
2 
 

  وزارة التعلين العايل والبحث العلوي

 جاهعت دياىل             

 كليت القانوى والعلوم السياسيت        

 قسن العلوم السياسيت            

 

 

 

 

 تقدم به الطالب حبث 

 مصطفى عدنان ياس

 الى
 

 

 

 

 

 أشــــــــــراف 

 م.م امساعيل ذياب خليل

 م6172                                                ه 7341

 

 الدبلىماسية الىقائية 

 واقعها وحتدياهتا

قسم العموم السياسية وهو جزء  –كمية القانون والعموم السياسية 
 من متطمبات نيل شهادة البكالوريوس في العموم السياسية



3 
 

  

 

 

 .. إلى النور الذي ٌنٌر لً درب النجاح

 

 

 وٌا من علمتنً الصمود مهما تبدلت الظروف.. 

 وٌساندونً وٌتنازلون عن ٌضٌبون لً الطرٌق الذٌنإلى 

  إلرضابً والعٌش فً هناء حقوقهم

 

  إخوتً                                              

  إلى زمالبً وزمٌالتً                     

 

  إلى كل من علمنً حرفا إلى الشموع التً تحترق لتضا لآلخرٌن

 عز وجل  أهدي هذا البحث المتواضع راجٌاً من المولى  

  أن ٌجد القبول والنجاح                   

...الباحث............................................................ 
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا 
  ..محمَّد وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

إنجاز ىذا العمل بفضلو، فلو فإني أشكر اهلل تعالى على فضلو حيث أتاح لي 
 .الحمد أواًل وآخراً 

ثم أشكر أولئك األخيار الذين مدوا لي يَد المساعدة، خالل ىذه الفترة، وفي 
. كما اتوجو بالشكر والتقدير الة مقدمتهم أستاذي المشرف على الرسالة

اساتذتي الكرام لجهودىم العلمية الكبيرةفي غرس منهجية العلوم السياسية ،  
المبدء، ومعانقة متاعب قضي حقائقها في ىذا الجيل مما اعطاىم صالبة وت

البحث في الحقيقة ، وىم اساتذة في كلية القانون والعلوم السياسية عموماً 
 وفي قسم علوم السياسية خصوصاً.

 واشكر من مد لي يد العون في انجاز ىذا ابحث

 من اهلل نستمد العون والتوفيق
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  27  دراجع والمصاالمر

 

 

 مقدمة

 

يحهٛبً يٍ ثٕثذ ٔيؼطٛبد انؼاللبد  ٚؼزجش انُضاع انًسهح سٕاء كبٌ دٔنٛبً أ       

مصٕٖ نظبْشح انصشاع ثٍٛ انذٔل فًٛب ثُٛٓب أ ثٍٛ انذٔنٛخ ْٕٔ ٚؼزجش انًشحهخ ان

انٗ  نك سؼذ يخزهف انذٔل ٔانًُظًبد انذٔنٛخانجًبػبد داخم انذٔنخ انٕاحذح نز

أ انحٛهٕنخ دٌٔ رفبلى انصشاػبد  ٓباحزٕاء انُضاػبد فٙ حبنخ اَذالػانؼًم ػهٗ 

انزٓذٚذ  انذٔنٛخ ٔانذاخهٛخ كٙ ال رصم انٗ يشحهخ اسزؼًبل انمٕح انؼسكشٚخ أ

ثبسزؼًبنٓب . ٔلذ شكهذ انحشة انؼبنًٛخ انثبَٛخ ػاليخ فبسلخ فٙ ربسٚخ انؼاللبد 

انذٔنٛخ , فحجى انخسبئش انجششٚخ انزٙ َجًذ ػُٓب جبءد االيى انًزحذح كأسزجبثخ 

فٙ  ْزِ انحشة حٛث ثذأ انًجزًغ انذٔنٙ ٚفكشيجبششح نهزحذ٘ انز٘ ٔاجّٓ انؼبنى اثبٌ 

دٌٔ ٔصٕل انصشػبد انذٔنٛخ انٗ  خ ٔانسٛبسٛخ انكفٛهخ ثبنحٛهٕنخنٛبد انمبََٕٛاٜخهك 

 يشحهخ انُضاع انًسهح , ٔانحفبظ ػهٗ انسهى ٔااليٍ انذٔنٍٛٛ , ٔاٌ ْزا انزٕجّٛ ْٕ يب

 اصطهح ػهّٛ ثبنذثهٕيبسٛخ انٕلبئٛخ.

 اهمية البحث:

فٙ كٌٕ انذثهٕيبسٛخ انٕلبئٛخ رؼزجش يٍ اْى إَاع  رأرٙ أًْٛخ انجحث           

انذثهٕيبسٛخ فٙ انؼاللبد انذٔنٛخ ٔرنك نذٔسْب انًًٛض انز٘ ٚزًثم فٙ سشػخ اٚجبد 

 حهٕل نهخالفبد انُبشئخ ثٍٛ انذٔل.

 اشكالية البحث:

رُطهك اشكبنٛخ انجحث فٙ االجبثخ ػٍ انزسبؤالد انًطشٔحخ حٕل يذٖ لذسح           

فٙ سشػخ اكزشبف  ٓبسٛخ انٕلبئٛخ فٙ رسٕٚخ انُضاػبد انذٔنٛخ ؟ ٔيب لذسح أنٛبرانذثهٕيب

بد لٙ انؼالفٔاحزٕاء االصيبد ٔلذسرٓب فٙ انحٛهٕنخ ػهٗ ػذو رفجش انصشاػبد 

 انذٔنٛخ ؟

 فرضية البحث:
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رشًم فشضٛخ انجحث فٙ اٌ انؼاللبد ثٍٛ انذٔل رشٕثٓب انكثٛش يٍ انخالفبد           

جت رضبسة انًصبنح انسٛبسٛخ ٔااللزصبدٚخ ٔانشفبفٛخ ٔغٛشْب, ٔانصشاػبد ثس

يؼظى  ٔٚزؼشض انجبحث فٙ اٌ انذثهٕيبسٛخ انٕلبئٛخ ْٙ انٕسٛهخ انمبدسح ػهٗ حسى

 ْزِ انخالفبد انذٔنٛخ يٍ خالل رمشٚت ٔجٓبد َظش انذٔل انًزخبصًخ.

 

 

 

 منهجية البحث: 

انٕصفٙ ٔانزحهٛهٙ حٛث اػزًذ انًُٓج انٕصفٙ  ٍٛانجبحث ػهٗ انًُٓج اػزًذ        

يٍ حٛث أنٛبرٓب ٔاْذافٓب ٔطشق يؼبنجزٓب ٕصٛف انذثهٕيبسٛخ انٕلبئٛخ يٍ خالل ر

د رى جًؼّ يٍ يؼهٕيب ػزًذ انًُٓج انزحهٛهٙ يٍ خالل رحهٛم يبإنهخالفبد انذٔنٛخ, ٔ

انٗ َزبئج  صمدٔسْب فٙ انؼاللبد انذٔنٛخ ٔانزٕ حٕل انذثهٕيبسٛخ انٕلبئٛخ ٔثٛبٌ

 يؼُٛخ.

 

 هيكلية البحث:

رى رمسٛى انجحث انٗ يجحثٍٛ اسبسٍٛ فظالً ػٍ يمذيخ ٔخبرًخ  فمذ رضًٍ         

د ػًهٓب ايب انًجحث انًجحث االٔل انزؼشٚف ثبنذثهٕيبسٛخ انٕلبئٛخ ٔاْذافٓب ٔأنٛب

 ثهٕيبسٛخ انٕلبئٛخذًٍ طشق رُفٛز انانثبَٙ فمذ رض

 

 

 

 

 المبحث االول

 ماهً الدبلوماسٌة الوقابٌة
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 تمهٌد:

لقد خضعت أدارة النزاعات الدولٌة لتوجٌه الدول العظمى حسب مصالحها       

وقد انعكس ذلك على   السٌاسٌة واالقتصادٌة واالٌدٌولوجٌة وتطلعاتها األستراتٌجٌة

التنظٌمات الدولٌة ومنها االمم المتحدة التً بدت عاجزة عن التصدي لظاهرة 

االخالل بالسلم والمن الدولً فمع انتهاء الحرب الباردة بدء المجتمع الدولً ٌفكر 

مجدداً فً خلق االلٌات السٌاسٌة والقانونٌة للحٌلولة دون وصول النزاعات الدولٌة 

الى مرحلة الصراع المسلح واحالل السلم واالمن محل النزاع وكانت  وغٌر الدولٌة

لك وبصدد ذلك سنبحث هذا الموضوع فً اسٌة الوقائٌة هً الحل االمثل لذالدبلوم

  -المطلبٌن التالٌٌن :

 تعرٌف واهداف الدبلوماسٌة الوقائٌة . -المطلب االول :

 ألٌات عمل الدبلوماسٌة الوقائٌة. -المطلب الثانً :

 المطلب االول

 تعرٌف واهداف الدبلوماسٌة الوقابٌة

من الجهود االوسع لمنع نشوب أ ٌتجز تعتبر الدبلوماسٌة الوقائٌة جزء ال      

لك فهً تشٌر الى االجراءات  الدبلوماسٌة  النزاعات والصراعات الدولٌة  ولذ

قائمة والحد المبكرة التً تهدف الى منع المنازعات الجدٌدة او تصاعد التوترات ال

من انتشارها . فمع تصاعد التوترات واالزمات بٌن الدول التً قد تؤدي الى مزٌد 

من اعمال العنف فهنا ٌأتً دور الدبلوماسٌة الوقائٌة فً الحد من المنازعات قبل 

 التالٌٌن : نالك سنبحث هذا الموضوع فً الفرعٌوقوعها وبصدد 

 ئٌة .تعرٌف الدبلوماسٌة الوقا -الفرع االول :

 اهداف الدبلوماسٌة الوقائٌة . -الفرع الثانً :

 

 

 

 الفرع االول

 تعرٌف الدبلوماسٌة الوقابٌة
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لقد ارتبط ظهور مصطلح الدبلوماسٌة  الوقائٌة باالمٌن العام السابق لالمم         

( عندما قاد التحرك الدبلوماسً لمنظمة االمم 0950-0942المتحدة  داغ همرشلد)

فً ازمة قناة السوٌس بٌن مصر واسرائٌل مما ادى الى تدخل  0945المتحدة عام 

االمم المتحدة لوضع بعض التدابٌر العسكرٌة الجماعٌة المحددة لفض االشتباك  

ووضع ترتٌبات  وقف اطالق النار تمهٌداً لتسوٌة االزمة بشكل نهائً
(0) 

طرس  غالً فً المتحدة بطرس ب لألممواشار اٌضاً االمٌن العام السابق        

بخصوص  0991خطته للسالم التً اعدها فً تقرٌره لمجلس االمن الدولً فً عام 

الدبلوماسٌة الوقائٌة حٌث عرفت انها العمل الرامً الى منع نشوء منازعات بٌن 

االطراف ومنع تصاعد المنازعات القائمة وتحولها الى صراعات ووقف انتشار هذه 

الصراعات عند وقوعها 
(1)

. 

وتعنً الدبلوماسٌة الوقائٌة مجموعة من التدابٌر التً تتخذها الدبلوماسٌة        

لتوقً ظهور توتر او نزاع خطٌر او تالفً دخول دولتٌٌن او اكثر فً حرب وتوقً 

خٌار بدٌل هو  باعتمادلك  ٌة لسالحها بوجه الدول االخرى وذاستخدام دولة نوو

ات  وتكرٌس حالة االستقرار فً المجتمع من شأنه انهاء النزاع التفاوض وكل ما

الدولً . وتعرف الدبلوماسٌة الوقائٌة : االجراءات او الرتٌبات التً ٌتوجب اتخاذها 

لمنع نشوب النزاعات اصالً او منع تصاعدها وتحولها الى صراعات وصدامات 

مسلحة او وقف انشار الصراع الى اطراف اخرى والعمل على حصرها فً حدود 

الصلٌة.اطراف ا
(2) 

بٌنما حدد )بٌتر فالنتٌن(  الدبلوماسٌة الوقائٌة ومنع الصراعات هً)افعال        

بناءة ٌتم اللجوء الٌها لتجنب تهدٌد محتمل او تجنب استخدام القوة المسلحة من قبل 

اي من االطراف المتنازعة فً خالف سٌاسً. فمفهوم الدبلوماسٌة الوقائٌة ٌشٌر الى 

                                                           
اسماعٌل صبري مقلد, العالقات السٌاسٌة الدولٌة دراسة فً االصول والنظرٌات , ( د. (1

 .406, ص1991الطبعة الرابعة , المكتبة االكادٌمٌة ,القاهرة ,

( بطرس بطرس غالً , خطة السالم ,الطبعة االولى,)نٌوٌورك: منشورات االمم المتحدة (2

 .7(,ص 1992,

فً ,الموسوعة المٌسرة للمصطلحات السٌاسٌة ,بال,كتب ( د.اسماعٌل عبد الفتاح عبد الكا (3

 .201-200ص -,ص2005عربٌة ,بال,
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اءات التً تعمل على منع النزاعات بٌن االطراف او منع تصاعدها االعمال واالجر

ووقف انتشارها وامتدادها الى الدول االخرى عندما تقع 
(0)

 

وتركز الدبلوماسٌة الوقائٌة اساساً على تحدٌد النزاعات الناشئة والرد علٌها        

ئٌة ٌسهل حل بغٌة تجنب وقوع اعمال عنف فوفقاً للمدافعٌن عن الدبلوماسٌة الوقا

المنازعات قبل ان تصل الى مرحلة العنف فمتى انفجر نزاع عمٌق ٌصعب وضع 

حد له وهكذا تزهق االرواح وتتولد موجات جدٌدة من الكراهٌة وتقع اضرار جسٌمة 

.
(1)

 

وتعد الدبلوماسٌة الوقائٌة فً كثٌر من االحٌان اهم الخٌارات المتاحة للحفاظ        

بلوماسٌة على افتراض ان تجنب الصراعات قبل وقوعها دذه العلى السالم. وتقوم ه

ٌقوم بالجهود المبذولة لمنع  العها . وعادة ماداسهل من اصالح تداعٌاتها بعد ان

تصاعد الصراعات مابٌن الدول او داخل الدولة الواحدة منظمات دولٌة واخرى 

جانب جهود االمم المتحدة قامت  فإلىالى اسهامات دول بمفردها .  باإلضافةاقلٌمٌة 

العدٌد من المنظمات االقلٌمٌة  بالتركٌز على الدبلوماسٌة الوقائٌة ومنع الصراعات . 

ففً افرٌقٌا قام االتحاد االفرٌقً بدور نشط للغاٌة فً محاولة تسوٌة الخالفات فً 

 القارة االفرٌقٌة .

 

 

 

 

 

 

الدور فً اسٌا. كما تقوم جامعة كذلك قامت رابطة امم جنوب شرق اسٌا بمثل هذا 

الدول العربٌة ومجلس التعاون الخلٌجً بخطوات فً هذا المجال مثل ارسال 
                                                           

( سامً ابراهٌم الخزندار ,المنع الوقابً للصراعات االهلٌة والدولٌة )اطار نظري(,المجلة  (1

 .29,ص2011,بال, خرٌف32العربٌة للعلوم السٌاسٌة ,العدد
 اهٌم االساسٌة فً العالقات الدولٌة ,الطبعة( مارتن غرٌفٌش وتٌري اوكالهان, المف (2

 .206,ص2001االولى,مركز الخلٌج لالبحاث,االمارات العربٌة المتحدة ,
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وسطاء لحل االزمات فً سورٌا والٌمن بعد ثورات الربٌع العربً. وٌؤكد )ولٌام 

بٌري( وزٌر الدفاع االمرٌكً السابق على اعتبار الدبلوماسٌة الوقائٌة )دفاعاً 

اذ ٌقول ان مفهوم الدفاع الوطنً ٌجب ان ٌتوسع من فكرته  بوسائل اخرى (

العسكرٌة الضٌقة لٌشمل انشطة وقائٌة . وٌستعٌن فً هذا الصدد بأمثلة مثل مساعدة 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة للجمهورٌات السوفٌتٌة السابقة للتخلص من ترسانتها 

ا.النووٌة بدالً من انتشارها ووقوع نزاعات كارثٌة بسببه
(0)

 

المتحدة  ممأللومهام الدبلوماسٌة الوقائٌة ٌمكن ان ٌتوالها االمٌن العام          

الت او برامج متخصصة اشخصٌاً او عبر مجلس االمن او الجمعٌة العامة او الوك

المتحدة او عبر المنظمات االقلٌمٌة. وموضوعها لم ٌقتصر على الصراعات  لألمم

حلٌة داخل الدول على اعتبار الدبلوماسٌة التقلٌدٌة الدولٌة بل شملت الصراعات الم

عتبار ان هذا النوع من الصراعات هو الم تولً اهتمام ٌذكر بهذه الصراعات و

الذي ٌهدد االستقرار العالمً فً مرحلة مابعد الحرب الباردة. وتبقى الدبلوماسٌة 

االمم المتحدة خاصة الوقائٌة او المانعة انجازاً عملٌاً من االنجازات التً استطاعت 

وانها بدأتها واثبتت نفسها فٌها فً وقد كانت الحرب الباردة بٌن القوة الكبرى ماتزال 

فً قمة توترها.
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثانً

 اهداف الدبلوماسٌة الوقابٌة

                                                           
( عماد ٌوسف قدورة ,الدبلوماسٌة الوقابٌة وتحدٌاتها الواقعٌة, مجلة الدبلوماسً , العدد  (1

 .32,ص2014الثانً عشر, قطر,دٌسمبر 
 .409در سبق ذكره ,صد. اسماعٌل صبري مقلد ,مص(  (2
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 ان من اهم ادوات الدبلوماسٌة الوقائٌة فً تسوٌة الخالفات الدولٌة هً ما         

بدبلوماسٌة المنوال حٌث تشكل مظهراً من مظاهر الدبلوماسٌة المعاصرة ٌعرف 

حٌث ان هذا النوع من الدبلوماسٌة ساعد كثٌراً على قٌامه احدى وسائل المواصالت 

الحدٌثة التً شاع استعمالها وهً الطائرة التً مكنت الدبلوماسٌٌن من اجراء 

فً العالم بصورة متنقلة  مفاوضات بٌن اطراف النزاع الذي ٌنشأ فً اي مكان

وسرٌعة وبطرٌقة تشبه حركة المنوال فً الذهاب واالٌاب . وان فكرة دبلوماسٌة 

طتها ساة للطرفٌن المتنازعٌن بتقدٌم والمنوال تنطلق فً عرض دولة صدٌق

ٌقٌن واالستماع الى وجهات النظر كل منهما مام الفرا آرائهاواالسهام فً ابداء 

     ونقلها سرٌعاً الى الفرٌق االخر امالً فً كسر الجمود والوصول الى حلول 

مقبولة .
(0)

 

التمٌٌز داخل الدبلوماسٌة الوقائٌة بٌن عدة مستوٌات تعباً للجهة  باإلمكان         

اهم تمٌٌز هو الذي  الموكول الٌها تفعٌلها وحسب نطاقها الجغرافً ولكن ٌظل

ٌقسمها حسب المدة الزمنٌة وٌمكن التمٌٌز حسب هذا المعٌار بٌن نوعٌن من 

 الدبلوماسٌة الوقائٌة وهً:

فهً تهدف الى منع الصراع على المدى القصٌر اي انها تباشر فً  : اوالً: المباشرة

 مرحلة االزمة والتً تحتمل ان تدخل مرحلة التصعٌد العسكري وزٌادة حدتها

ملحة ومباشرة الى فعل عمل معٌن لمنع تصاعد  ضرورةوانتشارها وبالتالً تكون 

وزٌادة الصراع وغالباً ما ٌقوم بتفعٌل اجراءات الدبلوماسٌة الوقائٌة فً هذه الحالة 

 طرف ثالث او وسٌط .

 

 

 

 

 

الدبلوماسٌة الوقائٌة الغٌر مباشرة تنسحب الى االجراءات  ان:ثانٌاً :الغٌر مباشرة

الوقائٌة البنٌوٌة للصراعات الكامنة والتً ٌحتمل ان تؤدي على المدى البعٌد الى 

نشوب نزاعات مسلحة وبالتالً فعل الدبلوماسٌة الوقائٌة فً هذه الحالة ٌعنى بتوفٌر 
                                                           

-,ص1992فاظل زكً محمد ,الدبلوماسٌة فً العالم المتغٌر ,بال,دار الحكمة,بغداد , -د ( (1

 124-123ص
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ة  التً من شأنها ان تقلل من احتمال الظروف او البٌئة الوطنٌة او الدولٌة او االقلٌمٌ

ٌعرف  الصراع او على االقل عدم التهدٌد بتحوٌلها الى صراعات مسلحة وهو ما

بالمنع الوقائً العمٌق او البنٌوي مثل تخفٌف حدة الفقر او القضاء علٌه و مكافحة 

مظاهر االستبداد السٌاسً والظلم االجتماعً ونشر الدٌمقراطٌة واحترام وتعزٌز 

قوق االنسان ومكافحة الجرٌمة المنظمة والتجارة بالمخدرات والتجارة الغٌر ح

شرعٌة فً االسلحة ومنع التمٌٌز العنصري وتشجٌع عوامل االندماج بٌن الجماعات 

الوطنٌة ودعم التكتالت االقلٌمٌة والجهوٌة وخلق االلٌات الدبلوماسٌة والتحكٌمٌة 

والقضائٌة لفض       المنازعات .
(0)

 

 وتتلخص اهم  اهداف الدبلوماسٌة الوقابٌة فً : 

 اكتشاف النزاعات فً وقت مبكر ومحاولة ازالة الخطر . -0

حل القضاٌا التً تؤدي الى اندالع النزاع من خالل المسارعة بالدخول فً  -1

 عملٌة السالم. 

 بناء السالم من خالل بذل الجهود فً دعم وتوفٌر المساعدات االنسانٌة. -2

النزاع وتدخل لفظه ومنع تجدده مستقبالً.حصر اسباب  -3
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثانً

 آلٌات عمل الدبلوماسٌة الوقابٌة
                                                           

 .31-30ص -سامً ابراهٌم الخزندار, مصدر سبق ذكره , ص(  (1
محمد االخضر كرم ,الدبلوماسٌة الوقابٌة بٌن نصوص المٌثاق واجندة السالم, المجلة (  (2

 .135,ص  2007للعلوم السٌاسٌة , العدد الرابع عشر , بال, ربٌع العربٌة 
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لقد اشارت اجندة السالم التً اقترحها الدكتور بطرس بطرس غالً االمٌن العام      

المتحدة الى جملة من اآللٌات التً تعتمدها الدبلوماسٌة الوقائٌة فً  لألممالسابق 

 سبٌل تحقٌق اهدافها وهً:

  -او تدابٌر بناء الثقة : بإجراءاتاوالً: القٌام 

تدابٌر بناء الثقة المتبادلة وحسن النواٌا عامالً  او بإجراءاتٌعتبر القٌام             

ال اندالع الصراع بٌن الدول او اطراف النزاع اساسٌاً فً منع او التخفٌف من احتم

. وان الثقة المتبادلة بٌن الدول تؤدي الى ان ٌعم السالم بٌنها .وكلما انعدمت الثقة 

فً العالقات الدولٌة زاد جو من التسابق نحو تسلح والتجسس واالغتٌاالت وغٌرها 

معٌنة تجاه  اءاتبإجرمن اشكال العنف ولكً تسود الثقة المتبادلة تقوم كل دولة 

عن نواٌاها الطٌبة وعن رغبتها فً دعم عالقاتها وتتجلى  لإلعرابالدول االخرى 

 -هذه االجراءات اساساً فً النقاط التالٌة :

 تبادل الخبرات والبعثات العسكرٌة بصفة منتظمة .  - أ

 انشاء مراكز اقلٌمٌة لتقلٌل مخاطر النزاعات . - ب

 ت السٌاسٌة واالقتصادٌة واالعالمٌة .تبادل المعلومات فً شتى المجاال -جـ 

 انشاء الٌات رقابة على االتفاقٌات الثنائٌة المتعلقة بحظر االسلحة النووٌة . –د 

 دعم دور المنظمات االقلٌمٌة فً حلها للنزاعات الدولٌة . -هـ 

ومن االفكار التً اقترحها الدكتور بطرس غالً فً سبل تقلٌل المخاطر فً        

لرصد عملٌات سباق التسلح ولضمان تدفق  بإجراءاتاالقالٌم المتوترة هو القٌام 

المعلومات الصحٌحة بٌن االطراف على نحو منتظم .
(0 ) 

 لدى الحكومات المعنٌة .توافرت  وٌمكن اللجوء الى تدابٌر بناء الثقة المتبادلة اذا ما

 

 

  -ثانٌاً: تقصً الحقابق :

ان اٌجاد الحلول للنزاعات ٌتطلب وجود تفهم للتطورات واالتجاهات           

الدولٌة تقوم على معرفة انٌة ودقٌقة للحقائق, اي تقصً الحقائق , كما ٌتطلب توافر 

                                                           
 135محمد االخضر كرم ,مصدر سبق ذكره ,ص(  (1
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داث االجراءات الوقائٌة المتبادلة وتوفر المعلومات الدقٌقة حول االح التخاذادارة 

ث توترات خطٌرة . والتعرف بدقة ومن اطراف اوالتطورات التً تؤدي الى احد

على وجهة نظرهم حول اسباب النزاع قبل تفاقم االزمة . وان  االزمة مباشرة

للمساهمة بالقٌام اللجوء الى تقصً الحقائق ٌتطلب توفر المعلومات الالزمة 

وقائٌة او عالجٌة مبكرة لمنع حدوث الصراعات .وتقوم بهذه العملٌة  بإجراءات

لجان تهدف الى الوصول الى حقائق دقٌقة ومعرفة االوضاع التً تهدد باندالع 

فً منطقة النزاع . فهً  ما ٌجريالعنف , وتقدم تقارٌر تتسم بالحٌاد حول كل 

االقتصادٌة والسٌاسة واالجتماعٌة للنزاع مما ٌساعد  تحاول تحدٌد الجذور واالسباب

منظمة االمم المتحدة  على اتخاذ التدابٌر الالزمة الحتواء الوضع وفض النزاع . 

وقد ٌأتً التكلٌف بتقصً الحقائق من مجلس االمن الدولً او من الجمعٌة العامة 

طتها المباشرة كما المتحدة وقد تختار اي من الهٌأتٌن ان ترسل بعثة تحت سل لألمم

لك تعٌٌن مبعوث خاص اتخاذ الخطوات المطلوبة بما فً ذقد ٌدعوا االمٌن العام الى 

لجمع المعلومات التً ٌمكن على اساسها اتخاذ قرار بمزٌد من االجراءات كما ان 

ٌساعد على تهدئة االوضاع حٌث ٌبٌن  وجود البعثة فً موقع النزاع كثٌراً ما

تهتم بالمسألة باعتبارها خطراً قائماً او محتمالً ٌهدد السالم للطرفٌن ان المنظمة 

ٌلفت االمٌن العام  الدولً فً بعدهُ االمنً الصرف  او بعده االنسانً . ومن اهم ما

النظر الٌه فً هذا الصدد امكانٌة استخدام اجتماعات مجلس االمن خارج المقر 

مم المتحدة فً حاالت محددة سلطة اال ألعمالوسائل الدبلوماسٌة الوقائٌة  كإحدى

قبل تفاقم االزمة.
(0)

 

 

 

 

 

 -االنذار المبكر :ثالثا:

                                                           
( د . عبد الواحد عبد الناصر , المشكالت السٌاسٌة الدولٌة , بال, مطبعة النجاح (1

 .39, ص 2009الجدٌدة,الدار البٌضاء , 
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ٌعتبر االنذار المبكر بوقوع الصراعات جزءاً من عملٌة اساسٌة فً المنع         

الوقائً لحدوث الصراعات , وٌعنً ذلك وجود شبكة من النظم توفر معلومات فً  

ٌتعلق بخطر وقوع حوادث انسانٌة او صراعات عنٌفة  وٌتم الربط بٌن المؤثرات  ما

المبكر للوقوف على احتمال  لإلنذارالسٌاسٌة والمعلومات التً توفرها هذه النظم 

ٌمكن اتخاذه من اجراءات او  وجود خطر ٌهدد السلم واالمن وبالتالً تحدٌد ما

ثت االمم المتحدة شبكة قٌمة من نظم تدابٌر للتخفٌف من هذا الخطر. ولقد استحد

االنذار المبكر فٌما ٌتعلق باألخطار البٌئٌة وخطر وقوع حوادث نووٌة وكوارث 

طبٌعٌة وتحركات السكان وخطر حدوث المجاعات وانتشار االمراض , والبحث 

تسبق ظهورها لٌتسنى بعد ذلك  عن اسباب هذه الظواهر والمؤشرات التً عادة ما

والتصدي لها. وان البعض ٌعبر عن مفهوم االنذار المبكر وبشكل الوقاٌة منها 

ٌر مسبق هو اال نظام تحذ موجز من خالل االشارة الى ان نظام االنذار المبكر ما

ل ان ٌكون بشكل تلقائً ما امكن. وقد اقترح الدكتور ضمن الدخان )االزمات( وٌف

مكاتبها وخبراتها فً كافة غالً تطوٌر قدرات وامكانات االمم المتحدة وانتشار 

انحاء العالم لتطوٌر شبكة من اجهزة الرصد وتحلٌل المعلومات المتاحة فً كل 

مجال للتنبؤ بالمخاطر المحتملة واتخاذ االجراءات الالزمة تجاهها . وٌلمح الدكتور 

غالً بأن االمم المتحدة قد تحتاج الى شبكة معلومات خاصة بها فً المجال 

معلومات االمنٌة الالزمة لتمكٌن مجلس االمن من اداء مهامه بشكل االستخباري وال

مستقل.
(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 النشر الوقابً للقوات:رابعا: 

                                                           

نصف قرن ,بال ,عالم المعرفة , الكوٌت , د. حسن نافعة , االمم المتحدة فً  (1) 
 419,ص 1995
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استبعاد استخدام االداة العسكرٌة تماماً فعادة  ال تعنًان الدبلوماسٌة الوقائٌة          

ٌتم نشر قوات عقب حدوث االضطرابات والحروب االهلٌة ونزاعات الحدود  ما

الذي ٌجعلها ذات نفع قلٌل مقارنة بما لو انها وضعت قبل اندالع النزاع  الشًء

اصالً ولهذا اقترح االمٌن العام االممً فً اجندة السالم ان ترسل قوات حفظ السالم 

دالع النزاع ال بعد اندالعه وهذا النشر ان ألسباباالممٌة عند ظهور المعالم االولى 

ٌتم اال عندما تطلبه دولة ما او اطراف النزاع, ولهذه العملٌة جملة من النتائج  ال

  -:ما ٌأتًاالٌجابٌة نخص بالذكر 

 حماٌة دولة تواجه تهدٌد من دولة اخرى . - أ

 الظروف للتفاوض. وتهٌئة باألماناعطاء احساس  - ب

 جود القوة االممٌة ٌبعد شبح الحرب واالعتداء .فً النزاعات الحدودٌة و -جـ 

 تسهٌل عملٌة نقل المساعدات وتوزٌعها بعدالة ومن دون تحٌز . –د 

وان االنتشار الوقائً ٌتم داخل الدولة او بٌن الدول, واٌضاً وجود قوات االمم        

مم المتحدة على جانبً الحدود بٌن الدولتٌن المتنازعتٌن . وان وجود قوات اال

االنسانٌة والمحافظة على االمن ومنع تصاعد  باألعمالالمتحدة ٌساعد فً القٌام 

االزمات بشكل خطٌر ٌصعب السٌطرة علٌه . 
(0)

 

 المناطق المنزوعة السالح: خامسا: 

ماس والحروب وٌتمثل ذلك فً انشاء مناطق منزوعة السالح فً مناطق الت          

لك بعد توقف الصراع وانتهائه وٌترافق معه عادة انتشار بٌن اطراف الصراع وذ

المتحدة فً تلك المناطق كجزء من عملٌات حفظ  لألممقوات دولٌة او قوات تابعة 

قوات حفظ السالم شكالً من اشكال او  السالم . وٌعتبر انشاء هذه المناطق وانتشار

المتنازعة, من خالل  المسلح بٌن االطراف المنع الوقائً لعودة الصراع العنٌف او

االسلحة واالحتكاك بٌن االطراف فً مناطق التماس. فقد كان انشاء هذه  منع توفر

المناطق فً الماضً ٌتم بموافقة االطراف عند انتهاء الصراع بحٌث ٌكون هناك 

انتشار قوات االمم المتحدة لتلك المناطق كجزء من عملٌات حفظ السالم وترمز مثل 

اهتمام المجتمع الدولً للحٌلولة دون نشوب وانتشار الصراع. لكن هذه المناطق الى 

من هذا النوع سواء على  بإجراءاتالدكتور غالً ٌقترح وجوب التفكٌر فً القٌام 

جانبً    الحدود بموافقة الطرفٌن او على جانب واحد فقط فً حالة طلب االطراف 

زمات الداخلٌة البد من ان كشكل من اشكال العمل الوقائً. وٌالحظ عند احتدام اال

                                                           
 . 39( سامً ابراهٌم الخزندار , مصدر سبق ذكره , ص (1
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تناقض مفهوم الدول  فإنهالك تحترم االمم المتحدة سٌادة الدولة وان فعلت غٌر ذ

اء عند قبولها لمبادئ المٌثاقضاالع
(0)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانً

                                                           
( رعد عبودي بطرس مامو , دبلوماسٌة االمم المتحدة فً تسوٌة النزاعات الدولٌة   (1

 دراسة حالة النزاعات العربٌة رسالة مقدمة الى مجلس كلٌة العلوم السٌاسٌة1915-1995
 .60,ص1991/جامعة بغداد ,
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 ولٌةددبلوماسٌة الوقابٌة وتحدٌاتها الطرق تنفٌذ ال

 تمهٌد :

تقع المنازعات بٌن الدول كما تقع بً االفراد وهً كانت وما تزال قائما         

وستبقى هكذا رغم محاوالت االقالل منها. ولقد كان القانون عبر تارٌخه معنٌاً دوماً 

بحل المنازعات الدولٌة وهذا امر طبٌعً ومنطقً طالما ان معالجة المنازعات هً 

لك احدى الطرٌقتٌن اما منع القانون فً ذقانون وٌتبع  ألياحد االهداف الرئٌسٌة 

 وع فً المطلبٌن التالٌٌن: ضٌتها بعد وقوعها وسنبحث هذا المووقوعها اصالً او تسو

 الدبلوماسٌة الوقائٌة ذات الطابع السٌاسً. -المطلب االول:

  الدبلوماسٌة الوقائٌة ذات الطابع القانونً -المطلب الثانً:

 المطلب االول

 الوقابٌة ذات الطابع السٌاسًالدبلوماسٌة 

ان الوسائل الدبلوماسٌة هً احدى الطرق الودٌة بتسوٌة المنازعات, لذلك             

تلعب ارادة الدول فٌها دوراً كبٌراً الن المنازعات اذا كانت سٌاسٌة ال ٌمكن حلها ال 

 بطرق دبلوماسٌة او سٌاسٌة ٌراعى فٌها بالدرجة االولى التوفٌق بٌن مختلف

المصالح المتضاربة ,على عكس المنازعات القانونٌة التً تحال عادة الى التحكٌم 

السلمٌة ٌحفظ حقوق الدول  لً . كما ان حل المنازعات بالطرقوالقضاء الدو

ا دون اضرار بحقوق الغٌر وٌصونها من االعتداء كما توفر اجواء اكثر اٌجابٌة لحله

  -ن التالٌٌن :وع فً الفرعٌضوبصدد ذلك سنبحث هذا المو

 الفرع االول: المفاوضات والمساعً الحمٌدة .

 الفرع الثانً : الوساطة والتحقٌق والتوفٌق.

 

 

 الفرع االول
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 المفاوضات والمساعً الحمٌدة

  -اوالً : المفاوضات:

تعتبر المفاوضات من اقدم الطرق فً تسوٌة المنازعات واكثرها انتشاراً           

انها تقوم على االتصاالت المباشرة بٌن الدول المتنازعة بغٌة واقلها تعقٌداً حٌث 

اهمٌة المفاوضات  تأكدتتسوٌة النزاع القائم بٌنهما عن طرٌق اتفاق مباشر. وقد 

لحل المنازعات بكافة اشكالها ودرجاتها الن البدٌل المنتظر هً الحروب والوٌالت 

عدم قدرتها على حل  والفقر والمرض والتخلف التً عانت منها البشرٌة بسبب

اخر غٌر الحروب. فالتفاوض هو موقف تعبٌري حركً قائم بٌن  بأسلوبمشاكلها 

طرفٌن او اكثر حول قضٌة من القضاٌا فٌتم من خالل التفاوض عرض وتبادل 

وتقرٌب وجهات النظر واستخدام كافة اسالٌب االقناع للحفاظ على المصالح القائمة 

ه.او لحل النزاع القائم وتسوٌت
(0)

 

وٌعرف الدكتور علً صادق ابو هٌف المفاوضات بانها " تبادل الرأي بٌن        

شفاها او  اآلراءدولتٌن بقصد الوصول الى تسوٌة للنزاع القائم بٌنهما" وٌكون تبادل 

فً مذكرات مكتوبة او بالطرٌقتٌن معاً.
(1) 

             

 

 

 

                                                           
( د. عبد الوهاب الحراري , القانون الدولً العام وتطوره وعالقاته بالمجتمع الدولً,  (1

 .123بال,دار الفرجانً, لٌبٌا, بال,ص
( علً صادق ابو هٌف , القانون الدولً العام , الطبعة العاشرة , منشأة المعارف,  (2

 .730, ص1992االسكندرٌة , 
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وٌالحظ عند استعمال اسلوب المفاوضات فأن نجاحها ٌتوقف على مجموعة من 

  -العوامل المجتمعة نذكر منها :

 حسن النٌة لدى االطراف المعنٌة . - أ

 الجدٌة فً تسوٌة النزاع والرغبة االكٌدة فً الوصول الى حل النزاع. - ب

 طبٌعة النزاع المراد حله . -جـ 

 متنازعة .طبٌعة العالقة بٌن االطراف ال –د 

مراعاة التساوي او على االقل وجود نوع من التوازي فً مراكز االطراف  -هـ 

المتنازعة الن هذا التعادل والتوازي امر ٌتوقف علٌه حل العدٌد من المنازعات 

 الجوهرٌة.

واذا لم تنجح المفاوضات فً الوصول الى حل النزاع وجب على االطراف          

ولة اخرى ثالثة وذلك بالسماح لها بالتدخل كوسٌط بٌن افساح الطرٌق اما اي د

 االطراف المتنازعة وهو ما نراه فً الوسٌلة الثانٌة على النحو التالً:

 ثانٌاً: المساعً الحمٌدة :

حٌنما تتعذر تسوٌة المنازعات بالمفاوضات الدبلوماسٌة وٌبدا تضارب          

انه ٌتمتع بقدر كاف من االهمٌة  المصالح والحقوق او المصالح او المطالب على

فانه ٌمكن حٌنئذ اللجوء الى اسلوب المساعً الحمٌدة . فالمساعً الحمٌدة هً عمل 

ودي تقوٌه دولة ثالثة محاٌدة او صدٌقة للطرفٌن بقصد التخفٌف من حدة الخالف 

بٌن الدولتٌن المتنازعتٌن واٌجاد جو اكثر مالئمة الستئناف المفاوضات والوصول 

تفاهم بٌنهما .الى 
(0) 

           

                                                           
 .514,ص1917الدولً العام , الطبعة الرابعة , جامعة بغداد ,( د. عصام العطٌة ,القانون  (1
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فاذا اخفقت الدول المتنازعة فً الوصول الى حل مرِض لنزاعهما قد تقوم دولة 

 ثالثة بالتدخل الودي لمساعدتهما فً حل النزاع . فالمساعً الحمٌدة تعنً ان دولة ال

 عالقة لها بالنزاع القائم تتدخل من تلقاء نفسها بحٌادٌة بٌن الدولتٌن لحملها على

انهائه ومن شأن المساعً الحمٌدة اما العمل على الحٌلولة دون تطور الخالف الى 

نزاع مسلح او محاولة القضاء على نزاع مسلح نشب بٌن دولتٌن فهً جهود سلمٌة 

ٌبذلها طرف ثالث لٌس طرفاً فً النزاع هدفه تقرٌب وجهات النظر بٌن االطراف 

ة لتسوٌة ذللك النزاع فانه وسٌلة سلمٌة على اٌجاد صٌغة ودٌ المتنازعة ومساعدتهما

توافق علٌها االطراف المتنازعة. وبما ان المساعً الحمٌدة هً جهود ودٌة من قبل 

طرف ثالث هدفها تنقٌة االجواء بٌن االطراف المتنازعة وحثها على اجراء 

مفاوضات فٌما بٌنها بالطرق الدبلوماسٌة المعروفة لغرض تسوٌة النزاع فان هذه 

هود ٌمكن ان تقوم بها دولة او شخص معٌن كرئٌس دولة او حكومة او مندوب الج

منظمة . وفً كل الحاالت فالمساعً الحمٌدة ال تشارك بمقترحات او شروط بٌن 

تتقدم به من مقترحات ال تتعدى كونه مشورة لٌس لها  االطراف المتنازعة فأن ما

بل بها او ان ترفضها دون ان المتنازعة ان تق لألطرافٌمكن   صفة االلتزام حٌث

ٌشكل ذلك خرقاً لقواعد القانون الدولً. فعندما ٌتفاقم نزاع ما ٌؤدي الى سحب 

ٌنذر بالخطر وٌهدد  السفراء وقطع العالقات الدبلوماسٌة بٌن الدول المتنازعة مما

باللجوء الى استخدام القوة فٌما بٌنها عندئذ بتدخل الطرف الثالث لتقدٌم مساعٌه 

ٌة للتخفٌف من حدة التوتر وتهٌئة السبل امام الدول المتنازعة للتوصل الى اتفاق الود

ٌمنع استخدام القوة وٌدفعهما فً ذات الوقت نحو الجلوس على مائدة المفاوضات 

لحله سلمٌاً وبالكٌفٌة التً ٌرونها مناسبة ومتفقة مع مصالحهم. 
(1)

 

 

 

                                                           
( د. غً انٌٌل ,قانون العالقات الدولٌة , ترجمة نور الدٌن البار , الطبعة االولى , مكتبة  (1

 133, ص 1999مدبولً , القاهرة ,
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 الفرع الثانً

 الوساطة  والتحقٌق والتوفٌق

  

 اوالً: الوساطة :

ان الوساطة هً درجة متطورة من المساعً الحمٌدة ٌقوم بها الغٌر بهدف        

تسوٌة النزاع ومنع نشوء نزاع مسلح بٌن االطراف او وقف النزاع المسلح اذا كان 

قد نشأ. فالوساطة هً عمل ودي تقوم به دولة او مجموعة من الدول او وكالة تابعة 

ع بمحاولة التوفٌق بٌن اطراف النزاع لمنظمة دولٌة او حتى فرد ذي مركز رفٌ

وإلٌجاد تسوٌة للنزاع القائم بٌن االطراف  ,لٌس فقط من خالل جمعهم على مائدة 

المفاوضات كما هو الحال بالنسبة للمساعً الحمٌدة وانما المشاركة فً تقدٌم 

المقترحات التً تكون من شأنها المساهمة فً التوصل الى حل وسط مقبول من 

 طراف المتنازعة. جانب اال

اذن هً عمل ودي تقوم به دولة ثالثة او منظمة دولٌة او اقلٌمٌة  فالوساطة          

من اجل حل نزاع قائم بٌن دولتٌن او اكثر عن طرٌق االشتراك بالمفاوضات التً 

تتم بٌن االطراف المتنازعة والتقرٌب وجهات النظر ووضع حلول مناسبة لحلها 

.
(0)

اً فً تقدٌم المقترحات التً ٌكون من شأنها المساهمة فً ضاركة اٌوالمش

. التواصل الى حل وسط مقبول من جانب االطراف المتنازعة والتخفٌف من التوتر

غوط ضالمفاوضات مع استخدام الوسٌط لل لضوان الوساطة فً احوال كثٌرة تف

 عٌن. للوصول الى حل سلمً ٌرضً الطرفٌن المتناز واالغراءات االطراف النزاع

                                                           
,القاهرة ( محمد حافظ الغانم ,مبادئ القانون الدولً العام , الطبعة الثالثة, مطبعة النهضة  (1

 .612, ص1963, 
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وتختلف الوساطة عن المساعً الحمٌدة وهو ان الطرف الثالث الذي ٌقوم بالمساعً 

الحمٌدة ٌكتفً بتقرٌب وجهات النظر بٌن الدولتٌن المتنازعتٌن وحثهما على استئناف 

المفاوضات بٌنهما لتسوٌة النزاع دون ان ٌشترك هو فً ذلك .فً حٌن ان الدولة او 

 لوساطة فً المفاوضات التً تتم بٌن الطرفٌن المتنازعٌن الطرف الثالث الذي ٌقوم با

ان هذه  تأكدتلها ان تقترح الحلول التً تراها مناسبة فً تسوٌة النزاع أذا 

المقترحات تساعد اطراف النزاع على التوصل الى نتائج مقبولة . وال ٌوجد التزام 

رادتها  كما هو علٌه على اٌة دولة فً ان تقدم وساطتها وهً أنما تقوم بذلك بملء ا

الحال فً المساعً الحمٌدة .كذلك فأن أٌاً من طرفً النزاع او كالهما حر فً قبول 

او رفض عرض الوساطة .
(1)

 

 -ثانٌاً: التحقٌق:

وٌقصد به االتفاق على تشكٌل لجنة دولٌة تتولى مهمة جمع وفحص وتحقٌق          

دون ان تتخذ قرار فً ذلك بل ٌترك الوقائع المتنازع علٌها وكتابتها فً تقرٌر من 

امر الحكم علٌها الى االطراف المتنازعة . ان معظم المنازعات الدولٌة تنطوي على 

 عدم قدرة الطرفٌن المتنازعٌن على االتفاق على الوقائع او عدم رغبتها فً ذالك.

لٌها فالغرض من التحقٌق اصالً هو تحدٌد الوقائع المادٌة والنقاط المختلف ع       

بٌن الفرٌقٌن المتنازعٌن تاركاً لهم استخالص النتائج التً تنشأ عنه اما بصورة 

مباشرة عن طرٌق المفاوضة واما بصورة غٌر مباشرة عن طرٌق التحكٌم .
(1)

كما  

ٌوجد التزام على اٌة دولة فً اللجوء الى اسلوب التحقٌق , لكن لجنة التحقٌق  انه ال

بٌن الدولتٌن المتنازعتٌن تعرض كالهما الوقائع  تتشكل بمقتضى اتفاق خاص ما

                                                           
( د. علً زراقط , الوسٌط فً القانون الدولً العام , الطبعة االولى , المؤسسة الجامعٌة  (1

 .417-416, ص 2011,للدراسات, لبنان
ٌة ضدود الدولٌة دراسة تطبٌقٌة على ق( صالح محمد بدر الدٌن ,التحكٌم فً المنازعات الح (2

 .115,ص 1991ر الفكر العربً,مصر,طابا بٌن مصر واسرابٌل ,بال,دا
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المطلوب على اللجنة التً تقوم بالتحقٌق فٌها , كما ان النتائج التً توصل الٌها لجنة 

ها علٌهما وان اول ضٌمكن فر ر ملزمة لطرفً النزاع والالتحقٌق فً تقرٌرها غٌ

عت نتٌجة ٌة "دوكرنبك" والحادثة وقضهً ق قضٌة طبقت فٌها طرٌقة التحقٌق

طانٌة فً بحر الشمال عن ٌلزوارق صٌد بر 0913لمهاجمة االسطول الروسً عام 

طرٌق الخطأ على اساس انها زوارق ٌابانٌة مسلحة فتألفت لجنة تحقٌق وعقدت لها 

اول اجتماع فً بارٌس برئاسة االمٌرال الفرنسً "فورنٌه" ثم اصدرت تقرٌرها 

طانٌا ٌروسٌا على دفع تعوٌضات الى بروبموجبه وافقت  0914بشأن الحادث عام 

الً لحقت بسفنها. رارلألضنتٌجة 
(0 )

 

ولقد لجأت الدول فً اواخر القرن التاسع عشر الى عقد عدد من االتفاقٌات          

الثنائٌة التً تقضً بتشكٌل لجنة خاصة بتقصً الحقائق ومهمتها رفع تقرٌر عن 

عنٌٌن وقد اثبتت هذه اللجان نجاحها فً حل الوقائع المتنازع علٌها الى الطرفٌن الم

 العدٌد من الخالفات والحد من الصراعات وخاصًة فً منازعات الحدود .

, وٌؤخذ على  0899وقد انشأ هذا االسلوب بموجب اتفاقٌة الهاي لعام           

 -نظام التحقٌق كما وضعه اتفاقٌة الهاي مأخذان :

حكومات الدول  إلرادةٌاً وان امره متروك ان الرجوع الٌه لٌس التزام -االول:

 المتنازعة ورغبته فً التفاهم ودٌاً بشأن النزاع القائم .

لٌس للجان التحقٌق صفة دائمة تسمح بااللتجاء الٌها وعلى الفور عند بدء  -الثانً:

النزاع او بتقدٌم خدماتها قبل استفحاله.
(1)

 

 

 

                                                           
 .511( د. عصام العطٌة, مصدر سبق ذكره ,ص  (1
, 2010( سعد حقً توفٌق,مبادئ العالقات العامة ,الطبعةالخامسة,العاتك, القاهرة, (2

 .366ص
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 ثالثاً: التوفٌق:

الحدٌثة فً تسوٌة المنازعات الدولٌة حٌث دخل التعامل هو احد الطرق         

الدولً فً اعقاب الحرب العالمٌة االولى , وهو ٌشترك مع التحقٌق فً بعض 

الخصائص اال انه ٌتمٌز عنه حٌث تقوم لجانه التحقٌقٌة باالطالع على الوقائع 

 واقتراح الحلول المناسبة لها.

عنً عرض نزاع معٌن على لجنة التوفٌق واسلوب التوفٌق او المصالحة ٌ        

بقصد التعرف على جمٌع اوجه النزاع واقتراح حل على الطرفٌن المتنازعٌن , كما 

ان طرفً النزاع او كالهما حر فً قبول او رفض اقتراحا اللجنة. وٌمكن للطرف 

ٌن او منفردٌن . وفً الحقٌقة ان طرٌقة عالموفق ان ٌجتمع مع الطرفٌن مجتم

فً حل المنازعات الدولٌة حدٌثة العهد حٌث دخلت فً التعامل الدولً فً التوفٌق 

نهاٌة الحرب العالمٌة االولى , وقد اكدت عصبة االمم على طرٌقة التوفٌق فً فض 

 المنازعات الدولٌة . 

وان استخدام طرٌقة التوفٌق تمثل ظاهرة نادرة الحدوث على المسرح الدولً         

ً ذللك ان الدول تفضل اللجوء الى االسالٌب االخرى لتسوٌة , وربما كان السبب ف

المنازعات على اسلوب التوفٌق. ومهمة لجان التوفٌق تنحصر فً دراسة النزاع 

وتقدٌم االقتراحات الى االطراف المتنازعة التً تراها كفٌلة فً فض النزاع بالطرق 

 السلمٌة ال ان هذه االقتراحات لٌس لها صفة االلزام .

  -اختصاصات التوفٌق تتمثل فٌما ٌلً: وان

 تسوٌة اي تعارض للمصالح بٌن الدول. - أ

 دراسة المنازعات الدولٌة دراسة وافٌة للوقوف على محدداتها . - ب
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تقدٌم تقرٌر عن النزاع للطرفٌن او اطراف النزاع واقتراحات للوصول  -جـ 

للتسوٌة السلمٌة للنزاع.
(1) 

 

 المطلب الثانً

 الوقابٌة ذات الطابع القانونًالدبلوماسٌة 

لقد اكدت المواثٌق الدولٌة على تسوٌة المنازعات بالطرق السلمٌة حٌث الزم         

المٌثاق االمم المتحدة الدول االعضاء جمٌعها بفض منازعاتها بالوسائل السلمٌة على 

 ٌجعل السلم واالمن والعدل الدولً عرضة للخطر وباالمتناع فً عالقتهم وجه ال

الدولٌة عن التهدٌدات باستعمال القوة او استخدامها ضد سالمة االرض او 

لمتحدة ٌتفق ومقاصد االمم ا دولة او على وجه اخر ال ألياالستغالل السٌاسً 

  -وع فً الفرعٌن التالٌٌن:ضوبصدد ذلك سنبحث هذا المو

 الفرع االول : التحكم الدولً 

 الفرع الثانً : القضاء الدولً

 االولالفرع 

 التحكٌم الدولً

ان التحكٌم الدولً هو تفوٌض ٌصدر من دولتٌن متنازعتٌن الى قضاة         

القانون بقرار ملزم بعد فشل المفاوضات  ألحكاممختارٌن للفصل فً النزاع طبقاً 

السٌاسٌة فً حل النزاع القائم بٌنهما . وقد عرفه الدكتور علً صادق ابو هٌف على 

انهُ 
"

زاع ٌعرضه شخص او هٌئة ٌلجأ الٌه المتنازعون مع التزامهم النظر فً ن 

بالقرار الصادر"
(2)

 

                                                           
 .645( د. علً صادف ابو هٌف , مصدر سبق ذكره,  (1
 .647( علً صادق ابو هٌف ,مصدر سبق ذكره,ص  (2
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الخاصة بالتسوٌة السلمٌة للمنازعات  0917وقد اوردت اتفاقٌة الهاي          

( منها على ان " الغرض 27الدولٌة تعرٌف التحكٌم الدولً حٌث نصت فً المادة )

ٌما بٌن الدول بواسطة القضاة  الذٌن من التحكٌم الدولً هو تسوٌة المنازعات ف

تختارهم وعلى اساس احترام القانون الدولً.
(0)

 

 

لفض  0917لذا فان التحكٌم هو وسٌلة قضائٌة اقرتها اتفاقٌة الهاي عام        

المنازعات الدولٌة. وان وسٌلة التحكٌم بفض المنازعات الدولٌة ٌقوم على ارادة 

الدول المتنازعة , وان التسوٌة على اساس التحكٌم ٌكون على اساس وسٌلة 

هً التً تختار اللجوء الى التحكٌم اختٌارٌة وعلى اساس اتفاقً فالدول المتنازعة 

 بمحض ارادتها .

 وان التحكٌم ٌكون على انواع وهً : 

 -التحكٌم بواسطة رئٌس الدولة : -اوالً 

تكون وسٌلة التحكٌم بٌن االطراف المتنازعة عن طرٌق اختٌار هذه االطراف        

الدولة فً هذه  رؤساء الدول لٌكون ُمحكماً بٌنهما فٌما تنازعا علٌه , ورئٌس بأحد

 الحالة ٌعتبر قاضٌاً وحٌداً فً فصل النزاع.

  -التحكٌم بواسطة لجنة مختلطة: -ثانٌاً 

ففً هذه الحالة ٌمكن لطرفً النزاع االلتجاء الى جماعة تتولى مهمة التحكٌم       

حٌث ٌتفق اطراف النزاع على اختٌار اعضاء هٌئة التحكٌم التً ٌطلق علٌها 

ٌشترك فً التحكٌم محكمٌن من  او "هٌئة التحكٌم", وغالباً ما"محكمة التحكٌم" 

اطراف اخرى وٌترك للمحكمٌن الحرٌة فً دراسة الوثائق التً قدمها اطراف 

 النزاع بترِو ودقة قبل اصدار الحكم فً شأن القضٌة المتنازع علٌها .

 -التحكٌم بواسطة محكمة: -ثالثاً 

                                                           
 .101عصام العطٌة ,مصدر سبق ذكره ,ص(  (1
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اشخاص محاٌدون ٌستمدون قراراتهم من  وهذا النوع من التحكٌم ٌقوم به       

نصوص قانونٌة كما انهم ٌتمتعون بدراٌة بالعالقات الدولٌة تمكنهم من القٌام بالفصل 

فً النزاعات عن طرٌق االجراءات التً ٌقرها القانون الدولً.
(0)

 

 

 

 

 الفرع الثانً

 القضاء الدولً

ٌتشابه اسلوب التسوٌة القضائٌة مع اسلوب التحكٌم الدولً فً عنصرٌن هما         

اختٌارٌة اللجوء الى كل منهما والزامٌة القرارات الصادرة عن كلٌهما ,وعلى -:

اختالف تركٌبة الهٌئة  -الرغم من ذلك فهما مختلفان فً نقاط عدة لعل اهمهما :

ن اختٌار الدول , اما الهٌئة القضائٌة فهً المعنٌة بالتسوٌة فً كلٌهما فهٌئة التحكٌم م

المعمول بها داخل هذه اللجنة, وتعد محكمة  لإلجراءاتال تخضع الختٌار الدول بل 

 العدل الدولٌة الهٌئة الرائدة فً هذا المجال على المستوى الدولً.

حٌث تعد محكمة العدل الدولٌة الجهاز القضائً االساسً فً االمم المتحدة         

من المٌثاق تأكٌداً  ال ٌتجزأأتى اعتبار النظام االساسً لمحكمة العدل الدولٌة جزءاً و

عنه اعتبار كل الدول االعضاء فً االمم  ما نتجعلى اهمٌتها بالنسبة الٌه  وهذا 

المتحدة بالضرورة اعضاء فً النظام االساسً لمحكمة العدل الدولٌة بل وذهب 

 باالنضمامح للدول غٌر االعضاء فً المنظمة المٌثاق الى اكثر من ذلك حٌث سم

الى هذا النظام وذلك وفق الشروط التً تحددها الجمعٌة العامة بناء على توصٌة 

الحد  ممثلٌنمجلس االمن . وتماشٌاً مع طبٌعتها الخاصة فأن اعضاء المحكمة لٌسوا 

                                                           
 .604( د.عصام العطٌة , مصدر سبق ذكره , ص (1
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تهم وال ٌخضعون لسلطة اي دولة حٌث ٌتم اختٌارهم لكفاءاتهم المهنٌة ولمؤهال

 القانونٌة بغض النظر عن جنسٌتهم. 

 -وقد أنٌط بالمحكمة نوعان من االختصاصات :

حٌث تعمل على الفصل فً المنازعات الدولٌة ذات  قضائً: -االول:         

الطبٌعة القانونٌة وٌقتصر حق التقاضً امام المحكمة على الدول وحدها دون 

ذا االختصاص ٌبقى اختٌارٌاً. وبالتالً ال االفراد او الهٌئات العامة او الخاصة . وه

الٌها واخطارها  بإحالتهتملك حق الفصل فً نزاع دولً اال فً حالة موافقة اطرافه 

 رسمٌاً بما هو مطلوب منها ان ٌفصل فٌه.

فلمحكمة العدل الدولٌة صالحٌة ابداء الرأي  -أما االختصاص الثانً فهو افتائً:

فً حالة ما اذا طلب منها ذلك, وٌبقى حق طلب  القانونً فً اي مسألة قانونٌة

الرأي االستشاري محصورة فً الجمعٌة العامة ومجلس االمن اما فٌما ٌخص القٌمة 

 القانونٌة لهذه القرارات فهً تبقى غٌر ملزمة . 

وبالرغم من االختصاص االختٌاري للمحكمة وعدم الزامٌة قراراتها           

االستشارٌة اال انها لها دور هام فً مجال الرقابة القضائٌة بشأن حفظ السلم واالمن 

الدولٌٌن . فقٌامها بالفصل فً المنازعات الدولٌة ٌحد بشكل كبٌر فً امكانٌة اندالع 

 اآلراءونفس االمر ٌنطبق على حالة , من الدولًواال النزاعات التً تهدد السلم

االستشارٌة خاصة فٌما ٌتعلق بطلب تغٌٌر بعض بنود االتفاقٌة الدولٌة , حٌث ان 

االختالف فً التغٌٌر ٌؤدي فً اغلب االحٌان الى اشعال نار الحروب.
(0)

 

 

 

 

                                                           
 110-109ص-( د. حسن نافعه ,مصدر سبق ذكره,ص (1
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 -الخاتمة:

متحدة نهجاً محورٌاً لفض ل النهج الوقائً المتبع من منظمة االمم الظ          

النزاعات, وفً ظل التغٌرات التً احدثتها الحرب الباردة تفاقمت الرغبة الدولٌة فً 

تجنب النزاعات والحٌلولة دون تحقق اسبابها عن طرٌق تطبٌق الدبلوماسٌة الوقائع 

وهو النمط الذي حظً باهتمام الباحثٌن والساسة واعتبر كضرورة املتها الوقائع 

 ة.الجدٌد

وقد توصلنا فً دراستنا لموضوع الدبلوماسٌة الوقائٌة وواقعها وتحدٌاتها          

 -الى استنتاجات معٌنة  وٌمكن اجمالها فً التالً:

تنطلق الدبلوماسٌة الوقائٌة من مفهوم شامل لتغطٌة السلم واالمن الدولٌٌن  -0

والثقافٌة والبٌئٌة ولٌس بوصفه مفهوماً متعدداً االبعاد القتصادٌة واالجتماعٌة 

 فقط مقصوراً فً الجوانب السٌاسٌة والعسكرٌة .

ان الدبلوماسٌة الوقائٌة تركز اساساً على تحدٌد النزاعات الناشئة والرد علٌها  -1

ح فرصة بغٌة تجنب وقوع اعمال عنف , فوفقاً للمدافعٌن عنها فهً تمن

نٌف وعن حالة رر الناجمٌن عن النزاع العضتجنب الكثٌر من االلم وال

تتبع اعمال عنف , وٌعتبر التوقٌت المناسب  الطرٌق المسدود التً غالباً ما
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ٌمكن تفوٌتها فً  للجوء الى الدبلوماسٌة الوقائٌة عنصراً اساسٌاً وفرصة ال

 عملٌة حل النزاعات.

تمثل الدبلوماسٌة الوقائٌة نهجاً بارزاً اصبح ٌعتمد علٌه على نحو واسع فً  -2

لألوضاع واالحداث الدولٌة والتعرف بدقة وعمق الى  رالرصد المستم

المناطق والبؤر المضطربة فً العالم ودراسة اسباب التوتر واعداد الحلول 

الناجمة لألزمات خاصة قبل وقوعها , وفً هذا السٌاق فقد اتت الدبلوماسٌة 

الوقائٌة بمعنى ان تكون االمم المتحدة منظمة اكثر فعالٌة من خالل التدخل 

 فً النزاعات المحتملة الوقوع.

ٌتطلب نجاح الدبلوماسٌة الوقائٌة تظافر الجهود الدولٌة الحكومٌة والغٌر  -3

ارساء  بإمكانهاالحكومٌة اضافة الى بلورة استراتٌجٌات للوقاٌة اكثر دقة 

 السلم واالستقرار ال مجرد التهدئة الظرفٌة.

 -المصادر والمراجع:

 الكتب: -أوالً:

ي مقلد, العالقات السٌاسٌة الدولٌة دراسة فً االصول د.اسماعٌل صبر -0

 .0990والنظرٌات, الطبعة الرابعة , المكتبة االكادٌمٌة, القاهرة ,

اسماعٌل عبد الفتاح عبد الكافً ,الموسوعة المٌسرة للمصطلحات السٌاسٌة  -1

 .1114,بال,كتب عربٌة ,بال,

معرفة ,الكوٌت د.حسن نافعة ,االمم المتحدة فً نصف قرن ,بال,عالم ال -2

,0994. 

سعد حقً توفٌق ,مبادئ العالقات الدولٌة ,الطبعة الخامسة, العاتك,القاهرة  -3

,1101. 

صالح محمد بدر الدٌن , تحكٌم فً المنازعات المحدودة الدولٌة دراسة  -4

تطبٌقٌة على قظٌة "طابا" بٌن مصر واسرائٌل ,بال,دار الفكر العربٌة ,مصر 

,0990. 
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الناصر , المشكالت السٌاسٌة الدولٌة , بال, مطبعة النجاح د. عبد الواحد عبد  -5

 .1119الجدٌدة ,دار البٌضاء ,

د. عبد الوهاب الحراري, القانون الدولً العام وتطوره وعالقاته بالمجتمع  -7

 الدولً ,بال, دار الفرجانً ,لٌبٌا,بال.

 .0987عصام العطٌة ,القانون الدولً العام,الطبعة الرابعة,جامعة بغداد , -8

, منشأة المعارف, 01علً صادق ابو هٌف ,القانون الدولً العام ,ط -9

 .0991االسكندرٌة ,

د. علً زراقط , الوسٌط فً القانون الدولً العام , الطبعة االولى ,  -01

 .1100المؤسسة الجامعٌة للدراسات , لبنان, 

نور الدٌن لباد, الطبعة  د. غنً انبٌل ,قانون العالقات الدولٌة,ترجمة -00

 .0999االولى ,مكتبة مدبولً,القاهرة ,

د.فاضل زكً محمد,الدبلوماسٌة فً عالم متغٌر,بال,دار الحكمة  -01

 .0991,بغداد,

كالهان,المفاهٌم االساسٌة فً العالقات الدولٌة , ي اومارتن غرٌفش وتٌر -02

 .1118حدة ,الطبعة االولى, المركز الخلٌجً لالبحاث,االمارات العربٌة المت

محمد حافظ الغانم ,مبادئ القانون الدولً العام .الطبعة الثالثة,مطبعة  -03

 .0952النهضة,القاهرة , 

 -المجالت والدورٌات: -ثانٌاً :

سامً ابراهٌم الخزندار ,المنع الوقائً لصراعات االهلٌة والدولٌة "اطار  -0

 .1100ٌف , بال, خر21نظري" , المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة ,العدد 

عماد ٌوسف قدورة ,الدبلوماسٌة الوقائٌة و تحدٌاتها الواقعٌة ,مجلة  -1

 .1103,قطر ,كانون الثانً"دٌسمبر" 01الدبلوماسً ,العدد 
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محمد االخظر كرم,الدبلوماسٌة الوقائٌة بٌن نصوص المٌثاق واجندة السالم  -2

 .1117, بال,ربٌع 03,المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة , العدد

 -الوثابق : -اً:ثالث

بطرس بطرس غالً , خطة للسالم ,الطبعة االولى,)نٌوٌورك:منشورات  -0

 .0991االمم المتحدة( ,

  -الرسابل واالطارٌح: -رابعاً:

,الدبلوماسٌة االمم المتحدة فً تسوٌة النزاعات  رعد عبودي بطرس مامو -0

دراسة حالة النزاعات العربٌة, رسالة مقدمة الى  0994-0984الدولٌة 

 .   0998مجلس كلٌة العلوم السٌاسٌة ,جامعة بغداد,

 

 

 

 

 

 

 

 


