
اعتمد ونشر على المأل  إعالن مانيال بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية
  ٣٧/١٠بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

  ١٩٨٢نوفمبر /تشرين الثاني ١٥المؤرخ في 
  

  إن الجمعية العامة،
الـدول أن تسـوى   إذ تعيد تأكيد المبدأ الوارد في ميثاق األمم المتحدة والقائل بأن على جميع 

منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية، على نحو ال يعرض للخطـر السـلم واألمـن الـدوليين     
  والعدالة،

وإذ تدرك أن ميثاق األمم المتحدة يتضمن الوسائل الالزمة للتسوية السلمية للمنازعات الدوليـة  
للخطـر، ويـوفر    التي يحتمل أن يؤدي استمرارها إلى تعريض صون السلم واألمن الدوليين

  إطاراً جوهرياً لهذه التسوية،
وتسليماً منها بأهمية دور األمم المتحدة وبضرورة زيادة فعاليتها في تسوية المنازعات الدوليـة  
بالوسائل السلمية وفي صيانة السلم واألمن الدوليين، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، طبقاً 

  لميثاق األمم المتحدة،
من جديد المبدأ الوارد في ميثاق األمم المتحدة والقاضي بأن تمتنع جميع الدول فـي   وإذ تؤكد

عالقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد السالمة اإلقليمية أو االسـتقالل السياسـي   
  ألي دولة أو بأي طريقة أخرى ال تتفق مع مقاصد األمم المتحدة،

من حق أية دولة أو مجموعة من الـدول أن تتـدخل بصـورة    وإذ تكرر التأكيد على أنه ليس 
  مباشرة أو غير مباشرة، وألي سبب كان، في الشئون الداخلية أو الخارجية ألية دولة أخرى،

وإذ تؤكد من جديد إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الـدول  
  ١وفقاً لميثاق األمم المتحدة،

ع نصب عينيها أهمية صيانة وتدعيم السلم واألمن الدوليين وتنمية العالقات الودية بين وإذ تض
الدول بغض النظر عن نظمها السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة أو مسـتويات تنميتهـا      

  االقتصادية،
وإذ تؤكد من جديد إعالن مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصـير علـى   

ارد في ميثاق األمم المتحدة والمشار إليه في إعالن مبادئ القانون الـدولي المتعلقـة   النحو الو
بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق األمم المتحدة وفي غيره من قرارات الجمعية 

  العامة المتصلة بالموضوع،
يحرم الشـعوب، وال  وإذ تشدد على ضرورة امتناع جميع الدول عن أي عمل من أعمال القوة 

سيما الشعوب الواقعة تحت نظم الحكم االستعمارية والعنصرية أو غيـر ذلـك مـن أشـكال     



السيطرة األجنبية، من حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفي الحرية واالستقالل، 
لتعاون بين على نحو ما أشير إليه في إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية وا

  الدول وفقاً لميثاق األمم المتحدة،
وإذ تضع في اعتبارها الصكوك الدولية الراهنة، وكذلك ما في كل منها من مبادئ أو قواعـد  
بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، بما في ذلك استنفاد سبل االنتصاف المحليـة  

  حيثما أمكن ذلك،
تعاون الدولي في الميـدان السياسـي وعلـى تشـجيع التطـوير      وتصميماً منها على تعزيز ال

التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وخاصة فيما يتصل بتسوية المنازعات الدوليـة بالوسـائل   
  السلمية،

  :تعلن رسمياً ما يلي
  أوالً

تتصرف جميع الدول بحسن نية وطبقاً للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها فـي ميثـاق    -١
دة، بهدف تفادي قيام منازعات فيما بينها يحتمل أن تضر بالعالقـات الوديـة بـين    األمم المتح

وتعيش معاً في سلم، وفي حسن جـوار،  . الدول مسهمة بذلك في صيانة السلم واألمن الدوليين
  .وتسعى إلى اعتماد تدابير بناءة لتعزيز السلم واألمن الدوليين

ل السلمية وحدها، على نحو ال يعرض للخطـر  تسوي كل دولة منازعاتها الدولية بالوسائ -٢
  .السلم واألمن الدوليين والعدالة

تسوى المنازعات الدولية على أساس تساوي الدول في السيادة ووفقاً لمبدأ حرية االختيـار   -٣
بين الوسائل وفقاً لاللتزامات المضطلع بها بموجب ميثاق األمم المتحدة وفقاً لمبـادئ العدالـة   

وكل لجوء أو قبول ألسلوب للتسوية تتفق عليه دول ما اتفاقـاً حـراً بصـدد    . وليوالقانون الد
المنازعات الراهنة أو المقبلة التي تكون أطرافاً فيها، ال يعتبر متنافياً مع تساوي الـدول فـي   

  .السيادة
تواصل الدول األطراف في نزاع ما التقيد في عالقاتها المتبادلة بالتزاماتها التي تضـطلع   -٤

بها بموجب المبادئ األساسية للقانون الدولي المتعلقة بسـيادة الـدول واسـتقاللها وسـالمتها     
اإلقليمية، وكذلك غيرها من مبادئ وقواعد القانون الدولي المعاصر المعترف بها على وجـه  

  .العموم
ن تلتمس الدول بحسن نية وبروح تعاونية تسوية مبكرة ومنصفة لمنازعاتها الدولية، بأي م -٥

التفاوض، أو التحقيق، أو الوسـاطة، أو التوفيـق، أو التحكـيم، أو التسـوية     : الوسائل التالية
القضائية، أو اللجوء إلى الترتيبات أو المنظمات اإلقليمية، أو أية وسيلة سلمية أخرى تختارهـا  



أن هي ذاتها، بما في ذلك المساعي الحميدة، وعلى األطراف، في التماس التسوية المـذكورة،  
  .تتفق على الوسيلة السلمية التي تتالءم مع ظروف نزاعها وطبيعته

تبذل الدول األطراف في ترتيبات أو منظمات إقليمية قصارى جهدها لتسـوية منازعاتهـا    -٦
المحلية بالوسائل السلمية عن طريق الترتيبات أو المنظمات اإلقليمية المذكورة قبل إحالتها إلى 

نع الدول من توجيه نظر مجلس األمن أو الجمعية العامـة إلـى أي   وهذا ال يم. مجلس األمن
  .نزاع وفقاً لميثاق األمم المتحدة

في حالة إخفاق األطراف في نزاع ما في التوصل إلى حل مبكر بأي من وسائل التسـوية   -٧
المذكورة أعاله، عليها مواصلة التماس حل سلمي والتشاور فوراً بشأن وسـائل تتفـق عليهـا    

وفي حالة إخفاق األطراف في أن تسوي، بأي من الوسـائل  . اً متبادالً لتسوية النزاع سلمياًاتفاق
المذكورة أعاله، نزاعاً يحتمل أن يعرض استمراره السلم واألمن الـدوليين للخطـر، فعليهـا    
إحالته إلى مجلس األمن وفقاً لميثاق األمم المتحدة ودون المساس بوظائف وسـلطات مجلـس   

  .صوص عليها في األحكام المتصلة بذلك من الفصل السادس من الميثاقاألمن المن
تمتنع الدول األطراف في نزاع دولي ما، وغيرها من الدول كذلك، عن أي تصرف كان،  -٨

يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة بحيث يهدد صون السلم واألمن الدوليين ويزيـد مـن عسـر    
دون ذلك، وتتصرف في هذا الصدد وفقـاً لمقاصـد    تسوية النزاع بالوسائل السلمية أو يحول

  .ومبادئ األمم المتحدة
ينبغي للدول أن تنظر في عقد اتفاقات من أجل تسوية المنازعـات القائمـة فيمـا بينهـا      -٩

وينبغي لها أيضاً أن تدرج في ما تعقده من اتفاقات ثنائية أو اتفاقيات متعـدد  . بالوسائل السلمية
ء، أحكاماً فعالة من أجل التسوية السلمية للمنازعات التي تنشـأ عـن   األطراف، حسب االقتضا

  .تفسير تلك االتفاقات أو االتفاقيات أو عن تطبيقها
ينبغي للدول، دون المساس بحق حرية االختيار بين الوسائل، أن تضع في حسـبانها أن   -١٠

فـإذا هـي   . ل السـلمية المفاوضات المباشرة هي وسيلة مرنة وفعالة لتسوية منازعاتها بالوسائ
اختارت المفاوضات المباشرة فينبغي لها أن تتفاوض على نحو بناء، بغية التوصل إلى تسـوية  

وينبغي كذلك أن تكون الـدول علـى اسـتعداد اللتمـاس تسـوية      . مبكرة تقبل بها األطراف
  .لمنازعاتها بغير ذلك من الوسائل المذكورة في هذا اإلعالن

ة، ووفقاً للقانون الدولي، جميع أحكام االتفاقات التي عقدتها من أجل تنفذ الدول بحسن ني -١١
  .تسوية منازعاتها

ار إليـه فـي   بغية تيسير ممارسة الشعوب المعنية لحق تقرير المصير على النحو المش -١٢
إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثـاق األمـم   
المتحدة يمكن أن تكون لألطراف في نزاع ما إذا اتفقت على ذلك وحسب االقتضاء، إمكانيـة  



ـ  ل تسـوية  اللجوء إلى ما يتالءم مع نزاعها من اإلجراءات المذكورة في هذا اإلعالن من أج
  .النزاع بالوسائل السلمية

ليس في وجود نزاع ما، وال في إخفاق إجراء ما مـن إجـراءات تسـوية المنازعـات      -١٣
بالوسائل السلمية، ما يسمح باستعمال القوة أو التهديد بالقوة من قبل أي من الـدول األطـراف   

  .في النزاع
  ثانياً

اق األمم المتحدة، بما في ذلـك اإلجـراءات   تفيد الدول األعضاء إفادة تامة من أحكام ميث -١
والوسائل المنصوص عليها فيه، وخاصة في الفصل السـادس، بشـأن تسـوية المنازعـات     

  .بالوسائل السلمية
. تفي الدول األعضاء بحسن نية بااللتزامات التي تضطلع بها بموجب ميثاق األمم المتحدة -٢

تضع في االعتبار على النحو الواجب توصيات  وينبغي لها، وفقاً للميثاق وحسب االقتضاء، أن
وينبغي لها أيضاً، وفقـاً للميثـاق   . مجلس األمن المتصلة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية

وحسب االقتضاء، أن تضع في حسبانها على النحو الواجب التوصيات المعتمدة مـن جانـب   
ثاق في ميـدان تسـوية المنازعـات    من المي ١٢و  ١١الجمعية العامة، رهناً بأحكام المادتين 

  .بالوسائل السلمية
تجدد الدول األعضاء تأكيد الدور الهام الذي يسنده ميثاق األمم المتحدة إلى الجمعية العامة  -٣

في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وتشدد على ضـرورة تمكينهـا مـن النهـوض     
  :وعليه ينبغي لها. بمسئولياتها على نحو فعال

أن تضع في االعتبار أن للجمعية العامة أن تناقش أية حالة، أياً كان منشؤها، تـرى مـن   ) أ(
المحتمل أن تخل بالرفاه العام أو بالعالقات الودية فيما بين الدول، وأن توصي، رهنـاً بالمـادة   

  من الميثاق، بتدابير لتسويتها بالوسائل السلمية؛ ١٢
ذلك مناسباً، إلى إمكانية توجيه انتباه الجمعية العامة إلى أن تنظر في اللجوء، عندما ترى ) ب(

  أي نزاع أو أي حالة قد يفضيان إلى احتكاك دولي أو يؤديان إلى نشوب نزاع؛
أن تنظر في االستعانة، من أجل تسوية منازعاتها بالوسائل السلمية، بـاألجهزة الفرعيـة   ) ج(

  ائفها بموجب الميثاق؛المنشأة من قبل الجمعية العامة في معرض أداء وظ
أن تنظر، عندما تكون أطرافاً في نزاع سبق توجيه انتباه الجمعية العامة إليه، في اللجـوء  ) د(

  .إلى مشاورات في إطار الجمعية العامة، بهدف تيسير نزاعها في وقت مبكر
ينبغي للدول األعضاء أن تعزز الدور الرئيسي لمجلس األمن كيما يسـتطيع االضـطالع    -٤
ى نحو كامل وفعال بمسئولياته، وفقاً لميثاق األمم المتحدة، في مجال تسوية المنازعـات أو  عل



وتحقيقـاً لهـذه   . أية حالة يحتمل أن يعرض استمرارها صون السلم واألمن الدوليين للخطـر 
  :الغاية، ينبغي لها

ون أطرافـاً  أن تكون على بينة كاملة من التزامها بأن تحيل إلى مجلس األمن أي نزاع تك) أ(
  من الميثاق؛ ٣٣فيه إذا أخفقت في تسويته بالوسائل المشار إليها في المادة 

أن تزيد من االستعانة بإمكانية توجيه انتباه مجلس األمن إلى أي نزاع أو إلى أيـة حالـة   ) ب(
  يمكن أن يفضيا إلى احتكاك دولي دون أن يؤديا إلى نشوب نزاع؛

وسع في استغالل الفرص التي ينص عليها الميثـاق بغيـة   أن تشجع مجلس األمن على الت) ج(
استعراض المنازعات أو الحاالت التي يحتمل أن يؤدي استمرارها إلى تعريض صون السـلم  

  واألمن الدوليين للخطر؛
  أن تنظر في زيادة االستعانة بما لمجلس األمن من أهلية لتقصي الحقائق وفقاً للميثاق؛) د(
من على التوسع في االستعانة باألجهزة الفرعية المنشأة من قبله في أن تشجع مجلس األ) هـ(

معرض أدائه لمهامه بمقتضى الميثاق وذلك كوسيلة لتعزيـز تسـوية المنازعـات بالوسـائل     
  السلمية؛

أن تضع في اعتبارها أن لمجلس األمن، في أية مرحلة من إحدى المنازعات الموصـوفة  ) و(
ن حالة ذات طبيعة مماثلة، أن يوصي بـإجراءات أو أسـاليب   من الميثاق أو م ٣٣في المادة 

  مناسبة للتسوية؛
أن تشجع مجلس األمن على التصرف دون إبطاء، وفقاً لمهامه وسلطاته، خصوصـاً فـي   ) ز(

  .الحاالت التي تتطور فيها المنازعات الدولية إلى صراعات مسلحة
لعدل الدولية، التـي هـي الجهـاز    ينبغي أن تكون الدول على بينة تامة من دور محكمة ا -٥

ويوجه انتباه الدول إلى التسهيالت التي تقدمها محكمة العـدل  . القضائي الرئيسي لألمم المتحدة
  .الدولية لتسوية المنازعات القانونية، خصوصاً منذ تعديل نظام عمل المحكمة

لقائمة من قبل أو التي وللدول أن تعهد إلى محاكم أخرى بحل خالفاتها باالستناد إلى االتفاقات ا
  .قد تعقد في المستقبل

  :وينبغي للدول أن تضع في االعتبار
أنه ينبغي، كقاعدة عامة، أن تحيل األطراف منازعاتها القانونية إلى محكمة العدل الدوليـة،  ) أ(

  وفقاً ألحكام النظام األساسي للمحكمة؛
  :أن من المرغوب فيه أن تقوم بما يلي

نية تضمين المعاهدات، حسب االقتضاء، أحكاماً تقضي بأن تعرض على أن تنظر في إمكا" ١"
  محكمة العدل الدولية المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير المعاهدات المذكورة أو تطبيقها؛



أن تدرس إمكانية اختيارها، في نطاق حرية ممارسة سيادتها، االعتـراف بكـون واليـة    " ٢"
  من نظامها األساسي؛ ٣٦وفقاً للمادة محكمة العدل الدولية والية جبرية، 

  .أن تستعرض إمكانية تحديد الحاالت التي يمكن اللجوء فيها إلى محكمة العدل الدولية" ٣"
وينبغي ألجهزة األمم المتحدة وللوكاالت المتخصصة أن تدرس مدى استصواب االستفادة مـن  

ل القانونية التي تـدور فـي   إمكانية التماس الفتاوى من محكمة العدل الدولية بخصوص المسائ
  .نطاق أنشطتها، شريطة أن يكون مرخصاً لها بذلك وفق األصول

وينبغي أال يعتبر اللجوء إلى القضاء من أجل تسوية المنازعات القانونية، وال سيما إحالة هـذه  
  .المنازعات إلى محكمة العدل الدولية، عمالً غير ودي بين الدول

ع موضع االستخدام التام أحكام ميثاق األمم المتحـدة المتعلقـة   ينبغي لألمين العام أن يض -٦
ولألمين العام أن يوجه انتباه مجلس األمن إلى أية مسألة يرى أنهـا  . بالمسئوليات المسندة إليه

وعليه أن يؤدي أية مهام أخرى يعهد بها إليـه مجلـس   . قد تهدد صيانة السلم واألمن الدوليين
وعليه تقديم تقارير في هذا الصدد إلى مجلـس األمـن أو الجمعيـة    . األمن أو الجمعية العامة

  .العامة كلما طلب منه ذلك
تحث جميع الدول على أن تلتزم وتعزز بحسن نية أحكام هذا اإلعالن في تسـوية منازعاتهـا   

  الدولية بالوسائل السلمية؛
أحكـام الميثـاق   تعلن أنه ليس في هذا اإلعالن ما يجوز تأويله على أنه يخل على أي نحـو ب 

المتصلة بالموضوع أو بحقوق وواجبات الدول أو بنطاق وظـائف وسـلطات أجهـزة األمـم     
  المتحدة بمقتضى الميثاق، وال سيما تلك المتصلة بالتسوية السلمية للمنازعات؛

تعلن أنه ليس في هذا اإلعالن ما يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستمد من الميثاق مـن  
مصير والحرية واالستقالل للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة والمشـار  حق في تقرير ال

إليها في إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق 
األمم المتحدة، وال سيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو ألشكال أخرى من 

بية، وال بحق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي التمـاس الـدعم   السيطرة األجن
  وتلقيه وفقاً لمبادئ الميثاق وطبقاً لإلعالن السابق الذكر،

تشدد على أن من الضروري، وفقاً للميثاق، مواصلة الجهود من أجل تـدعيم عمليـة تسـوية    
لقانون الـدولي وتدوينـه، حسـب    المنازعات بالوسائل السلمية عن طريق التطوير التدريجي ل

  .االقتضاء وعن طريق تعزيز فعالية األمم المتحدة في هذا الميدان
 


