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 تسوية المنازعات الحدودية سلميا في إطار القانون الدولي 

 

 1إسالم راسم البياري

 2فادي عالونة
 

تتحقق التسوووووية القانونية للمنازعات الدولية عمونا نل االل اللإوى إلد إودي وسوووويلتيلل واما الق وووواى : الملخص

علد األطراف في تقدم المنازعات لتصوووووول إلد التي يعتمد  الدوليالدولي المتمثل في نحكمة العدل الدولية والتحكيم 

نازعة  بة عل األطراف المت يا بالن بل أو  يارام نل ق لذيل يتم اات بل طرف أو أكثر نل المحكميل وا قرار نلزم نل ق

وسعياً وراى تحقيق سيادة القانون بدالً نل سيادة القوةل كما أن نزاع الحدود يكتسب وساسيه ااصه نتيإة كونه نزاعا 

شب بيل نما يكون له اثره في تعكير صفو العالقات الودية بيل الدول الإوارل ولذلك نإد  نشتركةدول ذات ودود  ين

في والة تسووووية المنازعات الحدودية عبر االاتصووواا الق وووا ي لمحكمة العدل الدوليةل فال يحق ل ير الدول في أن 

لعدل الدولية بشوووووونن المنازعات الحدودية ن ا يا تكون أطرافا في الدعاوي التي ترفع للمحكمةل ويعتبر وكم نحكمة ا

غير قابل لالستئنافل ولكل يإوز اعادة النظر فيه اذا اكتشفت بعد صدوره واقعه واسمه في الدعوي كان يإ ل ا كل 

 نل المحكمة والطرف الذي يلتمس اعادة النظر.

 العدل الدوليةنحكمة  المنازعات الحدوديةل المعاادات الحدوديةلالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

Peaceful settlement of border disputes within the framework of 

international law 
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Abstract: Legal settlement of international disputes is generally achieved through the use 

of one of two means, namely, the international jurisdiction of the International Court of 

Justice and international arbitration, which relies on the parties to submit disputes to reach 

a binding decision by one or more arbitrators selected by or on behalf of Border dispute 

is particularly sensitive because it is a conflict between states with common borders, 

which has the effect of disturbing friendly relations between neighboring countries. The 

jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ) is only for states to be parties to 

lawsuits filed with the Court. The ICJ's ruling on border disputes is final and cannot be 

appealed, but it may be reviewed if it is discovered after its issuance. Of the court and the 

party seeking reconsideration. 
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 مقدمه

تعتبر ننازعات الحدود نل أام المنازعات الدوليه وأدق ا في القانون الدوليل ونل اكثر المنازعات 

انتشووووووارال اذ تعتبر االسوووووواع الذي تقوم عليه اغلب المنازعات الحالية بيل الدول )وسوووووولل  الدولية

عديده لتسوووويت ا سوووواى سووولميا أو عل طريق االكراه (. لذلك فقد عرفت اذه المنازعات طرقا 1998

 م(.1997)أبو ايفل 

ولذلك تعتبر ننازعات الحدود نل أاطر المنازعات الدولية وأكثراا نساسا بالسلم واألنل الدولييلل 

وتمكل الخطورة في اذا النوع نل المنازعات بيل الدول المتإاورة في ا يثيره نل اوتماالت الداول 

 (. 2006ررة نل النزاع المسلح فيما بين ما )الربيعيل في دورات نتك

ويمكل أن نالوظ ان اغلب اذه المنازعات تم تسويت ا عل طريق الق اى واو الطريق السلمي لحل 

بشووووووكل عام وعند النظر الد نا يثيره اذا النوع نل المنازعات نالوظ ان اذه  الدوليةالمنازعات 

 الدولةبالسوووووياده وبالتالي في تحديد االقليم الذي تمارع عليه المنازعات ذات ااميه قصووووووي لتعلق ا 

م  1979سوووويادت ال ونإد اذا في ق ووووايا ونزاعات ودود نتعدده نن ا النزاع وول طابا وفقا التفاقية 

م والنزاع االيراني العراقي وااليرانيل 1902ل والنزاع الصووووووونالي عام وإسوووووورا يلبيل نصوووووور 

في ق ووية المعبد التايلنديل اذ تعتبر االسوواع الذي نشوونت عل طريقه الد النزاع الحدودي  باإلضووافة

 (.1994الكثير نل القواعد التي استخدنت في تسوية نزاعات الحدود )عبد الروملل 

 

 أهمية البحث: 

المنازعات الحدودية لمعرفة بعض االنور نإد ان قواعد القانون الدولي العام تسووووووواعدنا في ول  

سوية  سوية ال انه في ت المنازعات الحدودية والمحاولة للتوصل إلد طرق نعينه يمكل عل طريق ا ت

النزاعات الحدودية العربية أو األجنبيةل واذا االنر يسوووووو ل كيفي التعانل نع الحدود ونع نعاادات 

 الحدود واآللية التي يمكل عل طريق ا التسوية ل ذه المنازعات.

 

 أهداف الدراسة: 

 تعرف علد نا يلي:ت دف الدراسة إلد ال

 أسباب المنازعات الحدودية وأنواع ا.  -1

 التمييز بيل المنازعات السياسيةل والحدودية القانونية  -2

 أثر المنازعات علد المعاادات الحدودية. -3

 االاتصاا الق ا ي لمحكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الحدودية. -4

 

 اإلشكالية: 

اعات تظ ر عدة إشووووووكالياتل واذا نا دفعنا الد دراسووووووة اذا ولكل عند دراسووووووة اذا النوع نل النز

علد االقليم؟  السوووويادةالموضوووووعل نل ناوية ف ل اناق فرق بيل نزاعات الحدود وبيل نزاعات ننح 

وال تعتبر القرارات الصووووووادره عل المحاكم الدوليه في نزاعات الحدود نلزنه؟ أي ال نل الممكل 

انه ال  باإلضووووافةوال اناق انثله واقعيه علد اذا التنصوووول؟  نل اذه القرارات؟ الدولةأن تتنصوووول 

 للظروف المستإدة للدول؟ المتعددةتت ير الحدود وفق المت يرات 

 المن إية المتعمدة بالبحث:  

فإن الباوثان سوف يتبعان المن ج الوصفي والمن ج التاريخي في بعض االويان لمحاولة االجابه عل 

يتناول االول ن ووومون المنازعات الدوليه في ثالثة نطالب اي نف وم  اذه االنور وذلك في نبحثيل

المنازعات الحدوديه وأسوووووباب المنازعات الحدوديه والفرق بين ا وبيل نزاع ننح السوووووياده والمبحث 

  .نحكمة العدل الدولية كوسيله سلميه لتسوية ننازعات الحدود الثاني الذي يتناول
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 المنازعات الحدوديةمضمون : المبحث األول

قبل الحديث عل ن وووووومون المنازعات الحدودية ثار االف وول أداة االعتراف بالحدود تفر  إلد  

 وج تي نظر علد النحو التالي:

األولد كانت تري توقيع وثقيه نتعددة األطراف تت ووومل الشوووروط المتفق علي ا لسوووالم عادل ودا مل 

تم توقيع اذه الوثيقة وتصووديق ال يحب تسووإيل ا لدي األنانة بما في ا ذلك طبعاً نسوونلة الحدودل ونتد 

 العانة لألنم المتحدة.

ودة إلد نإلس األنل ويعتبر  كل طرف علد  قة التي يتم توقيع ا نل  ثاني أن يإب توجه الوثي وال

 م(. 2006تنييد نإلس األنل ل ذه الوثا ق لمثابة أداى االتفاق الن ا ي المتعدد األطراف )أبو زيدل 

ل اذ تعتبر األسووواع الذي الدوليةتعد ننازعات الحدود الدولية واوده نل أام وأدق المنازعات  ولذلك 

تقوم عليه أغلب المنازعات الحالية بيل الدول. بحيث تنظر الي ا الدول بنعتباراا ننازعات تمس 

ل دول ل ولعل نصووودر وسووواسوووية واطورة ننازعات الحدود ان ا غالبا تنشووون بيواسوووتقالل اسووويادت ا 

فنن ا كثيرا نا تؤدي الد المواج ه نتإاورة يةبيل األطراف  العسووووووكريةل ونل ثم  فنن المعن . ل ذا 

المنازعات الحدوديه اي تختلف بطبيعت ا عل المنازعات الدوليه بشكل عام ذلك لألاميه التي يولي ا 

منازعات الدولية األاري القانون الدولي ل ا والتي يمكل اعتباراا االسوواع أو االم الذي تتفرع ننه ال

 (.1997)عادلل 

كما وتعد ننازعات الحدود الدوليه نل أدق النزاعات الدوليه وأكثراا اطرا علد السوووووولم واألنل 

الخاصه التي تمثل ا الحدود لكل دولهل اذ تحدد الحدود النطاق األقليمي  األاميةالدولييلل وذلك نتيإة 

الدااليه ونل انا تنتي اامية تسوووووووية اذه النزاعات وفقا لكافة الدول ونل ثم تحدد اطار سوووووويادت ا 

م(. ونل 1994للقانون الدولي تفاديا للصووراعات المسوولحه وتحقيقا للسوولم في رل الشوورعية )شوو ابل 

أجل اذا االنر ول وووخانة االاميه التي يت ووومن ا ن ووومون النزاعات الدوليه الحدوديه فنننا سووووف 

 نتناوله في ثالثة نطالب كما يلي 

 لمطلب األول: طبيعة المنازعات الحدودية.ا

 المطلب الثاني: أسباب المنازعات الحدودية.

 المطالب الثالث: الفرق بيل المنازعات الحدودية واإلقليمية.

 

 المبحث األول: طبيعة المنازعات الحدودية

ال وووى  وعند دراسووة اذه الطبيعة للمنازعات الحدودية نرااا تتإسوود في عدة انور نحاول ان نسوول 

 علي ا وفق التقسيم التالي:

 المطلب األول: مفهوم المنازعات الحدودية.

 المطلب الثاني: أنواع المنازعات الحدودية.

 المطلب الثالث: أثر المنازعات على المعاهدات الحدودية.

 الفرع األول: مفهوم المنازعات الحدودية

 ل المتإاورة بشنن الحدود المشتركة بين ايقصد بنزاعات الحدود تلك الخالفات التي تحدث بيل الدو

وال يختلف نزاع الحدود نل ويث طبيعته عل غيره نل النزاعات الحدوديةل ويث كون ا االفا بيل 

 شووووخصوووويل نل أشووووخاا القانون الدولي وول نسوووونلة نل نسووووا ل القانون أو الواقع )عبد الروملل

 .م(1994

قه  ناه الق ووووووواى والف لذي يتب لدولييلواذا او المف وم ا نافروناتس  ا ية  لدوليل ففي ق وووووو للنزاع ا

اغسطس عام  3في وكم ا الصادر في  الدا مةواألنتيازات في فلسطيل قررت نحكمة العدل الدولي 

مل أن النزاع الوودولي او األاتالف وول نقطووه في القووانون أو في الواقعل واو االف في 19924

 م(.1994)عبد الروملل  وج ات النظر القانونيه أو في المصالح بيل شخصيل
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ولكل واليت ا  وإن اللإوى إلد نحكمة العدل الدولية لحل النزاعات الدولية نل قبل الدول ااتياريل

شمل جميع المسا ل المنصوا علي ا بصفة  شمل جميع الق ايا التي يعرض ا المتقاضونل كما ت ت

 م(.2015مول ب ا. )اليفةل ااصة في نيثاق األنم المتحدةل أو في المعاادات واالتفاقيات المع

وقد جرت نحكمة العدل الدولية علد اذه الوتيرةل ففي ق ووية اوتإاز الطاقم الدبلوناسووي والقنصوولي 

م انعقاد ااتصووووواصووووو ا بنظر 1980نايو  24للواليات المتحدة في ط رانل قررت اذه المحكمة في 

ية بيل الواليات المتحدة األنريكية وايران نظرا لخرق األاير نا للعالقات الق وووووو فاقية في ة اوكام ات

مل وتطبيقا لمقت ووويات 1963م واالتفاقية الخاصوووة بالعالقات القنصووولية عام 1961الدبلوناسوووية لعام 

البروتوكوليل االاتياريل بيل كل النزاعات التي قد تنشوووون عل تطبيق أو تفسووووير ااتيل االتفاقيتيلل اذ 

الف قانوني أو واقعي ينشووووووون نزاعا دوليا الصوووووووت المحكمة إلد ان ادعاى اود الطرفيل بوجود ا

تالي ينعقد ااتصووووووواا المحكمة طبقا لهل وذلك دون انتظار إلقرار نل الطرف االار بوجود  وبال

 م(.2004نزاع دولي )أبو الوفال 

لذي صووووووودر عل ذات المحكمه في  تا ي ا م والخاا بمدي التزام 1988ابريل  26وفي الرأي االف

بالداول في التحكيم لحل المنازعات التي قد تنشووووووون بين ا وبيل ننظمة  الواليات المتحده األنريكيه

م 1947يوينو عام  26األنم المتحده بشنن تطبيق أو تفسير أو تفسير اتفاقية المقر الموقعه بين ما في 

وذلك بمناسوووبة اصووودار الواليات المتحده لقانون نكافحة االنشوووطه  االتفاقيةنل اذه  21وفقا للتقسووويم 

م الذي يترتب عليه ضوووومان نسووووا ل ااري. وننح ننظمة التحرير الفلسووووطينيه 1987يه لعام األرااب

. ونندوبي ا في االوتفار بنية نسووواكل او ننشووو ت او ةالمتحددلألنم  العانة الإمعيةكمراقب دا م لدي 

داول اقليم الواليات المتحده ل رض التمثيل او و ووووور الإلسوووواتل بحث رف ووووت المحكمه وإت 

بدعوي ان ا لم تكل  الواليات عدم وجود نزاع بين ا وبيل ننظمة األنم المتحدة  المتحده االنريكيه ب

الإبريةل وذابت المحكمة إلد ان نإرد  بالقوةانذاق قد شوووووورعت بعد في تنفيذ القانون المشووووووار اليه 

نريكيه االاتالف في وج ات النظر بيل الطرفيل بوجود نزاع وطبقا ل ذا تلتزم الواليات المتحده األ

 .المتحدةبوصف ا طرفا في االتفاقيه بالداول في التحكيم لحل المنازعات بين ا وبيل األنم 

وكانت نحكمة العدل الدولية قد اسوووتقرت علد رأي ا في نا الصوووت اليه بشووونن جنوب غرب افريقيا 

م ويث ذابت إلد أن نإرد ت اير نسوولك األطراف 1962ديسوومبر عام  21في قرارااا الصووادر في 

في اتفاقيه نعينه يظ ر بوجود نزاع زكذلك الصت في ق ية شمال الكانيرون بيل المملكه المتحده 

 م(.1994م )ش ابل 1963ديسمبر عام  3والكانيرون في وكم ا الصادر في 

واذا كله اي وووووا يصووووودق فيما يتعلق بمنازعات الحدود الدولية. ف ي نوع نل اذه المنازعات الدوليه 

ل الصلةتفسير سندات الحق الخاصه بتعييل وترسيم اذه الحدود بيل الدول ذات  تنشن وول تطبيق أو

لذا فمل الصحيح في تقديرنا نا يذاب اليه بعض الفقه في أن ننازعات الحدود الدوليه تقت ي بوجود 

. نما يثير عادة العديد نل نسووووووا ل االدعاىنحل  المشووووووتركةوقوق له وول بعض المناطق الحدود 

لواقع نما يتطلب وسووومه درى لما ي دد السووولم واألنل الدولييل ويعكر صوووفو الحيا الدولية القانون أو ا

 م(.1999)طهل 

وال الب بحكم طبيعة األنور أن تتزانل نزاعات الحدود الدوليه نع وجود ادعاىات نتعارضووووووه بيل 

بيل  األطراف بشووووونن ا نثال ذلك نزاع الحدود المصووووورية اإلسووووورا يلية وول بعض عالنات الحدود

البلديل والمعروف بنزاع طابال اذ نشوووووون بيل البلديل نتيإة وجود ادعاىات نتعارضووووووه وول تحديد 

ل فقد جاى في االتفاقيه ان الحدود الدا مه بيل نصوووووور واسوووووورا يل اي الحدود الحدوديةبعض النقاط 

 م(.. 1994الوليه المعترف ب ا بيل نصر وفلسطيل تحت االنتداب )عبد الروملل 

لك فقد تشووووكلت لإنه نشووووتركه نل نندوبيل نل البلديل وفقا للماده الربعه نل االتفاقيه وذلك وطبقا لذ

بوريفة تنظيم تعليم عالنات الحدودل اال ان اذه اللإنه اثناى قيان ا بعمل ا لم يتسوووووول ل ا االتفاق علد 

ل ونالوظ عالنه 100تعييل بعض نواقع العالنات علد طول ا  الحدودل والذي يبلغ عدداا قرابة 

م وافق الطرفان علد اوالة المسوووا ل المعينه ذات الصوووله الجراى يتفق 1982ابريل عام  25انه وفي 
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عليه نل شوووووننه التوصووووول الد قرار كانل ن ا ي وفقا للماده السوووووابعة نل نعاادة السوووووالم )الونيسل 

 م(.1993

ليه بشووكل عام والمنازعات ويمكل القول اي ووا بشووكل عام وبناى علد نا تقدم ان كافة النزاعات الدو

الحدوديه بشوووووكل ااا تتميز بالطابعيل القانوني والسوووووياسوووووي نعا وال يمكل االدعاى طبقا لذلك ان 

بع ووو ا ال يخ وووع الوكام القانون واال انطوي ذلك علد انكار فكرة القانون الدولي ذات ال وتصووودق 

تخ ووع لحكم القانون الدوليل في وق كافة ننازعات الحدودل ف ي ننازعات نوضوووعيه  النتيإةاذه 

اووذه القوواعووده وفق نووا  تتوونثرودون النظر الد البواعووث التي التي تكمل وراى اووذه المنووازعوواتل وال 

ذكرناه بمإرد لإوى بعض الدول المتنازعه الد الوسووا ل السووياسوويه لحل تلك المنازعات التي تحدث 

 فيما بين ا.

م في ق ووووية الإرف 1982فبراير عام  24في  فقد قررت نحكمة العدل الدولية في وكم ا الصووووادر

القاري بيل ليبيا وتونس نل اجل تعييل الحدود البحريه التنازع علي ا بيل الدولتيل ولتحديد القواعد 

( نل النظام االساسي 1ل38واجبة التطبيق ان ا نلتزنه باستعمال ا المصادر التي تق ي ب ا الماده )

ون الدولي كما يعترف ب ا الفقه والق ووواى الدولي بصوووفه عانه للمحكمةل أي المصوووادر الشوووكلية للقان

م في نزاع الحدود بيل بوركينا 1986والد نفس المعند اشارت ذات المحكمه ي وكم ا الصادر عام 

فاسوووو ونالي وقد تنبنت المحكمه اذا المف وم في كافة النزاعات التي عرضوووت علي ال اذ انه عادة نا 

المحكمه اال بعد فشل الوسا ل غير الق ا يه في وسم ا وبالتالي وجود ال تصل اذه المنازعات الد 

نحل النزاعل كما ونإد انثله عل اذا الق وواى في التعريف  المسوونلةنوع نل الخالف السووياسووي وول 

ابريل  21في ق ية وق المرور االاراضي ال نديه بيل ال ند والبرت ال وذلك في الحكم الصادر في 

شاب ةنل الق ايا م وغيراا 1960لعام  بصفه ااصه  الدوليةوعادة نا تحظد نزاعات الحدود  .المت

في  المتنازعةبناميه نظرا ألتصووال ا بالمصووالح االسووتراتييإيه واالقتصوواديه واالجتماعيه لألطراف 

غالب االووالل ونع اذا ف ي اكثر المنازعات الدوليه في والة ودوث نزاع بشووووووونن الحدود البريه 

ستمراراا في تعكير صفو العالقات والبحريه ا وع سببه ا سويه الق ا يه نظرا لما يمكل ان ت ا للت

 بيل الدول المتإاورة. الدولية

ونزاع الحدود بوصوووفه نزاعا دوليا يإب ان تتوفر فيه عدة نقونات تإعل ننه يحتل نكانا بارزا بيل 

 المنازعات الدوليه االاري واذه المقونات اي: 

وأن كان ينصب بشكل اساسي علد تحديد المسار الصحيح للخ  الفاصل بيل  : ان نزاع الحدودأوال

دولتيل فننه يت ووومل بال وووروره ادعاىات نتعارضوووه وول السوووياده علد المناطق الإ رافيه الواقعه 

 علد جانبي ا  الحدود نوضوع النزاع.

سند القانوثانيا سير ال سي علد تف سا شئ لخ  : ان نزاع الحدود بوصفه نزاعا ينصب بشكل ا ني المن

الحدود نوضوووع النزاع فننه يدال ضوومل طا فة المنازعات القانونيه والتي يإب تسووويت ا نل االل 

العمليه في اذا الخصووووووا تفيد بنن الدول اويانا نا تف ووووول  الخبرةاعمال اوكام القانونل أن كانت 

ي بعيدا عل أوكام تسوية بعض اذه النزاعات عل طريق الوسا ل السياسيه للتوصصل الد ول توفيق

 القانون.

: نزاع الحدود يكتسووب وسوواسوويه ااصووه نتيإة كونه نزاعا ينشووب بيل دول ذات ودود نشووتركه ثالثا

نما يكون له اثره في تعكير صفو العالقات الوديه بيل الدول الإوار ونل اذا فننه يإب تلمس تسوية 

سول الإوار بيل اذه الدولل ووتد النزاع الحدودي سولميا دون ارجاى وفارا علد اوجه الصوداقه وو

نقاط تالقي وتعاونل واال تكون نصوووووودرا دا ما للتوترل وأايرا يإب القول بنن  الدوليةتكون الحدود 

اتخاذ التريث وتحري الدقه في وصووووووف االف نا وول الحدود بننه نزاع ودودي بالمعند الدقيق 

يه يإب للكلمة ان يتوفر نعه بعض الدال ل التي علد ل فالنزاع الحدود ك يره نل المنازعات الدول

ضووووو  ا يمكل القول بنن االفا نا في وج ات النظر يرقد الد نرتبة النزاع بمعناه الدقيق )شوووو ابل 

 م(.1994
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 المطلب الثاني: أنواع منازعات الحدود

ويث اجمع الفق اى علد تقسووووويم ننازعات الحدود الد اربعة انواع ر يسووووويهل نشووووويريل بذلك الد ان 

 تقسم إلد:  رةالمعاص اليونيةعات الحدود التي يمكل ان تنشن في الحياه نناز

ننازعات تنشوون بخصوووا ودود غير نعترف ب ا سووواى كان قد تم تعيين ا أو ترسوويم ا ولكن ا  اوال:

غير ثابته في سند اتفاقيل ويدال في اطار اذا النوع نل المنازعات نعظم المنازعات االقليميه التي 

ول االسووووتعماريه بخصوووووا تقسوووويم نناطق النفوذ في كل نل اسوووويا وأفريقيا )وسوووولل ثارت بيل الد

1998.) 

: ننازعات تطرأ بخصوا نا يعرف بالحدود الواقعيه سواى كانت اذه الحدود ثابته في نعااده ثانيا

او نبينه علد اريطه او كانت نرسووووونه علد اآلار ولكل شوووورعية اذه الحدود تكون نحل ننازعه 

واوده نل االطرافل والواضووووووح ان اذا النوع نل المنازعات يثور غالبا بخصوووووووا  ج ةنل قبل 

عل االسوووتعمارل واي التي قانت علد تعيين ا وترسووويم ا الدول االسوووتعماريه دون  الموروثةالحدود 

ل وقد إنشوا  اادند نراعاه لمصوالح الشوعوب والمسوتعمرات ودون اية نشواركه نل اذه الشوعوب في 

الإديده اذه الحدود بالرضووا والقبول بينما رف ووت ا البعض االار لتعارضوو ا نع القت بعض الدول 

نصوووووووالحه واالنثله علد اذا النوع نل الحدود كثيره ونتنوعه نذكر نن ا النزاع بيل الصووووووونال 

وجيران ال وتنكيداا الدا م علد عدم اعتراف ا بحدوداا التي لم يراعد في ترسوووووويم ا ادند اعتبار 

 .والإ رافية ةالعرفيللعوانل 

ننازعات تطرأ في والة وجود ادعا يل نتعارضوويل لموضوووع ا  الحدود وغالبا نا ينشوون نثل  ثالثا:

نديل نختلفيل التعييل للحدودل وفي اذه  ال يتعلق  الحالةاذا النوع نل المنازعات نتيإة وجود سوووووو

واجب التطبيق لتعييل ا  النزاع بالتوصل إلد التفسير الصحيح لسندات الحدود. ولكنه يتعلق بني ما 

الحدود الصحيحل ونل انثلة ذلك النزاع النزاع الحدودي بيل الصيل وال ند علد ودوداما المشتركه 

 في الشمال الشرقي والشمال ال ربي نل ال ند.

ننازعات تثور بخصووووا ترسووويم الحدود علد الطبيعه علد الرغم نل اتفاق االطراف علد رابعا: 

سند المنشئ للحدود ليس نحل الحدود وفقا لما او ن سند القانوني المنشئ ل ا. فال نصوا عليه في ال

االف في اذا النوع نل المنازعات ولكل الخالف يتعلق بوضع نصوا وبنود اذا السند نوضوع 

ل ويرجع اذا النوع نل المنازعات نل بيل اسووباب ااري كما الطبيعةالتنفيذ عند ترسوويم الحدود علد 

الزنني بيل عملية تعييل الحدود وترسووويم ال ونل انثلة اذا النوع نل المنازعات سووونري الد التباعد 

المنازعات بيل كممبوديا وتايلند وول ننطقة المعبدل وكذلك بيل تشوووويلي واألرجنتيل وول سوووولسوووولة 

 م(.1991جبال االنديزل وأي ا النزاع بيل نصر وإسرا يل وول ننطقة طابا )بدر الديلل 

اى تعلق االنر بنزاع وول الحدود البريه او الحدود البحريه فنن نف وم النزاع ويمكل القول انه سووووووو

لة  لدو يه ا مارع عل لذي ت كاني ا بالحيز الم حالتيل يتعلق  تا ال فالنزاع في كل ودال  حدودي يبقد وا ال

نظاار سيادت ا. وقد أكدت نحكمة التحكيم التي انيطت ب ا ن مة الفصل في نزاع ودود البحريه بيل 

والسوووووون ال وبيسوووووواو علد اذا المعندل عندنا قررت انه سووووووواى تعلق االنر باإلقليم البري أو  غينيا

االن ار أو البحيرات أو االقاليم البحرية فننه ال يوجد نبرر القانة نظم قانونيه نختلفه للحد الدولي 

ميز بيل الد اننا نإد الفقه يعود اي ووووووا للت باإلضووووووافةوسووووووب العنصوووووور المادي الذي يعيل فيهل اذا 

ل وذلك كفرع نل نبدأ عام السووووووياسوووووويةالمنازعات الحدودية إلد المنازعات القانونية والمنازعات 

 م(.1991بالتمييز بيل المنازعات بشكل عام )بدر الديلل 

ونعند ذلك ان الخالفات القانونيه اي فق  التي تقبل الحل عل طريق الق ووووووواى الدولي أي التحكيم 

التي ت ووم نسووا ل ذات ااميه ويويه للدوله نحل  السووياسوويةالدولي والق وواى الدوليل وأن الخالفات 

لك لدول ت حدود بيل ا نازعات ال حال ن عة ال ياده ونن ا بطبي باالسووووووتقالل والسوووووو قه  نازعات نتعل  ن

ل الدوليةالمنازعات السووووياسوووويه ال تصوووولح للحل بالطريق القاضى الدولي أي التحكيم ونحكمة العدل 

ويإب ان يلتمس اطراف ا تسووووووويت ا عل طريق الوسووووووا ل السووووووياسوووووويه لحل المنازعات الدوليه نثل 
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هل المفاوضات والمساعي الحميده والتوفيق وغيراا نل وسا ل او اللإوى إلد المنظمات الدولية )فود

1980.) 

 

 المطلب الثالث: أثر المنازعات على المعاهدات الحدودية

كل نعااده دوليه تبرم تحت شوورط ضوومني فاسووق او بقاى االوضوواع واالووال التي ابرنت في ا علد 

وال ا فاذا ت يرت اذه األووال واألنور ت يرا جواريا كان نل شووووووننه ت ديد وجود اود األطراف أو 

الحه الحيوية وأدي إلد ت يير نطاق االلتزانات والتي لم تزل بعد في الحاق اضوووورار جسوووويمه بمصوووو

نرولة التنفيذ وأصووووبحت شووووديدة الوطنة علد الدول الطرف في المعاادة بصوووووره ن ايره تمانا عل 

الصووووووورة التي بدأت ب ا عند التعاقد جاز ل ذه الدولة ان تطلب وفق العمل بالمعاادة أو ان ا  ا وذلك 

ولة االاري. فال بد ان يكون الت يير جواريا وتد ال ي دد القيمة القانونية للمعاادات باالتفاق نع الد

الدولية وي دد االستقرار والسلم الدولييل وكذلك يإب ان تكون اذه الت ييرات غير نتوقعه عند ابرام 

 م(.1997ل المعاادة )ابراايم

ويعتبر اذا الشرط ال مني الذي يوجب االوضاع علد وال ا نل الشروط الموضوعيه التي تق ي 

ل وبموجب اذا المعاادةل والتي ال تسووووووتند الد ارادة الطرفيل في العانة الدولية العرفيةب ا القواعد 

عو الشوورط يكون نل وق نل يتعذر بالظروف في الت يير الإواري في رروف ابرام المعااده ان يد

 الطرف االار الد ان ا  ا او تعديل ا ولكنه ال يتخذ قرارا ننفردا بالتنصل نن ا.

اال انه نل الخطوره جدأ تطبيق اذا الشوووووورط او تعميم تطبيقه علد جميع انواع المعاادات وأول ا 

ل ويث لو اتبعنا اذا الشرط المؤسس علد بواعث ناديه وسياسيه وأقتصاديه الدوليةنعاادات الحدود 

ننه يإب علينا المطالبه بتعديل ودود جميع الدول الموجوده في القارات الخمسوووووه الن نصوووووالح كل ف

دوله وننازعات ا تت ير كل يومل والظروف واالووال ال تبقد علد والل واذا نا أكدته نحكمة العدل 

ث قالت ) م في ق وووية المعبد بيل كمبوديا وتايلند وي1962يونيو  15العليا في قرارااا الصوووادر في 

)ال يمكننا ان نطلب قانونا تعديل الحدود لمإرد ان اقليم يقع في الحدود قد ر ر وأصووووووبح اانا في 

 ويل ان ااميته لم تكل نعروفه او نشكوق في ا عند ابرام المعاادة المنظمة للحدود((.

ولي نل بحيث أن تطبق اذا الشوووورط يتنافد نع اسوووواع األاداف التي يسووووعد الد تحقيق ا القانون الد

ل الن اإلقليميةاالل نعاادات الحدود وأاما اسووووتقالل كل دوله وصوووويانة اراضووووي ا وكفالة سوووويادت ا 

تتفرع نل جواراال ل ذا نإد نعارضه شديده العمال اذا النص العرفي نل  للدولة اإلقليمية السيادة

 قبل فق اى القانون الدولي العام.

برر ال اى المعااده او النقص نل اوكان ال اذ ان ل ذه ونما ال شوووك فيه ان كل ت ير في الظروف ال ي

المعااده تبرم لتحكم عالقات الدول في المسووووووتقبل وال بد نل قدر الثبات ل ال وبعباره ااري يمكل 

القول انه عندنا تتبدل الظروف التي عقدت في رل ا المعااده تبدال جواريا وأسوووووواسوووووويا نل الناويه 

لمنطق ان يسوووووتمر المديل نل تحمل اعباى ال طاقة له ب ا وال قبل الموضووووووعيه بحيث ينبد العقل وا

يإعل المديل في  الذيوسوووووبب ذلك الت يير الحاصووووول انا يمكل القول بتطبيق اذا النصل انا الت ير 

 والة ضعف عل قدرته علد الوفاى بااللتزانات فنن ذلك يدال في النطاق العادي لألنور.

يمكل ان يحصووووووول علد نعاادة الحدود يمكل ان يحصووووووول ولكل كما ويمكل القول ان الت ير الذي 

 62ل ول ذا نإد ان الماده السوووووابقةونعاادة الحدود  القديمة االتفاقيةبشوووووروط عقد اتفاقيه جديده تل ي 

 نل اتفاقية فينا جاىت بعدة شروط ألعمال اذا االنر وإنكانية تعديل المعاادة بشروط.

 المعاادةتي كانت نوجوده في لحظة ابرام أن يكون الت ير ننصبا علد الظروف ال. 

  .أن يكون الت يير جواريا 

 .ان يكون الت يير غير نتوقع نل قبل االطراف 

  ان يكون وجود اذه الظروف والتي ت يرت قد شووووكل اسوووواع الرضووووا لالطراف عند قبول م

 .المعاادةابرام 
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 طاق االلتزانات ان يكون نكل شووووونن اذا الت يير أن يؤدي الد تعديل اسووووواسوووووي في ندي ون

 .للمعاادةالوجب تنفيذاا طبقا 

م(. والحكمة نل ذلك اي تفادي ان 1997كما ونإد ان اتفاقية فينا ال تسووووومح اطالقا للدول )ابراايمل 

سالم الدولي ااضعا للتقدير الشخصي لدوله او نإموعة   ددول. بمعنيكون نصير ودود الدول وال

في نعاادة ودوديه فنن ا تشكل وصفا قانونيا ثابتا ونصيراا ال انه عندنا يتم تحديد الحدود األقليميه 

يرتب  بمصوووووير المعاادة التي اوجدت ال اذ تبقد اذه الحدود قا مه قا مه وال يطرأ علي ا أي ت يير اال 

اذا تم ابرام نعااده ودوديه جديده وددت الحدو بشووووووكل جديد وبنتفاق الطرفيل فنن الحالة اذه تل ي 

. كما ال تؤثر والة الحرب وال انت ا  ا او والة االوتالل الحربي علد القديمة ديةالحدو المعاادة

 . المحتلةو أ المحتلةالحدود الدوليه للدول سواى الدول 

وأايرا يمكل القول انه ال يإوز لدوله االستناد الد نظرية البعد الإواري في الظروف وذلك كسبب 

 كانت اذه المعاادة ننشنة لحدود.ألن اى المعااده او االنسحاب نن ا اذا 

 

 محكمة العدل الدولية كوسيله سلميه لتسوية منازعات الحدود المبحث الثاني:

تمثل نحكمة العدل الدولية األداة الق ا ية الر يسية لألنم المتحدةل وتباشر ن ان ا وفق نظام أساسي 

سي يعتبر جزى ال يتإزأ نل الميثاقل وتؤدي ع ووية االنم المتحدة تلق ا يا إلد ع ووية النظام االسوا

 للمحكمة )نيثاق األنم المتحدة(. 

وقد أجاز نيثاق األنم المتحدة للدول التي ليسووووووت اع وووووواى في االنم المتحدة ان تن ووووووم الد النظام 

االسوووواسووووي لمحكمة العدل الدولية بشووووروط تحدداا الإمعية العانة لكل واله بناىا علد توصوووويه نل 

لنظام االسوووواسووووي للمحكمة وق التقاضووووي انام المحكمة للدول التي ليسووووت نإلس االنلل كما أجاز ا

ع وووا في االنم المتحدة. أو في النظام االسوواسووي للمحكمة وفق الشووروط التي يحدداا نإلس االنل 

 م(.2015)اليفةل 

وفي دراسووة نحكمة العدل الدولية فنننا سوووف نقوم بالتركيز فق  نا يخص اذه المحكمة ودوراا في 

المنازعات الحدودية فق  واو نا يتطابق نع العنوان االسوووووواسووووووي للبحث دون التفرع في  تسوووووووية

 ااتصاصات المحكمة وأنور تفصيليه اوري تتعلق ب ال وذلك وفق القسيم التالي:

 المطلب األول: االاتصاا الق ا ي للمحكمة.

 المطلب الثاني: القانون الذي تطبقه المحكمة.

 ة.المطلب الثالث: وكم المحكم

 المطلب الرابع: تنفيذ وكم المحكمة.

 

 المطلب األول: االختصاص القضائي للمحكمة

نإد االاتصووووووواا الق وووووووا ي لمحكمة العدل الدولية للدول ووداا الحق في أن تكون أطرافا في 

الدعاوي التي ترفع للمحكمةل نما ي لق اآلليات القانونية المتاوة لألشووخاا القانون الدولي األاريل 

المنظمووات الوودوليووة اللإوى إلد نحكمووة العوودل الوودوليووةل ولووذلووك فال يحق ل ير الوودول ان تكون نثوول 

أطراف في اووذه المحكمووة وفي الوودعوواوي المرفوعووة لوودي اووذه المحكمووةل واالصوووووووول في أن اووذا 

إاى إلد  نازعة علد االلت لدول االطراف المت قت ا بت اال اذا واف ياري وال يث نه اات االاتصووووووواا ا

 اذه الموافقة ثالثة اشكال: المحكمة وتناذ

: قبول اطراف النزاع بموجوب اتفواق اواا اووالوة نزاع قوا م بين موا الد المحكموة وتمثول اوذه اوال

االتفاقية االسووواع الذي عرضوووت بموجبه اغلب ننازعات الحدود وننازعات السووويادة اإلقليمية علد 

 نحكمة العدل الدولية.

(. وق ووووووية اقليم 1953ل الدوليةوي نحكمة العدل وودث اذا في ق ووووووية ننكير وأيكري وع )فتا 

الحدود بيل اولندا وبلإيكيا والقصووووة الخاصووووة بقرار تحكيم الحدود بيل اندوارع ونيكاراجوا الذي 

م وق وووية تحديد ودود الإرف القاري في بحر الشووومال بيل المانيا 1906اصووودره نلك اسوووبانيا عام 
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اويه ااريل وكذلك تحديد ودود الإرف القاري بيل االتحادية نل ناويه والدنمارق واولندا نل ن

 (.1988ليبيا وتونس )طهل

النص في اتفاقيه ثنا يه او جماعيه علد ان تحال الد نحكمة العدل الدولية اية ننازعات تثور  ثانيا:

م 1965يوليو عام  7نستقبال بشنن تفسير اذه االتفاقيات او تنفيذاال ونل انثلة اذه االتفاقيات اتفاق 

نل اذا االتفاق علد )  22فقد نصووت المادة  بيل الكويت والسووعودية بشوونن تقسوويم المناطق المحايدةل

)اذا نشوون االف في تفسووير اذا االتفاق او تطبيقه او في الحقوق أو االلتزانات الناشووئة والمترتبة في 

لتسوية المنازعات  ذنة أي نل الطرفيل المتعاقديل فنن ما يسعيان لتسوية ذلك الخالف بالطرق الودية

بما في ذلك االلتإاى الد الإانعة العربيةل واذا نا تعذر التوصوول ال تسووويه بالطرق السووابقة يعرض 

الخالف علد نحكمة العدل الدولية ـوووووووو ويفصووول الطرفان المتعاقدان االاتصووواا االلزاني لمحكمة 

اذا انتنع اود الطرفيل العدل الدولية في اذا الخصووووا((. ونصوووت كذلك اذه المادة اي وووا علد انه 

لذي يصووووووودر عل اذه المحكمةل فللطراف اآلار ان يتحلل نل اوكام  يذ الحكم ا قديل عل تنف المتعا

م بيل السووووووودان 1974نايو عام  16كما ووردت ناده نماثله ل ذا في االتفاق الذي ابرم في  االتفاق.

يعية في نا تحت قاع البحر االومر والمملكة العربية السعودية بشنن االست الل المشترق للثروة الطب

نل االتفاق علد )اذا نشووون االف عل تفسوووير اذا  16المتصووولة المشوووتركة بين مال فقد نصوووت المادة 

االتفاق أو في تطبيقه أو في الحقوق وااللتزانات الناتإة عنه والمترتبة في ذنة أي الحكونتيل فنن ما 

ذلك يعرض الخالف علد نحكمة العدل الدوليةل  يسووووعيان لتسوووووية ذلك بالطرق الودية واذا نا تعذر

 (.2016وتقبل الحكونتان االاتصاا االلزاني لمحكمة العدل الدولية في اذا الخصوا( )العبريل

قبول اطراف النزاع لالاتصوووووواا االلزاني لمحكمة العدل الدولية وذلك بإصووووووداره اعالنات ثالثا: 

نل الميثاق نل  36/3نإلس األنل بموجب المادة بموجب البند االاتياريل ولذلك ال تعتبر توصووووية 

نصت أن لمإلس األنل واو يقدم توصياته وفقا  36/3واالت الوالية الإبرية علد المحكمةل فالمادة 

أن  -بصوووووفة عانة  -ل ذه المادة أن يراعي أي ووووواً أن المنازعات القانونية يإب علد أطراف النزاع 

 ً  ألوكام النظام األساسي ل ذه المحكمة. كما الرأي المفصل يعرضواا علد نحكمة العدل الدولية وفقا

لسبعة ق اه نحكمة العدل الدولية في ق ية نمر كورفول تبند نفس اذا الموقف وذلك باالستناد إلد 

نل النظام االسوووووواسووووووي  36/2م. والمادة 1948نإموعة وأوكام وفتاوي نحكمة العدل الدولية لعام 

للدول االطراف في النظام االسووووووواسووووووي ان تقدم في أي وقت بنن ا للمحكمة وفق اذه المادة يإوز 

بمقت ووود تصوووريح ا اذا ودون الحاجه الد اتفاق ااال نا يتخذه المتنازعون نل إجراىات سوووابقة 

قا م بين م. )نيثاق األنم المتحدةل  م(. كما أن تقر المحكمة بواليت ا الإبرية في 1945لحل النزاع ال

قا نازعات ال اذه نظر جميع الم نت  كا بل االلتزام نفسوووووووهل نتد  له تق ية التي تقوم بين ا وبيل دو نون

 المنازعات القانونية تتعلق بالمسا ل التالية:

 .تفسير نعااده نل المعاادات 

 .اية نسنلة نل نسا ل القانون الدولي 

 .تحقيق واقعه نل الوقا ع اذا نا ثبتت ان ا كانت ارق اللتزام دولي 

 د انت اق االلتزام الدولي وندي اذا التعويض.نوع التعويض المترتب عل 

وقد تصدر التصريحات بقبول االاتصاا االلزاني للمحكمة نطلقه أو نصحوبه بتحفظات أو نقيده 

 م(.1946بمده نعينه )النظام األساسي لمحكمة العدل الدوليةل 

اري اال انه لم وعلد الرغم في ان اكثر نل اربعيل دوله قد أصودرت تصوريحات بموجب البند االاتي

تعرض للمحكمة علد اذا االسووووواع سووووووي ق وووووية ودود واوده اال واي ق وووووية المعبد ووتد اذه 

ية فقد طعنت الدولة المدعد علي ا واي تايلند دون نإاخ في ااتصووووووواا المحكمة ولعل  الق وووووو

ب التحفظات والقيود التي تلحق بالتصووريحات التيس تصوودر بموجب البند االاتيار ي نل بيل االسووبا

وجدير بالمالوظة ان أي نل  .ةالتي جعلت الدول تف ل عرض ننازعات ا علد اساع اتفاقات ااص

التصووريحات التي صوودرت بموجب البند االاتياري لم تسووتثني صووراوة ننازعات الحدود نل قبول 
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االاتصوووووواا االلزاني للمحكمةل ولكل الحقت بعض اذه التصووووووريحات تحفظات في اسووووووتخدان ا 

ات الحدود نل قبول االاتصاا االلزاني للمحكمةل ) )المنازعات المتعلقة بالمسا ل الستبعاد ننازع

التي تدال اسوواسووا في االاتصوواا الداالي لمحكمة العدل الدولية )النظام األسوواسووي لمحكمة العدل 

 م(. 1946الدوليةل 

سووووووتخدان ا وبما أن ننازعات الحدود عاده ل ا تاريق طويلل ف ناق نوع اار نل التحفظات يمكل ا

الستبعاد ننازعات الحدود نل قبول االاتصاا االلزاني لمحكمة العدل الدوليةل فقد قصرت بعض 

الدول قبول ا علد المنازعات التي تنشووون عل اوضووواع أو وقا ع الوقه لتاريق تصوووريح قبول ال ونري 

يد اذا التحفظ عندنا قررت في بعض اوكان ا انه لكي يعتبر  ان المحكمة االت الد ود نا في تقي

 النزاع سووووووابقا علد التصووووووريح ينب ي ان تكون االوضوووووواع او الوقا ع السووووووابقة اي سووووووبب النزاع

 (.1988)طهل

 

 المطلب الثاني: القانون الذي تطبقه المحكمة

تفصوول المحكمة في المنازعات التي تعرض علي ا وفقا ألوكام القانون الدولي وتطبق في اذا الشوونن 

 نا يلي:

  الدولية التي ت ع قواعد نعترف ب ا صراوه نل جانب الدول المتنازعة.االتفاقات 

 .العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال 

 .نبادئ القانون العام التي اقرت ا الدول المتمدينة 

 لف االنم اوكووام المحوواكم ونووذااووب كبووار المؤلفيل الكبووار في القووانون الوودولي العووام في نخت

 كمصادر اوتياطيه.

ويإوز للمحكمة ان تفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل واالنصاف اذا وافق الطرفان علد ذلك. وقد 

قررت غرفة نحكمة العدل الدولية في ق وووية نزاع الحدود البريه والإزيرة البحرية بيل السووولفادور 

الد قواعد القانون الدولي والد الفقرة  نل اذا االتفاق الخاا 5واندوارسووول ان اإلشوووارة في المادة 

تسوووتبعد بوضووووخ اوتمال اصووودار أي قرار علد اسووواع لمبادئ العدل واالنصووواف  38نل المادة  1

 م(.1946)النظام األساسي لمحكمة العدل الدوليةل 

وفي ق ووية نزاع الحدود بيل بوركينا فاسووو ونالي قررت ال رفة اال تطبق نبادئ العدل واالنصوواف 

 طرفيل لم يراصا ل ا بذلك.الن ال

ولكل الطرفيل لم يعترضا علد اللإوى إلد العدالة في اطار نبادئ القانون الدوليل وشددت بوركينا  

فاسوووووو علد انه ال يوجد في نإال تحديد الحدود البريه أي نف وم نماثل لمف وم المبادئ العادلة الذي 

طق البحرية وقد وصوووفت ال رفة العدالة في اطار اشوووار اليه كثيرا القانون الذي يطبق في تحديد المنا

المبادئ القانونية القا مة بان ا العدالة التي تشووووووكل طريقه لتفسووووووير القانون وتعتبر اودي سووووووماتهل 

وأشوووارت ال رفة الد قول المحكم في ق وووية الوالية في نصوووا د االسوووماق ان المسووونلة ليسوووت نإرد 

 تطبيق.التوصل إلد ول عادل ضمل القانون الواجب ال

 

 المطلب الثالث: حكم المحكمة

يصدر وكم المحكمة بنغلبية الق اة الحاضريلل ولر يس المحكمة أو نل يقوم نقانه صوت نرجح. 

ويعتبر وكم المحكمة نلزنا بالنسوووبة لمل صووودر للفصووول بين م وبخصووووا النزاع الذي فصووول فيه 

 م(..1946)النظام األساسي لمحكمة العدل الدوليةل 

وكم المحكمة ن ا يا غير قابل لالسوووتئنافل ولكل يإوز اعادة النظر فيه اذا اكتشوووفت بعد  كما ويعتبر

صوودوره واقعه واسوومه في الدعوي كان يإ ل ا كل نل المحكمة والطرف الذي يلتمس اعادة النظرل 

ويإوز اي ووا ألي نل أطراف النزاع ان يطلب نل المحكمة تفسووير الحكم اذا ودث نزاع وول نعناه 
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وله. واذا الحكم يصوووبح نلزنا لإميع االطراف التي لإات الد اذه المحكمة لتسووووية نزاعات ا او ندل

 م(.2008والتي يكون غالبا علد الحدود كما سبق بيانه )المنزالويل 

 

 المطلب الرابع: تنفيذ حكم المحكمة

بان ينزل نل نيثاق االنم المتحدة يتع د كل ع ووووو نل أع وووواى االنم المتحدة  94/1بموجب المادة 

علد وكم نحكمة العدل الدولية في اية ق وووووويه يكون في ا طرف في ال ويملك نإلس االنل سوووووولطة 

نل الميثاق  94/2اصووودار توصووويات او قرارات لتنفيذ اوكام نحكمة العدل الدولية فقد نصوووت المادة 

مة للطرف علد )اذا انتنع اود االطراف في ق يه نا عل القيام بما يفرضه عليه وكم تصدره المحك

ول ذا المإلس اذا رأي ضوورورة لذلك ان يقدم توصووياته أو يصوودر  لنلاآلار ان يلإن الد نإلس األ

 قرارا بالتدابير التي يإب اتخاذاا لتنفيذ اذا الحكم.

وقد الوظت غرفة نحكمة العدل الدولية في ق ية نزاع الحدود بيل بوركينا فاسو ونالي ان الطرفيل 

نل الميثاق بل اعلنا صوووراوة ان الحكم الصوووادر  94/2نصووووا عليه في المادة لم يكتفيا بالتع د الم

عل نحكمة العدل الدولية ن ا ي ونلزم للطرفيلل كما انه تم بموجب نفس االتفاق الذي اويل النزاع 

به الد نحكمة العدل الدولية تم التوصوول الد تخطي  الحدود بين ما في المناطق المتنازع علي ا االل 

صدور اذا الحكمل وتم تعييل ابراى لمساعدت م في عملية التخطي ل وقد راقب نإلس االنل عام نل 

م بشووونن النزاع االقليمي بيل تشووواد وليبيا في عام 1994تنفيذ الحكم الذي اصووودرته المحكمة في عام 

 م الذي تم عقد اتفاق في ليبيا تتع د فيه الطرفان النزول عند وكم نحكمة العدل الدولية.1994
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 ئناف نل أي دولة نتنازعة بيل الطرفيل. يعتبر وكم المحكمة العدل الدولية ن ا يا غير قابل لالست .5

ان النزاع الحوودودي او أي نزاع اار ال يؤثر علد المعووااوودات الحوودوديووه اذ تبقد المعووااوودات  .6

 الحدويه كما اي وال تت ير بت ير الظروف.

 انه يإوز الطعل في ا  نسار الحدود ولكل في والة واوده فق  واي وق تقرير المصير. .7

 

 التوصيات 

الويه للفصوووووول في نزاعات الحدود فق  لمحكمة العدل الدوليه كون ا االقدر علد اعطاى الصوووووو .1

 تسوية النزاع الحدودي وكون ا تشتمل علد اليه لتنفيذ وكم ا.

 .الدوليةايإاد اليه لتنفيذ اوكام قرار نحكمة التحكيم نماثله لمحكمة العدل  .2

ألنم المتحده في ترسويم الحدود نشواركة لإان دوليه نتخصوصوه ونحايده تعين ا الإمعيه العانه ل .3

عند ترسوووووويم ا او عندنا تثور نشووووووواكل ونزاعات ودوديه تتولد عمل ا ونل ثم ترفع تقريراا 

 للإمعيه العانه او لمإلس االنل الذي يتخذ الذي يراه نناسبا نل اجراىات.

تقديم تنازالت نل قبل الدول االطراف في النزاع ) )جميع ا(( وتد يتسووووووند تسوووووووية النزاع  .4

 علد اقاليم الدول. اطورةالحدودي ن ا يا لما يشكله نل 
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