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 تحكيم الدولي كوسيلة من وسائل تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلميةال
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 الملخص

يسعى المجتمع الدولي إلى حل النزاعات بواسطة آليات سياسية، أو دبلوماسية أو قضائية، 

الخالفات إلى نزاعات مسلحة، من أجل الحفاظ على السلم واألمن الدوليين في العالم،  لتجّنب تطور هذه

ألّن مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمّية هو نتيجة حتمية لمبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في 

يات الدولّية تفاقوقد تم تكريس هذا المبدأ في ميثاق هيئة األمم المتحدة وغيره من االالعالقات الدولّية، 

 .بغية الحفاظ على السلم واألمن الدوليين

ونجد أّن التحكيم الدولي أّدى دوراً مهماً في تسوية المنازعات بين الدول , لما يملك من خصائص 

جعلت الدول المتنازعة تفّضل االلتجاء لهذا النوع من التحكيم باعتباره الطريقة األسهل واألسرع لحل 

األطراف في اختيار الوسيلة المناسبة لحل نزاعها , والشتراطه على مبدأ االتفاقية والرضا النزاع , وحرية 

بين األطراف المتنازعة, تحت مظلة القانون الدولى, فالتحكيم الدولي ال يملك الصفة اإللزامية المباشرة 

ن التحكيم لباحثة الى االدول المتنازعة وتوصلت ا ىنما يعتمد على مبدأ حسن النية لدلتنفيذ أحكامه ، وإ

 وجنب العالم ويالت الحروب.الدولي ساعد بحل العديد من النزاعات بين الدول ، 



 ل
 

كما استعرضت الدراسة ماهية التحكيم الدولي، وتطوره ودوره في تسوية المنازعات الدولّية، كما تطرقت 

طرقت وأنواعه , وفي النهاية تالدراسة إلى إجراءات التحكيم ومزاياه وعيوبه , واتفاق التحكيم وشروطه 

 ى ر تو  ،, مثل قضية طابا وقضية جزر حنيشالدراسة إلى قضايا تطبيقة إقليمية على التحكيم الدولي 

ان إلزامية الدول على تطبيق أحكام التحكيم الدولي ودور مجلس األمن الدولي في إلزام الدول  ةالباحث

لت الباحثة صولقد تو .الحقيقة اساس العملية التحكمية  على تطبيق أحكام محاكم التحكيم الدولّية، هو في

في و م لحل المنازعات التي تنشأ بين الدول ألهاة دا أصبح األالى اهم نتيجه وهي ان التحكيم الدولي 

المحافظة على العالقات الودية بين الدول المتنازعة حتى خالل فترة النزاع بينهم وإبعادهم عن شبح 

 حكيمفي اختيار نوع الت إرادتهم  منازعاتهم بالطرق السلمّية و ألطراف في حلادة اإر  يعكس و الحروب

من حياديته  الدول بالتحكيم الدولي، يأتية وقناع، لحل نزاعها ةالتي تراها مناسب ق في اتخاذ قراراتها بالطر و 

راء إثي فوقد لعبت قرارات محكمة التحكيم دورا  ،جراءاته إوسهولة ه صدار أحكامإبة وتميزه بالسرع

 .كما توصلت الباحثة الى اهم توصية احكامه المجتمع الدولي وقواعد القانون الدولي العام من خالل

أن تكون أحكام محاكم التحكيم حائزة على القوة القانونية الملزمة ألطراف النزاع في تنفيذ  توصي الباحثة

صادرة أسوة بالقوة القانونية ال االحكامفي الية التنفيذ وطرق الطعن ب الحكم الصادر من محكمة التحكيم

 عن أحكام محكمة العدل الدولية.
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