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 أهدي هذا العول اىل:

 أبي العسيس ...

 وأىل هنبع احلناى أهي العسيسة 

اهدي هذا البحث اىل اسرة كوا 
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 )شكس ٔتمدٌس (

 بؼد االَتٓاء يٍ اػدادي انبحث ٔاكًانّ.

اتمدو بفائك انشكس ٔانتمدٌس ٔااليتُاٌ اىل استاذي 
(انري تفضم يشكٕزًا بمبٕنّ  امساعيل ذياب خليلانفاضم )
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رفل كًا اتمدو بانشكس اجلصٌم اىل االستاذة احملرتيت )
( ػهى ادلساػداث اجلهٍهت انتً لديتٓا يل ٔانتً  هاشم

 خريًا.يف اجناش ْرا انبحث.فجصاْا اهلل  ساػدتًُ كثرياً 

كًا اتٕجّ بانشكس يف اخلتاو اىل كم يٍ ساػدًَ يف 
 امتاو ْرا انبحث 
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 ادلمديت
اصبحت الدبلوماسٌة هً المحرك االساسً فً العالقات بعد ان كانت         

العالقات الدولٌة تقوم على اساس القوة,وان الدول تعٌش فً حالة االنعزالٌة اي عدم 

هذا ال ٌعنً لم تكن هنالك دبلوماسٌة ان  االختالط مع الدول االخرى.اال ان

الدبلوماسٌة قدٌمة  قدم التارٌخ لكن دورها ضئٌل.فقد استطاعت الدبلوماسٌة ان 

تطور العالقات الدولٌة وذلك من خالل احالل الحوار بٌن الدول اي ان الدول اخذت 

تحول القضاء على مبدأ استخدام القوة وللجوء الى الحوار فً الحصول على 

وقها. اصبحت الشعوب فً حالة ارقى معاً فؤن للدوبلوماسٌة دور كبٌر فً الوقت حق

الحاضر فً تفادي الدمار الذي ٌمكن ان ٌلحق بالعالم من خالل االسلحة 

لذلك صبح من خالل الدبلوماسٌة التعاون المشترك بٌن الدول من خالل النووٌة.

حقٌق وتطوٌر التعاون الدولً ضهور منضمات دولٌة التً كان لها الدور الكبٌر فً ت

وما ٌعرف بدوبلوماسٌة القمة او الجماعة ,اي ان دول العالم اخذت تعمل على حل 

.ستطاعة  المشاكل التً ٌواجههاالعالم ولٌس حل مشكه معٌنه تهم مصلحة دول فقط

الدبلوماسٌة ان تطور العالقات الدولٌة من خالل استخدام االدوات الدبلوماسٌة فً 

زعات الدولٌة سواء كانت قانونٌة او سٌاسٌة فؤن هذا ٌعتبر عامالً اساسً فض المنا

فً حل الخالفات التً تقوم بٌن الدول لو لم تكن هنالك دبلوماسٌة الصبح العالم 

فوضوي.من خالل الدبلوماسٌة استطاعت العالقات الدولٌة ان تبنً االستقرار الذي 

عاون دولً مشترك الن الدول اخذت هو اهم ماترٌده الدبلوماسٌة وكذلك تحقٌق ت

ترى بؤن الدبلوماسٌة هً الوسٌلة واالداة التً تحاول من خاللها القضاء على كافة 

 خالفاتها مع الدول االخرى.

 اًٍْت انبحث:
تنطلق اهمٌة البحث فً كون موضوع الدبلوماسٌة من المواضٌع المهمة فً         

دولٌة بشكل خاص لكونها االداة االساسٌة فً العلوم السٌاسٌة بشكل عام والعالقات ال

 تفتٌت الخالفات الدولٌة وحسمها واطالل السالم فً العالم .
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 اشكانٍت انبحث:
تتمثل اشكالٌة البحث فً االجابة عن التساإالت المطروحة حول,مدى دور        

امكانٌة الدبلوماسٌة فً حل الخالفات او الصراعات الناشئة بٌن الدول؟ وما مدى 

 الدبلوماسٌة فً تحقٌق التعاون وان شاء السالم الدولً؟

 انفسضٍت انبحث:
ٌستند البحث على فرضٌة مفادها ان العالقات الدولٌة غٌر متزنة وٌؤتً هنا        

 دور الدبلوماسٌة فً تحقٌق التعاون وانشاء السالم الدولً.

 يُٓجٍت انبحث
لقد اعتمد الباحث على المنهجٌٌن الوصفً والتحلٌلً حٌث اعتمد المنهج         

الوصفً من خالل توصٌف الدبلوماسٌة من حٌث توصٌفها وانواعها واهم وسائلها 

ومن ثم تحلٌل ما تم جمعه من معلومات حول الدبلوماسٌة وبٌان دورها فً حسم 

 ٌة بشكل عام.تسوب العالقات الدولالخالفات والصراعات الدولٌة التً 

 االطاز انُظسي:
ٌستند البحث على النضرٌة الواقعٌة التً تقوم على القوة العالقات الدولٌة اي        

ان الدبلوماسٌة دورها ضعٌف فً هذه النظرٌة,وكذلك ٌستند على النظرٌة الواقعٌة 

 الجدٌدة التً تإكد على استعمال القوة لكنها تفعل دور الدبلوماسٌة فً العالقات

 الدولٌة 

 ٍْكهٍت انبحث
للوقوف على اهمٌة الدبلوماسٌة فً تطور العالقات الدولٌة فقد قسمنا بحثنا        

الى ثالث مباحث اساسٌة حٌث تناول المبحث االول مفهوم الدبلوماسٌة 

وانواعها,المبحث الثانً فقد تضمن المسإلٌات الرئاسٌة للعمل الدبلوماسً,واما 

ل عنوان الوسائل الدبلوماسٌة فً فض المنازعات الدولٌة المبحث الثالث فقد حم

 وتلت هذه المباحث الخاتمة
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 ادلبحث االٔل  

 يفٕٓو اندبهٕياسٍت ٔإَاػٓا

 -متٍٓد:

وادي النٌل قد عرفت الدبلو إذا كانت  الدوٌالت القدٌمة التً سكنت وادي الرافدٌن و          

ماسٌة بشكلها المتطور فان الشرٌعة اال سالمٌة قد طبقت المفهوم الؤلنسانً واالخالقً للدبلوماسٌة 

بشكل لم تصل الٌه المجتمعات الغربٌه حتى الوقت الحاضر .والدبلوماسٌة مصطلح غربً انتقل 

لمستعمل فً الوطن العربً فً المصطلح االى اغلب اللغات .وهو المصطلح السائد حالٌآ.وهو 

الوقت الحاضر .وقد انتقلت  االراء فً تحدٌد معنى كلمه الدبلو ماسٌة .وقدساهم فً هذا 

مرالذي  الى ضهور تعارٌف وانواع االختالف تباٌن النزاعات الفكرٌة والسٌاسٌة والفقهٌه .األ

اسٌة الشعبٌه والدبلوماسٌة وغاٌات متعددة للدبلوماسٌة منها الدبلوماسٌة الجتماعٌة والدبلو م

صبحت (وقد تمٌزت الدبلوماسٌة الحدٌثه بؤنها أ7المإتمرات )القمة(والدبلوماسٌة والوقائٌه .)

دبلوماسٌة مباشرة بٌن رإساء الدول ٌطلق علٌها  دبلو ماسٌة المإتمرات.وبصدد ذالك سنبحث 

 هذا الموضوع فً المطلبٌن التالٌٌن .

 المطلب االول:معنى وتعرٌف الدبلوماسٌة 

 المطلب الثانً :انواع الدبلوماسٌة .
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 ادلطهب االٔل

 اندبهٕياسٍتيؼىن ٔتؼسٌف 
مع أن الدبلوماسٌة من حٌث انها علم وفن فً جوهرها تضم موضوعآواضحآومحددفً           

.ولعل اسباب ذالك تعود اختلفوا فً تعرٌفهامفهومة واطارة ,اال ان المفكرٌن والدبلوماسٌٌن قد 

 الى كل معنى بشإون الدبلوماسٌةٌركز على زواٌة قبل االخرى .

 انفسع االٔل 

 يؼىن اندبهٕياسٍت 
فهً ٌمكن ان تستخدم كمرادف للمفاوضة وما ٌتبع ذلك ;تحمل كلمة الدبلوماسٌة عدة معاٍن مختلفة        

ة بماتعنٌه  من تنفٌذ وٌمكن ان نستخدم كمرادف للسٌاسةالخارجومجامالت واسالٌب اللٌاقة. من مراسٌم

بمعنى  ,أو تستخدم بمعنى الجهاز الذي ٌدٌر الشإون الخارجٌه للدولة ,أو ٌمكن تستخدموإعداد لها

ا أنها الجهاز الذي ٌدٌر الشإون الخارجٌه للدولة ,أو ٌمكن أن تعنى مباشرة منهة رجل السٌاسة .كم

ٌر المفاوضات وكٌاسه .فً تسٌٌمكن  أن تدل فً معان أخرى على طبع أوموهبة أولباقه أو مهاره 

.وٌمكن أن تعنً عند البعض نظرة اٌجابٌة كالقول مثآل  إن الدبلوماسٌة الدولٌة والمحادثات الدولٌة

اللٌاقة والبراعة خاصة  .وٌمكن أن تعنً عند البعض نظرة إٌجابٌة كالقول مثآل إن الدبلوماسٌة معناها

كما ٌمكن أن تعنى عند بدبلوماسٌة عالٌة.بؤنه ٌتحلى عندما تستخدم كصفة لشخص معٌن واعتباره 

وحتى الغموض الدهاء والمكر والخداع والرٌاء , أخرٌن نضرة سلبٌة كالقول مثآل إن الدبلوماسٌة معناها

خدم وسائل غامضة ملٌئة بالحٌل , خاصة عندما تقول إن هذا الشخص هو دبلوماسً اي إنه ٌست

.غٌر ان هذه المعانً المختلفة لكلمة دبلوماسٌة تبقى فً ع لٌصل الى أهدافه وٌحقق طموحاتهوالخدا

إطار الوصف إذا لم تعطها المعنى العلمً الصحٌح الذي ٌحدد اصولها واسالٌبها وقواعدها التً تنظم 

لبس وغموض هذه المعانً  ال نقع فً عالقات االمم والشعوب والدول بعضها ببعض لذلك كً

فٌما  ( الى ان اصل كلمة الدبلوماسٌة ٌونانً تعنً الوثٌقة المطوٌة التً ٌتبادلها الرإساء7.)المختلفة

,وقد انتقلت هذه الكلمة الى الرومان فؤستخدموها لتدل على الوثائق المعدنٌة بٌنهم فً عالقاتهم الرسمٌة

.وقد اتسع مدلولها بمرور الزمن حتى شملت االتفاقات كجوازات السفر والوثائق الرسمٌة المطوٌة

                               (      6والمعاهدات.)



 

,دار الثقافة  الطبعة الخامسةد.علً حسٌن الشامً ,الدبلوماسٌة نشؤتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والمتٌازات , (7)

                                                                                                    61,ص6177للنشر ,عمان,
       65,ص7996( د.فاضل زكً ,الدبلوماسٌة فً عالم متغٌر ,دار الحكمة للطباعة والنشر , بغداد ,6)
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 انفسع انثاًَ 

 تؼسٌف اندبهٕياسٍت 
اختلف فقهاء القانون الدولً العام ,خاصة الذٌن اهتموا بدراسة العالقات الدبلوماسٌه فً        

 تحدٌد معنى فً تحدٌد تعرٌف واحد لمفهوم الدبلوماسٌة العامه للدول 

هً تكٌٌف االختالفات من خالل المفاوضات. فقد عرف الدبلوماسٌة )هنري كٌسنجر( الدبلوماسٌة 

الهندي : اما با النسبة د )بانكٌار السفٌر الهندي(ان الدبلوماسٌة فً عالقاتها عرفها بانكٌار السفٌر 

 من سٌاسة دولٌه هً فن تقدٌم مصالح الدولة على مصالح االخرٌن .

 )ارنت ساتو (لاما با النسبه 

 (6بؤنها استعمال الذكاء والكٌاسة فً ادرة العالقات الرسمٌة بٌن حكومات الدول المستقلة )

لنسبه د)شارل دي مارٌتنسً( وعرفها الفقٌه دي مارٌنش بؤنها )علم العالقات الخارجٌة او اما با ا

 الشإون الخارجٌة للدول وبمعنى اخر علم او فن المفاوضات(.

اما با النسبة د)هارولد نٌكلسون ( عرفها الكاتب الدبلوماسً البرٌطانً نٌكلسون نفس التعرٌف 

ادارة العالقات الدولٌة عن طرٌق المفاوضات , او اسلوب الوارد فً قاموس أكسفورد بؤنها )

الدبلوماسٌة بمعناها العام والحدٌث  معالجة وادارة هذه العالقات من قبل السفراء والمبعوثٌن(.

الذي ٌتماشى مع مفهوم القانون الدولً ,هً مجموعة من مفاهٌم والقواعد والمراسٌم والمإسسات 

لٌة بواسطة الممثلٌن عالقات بٌن الدول والمنظمات الدوواالعراف الدولٌة التً تنضم ال

 الدبلوماسٌن,وهً تهدف الى خدمة المصالح العلٌا )االمنٌة واالقتصادٌة (والسٌاسات.

 

 

 

 



 

 ,65بن سلمان ,العالقات الدبلوماسٌة ,وراء النهضة للنشر والتوزٌع,القاهرة ,صفحة  سعٌد (7)

  21صفحة  6176االولى ,منشورات الحلبً الحقوقٌة,بٌروت,  طبعةٌم الدبلوماسً ,الد.خلٌل حسٌن ,التنظ (6)

 74,صفحة  6116د.غازي حسن صابرٌنً ,الدبلوماسٌة المعاصره ,الطبقة االولى ,دار العلمٌة للنشر والتوزٌع ,عمان, (4)
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 ادلطهب انثاًَ 

 إَٔاع اندبهٕياسٍت
الدبلوماسٌة التقلٌدٌة بكافة خصائصها وادواتها فً التعامل الدولً .اختفت تقرٌبآ بفعل عدد        

من الحقائق واالسباب الضاغطة , لتحل محلها انماط جدٌدة ومتمٌزة فً العمل الدبلوماسً . فً 

 هذاالمطلب سوف نتناول انواع الدبلوماسٌة وماذا تتضمن هذه االنواع .

 انفسع االٔل

 اندبهٕياسٍت اجلًاػٍت 
من سمات الدبلوماسٌة الحدٌثة هً الدبلوماسٌة الجماعٌة التً اخذت تتم بٌن الدول من        

خالل المإتمرات أو المنظمات الدولٌة . ومن المعروف ان الدبلوماسٌة التقلٌدٌة كانت تتم عبر 

ن طرفٌن . وان قراراتها الزمن الطوٌل على شكل دبلوماسٌة ثنائٌة اي ان المفاوضات تجري بٌ

غالبآ ما تخص العالقات بٌنهما ,وبذلك فؤن تؤثٌر هذا النمط من الدبلوماسٌة هو تؤثٌر ضعٌف فً 

الساحة الدولٌة . بخالف الدبلوماسٌة الجماعٌة التً مهدت لقٌامها عدة عوامل من اهمها تطور 

كلها عوامل ساعدت على  وسائل المواصالت ,ظهور مشاكل دولٌة, وظهور المنظمات الدولٌة ,

على ذلك االمم ظهور الدبلوماسٌة الجماعٌة كنمط جدٌد على السٌاسة الدولٌة . وابرز مثال 

 المتحدة وهً منظمة عالمٌة االم الٌوم.

ان المهم فً هذا النمط من الدبلوماسٌة هو ان المندوبٌن االغلب دول العالم ٌجتمعون دورٌآ 

وبؤستمرار فً الجمعٌة العمومٌة او فً مإسسات االمم المتحدة االخرى , لٌناقشون القضاٌا 

دبلوماسٌة جماعٌة او كما السٌاسٌة والفنٌة واالقتصادٌة .وهذا التجمع الكبٌر من الدبلوماسٌة 

ٌسمٌها البعض بالدبلوماسٌة البرلمانٌة ألن االسالٌب التً تجري فً القاعة العالمٌة او البرلمان 

العالمً وفق اسالٌب برلمانٌة عمٌقة هً حصٌلة تجارب اعرق االمم الدٌمقراطٌة وقد جعل هذا 

 (7البعض ان ٌطلق علٌها بالدبلوماسٌة البرلمانٌة .)



 

ٌا المعلوماتٌة واالتصاالت على الدبلوماسٌة , رسالة ماجستٌر غٌر منشورة جامعة اسماعٌل ذٌاب خلٌل ,اثر التكنولوج (7)

 73,ص6174بٌروت ,لبنان ,

 

(2) 

 انفسع انثاًَ 

 اندبهٕياسٍت انسمسٍت أٔ انشؼبٍت
الدبلوماسٌة الرسمٌه هً التً تمارس من قبل حكومات الدول عن طرٌق المإسسات         

رة العالقات الدولٌة .اما الدبلو ماسٌه الشعبٌه فهً تشكل سعة بارزه الدبلوماسٌة التً تعنً با ادا

 من سمات الدبلوماسٌة الحدٌثه .ال شك صور من صور التطور الذي مرت به الدبلوماسٌة

وخصوصآبعد  المواصالت واالتصاالت عملت على ازالة عزله الدول بعضها عن بعض وفتحت 

الصعٌد الخارجً ,االنها   من ناحٌة ثانٌه وعلى الصعٌد  ابواب جدٌدة لها فً مٌادٌن التعاون على

الداخلً تعبر عن عالقاته جدٌدة بٌن الحكام والمحكومٌن .ففً ظل االنضمه الدٌمقراطٌه 

من مفاهٌم الطبقه االستعالئٌه ,اصبحت الشعر ب حاجه السٌادة بحٌث تغٌرت مفاهٌم الحكم 

الحكم من الشعب وبالشعب وللشعب ,ومن طبٌعً  والنخبة والقله على حساب الكثرة ,الى مفاهٌم

ان تتؤثر الدبلوماسٌة بهذه المتغٌرات الجدٌدة فً ضل االنضمة الجدٌدة .فكما قلنا من قبل ,ان 

ثر بنضام الحكم ,فعند ما ٌصبح الحكم والحاكم فً خادمآ للشعب ,عندها تتحول الدبلوماسٌة تتؤ

الدبلوماسٌة من دبلوماسٌة الطبقه الحاكمه الى دبلوماسٌة الشعب او الدبلوماسٌة الشعبٌة بمعنى ان 

(ان الدبلوماسٌة فً صورتها الشعبٌه  7هناك رأي عام شعبً تسعى الدبلوماسٌة لكسبه وتؤٌٌدة.)

المخاطبه والمواجهة هذه لشعب ,وتتصل به عن طرٌق الرسائل الحدٌثة التً تجعل من تخاطب ا

امرا ممكنا.وهذا التحول الذي فرضته ضروف واحوال العصر لم ٌجعل من الدبلوماسٌة شعبٌه 

فً اهدافها,وانما جعل منها ان تكون شعبٌة فً وسائلها اٌضا.وهكذااصبح للشعوب دور مباشر 

حدٌثه .االان هذاالعصر اعطى الدبلوماسٌة الشعبٌه اهمٌة خاصة .ولعل اهم فً الدبلوماسٌة ال

من خوف وقلق وما وصل الٌه هذا الشعور  اسباب ذالك هو ما تشعر به شعوب االرض قاطبه 

من الحساسٌة الشدٌده ازاء ما ٌمكن ان تحدثه االسلحة النووٌه من تدمٌر شامل وما تقوم به من 

لنووٌه من تدمٌر شامل وما تقوم به من ضغط على اصعدة وسائل ضغط على اصعد ة وسائل ا

 (  6االعالم المختلفه عملٌا وعالمٌا .)

 

(ٌوسف حسن ,الدبلوماسٌة الدولٌة ,الطبعه االولى ,المركزالتعاونً لالصدرات 7)

   62ص  6577القانوٌه,القاهرة ,



 

 89(فاضل زكً ,مصدر سٌف ذكرة,ص6)

 

(1) 

 انثانث  انفسع

 دبهٕياسٍت انمًت
لٌس من المبالغ فٌه القول ان دبلوماسٌة القمه هً ظاهرة بارزة من ظواهر الدبلوماسٌة       

المعاصرة ,لٌس معنى ذلك ان دبلوماسٌة القمة من نتاج العصر المعاصر,وأنها تمارس من  قبل 

ر ,ال بل ان بعض ففً الواقع ان الدول مارست هذا النمط من الدبلوماسٌة منذ القرن السابع عش

 مثآل. 7238دات المهمة,كمعاهدة وٌستفالٌا لعام االتفاقٌات والمعاه

هً النشاط الدبلوماسً الذي ٌقوم به رإساء الدول على خالف دبلوماسٌة المبعوثٌن,هً         

تلك الدبلوماسٌة التً تمارس من قبل رإساء الدول من اجل البحث فً القضاٌا التً تهم بلدانهم 

 ثون فً مسائل تخص السالم العالمً .وٌبع

قد عملت على زٌادة نسبتها وانتشارها فً السنٌن االخٌرة عوامل متعددة تؤتً فً مقدمتها ما 

المواصالت واالتصاالت بحٌث جعلت امر ٌة والتكنولوجٌة من تقدم فً وسائل احدثته الثورة العلم

 لقاء رإساء الدول مسؤلة سهلة وسرٌعة.

د ادى الى تشابك مصالحها وعً الشعوب واتساع افاقها وارتفاع مستوٌاتها قكما ان ازدٌاد 

وتعقدها,وما نجم عنها من مشكالت خطٌرة ,وكذلك ظهور المنظمات الدولٌة اصبح عامآل مهمآ 

 ساعد فً ظهور دبلوماسٌة القمه.

 وفً هذا الصدد تعقد مإتمرات القمة على نطاق . 

تضم جمٌع دول العالم مثال على ذلك الجمعٌه العامة لؤلمم عالمً:هً تلك المإتمرات التً -7

 المتحدة.

اقلٌمً :هً تلك المإتمرات التً تعقد ضمن نطاق منطقة جغرافٌة تربطها رابطة القومٌة -6

 والدٌن وتعانً من مشاكل معٌنة مثال جامعة الدول العربٌة وكذلك االتحاد االفرٌقً.

مرات التً تعقد بٌن رإساء الدول التً تجمعها قضاٌا مإتمرات القمة المتخصصة:هً المإت-4

فنٌة معٌنه ولها مصلحة فً مواجهة الدول االخرى مثال على ذلك مإتمرات رإساء الدول 

 (7.)الصناعٌة ومإتمرات رإساء الدول المنتجة للنفط اوبك



 

مركز الخلٌج لؤلبحاث , مكان اصدارها  حقوق الترجمة العربٌة ومارتن غرٌفتش, المفاهٌم االساسٌة فً العالقات الدولٌة ,  (7)

           614,ص 6118لنشر دبً , لسنة ا

 

 

(8) 

 انفسع انسابغ 

 اندبهٕياسٍت انٕلائٍت
 تركز الدبلوماسٌة الوقائٌة على تحدٌد النزاعات الناشئة والرد علٌها دون وقوع اعمال عنف.      

التفاوض بٌن الدول لتسوٌة النزاع القائم بٌنهما , وٌقصد بها المعالجة السلمٌة التً تتم من خالل 

تضع الدبلوماسٌة الوقائٌة فرض تجنب الكثٌر من االلم والضرر الناجمٌن عن نزاع عنٌف اي 

المساعً واألجراءات  التً تقوم بها دولة ما او منظمة اقلٌمٌة او دولٌة تهدف الى منع نشوب 

 النزاع بٌن الوحدات الدولٌة .

التً تإدي الى وقوع نزاع وماسٌة الوقائٌة اوآل التٌقظ)االنذار المبكر (لكشف الظروف تتطلب الدبل

عنٌف , مظهر هذه االنذارات فً خصم النزاعات اوفً داخلها , لهذا فان الدبلوماسٌة الوقائٌة 

 ترمى الى استباق االزمات الدولٌة والداخلٌة دون اندالعها ومعالجتها فً مراحل تطورها. 

 لدبلوماسٌة الوقائٌة الى فئتٌن :تنقسم ا

الدبلوماسٌة الوقائٌة ذات الطابع االختٌاري وهً غٌر ملزمة وهً خمسة اشكال .المفاوضات -7

 ,المساعً الحمٌدة ,الوساطة ,التحقٌق,التوفٌق.

 الدبلوماسٌة الوقائٌة الملزمة حٌث ٌلجؤ اطراف النزاع الى الوسائل القضائٌة .-6

 (7لً .)التحكٌم والقضاء الدو

 

 

 

 

 

 

 



 

 77صفحة  6119(عادل محمد القٌار , مفهوم الدبلوماسٌة ,الطبعة االولى , دار الوسٌم للنشر والتوزٌع ,سورٌا ,لسنة 7)

 

(9) 

 ادلبحث انثاًَ 

 ادلسؤنٍاث انسئٍسٍت نهؼًم اندبهٕياسً

 -متٍٓد:

البعثات تمٌل للذهاب الى ان اهمٌة دراسة وظائف البعثة الدبلوماسٌة ناتجة من كون هذه           

 ابعد من حدود وظائفها ,ما ٌسفر عن خالفات او نزاعات بٌن الدول .

فا الدولة المضٌفة ال تجد امامها سوى ان تعلن ان الموظف الدبلوماسً الذي ٌتجاوز حدود وضٌفته 

قات للعالا ٌالمقرره له بالقانون الدبلوماسً هو شخص غٌر مرغوب فٌه .لقد اهتمت اتفاقٌه فٌن

.بتحدٌد وضائف البعثه الدبلوماسٌة بحٌث ال تكون  موضوع خالف بٌن 7927الدبلوماسٌه لعام 

 (7ؤلتً .)ائف البعثه الدبلوماسٌة على الشكل الادة الثالثة من هذه األ تفاقٌة وظالدول  .وحد دت الم

 تمثل الدولة وعرض وجهات نضرها -7

 حماٌة مصالح الدولة والدفاع عن حقوقها فً الخارج -6

 7-الدولة المضٌفه  التفاوض مع حكومة-4

 استطالع احوال الدول بالطرق المشروعة -3

 -اٌضآ واسنتناول ذلك فً المطالب التالٌة : -

 الول تمثٌل الدولة وعرض وجهات نضرها المطلب ا

 حقوقها فً الخارج . المطلب الثانً حماٌة مصالح الدولة والدفاع عن

 المطلب الثالث التفاوض مع حكومة الدولة المضٌفه 

 الدول بالطرق المشروع.المطلب الرابع استطالع احوال 

 

 .المادة )الثالثة ( 7927\ نا للعالقات الدبلوماسٌة لعاماتفاقٌة فٌ (7)



 

 

 

 

(71) 

 ادلطهب االٔل 
 متثٍم اندٔنت ٔػسض ٔجٓاث َظسْا 

العمل الدبلوماسً القٌام بتمثٌل اتجاهات الدولة ومصالحها فً الدول من ابرز مسإولٌات         

 التً ٌجرى فٌها تبادل العالقات الدبلوماسٌة .

وٌعتبر الممثل الدبلوماسً الصدر الرسمً الذي ٌرجع الٌه فً التعرف على اتجاهات الدولة 

الرسمً للبٌانات والمعلومات المتعلقة ونواٌاها من الوضوح بدرجة كافٌة, وهو اٌضآ المصدر 

 بسٌاسة حكومته تجاه الدولة التً ٌمثلها فٌها.

والممثل الدبلوماسً حٌث ٌباشر هذه المسإولٌات فال بد وأن ٌإدٌها بشًء من اللباقة والدقة 

فً باقة لدولته , فا للوالوضوح مهما تعارضت اتجاهاته وأراإه الشخصٌة مع االتجاهات الرسمٌة 

ثٌل نترك انطباعا افضل لدى  الطرف االخر لماانها تبقى على روح المجامله ز.وأما عن الدقه التم

 والوضوح فهً تزٌل احتماالت الخفً التقدٌر وسإ الفهم, 

مما ٌهٌئ مجاال أفضل لنمو العالقات بٌن الدولتٌن وتطورها لمصلحتها المشتركه .واالدوات  التً 

فً ممارسة مسإلٌاتة التمثٌلٌة ال تقتصر على جانب االتصال ٌلجؤ الٌها الممثل  الدبلوماسً 

دولته فٌها ,و انما ٌتعدى ذالك الى خلق صالت بالمستوٌات الرسمٌة فً الدولة التً ٌتولى تمثٌل 

ودٌة مع مختلف الهٌئات دولته فٌها,و انما ٌتعدى ذالك الى خلق صالت و دٌة مع مختلف الهٌئات 

الخ.وفً الواقع أن  مسإلٌة التمثٌل 1111حفٌة ودوائر االعمال االجتماعٌة والثقافٌة والص

دولته فً الدبلوماسً ذات شقٌن متكاملٌن ٌتعلق اولهما بقدرة الممثل الدبلوماسً وكفاءته فً تمثٌل 

الخارج ,اما الشق االخر فهو ٌشترط النجاح المهمة التمثٌلٌة ان ٌكون الممثل الدبلوماسً على علم 

ولته و المالبسات التً تحٌط  بها ,وان ٌكون تحت ٌده من المعلومات والبٌانات مستمر بسٌاسات د

والحقائق ما ٌجعله واثقآ من اال ٌقامات التً ٌقدمها للدول االخرى ,أو من التصرٌحات  التً ٌدلً 

.   بدون هذا االدراك التمثٌل ٌنتهً االمر بسلبٌة الممثل الدبلوماسً وتجمٌدة ,وٌغلب علٌة بها

عور بؤن حكومته تحجب عنه الحقائق الضرورٌة المرتبطة بمسإلٌاتة كممثل دبلوماسً  رسمً الش

لها فً الخارج .ربما كان هذا هو السبب فً ان بعض الدول تعقد مإتمرات دورٌه لسفرائها الذي 

 ٌمثلونها  فً مناطق معٌنه تمدهم بالحقائق والمعلومات التً ٌتطلبها ولمناقشه الجوانب المختلفة

لدبلوماسً على صلة مستمرة بدولتة التً تحٌط بمهام عملهم الدبلوماسً وبذالك ٌكون الممثل ا

.(7) 

 

 



 

 772(غازي حسن صابرٌنً ,مصدر سبق ذكره ص 7(

 

 

(77) 

 ادلطهب انثاًَ 
 محاٌت يصاحل اندٔنت ٔاندفاع ػٍ حمٕلٓا يف اخلازج

الساسٌة فً العمل الدبلوماسً هً واجب الدبلوماسٌٌن ان هنالك من ٌعتمد بؤنه المسإلٌة         

ٌكونوامتقٌضٌن ب استمرار لكل مامن شؤن  ان ٌتهدد هذه المصالح والحقوق .وعمومآ فآن حماٌة 

هذه المصالح قد تتم من خالل عقد المعاهدات وابرام االتفاقٌات التً توفر ضمانات معقولة لها من 

لمسإلٌة صعبة بوجة خاص فً اوقات االزمات و االضطرابات  قبل الدول االخرى .تبدوا هذه ا

,ففً مثل هذة الضروف قد تكون السفارة هدفآ لبعض الالجئٌن السٌاسٌٌن معاقد ٌعرض السٌاسٌة  

عالقات الدولتٌن للنزاع واالزمات وٌإثر فً مصالح الدولة تاثٌرآسلبٌآ ضارآ وان ماٌمكن ذكره 

ت ومصالح تختلف عن غٌرها من الدول ,ولذلك فا ننا نجد بؤن بهذا الصدد هو ان لكل دولة حاجا

الدول المختلفة تصدر بٌن وقت واخر ولفترة زمنٌه معٌنه تعلٌمات وتوجٌهات الى قناصلها فً 

تزوٌدها با لمعلمات التً تهمها .وهكذا ٌتضح ان مهمة ممثلً الدولة الخارج تإكد فً الغالب على 

حاضرة بناء على تشابك المصالح بٌن الدول ومهمات كبٌرة وشاقه فً الخارج اصبحت فً اٌامنا ال

وخصوصآ بعد التطور الذي شهدة العالم ,حٌث اصبحت مهمة رعاٌة مصالح ومواطنً الدولة شٌئ 

مهم ,وفً الحاالت التً تنقطع فٌها العالقات الدبلوماسٌة بٌن دولتٌن من الدول ,تتولى دولة ثالثه 

الح كل دولة من الدول االخرى ,وفً المجتمع الدولً المعاصر تقوم  ومحاٌدة  مسإلٌه حماٌه مص

 (6) .سوٌسرا والسوٌد بدور بارز فً هذا الخصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 368ص  7985, منشورات ذات السالسل , الكوٌت ,الطبعة الرابعة(د.اسماعٌل صبري مقلد ,العالقات السٌاسٌة الدولٌة , 7)



 

 4,صزكً ,مصدر سبق ذكره  (فاضل .6)

 

(76) 

  

 ادلطهب انثانث 

 اندٔل ادلضٍفتانتفأض يغ حكٕياث 
 

ٌؤتً التفاوض اٌضا كؤحد المسإلٌات الرئٌسٌة للعمل الدبلوماسً والهدف الذي تعلنه الدولة من 

وراء لجوئها الى التفاوض هو الرغبة فً التواصل الى اتفاق حول موضوع معٌن او مشكلة 

ظروف التً تكفل تحقٌق هذا االتفاق غٌر ان هذا الهدف المعلن قد معٌنة, او على االقل استطالع ال

 ٌعكس الدوافع الحقٌقٌة من وراء هذا التفاوض لما قد ٌكون مخالفا لها تماما . 

وعموما فؤن سعً الدول الى التفاوض ٌرتكز على افتراض رئٌسً ٌتمثل فً ادراكها بؤن لها 

االتفاق ال تكون متاحة مع استمرار مصلحة مشتركة فً االتفاق,بمعنى ان المزاٌا التً ٌخدمها 

 (7النزاع بٌنها .)

 عموماً هنالك اربعة انواع رئٌسٌة من المشاكل التً تتفاوض الدول بشؤنها :

الرغبة فً توسٌع نطاق بعض الترتٌبات القائمة بغض النظر عما أذا كانت الترٌتٌبات الجدٌدة  -7

 سابقة .الموسعة سٌتناولها التغٌٌر ام تكون مجرد أمتداد الوضاع 

الرغبة فً اعادة العالقات بٌن دولتٌن الى مجارٌها الطبٌعٌة اذا كانت تلك العالقات تجمدت  -6

 تر السابقة على اجراء المفاوضات . قُطعت خالل فترة التو

التفاوض من اجل اعادة التزامات االطراف المختلفة فً المعاهدة او فً ترتٌب دولً مشترك  -4

 اذا توفر احساس لدى بعض االطراف بوجود عدم تكافإ االلتزامات والمنافع التً ٌحصلون علٌها .

لمصلحة المشتركة اكثر مما ٌحقق التفاوض من اجل التوصل الى وضع ترتٌب معٌن ٌحقق ا -3

 (6مصلحة طرف من االطراف .)

 

 344-346(اسماعٌل صبري مقلد,مصدر سبق ذكره,ص7)

  98,ص6114( احمد ابو الوفى , قانون العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , دار النهضة العربٌة للنشر والتوزٌع,القاهرة ,6)



 

 

(74) 

وقد اشرنا ان االهداف المعلنة من التفاوض قد تتفق كما قد تختلف عن االهداف الحقٌقٌة       

ان التفاوض فً بعض الكامنة وراء هذا االجراء . وفً هذا ٌقول احد اساتذة العالقات الدولٌة 

 الحاالت ٌحدث للوصول الى بعض النقاط الجانبٌة التً ٌتوقع احد االطراف من ورائها ممٌزات

 معٌنة , وهو ٌقسم هذه الحاالت الى ستة انواع هً:

ان الهدف قد ٌكون لالبقاء على مسالك االتصال بٌن دولتٌن مفتوحة من حٌث ان هذه  -7

 االتصاالت قد تسهل الوصول الى بعض النقاط االخرى التً ال ترتبط مباشرة بصمٌم مواضٌع 

دوث صراع مسلح حول بعض الجوانب ان الهدف قد ٌكون استخدام التفاوض كاداة لمنع ح -6

 العدائٌة فً عالقة الطرفٌن او اٌقافها اذا كان الصراع المسلح قد انفجر 

ان الهدف الحقٌقً من التفاوض قد ٌكون الحصول على معلومات اكثر عن امر معٌن )كؤسلوب -4

 ٌستهدف كشف نواٌا الطرف االخر والوقوف علٌها .التجسس( كما ان التفاوض قد 

ان الهدف الحقٌقً قد ٌكون التموٌه والتغطٌة على امور معٌنة اي تضلٌل الطرف االخر  -3

 وتحوٌل اهتماماته من امور معٌنة الى امور اخرى .

ان الهدف قد ٌكون استخدام التفاوض كؤداة للدعاٌة ولٌس كؤداة ٌتوصل من خالها الى اتفاقات  -5

ٌحدث فً مإتمرات القمة حٌث تستخدم هذه حول المشكالت التً ٌتم التفاوض بشؤنها مثلما 

 المناسبات لعمل بعض الدعاٌة حول مشكالت معٌنة مثالًنزع السالح .

ان الهدف قد ٌكون استغالل التفاوض الحداث تؤثٌرات معٌنة على طرف ثالث ٌقع خارج دائرة  -2

هذا الطرف الثالث  التفاوض المباشرة , او بعبارة اخرى استخدام التهدٌد باالتفاق كوسٌلة الرغام

على قبول اوضاع معٌنة . ومن امثلة ذلك االتجاه بعض الدول الى التفاوض مع االتحاد السوفٌتً 

كوسٌلة للضغط على الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة .ومن االمور التً تجدر االشارة الٌها مادمنا فً 

, والمساومة تبنً هً  مجال الحدٌث عن التفاوض , ان الجانب االكبر فً اطار هذا التفاوض

المناورة بهدف التصاعد بالتؤثٌر الدبلوماسً الى الحد االقصى وذلك دعماً االخرى على عنصر 

 (7للمركز الذي ٌساوم منه كل طرف .)

 

 

 



 

بنان ,منشورات الحلبً الحقوقٌة ,لالطبعة االولى(منٌرة ابو بكر , الصالت بٌن العالقات الدبلوماسٌة والعالقات القنصلٌة , 7)

 84,ص6174,

(73) 

 ادلطهب انسابغ

 استطالع احٕال اندٔل بانطسق ادلشسٔػت 
ٌعتبر واجب المالحظة من واجبات المبعوث الدقٌقة جداً.وهذا الواجب ٌبدأ من اول ٌوم        

 وصولة الى القطر المعتمد لدٌه الى اخر ٌوم ٌعمل فٌه.

المبعوث وذات العالقة والتؤثٌر على مصالح وتشمل المالحظة كل المواضٌع التً تجلب انتباه 

وتؤتً المواضع السٌاسٌة فً مقدمة السلسلة لهذه الواجبات والمالحظة السٌاسٌة تتطلب دولته .

االنتباه بدقة لكل االمور واالشخاص البارزٌن الذٌن هم فً الحكم وخارجه والتغٌرات والتطورات 

لمبعوث عن كثب التطورات واالحداث السٌاسٌة واالنتخابات السٌاسٌة .وفق هذا وذاك ٌراقب ا

الخطٌرة فً البلد كانتخاب رئٌس الجمهورٌة مثالً .او انتصار حزب على اخر وما ٌترتب علٌها 

من نتائج تهم مصلحة بلدة. ٌجب مالحظة كل هذه االمور بدقة وامانه والحصول على المعلومات 

ذي ٌستطٌع ان ٌقدم المعلومات لحكومته محللة الوسائل المشرعة.ان الدبلوماسً الناجح هو ال بكل

تحلٌالً دقٌقاً وافٌاً.ال تقتصر المالحظة على المواضٌع السٌاسٌة فحسب انما ٌدخل ضمن اهتمام 

المبعوث االحوال االقتصادٌة بما فً ذلك اسس االقتصاد الوطنً الذي ٌقوم علٌه البلد كؤنتاج 

ة الطبٌعٌة وصلة كل ذلك بالداخل والخارج وبعبارة البضائع واالستهالك واالسواق وموارد الدول

مختصرة االقتصاد الوطنً والتجارة وعالقة ذلك با االسواق الخارجٌة وبجانب االحوال 

االقتصادٌة فؤن الدبلو ماسً الكفإ ال ٌغفل عن تتبع النواحً العسكرٌة والبحرٌة والمالٌة 

االحوال السٌاسٌة واالقتصادٌة طال ما ان حٌاة  اٌضاً.تتبعه لالحوال السائدة التً التقل شؤناً عن

 (7المجتمع تتصل بهذه النواحً كافة .)

 

 

 

 

 

 



 

 . 442-445(فاضل زكً ,مصدر سبق ذكره .ص 7)

(75) 

 ادلبحث انثانث 

 انٕسائم اندبهٕياسٍت يف تسٌٕت انُصاػاث اندٔنٍت 
اذا كانت السٌاسٌة هً فن الممكن والحرب استمرار للسٌاسٌة بطرق اخرى ,فالدبلوماسٌة هً اداة 

هذا الممكن وهً مالزمة للحٌاة الدولٌة وقت السلم وصورة تبادل البعثات الدبلوماسٌة او زمن 

فهً تختلف بحسب كل الحرب حل هذه االزمات با الطرق السلمٌة.اما طرٌقة تسوٌة المنازعات 

او القضاء الدولٌٌن على اساس قواعد القانون  نها,فالمنازعات القانونٌة تحل عادة بالتحكٌمم

 الوضعً,فً حٌن ان المنازعات السٌاسٌة ال ٌمكن حلها اال بطرق دبلوماسٌة.

بحثهما على النحو التالً نوسنقسم هذه الوسائل الدبلوماسٌة الى وسائل سٌاسٌة واخرى قانونٌة وس

 لتالٌٌن .فً المطلبٌن ا

 الوسائل الدبلوماسٌة ذات الطبٌعٌة السٌاسٌة \المطلب االول 

 الوسائل الدبلوماسٌة ذات الطبٌعٌة القانونٌة \المطلب الثانً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(72) 

 ادلطهب االٔل 

 انٕسائم اندبهٕياسٍت ذاث انطبٍؼٍت انسٍاسٍت 
ٌتم االلتجاء الى هذه الوسائل كون هً تلك الوسائل التً ٌتم فٌها حل النزاعات فً بداٌتها      

حمٌدة او الوساطة ومن النزاع ٌكون غٌر متشعب ربما ٌتم حله بواسطة المفاوضات او المساعً ال

 سم تلك العالقات عن طرٌق التوفٌق او التحقٌق.الممكن ح

 انفسع االٔل

 ادلفأضاث 
هً عبارة عن اتصاالت ومحادثات بٌن االطراف الٌجاد حل للنزاع,اي تسوٌة للنزاع من         

قبل االطراف وذلك خشًٌة من تفاقم االزمة تجري عادة المفاوضات بٌن وزراء الخارجٌة او 

الٌهم مهمة اجراء المفاوضات,عادًة تجري المفاوضات عن المبعوثون الدبلوماسٌٌن الذٌن توكل 

لً او عن طرٌق منظمة دولٌة,حٌث تشترط المعاهدات ضرورة االلتجاء الى طرٌق مإتمر دو

المفاوضات قبل ان ٌتم االلتجاء الى التحكٌم او التسوٌة القضائٌة حٌث تمتاز المفاوضات بالمرونة 

(ان تبادل االراء ٌتم اما شفاهة او بطرٌقة مكتوبة او عن طرٌق مذكرات اذا 7والسرٌة والكتمان.)

ٌحتاج حله الى حالة التدخل من اجل تعٌٌن بٌن الدولتٌن,على الرغم من ان المفاوضات كان النزاع 

تتمٌز بمحاسن كثٌرة غٌر انها محددة الفائدة الن نجاحها ٌتوقف على الروح  التً تسود 

اذا كانت الدول المتفاوضة ضعٌفة ال تتمتع بقدرات سٌاسٌة متعادلة وان الدول الكبرى المفاوضات 

الدول الصغرى فً ارادتها.ومن االمثلة على ذلك المفاوضات االماراتٌة االٌرانٌة بشؤن تطغً على 

النزاع القائم حالٌاً حول حقٌقة السٌادة على الجزر العربٌة الثالثة المحتلة فً الخلٌج العربً ))طب 

الكبرى ,طب الصغرى ,ابو موسى(( االنها تكللت فً عدم القبول من الجانب االٌرانً لبدء 

 (6.)7971المفاوضات والذي ٌفسر لنا بقاء النزاع  دون حل منذ 

 

 447,ص6173,دار النشر مكتبة السنهوري,بغداد,7القانون الدولً العام,ط(د.عصام العطٌة,7)

 ,دار النشر7(احمد محمد الرشٌدي,التسوٌة السلمٌة لمنازعات الحدود والمنازعات االقلٌمٌة فً العالقات الدولٌة العاصرة,ط6)

 .77,ص6116مركز االمارات للدراسات والبحوث,االمارات العربٌة المتحدة,



 

 

(71) 

 انفسع انثاًَ 

 ادلساػً احلًٍدة 
المتنازعٌن عن طرٌق المفاوضات فؤنه ٌتم  حٌنما ٌتعذر التوصل الى تسوٌة للنزاع بٌن االطراف

قرٌب وجهات النظر ل تااللتجاء الى المساعً الحمٌدة وهً عمل ودي ٌقوم به طرف ثالث من اج

بٌن اطراف النزاع,فؤنه البد من ان الذي ٌقوم بالمساعً الحمٌدة البد ان ٌتمٌز بمكانه رفٌعة 

زاع لذلك فقد تعتبر المساعً الحمٌدة كاالمٌن العام لالمم المتحدة او اي طرف ٌرغب فً حل الن

بالمساعً الحمٌدة ال ٌحق  شكالً من اشكال التدخل فً النزاع بشكل غٌر مباشر.لذلك فؤن الذي ٌقوم

له القٌام بمثل هذا االمر اال بموافقة الدول االطراف فً النزاع وانه ٌقوم بنقل الصور والحقائق 

بؤفضل ما ٌكون الى طرف كً ٌستطٌع اقناع الطرف االخر كً ٌتم التوصل الى حل مرضً 

 (7للطرفٌن .)

مصري حسن مبارك لمحاولة تسوٌة النزاع من امثلة ذلك المساعً الحمٌدة التً قام بها الرئٌس ال

وهً  7996ة السعودٌة بشؤن بعض اجزاء الحدود بٌنهما عام بٌن دولة قطر والمملكة العربٌ

الجهود التً تكللت بالنجاح حٌث تمكنت الدولتٌن من التفاوض والتوصل الى تسوٌة ودٌة لهذا 

 ( 6النزاع.)

 

 

 

 

 

 

 76,ص6116لحدٌثة فً فض النزاعات الدولٌة,تشرف من قبل جامعة الجزائر,الجزائر,(زقٌر عبد القادر,دور الدبلوماسٌة ا7)

 76(احمد محمد الرشٌدي,مصدر سبق ذكره,ص6)

 

 



 

(78) 

 

 نفسع انثانث ا

 انٕساطت 
وهً عمل ودي ٌقوم به طرف ثالث من اجل التوصل الى حل ٌقبل به اطراف النزاع ٌفترض ان 

ٌكون الطرف نشط ال ٌتوقف عند بدء المفاوضات.فؤن هنالك من ال ٌمٌز بٌن الوساطة والمساعً 

الحمٌدة فؤن الشًء الذي ٌمٌز الوساطة بانها تكون اكثر اٌجابٌة بحٌث انه ٌتم اشراك الوسٌط فً 

فاوضات حٌث ٌقوم بطرح حلول واقتراحات بحٌث ان هذا المقترحات التً ٌتم طرحها من قبل الم

الطرف الوسٌط بؤنه الٌتسم بالمقبولٌة من قبل احد طرفً النزاع فؤنه ٌقوم باالنسحاب من الوساطة 

عدم جدوى من هذه الوساطة.حٌث طرأ تطور جدٌد على الوساطة تم اختٌار شخص ولٌس الن 

عٌن مجلس االمن الكونت برناردوت وسٌطاُ فً فلسطٌن بٌن الدول العربٌة واالحتالل دولة فقد 

 (7.) 7938اال انه تم اغتٌال من قبل عصابات صهٌونٌة فً اٌلول  7938اٌار 65االسرائٌلً فً 

 انفسع انسابغ 

 انتحمٍك  
ف بٌن دولتٌن هً الطرٌقة التً تستخدم فً تسوٌة المنازعات الدولٌة فً حال تم نشوب االختال

ثم نصت القواعد  7899,اقترحت روسٌا فً مإتمر الهاي سنة حول نقاط اساسٌة فً النزاع بٌنهما

.فً حال ان ٌكون اساس النزاع او 7911واالجراءات المتصلة فً اتفاقٌة الهاي المعقودة سنة 

ً تشكٌل لجنة الخالف بٌن البلدٌن حول بعض  النقاط االساسٌة لذلك فؤنه على البلدٌن الطلب ف

 تحقٌق تكون فً موافقة البلدٌن االساس فً النزاع .

 

 

 

 

 .532-535,ص6176,منشورات الحلبً الحقوقٌة,عمان,,الطبعة االولى(د.خلٌل حسٌن,موسوعة القانون الدول7ً)



 

 

(79) 

وٌتم تحدٌد الطرٌقة واالساس الذي تقوم علٌه اللجنة اذا ٌتم تشكٌل لجنة خاصة بمقتضى اتفاق       

تنتخب كل دولة عضوٌن اي اربعة وٌتم اختٌار العضو الخامس فؤنها تصدر قراراتها باالغلبٌة 

ٌها تحرر به تقرٌر تقوم بؤعطائه الى ممثلٌن الطرفٌن ٌتطلب ذلك سرد الوقائع المطلوبة للتحقٌق ف

وبٌان ما اظهرته اللجنة بشؤنها وذلك من غٌر ان ٌتضمن التقرٌر اي حكم فً المسإلٌة بل ٌترك 

وبعد اٌضاح طرفً النزاع كؤمل الحرٌة فً ان سٌتخلصا من تقرٌر اللجنة االثر الذي ٌرٌانه, 

ت الحقائق بٌن اطراف النزاع فؤن تلك الدولتٌن الحق فً تسوٌة نزاعاتهما عن طرٌق المفاوضا

 (7الدبلوماسٌة او التحكٌم .)

وقد طبقت قضٌة التحقٌق الول مرة فً النزاع البرٌطانً الروسً فً الحادث المعروف دوغربنك 

ببحر الشمال قام  7913وخالصة الحادثة الن االسطول الروسً كان متجهاً الى الٌابان فً 

الى غرق زورق برٌطانً بمهاجمة زوارق صٌد برٌطانٌة واطلق النار علٌها االمر الذي ادى 

وعطب خمسة زوارق وقتل واصاب اخرٌن بجروح.واتفقت روسٌا وبرٌطانٌا بناء على اقتراح 

فرنسً بتشكٌل للجنة تحقٌق من خمس اشخاص برئاسة االمٌرال الفرنسً وجتمعت اللجنة فً 

 24وافقت روسٌا ان تدفع لبرٌطانٌا مبلغ  7915شباط  62بارٌس وبعد ان صدرت تقرٌرها فً 

 (6.)الف جنً

 

 

 

 

 

 

 

 .539(د.خلٌل حسٌن,مصدر سبق ذكره,ص7)

,مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر,لبنان الطبعة االولى (د.محمد عرب حاصٌال.سلٌم حداد,القانون الدولً العام,6)

 .592-595,ص6118,
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 انفسع اخلايس 

 انتٕفٍك 
احالته لهٌئة محاٌدة تتولى تحدٌد الوقائع واقتراح لتسوٌة ٌقصد به حل النزاع عن طرٌق           

المالئمة على اطراف النزاع وٌكون قرار هٌئة التوفٌق غٌر ملزمة الطراف النزاع وهذا ما ٌمٌزه 

عن قرار هٌئة التحكٌم.والتوفٌق هً طرٌقة حدٌثة لتسوٌة المنازعات الدولٌة دخلت التعامل الدولً 

كانون الثانً  71معاهدات ثنائٌة او جماعٌة كالمعاهدات البلطٌقٌة فً  بواسطة عدة 7979بعد عام 

وكذلك معاهدة  7969كانون الثانً  5,لتفاقٌات العامة المعقودة بٌن الدول االمرٌكٌة 7965

 .7965لوكارنو سنة 

 وضعت القواعد التالٌة  7965تشرٌن االول  72نصت معاهدة لوكارنو المإرخة فً 

 وفٌق من ثالثة او خمسة اعضاء من دول ال عالقة لها بالنزاع.تتؤلف للجنة الت-7

 ٌنحصر انتصاصها فً النظر  للخالف على المصالح.-6

بشؤن التحقٌق .تتمثل مهمة  7911تتبع للجان التوفٌق االحوال التً نصت علٌها معاهدة الهاي -4

طة التحقٌق او للجنة فً توضٌح مسائل موضوع النزاع وجمع كل المعلومات الضرورٌة بواس

بغٌر ذلك ومحاولة التوفٌق بٌن االطراف ٌمكن لها بعد فحص القضٌة وتمحٌظ اسباب النزاع ان 

رفض,كما ان التوفٌق اخذ ٌتحول الى تحكٌم فً معاهدات الصلح التً تكون قراراتها نهائٌة 

 (7والزامٌة لدول االطراف.)

 

 73ٌر عبد القادر,مصدر سبق ذكره,ص(زق7)
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 طهب انثاًَ ادل

 انٕسائم اندبهٕياسٍت ذاث انطبٍؼت انمإٍََت 
تختلف الوسائل القانونٌة عن الوسائل السٌاسٌة لتسوٌة المنازعات الدولٌة,من جهة ان          

قانون الدولً ,بٌنما  ٌتم تسوٌة النزاع فً الوسائل القانونٌة من قبل محكمة تفصل فٌه طبقاً الحكام ال

 لمنازعة ,وبحسب قدره وموقف كل طرفً الوسائل السٌاسٌة طبقاً الدارة الدول اتسوٌة النزاع ف

فً النزاع.تسوٌة المنازعات با الوسائل القانونٌة,اما ان تتم من قبل هٌئة تختار االطراف المنازعة 

ٌطلق علٌها التحكٌم,او من قبل هٌئة متخصصة للنظر فً المنازعات الدولٌة,تتفق الدول على 

وع فً انشائها,ومنها محكمة العدل الدولٌة والمحاكم االقلٌمٌة.وعلٌه سوف نتناول هذا الموض

 الفرعٌن التالٌن.

 انتحكٍى

 انفسع االٔل  
قواعد التحكٌم وهو من الوسائل القانونٌة القدٌمة  7911,7899نصت اتفاقٌات الهاي لعامً 

 لتسوٌة المنازعات الدولٌة.وٌقوم التحكٌم على االسس التالٌة :

 تتفق الدول المتنازعة  مباشرًة على احالة نزاعها الى التحكٌم .-7

دول المتنازعة,هً التً تختار االشخاص الذٌن ٌقومون بالتحكٌم لحسم النزاع بٌنهما وٌطلق ان ال-6

علٌهم )هٌئة التحكٌم(او محكمة التحكٌم.وٌجوز ان ٌشترك بالتحكٌم اعضاء من الدول 

المتنازعة,وٌترأس التحكٌم للجنة التحكٌم فً الغالب شخص اجنبً ٌتم االتفاق علٌه من قبل الدول 

 ة.ٌجوز ان ٌكون المحكم قاضٌاً او رئٌس دولة.المتنازع

ٌختص التحكٌم بالمنازعات القانونٌة,كتفسٌر معاهدة وتطبٌقها او قاعدة من قواعد القانون -4

 الدولً.

 ٌصدر قرار التحكٌم طبقاً لقانون الدولً ,ولٌس ترتضٌة لالطراف المتنازعة.-3

وتستمع وتطلع على طلبات تتبع محكمة التحكٌم االجراءات التً تتبعها محكمة العدل الدولً -5

 االطراف المتنازعة ,وكالمهم ,وتجري مرافعة علنٌة وتستمع لشهود و االدلة .
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تصدر محكمة التحكٌم قرار الحكم بصوره علنٌة,وتبلغ االطراف المتنازعة به, وٌعد قرارها -2

 (7ٌجوز الطعن فٌه امام اي جهة .) قطعٌاً ال

 والتحكٌم نوعان :

اوالً:التحكٌم االختٌاري وهو التحكٌم الذي ٌتم االتفاق علٌه بعد نشوء النزاع.ماذا نشؤ نزاع بٌن 

دولتٌن جازة لهما االتفاق على التحكٌم لتسوٌة نزاعهما بالطرٌقة التً ٌرونها صالحة لتسوٌة 

كٌم تصبح كل دولة ملزمة بالجوء الٌه وملزمة بتنفٌذ القرار الصادر النزاع.وبعد االتفاق على التح

 من اللجنة التحكٌم.

ثانٌاً:التحكٌم االجباري وهو التحكٌم الذي ٌتم االتفاق علٌه بٌن الدول قبل النزاع سواء كان ذلك 

 بوضع معاهدة خاصة بالتحكٌم لتسوٌة المنازعات بصورة عامة تظهر فً المستقبل .ام عند وضع

معاهدة تتعلق بموضوع معٌن ,كمعاهدة تتعلق بالحدود او بالتجارة وتنص مثل هذه المعاهدة فً 

حالة ظهور نزاع عند تطبٌقها بحال الى التحكٌم الدولً.ففً هذه الحالة تكون الدولة ملزمة بالتحكٌم 

ازعاتها سوٌة من.ونص مٌثاق االمم المتحدة على ان تلجؤ الدول المتنازعة للتحكٌم كوسٌلة لت

الدولٌة.كما اخذت به العدٌد من المعاهدات الدولٌة المتعددة االطراف. وٌحقق التحكٌم ضمانة للدول 

المتنازعة,وذلك ألنها هً التً تختار المحكمٌن الذٌن تثق بهم كما قد ٌشترك فً هٌئة التحكٌم 

م.وان الدول اعضاء من الدول المتنازعة نفسها مما ٌوفر لها فرص متابعة اجراءات التحكٌ

المتنازعة تستطٌع ان تحدد طرٌقة واسلوب التحكٌم.والتحكٌم ال ٌقوم على الترضٌة,وان ما ٌصدر 

 (6القرار طبقاً الحكام القانون الدولً.)

 

 

 

 

 

 

,دار الثقافة للنشر والتوزٌع,عمان ,الطبعةاالولى6عواد حوامدة, القانون الدولً ج(د.سهٌل حسٌن الفتالوي,د.غالب 7)

 .788-781,ص6119,

 .438(عصام العطٌة,مصدر سبق ذكره,ص6")
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 انفسع انثاًَ 

 انمضاء اندٔيل ادلتًثم مبحكًت انؼدل اندٔيل 
للمحكمة الملحق بمٌثاق ,بموجب النظام االساسً  7935انشئت محكمة العدل الدولً عام           

الدولً الدائمة مع احتفاظ بنظامها االساسً االمم المتحدة.وقد انشئت هذه المحكمة على انقاذ العدل 

ذاته.وتعد محكمة العدل الدولً من االجهزة الرئٌسٌة لالمم المتحدة.وهً اكبر هٌئة قضائٌة دولٌة 

 (7تتولى تسوٌة المنازعات الدولٌة طبقاُ لقواعد القانون الدولً.)

 ء على مإهالت الشخصٌة هٌئة المحكمة تشكل محكمة العدل الدولً من اشخاص ٌختارون بناأالً:

وصفاتهم االخالقٌة العالٌة,التً تإهلهم االرتقاء على المناصب القضائٌة او من فقهاء القانون 

الدولً وال ٌختارون بصفتهم ممثلً دولهم.ٌبلغ عدد اعضاء المحكمة خمسة عشر عضو,وال ٌجوز 

لعامة لالمم المتحدة ان ٌكون اكثر من عضو من دولة واحدة.وٌتم تعٌنهم عن طرٌق الجمعٌة ا

والمجلس االمن من قائمة المرشحٌن.ومدة هذه العضوٌة فً المحكمة تستمر تسع سنوات.وتجدد 

عضوٌة خمس اعضاء كل ثالث سنوات بعد اكمالهم مدة تسع سنوات.وبذلك ٌتم تغٌر ثالث اعضاء 

كبه القضاٌا المحكمة كل ثالث سنوات.ان الغرض من بقاء العضو مدة تسع سنوات هو من اجل موا

ونائبا له لمدة ثالث سنوات وٌمكن  التً تعرض على المحكمة.وٌنتخب اعضاء المحكمة,رأسٌاً 

  (6تجدٌد انتخابه مقر المحكمة الهاي.)

:اختصاص المحكمة المكانً تختص محكمة العدل الدولٌة فً جمٌع المنازعات الدولٌة بغض ثاٍَاً 

المنازعات وان كانت خاضعة لمحكمة اخرى,او النظر عن مكان وقوعها,وٌجوز لها النظر فً 

تحكٌم دولً,مادام االتفاق بٌن الدول المتنازعة قد تم اخٌراً على احالة النزاع الٌها.ان اختصاص 

محكمة العدل الدولٌة ال ٌمنع من احالة المنازعات الى محكمة دولٌة  اخرى او تحكٌم دولً طبقاً 

 (4لما تتفق علٌه الدول المتنازعة )

 

 438(عصام العطٌة , مصدر سبق ذكره ,ص7)

 .797-791(د.سهٌل حسٌن الفتالوي,غالب عواد الحوامدة,مصدر سبق ذكره,ص 6)

 (سعد حقً توفٌق ,مبدأ العالقات الدولٌة,4)

 

(63) 



 

 :اختصاص المحكمة الشخصً ثانثاً 

 بالنظر بالمنازعات التً تقع بٌن االطراف االتٌة :تختص محكمة العدل الدولٌة 

 المنازعات بٌن الدول :ان الدول التً ٌحق لها اللجوء لمحكمة العدل الدولٌة هً :-7

                                                                    الدول االعضاء فً االمم المتحدة .-أ

 الدول التً لٌست اعضاء فً االمم المتحدة لكنها انظمت للنظام االساسً للمحكمة .-ب

الدول التً لٌست اعضاء فً االمم المتحدة ولم تنظم للنظام االساسً للمحكمة طبقاً للشروط التً -ج

 ٌحددها المجلس االمن.

 المنازعات التً تتعلق بالمنظمات الدولٌة والدول:-6

( من النظام االساسً لمحكمة العدل الدولٌة حددت اختصاص المحكمة فً النظر 43ان المادة)

الناشئة بٌن الدول فقط ونرى ان للمحكمة حق النظر بالمنازعات التً تخص المنظمات بالمنازعات 

الدولٌة على اساس ان المنظمات الدولٌة فً حقٌقتها تمثل مجموعة من الدول.من الناحٌة العلمٌة فقد 

 نظرت محكمة العدل الدولٌة بالمنازعات التً تخص المنظمات الدولٌة.

 :والٌة المحكمة زابؼاً 

 ٌة المحكمة اما ان تكون اختٌارٌة او اجبارٌة لما لها من حق االفتاء:وال

الوالٌة االختٌارٌة :تتمتع المحاكم الوطنٌة بسلطة الفصل فً المنازعات الداخلٌة التً تحصل بٌن -7

االفراد,حٌث تنص القوانٌن الداخلٌة على ان تسري والٌة الحاكم الداخلٌة على جمٌع االشخاص 

وهذا ٌعنً كقاعدة عامة ان  1عنوٌة العامة والخاصة اال ما استنشئ منها بنص خاصالطبٌعٌة والم

المحاكم الداخلٌة لها والٌة جبرٌة فً جمٌع المنازعات التً تحصل داخل الدولة اما بلنسة لمحكمة 

السٌادة ٌحول دون اعضاء المحكمة الفصل فً جمٌع العدل الدولٌة,فؤن تمسك الدول بعٌداً 

 لدولٌة.المنازعات ا

الوالٌة االجبارٌة :تتمتع محكمة العدل الدولٌة بوالٌة اجبارٌة بالنظر فً المنازعات الدولٌة بناًء  -6

 على طلب احد االطراف فً الحاالت االتٌة:

اذا اتفقت الدول بموجب معاهدة دولٌة بؤحالة المنازعات التً ستنشئ تطبٌق المعاهدة على محكمة -أ

 العدل الدولٌة.

 اتفقت الدول المتنازعة على احالة نزاعهما على محكمة العدل الدولٌة.اذا -ب
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اتفاقٌة الوصاٌة واالتفاقٌات الخاصة بؤنشاء المنضمات الدولٌة المتخصصة التً تنص على -ت

 احالة النزاعات الناشئة الى محكمة العدل الدولٌة

اي وقت بؤنها تقبل ؤن تصرح فً الدول االطراف فً النظام االساسً لمحكمة العدل الدولٌة ب-ث

 بالوالٌة الجبرٌة للمحكمة.

 اذا نشؤ نزاع بٌن دولتٌن حول والٌة محكمة العدل الدولٌة.-ج

اذا ورد فً تفاقٌة دولٌة باشراف االمم المتحدة نص على الوالٌة االلزامٌة بمحكمة العدل  -ح

 (7الدولٌة .)

سلطة المحكمة فً تفسٌر نص غامض,اختلف الدول الوالٌة االفتائٌة ٌقصدبه الوالٌة االفتائٌة -4

على تفسٌره.وبموجب النظام االساسً,ٌجوز الجمعٌة العامة ومجلس االمن,وفروع هٌئة االمم 

المتحدة,والوكاالت المرتبطة بها ,التً ٌإذن لها من الجمعٌة العام لالمم المتحدة طلب االستفتاء من 

.وتتبع المحكمة فً اصدار الفتوى سائل القانونٌة فقطالمحكمة.وتحدد الوالٌة االفتائٌة فً الم

واالجراءات المتبعة فً اصدار القرارات القضائٌة وتبلغها لالمن العام لالمم المتحدة من مندوبً 

 الدول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,793(سهٌل حسٌن الفتالوي,مصدر سبق ذكره,ص7)
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 خامساً:القواعد التً تطبقها المحكمة 

 التً تطبقها المحكمة على المنازعات التً تعرض علٌها :اما القواعد 

تفصل المحكمة فً المنازعات التً ترفع الٌها وفقاً لالحكام القانون الدولٌة على المنازعات -أ

 الدولٌة,وهً تطبق فً هذا الشؤن 

  االتفاقٌات الدولٌة العامة والخاصة التً تضع قواعد معترف بها من جانب الدول المتنازعة -7

 العادات الدولٌة المراعٌة المعتبرة بمثابة قانون دل علٌه تواثر االستعمال.-6

 المتمدنةمبادء القانون العامة التً اقرتها االمم -4

احكام المحاكم ومذاهب كبار المإلفٌن فً القانون الدولً العام فً مختلف االمم وهً مصادر  -3

                                                                        احتٌاطٌة لقواعد القانون الدولً.

للمحكمة سلطة الفصل فً المنازعات الدولٌة وفقاً, لمبادء العدل واالنصاف متى وافقت اطراف -ب

 (7الدعوى على ذلك)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .454(عصام العطٌة,مصدر سبق ذكره,ص7)
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 اخلامتت
 لقد توصلنا فً دراستنا لموضوع )اهمٌة الدبلوماسٌة فً تطور العالقات الدولٌة (

 الى استنتاجات معٌنة ٌمكن اجماهل على النحو التالً:

الدولٌة وتحقٌق مقاصدالدولة على ة العالقات راوالً: ان الدبلوماسٌة هً علم وفن ادا

 الساحة الدولٌة.

ثانٌاً:تمثل الدبلوماسٌة الدور االساسً فً العالقات الدولٌة التً ال ٌمكن االستغناء 

 عنها لما قامت به الدبلوماسٌة فً انشاء السالم الدولً 

سٌة فً ثالثاً:بدأ االهتمام بالدبلوماسٌة من قبل الدول من خالل اعتبارها االداة الرئٌ

 القضاء على الخالفات الدولٌة.

حلحلة الخالفات الناشئة بٌن الدول وذلك من خالل رابعاً:امتازت الدبلوماسٌة فً 

 استخدام وسائل قانونٌة وسٌاسٌة والتوصل الى حلول للمشاكل العالقة بٌن الدول.

خامساً: استطاعت الدبلوماسٌة ان توحد العالم وذلك من خالل ضهور ماٌسمى 

ة( التً تعقد سنوٌاً لمناقشة ابرز المشاكل التً ٌواجهها العالم دبلوماسٌة القم)ال

وتعتبر الجمعٌة العامة لالمم المتحدة خٌر مثال لدبلوماسٌة القمة حٌن ٌحضرها 

 اغلب رإساء الدول المحاكمات وكبار المسإلٌن فً مختلف دول العالم .

ن خطر االسلحة النووٌة لو لم تكن سادساً: استطاعت الدبلوماسٌة ان تنقذ العالم م

 هنالك دبلوماسٌة الصبح العالم زائل بفعل ماتلحقه هذه االسلحة من دمار 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ادلصادز

 القرآن الكرٌم    -أالً 

              الكحة -ثاًٍَا:
احمد ابو الوفة,قانون العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة,دار النهضة للنشر -7

 6114والتوزٌع,القاهرة ,
احمد محمد الرشٌدي,التسوٌة السلٌمة لمنازعات الحدود والمنازعات االقلٌمٌة فً العالقات -6

,دار االمارات للدراسات والبحوث,االمارات العربٌة ,الطبعة االولى الدولٌة المعاصرة 

 .6116المتحدة,

السل ,منشورات ذات السالطبعة الرابعة اسماعٌل صبري مقلد,العالقات السٌاسٌة الدولٌة, -4

 .7985,الكوٌت ,

 .6176,منشورات الحلبً الحقوقٌة,بٌروت , الطبعة االولى خلٌل حسٌن,التنظٌم الدبلوماسً ,-3

 ,منشورات الحلبً الحقوقٌة, عمانالطبعة االولىخلٌل حسٌن, موسوعة القانون الدولً , -5

,6176. 

 لتوزٌع , القاهرة,السنة بالسعٌد بن سلمان,العالقات الدبلوماسٌة,دار النهضة لطبعة والنشروا -2

,دار الثقافة الطبعة االولى , 6سهٌل حسٌن الفتالوي, غالب عواد حوامدة ,القانون الدولً ج-1

 .6118للدراسات والنشر ,لبنان ,

 سعد حقً توفٌق,مبدأ العالقات الدولٌة.-8

,دار الوسٌم للنشر الطبعة االولى عادل محمد الغٌار,مفهوم الدبلوماسٌة,-9

 .6119زٌع,سورٌا,والتو

علً حسٌن الشامً,الدبلوماسٌة نشؤتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات -71

 .6177,دار الثقافة للنشر والتوزٌع ,عمان ,الطبعة الخامسة واالمتٌازات,

,دار النشر مكتبة السنهوري الطبعة االولى عصام العطٌة ,القانون الدولً العام,-77

 .6173,بغداد,



 

,الدار العلمٌة للنشر والتوزٌع الطبعة االولى المعاصرة,غازي حسن صابرٌنً,الدبلوماسٌة -76

 .6116,عمان ,

 7996فاضل زكً ,الدبلوماسٌة فً عالم متغٌر ,دار الحكمة للطبعة والنشر,بغداد ,-74

 

,حقوق الترجمة العربٌة الطبعة االولى مارتن كرٌفتش,المفاهٌم االساسٌة فً العالقات الدولٌة,-73

  واصدارها 

,مجد المإسسة الطبعة االولى محمد عرب حاصٌلة .سلٌم حداد,القانون الدولً العام ,-75

 6118الجامعٌة لدراسات والنشر ,لبنان ,

الطبعة االولى منٌرة ابو بكر  , العالقة بٌن العالقات الدبلوماسٌة ووالعالقات القنصلٌة,-72

 6114وقٌة ,القاهرة ,منشورات الحلبً الحق

ٌسوف حسن ,الدبلوماسٌة الدولٌة الطبعة االولى ,المركز القانونً للصدارات القانونٌة -71

 6177,القاهرة,

اً 
ً
 البحوث والدراسات  ثانث

اسماعٌل ذٌاب خلٌل اثر تكنلوجٌا المعلومات واالتصاالت على الدبلوماسٌة ,رسالة ماجستٌر -7

 6174,لبنان ,غٌر منشورة ,جامعة بٌروت 

زقٌر عبد القادر,دور الدبلوماسٌة الحدٌثة فً فض المنازعات الدولٌة ,رسالة ماجستٌر منشورة -6

 6116,جامعة الجزائر,الجزائر , 

 

 

 

 

 

 


