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  المستخمص
 الجيود مف مجموعة السالـ بناء العمميات في الدولية المنظمات أساليب موضوع يتناوؿ

 مف النزاع واطراؼ المحمية الحكومات مع الدولية المنظمات بيا تقوـ التي واالساليب
 عمل إطار في  والمحمية واالقميمية الدولية المنظمات مع أخرػ  جية ومف جية،
 وتقديـ العمل وآليات االختصاص خالؿ مف الدولية المنظمات وتختمف مشترؾ، تعاوني

 تفعيل وىو واحد ىدؼ قيقلتح االدوار تكامل مف إطار في تشترؾ انيا اال الخدمات
 منيا سعيا السالـ بناء دعـ إطار في النزاع بعد ما مناطق في السالـ بناء ترتيبات
 المنظمات الدولية, السالـ, البناء الكممات المفتاحية:. الدولييف والسمـ األمف لتحقيق

Abstract 

The topic of the methods of international organizations in peace 

building operations discusses a range of efforts and methods that 

international organizations undertake with local governments and 

conflict parties on the one hand, and on the other hand with 

international, regional and local organizations in a joint 

cooperative framework, and international organizations differ in 

terms of competence, work mechanisms and service provision. 



 السالم بناء عمليات في الدولية المنظمات أساليب

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

122 

However, they share a framework of complementarity of roles to 

achieve one goal, which is to activate peace building arrangements 

in post-conflict areas within the framework of supporting peace 

building in pursuit of international peace and security. 

Keywords: International organizations, peace, construction  
 المقدمة  

ـ يعد لقد فرضت التحوالت العالمية مجموعة مف التغيرات مست مجاالت مختمفة، فم    
الدور يقتصر عمى الفواعل الدولية التقميدية كفاعل اساسي في العالقات الدولية، ىذا ما 
ادػ الى تنامي دور الفواعل االخرػ غير الدوؿ كفواعل ضرورية في مواجية التحديات 
الجديدة عمى مستوػ العالـ، وفي ظل ىذه التحوالت أصبحت المنظمات الدولية إحدػ 

فاعمة في عمميات بناء السالـ، مف خالؿ مجموعة مف الجيود الفواعل الجديدة ال
واالساليب التي تقوـ بيا المنظمات الدولية في نشر ثقافة السالـ وا عادة البناء واالعمار 
في مناطق بعد النزاع، كما تعمل عمى بناء السالـ المستداـ الذؼ يفرض القضاء عمى 

 أخرػ. كل ما يمكف اف يكوف سببا في عودة النزاع مرة
وقد كثفت المنظمات الدولية  مف األساليب وأنشطة التي تعني بصنع السالـ وبنائو    

والوقاية مف النزاعات فيي تقوـ بأنشطة اإلنذار المبكر والدبموماسية الوقائية والوساطة 
عبر تدخل الطرؼ الثالث، وتسييل ورشات العمل والحوار والمفاوضات المعنية بصنع 

العمل وبناء القدرات وغيرىا مف مبادرات التواصل والتفاىـ وسوؼ السالـ وشبكات 
 نشرح كل إستراتيجية عمى حدػ.

تكتسي دراسة أساليب المنظمات الدولية في عمميات بناء السالـ اوال: أهمية الدراسة:
أىمية بالغة كونيا أصبحت المنظمات الدولية أحد الفواعل الرئيسية في حقل العالقات 

ة الى الطبيعة الديناميكية،  باعتباره مرتبط بموضوع يمس األمف والسمـ الدولية أضاف
سات السالـ التي تحاوؿ االدولييف. إضافة إلى أف الموضوع ينتمي إلى مجاؿ در 

اإلحاطة بعمميات بناء السالـ كمفيوـ مستجد والتي تيتـ بتحميل وتفصيل كل ما يرتبط 
المساىمة في إثراء وتعزيز ىذه العمميات، بحفع السمـ وبناء السالـ، ومختمف الفواعل 

ناىيؾ عف تحديد مختمف الممارسات والخطوات المتبعة في إطار بناء السالـ وفقا 
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لألطر التعاونية التي تضـ كل الفواعل الدولية والوطنية، وىذا ما أدػ الى زيادة الوعي 
اء مناطق ما بأىمية دراسات السالـ مف منظور إيجابي ييدؼ إلى تحويل الصراع وبن

 بعد النزاع.
 تركز أىداؼ ىذه الدراسة في النقاط التالية: ثانيا: أهداف الدراسة:

 معرفة دور المنظمات الدولية في عمميات بناء السالـ. -1
التعرؼ عمى أىـ األساليب واالستراتيجيات المتبعة مف قبل المنظمات الدولية  -2

 في مجاؿ بناء السالـ.
 ت الحاصمة في مجاؿ دراسات السمـ العالمي.المساىمة في معرفة المستجدا -3

مدػ نجاح واسياـ  تكمف إشكالية الدراسة في معرفة  ثالثا: إشكالية البحث: 
اساليب  المنظمات الدولية في عمميات بناء السالـ ومف اجل االجابة عمى ىذه 

 االشكالية وتوضيحيا وجب طرح مجموعة مف التساؤالت التالية :
 المنظمات الدولية في عمميات بناء السالـ ؟ ما المقصود بأساليب -
 ما مدػ فاعمية  االساليب المنظمات الدولية في مجاؿ عمميات بناء السالـ ؟ -

 ومف أجل اإلجابة عف ىذه اإلشكالية اقترحنا الفرضيات التالية:رابعا: فرضية الدراسة: 
ي تساىـ  أساليب المنظمات الدولية بشكل فعاؿ في ىندسة بناء السالـ ف -

مناطق ما بعد النزاع النتياجيا مجموعة مف االستراتيجيات ذات المرونة 
 والكفاءة العالية والتي تعجز الدوؿ والحكومات المحمية عف تحقيقيا.

نجاح وفشل أساليب عمميات بناء السالـ يتوقف عمى التنسيق والتعاوف بيف جميع  -
 االطراؼ المساىمة في عممية بناء السالـ.

وإلثبات صحة الفرضية فقد تـ اعتماد عدة مناىج عممية البحث:  خامسا: منهجية
 تمثمت بالمنيج 

 مباحث، فضاًل عف المقدمةث تضمنت البحث الى ثالسادسًا: هيكمية الدراسة: 
 الخاتمة وجممة مف استنتاجات وقد تـ تقسيميا عمى النحو اآلتي، تناوؿ المبحث األوؿو 

لمدبموماسية الوقائية، اما مبحث  مبحث الثانيفي حيف كرس ال أسموب اإلنذار المبكر،
 الثالث فتناولت الوساطة وبناء القدرات.
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 المبحث االول
 Early warningأسموب اإلنذار المبكر 

لقد اثبتت المناىج التاريخية عف بعض الممارسات والتجارب البشرية اف عدـ دقة 
ائية الغير صائبة لمواجية المعمومات يعتبر العامل الرئيسي في اتخاذ القرارات العشو 

الكوارث والتعامل معيا االمر الذؼ يؤدؼ الى عواقب وخيمة تزيد مف شدة الكارثة 
وامتداد تاثيراتيا اضافة الى نشوب ازمات متتالية غير محددة. وليذا اصبحت مف 
الضرورة الحتمية انشاء قواعد البيانات والمعمومات التي تعد اساس التخطيط المسبق 

 .ـ اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسبلنظـ دع
يشمل اإلنذار المبكر تحميل وتنمية إستراتيجيات التواصل والتي ترفع مف الوعي العاـ 
باألزمات الناشئة كما توجد مبادرات مشتركة بيف الفاعميف الحكومييف وغير الحكومييف 

 .1موجية إلى تحسيف أنظمة اإلنذار المبكر عمى المستوػ العالمي
وعميو يعتبر نظاـ اإلنذار المبكر آلية يمكف مف خالليا إيجاد تفسير لماذا تحدث 
النزاعات؟ وكيف تحدث النزاعات؟ وىل يمكف الوقاية مف ىذه النزاعات؟ وىذا مف خالؿ 

 المياـ التي تقوـ بما آلية اإلنذار المبكر منيا:
 توقع النزاعات قبل حدوثيا الفعمي.• 
 تبرز قرب حدوث النزاع. توفير اشارات تحذير• 
 تحديد مصادر التوترات والتعامل مع التوترات التي تظير قبل تحوليا إلى نزاعات.• 
 .2التنبؤ بالنزاعات والتنبيو بالمصادر المحتممة لمنزاعات• 

وبالتالي يشكل نظاـ اإلنذار المبكر صماـ أماف لإلستقرار والمحافظة عمى األمف 
لدراسات العممية في مجاؿ المنع الوقائي لمصراعات أف والسالـ، حيث تعتبر معظـ ا

وجود نظاـ كفؤ ودقيق لإلنذار المبكر يشمل إحدػ المكونات أو المتطمبات األساسية 

                                                           
1

ِبهر١ٕب ف١ْو،اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ِٚؼبٌغخ إٌياػبد :اٌزغبمثبد ٚاإلِىب١ٔبد ٚاٌزؾل٠بد,روعّخ:  -

،ػٍٝ ِٛلغ:   35, 2006ٓاػبد، ٠ٍٛف ؽغبىٞ, ِووي ثؾٛس ثوغْٙٛ ٌإلكاهح اٌجٕبءح ٌٍٕي

handbook.not-www.berghof  0202-3-1رُ االٛالع ثزبه٠ـ 
0

ٍبِٟ ثقُٛ،كٚه إٌّظّبد اإلل١ّ١ٍخ فٟ ئكاهح إٌياػبد فٟ غوة ئفو٠م١ب أّٔٛمعب ِٕظّخ  - 

 . 26،ٓ 2012عبِؼخ ثبرٕخ، لَُ اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ ، اإل٠ىٛاً فٟ ١ٌج١و٠ب ٚوٛد فٛاه،هٍبٌخ ِبعَز١و،

http://www.berghof-handbook.not/
http://www.berghof-handbook.not/
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لتوقع حدوث األزمات والمنع الوقائي لمصراعات فيناؾ عالقة تداخمية بيف وجود نظاـ 
ستمرارية السالـ.  إنذار مبكر وا 

تحدة اإلنمائي نظاـ اإلنذار المبكر عبارة عف تدابير تكيفي ويرػ برنامج األمـ الم  
لتغير المناخ يتـ اجرائو باستخداـ أنظمة أتصاالت متكاممة لمساعدات المجتمعات في 
االستعداد لمكوراث المناخية، ويعتبر المنيج االساسي الخاص ببرنامج األمـ المتحدة 

نذار المبكر منيج شامل يعمل عبر اإلنمائي القائـ عمى تقوية نظـ المعمومات، واإل
افريقيا واسيا والمحيط اليادغ، تضمف األنظمة المعموؿ بيا عمى المستويات دوؿ 
اإلقميمية والتاىب واالستجابة السريعة باستخداـ نموذج يدمج مكونات المعرفة والمراقبة 

 .1والتنبؤ ونشر المعمومات واالستجابة لمتحذيرات 
ذار المبكر منظومة لإلكتشاؼ والتحذير المسبق مف إحتمالية وعميو يعتبر نظاـ اإلن  

حدوث الصراعات أو األزمات بكافة أشكاليا تمييدا التخاذ القرارات والسياسات 
واإلجراءات المناسبة لمواجيتيا ومنع حدوثيا، وىذا ما عبر عنو المفكر ىوارد "عممية 

وكذلؾ بنية مؤسسية لمتنبؤ تشمل جمعا وتحميال أو تقييما إستراتيجيا لممعمومات، 
وتواصل وتبادؿ المعمومات، وتطوير خيارات إستجابة محتممة او إستراتيجية تكوف 

 .2مبرمجة زمانيا"
(عمى أنو "أؼ مبادرة تركز عمى Alexander Austin)وعميو يعرفو الكسندر اوستيف 

 جمع المعمومات بصورة منيجية، تحميل أو صياغة التوصيات بما في ذلؾ تقييـ
المخاطر وتبادؿ المعمومات بغض النظر عف الموضوع سواء كاف كميًا أو نوعيا أو 

 .3مزيجا عمى حد سواء"

                                                           
1

، 2020/4/30، رُ االٛالع ثزبه٠ـ 2019ٔظبَ اإلٔناه اٌّجىو: ِإرّو اٌمّخ اٌّؼٕٟ ثبٌّٕبؿ ٌؼبَ  -

 www.un.orgِزبػ ػٍٝ اٌواثٜ: 
0

بد اٌزطٛه ٚاٌّفب١ُ٘ ٚاٌّإّواد، ِغٍخ ٍبِٟ ئثوا١ُ٘ اٌقئلاه،ٔظبَ اإلٔناه اٌّجىو ِٕٚغ اٌٖواػ -

 .59،ٓ 2011، 7)اٌّفىو، اٌغيائو, اٌؼلك )

 Alexander Austin, Early warning and The Field: ACARGO cult Science? ( 

BERGHOF Research Center 0-  For Constructive Conflict Management: New 

York, 2004),p3. 

http://www.un.org/
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، اعتمدت المجنة ورقة عمل ) كي تسترشد( بيا في تناوؿ التدابير 1993وفي عاـ   
الممكف اتخاذىا لمنع حدوث انتياكات لالتفاقية ولمتصدؼ كذلؾ بمزيد مف الفعالية ليذه 

وأشارت ورقة العمل إلى أف في اإلمكاف استخداـ تدابير اإلنذار المبكر . كاتاالنتيا
واإلجراءات العاجمة عمى حد سواء لمحاولة منع وقوع انتياكات خطيرة لالتفاقية. 

، أف تصبح 1994وقررت المجنة، في دورتيا الخامسة واألربعيف المعقودة في عاـ 
لمبكر، واإلجراءات العاجمة جزءا مف جدوؿ التدابير الوقائية، بما في ذلؾ اإلنذار ا

 .1أعماليا االعتيادؼ 
ويتعيف أف تستيدؼ تدابير اإلنذار المبكر منع تفاقـ المشاكل القائمة وتحوليا إلى   

نزاعات، ويمكف أف تشتمل ىذه التدابير أيضًا عمى تدابير بناء الثقة لتحديد ودعـ كل ما 
ح العرقي، وال سيما لمنع استئناؼ النزاع حيثما مف شأنو أف يكفل تدعيـ وتعزيز التسام

وقع مف قبل. ويمكف، عمى سبيل المثاؿ، أف تشمل معايير اإلنذار المبكر الحاالت 
التالية: االفتقار إلى أساس تشريعي مالئـ لتحديد وحظر جميع أشكاؿ التمييز 

ات اإلنفاذ، العنصرؼ، عمى النحو المنصوص عميو في االتفاقية؛ وعدـ كفاية تطبيق آلي
بما في ذلؾ االفتقار إلى إجراءات الطعف؛ ووجود نمط مف تصاعد الكراىية العنصرية 
والعنف العنصرؼ، أو الدعاية العنصرية أو نداءات التعصب العنصرؼ التي يطمقيا 
أشخاص أو جماعات أو منظمات، وال سيما شخصيات رسمية منتخبة أو غيرىا؛ 

نصرؼ تدؿ عميو المؤشرات االجتماعية واالقتصادية؛ ووجود نمط واضح مف التمييز الع
وحدوث تدفقات كبيرة مف الالجئيف أو المشرديف نتيجة لوجود نمط مف التمييز 

 .العنصرؼ أو التعدؼ عمى أراضي جماعات األقميات
ويتعيف أف تتصدػ اإلجراءات العاجمة لممشاكل التي تتطمب اىتمامًا فوريًا لمنع   

ة لالتفاقية أو لمحد مف نطاؽ تمؾ االنتياكات. ويمكف أف تشمل حدوث انتياكات خطير 

                                                           
1

اث١و اإلٔناه اٌّجىو ٚاإلعواءاد اٌؼبعٍخ، ِف١ٙٛخ األُِ اٌّزؾلح اٌَب١ِخ ِٛلغ األُِ اٌّزؾلح، رل -

 ِزبػ ػٍٝ,2020/4/20 ٌؾمٛق اإلَٔبْ، رُ االٛالع ثزبه٠ـ 

:اٌواثٜ

ages/EarlyWarningProcedure.ahttps://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CERD/P

spx 

https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CERD/Pages/EarlyWarningProcedure.aspx
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CERD/Pages/EarlyWarningProcedure.aspx
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معايير البدء في اتخاذ إجراء عاجل، عمى سبيل المثاؿ، وجود نمط خطير أو واسع 
النطاؽ أو متواصل مف أنماط التمييز العنصرؼ؛ أو وجود حالة خطيرة تنطوؼ عمى 

 .1احتماؿ حدوث مزيد مف التمييز العنصرؼ 
مقررات أو بيانات أو قرارات وتتخذ مزيدًا مف التدابير بموجب ىذه  وتعتمد المجنة  

دولة طرفًا.  22فيما يتعمق بأكثر مف  1993اإلجراءات التي اسُتخدمت منذ عاـ 
وقامت المجنة، ضمف أمور أخرػ، بزيارتيف ميدانيتيف بخصوص اإلجراءات واسترعت 

ات الصمة إلى األوضاع فيما انتباه األميف العاـ ومجمس األمف والييئات األخرػ ذ
 .يتعمق بست دوؿ أطراؼ

وفي ورقة العمل التي أعدتيا واعُتمدت في الدورة )الثالثة والستيف(، ذكرت المجنة أنيا   
قد تقرر إنشاء فريق عامل ينظر في وضع تنفيذ قراراتيا وتوصياتيا في إطار تدابير 

في ىذا الصدد. وقد ُيكَمف الفريق اإلنذار المبكر واإلجراءات العاجمة ويقدـ اقتراحات 
العامل أيضًا باقتراح التدابير المناسبة إلعادة تنشيط ىذه اآلليات وبياف الوضعيات أو 

 .2الحاالت التي يمكف فييا تطبيق ىذه التدابير أو اإلجراءات
مبادغ  2007واعتمدت المجنة، في دورتيا )الحادية والسبعيف( في اب/أغسطس 

جراءات العمل العاجل.توجييية منقحة بشا  ف إجراءات اإلنذار المبكر وا 
 المبحث الثاني

 Preventive diplomacyالدبموماسية الوقائية  
لقد شكمت الحرب العالمية الثانية عالمة فارقة في تاريخ العالقات الدولية، فبالنظر   

لمتحدة الى حجـ الدمار والخسائر البشرية التي نجمت عنيا، جاء تأسيس ىيئة االمـ ا
كأستجابة مباشرة لمتحدؼ الذؼ واجو العالـ إباف ىذه الحرب، وىو تحدؼ بقاء العنصر 
البشرؼ عمى وجو األرض، فكاف أىـ مبدأ مف مبادغ األمـ المتحدة ىو الحفاظ عمى 
السمـ واألمف الدولييف عبر التحريـ المطمق لمجوء إلى القوة المسمحة في العالقات 

 الدولية .
                                                           

1
 ِٖله ٔفَٗ. -

0
 ِٛلغ األُِ اٌّزؾلح، رلاث١و اإلٔناه اٌّجىو ٚاإلعواءاد اٌؼبعٍخ، اٌّٖله ٍبثك. -
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ظاىر عدـ االستقرار السياسي، بدأ المجتمع الدولي يفكر مجددا في خمق ولمحد مف م  
االليات القانونية والسياسية لمحيمولة دوف وصوؿ الصراعات الدولية وغير الدولية الى 
مرحمة النزاع المسمح. وبالحفاظ عمى السمـ واألمف الدولييف، عمى اعتبار أف المنع 

تحقيق االمف العالمي، كما يعتبر الوسيمة الوقائي لمصراعات يشكل وضعا حاسما ل
 .1الوحيدة لمنع معاناة مالييف الناس في كل أنحاء العالـ

ىذا التوجو المتجدد لممجتمع الدولي في فمسفة الحفاظ عمى السمـ واالمف الدولييف ىو   
ماأصطمح عميو في حينو بالدبموماسية الوقائية ولعمو الفترة التي بدات بتبدؿ نوعي في 

ط الصراعات والنزاعات ىو فترة الحرب الباردة، الذؼ جعل الميتميف والفاعميف في نم
حقل العالقات الدولية يتوصموف الى صيغة متجددة إلدارة الصراعات الدولية اصطمح 

 .عمييا بالدبموماسية الوقائية
اسية ليس ىنالؾ إتفاؽ بيف الذيف تصدوا لدراسة الدبموم  /تعاريف الدبموماسية الوقائية.

الوقائية عمى تعريف محدد ليا. والصعوبة التي تواجو الباحث الدارس ليذه الدبموماسية 
ال تقف فقط عند حدود عدـ اإلجماع عمى تعريف واحد ليا، بل إفَّ الصعوبة تكمف 
أيضا  في الخمط الذؼ يجرؼ بينيا وبيف مفاىيـ أخرػ قريبة الشبو بيا مثل اإلنتشار 

ي. أو الخمط غير العممي بيف مصطمح الدبموماسية الوقائية وبيف والعمل الوقائ الوقائي
 مصطمحات أخرػ سائدة .

يرتبط ظيور ما يعرؼ بالدبموماسية الوقائية في العالقات الدولية المعاصرة ب داج   
( السكرتير العاـ األسبق لمواليات المتحدة DAG  HAMMARSKJOLDىمر شولد )

، لذا فإف مف 2مصطمح الدبموماسية الوقائية( كاف أوؿ مف أبتكر 1561 -1553)
ضرورات األكاديمي تستمـز منا أف نعرض لتعريف ىمر لمدبموماسية الوقائية أوال. ألف 

                                                           
1

ٍبِٟ ئثوا١ُ٘ اٌقئلاه:إٌّغ اٌٛلبئٟ ٌٍٖواػبد األ١ٍ٘خ ٚاٌل١ٌٚخ ، ئٛبه ٔظوٞ,اٌّغٍخ اٌؼوث١خ  - 

 .26، ٓ 2011، فو٠ف 32)ؼوث١خ، اٌؼلك)ٌٍؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌ
0

، 2015، 2ِغل اٌٙبّّٟ، اإلػالَ اٌلثٍِٛبٍٟ ٚا١ٌَبٍٟ، كاه أٍبِخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، ٛ -

 ٓ123. 

ٚلل رؼلكد ر١َّبد ٘نٖ اٌلثٍِٛب١ٍخ )ثبإلٙبفخ اٌٝ اٌٛلبئ١خ(، فبٌجؼ٘ ١َّ٠ٙب ثبٌلثٍِٛب١ٍخ اٌّّبٔؼخ،   

خ االٍزجبل١خ، ث١ّٕب ٠طٍك ػ١ٍٙب اٌجؼ٘ ا٢فو ر١َّخ اٌلثٍِٛب١ٍخ ث١ّٕب ١َّ٠ٙب اٌجؼ٘ ثبٌلثٍِٛب١ٍ

 اٌزٛافم١خ.
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ويرػ " أف األمـ المتحدة  .ذلؾ التعريف لو أىمية خاصة، وذلؾ لقيمتو كسابقة تاريخية
ية المختصة مف خالؿ السكرتير العاـ وممثميو، ومف خالؿ مجمس األمف، ىي الج

ف الوساطة، والمساعي الحميدة، وبعثات تقصي الحقائق،  بالدبموماسية الوقائية، وا 
 والمساعدات االقتصادية، وعمميات حفع السالـ، كانت األدوات المستخدمة".

وىكذا، ومنذ البداية، لـ تقتصر الدبموماسية الوقائية عمى تمؾ األنشطة لممناقشات   
والتي جرت العادة أف ينيض بيا مبعوثوف تابعوف لحكومات  السممية، مثل المفاوضات،

أو منظمات متعددة األطراؼ، بل واشتممت الدبموماسية الوقائية أيضا عمى استعماؿ 
القوات العسكرية باإلضافة الى وسائل أخرػ، مثل حفع السالـ. ومف وجية نظر ىمر، 

عت، بل سواء أكاف النزاع سواء انخفضت درجة العنف التي يتسـ بيا نزاع ما، أو ارتف
داخميا أو اشتركت فيو دولتاف أو أكثر، فإف أيا مف ىذيف األمريف لـ يحدد مدػ مالئمة 
النزاع كيدؼ لمدبموماسية الوقائية. أما األمر الذؼ كاف يستوجب القياـ بالعمل الوقائي 

ـ ب أفيو: ىل ييدد النزاع بنشوب أزمة أو حرب عمى نطاؽ أوسع بيف الشرؽ والغر 
إف التعريف المار ذكره ليس دقيقا جدا في مرحمة ما بعد الحرب الباردة، وبروز  , 1ال؟

قوة عظمى وحيدة، ومجموعة قوػ كبيرة، مع العديد مف القوػ المتوسطة والصغيرة. بل 
إفَّ تعريف ىمر ليس دقيقا حتى أثناء الحرب الباردة وفي خضـ الصراع بيف القوتيف 

ى اقتصار ىمر لمدبموماسية الوقائية عمى جياز واحد مف أجيزة العظمييف، واال فما معن
 األمـ المتحدة والمتمثل في مجمس األمف.

اف ما يجعل اراء ىمر موضع الشؾ أو الخطأ ىو أف جمعية العامة لألمـ المتحدة   
كانت ىي أيضا، جنبا الى جنب مع مجمس األمف، ناشطة في مجاؿ الدبموماسية 

                                                           
1
DAG HAMMARSKJOLD: ANNUAL REPORT OF THE SECRETARY- 

GENERAL ON THE WORK OF THE    ORGANIZATION, 16JUNE1959-

15 JUNE 1960 . 

ِٓ فمٜ( ػٍٝ ّ٘و فمٜ، ثً ٌُٚ رمزٖو ٚعٙخ إٌظو ٘نٖ )لٖو اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌٛلبئ١خ ػٍٝ ِغٌٍ اال

ٔغل ئْ ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ اٌّؼبٕو٠ٓ ٠إ٠لْٚ ٚعٙخ اٌل١١ٌٚٓ، فق١ًٍ ئٍّبػ١ً اٌؾل٠ضٟ ٠ؼوف 

اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌٛلبئ١خ ثأٔٙب رؼي٠ي للهح األُِ اٌّزؾلح ِٓ فالي ِغٌٍ األِٓ ػٍٝ ِؼبٌغخ لٚب٠ب األِٓ 

ٚرؾ١َٓ آ١ٌبد، ثؾ١ش ٠ٖجؼ  ٚاٌٍَُ اٌل١١ٌٚٓ ، ٚمٌه ثزؾل٠ل ٍٚبئً اٌّغٌٍ ٚرف١َو افزٖبٕبرٗ

لبكها ػٍٝ االٙطالع ثّٙبِٗ ػٍٝ ٔؾٛ أفًٚ. ٠ٕظو، ف١ًٍ ئٍّبػ١ً اٌؾل٠ضٟ، إٌظبَ اٌلٌٟٚ اٌغل٠ل 

 .40، ٓ 1994 ،12)ٚئٕالػ األُِ اٌّزؾلح، ِغٍخ اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، عبِؼخ ثغلاك، اٌؼلك )
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معية العامة جريئة جدا عندما أصدرت قرار االتحاد مف أجل الوقائية، وكانت الج
السالـ، وذلؾ إلعطاء نفسيا المشروعية بغية القياـ بدورىا في مجاؿ الدبموماسية 
الوقائية وباالستناد الى ميثاؽ األمـ المتحدة، دوف أف تأبو كثيرا بالعراقيل التي وضعيا 

اـ لألمـ المتحدة استطاع التحرؾ مجمس األمف أماميا. بل حتى مر نفسو كسكرتير ع
بحرية في إطار الدبموماسية الوقائية بتشجيع مف الجمعية العامة إباف أزمة السويس عاـ 

 استنادا الى قرار االتحاد مف أجل السالـ ، وليس مف خالؿ مجمس األمف . 1956
نشاطات أما الدكتور إسماعيل صبرؼ مقمد فيعرؼ الدبموماسية الوقائية "بأنيا تمؾ ال  

الدبموماسية التي تقوـ بيا األمـ المتحدة لمنع تفجر بعض الصراعات أو الحتوائيا 
وتسويتيا حاؿ نشوبيا، أو دفعيا بعيدا عف دائرة التوتر والخطر وذلؾ بإبقائيا في 
إطارىا المحدد والعمل عمى الحيمولة دوف وقوعيا في دوامة صراع القوػ الكبرػ، بتوفير 

 .1عد تمؾ الصراعات أو تدويميا"حموؿ تحوؿ دوف تصا
يبدو أفَّ الدكتور إسماعيل صبرؼ مقمد متأثر ايضا ب ىمر، فقد جاء التعريف األوؿ   

مقاربا لمتعريف األخير، لكف دوف تطابقيا تماما. ويبدو أيضا إف الدكتور اسماعيل كاف 
مى وجو اليقيف متأثرا بأجواء الحرب الباردة التي قدـ في ظميا لتعريفو ذاؾ. وال نعرؼ ع

ىل غير الدكتور اسماعيل لرأيو بعد انتياء الحرب الباردة أـ ظل مصرا عميو. لكف في 
الوقت الحاضر ال يمكف القبوؿ بتعريف الدكتور اسماعيل ألنو يقصر الدبموماسية 
الوقائية عمى النشاطات الدبموماسية التي تتـ مف قبل األمـ المتحدة فقط. فالدبموماسية 

اليوـ ليست حكرا لممنظمة العالمية لوحدىا، بل قد تعتمدىا منظمات إقميمية، أو الوقائية 
حتى مجموعة مف دوؿ إزاء قضية معينة. لكف العنصر اإليجابي الذؼ نمتمسو مف 
تعريف الدكتور اسماعيل ىو إنو قاـ بحصر الوسائل التي يجب أف تعتمدىا الدبموماسية 

شاطات الدبموماسية فقط، وأخرج منيا الوسائل الوقائية لتحقيقيا ألىدافيا، في الن
 العسكرية والتي ال تتماشى مع  الدبموماسية الوقائية.

                                                           

-
1

ُ ٚاٌؾمبئك األٍب١ٍخ، ِإٍَخ ك.ئٍّبػ١ً ٕجوٞ ِمٍل، اإلٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَبٍخ اٌل١ٌٚخ، اٌّفب١٘

 .328، 1979ٓ، 1األثؾبس اٌؼوث١خ، ث١وٚد، ٛ
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وىنالؾ تعاريف أخرػ لباحثيف آخريف قدموىا لمفيوـ الدبموماسية الوقائية أثناء الحرب 
الباردة وىـ متأثريف بظروؼ تمؾ المرحمة... مثل تعريف الدكتور باسل الخطيب الذؼ 

"الدبموماسية الوقائية وجو مف أوجو الدبموماسية المعاصرة تبمورت في منتصف : 1يقوؿ
الخمسينيات مف القرف العشريف حيف ارتفعت حدة الحرب الباردة بيف الكتمتيف الشرقية 
والغربية وازداد عدد الدوؿ الصغيرة المستقمة في العالـ نتيجة لتفسخ اإلمبراطوريات 

 االستعمارية القديمة ".
ما وجيناه مف نقد الى تعريف ىمر والدكتور اسماعيل يطبق أيضا عمى تعريف  لكف  

الدكتور باسل الخطيب. أما بعد انتياء الحرب الباردة، وزواؿ القطبية الثنائية، فقد برز 
 مصطمح الدبموماسية بمضاميف جديدة أكثر تطورا مف المرحمة السابقة .

ىميا مف الناحية األكاديمية، ىو لعل أشير تعريف لمدبموماسية الوقائية وأ   
الذؼ تضمنو تقرير االميف العاـ لألمـ المتحدة األسبق "بطرس غالي 

، بناء عمى دعوة 1992يونيو17*"الذؼ رفعو الى مجمس االمف بتاريخ 
لدػ اختتاـ  1992يناير31مجمس األمف المتضمنة في بيانو المؤرخ في 

ى مستوػ رؤساء الدوؿ اجتماعو الذؼ ينعقد ألوؿ مرة في تاريخو عم
 والحكومات، تقريره المعنوف "خطة لمسالـ " الدبموماسية الوقائية بأنيا: 

"العمل الرامي الى منع نشوء منازعات بيف األطراؼ، ومنع تصاعد المنازعات القائمة 
وتحوليا الى صراعات، ووقف انتشار ىذه الصراعات عند وقوعيا ". ثـ يضيف : 

الدبموماسية الوقائية السكرتير العاـ شخصيا، أو يقوـ بتكميف "ويمكف أف يتولى مياـ 
كبار الموظفيف أو عف طريق الوكاالت والبرامج المتخصصة، أو بواسطة مجمس األمف 

 أو الجمعية العامة، أو المنظمات اإلقميمية بالتعاوف مع األمـ المتحدة ".
سع مف عدد األشخاص أذا أمعنا النظر في تعريف السيد بطرس غالي، نرػ إنو يو   

الذؼ يمكف أف يتولوا مياـ الدبموماسية الوقائية مف ضمنيـ األعضاء في المنظمة 
                                                           

-
1

 .66، 1985ٓ، 5)ك.ثبًٍ اٌقط١ت، اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌٛلبئ١خ، ِغٍخ اٌلثٍِٛبٍٟ، اٌَؼٛك٠خ، اٌؼلك)

. 1992-1996ثطوً غبٌٟ  كثٍِٛبٍٟ ِٖوٞ ٚاأل١ِٓ اٌؼبَ اٌَبكً ٌألُِ اٌّزؾلح ٌألػٛاَ * 

ٌقبهع١خ اٌّٖو٠خ اٌَبثك، ثطوً غبٌٟ أّوف ػٍٝ األُِ اٌّزؾلح فٟ ٚلذ أوبك٠ّٟ ٚٔبئت ٚىاهح ا

 رٕبٌٚذ ف١ٗ اٌؼل٠ل ِٓ األىِبد اٌؼب١ٌّخ، ثّب فٟ مٌه رفىه ٠ٛغٍٛالف١ب ٚاإلثبكح اٌغّبػ١خ فٟ هٚألا.
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العالمية، وغير األعضاء أيضا، لكف بالنسبة ليؤالء األخيريف فيجب أف ينيضوا بمياـ 
 الدبموماسية الوقائية بالتعاوف مع األمـ المتحدة.

تنص عمى اتصاؿ مصطمحات الدبموماسية فالنقطة العشروف مف تقرير األميف العاـ 
 :1الوقائية، وصنع السمـ، وحفع السالـ ,احدىا باألخر بصورة ال تتجزأ

  الدبموماسية الوقائية ىي العمل الرامي إلى منع نشوء منازعات بيف األطراؼ، ومنع
تصاعد المنازعات القائمة وتحوليا إلى صراعات، ووقف انتشار ىذه الصراعات 

 عند وقوعيا.
  صنع السمـ ىو العمل الرامي الى التوفيق بيف األطراؼ المتعادية، السيما عف

طريق الوسائل السممية مثل تمؾ التي ينص عمييا الفصل السادس مف ميثاؽ األمـ 
 المتحدة .

  حفع السالـ ىو نشر قوات تابعة لألمـ المتحدة في الميداف، وذلؾ يتـ بموافقة
ة اشتراؾ أفراد عسكريف وأفراد مف الشرطة جميع األطراؼ المعنية، ويشمل عاد

تابعيف لألمـ المتحدة، وكثيرا ما ينطوؼ ذلؾ عمى اشتراؾ موظفيف مدنييف أيضا. 
وحفع السالـ ىو سبيل صنع السمـ كما ىو وسيمة لتوسيع إمكانيات منع نشوب 

 المنازعات.
، عنصرا إضافة إلى العناصر الثالثة السابقة, أضاؼ "بطرس غالي" اجتيادا منو  

رابعا سماه بناء السمـ بعد انتياء الصراع، اؼ العمل عمى تحديد ودعـ اليياكل التي مف 
شأنيا تعزيز وتدعيـ السمـ لتجنب العودة إلى حالة النزاع. واذا كانت الدبموماسية الوقائية 
ترمي إلى حل المنازعات قبل نشوب العنف، فإف صنع السمـ وحفع السالـ ضرورياف 

اع وحفع السالـ بعد تحقيقو، وىما يعززاف في حالة نجاحيما فرصة بناء لوقف الصر 
السمـ بعد انتياء الصراع. وىذا ما قد يحوؿ دوف نشوب العنف مف جديد بيف األمـ 

 .2والشعوب
                                                           

- 
1

"فطخ ٌٍَالَ" ٔٔ اٌزمو٠و اٌنٞ هفؼٗ األ١ِٓ اٌؼبَ األُِ اٌّزؾلح اٌَبثك ثطوً ٌّي٠ل ٠ٕظو: 

ثٕبء ػٍٝ ر١ٕٛخ اٌّغٌٍ فٟ افززبَ اعزّبػٗ 1992/6/17ئٌٝ ِغٌٍ األِٓ ثزبه٠ـ  ثطوً غبٌٟ

 .1992/1/31ثزبه٠ـ 
0

 ِٓ "فطخ ٌٍَالَ "، ِٖله ٔفَٗ. (21)إٌمطخ  -
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وتعرؼ الدبموماسية الوقائية أيضا  بأنيا "تمؾ التي تيدؼ إلى منع وقوع خالؼ أو  
و تـ اإلتفاؽ عمى أف توفير وسائل إنذار مبكر تحوؿ الخالؼ إلى نزاع مسمح" وعمي

شرطًا ىامًا لنجاح دور منظمة األمـ المتحدة في حفع السالـ، ألنو يوفر ليا المعمومات 
 .1الالزمة التي تمكنيا مف توقع صراعات مستقبمية ومحاولة منع نشوبيا

النزاعات  كما تشير الدبموماسية الوقائية إلى تمؾ النشاطات اليادفة إلى منع تفجر
حتوائيا حاؿ نشوبما لمحيمولة دوف تصعيدىا وتحوليا إلى صراعات مسمحة  . 2الدولية وا 

وعميو تتضمف الدبموماسية الوقائية أو المانعة المعالجة السممية التي تتـ مف خالؿ   
عممية التفاوض بيف الدوؿ لتسوية أؼ نزاع قائـ بينيا، وكذا المساعي واإلجراءات التي 

أؼ دولة أو أؼ منظمة إقميمية أو دولية بيدؼ منع نشوب النزاعات بيف  تقوـ بيا
الوحدات الدولية، ومنع تصاعد النزاعات القائمة والحيمولة دوف تحوليا إلى صراعات، 
وحصر إنتشارىا عند وقوعيا، ووفق ىذا المفيوـ نجد أف الدبموماسية الوقائية ترتكز في 

ة المثالية الداعية إلى إحالؿ السمـ في العالقات فمسفتيا عمى منطمقات ومبادغ المدرس
. وعمييا فالدبموماسية الوقائية ىي العمل الرامي إلى منع نشوب نزاعات بيف 3الدولية

األطراؼ ومنع تصاعدىا أو تحويميا إلى صراعات، كما تعمل إذا ما نشب الصراع كاف 
 .4البد مف العمل بسرعة عمى إحتوائو وعالج أسبابو الكامنة

إذ تتطمب الدبموماسية الوقائية إتخاذ تدابير بناء الثقة لمتقميل مف إحتماؿ إندالع   
الصراع بيف الدوؿ وتحتاج إلى إنذار مبكر يقوـ عمى جمع المعمومات وتقصي الحقائق 
) يجب أف تقـو التدابير الوقائية عمى معرفة أنية ودقيقة بالحقائق(. ولقد تـ تطبيق 

أو المانعة كما يسمييا األميف العاـ السابق لألمـ " دؼ كويالر"  الدبموماسية الوقائية
 .19565ألوؿ مرة خالؿ أزمة السويس سنة 

                                                           
1

 .57، 2000ٓك.غَبْ اٌغٕلٞ، ػ١ٍّبد ؽفع اٌَالَ اٌل١ٌٚخ، اٌّىزجخ ا١ٌٕٛٛخ، األهكْ، -
0

 .57ٓ، 0221ٌغ١ً، ث١وٚد، ىا٠ل ػج١ل هللا ِٖجبػ، اٌلثٍِٛب١ٍخ،كاه ا -
3

فبهٚق ِغلالٚٞ، اٌلثٍِٛب١ٍخ ث١ٓ اٌؾوة ٚاٌَالَ، كاه هٚائغ ِغلالٚٞ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ،ػّبْ،  -

0212ٓ ،86. 
4

رمو٠و اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ِٚغٌٍ األِٓ، اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌٛلبئ١خ ٕٕٚغ اٌَالَ ٚؽفع اٌَالَ، اٌلٚه   -

 .8، 1992ٓاٌَبثؼخ ٚاألهثؼْٛ، 
5

 . 206، 1،2018ٓ، ٛآفوْٚ، ربه٠ـ اٌلثٍِٛب١ٍخ، كاه ِىزجخ عبِؼخ كِْك، ٍٛه٠بفبكٞ ف١ًٍ ٚ -
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وعميو تكمف الميمة الرئيسية لمدبموماسية الوقائية في منع تفاقـ الخالفات وذلؾ بالعمل   
والسعي لمتوصل الى تسويات ودية سممية ألؼ نراع قبل أف يصل إلى حد المواجية 

لمسمحة، وليذا تعمل الدوؿ منذ االؼ السنيف إلرساؿ المبعوثيف الدبموماسييف لمدوؿ ا
بيدؼ السيطرة السريعة عمى أؼ أزمة قد تنشأ، وليذا تعمل الدبموماسية الوقائية عمى 

 .1منع وفض النزاعات عندما ينطمق النزاع في منطقة ما
بدايات التوتر ومحاولة حصر  وألف الدبموماسية الوقائية تعتمد عمى إستكشاؼ ورصد   

النزاع قبل نشوبو وتفاقمو، ولذا تصنف الدبموماسية الوقائية بالمرحمة األولى لعمميات 
تحقيق السالـ لمدوؿ، ثـ تأتي المرحمة الثانية وىي مرحمة صنع السالـ في ىذه المرحمة 

المرحمة  يكوف السالـ قد تراجع وأف المطموب ىو صناعتو بعد إخباره، لتأتي بعد ذلؾ
الثالثة وىي مرحمة حفع السالـ واليدؼ منيا ىو المحافظة عمى السالـ مف التراجع 
واإلنكماش،لنصل إلى مرحمة بناء السالـ وىي المرحمة التي تعمل عمى تحصيف السالـ 

 .2والحرص عمى عدـ تكرار النزاع مرة أخرػ 
ية لمنع حدوث النزاع مف وليذا أكد األميف العاـ لألمـ المتحدة عمى ضرورة إنشاء آل  

خالؿ مشروعو الذؼ أطمق عميو إسـ " أجندة السالـ" وىي آلية الدبموماسية الوقائية التي 
يمكف إستعماليا عند بروز أولى األسباب المؤدية إلى النزاع، وىذا ما يجعميا تتميز 
بمجموعة مف األىداؼ تتضافر بيدؼ إحالؿ السالـ والحفاظ عميو ومحاولة الحد مف 

 النزاعات ومف بيف ىذه األىداؼ نذكر منيا:
 .إكتشاؼ النزاع في وقت مبكر ومحاولة إزالة الخطر 
  حل القضايا التي تؤدؼ إلى إندالع النزاع مف خالؿ المسارعة في الدخوؿ في

 عممية السالـ بناء السالـ.

                                                           
1

، 2020/3/15ؽَٓ أثٛ ٔؼّخ، اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌٛلبئ١خ ٚؽبعزٙب إلػبكح اإلفزجبه، رُ االٛالع ثزبه٠ـ  -

ِزبػ ػٍٝ اٌواثٜ : 

www.sahafi.jo/files/e5af5bcd8bd65b63a123a7c22f1156841e694a17.htm 

 ِإٍَخ اال٘واَ، ، ِغٍخ ا١ٌَب١ٍخ اٌل١ٌٚخ،"ػجل هللا األّؼً، ػ١ٍّبد ؽفع اٌَالَ فٟ األُِ اٌّزؾلح -0

 .154, 1994ٓ, 117)اٌمب٘وح، اٌؼلك )

http://www.sahafi.jo/files/e5af5bcd8bd65b63a123a7c22f1156841e694a17.htm
http://www.sahafi.jo/files/e5af5bcd8bd65b63a123a7c22f1156841e694a17.htm
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  بذؿ الجيود في دعـ وتوفير المساعدات اإلنسانية حصر أسباب النزاع والتدخل
 .ومنع تجديده مستقبال لفضو

ولتحقيق ىذه األىداؼ تعتمد الدبموماسية الوقائية عمى جممة مف اآلليات منيا بناء   
، كل ىذه األىداؼ 1الثقة، تقصي الحقائق اإلنذار المبكر، النشر الوقائي لمقوات

واآلليات تعمل الدبموماسية الوقائية لتحقيق ىدؼ أساسي وىو محاولة القضاء عمى 
حالؿ السالـ واألمف.النزاعا  ت في مراحميا األولى وا 

اخيرًا فأف القوؿ باف الدبموماسية الوقائية يجب أف تعمل عمى منع المنازعات أصال فيو 
قوؿ طوباوؼ، وذلؾ ألنو لو اقتصر فيمنا لجزء مف الدبموماسية الوقائية عمى إنو 

لحكومات أو التخفيف مف حدة الظروؼ األساسية التي توقد نار الخالفات بيف ا
الخالفات بيف جماعات مثال، فإف ذلؾ يعني إف الدبموماسية الوقائية يجب أف تتعامل 
مع ظواىر منتشرة عمى نطاؽ واسع، مثل سوء توزيع الموارد، والسعي مف أجل السمطة 
والفقر وانعداـ المساواة االجتماعية واليويات العرقية والثقافية. وىذا قد يتطمب سياسات 

ع والتنوع بحيث تتضمف إعادة توزيع الدخل والعالج النفسي وتنظيـ األسرة مف االتسا
 .2والتنمية االقتصادية، والتعميـ التقدمي

 المبحث الثالث
 الوساطة وبناء القدرات 

تعد الوساطة وسيمة دولية مف الوسائل البديمة لحل المنازعات الدولية، وليا مكانة    
اليب السممية المشيورة لتسوية المنازعات بصفة لدػ مختمف القوانيف، وىي مف األس

عامة والدولية بصفة خاصة، بحيث يتـ المجوء إلييا لتفادؼ استخداـ وسائل اإلكراه، 
وتمعب الوساطة دورا ميما في مجاؿ إبراز الدور االيجابي لتدخل طرؼ ثالث بيدؼ 

 ،المتنازعة تسوية نزاع دولي حيث يعمل عمى التخفيف مف حدة التوتر بيف األطراؼ

                                                           
1

ا١ٌّضبق ٚأعٕلح اٌَالَ، اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ  دمحم األفٚو کواَ،اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌٛلبئ١خ ث١ٓ ٖٔٛٓ -

 .134، 14،2007ٓ)ث١وٚد، اٌؼلك)ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ،  ا١ٌَب١ٍخ،
0

ئٍزوار١غ١خ ٌٍلثٍِٛب١ٍخ اٌٛلبئ١خ، روعّخ، ك.ػبكي ػٕبٟٔ،  -ِب٠ىً ً. ٌٛٔل، ِٕغ إٌّبىػبد اٌؼ١ٕفخ -

 . 56، 1999ٓ، 1اٌمب٘وح، ٛ اٌغّؼ١خ اٌّٖو٠خ ٌْٕو اٌّؼوفخ ٚاٌضمبفخ اٌؼب١ٌّخ، 
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وىي طريقة اختيارية في أصل  ذات عمق تاريخي يمتد إلى االلف السنيف و قد أكدت 
 .1عدة اتفاقيات دولية عمى أىميتيا

وقد ازداد االىتماـ بالوسائل السممية لحل النزاعات الدولية و تكاثف المجوء إلييا،    
الجيوؼ والعالمي المنظمة مما استدعى إبراـ العديد مف المعاىدات الدولية ذات البعد 

فالوساطة ىي عممية يساعد مف , إلجراءات الوسائل السممية عامة والوساطة خاصة
خالليا طرؼ ثالث شخصيف أو أكثر عمى التواصل إلى حل بشأف قضية أو أكثر مف 
القضايا المتنازع عمييا، كما يمكف إستخداـ الوساطة كبديل عف التقاضي بمساعدة 

في حل أوجو النزاع ألنيـ يساعدوف األطراؼ المعنية عف طريق بناء األطراؼ المعنية 
يجاد الحموؿ  .2عممية لإلتصاؿ والتفاوض لحل المشاكل وا 

فالوساطة تتمثل في قياـ دولة أو منظمة دولية إقميمية، أو عالمية أو حتي شخص    
نيـ بطريقة طبيعي بالتقريب بيف المتنازعيف، والتمييد لتسوية أوجو الخالؼ القائـ بي

ودية، وتعبر عف درجة متقدمة مف المساعي الحميدة بحيث يقـو الطرؼ الثالث 
بالتوسط بيف األطراؼ المتنازعة عف طريق اإلشتراؾ معيـ في العممية التفاوضية، 
قتراح ما يراه مناسبا مف حموؿ ألف الوساطة إحدػ الوسائل السياسية أو دبموماسية  وا 

. فيي عبارة عف أحد أساليب تسوية المنازعات عف طريق 3ادارة األزمات والنزاعات
محاولة تقريب وجيات نظر طرفي النزاع بما يؤدؼ إلى تسوية الخالؼ، كما تعرؼ عمى 
أنيا " نظاـ يستيدؼ الوصوؿ إلى إتفاؽ أو مصالحة أو توفيق بيف أشخاص أو أطراؼ 

ا يذىب رأؼ أخر ويستمـز تدخل شخص أو أكثر لحل المنازعات بالطرؽ الودية"، كم
 .4إلى تعريفيا بأنيا "كل طريقة غير تقميدية لحل المنازعات بواسطة شخص ثالث"

                                                           
1

ؽ١له اكُ٘ اٌطبئٟ، اٌٍٛبٛخ وطو٠مخ ٌز٠َٛخ إٌّبىػبد اٌل١ٌٚخ، ِغٍخ و١ٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ  -

 .8، 2013ٓ(،(4إٌٙو٠ٓ، ثغلاك،  اٌؼلك 
0

اهي أ. ١ٍٍى١ٛ، ػٕلِب ٠ؾزلَ اٌٖواع ك١ًٌ ػٍّٟ الٍزقلاَ اٌٍٛبٛخ فٟ ؽً إٌياػبد، روعّخ: ػال  -

 .22ٓ، 1999اٌل١ٌٚخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘وح، ػجل إٌّؼُ، كاه 
3

ػجل اٌَالَ عّؼخ هالٛك، ئكاهح األىِبد اٌل١ٌٚخ فٟ ظً إٌظبَ اٌؼبٌّٟ اٌغل٠ل، كاه ى٘واْ ٌٍْٕو  -

 .133ٓ،  2012،ٚاٌزٛى٠غ،ػّبْ
4

، ٠بٍو ثٓ دمحم ٍؼ١ل ثبث١ًٖ، اٌٍٛبٛخ اٌغٕبئ١خ فٟ إٌظُ اٌّؼبٕوح كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ، هٍبٌخ ِبعَز١و -

 .40، 2011ٓاٌو٠بٗ،  عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕخ،
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فالوساطة تمعب دورًا إيجابيا مف خالؿ نشاطيا الذؼ تقـو بو فيي تعمل عمى تقديـ    
بعض الحموؿ أو الوصوؿ إلى إتفاؽ بيف األطراؼ المتنازعة فيي عبارة عف ورقة 

 .1تنازعة بيدؼ تخفيف حدةالنزاعضغط عمى األطراؼ الم
كما تعتمد الوساطة عمى توظيف بعض التكتيكات التي تساعدىـ عمى تحقيق     

التقارب بيف األطراؼ المتنازعة بحيث يسعى الوسيط إلى تعزيز إجراءات بناء الثقة 
التي تساىـ في إقامة عالقات ترابط وتقارب بيف األطراؼ المتنازعة وبالتالي تشكل 

طة أو ما يعرؼ بالتدخل اإليجابي إحدػ أقدـ الظواىر في العالقات الدولية الوسا
 .2وأكثرىا تزايد

،الخاصة بتسوية المنازعات بالطرؽ 18\10\1907كانت اتفاقية الىاؼ المؤرخة في    
السممية مف  االتفاقيات التي وضعت القواعد المتعمقة بالوساطة وألزمت الدوؿ المتعاقدة 

 .طة الدوؿ الصديقة كما نصت عمييا أيضا العديد مف المواثيق الدوليةالمجوء إلى وسا
أف الوساطة تتميز بطابعيا االستشارؼ وليس 2-8)وذكرت المعاىدة في موادىا مف )

ومف جانب آخر وألجل تطوير الوساطة، تضمنت المادة الثامنة مف , 3ليا قوة إلزامية
ساطة الخاصة أو الوساطة عف المشروع االمريكي لمو   1907معاىدة الىاؼ لسنة

طريق البعثة، والتي بموجبيا وبغض النظر عف ثنائية النزاع، ما يؤدؼ الى توقيف 
العالقات بينيما، ىذا األخير الذؼ يعتبر قد انتقل وحوؿ بصفة خاصة واستثنائية إلى 

 .4السمطة الوسيطة التي تتفاوض باسـ األطراؼ المتنازعة
بيف ألمانيا  1885نادرة نذكر قضية )جزر الكاروليف(سنة ومف األمثمة القميمة وال   

واسبانيا، أعطت الوساطة الحق السبانيا مع األخذ بنظر االعتبار الحقوؽ المكتسبة 
                                                           

1
ػجل اٌىو٠ُ ػٛٗ ف١ٍفخ، اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ كهاٍخ ِمبهٔخ،كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح، ِٖو, اٌمب٘وح,  -

2011 ,ٓ338. 
0

 .37، 2011ٓك. ث١ٌٛذ ؽيٚهٞ، أصو اٌجؼل اٌضمبفٟ فٟ ػ١ٍّخ اٌزفبٚٗ، ٌجٕبْ, ث١وٚد، -
3
 .، اٌجبة االٚي، ١ٕبٔخ اٌٍَُ اٌؼبَ ٚاأل18ِٓ\10\1907ِؼب٘لح ال٘بٞ اٌّإهفخ فٟ  ٌّي٠ل ٠ٕظو:  -

-
4

ِٓ ارفبل١خ ال٘بٞ اٌزٟ رٕٔ ػٍٝ " رزفك اٌلٚي اٌّزؼبللح ػٍٝ ا٠ٖبء ( 8اٌّبكح ) ٌّي٠ل ٠ٕظو ٔٔ

فٟ ؽبي ْٔٛء فبٌف فط١و  :الرٟثزطج١ك اٌٍٛبٛخ اٌقبٕخ ػٕل ٍّبػ اٌظوٚف ٚ مٌه ثبٌْىً ا

ئٌٝ اٌقطو رقزبه وً اٌلٚي اٌزٟ ؽًٖ ث١ٕٙب اٌقالف  كٌٚخ رىٍفٙب ثّّٙخ اٌلفٛي فٟ  ٠ؼوٗ اٌٍَُ

ارٖبي ِجبّو ِغ اٌلٌٚخ اٌزٟ افزبه٘ب اٌغبٔت األفو ٚمٌه ٌغوٗ اٌؾ١ٌٍٛخ كْٚ أمطبع اٌؼاللبد  

 .ا١ٌٍَّخ
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أللمانيا التي أثارت نظرية أو قاعدة االحتالؿ الفعمي ليذه الجزر، عمى ىذا االساس 
 .1899يع الجزر االلمانية سنةصادقت الدولتاف عمى اتفاؽ تـ بموجبو قياـ اسبانيا بب

اما في عيد عصبة األمـ عرفت الوساطة انتعاشا كبيرا واىتماما مف قبل المجتمع 
الدولي. لقد استحدث عيد عصبة األمـ قواعد جديدة تكمل القواعد الموجودة في 
معاىدات الىاؼ ويمكننا القوؿ بأف الوساطة عرفت منعرجا تاريخيا بإحداث عصبة 

 .األمـ
 اطة حسب عيد عصبة األمـ كانت عبارة عف تسوية لنزاعات ذات طابع سياسيوالوس

. اذ أف النزاعات ذات الصبغة القضائية 1( مف ميثاؽ عصبة األمـ(13حسب المادة
 كانت تحل عف طريق التحكيـ أو القضاء. 

ويمكننا القوؿ أف عيد عصبة األمـ وضع قواعد معقدة بحسب سير اإلجراءات في    
لتي تنظر فييا الدولة العضوة في النزاع عمى أنو يتعمق بمسألة ىي مف الحالة ا

اختصاصيا المباشر، أو بحسب تأثير الوساطة وفاعميتيا في حالة الحرب أو النزاع 
 .المسمح بيف األطراؼ

فاف الوساطة ال توقف الحرب  8011-81-81ففي إطار معاىدة الىاؼ المؤرخة في 
 .2الذؼ أوجد ما يسمى بالحرب المؤجمة 12لمادة عمى عكس عيد عصبة األمـ في ا

ومف المؤكد أيضا أف ىيئة أالمـ المتحدة كمنظمة دولية عالمية قامت مف أجل حفع    
السمـ واألمف الدولي في المقاـ األوؿ، ثـ منع الحروب بعد ذلؾ. ولقد تأكد ىذا مف 

دة وقد ألينا عمى أنفسنا خالؿ ديباجة ميثاقيا والتي جاء فييا: " نحف شعوب األمـ المتح
أف ننقذ األجياؿ المقبمة مف ويالت  الحرب التي في خالؿ جيل واحد جمبت عمى 
اإلنسانية مرتيف أحزانا يعجز عنيا الوصف" وجاء أيضا في مادتو األولى أف مف 

                                                           
1

 . 1919( ِٓ ١ِضبق ػٖجخ األُِ ٌَٕخ(13ٔٔ اٌّبكح ٌّي٠ل ٠ٕظو: -
0

ِٓ ١ِضبق ػٖجخ األُِ اٌزٟ فوٙذ ػٍٝ اٌلٚي األػٚبء افز١به  12))بكح اٌٌّّي٠ل ٠ٕظو : ٔٔ  -

ئؽلٜ اٌطو٠مز١ٓ ٌز٠َٛخ إٌّبىػبد، ئِب ػوٗ إٌياع ػٍٝ اٌزؾى١ُ أٚ اٌمٚبء اٌلٌٟٚ أٚ ػوٙٗ ػٍٝ 

 .ِغٌٍ اٌؼٖجخ و١ٍٜٛ ٌؾًّ اٌطوف١ٓ ػٍٝ اٌزفبُ٘ ٚإٌٛٛي ئٌٝ اٌز٠َٛخ
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، وإلزالة السمـ تقمع أعماؿ العدواف 1مقاصد األمـ المتحدة حفع السمـ واألمف الدولييف
ف وجوه إالخالؿ بالسمـ وتتدرع بالوسائل السممية وفقا لمبادغ العدؿ والقانوف وغيرىا م

 الدولي وحل المنازعات الدولية التي قد تؤدؼ إلى إالخالؿ بالسمـ لتسويتو.
وتجرؼ وساطة األمـ المتحدة في ظل المعايير الشارعة التي حػددىا ميثػاؽ األمػـ    

ة الثالثة مف المادة الثانية مف الميثاؽ عمى مبدأ المتحػدة والقانوف الدولي. تنص الفقر 
، وتقتضي مف الدوؿ األعضاء فػض منازعاتيػا الدولية بالوسائل 2الحل السممي لمنزاعات

لقد تـ نص ر. و الػسممية عمػى وجػو ال يجعػل الػسمـ واألمػف والعػدؿ الػدولي عرضػة لمخطػ
عمى األخص في الفقرة األولى مف عمى ىذه الوسائل في الفصل السادس مف الميثاؽ، و 

والتي تقتضي مف الدوؿ األعضاء األطراؼ في  3.والتي حددت ىذه الوسائل 33المادة 
أؼ نزاع مف شػأف اسػتمراره أف يعّرض حفع الػسمـ واألمػف الػدولييف لمخطػر أف تمػتمس 

 حّمػو حػال سػمميا.
ليػذا الغػرض، ثبت أف الوسػاطة ىػي ومػف الوسػائل المختمفػة الػتي يقترحيػا الميثػاؽ    

أفػضميا. ولمػا كػاف حػل النزاعػػات حػػال سػػمميا يعػػد إحػػدػ المػػسؤوليات الػػسيادية، ينبغػػي 
لمػػدوؿ أف تػػضع في جممػػة أولوياتيا بناء قدرة وطنية ومحميػة فعالػة في ىػذا المػضمار. 

وف باسػتطاعة األمػـ المتحػدة والمنظمػات وعنػدما تػدعو الحاجػة إلى المػساعدة، فسيك
 .اإلقميميػة ودوف اإلقميميػة وغيرىػا مػف الجيػات الفاعمة تقديـ مساعدة

                                                           
1

ق األُِ اٌّزؾلح: "ؽفع اٌٍَُ ٚاألِٓ اٌلٌٟٚ، ٚرؾم١مب ٌٙنٖ ٌّي٠ل ٠ٕظو: ٔٔ اٌّبكح األٌٚٝ ِٓ ١ِضب -

اٌغب٠خ رزقن ا١ٌٙئخ اٌزلاث١و اٌّْزووخ اٌفؼبٌخ ٌّٕغ األٍجبة اٌزٟ رٙلك اٌٍَُ، ٚرمّغ أػّبي اٌؼلٚاْ 

ٚغ١و٘ب ٚعٛكٖ االفالي  ثبٌٍَُ، ٚرزنهع ثبٌٍٛبئً ا١ٌٍَّخ، ٚفمب ٌّجبكئ اٌؼلي ٚ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ، ٌؾً 

 اٌل١ٌٚخ اٌزٟ لل رإكٞ اٌٝ االفالي  ثبٌٍَُ أٚ ٌز٠َٛزٙب.إٌّبىػبد 

أٙب اٌؼاللبد اٌٛك٠خ ث١ٓ األُِ ػٍٝ أٍبً اؽزواَ اٌّجلأ اٌنٞ ٠مٟٚ ثبٌز٠َٛخ فٟ اٌؾمٛق ث١ٓ اٌْؼٛة  

 "ٚثأْ ٠ىْٛ ٌىً ِٕٙب رمو٠و ١ِٖو٘ب، ٚ ونٌه ارقبم اٌزلاث١و األفوٜ اٌّالئّخ ٌزؼي٠ي اٌٍَُ اٌؼبَ
0
ٌفموح اٌضبٌضخ ِٓ اٌّبكح اٌضب١ٔخ ِٓ ١ِضبق أالُِ اٌّزؾلح اٌزٟ رٕٔ ػٍٝ " ٠ف٘ ع١ّغ ٌّي٠ل ٠ٕظو : ا-

أػٚبء ا١ٌٙئخ ِٕبىػبرُٙ اٌل١ٌٚخ ثبٌٍٛبئً ا١ٌٍَّخ ػٍٝ ٚعٗ ال ٠غؼً اٌٍَُ ٚاألِٓ ٚاٌؼلي اٌلٌٟٚ 

 ."ػوٙخ ٌٍقطو
3

غت ػٍٝ أٛواف أٞ ِٓ ١ِضبق أالُِ اٌّزؾلح اٌزٟ رٕش ػٍٝ ِب ٠ٍٟ " ٠ 33/1ٌّي٠ل ٠ٕظو: اٌّبكح  -

ٔياع ِٓ ّأْ اٍزّواهٖ أْ ٠ؼوٗ ؽفع اٌٍَُ ٚاألِٓ اٌلٌٟٚ ٌٍقطو أْ ٠ٍزٌّ ؽٍٗ ثبكئ مٞ ثلء 

ثطو٠ك اٌّفبٚٙبد ٚاٌزؾم١ك ٚاٌٍٛبٛخ ٚاٌزٛف١ك ٚاٌزؾى١ُ ٚاٌز٠َٛخ اٌمٚبئ١خ، أٚ أْ ٠ٍغئٛا ئٌٝ 

 ."١ٍٙب افز١به٘باٌٛوبالد ٚاٌزٕظ١ّبد االل١ّ١ٍخ أٚ غ١و٘ب ِٓ اٌٍٛبئً ا١ٌٍَّخ اٌزٟ ٠مغ ػ
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وقد لعبت األمـ المتحدة منذ قياميا دورا ميما  في مجاؿ الوساطة، حيث ساعدت    
 في حل النزاعات التي نشبت بيف الدوؿ وداخميا، في جميع المراحل أؼ قبل تصعيد
حدتيا إلى درجة النزاع المسمح، وبعد اندالع أعماؿ العنف، وخالؿ تنفيذ اتفاقات 
السالـ. ويتولى األميف العاـ وممثموه ومبعوثوه مياـ المساعي الحميدة والوساطة بناء 
عمى طمب األطراؼ، أو بمبادرة األميف العاـ أو بناء عمى طمب مف مجمس األمف أو 

، أنشئت إدارة الشؤوف السياسية مف أجل المساعدة في 800۹الجمعية العامة. وفي عاـ 
أداء ىذا العمل. ويعمل كبار موظفي اإلدارة وشعبيا اإلقميمية الست بشكل وثيق مع 
البعثات السياسية الخاصة. وأوكمت ميثاؽ األمـ المتحدة مسؤولية حفع السمـ واألمف 

 الجمعية العامة  واألميف العاـ .مجمس األمف و  :الدولي بشكل واضح لثالثة فروع وىي
حيث يمثل مجمس األمف أىـ الييئات المتخصصة في األمـ المتحدة، يمارس    

سمطات واسعة في مجاؿ حفع السمـ واألمف الدولي، وىكذا يعتبر مجمس األمف بمثابة 
الوكيل المسؤوؿ صاحب السمطة الذؼ ينوب عف كل الدوؿ األعضاء في تحمل 

، وذلؾ 1ـ واألمف الدولي وممارسة كل ما يصاحبيا مف سمطاتمسؤولية حفع السم
، التي فوضت الدوؿ األعضاء في األمـ 2مف الميثاؽ24بمقتضى الفقرة األولى المادة

المتحدة بمقتضاىا مجمس األمف الدولي بميمة الحفاظ عمى السمـ واألمف واالستقرار في 
الغاية وفقا لنص المادة األولى مف العالـ وعدتو ممثال ليا ونائبا عنيا في تحقيق ىذه 

ومف  .الميثاؽ الذؼ يشير إلى أف مف أىداؼ األمـ المتحدة حفع السمـ واألمف الدولي
أجل تحقيق ىذا اليدؼ أفرد الميثاؽ الفصميف السادس والسابع لتفصيل بياف اإلجراءات 

 .3المحددة التي تتخذ مف قبل المنظمة الدولية

                                                           
1

 , 1990عؼفو ػجل اٌَالَ، إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ٌٍطجغ ٚ إٌْو، اٌمب٘وح، -

ٓ441. 
0

ِٓ ١ِضبق األُِ اٌّزؾلح اٌزٟ رٕٔ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ "  ٠ؼٙل  24ٌّي٠ل ٠ٕظو: اٌفموح األٌٚٝ ِٓ اٌّبكح -

و ؽفع اٌٍَُ ٚاألِٓ اٌلٌٟٚ، ٠ٚٛافمْٛ أػٚبء رٍه ا١ٌٙئخ اٌٝ ِغٌٍ األِٓ ثبٌزجؼبد اٌوئ١َ١خ فٟ أِ

 ."ػٍٝ أْ ٘نا اٌّغٌٍ ٠ؼًّ ٔبئجب ػُٕٙ فٟ ل١بِٗ ثٛاعجبرٗ اٌزٟ رفوٙٙب ػ١ٍٗ ٘نٖ اٌزجؼبد
3

ِؾّٛك ػجل اٌؾ١ّل ١ٍٍّبْ، ػ١ٍّبد ؽفع اٌَبٌُ فٟ ٔٙب٠خ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ، ِغٍخ ا١ٌَبٍخ اٌل١ٌٚخ، -

 .34، ٓ 1998( ،أوزٛثو134ك )ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ, ٌجٕبْ, ث١وٚد, اٌؼل
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لميثاؽ النصوص التي تتعمق باالختصاصات والسمطات تضمف الفصل السادس مف ا   
التي يجوز المجمس األمف اتخاذىا لتسوية النزاعات والمواقف التي مف شأنيا تيديد 

ولممجمس الحق في دعوة أطراؼ النزاع ألف يسووا ما بينيـ  .السمـ واألمف الدولي
ىذه الدعوة إذا رأػ  ،وتأتي33بالوسائل السممية المبينة في الفقرة األولى مف المادة 

المجمس ضرورة ليا، والضرورة التي تحتـ مثل ىذه الدعوة ىي كوف النزاع مف النوع 
 .1رالذؼ مف شأنو استمراره أف يعرض حفع السمـ واألمف الدولييف لمخط

مف ميثاؽ األمـ المتحدة مجمس األمف حق مناقشة طبيعة أية أزمة  34ثـ منحت المادة 
 .2رستمرارىا إلى تعرض السمـ واألمف لمخطوموقف يمكف أف يؤدؼ ا

ومف خالؿ ما ورد في ميثاؽ ومواد األمـ المتحدة والذؼ جاء مف أجل تحقيق ما لـ    
تتمكف عصبة األمـ مف تحقيقو، وىو المحافظة عمى السمـ واألمف الدولي وىذا يبدوا 

لمحافظة جميا مف خالؿ ميثاقيا فيي جمعت مف خاللو بيف المحافظة عمى السمـ وا
عمى األمف وذلؾ إليمانيا بأنيما أمراف مرتبطاف فوجود أحدىما ضرورؼ لوجود األخر، 
فالسمـ الدولي يعني نياية الحروب أو عمى األقل محاولة منعيا، واألمف الدولي يعني 
توفير األسباب والطرؽ لمنع وقوع النزاعات بيف الدوؿ حتى تتمكف كل شعوب العالـ 

 3.اطمئنافمف العيش في راحة و 
ولـ تكتِف ىيئة األمـ المتحدة بيذا القدر مف االىتماـ بالتسوية السممية لمنزاعات    

الدولية، بل قامت أيضا بإصدار اإلعالف الخاص "بمبادغ القانوف الدولي المتعمقة 
بالعالقات الودية بيف الدوؿ وفقا لميثاؽ األمـ المتحدة" عف طريق جمعيتيا العامة 

، حيث تضمف ىذا اإلعالف 24\10\1970الصادر بتاريخ  2526رقـ بموجب القرار 
سبعو مبادغ مف بينيا مبدأ تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السممية عمى و جو ال 

                                                           
1

دمحم ١ٌٚل ػجل اٌوؽ١ُ، االُِ اٌّزؾلح ٚؽفع اٌٍَُ ٚاألِٓ اٌل١١ٌٚٓ، اٌّىزجخ اٌؼٖو٠خ ٌٍطجبػخ   -

 .38، ٓ 1994ٚإٌْو، ٌجٕبْ، ث١وٚد، 
0

ِٓ ١ِضبق األُِ اٌّزؾلح اٌزٟ رٕٔ ػٍٝ " ٌّغٌٍ األِٓ أْ ٠فؾٔ أٞ ٔياع  34ٌّي٠ل ٠ٕظو: اٌّبكح -

٠إكٞ ئٌٝ اؽزىبن كٌٟٚ أٚ لل ٠ض١و ٔياػب ٌىٟ ٠موه ِب ئما وبْ اٍزّواه ٘نا إٌياع أٚ  أٚ أٞ ِٛلف لل

 ."اٌّٛلف ِٓ ّأٔٗ أْ ٠ؼوٗ ٌٍقطو اٌٍَُ ٚاألِٓ اٌلٌٟٚ

-
3

ك.دمحم اٌّغنٚة، اٌزٕظ١ُ اٌلٌٟٚ، إٌظو٠خ ٚإٌّظّبد اٌؼب١ٌّخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌّزقٖٖخ، ِْٕٛهاد 

 .176، ٓ 2006، 8اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ٌجٕبْ، ث١وٚد، ٛ
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يعرض السمـ واألمف الدولي لمخطر، وىو ثاني مبدأ منصوص عميو في ىذا اإلعالف 
ة اإلقميمية أو االستقالؿ بعد مبدأ حظر استعماؿ القوة أو التيديد بيا ضد السالم

 .1السياسي ألؼ دولة
وعمى الرغـ مف ثبوت جدوػ ممارسة الوساطة وفائدتيا، فإذا لـ تحَع باالىتماـ أو    

الدعـ. وتركزت جيودنا عوضا عف ذلؾ عمى القياـ بميمات باىظة التكاليف لمعالجة 
المؤسسات الحكومية معاناة النفوس المحطمة والمخمفات المبعثرة لممجتمعات المحمية و 

المدمرة، فيما تمتص عممية إعادة اإلعمار بأعبائيا الثقيمة كل الموارد التي كاف يمكف 
صرفيا عمى حل النزاعات في بواكيرىا. ومع تزايد الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة 
والممارسات الفضمی، بات مف المحتـ عمينا أف نستخدـ ىذه المعرفة في تعزيز قدرتنا 
عمى ممارسة الوساطة عمى نحو يجمع بقدر كبير بيف الكفاءة المينية والفعالية في 

 .2سائر المنظومة الدولية برمتيا
وفي اسوأ الحاالت، يستفحل النزاع الذؼ بدا عمى نطاؽ محمي ليشمل بسرعة البمداف    

إلى المجاورة أو المنطقة دوف اإلقميمية بأسرىا. والتحوؿ السريع مف اقتصاد سالـ 
اقتصاد حرب يخمق حوافز جديدة لممتحاربيف تجعل الحرب أكثر نفعا ليـ مف السالـ. 
وكمما طاؿ أمد النزاع يصعب تخفيف حدتو ويصبح حمو أكثر صعوبة مف أؼ وقت 
مضى؛ كما يصبح أثره عمى الناس والمجتمعات المحمية ومؤسسات الدولة وعمى 

ىا أشد تدميرا ليا مف ذؼ قبل؛ وتزداد المنطقة دوف اإلقميمية أو عمى المنطقة بأسر 
ف تحولت النزاعات إلى صراعات  تكاليف إعادة اإلعمار أضعافا مضاعفة. لذا، حتى وا 

 .مسمحة، فمف األفضل الشروع في الوساطة في أبكر وقت ممكف

                                                           
1

دمحم اٌَؼ١ل اٌللبق، كهًٚ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ، كاه اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، ِٖو، اإلٍىٕله٠خ،  -

1987 ٓ ،217. 

-
0

 .٠40بٍو ثٓ دمحم ٍؼ١ل ثبث١ًٖ، ِٖله ٍبثك، ٓ 

2-Uppsala Conflict Data Program dataset, as analysed in Sebastian von 

Einsiedel and others, Civil War Trends and the Changing Nature of Armed 

Conflict, United Nations University Centre for Policy Research Occasional 

Paper No. 10 (Tokyo, United Nations University, March 2017(. 
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تتفاوت منطمقات الوساطة ففي بعض الحاالت تطمب األطراؼ المساعدة مف األمـ    
قميمية أو دوف إقميمية أو كياف آخر ترتبط بو. وفي حاالت أخرػ، المتحدة أو منظمة إ

 عرض الوساطة عمى األطراؼ وتقدـ ليـ المساعدة لفيـ مزاياىا.
كما نجد أف المنظمات الدولية والمنظمات األقميمية اضافة الى فواعل أخرػ تعتمد    

ستقرار عمى آلية الوساطة في نشاطيا بيدؼ حل الخالؼ والوصوؿ إلى حالة اإل
والسالـ، ففي الحرب األىمية التي شيدتيا الصوماؿ لجأت المجنة الدولية خالؿ سنة 

إلى إجراء مفاوضات مع الجمعات المتناحرة ألجل تأميف قوافل اإلغاثة مف  1992
 عمميات السمب والنيب وضماف أمف أنشطتيا اإلنسانية.

نة الدولية بالوساطة حيث باإلضافة إلى تدخميا في البوسنة مف خالؿ قياـ المج   
تمكنت مف إقناع اإلطراؼ المتحاربة بالجموس بطاولة المفاوضة، باإلضافة إلى دورىا 
في شبو جزيرة جافنا بسيرالنكا مف خالليا تـ التوصل إلى إتفاؽ ييدؼ إلى ضماف 

 1.وصوؿ األعماؿ اإلغاثية اإلنسانية
لمؤسسي لممؤسسات المدنية، وىو مفيـو أما بناء القدرات فيرتبط ىذا المفيوـ بالبناء ا   

حديث نسبيا قد برز مع ظيور أنظمة صارمة في مجاؿ صوغ المشاريع والبحث عف 
التمويل، باإلضافة إلى حاجة المجتمعات إلى تممؾ أساليب إدارة محكمة تقيا مف خطر 
الحل التمقائي أو القضائي، وقد عرؼ مفيوـ بناء القدرات مف طرؼ الدكتورة أماني 
قنديل بأنو " مجموعة مف تدخالت منظمة مخطط ليا، مف داخل المنظمة أو المنظمات 
مف خالؿ تسيير تدفق المعمومات والتدريب، وبناء قواعد بيانات وتحقيق التواصل 

 .2والتشبيؾ بغرض زيادة الكفاءة والفعالية" 
، إلى ترمي عممية بناء القدرات، وىي مف األنشطة األساسية في مجاؿ الحماية   

مساعدة الدوؿ عمى الوفاء بالتزاماتيا القانونية الدولية لتوفير الحماية لالجئيف. مف 

                                                           
1

(، 31)ألؽّو، اٌؼلك اٌٍغٕخ اٌل١ٌٚخ ١ٌٍٍٖت األؽّو، ؽّب٠خ ٙؾب٠ب اٌؼٕف، اٌّغٍخ اٌل١ٌٚخ ١ٌٍٍٖت ا-

 .236، 1993ٓإٌَخ اٌَبكٍخ، 
0
 .2008ٓ،111أِبٟٔ لٕلٌٟ، اٌٍّٛٛػخ اٌؼوث١خ ٌٍّغزّغ اٌّلٟٔ، ِىزجخ األٍوح، ِٖو، - 
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خالؿ برامج كسب الرزؽ التي تنفذىا، عمى تنمية القدرات, فيي تساعد الالجئيف عمى 
 1.تحقيق االكتفاء الذاتي في أماكف لجوئيـ وتعزز فرص إيجاد حموؿ دائمة ليـ

ات موّجية نحو تعزيز السمطات والقوانيف والسياسات الوطنية إف أنشطة بناء القدر    
مف أجل ضماف المعالجة القضايا الالجئيف والمجوء واستقباؿ الالجئيف ورعايتيـ وتعزيز 
حقاؽ الحموؿ الدائمة. غير أنو ال يمكف إنجاز ىذه  االعتماد عمى الذات لدػ الالجئيف وا 

تمـز إطارًا مف الشراكة، يضـّ كاًل مف الميمة بمعزؿ عف اآلخريف، إذ أفَّ ذاؾ يس
حكومات البمداف المضيفة والمانحة ووكاالت المساعدة اإلنسانية والتنمية والمجتمع 

 2.المدني، بما في ذلؾ المنظمات غير الحكومية، جنبًا إلى جنب مع الالجئيف أنفسيـ
ىب، والقدرات، ُيعرؼ بناء القدرة عمى أنو " عممية تطوير وتقوية الميارات، والموا   

واإلجراءات والموارد التي تحتاجيا المنظمات والمجتمعات كي تحيا، وتتكيف وتزدىر 
في عالـ سريع التغير. والمكوف الياـ في بناء القدرة ىو التحوؿ الذؼ ينشأ ويستمر 
بمرور الزمف داخميًا عبر ىذا النوع مف التحوؿ الذؼ يذىب إلى أبعد مف تأدية المياـ 

ىدؼ التنمية المستدامة ىو تنشيط المشاركة الدولية مف . الذىنية والتصرفاتإلى تغيير 
 3.األمـ المتحدة ممتزمة بإحداث التحوؿ مف الداخل  أجل التنمية المستدامة،

                                                           
1

(، رُ UNHCRَِبػلح ػٍٝ ثٕبء اٌملهاد: )اٌّف١ٙٛخ اٌَب١ِخ ٌألُِ اٌّزؾلح ٌْإْٚ اٌألعئ١ٓ -

 WWW.UNHCR.ORG، ِزبػ ػٍٝ اٌواثٜ :  2020/4/22االٛالع ثزبه٠ـ 
0

 اٌّٖله ٔفَٗ. -
3

: ثؤبِظ االصو األوبك٠ّٟ ِزبػ ػٍٝ اٌواثٜ Capacity Buildingبناء القدرات -

:https://www.academicimpact.un.org   0202-4-05رُ االٛالع ثزبه٠ـ 

رؼًّ وّووي ػبٌّٟ ٌجؤبِظ األصو  (HGU) ؼٍِٛبد ػٓ اٌّووي: عبِؼخ ٘بٔلٚٔظ اٌؼب١ٌّخِ -

َ، وّإٍَخ 1994ٌٚمل رأٍَذ ٘نٖ اٌغبِؼخ فٟ ػبَ  .األوبك٠ّٟ ػٍٝ ثٕبءاٌملهح اٌزبثغ ٌألُِ اٌّزؾلح

فبٕخ، ٟٚ٘ رمغ فٟ ثٛ٘بٔظ، ثغّٙٛه٠خ وٛه٠ب. ٚهؤ٠زٙب ٟ٘ رغ١١و اٌؼبٌُ ػٓ ٛو٠ك هػب٠خ ٚى٠بكح 

ٛا٘ت اٌطالة ٚأٍبرنح اٌغبِؼبد. ٌٚمل ٍبّ٘ذ عبِؼخ ٘بٔلٚٔظ ثطو٠مخ ِزفوكح فٟ رط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ لجً ِ

اٌغبِؼٟ ػٓ ٛو٠ك اإلثلاع ثبٍزقلاَ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ اٌؼب١ٌّخ ِٓ أعً رؼ١ٍُ ّبًِ ٠طٛه وً ِٓ 

ٝ اٌزؼٍُ اٌْق١ٖخ ٚاٌّؼوفخ. ٌٚزؾم١ك مٌه، ٚرؼزّل عبِؼخ ٘بٔلٚٔظ ػٍٝ إٌّٙظ اٌؼٍّٟ اٌمبئُ ػٍ

اٌزفبػٍٟ ٚؽً اٌّْىالد ِٓ ِٕظٛه اٌؼٌّٛخ اٌؾب١ٌخ. ٚوغيء ِٓ ٘نا االٌزياَ، أٍَذ عبِؼخ ٘بٔلٚٔظ 

ٟٚ٘ َِإٌٚخ ػٓ غوً ا١١ٌّٕٙٓ اٌن٠ٓ ٠ّىٓ أْ :اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ٌٍزط٠ٛو اٌؼبٌّٟ ٚه٠بكح األػّبي

مٛك ئٌٝ اٌز١ّٕخ اٌْبٍِخ ٠َبّ٘ٛا وبٍزغبثخ ٌؾبعبد اٌّغزّؼبد فٟ رأ١ٌٍ اٌملهح اٌلاف١ٍخ اٌزٟ ٍٛف ر

ٚاٌَّزلاِخ ٌزٍه اٌّغزّؼبد. وّب اٍزٚبفذ عبِؼخ ٘بٔلٚٔظ أ٠ٚبً ٔلٚح ثؤبِظ األصو األوبك٠ّٟ ٌألُِ 

 َ.0211اٌّزؾلح ؽٛي ه٠بكح األػّبي اٌل١ٌٚخ وّٕٛمط ع١ل ٌزط٠ٛو اٌؼبٌُ فٟ ػبَ 

http://www.unhcr.org/
https://www.academicimpact.un.org/
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فبناء القدرات يتجو إلى تطوير األداء الجماعي لممؤسسات المدنية، كما تيدؼ إلى   
مدني وكذا تحقيق الكفاءة والفعالية بناء قدرات مجموعة مف منظمات المجتمع ال

وتتضمف عمميات بناء القدرات في مجتمعات ما بعد النزاع تدخل المنظمات غير 
الحكومية بتقديـ عمميات بناء القدرات في مجتمعات ما بعد النزاع وذلؾ بالتركيز عمى 
ستخداـ اآلليات التي مف شأنيا تطوير وتنمية قدرات  تسخير جميع اإلمكانيات وا 

لمجتمع المحمي، كما توجد العديد مف المنظمات المتخصصة في مجاؿ بناء القدرات ا
عمى تدريب األفراد  NGOsكما تعمل , التدريب والتعميـ أىـ العمميات والتي تجعل مف

، وييدؼ برنامج بناء قدرات مف أجل تمكينيـ إلنشاء منظمات غير حكومية محمية
سات المجتمع المدني مف امتالؾ الميارات المنظمات الغير حكومية إلي تمكيف مؤس

الالزمة لخمق أنظمة عمل إدارية قائمة عمى الممارسات المينية والتي مف شأنيا تمكيف 
ىذه المنظمات مف إدارة مواردىا البشرية والمالية بكفاءة تحقق ليا االستدامة المرجوة 

ركيز الكبير عمى داخل مؤسساتيا وكذلؾ مع المجتمعات التي تقوـ بخدمتيا. مع الت
تقديـ االستراتيجيات واألدوات الناجحة فضال عف الميارات الالزمة لبناء قدرات 

 .1المنظمات غير الحكومية
 أهداف البرنامج

 الغير حكومية بأىمية الممارسات المينية. خمق الوعي لدػ المنظمات 
 .اكتساب المنظمات الغير حكومية المعرفة الخاصة بالممارسات المينية 
 عزيز مفيـو التنمية البشرية.ت 
  تشجيع الشراكات بيف الدولة ومؤسسات المجتمع المدني عف طريق الالمركزية

 في العمل.
 .تشجيع ودعـ مشاركة المعمومات والمعرفة فيما بيف المنظمات   
إذ نجد بناء القدرات والتدريب الذؼ قامت بو المنظمات غير الحكومية في فترات ما    

كل مف البوسنة واليرسؾ وكوسوفو عند نياية النزاع مباشرة تـ وصوؿ  بعد النزاع في
                                                           

1
(، رُ االٛالع فٟ  )عّؼ١خ اٌزط٠ٛو ٚاٌز١ّٕخثؤبِظ ثٕبء للهاد إٌّظّبد اٌغ١و ؽى١ِٛخ: -

 eg.com/ar/node/105-www.pdf، ِزبػ ػٍٝ اٌواثٜ:  2020/4/25

http://www.pdf-eg.com/ar/node/105


 السالم بناء عمليات في الدولية المنظمات أساليب

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

161 

المنظمات غير الحكومية وكانت تقدـ مجموعة واسعة مف نشاطات بناءقدرات مجتمع 
المنظمات غير الحكومية المحمية ويستخدـ التدريب كوسيمة لتحفيز عمل المجتمع 

يجاد شركاء محمييف وكذا تعزيز عممي ة التعميـ، وىذا مف خالؿ إرساؿ المدني المحمي وا 
المنظمات غير الحكومية أفراد الحضور جمسات تدريبية متتالية، وتوفير مجموعة 

 .1متنوعة مف برامج تدريب المدربيف والمستشاريف والمتخصصيف
باإلضافة إلى بناء الثقة كشرط أساسي لبناء القدرات وىذا نتيجة ما تخمفو النزاعات    

ختيار الروابط اإلجتماعية، ىذا ما يتطمب إعادة مف صدمات وحاالت م عنوية سيئة وا 
، كما نجد تفعيل المنظمات 2تأسيس الثقة والتعاوف والتضامف كأسس لمعمل الجماعي

الحكومية وغير الحكومية لعمميات بناء قدرات المرأة في العالـ  وىذا بيدؼ تحقيق 
باإلضافة  ,3مف أجل حقوؽ المرأة المساواة وا عطاء فرصة لتمكيف المرأة وخمق التضامف 

إلى نجاح عمميات بناء القدرات في تمكيف المرأة في سيراليوف والقضاء عمى التمييز 
باإلعتماد عمى اآلليات الوطنية والدولية وىذا بيدؼ بناء القدرات وتمكيف المرأة في 

اجعة سيراليوف بعد النزاع، فمف الناحية الوطنية مف خالؿ تنشيط لجنة إصالح ومر 
القانوف السيراليوني ومحاولة إدخاؿ تعديال تفي بقوانيف تمييز المرأة، أما مف الناحية 

التي تيدؼ إلى ضرورة حماية  1989الدولية حيث تـ تفعيل مبادغ إتفاقية جنيف لسنة 
المرأة وكذا إنشاء محكمة خاصة في سيراليوف لتفعيل سبل حماية وا عادة بناء قدرة المرأة 

، كما تـ تفعيل بناء القدرات لحماية 4وكذا حمايتيا مف أؼ عنف أو تمييزبعد النزاع 
األطفاؿ في سيراليوف بعد إنتياء النزاع وىذا بيدؼ التحصيف ضد إنتشار األمراض 

                                                           

-
1

 .118أِبٟٔ لٕل٠ً, ِٖله ٍبثك, ٓ 

-
0

ث١ً ٍز١والٔل، ثٕبء للهاد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ فٟ ِغزّؼبد ِب ثؼل إٌياع : رغوثخ اٌجٍٕٛخ ٚاٌٙوٍه  

ِزبػ ػٍٝ اٌواثٜ   40202-09. رُ االٛالع فٟ  23، ٓ 2006، 9، ٚهلخ ثواو١ٌَ هلُ ٚوٍٛٛفٛ

 :index.htm\en\www.delbih.cec.eu.int. 
3

 .8" لٛح ِٓ أعً اٌؾو٠خ ، FEMNIٓرمو٠و رٚبِٓ ِٓ أعً ؽمٛق اٌّوأح اإلفو٠م١خ " -

-
4

و ئرفبل١خ اٌمٚبء ػٍٝ ع١ّغ أّىبي اٌز١١ّي ٙل اٌّوأح، اٌٍغٕخ اٌّؼ١ٕخ ثبٌمٚبء ػٍٝ اٌز١١ّي ٙل رمو٠ 

 .4، 2007ٓاٌّوأح، اٌلٚهح اٌضبِٕخ ٚاٌضالصْٛ،

http://www.delbih.cec.eu.int/en/index.htm
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وتدعيـ قياـ بيئة تقوـ عمى اإلستقرار وداعمة لحماية أمف األطفاؿ والنساء في 
 1سيراليوف 

 الخاتمة :
التي رافقت انتياء الحرب رائجة لسالـ مف أبرز المفاىيـ البناء اعمميات تعد      

مف خمفية أمنية ىادفة ا تحوؿ في مسار النزاعات، لما لي مفالباردة وما صاحبيا 
السالـ إال أفَّ معايير  بناء لضماف االستقرار الدولي، فرغـ تعدد المفاىيـ لعمميات

وفق أسس جديدة ترتكز عمى  ممو؛ااِلختالؼ بينيا تسمح لنا بتحديد كل مفيوـ ونطاؽ ع
ونظريات ودراسات النزاع والسالـ المنيج، وعمى تفيـ التجارب ألسس تراكـ معرفي 

،ناىيؾ عف )بناء السالـ( الماضوية والمستحدثة ألداء الدور المحور لعيد جديد قواـ
الفواعل المساىمة في عممية بناء السالـ والتي تتعدد وتشمل الجانب الدولي مف 

مات دولية ودوؿ الجوار، وصوال إلى الجانب الوطني مف حكومة الدولة و فواعميا منظ
المدنية، حيث تسعى في إطار تعاوني إلى تجاوز مسببات النزاع وبوادر االختالؼ 

والديمقراطية، وبالتالي فقد سعت الفواعل الدولية بمختمف ح وصوال إلى نواتج أنفتا
لسالـ في مناطق ما بعد النزاع، وذلؾ مف خالؿ تصنيفاتيا إلى تكريس وتدعيـ بناء ا

ممارسات وآليات ىيكمية مكفولة قانونيا ورسميا، فنجدىا بذلؾ تبادر لتقديـ المساعدة 
العدـ االستقرار  ، نزاعالممكنة لممجتمعات التي تعاني مف حالة فوضى، إما بسبب

تكوف تحت إشراؼ األمني المؤثرة عمى االستقرار الدولي، ىذه المساعدات غالبا ما 
 .ىيئة األمـ المتحدة وبتنسيق منيا لضماف فعالية أكبر وممارسات  أنجح

 قائمة المصادر

 أوال: الكتب العربية والمترجمة
اهي أ. ١ٍٍى١ٛ، ػٕل ٠ؾزلَ اٌٖواع ك١ًٌ ػٍّٟ الٍزقلاَ اٌٍٛبٛخ فٟ ؽً إٌياػبد، روعّخ: ػال  -1

 .  1999وح، كاه اٌل١ٌٚخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘ ،ػجل إٌّؼُ

ك.ئٍّبػ١ً ٕجوٞ ِمٍل، اإلٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَبٍخ اٌل١ٌٚخ، اٌّفب١ُ٘ ٚاٌؾمبئك األٍب١ٍخ، ِإٍَخ  -0

ِبهر١ٓ غو٠ف١ِ ٚر١وٞ اٚوبال٘بْ، "اٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ فٟ 1979, 1األثؾبس اٌؼوث١خ، ث١وٚد, ٛ

 .2008،اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ"، ِووي اٌق١ٍظ ٌألثؾبس، اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح

 .2011ث١ٌٛذ ؽيٚهٞ, أصو اٌجؼل اٌضمبفٟ فٟ ػ١ٍّخ اٌزفبٚٗ، ٌجٕبْ، ث١وٚد، ك. -3

 . 1999عؼفوػجل اٌَالَ، إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ٌٍطجغ ٚإٌْو، اٌمب٘وح، -4

                                                           

-
1

رمو٠و اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ, ؽٛي اٌفو٠ك اٌؼبًِ اٌّؼٕٟ ثبالٍزؼواٗ اٌلٚهٞ اٌْبًِ )١ٍوا١ٌْٛ(، ٌلٚهح 

 .17، ٓ 2011اٌضبِٕخ ػْوح،
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 .2001ىا٠ل ػج١ل هللا ِٖجبػ، اٌلثٍِٛب١ٍخ، كاه اٌغ١ً، ث١وٚد،  -5

ٍخ ِمبهٔخ، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح، ػجل اٌىو٠ُ ػٛٗ ف١ٍفخ، اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ كها -6

 .2011ِٖو،

ػجل اٌَالَ عّؼخ هالٛك، ئكاهح األىِبد اٌل١ٌٚخ فٟ ظً إٌظبَ اٌؼبٌّٟ اٌغل٠ل، كاه ى٘واْ ٌٍْٕو  -7

 .2012  ، ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ

 . 2000غَبْ اٌغٕلٞ، ػ١ٍّبد ؽفع اٌَالَ اٌل١ٌٚخ، اٌّىزجخ ا١ٌٕٛٛخ، األهكْ، -8

 .1،2018ِٛٛب١ٍخ، كاه ِىزجخ عبِؼخ كِْك، ٍٛه٠ب، فبكٞ ف١ًٍ ٚآفوْٚ، ربه٠ـ اٌلثٍ -9

فبهٚق ِغلالٚٞ، اٌلثٍِٛب١ٍخ ث١ٓ اٌؾوة ٚاٌَالَ، كاه هٚائغ ِغلالٚٞ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ،  -12

2010. 

ِب٠ىً ثبهٔذ ٚاٌّإٌفْٛ آفوْٚ، "ثٕبء اٌَالَ: ِب ٘ٛ ثبالٍُ؟"، اٌؾٛوّخ اٌؼب١ٌّخ،  -11

 .2007ٚإّطٓ،

اٍزوار١غ١خ ٌٍلثٍِٛب١ٍخ اٌٛلبئ١خ، روعّخ، ػبكي ػٕبٟٔ،  -اٌؼ١ٕفخ ِب٠ىً ً. ٌٛٔل, ِٕغ إٌّبىػبد -10

 .1999، 1اٌغّؼ١خ اٌّٖو٠خ ٌْٕو اٌّؼوفخ ٚاٌضمبفخ اٌؼب١ٌّخ، اٌمب٘وح، ٛ 

 .2015، 0ِغل اٌٙبّّٟ، اإلػالَ اٌلثٍِٛبٍٟ ٚا١ٌَبٍٟ، كاه أٍبِخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، ٛ -13

 .1987، كاه اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اإلٍىٕله٠خ، دمحم اٌَؼ١ل اٌللبق، كهًٚ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ -14

دمحم عبٍُ دمحم، كٚه إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ غ١و اٌؾى١ِٛخ فٟ ؽّب٠خ ؽمٛق اإلَٔبْ، كاه اٌغبِؼخ  -15

 .2013اٌغل٠ل، ِٖو، 

ك. دمحم اٌّغنٚة، اٌزٕظ١ُ اٌلٌٟٚ )إٌظو٠خ ٚإٌّظّبد اٌؼب١ٌّخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌّزقٖٖخ(،  -16

 .2006، 8كِْك، ِْٕٛٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، 

 الماجستير ثانيا: الرسائل
ثقُٛ ٍبِٟ، كٚه إٌّظّبد اإلل١ّ١ٍخ فٟ ئكاهح إٌياػبد فٟ غوة ئفو٠م١ب أّٔٛمعب ِٕظّخ  -1

  2012اإل٠ىٛاً فٟ ١ٌج١و٠ب ٚوٛد فٛاه، هٍبٌخ ِبعَز١و، عبِؼخ ثبرٕخ، لَُ اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ،

ظُ اٌّؼبٕوح كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ، هٍبٌخ ٠بٍو ثٓ دمحم ٍؼ١ل ثبث١ًٖ، اٌٍٛبٛخ اٌغٕبئ١خ فٟ إٌ -0

 .2011اٌو٠بٗ، ،ِبعَز١و، عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕخ 

 الصحفثالثا: 
, ِزبػ ػٍٝ 44اٌؼلك–اِغل ِزوٞ، "االّٔٚبَ ئٌٝ ػ٠ٛٚخ األُِ اٌّزؾلح", عو٠لح ؽك اٌؼٛكح  -1

ar/haqelawda-ar/periodicals-https://www.badil.org/ar/publications-اٌواثٜ: 

ar 

، ِزبػ 2015/2/1،  4707اٌؼلك  -" ، اٌؾٛاه اٌّزّل2003ْوبظُ اٌٍّٛٛٞ، "ػواق ِب ثؼل  -0

 tp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=453277&r=0htػٍٝ اٌواثٜ: 

ػالء اٌل٠ٓ ا١ٌَل، أثوى إٌّظّبد اٌزٟ رَبػل اٌالعئ١ٓ ألٚهٚثب، ٕؾ١فخ ٍبٍخ  -3

m/tophttps://www.sasapost.co-، ِزبػ ػٍٝ اٌواثٜ: 2015ٍجزّجو5ثٍٛذ،

organizations-humanitarian 

 رابعا: المجالت والدوريات
 .1985، 5)ك.ثبًٍ اٌقط١ت، اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌٛلبئ١خ، ِغٍخ اٌلثٍِٛبٍٟ، اٌَؼٛك٠خ،اٌؼلك)  -1

ٍبِٟ ئثوا١ُ٘ اٌقئلاه،" ٔظبَ اإلٔناه اٌّجىو ِٕٚغ اٌٖواػبد اٌزطٛه ٚاٌّفب١ُ٘ ٚاٌّإّواد"،  -0

 .2011َبثغ، ِغٍخ اٌّفىو، اٌغيائو، اٌؼلك اٌ

ٍبِٟ ئثوا١ُ٘ اٌقئلاه: إٌّغ اٌٛلبئٟ ٌٍٖواػبد األ١ٍ٘خ ٚاٌل١ٌٚخ ,ئٛبه ٔظوٞ، اٌّغٍخ اٌؼوث١خ  -3

 .2011، فو٠ف 32)ٌٍؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ, اٌؼلك)

 واَ,ِإٍَخ اال٘ ، ِغٍخ ا١ٌَب١ٍخ اٌل١ٌٚخ،"ػجل هللا األّؼً، ػ١ٍّبد ؽفع اٌَالَ فٟ األُِ اٌّزؾلح -4

 .1994، 117)اٌؼلك )

https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar
https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar
https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=453277&r=0
https://www.sasapost.com/top-humanitarian-organizations
https://www.sasapost.com/top-humanitarian-organizations
https://www.sasapost.com/top-humanitarian-organizations
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(، 31ٌغٕخ اٌل١ٌٚخ ١ٌٍٍٖت األؽّو، ؽّب٠خ ٙؾب٠ب اٌؼٕف، اٌّغٍخ اٌل١ٌٚخ ١ٌٍٍٖت األؽّو، اٌؼلك ) -5

 .1993إٌَخ اٌَبكٍخ، 

دمحم األفٚو کواَ،اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌٛلبئ١خ ث١ٓ ٖٔٛٓ ا١ٌّضبق ٚأعٕلح اٌَالَ، اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ  -6

 .14،2007)اٌؼلك) ٌؼوث١خ،ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح ا ا١ٌَب١ٍخ،

 خامسا: المعاهدات والمواثيق
 .1907ِؼب٘لح ال٘بٞ اٌّإهفخ فٟ   -1

 .١ِ1919ضبق ػٖجخ االُِ   -0

 .١ِ1945ضبق االُِ اٌّزؾلح   -3

 سادسا: التقارير الدولية
رمو٠و اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ِٚغٌٍ األِٓ، اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌٛلبئ١خ ٕٕٚغ اٌَالَ ٚؽفع اٌَالَ، اٌلٚه  -1

 .1992ثؼْٛ، اٌَبثؼخ ٚاأله

 " لٛح ِٓ أعً اٌؾو٠خ.FEMNIرمو٠و رٚبِٓ ِٓ أعً ؽمٛق اٌّوأح اإلفو٠م١خ " -0

رمو٠و اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ، ؽٛي اٌفو٠ك اٌؼبًِ اٌّؼٕٟ ثبالٍزؼواٗ اٌلٚهٞ اٌْبًِ )١ٍوا١ٌْٛ(،  -3

 . 2011ٌلٚهح اٌضبِٕخ ػْوح،

١ٕخ ثبٌمٚبء ػٍٝ اٌز١١ّي رمو٠و ئرفبل١خ اٌمٚبء ػٍٝ ع١ّغ أّىبي اٌز١١ّي ٙل اٌّوأح، اٌٍغٕخ اٌّؼ -4

 .2007ٙل اٌّوأح، اٌلٚهح اٌضبِٕخ ٚاٌضالصْٛ،

 سابعا: المواقعااللكترونية
)عّؼ١خ اٌزط٠ٛو ٚاٌز١ّٕخ (، ِزبػ ػٍٝ اٌواثٜ: ثؤبِظ ثٕبء للهاد إٌّظّبد اٌغ١و ؽى١ِٛخ: -1

eg.com/ar/node/105-www.pdf 

، ثؤبِظ االصو األوبك٠ّٟ ِزبػ ػٍٝ اٌواثٜ ء اٌملهادثٕب -0

:https://www.academicimpact.un.org 

ث١ٍَز١والٔل، ثٕبء اٌملهاد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ فٟ ِغزّؼبد ِب ثؼل إٌياع :رغوثخ اٌجٍٕٛخ ٚاٌٙوٍه  -3

 .index.htm\en\www.delbih.cec.eu.intاٌواثٜ : ٚوٍٛٛفٛ، ٚهلخ ثواو١ٌَ، ِزبػ ػٍٝ 

ِزبػ ػٍٝ اٌواثٜ : ، ؽَٓ أثٛ ٔؼّخ، اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌٛلبئ١خ ٚؽبعزٙب إلػبكح اإلفزجبه -4

www.sahafi.jo/files/e5af5bcd8bd65b63a123a7c22f1156841e694a17.htm 
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