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 طبيعت الٌزاع

 :تهن الىزاعاث تفسير أو تطبيك المعاهداث •

   - 8 -انًبدح ارفبلٛخ انجحشٍٚ يبنٛضٚب  •
 رسٕٚخ انُضاػبد ثٍٛ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ  ”

• 

ُٚجغٙ ، إٌ أيكٍ ، رسٕٚخ انُضاػبد انزٙ رُشأ ثٍٛ   - 1

ْزِ اإلرفبلٛخ رفسٛش ٔرطجٛك انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ثخصٕص 

 “... ....يٍ خالل 

 



 آنّٛبد فّط انُّضاػبد ثٍٛ انّذٔل
 

ٙحّم دثهٕيبسٙ أٔ غٛش لعبئ 

اسزشبساد، يفبٔظبد 

 يٍ يٓهخ يؼُّٛخحّم ٚؼّذ فبشال اثزذاء: 

  - 8 -انًبدح ارفبلٛخ انجحشٍٚ يبنٛضٚب •

 رسٕٚخ انُضاػبد ثٍٛ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ 

ُٚجغٙ ، إٌ أيكٍ ، رسٕٚخ انُضاػبد انزٙ رُشأ ثٍٛ انطشفٍٛ  - 1

انًزؼبلذٍٚ ثخصٕص رفسٛش ٔرطجٛك ْزِ اإلرفبلٛخ يٍ خالل انمُٕاد 

 “..انذثهٕيبسٛخ

 اَظش أيثهخ أخشٖ•

 

 



 الحلىل الىديت



  تحكيم بين الّدول:آلّياث فّض الّىزاعاث بيه الّدول
 
 

 ارفبلٛخ ػًبٌ ٔ انًغشة : انزؼٍٛٛ يٍ طشف األطشاف: رشكٛجخ انًحكًخ•

 -:رزكٌٕ ْٛئخ انزحكٛى نكم حبنخ ػهٗ حذح كًب ٚهٙ” •

فٙ خالل شٓشٍٚ يٍ ربسٚخ اسزالو طهت انزحكٛى ، ٚؼٍٛ كم طشف يٍ انطشفٍٛ   – 3/1•

انًزؼبلذٍٚ ػعٕا ٔاحذا فٙ ْٛئخ انزحكٛى ، ٔٚمٕو ْزاٌ انؼعٕاٌ ثبخزٛبس يٕاطٍ نذٔنخ ثبنثخ ٚؼٍٛ 

سئٛسب نٓٛئخ انزحكٛى ثؼذ يٕافمخ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ػهٗ رنك، ٔٚزى رؼٍٛٛ انشئٛس انًزكٕس خالل 
 .“شٓشٍٚ يٍ ربسٚخ رؼٍٛٛ انؼعٍٕٚ

 

 



 

:آلّياث فّض الّىزاعاث بيه الّدول  

 تعييه المحكمت 
 
 



 

:آلّياث فّض الّىزاعاث بيه الّدول  

 تعييه المحكمت 
 
 

رؼٍٛٛ طشف ثبنث :انًسؤٔل ػٍ انّزؼٍٛٛ فٙ حبنخ  سفط غٛبة طشف يٍ األطشاف انًزُبصػخ  أٔ أحذ انحّكبو•

 :ركٌٕ يًٓزّ رؼٍٛٛ انًحكًٍٛ 

يٍ ْزِ انًبدح ٔفٙ  ( 1)إرا نى ٚزى انمٛبو ثبنزؼُٛٛبد انالصيخ خال ل انمُٕاد انضيُٛخ انًحذدح فٙ انفمشح  – 2/•

ػذو انزٕصم إنٙ أ٘ ارفبق أخش ثٍٛ انطشفٍٛ ، ٚجٕص أل٘ يٍ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ دػٕح سئٛس يحكًخ   حبل

ٔإرا كبٌ سئٛس يحكًخ انؼذل انذٔنٛخ يٕاطُب أل٘ يٍ انطشفٍٛ . انؼذل انذٔنٛخ إلجشاء أٚخ رؼُٛٛبد الصيخ 

انًزؼبلذٍٚ أٔ إرا رؼزس ػهّٛ انمٛبو ثبنًٓبو انًزكٕسح ٚطهت يٍ َبئت سئٛس يحكًخ انؼذل انذٔنٛخ إجشاء 

يٕاطُب أل٘ يٍ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ، أٔ إرا رؼزس انمٛبو ثبنًٓبو    ٔإرا كبٌ َبئت انشئٛس. انزؼُٛٛبد انالصيخ

انًزكٕسح ، فٛطهت ػٍ ػعٕ يحكًخ انؼذل انذٔنٛخ انزبنٙ فٙ األسجمٛخ ٔانز٘ ٚجت أٌ ال ٚكٌٕ يٕاطُب أل٘ 

 .يٍ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ، إجشاء انزؼُٛٛبد انالصيخ

 



 

:آلّياث فّض الّىزاعاث بيه الّدول  

 تعييه المحكمت 
 
 



 

 :آلّياث فّض الّىزاعاث بيه الّدول

 اتفاليت البحريه و الىالياث المتحدة( حاالث خاصت) تعييه المحكمت 
 
 
 (   10) انًبدح 

 
 رسٕٚخ انُضاػبد ثٍٛ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ 

 
 
أ٘ َضاع ثٍٛ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ٚزؼهك ثزفسٛش أٔ رطجٛك ْزِ اإلرفبلٛخ ٔال رزى رسٕٚزّ يٍ خالل انًشبٔساد أٔ انمُٕاد انذثهٕيبسٛخ  - 1

 األخشٖ ، ٚزى رمذًّٚ ثُبًء ػهٗ طهت يٍ أ٘ يٍ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ إنٗ ْٛئخ رحكٛى نهحصٕل ػهٗ لشاس يهضو ثًمزعٗ لٕاػذ انمبٌَٕ انذٔنٙ
نهزحكٛى ْٙ انزٙ رطجك إال إنٗ انحذ انز٘ ركٌٕ  َٕٚسٛزشالثٍٛ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ػهٗ خالف رنك فئٌ لٕاػذ  إرفبلٛخٔفٙ غٛبة أ٘ . انًطجك 

رى رؼذٚهٓب يٍ لجم انًحكًٍٛ إال إرا أػزشض أ٘ يٍ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ػهٗ ( ة)ُػذنذ يٍ لجم انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ أٔ ( أ)فّٛ ْزِ انمٕاػذ 
 .  انزؼذٚم انًمزشح 

 
خالل شٓشٍٚ يٍ إسزالو انطهت ٚمٕو كم طشف يزؼبلذ ثزؼٍٛٛ يحكى ، ٔٚمٕو انًحكًبٌ ثئخزٛبس يحكى ثبنث كشئٛس ٔٚكٌٕ يٕاطًُب نذٔنخ  - 2

 ٛئخثبنثخ ، ٔرطجك لٕاػذ انَٕٛسٛزشال نهزحكٛى انًزؼهمخ ثزؼٍٛٛ ْٛئخ يٍ ثالثخ أػعبء ثؼذ إجشاء جًٛغ انزؼذٚالد انعشٔسٚخ انخبصخ ثزؼٍٛٛ ْ
 .  انزحكٛى سٕٖ أٌ انسهطخ انًؼُٛخ انًشبس إنٛٓب فٙ ْزِ انمٕاػذ سٕف ركٌٕ األيٍٛ انؼبو نهًشكض 

 
يب نى ٚزفك ػهٗ خالفّ رمذو جًٛغ انطهجبد ٔرسزكًم كبفخ انًشافؼبد خالل سزخ أشٓش يٍ ربسٚخ إخزٛبس انًحكى انثبنث ، كًب ٚزٕجت ػهٗ  - 3

 .  ْٛئخ انزحكٛى إػطبء لشاسارٓب خالل شٓشٍٚ يٍ ربسٚخ رمذٚى انطهجبد انُٓبئٛخ أٔ ربسٚخ لفم انًشافؼبد أًٚٓب ٚكٌٕ الحمًب 
 
يصبسٚف انشئٛس ٔانًحكًٌٕ اٜخشٌٔ ٔركبنٛف اإلجشاءاد األخشٖ رذفغ يٍ لجم انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ثبنزسبٔ٘ إال أَّ ٚجٕص نٓٛئخ  - 4

 .انزحكٛى إرا اسزُسجذ رنك أٌ رأيش ثأٌ ٚذفغ أحذ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ َسجخ أػهٗ يٍ انزكبنٛف 



 

:آلّياث فّض الّىزاعاث بيه الّدول  

اتفاليت البحريه و اليمه ( حاالث خاصت) تعييه المحكمت   
 
 



 

:آلّياث فّض الّىزاعاث بيه الّدول  

اتفاليت البحريه و اليمه ( حاالث خاصت) تعييه المحكمت   
 
 



 

 

 قرار الوحكوت

هلزم وًهائي   
 

ٔركٌٕ رهك . ػهٗ ْٛئخ انزحكٛى أٌ رزخز لشاسارٓب ثأغهجٛخ األصٕاد • 

ٔٚزحًم كم طشف يزؼبلذ . انمشاساد يهضيخ نكال انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ 

ركبنٛف انًحكى انًؼٍٛ يٍ لجهّ ٔيًثهّ فٙ اإلجشاءاد انزحكًٛٛخ ، 

ٔٚزحًم انطشفبٌ انًزؼبلذاٌ ركبنٛف سئٛس ْٛئخ انزحكٛى ٔانزكبنٛف 

انجبلٛخ األخشٖ ثبنزسبٔ٘ ، ٔٚجٕص نٓٛئخ انزحكٛى أٌ رمشس رحًٛم أ٘ 

يٍ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ انمسط األكجش يٍ انزكبنٛف ، ٔٚكٌٕ ْزا انمشاس 

يهضيب نهطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ، ٔرحذد ْٛئخ انزحكٛى إجشاءارٓب ٔلشاسارٓب 
 .  طجمًب ألحكبو ْزِ اإلرفبلٛخ 

 



 

 قرار الوحكوت

والقاًىى الوٌطبق   
 

 



اصلح االخطاء : الٌزاعاث بيي الدول   

 


