملزمة لتسوية النزاع القائم،  ، فبالتشاور بالتصويت ضد هذه املشاركة إذا أوضحت انتفاء تلك املصلحة

رضية للمسألة قبل اللجوء إلى أي  سير املفاوضات إلى تسوية م خاللاملتنازعة على أن تسعى  األطرافقد حثت  االتفاق إال أن مذكرة 

فإذا حدث   األساسعلى هذا الحقة، و ينبغي أن تخل بحقوق أي عضو في اتخاذ أية إجراءات  الخر، وتكون هذه املشاورات سرية و آإجراء 

 . الحميدة لوسيلة أخرى أكثر فاعلية وهي املساعي  االنتقالالتشاور أو تم ولكنه لم يأت بنتيجة، فإن الدولة املتضررة تستطيع 

 املساعي الحميدة الفرع الثاني: 

إذا استشعرت الدولة املتضررة أن املشاورات لن تؤدي إلى حل لتسوية النزاع كان لها أن تطلب املساعي الحميدة، أي دخول أطراف أخرى  

شاورات إلى أكثر من طرف في محايدة تساعد على إيجاد حل للنزاع. وبهذا تتسع دائرة املفاوضات من طرفي النزاع وحدهما في مرحلة امل

فإن إجراءات املساعي الحميدة تكون سرية   االتفاق ووفقا لنص املادة الخامسة الفقرة الثانية من مذكرة  ، مرحلة املساعي الحميدة

بحقوق أي من طرفين في اللجوء إلى   اإلجراءاتتخل هذه  الوينبغي أن  ،اإلجراءاتهذه  خاللوبخاصة املواقف التي يتخذها أطراف النزاع 

ى التحكيم أو إنشاء فرق  إذا لم تنجح املساعي الحميدة في تسوية النزاع كان للطرف الشاكي أن يطلب اللجوء إل ،طرق تقاض ي أخرى 

ومع ذلك يجوز مواصلة إجراءات املساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في نفس الوقت الذي   ،يوما 60مدة  خالل للتحكيم وذلك 

  تجري فيه إجراءات التحكيم إذا ما وافقا طرفا النزاع على ذلك، ويمكن للمدير العام بحكم وظيفته أن يعرض املساعي الحميدة بهدف

 (.6و  5، 4الفقرات  5املادة (على تسوية املنازعات  األعضاءمساعدة  

 أو التحكيم  وفق مجموعات خاصة تسوية املنازعات في إطار املنظمة العاملية للتجارةاملطلب الثاني: 
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ثار بينها خالف حول عالقة لقد نص ميثاق املنظمة العاملية للتجارة فيما تعلق بتسوية املنازعات بأنه البد على الدول األعضاء إذا 

ا  اقتصادية ما ووافقت على تسوية هذا الخالف في إطار املنظمة العاملية للتجارة، عليها احترام اإلجراءات التي ينص عليها امليثاق السيم

ليها اللجوء إلى التسوية  التدرج في مجال اإلجراءات، فإذا ما فشلت في تسوية الخالف بينها وفق آليات املشاورات واملساعي الحميدة البد ع

 وفق مجموعات خاصة ومن ثم إلى آلية التحكيم في إطار املنظمة العاملية للتجارة. 

 وفق مجموعات خاصة   تسوية املنازعات في إطار املنظمة العاملية للتجارة لفرع األول: ا

ن الخبراء  للتجارة بطلب تشكيل مجموعة خاصة م تستطيع الدولة املتضررة أن تتقدم إلى جهاز تسوية املنازعات داخل املنظمة العاملية

وعما إذا كان قد   ،القانوني لدعواها واألساسويجب أن توضح الدولة املدعية في هذا الطلب موضوع النزاع  ع، لتتولى الفصل في النزا

 . باملشاورات أو الطرق الودية لحل النزاع من عدمه األخذسبق لها 

  الختيار املتنازعة  األطرافويتولى الجهاز املذكور فحص الشكوى في أول اجتماع له، فإذا تم قبولها وهو الغالب ترتب على ذلك دعوة        

 . االختيارالجهاز بهذا   (قام مدير عام  مدة معينة على اختيار خمسة خبراء، فإن تعذر ذلك خالل  األطرافث خبراء ما لم يتفق  ال ث

ن املجموعات الخاصة املشكلة في هذا اإلطار، تحاول الوصول في البداية إلى حل ودي يقتنع به طرفا النزاع فإذا لم تتوصل إلى ذلك، إ     

، ويسير عمل املجموعات الخاصة  كان عليها أن تصدر قرارها والتوصيات التي تراها مناسبة في تقرير ترفعه إلى جهاز تسوية املنازعات

وفقا لنظام قضائي يعتمد على الجلسات الشفهية واملذكرات املكتوبة، وتطبق في عملها قواعد القانون الدولي العام، كما أن القرارات  

ي مرحلة املشاورات  وعلى غرار الحال ف الصادرة عنها تكون قابلة لالستئناف أمام جهاز خاص يطلق عليه تسمية جهاز االستئناف الدائم، 

( كما  13املادة (تستطيع كل دولة تقرر أن لها مصلحة تجارية في النزاع املعروض على هذه املجموعة، أن تطلب االنضمام إلى اإلجراءات 

 . يمكن ضم الدعاوى والشكاوى التي لها نفس املوضوع ضمن عمل املجموعة الخاصة اختصارا لتعدد اإلجراءات

يعتبر التحكيم أهم وسيلة من وسائل تسوية  :التحكيموفق آلية  املنازعات في إطار املنظمة العاملية للتجارةتسوية الفرع الثاني: 

أن التحكيم في ظلها يأخذ إحدى الصورتين إما أن يتم إنشاء   األخيرة املنازعات في إطار املنظمة العاملية للتجارة، لكن ما يميز نظام هذه 

 االختياري. فرق للتحكيم أو اللجوء إلى التحكيم  

ق في طلب إنشاء فرق للتحكيم من أجل البث في النزاع حتى ولو اعترضت على ذلك  لكل دولة متضررة الح :إنشاء فرق للتحكيم  -أوال

ثة إلى خمسة أفراد حكوميين أو غير حكوميين من ذوي الخبرة  ويتم تشكيل هيئة التحكيم من ثال، الطرف في النزاع  األخرى الدولة 

نصت   اإلطارسباب جوهرية وفي نفس أل  إالعليه  االعتراض ي طرفيجوز معه أل  الويعتبر تشكيل الهيئة نهائيا مما  ،والكفاءة العالية

يجوز أن يعين في فرق التحكيم املعنية بنزاع ما مواطنون من أعضاء تكون حكوماتها أطرافا في   املادة الثامنة في فقرتها الثالثة على أنه "ال

ونصت في الفقرة الخامسة على  ، ا اتفق طرفا النزاع على ذلك"إذ إال  13من املادة  2هذا النزاع أو أطرافا ثالثة باملعنى الوارد في الفقرة 

 . يام من إنشائها على أن تكون من خمسة أشخاصأ 10خالل ثة أشخاص ما لم يتفق طرفا النزاع تكوين فرق تحكيم من ثال

يظهر فيه  الذي  االجتماعيتجاوز اجتماع الجهاز الذي يلي  اليشكل فريق التحكيم في موعد  االتفاقووفقا للمادة السادسة من مذكرة       

 ،عدم تشكيل الفريق اآلراء بإجماع  االجتماعول مرة كبند من بنود جدول أعمال الجهاز إذا قرر الجهاز في ذلك أل طلب الطرف الشاكي 

القانوني لشكواه وتتولى فرق التحكيم هذه بحث موضوع النزاع في ضوء   ساساأل يجب على الطرف الشاكي أن يبين في الطلب املقدم منه، 

ستة أشهر من تاريخ   خالل ويجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم  ،املشمولة بميثاق املنظمة االتفاقياتذات الصلة به من  األحكام

دم هيئة التحكيم تقريرها إلى جهاز تسوية املنازعات  املستعجلة، كما تق الحاالت ثة أشهر في تشكيلها، على أن تنخفض هذه املدة إلى ثال

كما هو الشأن بالنسبة للفرق الخاصة يكون للطرف املحكوم   ،األعضاءيوما من تعميم القرار الصادر عنها إلى الدول  60 خاال العتماده

جهاز تسوية املنازعات اعتماد قرار هيئة   يستطيع ال الدائم، وفي هذه الحالة  االستئنافضده أن يطعن في قرار هيئة التحكيم أمام جهاز 

، ويصبح قرار جهاز  االستئنافيوما من تاريخ تقديم طلب  60 خالل الذي يجب أن يصدر  االستئناف بعد صدور قرار هيئة  إالالتحكيم 

يوما من تاريخ اعتماد التقرير النهائي بنواياه فيما يتصل  30 خاللبمجرد اعتماده من جهاز تسوية املنازعات  لألطرافملزما  االستئناف

أن   (املحكوم لصالحها( الطرف في النزاع األخرى وفي حالة رفضه أو عدم التزامه بما جاء بالحكم، فإنه يحق للدولة  ،بتنفيذ حكم التحكيم

كإجراء   واالمتيازات التنازالتتعويضا من الدولة املمتنعة عن تنفيذ الحكم، كما لها أن تختار تعليق تطلب من جهاز تسوية املنازعات 

 .مؤقت

املتنازعة الحق في  لألطراف االتفاق، أعطت مذكرة اإللزاميإلى جانب إنشاء فرق للتحكيم التي تتميز بالطابع  :االختياري التحكيم -ثانيا

يمكن للدولة املدعية سلوك التحكيم   الاملتنازعة، وعلى ذلك  األطراف، الذي يقوم على اتفاق صريح بين االختياري اللجوء إلى التحكيم 
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والغالب أن يتمثل اتفاق التحكيم في صورة اتفاق مشترك يحدد فيها   ،أو دون الحصول على موافقته راآلخرغما عن إرادة الطرف 

 الواجب إتباعها.    واإلجراءاتاملسائل املتنازع عليها    األطراف

ثة اليشترط لصحة التحكيم في العاملية للتجارة ث: التحكيموفق آلية  تسوية املنازعات في إطار املنظمة العاملية للتجارةشروط  -ثالثا

 :شروط وهي

  االتفاق أن يكون طرفا  االختياري يشترط لصحة اتفاق التحكيم  :بين دولتين تنتميان للمنظمة االختياري أن يكون اتفاق التحكيم  -1

إذ أن هذا   ،يعتد باتفاقات التحكيم التي تتم بين دولة عضوا في املنظمة ودولة أخرى غير عضوا فيها الفي املنظمة، و  األعضاءمن الدول 

، بمعنى اتفاقيات دولية وقوانين وطنية ولوائح مراكز التحكيم الدولية غير التابعة للمنظمة  األخرى تحكمه القواعد القانونية  االتفاق 

التي تعقد بين دولة عضوا في املنظمة وأي شخص معنوي عام أو   االتفاقاتتفاق التحكيم كما يستبعد من مفهوم ا ، العاملية للتجارة

 .خاص تابعة لدولة أخرى منظمة إلى املنظمة أو غير منظمة

يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون واردا   :التجارية للمنظمة االتفاقياتن يكون اتفاق التحكيم متعلقا بنزاع ناش ئ عن أحد أ -2

فإن   االتفاقياتالتجارية امللحقة بميثاق املنظمة، فإذا كان النزاع ناتج عن تجارة خارج هذه  االتفاقياتسوية نزاع ناش ئ عن أحد بشأن ت

 .في إطار املنظمة العاملية للتجارة، أي وفقا لقواعدها وأحكامها وإنما يكون وفقا لقواعد التحكيم العادية مجاال يجد له  الالتحكيم  

  ، باملنظمة األعضاءلصحة اتفاق التحكيم أن يعلن إلى جميع الدول يشترط  :في املنظمة األعضاءن اتفاق التحكيم إلى الدول ال ع إ -3

قبل افتتاح إجراءات التحكيم بوقت معقول، ويعد ذلك من الشروط الشكلية الهامة التي يجب مراعاتها وفقا   نال عاإل ويجب أن يتم هذا 

ي منها  أل الفرصة    إلعطاء، على علم بموضوع النزاع األعضاءالعلة من هذا الشرط هي أن تكون بقية الدول  ، و فاقاالتملا تنص عليه مذكرة 

إلى إجراءات التحكيم إذا كانت لها مصلحة تجارية جوهرية. وهي القاعدة التي تسير عليها املنظمة في كافة وسائل   االنضمامأن تطلب 

كأطراف في التحكيم، أن توافق كل من الدولتين املتنازعتين فإذا لم يحدث ذلك   األخرى الدول  مامالنض تسوية املنازعات. غير أنه يلزم 

 .اقتصر التحكيم عليها دون مشاركة أية دولة أخرى في إجراءات التحكيم

 خاتمة:   

  إن تسوية املنازعات بين الدول األعضاء في املنظمة العاملية للتجارة تقوم على مجموعة من اآلليات والوسائل، منها ما هو خارج املنظمة  

والتحكيم، ومنها ما هو في إطار وتحت مظلة وإشراف املنظمة العاملية   املساعي الحميدة والوساطة والتوفيق العاملية للتجارة على غرار 

كانت إرادة الدول األطراف في النزاع   واملساعي الحميدة ووفق مجموعات أو فرق خاصة وكذا التحكيم. ومهما املشاورات  رة على غرار للتجا

 في تسوية الخالف بينهما قوية إال أن إرادة املنظمة أقوى بهدف الحفاظ على كيان واستمرارية عمل املنظمة. 
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 متحان العادي في مقياس طرق اإلثبات في القانون الدولياالجابة النموذجية لال

 المستوى: السنة الثانية ماستر

 تخصص: قانون دولي عام

تعد المنازعات الحدودية واإلقليمية من أهم النزاعات الدولية التي تحتاج إلى أدلة إثبات قوية ومقنعة حتى يتم الفصل فيها 
لذلك تعتمد الدول المتنازعة عادة على الخرائط كأهم  الحيوية، خاصة أنها نزاعات ذات عالقة بسيادة الدول ومصالحها بطريقة سليمة،

 ع عليها.دليل لتأسيس ادعاءاتها وتدعيم طلباتها بخصوص المناطق المتناز 

 دولية.حلل وناقش، مستندا على أحد القضايا الحدودية أو اإلقليمية التي طرحت أمام المحاكم ال

 اإلجابة

 ن( 30مقدمة في صلب الموضوع )

 ن( 30االشكالية: في صلب الموضوع )

 ن( 30) المبحث األول: الخرائط كأحد االدلة الكتابية لإلثبات

 ن( 30مقدمة المبحث )

 األول: تعريف األدلة الكتابية لإلثبات المطلب

 تعريف الخرائطالمطلب الثاني: 

القيمة القانونية للخرائط في قضية )طابا، بالماس، بوركينافاسو ومالي...( أو أحد القضايا الدولية التي لعبت الخرائط  المبحث الثاني:
 ن( 30. )فيها دورا بارزا لإلثبات

 ن( 30)

 خلفية النزاع في )طابا، بالماس.....( المطلب األول:

 حجية الخرائط في قضية..... المطلب الثاني:

 ن( 30خاتمة : )

 ترصد نقطتان للمنهجية وسالمة اللغة 






