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                              ادلطتخهص
ع٢ً ايطغِ َٔ ا٭١ُٖٝ املتعاٜس٠ يًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ ٚايكإْٛ 
ايسٚيٞ، ا٭عاخ ٚايسضاغات ايكا١ْْٝٛ يف ٖصا اجملاٍ تهاز تهٕٛ َعس١َٚ. ؼاٍٚ ٖصٙ ايٛضق١ 

تٗسف ايسضاغ١ إىل  .ٗاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٚأٖسافٗا ٚٚغا٥ًتكسِٜ حمل١ َفك١ً عٔ َفّٗٛ ايسبًَٛا
ايٛقٍٛ إىل فِٗ ملا ميجً٘ املفّٗٛ َٔ سٝح تطٜٛط قٛاعس ؿٛن١ُ ٖصٙ ا٫زا٠. يصا تصٖب 
ايسضاغ١ اىل أْ٘ باٱناف١ يًذلنٝع ع٢ً فكٌ املفّٗٛ ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ يًسبًَٛاغ١ٝ 

دل ١َُٗ ايؿعب١ٝ، فإٕ ايسضاغات اييت تتٓاٍٚ اؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ يًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ تعت
 يسٚضٖا نأزا٠ ؽسّ ايع٬قات ايسٚي١ٝ.

ايهًُات املفتاس١ٝ: ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ، ايكإْٛ ايسٚيٞ، ايع٬قات ايسٚي١ٝ، سكٛم 
 اٱْػإ، ايعساي١، املػاٚا٠.

Abstract 

Despite the increasing importance of public 

diplomacy in international relations and international law, 
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little legal research exists addresses public diplomacy. This 

paper provides a detailed overview of the concept of public 

diplomacy, its objectives and means. The study aim is to 

reach an understanding of what the concept stands for in 

terms of developing governing rules. It argues that in 

addition to focusing on separating the political and social 

concept of popular diplomacy, studies addressing the legal 

aspects of popular diplomacy are crucial due to its role as a 

tool serving the functions of international relations. 

Keywords: public diplomacy, international law, 

international relations, governing rules, justice, equality. 

 ادلقذيـت
 ..اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝسْا قُس خامت ا٫ْبٝا٤ ٚاملطغًني ٚبعس

 ١ٝ :غٓٛنح َكس١َ ايبشح يف ايٓكاط ا٫ت

 أ٫ّٚ : َسخٌ تعطٜفٞ مبٛنٛع ايبشح

 دعٌ ا٫تكاٍ ٚغا٥ٌ ٚتطٛض فا٫ت عس٠ يف ٚتساخًٗا ايسٚي١ ٚظا٥ف تطٛض إٔ
 ٚايتهًٓٛد١ٝ ا٫قتكاز١ٜ اجملا٫ت َٔ ايعسٜس اىل ٜتػع ايسبًَٛاغٞ ايعٌُ َٝسإ

 بٌ ١ٝيًسبًَٛاغ ايطزل١ٝ ايٛظٝف١ ٖٛ ايدلٚتٛنٛيٞ ايػٝاغٞ ايتُجٌٝ ٜعس ٚمل ٚا٫دتُاع١ٝ
 ايػابل َٔ اٚغع فا٫ت عس٠ يف َٚتسخ١ً َتؿعب١ ايسبًَٛاغ١ٝ ايٛظٝف١ ٖصٙ أقبشت
 تععٜع أدٌ َٔ ا٫خط٣ ا٫ططاف َٔ ايعسٜس اىل عاد١ ايٛظٝف١ ٖصٙ أقبشت ٚبايتايٞ
 ايعٌُ أؾهاٍ تطٛض ٚبفعٌ ايسٚي١ٝ ايع٬قات ٚازاض٠ اـاضد١ٝ ايػٝاغ١ تٓفٝص يف ْؿاطٗا

 اؿهَٛٞ ايعٌُ عٔ بعٝس٠ ضزل١ٝ غرل أططاف املؿاضن١ طافا٫ط أقبشت ايسبًَٛاغٞ
 تععٜع يف ايسٍٚ َٓ٘ تػتفٝس ايسٚيٞ ايٓؿاط اغاؽ أقبح زبًَٛاغٞ بعٌُ تكّٛ ايطزلٞ
 تٓؿط ايطزل١ٝ غرل ا٫ططاف ٖصٙ لس اـاضد١ٝ ايػٝاغ١ تٓفٝص أطاض باـاضز، ٚيف ع٬قاتٗا

 .(ايؿعب١ٝ ١ايسبًَٛاغٝ)بــ ٜػ٢ُ َا نُٔ ايطزلٞ اٱطاض خاضز
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 ثاّْٝا : أ١ُٖٝ ايبشح 

 ،املٛنٛع ٖصا طبٝع١ سٍٛ َعًَٛات َٔ غتٛفطٙ َا يف ايبشح ٖصا أ١ُٖٝ تهُٔ
 ، َٔ خ٬ٍ ايسٚي١ٝ ايع٬قات ٚازاض٠ اـاضد١ٝ ايػٝاغ١ تٓفٝص يف ْؿاط ايسٍٚ تععٜع أدٌ َٔ

 بعٝس٠ ١ضزلٝ غرل فٝ٘ أططاف املؿاضن١ ا٫ططاف ايسبًَٛاغٞ أقبشت ايعٌُ أؾهاٍ تطٛض
يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ  ت١ُٝٓ غٝشسخ ايطزلٞ ٚايصٟ اؿهَٛٞ ايعٌُ عٔ

 .ضزل١ٝ غرل ؾعب١ٝ

 ثايجّا : إؾهاي١ٝ ايبشح 

 ايسضاغات إطاض يف نايف بؿهٌ املططٚق١ غرل املفاِٖٝ َٔ ايؿعب١ٝ تعس ايسبًَٛاغ١ٝ
 عٔ فه٬ّ, عًٝٗا تػتٓس اييت ايكاْْٛٞ أغػٗا ٜهاحٚا بٗا ايتعطٜف ٜتطًب مما, ايكا١ْْٝٛ

 ايكإْٛ إطاض يف ايباسجني تٛاد٘ اييت فاملؿه١ً, ايسبًَٛاغ١ٝ ٖصٙ ٚزٚض ٚٚغا٥ٌ أٖساف فِٗ
 ايػٝاغٞ املفّٗٛ فكٌ يف ايط٥ٝػ١ٝ يف, املؿه١ً تهُٔ, ا٭ْػإ ؿكٛم ايسٚيٞ

 .ايؿعب١ٝ يًسبًَٛاغ١ٝ ايكاْْٛٞ احملت٣ٛ بطاظٚإ ايؿعب١ٝ يًسبًَٛاغ١ٝ دتُاعٞٚا٫

 ضابعّا : فطن١ٝ ايبشح 

 قٝاغ١ ميهٔ فإْ٘، ايسضاغ١ ملؿه١ً املططٚس١ ايط٥ٝػ١ٝ ا٫ؾهاي١ٝ َٔ ْط٬قّاا
 ايؿعب١ٝ ايسبًَٛاغ١ٝ إٔ : ٖٚٞ اثباتٗا اٚ ْفٝٗا ٖٛ ايسضاغ١ ٖسف ٜهٕٛ ض٥ٝػ١ٝ فطن١ٝ

 ظَاتٚا٭ ؾهايٝاتا٫ سٌ اىل ا٫ٚىل بايسضد١ تٗسف اَيٝ٘ ٖٞ ضزل١ٝ غرل زبًَٛاغ١ٝ باعتباضٖا
 .يًسٚي١ َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ًٗا ٚأزٚاتٗا ٚاـاضدٞ ايساخًٞ ايكعٝس ع٢ً ايؿعب١ٝ

 خاَػّا : َٓٗذ١ٝ ايبشح 

 َٔ ٫بس فإْ٘ فٝٗا املٛدٛز٠ ا٫غاغ١ٝ ايعٓاقط خ٬ٍ َٚٔ ايبشح يطبٝع١ ْعطّا
 َٔ فُٛع١ ع٢ً ا٫عتُاز َٓا ٜكهٞ ٚايصٟ، املٛنٛع ٚطبٝع١ ّت٤٬ت عًُٝ٘ َٓٗذٝ٘ اتباع

 ا٭ٖساف ؼكٝل أدٌ َٔ َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ زضاغ١ املٛنٛع ٖصا يسضاغ١ ا٭غاغ١ٝ املٓاٖر
 : املٓاٖر ا٫ت١ٝ غٓتبع ٚع١ًٝ، ايسضاغ١ َٔ املطد٠ٛ
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 اييت ايتاضىٝ٘ ايتطٛضات خ٬ٍ َٔ ايبشح ٖصٙ يف ايتاضىٞ املٓٗر : ٜٛظف ايتاضىٞ املٓٗر
ع٢ً  ايسٚي١ٝ ايع٬قات فاٍ يف ايتاضى١ٝ ا٫سساخ ٚاِٖ ايؿعب١ٝ ايسبًَٛاغ١ٝ َفّٗٛ ؾٗسٖا

 ايكعٝس ايؿعيب.

 ظاٖط٠ ٚقف ٖٞ اٚي١ٝ خط٠ٛ تبين َٔ ٫بس فاْ٘ َعٝٓ٘ ظاٖطٙ يسضاغ١: ايٛقفٞ املٓٗر
 بٛقفٗا ٚا٫ٖتُاّ زضاغتٗا املطاز ايعاٖط٠ سٍٛ املعًَٛات مجع ٜتطًب ٖٚصا، ايسضاغ١ قٌ

 ٖصا يف املٓٗر ٖصا تٛظٝف ٜتِ ٚقس، ٚنٝفٝا نُٝا ؾا٬َّ تعبرلّا عٓٗا ٚايتعبرل زقٝكّا ٚقفّا
 ٚخكا٥كٗا تعطٜفٗا خ٬ٍ َٔ، املٛنٛع ٜتهُٓٗا اييت املتػرلات ٚقف خ٬ٍ َٔ ايبشح

 .ؾاًَ٘ زقٝك١ بكٛض٠ ٚٚظا٥فٗا ٚاٖسافٗا

: غٛف ْتبع يف ٖصٙ ايسضاغ١ املٓٗر ايتطبٝكٞ أناف١ يًُٓٗر ايتاضىٞ املٓٗر ايتطبٝكٞ
 تهؿف بطاظ ايتطبٝكات املعاقط٠ ٚاييتٛقٛف ع٢ً إٚشيو َٔ خ٬ٍ اي ٚاملٓٗر ايٛقفٞ،

 يٛاقع ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ َٔ ٚغا٥ًٗا ٚأزٚاتٗا.  ا٭ثاض ايع١ًُٝ ٚايتطبٝك١ٝ

 غازغّا : ٖٝه١ًٝ ايبشح

 اٱطاض ايكاْْٛٞ يًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ

 : َفّٗٛ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ  املبشح ا٭ٍٚ

 ايطزل١ٝ ايسبًَٛاغ١ٝ عٔ ٚمتٝعٖا ب١ٝايؿع ايسبًَٛاغ١ٝ املطًب ا٭ٍٚ : تعطٜف

 املطًب ايجاْٞ : ايتأقٌٝ ايتاضىٞ يًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ

 املطًب ايجايح : أٖساف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ

 : أزٚات ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٚأغاغٗا ايكاْْٛٞ  املبشح ايجاْٞ

 املطًب ا٭ٍٚ : أزٚات ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ 

 يكاْْٛٞ ايسٚيٞ يًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ املطًب ايجاْٞ : ا٭غاؽ ا
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 ادلبحث األول
 يفهىو انذبهىياضيت انشؼبيت

ٜعس َفّٗٛ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ َٔ املفاِٖٝ ايكسمي١ ٚاييت تتدص َسي٫ٛت سسٜج١ 
 2001يف َطس١ً َا بعس اؿطب ايباضز٠ بكف١ عا١َ، ٚبعس أسساخ اؿازٟ عؿط َٔ غبتُدل 

َاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ع٢ً اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ ٚاييت بكف١ خاق١، ٚمل تكتكط ايسبًٛ
غٓتططم ايٝٗا يف زضاغ١ ايتطٛض ايتاضىٞ يًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ، ٚامنا اضتبطت أٜهّا ببعض 

.. غٛا٤ أنإ ٖصا يف إطاض ا٫غتعُاض .ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ندلٜطاْٝا، فطْػا، أملاْٝا، ٚايسمناضى
اْت ٫ٚتعاٍ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ َٔ أِٖ ايٛغا٥ٌ ايتكًٝسٟ أٚ ا٫غتعُاض اؾسٜس، نُا ن

ا٭ٚضب١ٝ يًشفاظ ع٢ً ع٬قتٗا املتع١ْ َع درلاْٗا ايعطب مبا ٜعطف بايك٠ٛ ايٓاع١ُ ، ٚاييت تعس 
. عًٝ٘ غٛف ْكػِ ٖصا املبشح إىل  (1)عاٌَ َػاعس يف ؼكٝل أٖساف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ

قط٬سّا طٜف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يػ١ّ ٚاعَطًبني ض٥ٝػني، ْتٓاٍٚ يف املطًب ا٭ٍٚ ت
ٚمتٝٝع ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ عٔ ايسبًَٛاغ١ٝ ايتكًٝس١ٜ ايطزل١ٝ، ثِ ْتططم يف املطًب 

 .ايجاْٞ إىل ايتأقٌٝ ايتاضىٞ ملفّٗٛ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ

 ادلطهب األول
 تؼريف انذبهىياضيت انشؼبيت ومتيسها ػن انذبهىياضيت انرمسيت

قط٬سّا يف ايفطع عطٜف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يػ١ّ ٚايف ٖصا املطًب تغٛف ْتٓاٍٚ 
 .ا٭ٍٚ، ٚثِ ْتططم إىل متٝٝع ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ عٔ ايسبًَٛاغ١ٝ ايطزل١ٝ يف ايفطع ايجاْٞ

 انفرع األول
 وات

ً
 صطالحاً ؼريف انذبهىياضيت انشؼبيت نغت

٫بس َٔ اٱؾاض٠ اىل  ب١ٝ،قبٌ ايٛيٛز يف ايتعطٜفات اييت تٓاٚيت ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿع
خت٬ف يف تػُٝات ٖصا ايٓٛع َٔ ايسبًَٛاغ١ٝ، فبعض فكٗا٤ ٚايهتاب اْ٘ يف اؿكٝك١ ٖٓاى ا

أطًل عًٝٗا ايسبًَٛاغ١ٝ ايعا١َ، َٚٔ أطًل عًٝ٘ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ  ٚأخطٕٚ أطًكٛا 

                                                      

د. عبج السجيج حسادي العيداوي، العالقات الجبمؽماسية ودورىا في حل الشداعات الجولية، (0) 
 .77-76، ص ص 7105دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية، 



 القانؽني لمجبمؽماسية الذعبيةاإلطار 

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

111 

٢ً ايطغِ َٔ اغ١ٝ ا٭ع٬ّ ٚيهٔ ععًٝٗا أغِ ايسبًَٛاغ١ٝ َتعسز٠ املػاضات، ٚنصيو زبًَٛ
خت٬ف ايتػُٝات أ٫ اْٗا ؼٌُ ْفؼ املفّٗٛ ٚاملسيٍٛ، ٖٚٓاى بعض ايفكٗا٤ َٔ عطفٗا ا

بؿهٌ َباؾط ٚأخطٕٚ قاَٛا بتشسٜس َا١ٖٝ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ َٔ خ٬ٍ أزٚاتٗا ٚأٖسافٗا، 
ع١ًٝ غٛف ْتٓاٍٚ تعطف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يػ١ّ يف ايفكط٠ ا٭ٚىل، ْٚتٓاٍٚ تعطٜف 

 قط٬سّا يف ايفكط٠ ايجا١ْٝ.ؿعب١ٝ اًَٛاغ١ٝ ايايسب

 أ٫ّٚ : تعطٜف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يػ١ّ

ٛٻٕ َٻا ؛ "ؾعب١ٝ"ٚ" زبًَٛاغ١ٝ: "نًُتني َٔ ايؿعب١ٝ ايسبًَٛاغ١ٝ َكطًح ٜته  أ
 عطب١ٝ، غرل ن١ًُ ٭ْٻٗا ايكسمي١، ايعطب١ٝ ايُّػ١ٜٛ املعادِ يف ٚدٛز شلا فًٝؼ ايسبًَٛاغ١ٝ ن١ًُ
 تٴط٣ٛ اييت ايٛثٝك١ َٚعٓاٖا( زبًَٛا) ايْٝٛا١ْٝ ايه١ًُ َٔ َٚؿتك١ ْٜٛاْٞ، أقٌ َٔ فٗٞ
ٍِّ ايب٬ز، يف ايػًطإ شٟ ايؿدل َٔ ٚايكازض٠ ْفػٗا، ع٢ً  اَتٝاظات ؿاًَٗا ٚؽ

تفاق١ٝ قٝٓا اايْٝٛإ ا٭قٌ، ٚبعس تطمج١  Diplomacyخاق١، أخصت مبكطًح 
١ مل ٜعطب ٖصا املكطًح ٚإمنا اغتدسّ املكطًح يًع٬قات ايسبًَٛاغ١ٝ اىل ايًػ١ ايعطبٝ

َٻا(1)" ٚاقبح ٖٛ املتساٍٚ بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚا٫غ١َٝ٬ايػطبٞ "ايسبًَٛاغ١ٝ  ايؿل . أ
: ٜٴكاٍ. ٚاْتؿاض ؾٝٛع أٟ ؾٳعٵب، َكسض َٔ فٗٞ ،"ؾعب١ٝ" ن١ًُ ٖٚٛ املكطًح َٔ ايجاْٞ
ٕٷ ٝٸ١ٺ ٜتُتٸع ف٬ ٓٸا يس٣ سع٠ٛ أٟ: نبرل٠ٺ  بؿٳعٵبٹ : َٚٓٗا. ي٘ ٚقبتِٗ ايؿعب ٚتكسٜط، ؽاي
ٌٷ ٌّ ضٳدٴ ْط ؾٳعٵبٹ٘ٹ، بٹأَخٵ٬َمٔ َٴتٳدٳِّلٷ أٟ: ؾٳعٵبٹ َٴًٹ٘ٹ فٞٹ بٳػٝٹ ِّ َٹجٵٌٳ تٳعٳا : أٜهّا َٚٓٗا. أَِفطٳازٹٙٹ ُن

ٞټ ا٭َزٳبٴ َٵجٳأٍ ٚٳاِيشٹهَاٜٳاتٹ اِيُٳِأثٴٛضٳاتٹ أَزٳبٴ أٟ: ايؿٻعٵبٹ  .(2)ايعٻدٳٌٔ ٚٳقَكٳا٥ٹسٹ ٚٳا٭َ

 قط٬سّاايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ا ٜفثاّْٝا : تعط

 إطاض يف ٠ا٭خرل ايػٓني يف قساٙ تطزز ْػبّٝا دسٜس َكطًح ايؿعب١ٝ ايسبًَٛاغ١ٝ
 بعض تعٗط َا فهجرل .ايسق١ ٚد٘ ع٢ً َفَٗٛ٘ يًهجرلٜٔ ٜتبني إ زٕٚ، عامل ايسبًَٛاغ١ٝ

اغ١ٝ ٚايتأثرلات ايػٝ ا٭سساخ بػبب اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ بعض يف ايػطب١ٝ املكطًشات
                                                      

حيجر احسج عمي القطبي، الجبمؽماسية الذعبية بيؼ اإلعالم والجعاية والحخب الشفدية،  (0)
 .08سامو لمشذخ، عسان، ب ت, ص دار ا

، 0997السشجج في المُّغة واألعالم، معمؽف لؽيذ، دار السذخق، بيخوت، لبشان،  (7)
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 ايػعٚ) :اؿكط ٫ املجاٍ غبٌٝ ع٢ً املكطًشات تًو ايفهط اٱْػاْٞ، َٚٔ يف ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ
أسس  ايؿعب١ٝ ٚايسبًَٛاغ١ٝ(، اخل..إغ٬َٛفٛبٝا، ٚاؿهاضات ا٭زٜإ سٛاض، ايعٛمل١، ايفهطٟ

ي١ٝ َ٪غػات عج١ٝ ٚع١ًُٝ ٦ٖٝٚات زٚ عٓٗا ٚنتبت، سسٜجّا بطظت اييت املكطًشات تًو
مل ٜتِ ٚنع تعطٜف  .(1)اجملتُع يف ايهبرل ايتفاعٌ ػس ا٭ٕ مل ست٢ ٚيهٔ كتًف١

يًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف ازبٝات ايع٬قات ايسٚي١ٝ نُكطًح قاْْٛٞ زٚيٞ, إ٫ إٔ تعطٜفٗا ٚضز 
 ٚايعًُا٤ بأغًٛب ٜتٓاغب َع َكاؿِٗ َٚٛاقفِٗ ٚايصٟ غاز اغًب نئَ خ٬ٍ ايػٝاغٝ

ض ٜٚعٛز إىل غ٤ٛ ايفِٗ بني ايباسجني يف فا٫ت ايع٬قات ايسٚي١ٝ، يهٔ فِٗ تعطٜفاتِٗ ايػُٛ
املكطًح ٚتفػرلٙ  ٚنبط٘ ٜبسأ َٔ إزضاى أْٓا أَاّ فاٍ عًُٞ تتساخٌ فٝ٘ املعطف١ 

 ٚاملعًَٛات. 

فكس عطفت ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ : بأْٗا ا٭زا٠ اييت َٔ خ٬شلا تػتطٝع اؾُاٖرل 
ٖسافٗا ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ اؾُاٖرل١ٜ بني ايؿعٛب ٚق٫ّٛ إىل أ ايؿعب١ٝ إٔ ؼكل تٓفٝص

:" Common Diplomacy ايؿعب١ٝ . ٚتعطف ايسبًَٛاغ١ٝ(2)ايطادع١ إيٝٗا ايساخ١ًٝ
إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايسبًَٛاغ١ٝ ٫ مياضؽ َٔ قبٌ ايسٍٚ أٚ املٓعُات ايسٚي١ٝ ايطزل١ٝ، ٚإمنا 

بايسٍٚ ٜكُٝٗا ا٭فطاز، ٚيهٓٗا متاضؽ أعُاشلا َٔ قبٌ َٓعُات غرل اؿه١َٝٛ ٫ ع٬ق١ شلا 
. إٔ ايتعطٜف ايػابل قس أؾاض بٛنٛح إىل زٚض املٓعُات غرل (3)إىل داْب ٖصٙ ايسٍٚ"

اؿه١َٝٛ نططف ض٥ٝػٞ يف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ، زٕٚ إٔ ٜتططم اىل ايٛغا٥ٌ امل١ُٗ ٚاييت 
ٚتعطف  .تكا٫ت ٚاٱع٬ّا٫ثٛض٠  تطٛضت َع تطٛض ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاقط َٚٔ أُٖٗا،

: "زبًَٛاغ١ٝ املٓعُات ايسٚي١ٝ ٚايسبًَٛاغ١ٝ ايعا١َ و ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ بأْٗانصي
ٚايسبًَٛاغ١ٝ اٱع١َٝ٬، َٚٔ ممٝعات ٖصا ايٓٛع َٔ ايسبًَٛاغ١ٝ، ٖٛ تفاعًٗا َع اؿهَٛات 

ّٛ بتٓػٝل ايسميكطاط١ٝ اييت ت٪َٔ باملؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ٚايتعسز١ٜ اؿعب١ٝ، سٝح تك

                                                      

د. الديج اميؼ الذبمي, في الجبمؽماسية السعاصخة, دار عالػ الكتب لمشذخ, القاىخة,  (0)
  .7, ص 0997

ون لمشذخ اعالقات الجولية، جي تالى عمػ ال صالح الجيؼ عبج الخحسؼ الجومة، السجخل (7)
 .077، ص 7116والطباعة، الخخطؽم، 

د. سييل حديؼ الفتالوي، الجبمؽماسية بيؼ الشعخية والتطبيق، دار الثقافة لمشذخ والتؽزيع،  (3)
 .97، ص 7116عسان، 
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املٛاقف َع بعهٗا ايبعض يف غبٌٝ عطض ايكهاٜا ٚايسفاع عٓٗا ٚايػعٞ يًشكٍٛ ع٢ً 
 . (1)زعُٗا ٚمحاٜتٗا"

 عٓسَا ايؿعب١ٝ يًسبًَٛاغ١ٝ تعطٜفّا ٚنعت فكس ا٭َطٜه١ٝ اٱع٬ّ ٚناي١ اَا
 ايٛط١ٝٓ املكًش١ تععٜع ايٞ تٗسف اييت ايفعايٝات نٌ ٜهِ ايصٟ بأْٗا "ايٓؿاط ٚقفتٗا

 اؿٛاضات بٛاغط١ ا٭دٓب١ٝ بايؿعٛب ٚايتأثرل ٚاٱع٬ّ ايتٛع١ٝ َٔ خ٬ٍ، ايكَٛٞ ا٭َٔٚ
 اـاق١ ايتعاضٜف غطز ٚبعس .(2)اـاضز" يف  ْٚعطا٥ِٗ املٛاطٔ ٚامل٪غػات بني ايٛاغع١

 :بأْٗا ايؿعب١ٝ يًسبًَٛاغ١ٝ ٚعاّ ؾاٌَ بتعطٜف نطز إٔ يٓا ميهٔ،  ايؿعب١ٝ بايسبًَٛاغ١ٝ
 أّ غرل َباؾط٠ بكف١ ت٪ثط إٔ ٚاؾُاعات ا٭فطاز أٚ اؿهَٛات بٗا عٝطتػت اييت )ايططٜل
مما ٜٓعهؼ ع٢ً ايكطاضات اييت تتدصٖا ايسٚي١ يف اجملاٍ اـاضدٞ( ، ايطأٟ ايعاّ َباؾط٠

 دع٤ّا تهٕٛ إٔ ٚميهٔ، ٚايًكا٤ات تكاٍا٫ أؾهاٍ كتًف ع٢ً تطْنع ايؿعب١ٝ فايسبًَٛاغ١ٝ
 ٖٚٞ، ٚاٱع١َٝ٬ ايجكاف١ٝ ايدلاَر نُٔ ٚتسخٌ، ٚايسٍٚ ايؿعب بني ا٫دتُاع١ٝ ايع٬قات َٔ

 ٚا٫ؼازات ٚايتٓعُٝات اشل٦ٝات َٔ َػتٜٛات ع٢ً ٚمتاضؽ، ايػٝاغٞ يًعٌُ دسٜس أغًٛب
 .ايؿعب١ٝ

 انفرع انثاني
 انرمسيت انتقهيذيت انذبهىياضيت ػن انشؼبيت انذبهىياضيت متييس

 دسٜسّا زفعا أعط٢ ٚايصٟ ًَٛاغٞايسب ٚايتُجٌٝ ايسٚيٞ ايتُجٌٝ تطٛض إٔ
 بني فُٝا ٚايتعاٌَ ا٫دتُاع١ٝ ايع٬قات اىل ايػٝاغ١ٝ اؿٝا٠ َٔ ايؿعب١ٝ يًسبًَٛاغ١ٝ

 اؿسٜج١ ٚا٭غايٝب ايتكًٝس١ٜ ا٫غايٝب بني ٚغط َٛنع ايٓؿاط ٖصا َٔ دعٌ ايؿعٛب
 اىل ايٛقت طٚضمب أز٣ ٚايصٟ، ايطزلٞ غرل ٚايطابع ايطزلٞ ايطابع بني ٚشيو ايسٚيٞ يًتعاٌَ
 ٜتٓٛع ايصٟ ايتكًٝسٟ ايسبًَٛاغٞ ايٓؿاط ايؿعب١ٝ عٔ ايسبًَٛاغ١ٝ بني ايتُٝٝع نطٚض٠

                                                      

عمي عبج القؽي الغفاري، الجبمؽماسية القجيسة والسعاصخة، الطبعة األولى، األوائل  د. (0)
 .086-085، ص 7117ذخ والتؽزيع والخجمات الطباعية، سؽريا، لمش

عبج هللا فتحي عبج هللا خؽجمي، الجبمؽماسية الذعبية وفاعميتيا في تحديؼ الرؽرة  د. (7)
م كمية عمؽ  –الحىشية لمدؽدان، رسالة ماجدتيخ، جامعة الدؽدان لمعمؽم والتكشمؽجيا 

 .71، ص 7106ترال، اال
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 ايػفرل بؿدك١ٝ املتُجٌ ايتكًٝسٟ ايُٓط شيو تعس مل فٗٞ، ٚأؾهاي٘ قٛضٙ بأمناط٘ ٚتعسز
 كتًف١، ٚضغِ ٚأمناط ٚأؾهاٍ قٛض ٚأخصت تٛغعت ٚإمنا، ايسبًَٛاغ١ٝ ايبعج١ بٓؿاط أٚ

٫، عًٝ٘  َٔ ٖٓاى إ إ٫ ايطزل١ٝ ٚايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ايسبًَٛاغ١ٝ بني ٬ف املٛدٛزا٫خت
 غٛف ْتططم اىل متٝٝع ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ عٔ ايسبًَٛاغ١ٝ ايتكًٝس١ٜ، ٚنُا ًٜٞ :

ٖٞ شيو ايُٓط َٔ املُاضغات ايسبًَٛاغ١ٝ ايصٟ :  ايسبًَٛاغ١ٝ ايتكًٝس١ٜ ايطزل١ٝ
١ٝ اييت ناْت فٝٗا ايكطاضات امل٪ثط٠ يف أٚناع اجملتُع ايسٚيٞ، غٝطط خ٬ٍ ايفذل٠ ايتاضى

ٚع٬قت٘ تتدص يف ْطام فُٛع١ قسٚز٠ َٔ ايك٣ٛ ايسٚي١ٝ ايهدل٣، با٭خل ايك٣ٛ 
 ع٢ً زٚيتني بني ايع٬قات تٓعِٝ بٗا ٜٚككس ايسبًَٛاغٞ، ايعٌُ قٛض أقسّ ٖٞ .ا٭ٚضب١ٝ
 ايسٍٚ َٔ أثٓني بني ايع٬قات تػطٞ يجٓا١ٝ٥ا بُٝٓٗا، ٚايسبًَٛاغ١ٝ ثٓا١ٝ٥ َفاٚنات أغاؽ

بٓا٤ ايع٬قات ) ايتاي١ٝ ايط٥ٝػ١ٝ احملاٚض يف َٗاَٗا ٚتتُجٌ ايسٚي١ٝ ايع٬قات فا٫ت مجٝع يف
يف فاٍ  ايعا١َ ٚايتعًِٝ، ايسبًَٛاغ١ٝايجكاف١ ٚاٱع٬ّ  ،ايتعإٚ ٚايبعس ا٭َينايػٝاغ١ٝ، 
 َا أٟ، خكٛقّا اـاضد١ٝ ٚظاضات بني يتٛاقٌٚا ٚايتٓػٝلايتعإٚ  ،ايساخ١ًٝاٱق٬سات 

 َعتُس٠ غفاضات عدل أٟ تكًٝس١ٜ، زبًَٛاغ١ٝ بعجات عدل املهٝف١ٚايسٚي١  املٛفس٠ ايسٚي١ بني
 سػٔ َع ٜتُاؾ٢ مبا ٚاَتٝاظاتٗا سكاْاتٗا ٚضٚعٝت َٗاَٗا،ٚاييت ْعُت  اـاضز، يف

 يعاّ ايسبًَٛاغ١ٝ قاتيًع٬ فٝٓا اتفاق١ٝ خ٬ٍ ٚد٘ َٔ أفهٌ ملٗاَٗا ع٢ً تأزٜتٗا
ٜٚعٗط ايتُٝٝع بني ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٚايسبًَٛاغ١ٝ ايتكًٝس١ٜ )ايطزل١ٝ( َٔ  (1).1961ّ
 -خ٬ٍ:

وسزٕٚ  املًٛى نإ ٚ ايسٍٚ، ض٩غا٤ ايع٬قات بني إ٫ ٜعطف ٫ ايسٚيٞ نإ اجملتُع .1
ا تكّٛ عًٝٗا. بُٝٓ ا٫ط٬ع سل ا٭خط٣ ٚيًؿعٛب يؿعٛبِٗ ٚيٝؼ ايسٚي١ٝ ايػٝاغ١

ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ع٢ً أططاف ض٥ٝػ١ٝ غرل ضزل١ٝ َجٌ املٓعُات غرل اؿه١َٝٛ 
 .ٚا٫ؼازات ٚايٓكابات ٚٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚغرلٖا

 ايسبًَٛاغ١ٝ ع٬قاتٗا ع٢ً تتػذل ناْت اييت ايسٍٚ بني ا٭غاؽ ٖٞ املعاٖسات ايػط١ٜ .2
تكّٛ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ . بُٝٓا ١ٜبايسبًَٛاغ١ٝ ايػط ايطزل١ٝ فػُٝت ٖصٙ ايع٬قات

                                                      

 .67-66، سابق مرجر، ص ثامخ كامل دمحم د. (0)
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ع٢ً قاعس٠ ؾعب١ٝ َفازٖا ايع١ًٝٓ ٚكاطب١ مجٝع ا٫ططاف بهٌ ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ َٓٗا 
 .ا٫شاع١ ٚايتًفعٜٕٛ ٚٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚغرلٖا َٔ ططم ايع١ًٝٓ

 ايع٬قات ايؿو يف اْتؿاض ٚ ايػ١٦ٝ ١ٜايطزل١ٝ ايػط ايسبًَٛاغ١ٝ يٓتا٥ر ْٚعطّا ٚيهٔ .3
 ٚٚعٞ ايؿعٛب ايسٍٚ بني املتٓٛع١ ا٫تكا٫ت ٚثٛض٠ اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ تطٛض َعٚ ايسٚي١ٝ،
 َٔ َػا٨ٚ اؿس يف ايسٍٚ ٚضغب١ اجملا٫ت كتًف يف املتدكك١ املٓعُات ٚظٗٛض

 ايسبًَٛاغ١ٝ ايع١ًٝٓ ٚاعتُاز عٓٗا با٫بتعاز املتعًك١ ايسعٛات ظٗطت ايػط١ٜ ايسبًَٛاغ١ٝ
 .بًَٛاغ١ٝ ايؿعب١َٝٚٓٗا ايس (ايسبًَٛاغ١ٝ املفتٛس١)

ٕٸ ايسٍٚ تسخٌ يف ع٬قاتٗا ايعَٔ،  َٔ ١ًٜطٛ يفذل٠ ايػا٥س٠ ٖٞ ايجٓا١ٝ٥ غ١ٝايسبًَٛا .4 ٭
 ثٓا١ٝ٥. َعاٖسات َٔ عٓٗا ٜٓذِ َٚا ١ٝ٥َع بعهٗا بكٛض٠ َباؾط٠ ٚعدل يكا٤ات ثٓا

ايؿعب١ٝ اييت تكّٛ ع٢ً ع٬ق١ بني فطز َع فطز َٔ زٚي١ اخط٣,  غ١ٝايسبًَٛاع٢ً عهؼ 
ميهٔ تكٛض بكٛض٠ زا٥ُا قٝاّ ايع٬ق١ بني َطنعٜٔ َتػاٜٚني َٔ سٝح  ٘ ٫اٟ اْ

 .(1)ايطزل١ٝ اٚ غرل ايطزل١ٝ

 ادلطهب انثاني
 انتأصيم انتارخيي نهذبهىياضيت انشؼبيت

 ايعًّٛ يتطٛض سسٜح أٚ عكطٟ ْتاز سكٝك١ ا٭َط يٝػت يف  ايؿعب١ٝ ايسبًَٛاغ١ٝ
 ا٭ضض، ٖصٙ ظٗط ع٢ً اٱْػإ ٚدٛز َع ٫زتٗاٚ ٜ٪نس   فايتاضٜذ ايػٝاغ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ، 

 ٚا٭فهاض اٯضا٤ ٚتبازٍ ٚايجكاف١ٝ َٓٗا ايكب١ًٝ ا٫دتُاع١ٝ اـ٬فات َعاؾ١ نطٚض٠ عهِ
اجملتُع، ع١ًٝ غٛف  ْتٓاٍٚ ْؿأ٠   شيو سٝا٠ متؼ اييت ايكهاٜا سٍٛ ٚايتؿاٚض

بًَٛاغ١ٝ  ايؿعب١ٝ قبٌ ايسبًَٛاغ١ٝ  ايؿعب١ٝ ٚفل َطسًتني ظَٓٝتني ١َُٗ  ٖٚٞ ْؿأ٠ ايس
ٚبعس ايتٓعِٝ ايسٚيٞ ، عًٝ٘ غٛف ْكػِ ٖصا املطًب اىل فطعني، ْتٓاٍٚ يف ايفطع ا٭ٍٚ 

ْؿأ٠  ١ٝ ايؿعب١ٝ قبٌ ايتٓعِٝ ايسٚيٞ، ٚيف ايفطع ايجاْٞ ْتططم إىلْؿأ٠ ايسبًَٛاغ
   .ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ بعس ايتٓعِٝ ايسٚيٞ

                                                      

 –ديمسي أمال، التشعيػ القانؽني الجولي لمعالقات الجولية، رسالة ماجدتيخ، كمية الحقؽق (0) 
 .07-06، ص 7107تيدي وزو،  –جامعة مؽلؽد معسخي 



 (22( ، السنة )87( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

123 

 انفرع األول
 انتنظيى انذويل ت قبم ػصرنشأة انذبهىياضيت انشؼبي

إ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يٝػت ٚيٝس٠ ايّٝٛ، بٌ تهطب ظصٚضٖا يف أعُام 
ايتاضٜذ، سٝح نؿفت ايسضاغات ايتاضى١ٝ عٔ ٚدٛز ايع٬قات ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ بني 

قبٌ امل٬ٝز، ٚإ ا٫تكاٍ بني ؾعٛب  3500-3000ايؿعٛب َٓص ايفذل٠ بني عاَٞ 
ملُايٝو ٚايس٬ٜٚت ايكسمي١ مل ٜهٔ قاقطّا ع٢ً َٝسإ ايكتاٍ أٚ أعُاٍ اٱَدلاطٛضٜات ٚا

ايػعٚ، ٚيهٔ ناْت ٖٓاى ع٬قات غ١ًُٝ ع٢ً قسض َٔ ا٫غتكطاض نإ ٜتِ تٓعُٝٗا بني اؿني 
ٚا٫َخط، َٔ خ٬ٍ اتفام ٜدلّ عٔ ططٜل ايٛغاط١ ٚاملػاعٞ اؿُٝس٠ ٚاملفاٚنات ٚاييت 

ايؿعب١ٝ إىل  غتدساّ ايسبًَٛاغ١ٝن٬ ايططفني. ٜٚعٛز اتأثرلٖا ع٢ً متجًٗا ؾدكٝات شلا 
ّ سٝح ٜطدعٗا ايبعض إىل 1956غتدساّ املكطًح يف عاّ عكٛض تاضى١ٝ غبكت ا

"َٛعع١ اؾٌٝ" أٟ ايتذُع ايبابٟٛ يٓؿط اٱميإ باهلل يف ايكطٕ ايػابع عؿط أٚ إىل إع٬ٕ 
١ ا٭بطظ يف تاضٜذ ايسبًَٛاغ١ٝ . ع١ًٝ غٛف غٓتٓاٍٚ اؿكب١ ايعَٓٝ(1)غتك٬ٍ ا٫َطٜهٞا٫

 ِ ايسٚيٞ َٔ خ٬ٍ تكػِٝ ٖصٙ ايفكط٠ سػب ا٫غبك١ٝ يف ايعٗٛض :ٝايؿعب١ٝ قبٌ ايتٓع

: سٝح تطدع فهط٠ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف دصٚضٖا 1856-1840ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ عاّ 
 " ٚاييتPrivate international unionاملتدكك١"إىل فهط٠ ا٫ؼازات ايسٚي١ٝ 

ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس، ٖٚٞ اؼازات شات طابع  1840بطظت يف ايكطٕ ايتاغع عؿط يف عاّ 
ٚطين أنجط َٓٗا اؼازات زٚي١ٝ، ٚقس نْٛتٗا مجاعات تٓتُٞ يؿعٛب كتًف١ ناْت تتطًع 
يتشكٝل َكاحل َؿذلن١ بٝٓٗا ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ ؼككٗا شلا امل٪متطات ايسٚي١ٝ ايتكًٝس١ٜ 

ذ١ٓ ايسٚي١ٝ يًكًٝب ا٭محط ٚا٫ؼاز ايدلملاْٞ ايسٚيٞ، ٚمجع١ٝ ايكإْٛ أٚ ايطزل١ٝ َجٌ ايً
ٜعٔ ايعسٜس َٔ ايساضغني ٚايباسجني يف سكٌ ايسبًَٛاغ١ٝ  .(2)ايسٚيٞ ٚايػطف١ ايتذاض١ٜ ايسٚي١ٝ

أَطٜهٞ باَتٝاظ، يهٔ "Public  Diplomacy" ايؿعب١ٝ، إٔ ٖصا املكطًح ايعًُٞ
 زضاغت٘ اييت تٓاٚيت َكطًح ايسبًَٛاغ١ٝ يف Nicholas J. Cull ْٝه٫ٛؽ نٍٛ

، أظٗط إٔ أٍٚ اغتدساّ ملكطًح "ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ" Gullion ايؿعب١ٝ قبٌ قايٕٝٛ
                                                      

, مشذأة السعارف، اإلسكشجرية،  3أو هيف، القانؽن الجبمؽماسي، ط عمي صادق  (0)
 .03، ص 0975

 .008مرجر سابق، ص  عباس مرطفى،(7) 
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ّ ٚضز شنط  1856ٜٓاٜط عاّ  15مل ٜهٔ أَطٜهّٝا ع٢ً اٱط٬م بٌ بطٜطاْٞ، ففٞ 
فٝٗا َٛاقف ايط٥ٝؼ  ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف َكاي١ قشٝف١ ايتاميع ايًٓس١ْٝ ا٫فتتاس١ٝ تٓتكس

 ،، ٚتتشسخ عٔ ايكس٠ٚ اؿػ١ٓ ٚايكٛض٠ ايُٓطPierce Franklin١ٝفطاْهًني برلؽ
 .(1)ٚايتعاٌَ اؾٝس َع ايؿعٛب

َٓص ْؿأتٗا ناْت تعطف بايسبًَٛاغ١ٝ ايعا١َ ع٢ً أْٗا  :1917ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ عاّ 
دلٚبادٓسا ايكازق١، ٚنإ ٖٓاى ايأٚ ايسعا١ٜ نُا عدل عٓٗا ايهجرلٕٚ  (2)َػا١ٜٚ يًدلٚبادٓسا

غتدساّ يًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايتطبٝكٞ ايعًُٞ، ٚقس ناْت اي٫ٜٛات املتشس٠ ا
ٚيف َٓتكف اؿطب ايعامل١ٝ ا٭ٚىل أْؿأ ايط٥ٝؼ  1917غابك٘ يف ٖصا اـكٛم، ففٞ عاّ 

اع ايعامل بٓبٌ تطَٚإ ؾ١ٓ املعًَٛات ايؿعب١ٝ ايعا١َ، ٚاييت ناْت تٗسف با٭غاؽ ٱقٓ
 .(3)أٖساف ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ ا٭َطٜه١ٝ

 بايسبًَٛاغ١ٝ تػ٢ُ دسٜس٠ زبًَٛاغ١ٝ مٛ ايتٛد٘ إٕ :1918ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ عاّ 
 ٚاي٫ٜٛات ضٚغٝا سه١َٛ ٚنعتٗا اييت ايططٚسات خ٬ٍ َٔ سكٝك١ ػػس قس ايطزل١ٝ غرل

 يف اؾسٜس٠ ٚا٭غؼ املباز٨ خ٬ٍ َٔ ٚٚيػٕٛ، يٝٓني َٔ نٌ يػإ ع٢ً ا٭َطٜه١ٝ املتشس٠

                                                      

عسخ سميسان ممكاوي، دور اإلعالم في تحقيق مفيؽم الجبمؽماسية الذعبية، بحث مشذؽر،  (0)
جامعة اليخمؽك االردنية، شبكة ضياء لمسؤتسخات والجراسات، متاح عمى السؽقع 

 .                           4-3االلكتخوني:  ص 
https://diae.net/wp-content/uploads 

(7) Propaganda  كمسة تعشي نذخ السعمؽمات بطخيقة مؽجية أحادية السشعؽر وتؽجيو
مجسؽعة مخكدة مؼ الخسائل بيجف التأثيخ عمى آراء أو سمؽك أكبخ عجد مؼ األشخاص. 

معشى مبدط، ىي وىي مزادة لمسؽضؽعية في تقجيػ السعمؽمات، البخوباجانجا في 
 السدتيجف.  يسعمؽمات بيجف التأثيخ عمى الستمقعخض ال

نية، متاح د. عسخ الحدؼ، تدايج دور الجبمؽماسية الذعبية.. البحخيؼ نسؽذًجا، مقالة قانؽ  (3)
  t.wordpress.comhttps://qusasaa                      :عمى السؽقع االلكتخوني

https://diae.net/wp-content/uploads
https://qusasaat.wordpress.com/
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 ٚٚثٝك١ 1918 عاّ يٝٓني ططسٗا اييت ايػ٬ّ َطغّٛ ٚثٝك١ خ٬ٍ َٚٔ ،ايسٚيٞ ايتعاٌَ
 .(1)ايعاّ ايطأٟ ٚتأثرل تسخٌ إىل أؾاضت ٚمجٝعٗا عؿط، ا٭ضبع١ ملباز٥٘ ٚيػٕٛ

 انفرع انثاني
 انتنظيى انذويل نشأة انذبهىياضيت انشؼبيت بؼذ ػصر

 د١ٗ َٔ ايسٍٚ بني غ١ٍٝ ٖصٙ ايفذل٠ تؿابو ايع٬قات ايسبًَٛاؾٗس ايعامل خ٬
 َٓتٛداتٗا ٜفيتكط أغٛام إىل ايكٓاع١ٝ ايسٍٚ ساد١ إىل ْٚعطا، أخط٣ د١ٗ َٔ ٚتٛاظْٗا

نإ ٫بس َٔ  دٝا،اؿكٍٛ ع٢ً ايتهٓٛيٛٚ ا٭ٚي١ٝ املٛاز ٜف١ إىل تكطَٝٚساد١ ايسٍٚ ايٓا
ايتكًٝس١ٜ  ايسبًَٛاغ١ٝ خطٚز إىل أز٣ أٚ غاعس صاٖ نٌ ايسٍٚ ٖصٙ بني ٠ٜسإقا١َ ع٬قات دس

، ٚعًٝ٘ غٛف ْكػِ ٖصٙ املهؿٛف١ َٔ إطاضٖا ايطزلٞ اىل ظٗٛض ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ 
 -ايفكط٠ اىل َطاسٌ َتتاي١ٝ سػب تطٛض ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ خ٬ٍ تًو ايفذل٠ ايع١َٝٓ:

ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ َٔ غتدساّ ملكطًح : ٚنإ أٍٚ ا1965ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ عاّ 
ٖٚٛ عُٝس ن١ًٝ  1965" يف عاّ Edmund Gullionقبٌ إزَْٛس دًٕٝٝٛ "

"Fletcher School of Law and Diplomacy" يف داَع١ "Tufts َٔ "
" يًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٚايصٟ اْطًل َٔ فهط٠ Murrow Centerخ٬ٍ إْؿا٤ َطنع "

تأثرل َٛاقف اؾُٗٛض يف تؿهٌٝ ٚتٓفٝص أغاغ١ٝ، ٖٞ إٔ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ تتٓاٍٚ 
ايػٝاغٝات اـاضد١ٝ، ٖٚٞ تؿٌُ أبعاز ايع٬قات ايسٚي١ٝ ٚضا٤ ايسبًَٛاغ١ٝ ايطزل١ٝ مبا يف 
شيو ايطأٟ ايعاّ ٚايتفاعٌ بني ايكطاع اـام ٚمجاعات املكاحل عٝح ٜػُح بتسفل 

ا٫ٚىل ٭غؼ  ا٫ْط٬ق١ٚقس ناْت ٖصٙ ايفهط٠ ٖٞ املعًَٛات ٚا٭فهاض عدل اؿسٚز ايٛط١ٝٓ، 
ؾاض٠ إىل إ اٱايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٚاييت أعطت ايسفاع ايكٟٛ يتطٜٛط املكطًح، ٚميهٔ 

فهط٠ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ أْبجكت َٔ َهتب اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ يًشطب ٚاملعًَٛات 
َٔ املهاتب  ايصٟ نإ قا٥ُّا خ٬ٍ اؾع٤ ا٭ٍٚ َٔ اؿطب ايباضز٠، ٚشيو َٔ خ٬ٍ غًػ١ً

زاخٌ ٚظاض٠ خاضد١ٝ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ، ناْت َػ٪ٚي١ عٔ ْؿط املعًَٛات يف 

                                                      

دمحم أبؽ حامج، مخاجعة أنذطة الجبمؽماسية الذعبية، مقالة قانؽنية، متاح عمى السؽقع (0) 
 .01/07/7108تاريخ الديارة   https://www.youm7.comااللكتخوني: 

https://www.youm7.com/
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يف إطاض ٚناي١ َػتك١ً أْؿ٦ت شلصا  Isanhawar" أٜعْٗاٚض\اضز، ٚشيو خ٬ٍ أزاض٠ "اـ
 .(1)ايػطض

١ٝ بعس أْؿأ َهتب اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه :1982-1978ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ بني عاَٞ 
، مت أيػا٤ ٖصٙ ايٛناي١ يف ٚقت ٫سل َٔ قبٌ ايط٥ٝؼ (2)يًشطب ٚاملعًَٛات

،  ثِ أيػٝت 1978ٚايصٟ أْؿأ فُٝا بعس ٚناي١ ا٫تكا٫ت ايسٚي١ٝ يف عاّ  Carter"ناضتط"
. (3)1982يتشٌ قًٗا ٚناي١ اٱع٬ّ ا٭َطٜه١ٝ  Reganٖٞ ا٭خط٣  خ٬ٍ أزاض٠ ضٜػإ 

اضٜذ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ بسأت خ٬ٍ اؿطب ايعامل١ٝ ا٭ٚىل يصايو فاْ٘ ميهٔ ايكٍٛ إٔ ت
" اييت ناْت تٗسف إىل بٓا٤ ايسعِ ايؿعيب "Creelعٓس أْؿأ ؾ١ٓ اٱع٬ّ ا٭َطٜه١ٝ 

٭َطٜها ٚبًٛغ تأثرل اؾُاٖرل ا٭دٓب١ٝ يسعِ أغؼ ايسميكطاط١ٝ، ٚشيو َع تعأَ تطٛض 
 . (4)ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚا٭تكاٍ

                                                      

(1) Charles wolf، jr brain Rosen، public diplomacy how to think about 

and improuve it،RAND،corporation، santa monica،south 

hayer،sreet arlington، 2004، p3.    
تعج الؽكالة االمخيكية لمسعمؽمات ىيئة مدتقمة وتقؽم بتفديخ الدياسة الخارجية االمخيكية (7) 

فية، سية والثقاوتجعيػ ومدانجة السرالح االمخيكية مؼ خالل مجسؽعة مؼ البخامج التعمي
( دولة 040( بخنامج حؽالي )091دارة ما يقخب مؼ )إقامت الييئة ب 0997ففي عام 

بسؽجب قخار مؼ  1953 في جسيع انحاء العالػ وتػ تأسيذ الؽكالة لمسعمؽمات عام 
 الخئيذ االمخيكي ايداور تحت مدسى ىيئة خجمات السعمؽمات االمخيكية، والتي تيجف

التأثيخ عمى الجسيؽر في الجول االخخى دعسا لمسرالح االمخيكية الى الفيػ واالعالم و 
   .ػ ومثيالتيا بالخارجيؼ ومؤسداتييكيمخ ا لمحؽار بيؼ األوتؽسيع

 :     امة، متاح عمى السؽقع االلكتخونيإريغ بخاىػ، الجبمؽماسية الع(3) 
http//:www.beyondintractability.org/essay/public  

 .07/07/7108تاريخ الديارة      
 مخكد الؽاليات الستحجة األمخيكية حؽل الجبمؽماسية العامة، ما ىي الجبمؽماسية العامة، (4) 

 متاح عمى السؽقع االلكتخوني:
             http://uscpublicdiplomacy.com/index.php/about/what_is_pd.   

 .07/07/7108تاريخ الديارة 

http://www.beyondintractability.org/essay/public
http://uscpublicdiplomacy.com/index.php/about/what_is_pd
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َٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ زٚضّا نبرلّا يف : يعبت ايسب2001ً-1999عب١ٝ بني عاَٞ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿ
ْتكاض اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚاملعػهط ايػطبٞ يف اؿطب ايباضز٠ ع٢ً ا٫ؼاز ا

ختكاقاتٗا اىل اـاضد١ٝ ناي١ ا٫غتع٬َات ا٭َطٜه١ٝ ٚنِ اايػٛفٝيت، ٚمتجٌ شيو يف سٌ ٚ
ناي١ يف سطب اـًٝر ايجا١ْٝ َٔ أزٚاض َتعًك١ بتسعِٝ ايطأٟ قاَت ب٘ ايٛ ا٫َطٜه١ٝ، ضغِ َا

ايعاّ املػاْس٠ يًشطب ٚايكٝاّ بايتش٬ًٝت، ٚزضاغات ضزٚز ا٭فعاٍ ٚتطٛض بطاَر يًتعإٚ 
اٱع٬َٞ َع َا ٜػتذس َٔ َؿه٬ت, ٚتٓعِٝ يكا٤ات َع ايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ َع اٱع٬ّ 

ها٤ اؿطب ايباضز٠ ست٢ أٚا٥ٌ ايتػعٝٓٝات ْكتٛظٜع بٝاْات قشف١ٝ عًٝٗا، ٚبعس اايعطبٞ ٚ
َٔ ايكطٕ املانٞ، تٛغع إطاض ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ َع اْعكاز امل٪متطات ايعامل١ٝ املٛغع١ 
سٍٛ ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ ٚسكٛم اٱْػإ ٚاملطأ٠ ٚايػهإ يتشسز ايسبًَٛاغ١ٝ ايتكًٝس١ٜ 

مل املعاقط ٚزٚض ايطقاب١ ٚخكٛقّا أَاّ ثٛض٠ ا٫تكا٫ت ٚاملٛاق٬ت اييت ٜؿٗسٖا ايعا
 بؿهٌ ايسٚيٞ تأثط ايٓعاّ 2001. ٚبعس أسساخ اؿازٟ عؿط َٔ غبتُدل عاّ (1)ايؿعب١ٝ

 ٚا٭ٜسٚيٛدٞ ايفهطٟ املػت٣ٛ ع٢ً ايتش٫ٛت ٚضقس ايٓعط١ٜ خام فُٝا ٜتعًل باؾٛاْب
 ١ٝايتٓعُٝ اؾٛاْب ٚنصيو ايجكايف اجملاٍ يف ايتػرلات ٚؼًٌٝ اؾسٜس٠ املفاِٖٝ ٚظٗٛض

ٚقس مت إعاز٠ ٖٝهٌ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ  ايٓعاّ ايسٚيٞ، ٖٝه١ًٝ يف ٚايتش٫ٛت ٚايكا١ْْٝٛ
يهٞ تكّٛ بسٚض أنجط فاع١ًٝ خاق١ بعس أسساخ اؿازٟ عؿط َٔ غبتُدل، ٚيعٌ أِٖ ٬ََح 

 2001ايتطٛض ايصٟ قاسب ٖصا املكطًح ٖٛ َهتب ا٫تكا٫ت ايعامل١ٝ ايصٟ أْؿ٧ يف عاّ 
ملتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ إىل قٝاغ١ ٚتٓػٝل ضغا٥ٌ إىل اؾُاٖرل ا٭دٓب١ٝ، ٚاييت يف اي٫ٜٛات ا

 . (2)تؿٌُ ٚنا٫ت ايبح ايسٚيٞ ٚامل٪غػ١ ايٛط١ٝٓ يًسميكطاط١ٝ

 

 

                                                      

، رسالة ماجدتيخ، جامعة زيج رياض ىاني، تقييػ الؽظيفة اإلعالمية لمدفارات العخاقية (0)
 .46، ص 7100كمية اإلعالم، األردن,  –وسط الذخق األ

كات، تجاعيات أحجاث سبتسبخ عمى الشعام الجولي، مقالة قانؽنية، متاح عمى د. نعام بخ  (7)
 السؽقع االلكتخوني:

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages   

 .07/07/7108ديارة لتاريخ ا     

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages
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 ادلطهب انثانث
 أهذاف انذبهىياضيت انشؼبيت

ؽتًف أٖساف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ بإطاضٖا غرل ايطزلٞ عٔ ايسبًَٛاغ١ٝ 
ايؿعب١ٝ تٗسف إىل قٝاّ ع٬قات َباؾط٠ بني ايؿعٛب بٛغا٥ٌ  ايطزل١ٝ، فايسبًَٛاغ١ٝ

. َٚٔ ٖصا املٓطًل ميهٓٓا إٔ ْػتٓتر ايعسٜس (1)ؾعب١ٝ ٦ٖٝٚات تعدل عٔ ايؿعب ٚإسػاغ٘
َٔ ا٭ٖساف ا٭غاغ١ٝ اييت تػع٢ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يتشكٝكٗا بؿهٌ عاّ، ٚميهٔ 

 -:اٯتٞإهاظٖا ب

عتدل ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٖٞ اؾٗس ايؿعيب ايصٟ ٜٗسف إىل :  تأ٫ّٚ : محا١ٜ سكٛم ا٫ْػإ
ايتأنٝس ع٢ً محا١ٜ سكٛم ا٫ْػإ َٔ خ٬ٍ احملافع١ ع٢ً نطا١َ ا٫ْػإ ٚسط١ٜ قطاضٙ َٔ 
أدٌ إسساخ ايتػٝرل ٚتطق١ٝ غًٛن٘ َٚعٗطٙ ايعاّ اىل داْب اػاٖات ايت١ُٝٓ يف ؾت٢ 

خ٬ٍ قٓٛاتٗا غرل ايطزل١ٝ ٚايذلنٝع ع٢ً قٛضٖا، ٚايػعٞ اىل تفعٌٝ املؿاضن١ ايؿعب١ٝ َٔ 
احملٝط بكسضات٘ ايبؿط١ٜ ٚإَهاْات٘ باعتباضٙ ايفاعٌ يف تٛدٝ٘ غٝاغاتٗا ايطاع١ٝ 

 .(2)يًُؿاضن١

:  تٗسف ايسبًَٛاغ١ٝ ٚاؿفاظ ع٢ً ت٬سِ ايٓػٝر ا٫دتُاعٞ (3): تععٜع فهط٠ املٛاط١ّٓاثاْٝ
٬سِ ْػٝر اجملتُع، ٚتفعٌٝ زٚض ايؿعٛب ايؿعب١ٝ إىل تععٜع فهط٠ املٛاط١ٓ ٚاؿفاظ ع٢ً ت

                                                      

 .73ؽجمي، مرجر سابق، ص عبج هللا فتحي عبج هللا خ د.(0) 
(2) Key People، public diplomacy، program description  

      http//www.bakerinstitute.org/ program 1.12.2018. 
(، وتعخف لغًة بأنيا كمسٌة مذتّقٌة مؼ Citizenshipتعخف السؽاطشة بالمغة اإلنجميدية )(3) 

عير فيو اإلندان، أما في اليؽنان القجيسة مرطمح الؽطؼ، والحي يعتبخ السكان الحي ي
فترشف بأنيا حٌق مؼ حقؽق اإلندان السجنية، وىحا ما أدى إلى اشتقاق اسسيا في 

أي السجيشة، وتعخف السؽاطشة اصطالحًا  Cityاليؽنانية، واإلنجميدية، والفخندية مؼ كمسة 
وبسؽجبيا يحرمؽن  بأنيا صفٌة يتسيد بيا األفخاد الحيؼ يعيذؽن عمى أرِض دولٍة ما،

عمى العجيج مؼ االمتيازات برفتيػ مؽاطشيؼ في دولتيػ. مؼ تعخيفات السؽاطؼ أيزًا 
حرؽل األشخاص عمى مجسؽعٍة مؼ الحقؽق العامة التي تزسؼ ليػ العير بحياٍة 

 =كخيسٍة في دولتيػ، والتي تحافظ عمى تؽفيخ ىحه الحقؽق ليػ، ومؼ أىسيا: الحق في
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يف قاٚي١ يتكشٝح ايتطٛضات اـاط١٦ ٚإهاز اؿًٍٛ يًُؿانٌ اييت عذعت عٔ سًٗا اؾٗات 
 .(1)ايطزل١ٝ

:  تػع٢ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ إىل يف اجملتُع املسْٞ ايفاع١ًثايجّا : ايتٛاقٌ َع ا٭ططاف 
يف اجملتُع املسْٞ َجٌ  ايفاع١ًٍ ا٫ططاف إسساخ ايتٛاقٌ ٚا٫تكاٍ َع غرل ايسٍٚ َٔ خ٬

املٓعُات غرل اؿه١َٝٛ ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚاؾُٗٛض ايعاّ، ٚايػطض ٖٛ ايتأثرل ع٢ً ْفٛش 
َٔ غرل ايسٍٚ َٚٔ ثِ يعب زٚض سٟٝٛ يف محا١ٜ َكاحل ايسٚي١ ٚايتكسٟ  ايفاع١ًاؾٗات 

 .(2)يًعٓاقط املٓاٖه١ ٚاملعاضن١

:  تٗسف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ إىل  ايعاّ َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ضابعّا : ايتأثرل ع٢ً ايطأٟ
تكسضٙ َٔ نتب َٚٓؿٛضات  ايذلنٝع ٚايتأثرل يف ايطأٟ ايعاّ َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚمبا

َٔ ْسٚات ٚقانطات ٖازف٘، تٗسف َٔ ٚضا٤ شيو نً٘ إىل ؼطٜو ايطأٟ ايعاّ  َٚا تٓعُ٘
 .(3)اؿه١َٛ أٚ نًُٝٗا َعّا يتأٜٝس َٛقفٗا مبا وكل شلا تأثرل ع٢ً

                                                                                                                              

العسل، والحق في السذاركة في الحياة الدياسية، كالتخشح لمسشاصب  التعميػ، والحق في=
الدياسية، والحرؽل عمى حق االنتخاب، والترؽيت، كسا أنيا تزسؼ لمسؽاطشيؼ التستع 

, خية االعتقاد الجيشي. د. مجج خزخبالحخيات الفخدية التي يكفميا دستؽر الجولة كح  
: نية, متاح عمى السؽقع االلكتخونيمقالة قانؽ  ,تعخيف السؽاطشة لغة واصطالحاً 

https://mawdoo3.com   08/3/7109تاريخ الديارة.     
يشعخ: د. عساد دمحم الحفيظ، الجبمؽماسية الثقافية بشاء وحزارة، الطبعة األولى، دار  (0)

 .37، ص 7108صفاء لمشذخ والتؽزيع، عسان، 
(2)Yaginder Sikand، public diplomacy.  

      http:/ www.contercurrents.org/us         
 .5/00/7108تاريخ الديارة      

دراسة  -بؽدردابؼ مشيخه، دور الجبمؽماسية غيخ الخسسية في تشفيح الدياسة الخارجية  (3) 
جامعة القدشطيشة مشتؽرى،  -رسالة ماجدتيخ، كمية الحقؽق  حالة الؽاليات الستحجة،

 .74، ص 7119الجدائخ، 

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
http://www.contercurrents.org/us
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تٗسف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ إىل تععٜع أٚيٜٛات ايػٝاغ١  خاَػّا : تععٜع ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ :
ٛاض بني ٚايتأثرل ع٢ً قاْعٞ ايكطاض ٚتٛغٝع اؿد١ٝ َٔ خ٬ٍ فِٗ قهاٜا اؾُاٖرل اـاض

 .(1)ْٚعطا٥ِٗ يف اـاضز املٛاطٓني َٚ٪غػات ايسٚي١

 ادلبحث انثاني
 دواث انذبهىياضيت انشؼبيت وأضاضها انقانىنيأ

ا٭ٍٚ أزٚات ايسبًَٛاغ١ٝ غٛف ْكػِ ٖصا املبشح إىل َطًبني ، ْتٓاٍٚ يف املطًب 
، ثِ ْتططم يف املطًب ايجاْٞ إىل ا٭غاؽ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ ملُاضغ١ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ
 .ايؿعب١ٝ

 ادلطهب األول
 انشؼبيت انذبهىياضيت أدواث

س ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ع٢ً فُٛع١ َٔ اشل٦ٝات ٚاجملُٛعات اييت تعتدلٖا تعتُ      
أغاغٝات ايعٌُ ايؿعيب، ٚاييت تػع٢ َٔ خ٬شلا إىل تٛظٝفٗا يف تطٜٛط ا٫ْؿط١ ٚايفعايٝات 
يتشكٝل أٖسافٗا ػاٙ قه١ٝ َع١ٓٝ، ٖٚصٙ اشل٦ٝات ٚاجملُٛعات  تتعسز ٚتتٓٛع سػب 

يتهٜٛٓات ٚايتٓعُٝات ٚا٫ؼازات ايؿعب١ٝ، َجٌ اؼاز طبٝع١ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني تًو ا
ايُهتاب ٚايفٓاْني ٚايكشفٝني ٚايفطم ايف١ٝٓ ٚايطٜان١ٝ ٚٚفٛز ايؿباب ٚايعُاٍ ٚاملعاضعني، 

عتباضٖا ايك٠ٛ اؿكٝك١ اييت زات ٚايطٚابط امل١ٝٓٗ ٚايؿعب١ٝ باٚكتًف املٓعُات ٚا٫ؼا
عًُٗا ايفاعٌ يف اجملتُع، ٚإ ٖصٙ اشل٦ٝات  تػتٓس عًٝٗا ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف أزا٤

غاُٖت  ٛضٖا خ٬ٍ فذلات ظَٓٝ٘ َتعاقب١ميهٔ سكطٖا يتعسزٖا ٚتط ٚاجملُٛعات ٫
دٝا يف تطٜٛطٖا، ١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚا١َٝٓ٫ ٚايتهًٓٛايعطٚف ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع

خ٬شلا ٖصٙ اشل٦ٝات ٚع١ًٝ غٛف ْكػِ ٖصا املطًب اىل ث٬ث١ فطٚع  ض٥ٝػ١ٝ ْتٓاٍٚ َٔ 
 -:تٞا١ُٖٝ٫ ٚايسٚض ايفاعٌ، ٚفكّا يٰسػب 

 

                                                      

 ,اإلسكشجرية ,دار الفكخ الجامعي ,الجبمؽماسية في زمؼ الخقسية ,د. الديج أبؽ عطية (0)
 .031, ص 7108
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 انفرع األول
 ينظًاث اجملتًغ ادلذني

ؿهٌ إشا ناْت َٓعُات اجملتُع املسْٞ عٓس أغًب ايباسجني ٚاملدتكني، ت
از١ٜ يًبًس، فإْٗا يف املطاسٌ ا٫ْتكاي١ٝ يًسٍٚ اييت عتٝايػًط١ اـاَػ١ يف ايعطٚف ا٫

ب ايساخ١ًٝ، قس تؿهٌ ايعٓكط ايجاْٞ ٚضمبا ا٭ٍٚ يٓذاح ايعسٜس َٔ املٗاّ دتاستٗا اؿطٚا
اييت تٗسف إىل ؼكٝل ايػًِ ايساخًٞ بني املهْٛات اييت تكاتًت فُٝا بٝٓٗا، إش أثبتت 
ايعسٜس َٔ ايتذاضب ٚاملبازضات ايسٚي١ٝ ٚايٛط١ٝٓ اـاق١ ببٓا٤ ايػ٬ّ ايساخًٞ يف بعض 

تػعٝٓات ايكطٕ املانٞ، أ١ُٖٝ ٚنطٚض٠ َؿاضن١ اجملتُع ايبًسإ، ٫غُٝا بعس َٓتكف 
دتُاع١ٝ، طغٝد٘ بني ايكٛاعس اجملتُع١ٝ ٚا٫املسْٞ َع ايفاعًني ايطزلٝني يف تععٜع ايػًِ ٚت

، ا٭َط ايصٟ زفع 2001ٚضٚاْسا عاّ  1998نُا ػ٢ً شيو يف َبازضات ايػ٬ّ يًبٛغ١ٓ عاّ 
ٖتُاّ املتعاٜس مبٓعُات ٚايعسٜس َٔ ايسٍٚ إىل ا٫ ا٭خط٣ با٭َِ املتشس٠ ٚاملٓعُات ايسٚي١ٝ

اجملتُع املسْٞ ٚزعُٗا ٚأؾطانٗا َعٗا يف َؿاضٜع ايػًِ ٚتععٜعٙ، ٚيف ٖصا ايكسز أٚنح 
، بأْ٘ يف ايهجرل َٔ اؿا٫ت متتًو املٓعُات املصنٛض٠ 2003ا٭َني ايعاّ يٮَِ املتشس٠ يف 

. تعتدل ا٫ؼازات ٚايٓكابات ٚاييت ٜتِ (1)ّقسضات أنجط َٔ ايؿطنا٤ ا٫َخطٜٔ يبٓا٤ ايػ٬
تؿهًٝٗا َٔ قبٌ مجاعات َٓع١ُ غرل سه١َٝٛ، ٜٚػتُط ٚدٛزٖا أَسّا ط٬ّٜٛ زٕٚ ؼسٜس 
َس٠ يٛدٛزٖا، بككس مماضغ١ ْؿاط قسز َٚعًّٛ غًفّا، ٚؼكٝل غطض َباح َٚؿطٚع غرل 

ت ٚايٓكابات، اَا غطض ايطبح، ٚإٔ ٜتُهٔ ايٓاؽ َٔ ا٫ْهُاّ إىل عه١ٜٛ ٖصٙ ا٫ؼازا
اؾُعٝات ٚاييت شلا ْفع ادتُاعٞ َتؿعب، ٫غُٝا يف َػا٥ٌ ايعًِ ٚايدل ٚاٱسػإ، فٗٞ 

ضا٥٘ ع٢ً ٚد٘ مجاعٞ تعاْٚٞ، ٖٚصٙ ايٓكابات تعبرل ايعًُٞ عٔ افهاض اٱْػإ ٚآٚغ١ًٝ يً
ٚاؾُعٝات ٚا٫ؼازات تهِ عسز َٔ ا٫ؾدام ًٜتفٕٛ سٍٛ أٖساف َطغ١َٛ ٜعًُٕٛ غٜٛا 

٢ ؼكٝكٗا، فإشا ناْٛا ٜتبعٕٛ سطف١ أٚ ١َٓٗ َع١ٓٝ زلٝت ْكاب١ َجٌ ْكاب١ ا٭طبا٤ عً
ٚاملٗٓسغني ٚاحملاَني ٚاملعًُني، ٚإشا ناْٛا كتًفني يف املٗٔ َٚتفكني يف ايػطض أٚ 
اشلسف زلٝت مجع١ٝ، أَا ا٫ؼازات ٚايطٚابط نا٫ؼازات ايٓػا١ٝ٥ ٚاؼاز احملاَني ايعطب 

                                                      

دراسة  –شيخ مؽسى أحسج ديؽالي، دور مشعسات السجتسع السجني في بشاء الدالم  (0)
كمية  –، رسالة ماجدتيخ، جامعة دىؽك 7104-7103سيل نيشؽى لمفتخة ميجانية في 

 .5، ص 7105القانؽن والعمؽم الدياسية، 
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فهًٗا  .ٚايفٓاْني ٚا٫ؼازات ايعُاي١ٝ ٚايط٬ب١ٝ ٚايطٚابط امل١ٝٓٗ ا٭خط٣ ٚاؼازات ا٫زبا٤
َٚٔ فٛم َٓابطِٖ ٜتِ تكاٍ باؾُاٖرل ب١ٝ متتًو ايكسض٠ ع٢ً ايتشطى ٚا٫تٓعُٝات ؾع

. ٚػسض اٱؾاض٠ إٔ ٖصٙ ايدلاَر تهعٗا ايتؿه٬ٝت امل٪غػ١ٝ (1)تكاٍ ايؿعيبايتفاِٖ ٚا٫
ايٓؿاط ايؿعيب، ٚيف ٖصا ايكسز ظٗطت ايعسٜس َٔ امل٪غػات املدتًف١ اييت ٜٓبجل َٓٗا 

ايؿعب١ٝ اييت تػع٢ إىل ٚنع بطاَر ملُاضغات ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ 
  -:(2)املجاٍ ٚيٝؼ اؿكط

: ٜعتدل فًؼ ايكساق١ ايؿعب١ٝ ايعاملٞ َ٪غػ١ أ٫ّٚ : فًؼ ايكساق١ ايؿعب١ٝ ايعاملٞ
يف ايػٛزإ ٚايكا٥ِ ع٢ً قاعس٠ ؾعب١ٝ ٜػتٓس ع١ًٝ يف  1955اّ أ١ًٖٝ ؾعب١ٝ مت تأغٝػٗا ع

ٚنع فُٛع١ َٔ ايدلاَر يتععٜع ٚتفعٌٝ ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ. ٚاييت تػع٢ يتُتني أٚاقط 
ايتٛاقٌ َع بًسإ ايعامل عٔ ططٜل ايتبازٍ ايجكايف ٚايعٜاضات املتبازي١، مما أز٣ إىل تعطف 

ايعاّ ايعاملٞ يف املٓعُات ايؿعب١ٝ زاخٌ ايسٚي١  ؾعٛب ايعامل ببعهٗا ايبعض ٚنػب ايطأٟ
 .(3)يتأٜٝس قهاٜاٖا ٚتكسِٜ ايعٕٛ يبٓا٤ غٝاغاتٗا ايعا١َ

يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ  2001ايصٟ أْؿ٧ يف عاّ  تكا٫ت ايعامل١ٝ:ثاّْٝا : َهتب ا٫
ايبح ايسٚيٞ ٜٗسف إىل قٝاغ١ ٚتٓػٝل ضغا٥ٌ إىل اؾُاٖرل ا٭دٓب١ٝ، ٚاييت تؿٌُ ٚنا٫ت 

 .(4)ٚامل٪غػ١ ايٛط١ٝٓ يًسميكطاط١ٝ

                                                      

تفاقيات الجولية والتذخيعات ، حخية الخأي والتعبيخ في ضؽء االد. خالج مرطفى فيسي (0)
رية، االسكشج –الؽطشية والذخيعة االسالمية وجخائػ الخأي والتعبيخ، دار الفكخ الجامعي 

 .39، ص 7107
 .03عمي يؽسف الذكخي، مرجر سابق، ص  د.(7) 
مجمذ الرجاقة الذعبية العالسية، دور الجبمؽماسية الذعبية في الدياسة الخارجية، متاح  (3)

  http://ciPF-sd.org/extpol.ar.ht عمى السؽقع االلكتخوني:
                                                    .07/00/7108تاريخ الديارة      
، 7115، 4عباس مرطفى، أضؽاء عمى الجبمؽماسية الذعبية، السجمة الدؽادنية، العجد  (4)

 .006ص 



 (22( ، السنة )87( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

133 

ايصٟ قاّ بتعني َتشسثني َٔ ايػفطا٤ يف اـاضز : ثايجّا : اجملًؼ اٱغ٬َٞ ا٭َطٜهٞ يًتفاِٖ
عٝح هطٟ فٝٗا ايتفاعٌ بني َٛاطين اي٫ٜٛات املتشس٠  ٚاؿسٜح عٔ سٝا٠ املػًُني،

 .(1)١ُا٭َطٜه١ٝ َٚٛاطٓني َٔ ايبًسإ شات ا٭ق١ًٝ املػً

 انفرع انثاني
 انشخصياث انبارزة

غاؽ َٔ ايؿدكٝات ايباضظ٠ شات ايتأثرل ايهبرل ع٢ً ٖٚٞ فُٛع١ َه١ْٛ با٭
املػت٣ٛ ايسٚيٞ، نايػٝاغٝني ايػابكني ٚاملٛظفني ايسٚيٝني ايػابكني ٚايفٓاْني ٚاملفهطٜٔ 

. (2)ٱْػا١ْٝٚايطٜانٝني ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بعًُٝات ايتدلع ٚايتٛع١ٝ يتشكٝل أٖساف ؽسّ ا
دتُاعٞ ٚايجكايف ٚايٛطين ٚايكَٛٞ ايباضظ٠ ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ ٚا٫ ٚتعتدل ايؿدكٝات

ٚايسٜين، َٔ أِٖ ا٭ططاف ا٫غاغٝني يف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٚاييت يعبت زٚض ايٛغٝط 
ق١ًُٝٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚا٫َج١ً نجرل٠  خاق١ بعس أسساخ اٜس يف سٌ ا٫ظَات ايسٚي١ٝ ٚا٫ٚاحمل

١ُٖٓٝٚ ايٓعاّ ا٫َطٜهٞ ع٢ً ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚسطب٘ نس  2001ازٟ عؿط َٔ غبتُدل اؿ
ٝين ٚزخٍٛ ٚغطا٤ كطاع ا٫غطا٥ًٝٞ نس ايؿعب ايفًػطافػاْػتإ ٚايعطام، ٚتعاٜس اي

ميجًٕٛ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف سٌ ايٓعاعات بططم ايػ١ًُٝ َٔ اؾاْب ايفًػطٝين، ٚست٢ 
ت غٝاغ١ٝ ٚزٚي١ٝ يف اظ١َ ايط٥ٝؼ ايػٛزاْٞ عُط يف قه١ٝ ايػٛزإ ٚتسخٌ ؾدكٝا

ايبؿرل. ٚنإ أخطٖا ع٢ً املػت٣ٛ ايعطبٞ، سٌ قه١ٝ ايؿعب ايًبٓاْٞ )أظ١َ ايٓفاٜات( 
غتكاي١ غعس اؿطٜطٟ َٔ َٓكب٘، ١ ايؿعب١ٝ يف سٌ تًو ا٫ظ١َ بعس اٚاييت يعبت ايسبًَٛاغٝ

َجٌ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ  ١ُني ايؿعب ايًبٓاْٞ ٚايسٍٚ ايساعٚايصٟ يعب زٚض ايٛغٝط ب
ٚسٌ تًو ا٫ظ١َ بططم ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ، َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ايكعٝس ايعطام، ٚمياضؽ 

 يؿعب١ٝ باعتباض ي٘ قاعسٙ مجاٖرل١ٜايػٝس َكتس٣ ايكسض زٚضّا َعدلّا عٔ ايسبًَٛاغ١ٝ ا
ٚؼػني َٓار  ٚاغع٘ يف ايعطام ٚايصٟ ميجٌ َطدعّا زّٜٓٝا، ٚقس نإ ي٘ زٚض يف تططٝب

ايع٬قات َع املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ بعس ايفتٛض بايفذل٠ ا٫خرل٠ بعس ا٫تٗاَات املتكاعس٠ 
                                                      

 السجمذ اإلسالمي األمخيكي لمتفاىػ، متاح عمى السؽقع االلكتخوني:  (0)
    ((www.opendialogue.org07/00/7108الديارة  ، تاريخ. 

(2) Isolda Agazzi،Les ONG dans le systeme onusien-vers un 

partenariat multi-acteurs? Revue de geostrategique n16.mais 

2007،p136. 

http://www.opendialogue.org/
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بني ايبًسٜٔ ٚاييت اْتٗت ملس٠ غٓٛات بكطع ايع٬ق١ ايسبًَٛاغ١ٝ ٚايكٓك١ًٝ ٚست٢ ايتذاض١ٜ، 
بني ايبًسٜٔ ملا  ٚنإ يعٜاض٠ ايػٝس َكتس٣ ايكسض ايتأثرل ايباضظ يف أعاز٠ ايع٬قات ايطزل١ٝ

نإ يسٚض ايٛغٝط ايصٟ قاّ بتكطٜب ٚدٗات ايٓعط ٚسٌ ا٫ظ١َ ايػٝاغ١ٝ بططم ايسبًَٛاغ١ٝ 
. َجٌ ٖصٙ ايؿدكٝات اييت شلا قس٣ ؾعيب يف بًساْٗا تعس  أزٚات غرل ضزل١ٝ (1)ايؿعب١ٝ

ِ  يًسعا١ٜ يًبًس ايصٜٔ ٜتشسثٕٛ عٓٗا ٜٚطفعٕٛ َٔ َهاْتٗا َٔ خ٬ٍ قٝاَِٗ متجٌٝ بكفاتٗ
ايس١ٜٝٓ، ٚتعين ايسٍٚ يف أٜآَا ٖصٙ بإضغاٍ َجٌ ٖ٪٤٫ املبعٛثني غرل ايطزلٝني  ايع١ًُٝ أٚ

. ٚمٔ ْط٣ إ ا٫َج١ً  (2)شلا، ٫ٚ ؾو إٔ لاسِٗ ىسّ أٖساف زٚشلِ َٚكاؿٗا باـاضز
نجرلا ع٢ً إٜفاز َجٌ ٖ٪٤٫ املبعٛثٕٛ يف ا٫ٚغاط ايس١ٜٝٓ، أَجاٍ ضداٍ ايسٜٔ َٔ ا٭ظٖط 

طٜف يف َكط ٚايصٜٔ ميجًٕٛ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف ا٫ٚغاط ايعطب١ٝ ٚا٫غ١َٝ٬ يسٚضِٖ ايؿ
ت ايعطق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚخاق١ ا٫قباط ايصٜٔ ظَات ٚا٫ؾهايٝات اـاق١ با٭قًٝايف سٌ ا٫

ٜتعطنٕٛ بني فذل٠ ٚاخط٣ اىل ٖذُات اضٖاب١ٝ َٓع١ُ َٔ قبٌ مجاعات خاضد٘ عٔ ايكإْٛ، 
 قُس عًٞ ن٬ٟ يف مماضغ١ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ، عًٝٗا أقسّ اييت ْػا١ْٝاٱ املٛاقف َٚٔ
 ضعاٜا عٔ يٲفطاز قاٚي١ يف، ايطاسٌ ايعطاقٞ ايط٥ٝؼ يًكا٤ َبازضت٘ أبطظٖا، َٚٔ بٌ

 طًب ع٢ً ايٓعاّ ايػابل ضز ٚنإ .1990 عاّ يًهٜٛت ايعطاقٞ ايػعٚ خ٬ٍ اعتكًٛا أَطٜهٝني
. إٔ يًُطأ٠ زٚضّا (3)بػساز يف ا٭َطٜهٝني املعتكًني عٔ اٱفطاز ٢عً ٚٚافل إهابٝا، عًٞ قُس

أغاغّٝا َِٚٗ يف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ، ٚايصٟ أقبشت تًعب زٚضا ٖاَا يف اجملتُع  ٚاؿٝا٠ 
ايػٝاغ١ٝ ٚفطٜات اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ  ٚشيو يف إطاض املٓعُات ايٓػا١ٝ٥ ٫غُٝا زاخٌ 

ِ يف إثطا٤ ايتفاِٖ بني ايؿعٛب َٔ خ٬ٍ تبازٍ ٚفٛز ايبًسإ ايٓا١َٝ اييت أنشت تػاٖ
ايٓػا٤ يف امل٪متطات َٚٓاقؿ١ ا٭ٖساف املتعًك١ باملطأ٠ َٚؿاضن١ ٚفٛز َٔ بًسإ أخط٣، 

                                                      

     : , متاح عمى السؽقع االلكتخونيتفاقػ أزمة الشفايات فى لبشان ,مقالة (0)
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1318856   
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زيارة السالكػ دمحم عمي كالي لمعخاق مسارسة دبمؽماسية غيخ رسسية، متاح عمى السؽقع  (3)

 االلكتخوني :
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يصيو تعٌُ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ع٢ً اغتػ٬ٍ ٖصا ايسٚض يتععٜع ايع٬قات ايجكاف١ٝ بني 
يكصايف يف نػط اؿكاض اؾٟٛ ع٢ً َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو، زٚض عا٥ؿ١ ا .كتًف ا٭َِ

ايعطام، َٔ خ٬ٍ ظٜاضتٗا املٝسا١ْٝ اىل اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ ايػابك١ ٚاييت متجٌ زٚضّا باضظّا 
 يف بػساز إىل د١ٜٛ ضس١ً أٍٚ يف ايًٝيب ايٛفس تطأغت سني 2000 يًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ عاّ

املتشس٠،  ا٭َِ ٛاغط١ب ،1990 َٓص ايعطام ع٢ً املفطٚض اؾٟٛ اؿعط يهػط ٚانح ؼس
 أْؿأت فكس ايػٝاغ١ٝ ٚخطاباتٗا تسخ٬تٗا ٜدلض غٝاغٞ َٓكب أٟ يعا٥ؿ١ خاق١ّ يٝؼ

 مجع١ٝ إىل بعس فُٝا َػُاٖا غرلت ٚاييت اـرل١ٜ عا٥ؿ١ مجع١ٝ زلتٗا مجع١ٝ غرل سه١َٝٛ
ٔ ٚوتػب يًف .(1)يف مماضغ١ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ شلا َٓدلّا يٝهٕٛ ،"اـرل١ٜ ٚاعتكُٛا"

ٚايجكاف١ٝ  زٚض َِٗ ٚفاعٌ يف مماضغ١ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ َٔ خ٬ٍ ايفٓاْات ايعطبٝات، 
 نُٔ َط٠ َٔ انجط ايعطام ظاضت َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو ظٜاض٠ ايفٓا١ْ ضغس٠ إىل ايعطام ٚاييت

 املتشس٠ اي٫ٜٛات فطنت٘ ايصٟ اؿكاض خ٬ٍ املٓهٛبني ايعطاقٝني ا٭طفاٍ ؾعب١ٝ يسعِ ؾ١ٓ
 .(2)ايعطام ع٢ً

 انفرع انثانث
 ادلنظًاث انذونيت غري احلكىييت

قاضت املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ ايّٝٛ ٚاسسٙ َٔ أبطظ ايفاعًني ايسٚيٝني، 
بتأثرل َٔ تطٛض ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ اؿسٜج١، فع٢ً ايكعٝس اٱْػاْٞ أقبح ايعامل ٜؿٗس 

ٚنٌ عٛاٌَ ايفطق١ ايتكًٝس١ٜ  تهآَّا نبرلّا َٔ كتًف ايؿعٛب بػض ايٓعط عٔ اؾٓػٝات
املب١ٝٓ ع٢ً ا٭غؼ ايعطق١ٝ أٚ ايس١ٜٝٓ أٚ ايًػ١ٜٛ، ٚقس أز٣ ٖصا ايتأثرل إىل اتػاع ْؿاط 
ٖصٙ املٓعُات يف مجٝع ايسٍٚ ضغِ إٔ دصٚضٙ غايبا َا تهٕٛ أَطٜه١ٝ أٚ أٚضب١ٝ، ٚظٜاز٠ 

                                                      

يمقبيا شعبيا بـ"كمؽديا شيفخ"، مقالة قانؽنية،  يليبيا األولى: عائذة القحاف أحسج بخاء، سيجة(0) 
 ، متاح عمى السؽقع االلكتخوني: 7100مجمة اليؽم الدابع. 

    https://www.youm7.com/story/2011/8/22/  07/00/7108تاريخ الديارة. 
مخأة عخبية كدخت حرار العخاق بطائخة مرخية في أرض بغجاد، انة رغجة: أنا أول الفشا(7) 

 متاح عمى السؽقع االلكتخوني: 
https://www.youtube.com/watch?v=udHafXCfRBU    

  07/00/7108تاريخ الديارة      

https://www.youm7.com/story/2011/8/22/
https://www.youtube.com/watch?v=udHafXCfRBU
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ا٫ت اؿٝا٠ ع٢ً ا٫ْتؿاض ايٛاغع فإٕ تًو املٓعُات ايّٝٛ سلًت بٓؿاطاتٗا ناف١ ف
سٝح مت إسكا٤  1998إىل غ١ٓ  1960اٱْػا١ْٝ ست٢ تهاعف عسزٖا أضبع َطات َٔ غ١ٓ 

َٓع١ُ غرل سه١َٝٛ، ٚمل ٜهٔ ٖصا ا٫ظزٜاز اعتباطّا ٚإمنا ٖٛ تعاٜس ٜطافك٘ ق٠ٛ يف  15965
ٜهاز ىطز  . ٫(1)يف ايعسٜس َٔ امل٪متطات ايسٚي١ٝ يتأثرل، سٝح قاضت شلا ايٝس ايطٛيٞا

املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ عٔ أسس اجملا٫ت ا٫ضبع١ ا٫غاغ١ٝ "ايتهأَ  ْؿاط
ايسٚيٞ": َٔ زفاع عٔ سكٛم اٱْػإ، ٚأؾٗط املٓعُات ايعا١ًَ يف ٖصا اجملاٍ َٓع١ُ ايعفٛ 
ايسٚي١ٝ يف غعٝٗا ايسا٥ِ ملٓاٖه١ ايتعصٜب ٚاؿس َٔ اغتدساّ عكٛب١ اٱعساّ، ٚشيو ؾإٔ 

ٚمناشز  ػاعس٠ اٱْػا١ْٝ يف ساي١ ايطٛاض٨ٚتـ أٜهّا، ٚتكسِٜ املَٓع١ُ َٖٝٛٔ ضاٜتؼ ٚ
غرل اؿه١َٝٛ ايعا١ًَ يف ٖصا اجملاٍ نجرل٠ أُٖٗا، ايًذ١ٓ ايسٚي١ٝ يًكًٝب ا٭محط َٚٓع١ُ 

ٜٚهاف إىل اجملا٫ت ايػابك١ فاٍ محا١ٜ ايب١٦ٝ اييت ظاز ا٫ٖتُاّ ايّٝٛ  .أطبا٤ ب٬ سسٚز
فاظ عًٝٗا ايب١٦ٝ َٔ ايتًٛخ ٚمحا١ٜ طبك١ ا٭ٚظٕٚ ٚمحا١ٜ بٗا ٚمبؿه٬تٗا املدتًف١ ناؿ

..، ٖٚصٙ اجملا٫ت ٚغرلٖا نجرل، قاضت َٝازٜٔ عٌُ يًُٓعُات .ا٭ْٛاع املعطن١ ي٬ْكطاض
ٚتأتٞ َٓع١ُ ايػ٬ّ ا٭خهط يف َكس١َ تًو املٓعُات ْعطا يٓؿاطاتٗا  .غرل اؿه١َٝٛ

ايٓػب١ جملاٍ زعِ ايت١ُٝٓ إش إٔ ٖٓايو املؿطف١ يف فاٍ محا١ٜ ايب١٦ٝ، ٚايؿإٔ ْفػ٘ ب
ايعسٜس َٔ املٓعُات اييت تعٌُ يف فا٫ت َهافش١ ايفكط ٚتكسِٜ قطٚض قػرل٠ ملٛاطين 
ايسٍٚ ا٭نجط فكطّا َٔ أدٌ ؼػني َػت٣ٛ َعٝؿتِٗ، ٚيعٌ اؾٗط تًو املٓعُات َٓع١ُ 

OXFAMأٚنػفاّ 
يت تتدصٖا . ٜعتدل خدلا٤ املٓعُات ايسٚي١ٝ أسس أِٖ اشل٦ٝات اي(2)

ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ملا متتًو َٔ خدل٠ عاي١ٝ، َٚٔ ا٫َج١ً ع٢ً شيو خدلا٤ املٓعُات 
ايسٚي١ٝ نا٭َِ املتشس٠ ٚٚنا٫تٗا املتدكك١ َٔ ا٫قتكازٜني ٚا٫دتُاعٝني ٚايفٓٝني 
ٚغرلِٖ، فٗ٪٤٫ اـدلا٤ ٜتشسثٕٛ أثٓا٤ أزا٥ِٗ ٭عُاشلِ يف ايكهاٜا املدتًف١، ٜٚٓكًٕٛ 

أٚ باَخط ٚد١ٗ ْعط زٚشلِ سٍٛ كتًف ايكهاٜا احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ ٜٚهٕٛ شلِ تأثرل بؿهٌ 
ندِ ع٢ً ايطأٟ ايعاّ قس ٜفٛم تأثرل بعض ايػفطا٤، يصيو ع٢ً املُجًني ايسبًَٛاغٝني 

                                                      

د. كخام دمحم األخزخ، الجبمؽماسية غيخ الحكؽمية بيؼ حجاثة السفيؽم وفعالية التأثيخ،  (0)
 .36، ص 7105خ، العجد الثالث عذ  –بحث مشذؽر، مجمة دفاتخ الدياسة والقانؽن 

 .43-47كخام دمحم األخزخ، السرجر نفدو، ص  د.(7) 



 (22( ، السنة )87( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

131 

ايعٌُ ع٢ً تٓػٝل دٗٛز ٖ٪٤٫ املبعٛثني ٚتٛدِٝٗٗ مبا ٜتفل َٚكاحل بًساِْٗ َٔ خ٬ٍ 
 . (1)ا٫تكاٍ املػتُط بِٗ

 ادلطهب انثاني
 األضاش انقانىني انذويل نهذبهىياضيت انشؼبيت

إٕ زضاغ١ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٚأغاغٗا ايكاْْٛٞ يف إطاض ايكإْٛ ايسٚيٞ تهؿف 
عٔ أ١ُٖٝ ايسٚض ايصٟ أزت٘ ٖصٙ ايعاٖط٠ يف ايتأثرل يف ايعٌُ ايسبًَٛاغٞ ايتكًٝسٟ، إىل اؿس 

طاض ايكإْٛ ايسبًَٛاغٞ ايعاّ عٔ إٔ ٖٓاى ايصٟ بات ايهجرل َٔ املدتكني ٜتشسخ يف إ
هٛظ  ؼ٫ّٛ سكٝكّٝا يف ايهجرل َٔ املفاِٖٝ ايتكًٝس١ٜ ايطاغد١ يف ايسبًَٛاغ١ٝ ايطزل١ٝ اييت ٫

َٓاقؿتٗا أٚ ايتؿهٝو بٗا إىل ٚنع باتت فٝ٘ تًو املفاِٖٝ نعٝف١ أَاّ ؼسٜات ٚاٖساف 
ايفطع ا٫ٍٚ  ٜتهُٔ عنياملطًب اىل فطِ ٝكػت ، ٖٚصا ٜكٛزْا اىل(2)ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ

إىل اغاؽ  فٓتططم ب٘ ايفطع ايجاْٞ اَا ايسٚي١ٝ، ١أغاؽ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف ايؿطع
 .تفاقٝات ٚامل٪متطات ايسٚي١ٝيف ا٫ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ 

 انفرع االول
 انذونيت انشرػت يف انشؼبيت انذبهىياضيت أضاش

ع ايصٟ ٜهِ عسزّا ق٬ًّٝ َٔ ايسٍٚ اييت تٛدس يف مل ٜعس اجملتُع ايسٚيٞ شيو اجملتُ
غتتبعت قٝاّ َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ أظٗطت تٛغعّا نبرلّا ٚاسس٠، بٌ إٔ املطس١ً اييت ا قاض٠

غتك٬شلا ٚزخٛشلا ٚاقع َع سكٍٛ عسز نبرل َٔ ايسٍٚ ع٢ً ا يف ْطام أعها٤ ٖصا اجملتُع،
. ٚيكس (3)َاتايتعػاب اؿكٛم ٚؼٌُ ا٫يٞ نأؾدام زٚي١ٝ شلا ايكسض٠ ع٢ً انتايتعاٌَ ايسٚ

لح أْكاض َبسأ ايعامل١ٝ يف ؼكٝل أس٬َِٗ اييت طاملا ْازٚا بٗا سكبّا ط١ًٜٛ، ست٢ غسا 

                                                      

 .70مرجر سابق، ص  زياد صبحي دمحم الغخيد، (0)
د. عبج مجيج حسادي العيداوي، العالقات الجبمؽماسية ودورىا في حل السشازعات الجولية،  (7)

 .34، ص 7105دار الفكخ الجامعي، االسكشجرية، 
الجبمؽماسية متعجدة السدارات مشيج مشعؽماتي  ,لدفيخ جؽن ماكجونالجاد. لؽيذ ديامؽنج و  (3)

سؽريا  ,دار الفخقج لمطباعة والشذخ والتؽزيع ,عبج الكخيػ ناصيف ,نقمو إلى العخبية ,لمدالم
 .7107 ,دمذق –



 القانؽني لمجبمؽماسية الذعبيةاإلطار 

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

131 

ايعامل ايّٝٛ أؾب٘ بايكط١ٜ ايكػرل٠ اييت ػتُع أططافٗا املذلا١َٝ بهٌ غٗٛي١ ٜٚػط، ٚمل تعس 
يعاملٞ، ست٢ غست ايهجرل َٔ ايكهاٜا شات ايطابع ايٛطين مبععٍ عٔ تأثرل احملٝط ا

ٜتعًل َٓٗا  ايكهاٜا تعس مبجاب١ َؿذلى عاملٞ ػتُع سٛي٘ َععِ ايسٍٚ ٚبؿهٌ خام َا
ع ٝطػإ، ٚمل ٜعس اجملتُع ايسٚيٞ ٜػتظَات ايسٚي١ٝ اـاق١ بايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ ٚسكٛم اٱْبا٭

ايسٍٚ ٚسسٖا  إٔ ٜٓععٍ عٔ قٝط١ ايٛاغع ايصٟ ميتس يٝؿٌُ نٌ أضدا٤ املعُٛض٠، ٚمل تعس
تؿاضى يف إزاض٠ ايؿإٔ ايعاملٞ، بٌ تعاظُت أ١ُٖٝ املٓعُات ايسٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ ع٢ً 
ايكعٝس ايسٚيٞ، اىل اؿس ايصٟ أقبشت مبجاب١ ايؿطٜو ايٓادح يف إزاض٠ ايهجرل َٔ املًفات 

ٕ يف . سطقت ا٭َِ املتشس٠ ع٢ً ٚنع املباز٨ ٚاملجٌ ايعًٝا اييت دا٤ بٗا اٱع٬(1)ايسٚي١ٝ
قٛايب قا١ْْٝٛ عٔ ططٜل املٛاثٝل ٚاملعاٖسات ايسٚي١ٝ املًع١َ سٝح غعت داٖس٠ إىل إزَاز 
سكٛم اٱْػإ يف أطط قا١ْْٝٛ بٗسف تأنٝس ايػطض املطدٛ ٚا٫عذلاف بإٔ ايهٗا١َ اٱْػا١ْٝ 

. (2)1966ٖٞ أغاؽ ايػًِ ٚايعسٍ ٖٚهصا أقسضت ايعٗسٜٔ ايسٚيٝني ؿكٛم اٱْػإ يف عاّ 
شيو فإٔ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ػس أغاغٗا ايكاْْٛٞ يف ايؿطع١ ايسٚي١ٝ املته١ُٓ ٚع٢ً 

اٍٚ نٌ ٚاسس٠ َٓٗا ع٢ً اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ ٚايعٗسٜٔ ايسٚيٝني , يصيو غٓتٓ
 تٞ :سسا, ٚناٯ

ٕ : إٕ زٜباد١ ا٫ع٬(3)اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ أ٫ّٚ : ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف إطاض
از٨ ١َُٗ ٚضاغد٘ ع٢ً تفعٌٝ زٚض ايؿعٛب يف محا١ٜ سكٛم ٚسطٜات ا٫ْػإ،  بدا٤ت مب

 -ٚشيو َٔ خ٬ٍ :

                                                      

 –وسام نعست إبخاهيػ دمحم الدعجي، تذخيع القانؽن الجولي، أطخوحة دكتؽراه، كمية الحقؽق  (0)
 .076-075، ص 7100السؽصل، جامعة 

نغػ لقسان دمحم الحيالي، الحساية الجولية لمحق في التشسية، السكتب الجامعي الحجيث،  (7)
 .84، ص 7107اإلسكشجرية، 

إن اإلعالن العالسي لحقؽق اإلندان وثيقة  تاريخية ىامة في تاريخ حقؽق اإلندان  (3)
ثقافية مؼ جسيع أنحاء العالػ، صاغو  مسثمؽن مؼ مختمف الخمفيات القانؽنية وال

ن كانؽ  01قؽق اإلندان في باريذ في واعتسجت الجسعية العامة اإلعالن العالسي لح
ألف بؽصفو أنو السعيار السذتخك الحي  707بسؽجب القخار  0948األول/ ديدسبخ 

 =يشبغي أن تدتيجفو كافة الذعؽب واألمػ وىؽ يحجد ولمسخة األولى حقؽق اإلندان
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ملا نإ ا٫عذلاف بايهطا١َ املتأق١ً يف مجٝع أعها٤ ا٭غط٠ ايبؿط١ٜ ٚعكٛقِٗ 
ٚملا نإ َٔ اؾٖٛطٟ تععٜع  .املتػا١ٜٚ ايجابت١ ٖٛ أغاؽ اؿط١ٜ ٚايعسٍ ٚايػ٬ّ يف ايعامل

ٚملا ناْت ؾعٛب ا٭َِ املتشس٠ قس أنست يف املٝجام َٔ  .١ٝ ايع٬قات ايٛز١ٜ بني ايسٍٚتُٓ
دسٜس إمياْٗا عكٛم اٱْػإ ا٭غاغ١ٝ ٚبهطا١َ ايفطز ٚقسضٙ ٚمبا يًطداٍ ٚايٓػا٤ َٔ 
سكٛم َتػا١ٜٚ ٚسعَت أَطٖا ع٢ً إٔ تسفع بايطقٞ ا٫دتُاعٞ قسَّا ٚإٔ تطفع َػت٣ٛ 

فإٕ اؾُع١ٝ ايعا١َ تٓازٟ بٗصا اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم  .١ أفػحاؿٝا٠ يف دٛ َٔ اؿطٜ
اٱْػإ ع٢ً أْ٘ املػت٣ٛ املؿذلى ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ تػتٗسف٘ ناف١ ايؿعٛب ٚا٭َِ ست٢ 
ٜػع٢ نٌ فطز ١٦ٖٝٚ يف اجملتُع، ٚانعني ع٢ً ايسٚاّ ٖصا اٱع٬ٕ ْكب أعِٝٓٗ، إىل تٛطٝس 

ٚط١ٝٓ تعًِٝ ٚايذلب١ٝ ٚاؽاش إدطا٤ات َططز٠، اسذلاّ ٖصٙ اؿكٛم ٚاؿطٜات عٔ ططٜل اي
ٚعامل١ٝ، يهُإ ا٫عذلاف بٗا َٚطاعاتٗا بكٛض٠ عامل١ٝ فعاي١ بني ايسٍٚ ا٭عها٤ شاتٗا 

دا٤ َٔ بعض ْكٛم ايسٜباد١ ٚاييت  . ْٛنح َا(1)ٚؾعٛب ايبكاع اـانع١ يػًطاْٗا
ا٫ع٬ٕ اىل ايعٌُ ع٢ً  تؿرل اىل زٚض ايؿعٛب َٚهاْتٗا يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ، ٚايصٟ غع٢

املػاٚا٠ يف اؿط١ٜ ٚايعسٍ ٚايػ٬ّ َٔ خ٬ٍ ت١ُٝٓ تًو ايع٬قات ايٛز١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٫سذلاّ 
ٚاغتدساّ ايٛغا٥ٌ ايػ١ًُٝ ٖٚٛ اؾاض٠ ٚانش١ اىل َفّٗٛ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٫ٕ مجٝع 

اعٞ اؿُٝس٠ زٕٚ ٚغا٥ٌ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٖٞ غ١ًُٝ قا١ُ٥ ع٢ً ايٛز ٚايتفاٚض ٚاملػ
اغتدساّ ايك٠ٛ يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ ٖٚصا َا اثبتت٘ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف سٌ ايكهاٜا 
ٚايٓعاعات ايسٚي١ٝ ع٢ً خ٬ف ايسبًَٛاغ١ٝ ايتكًٝس١ٜ، ٚنصيو اؾاضت ايسٜباد١ اىل ؾعٛب 

عطا٥ِٗ ايعامل زٕٚ متٝع ٚاعطا٤ زٚض ي٦ًٝٗات ٚا٫فطاز بكفاتِٗ ايطبٝع١ٝ ٚيٝػت ايطزل١ٝ ٚا
زٚضّا َُّٗا ٚباضظّا يف اسذلاّ اؿكٛم ٚاؿطٜات عٔ ططٜل بعض ايٛغا٥ٌ اييت شنطت يف 
زضاغتٓا ٖصٙ، َٔ خ٬ٍ ايتعًِٝ ٚايذلب١ٝ ٚايتبازٍ ا٫نازميٞ ٚايجكايف بني اجملتُعات، ٚنٌ 

دا٤ بسٜباد١ ا٫ع٬ٕ ايعاملٞ يًشكٛم ا٫ْػإ ٜٓطبل ع٢ً عٌُ ٚاٖساف ايسبًَٛاغ١ٝ  َا
ٚدا٤ت بعض َٛاز اٱع٬ٕ  .١ اييت تػتٛسٞ اغاغٗا ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ َٔ خ٬ٍ شيوايؿعبٝ

                                                                                                                              

لغة مؼ لغات  511التي يتعيؼ حسايتيا عالسيا. وتخجست تمغ الحقؽق إلى  األساسية=
 العالػ.

     األمػ الستحجة، اإلعالن العالسي لحقؽق اإلندان، متاح عمى السؽقع االلكتخوني: (0) 
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights 

 .09/07/7108تاريخ الديارة      

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
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ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ ٚاييت أقطت بسٚض ايؿعٛب يف اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ  
  -يف محا١ٜ سكٛم ا٫ْػإ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ :

يهٌٔٸ ؾدل سلٴٸ ايتُتٴٸع عطٔٸ١ٜ ايطأٟ ٚايتعبرل، ٜٚؿٌُ ٖصا اؿلٴٸ سطٔٸٜت٘ يف )) (19)املاز٠ 
اعتٓام اٯضا٤ زٕٚ َهاٜك١، ٚيف ايتُاؽ ا٭ْبا٤ ٚا٭فهاض ٚتًكٹٸٝٗا ْٚكًٗا إىل اٯخطٜٔ، بأٜٳٸ١ 

تعس ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف أسس تعاضٜفٗا بأْٗا "ْٛعا َٔ  .(1)((ٚغ١ًٝ ٚزٚمنا اعتباض يًشسٚز
ْٛاع ا٫تكاٍ ايصٟ ٜػتدسّ نأغًٛب َٔ أغايٝب نػب اػاٖات ايطأٟ ايعاّ أٚ َٔ أ

تػرلٖا، ٫غُٝا يف ٚقت ا٭ظَات، بعٝسّا عٔ ْؿاط ايػفاضات ٚايبعجات ايطزل١ٝ ٚاٱع٬ّ 
ايتكًٝسٟ يًسبًَٛاغ١ٝ ايطزل١ٝ. ٚتعتُس ٖصٙ ايسبًَٛاغ١ٝ ع٢ً ايٓؿاط ايبؿطٟ يتػٝرل 

يف أٟ فتُع ؼكٝكّا ملٗاَٗا ٚأٖسافٗا، ٚتكّٛ بتفعٌٝ ٖصٙ  املفاِٖٝ ٚايٛظا٥ف ا٫دتُاع١ٝ
ايٛظا٥ف بعهٗا َع بعض عٔ ططٜل ا٫تكاٍ ايؿدكٞ بأغًٛب َكبٍٛ ع٢ً املػت٣ٛ 
ايؿعيب، ٭ٕ ايسبًَٛاغ١ٝ ٖٞ باب َفتٛح يًتشاٚض ٚايتبازٍ ٚايتٛاقٌ ا٫ْػاْٞ بهٌ 

 .(2)"َكساق١ٝ ٚٚنٛح يف ايطغاي١ املٓكٛي١ ؾدكّٝا

يهٌٔٸ ؾدل سلٷٸ يف سطٔٸ١ٜ ا٫ؾذلاى يف ا٫دتُاعات ٚاؾُعٝات  -1))( 20)املاز٠ 
ع٢ً ْٛع خام َٔ املٓعُات اييت ٫ تٗسف إىل  ٜطًل َفّٗٛ اؾُعٝات. (3)((ايػ١ًُٝ

ٜٚهٕٛ اشلسف َٔ ٚدٛزٖا تكسِٜ املػاعسات يًُشتادني، ٚزعِ بعض  ؼكٝل ا٭ضباح
اييت ؼتاز إىل ْٛع َٔ ايطعا١ٜ اـاق١،  اؿا٫ت اٱْػا١ْٝ ٚايف٦ات اـاق١ َٔ اجملتُع

سس٣ اَٗا بسٚض ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ نإٖٛ قٝ ٚتٗسف ٖصٙ اؾُعٝات ع٢ً ايٛد٘ ا٭َجٌ
، َٚٔ ٖٓا ٜأتٞ ايططم ٚايٛغا٥ٌ اييت تعتُس ع١ًٝ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف ؼكٝل أٖسافٗا

 .يف اجملتُع ٚا٫دتُاعات زٚض اؾُعٝات 

                                                      

 .0948مؼ اإلعالن العالسي لحقؽق االندان  09 السادة(0) 
الجبمؽماسية الذعبية ودورىا في تطؽيخ عالقات العخاق الخارجية، مقالة قانؽنية، شبكة  (7)

 الشبأ السعمؽماتية، متاح عمى السؽقع االلكتخوني:
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles   

 .09/07/7108تاريخ الديارة      
 .0948مؼ اإلعالن العالسي لحقؽق االندان   71السادة (3) 

https://annabaa.org/arabic/authorsarticles
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ؾدل سلٴٸ إْؿا٤ ايٓكابات َع آخطٜٔ ٚا٫ْهُاّ إيٝٗا َٔ أدٌ  يهٌٔٸ -4))( 23)املاز٠ 
َٚٔ . تعتدل ايٓكابات ٚا٫ؼازات َٔ أِٖ ٚغا٥ٌ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ (1)((محا١ٜ َكاؿ٘

أبطظ أزٚاتٗا ايٓكابات اييت متتًو ع٬قات قساق١ مبٓعُات َٛاظ١ٜ شلا َٔ كتًف أما٤ 
؛  ١ ايؿعب١ٝ أنجط تأثرلّا َٔ ايسبًَٛاغ١ٝ ايطزل١ْٝٚتٝذ١ يصيو انشت ايسبًَٛاغٝ، ايعامل

بػبب بعسٖا عٔ ايكٝٛز ٚايدلٚته٫ٛت ايطزل١ٝ اييت تتػِ بٗا ايسبًَٛاغ١ٝ ايطزل١ٝ، ٚعاز٠ 
َا تهٕٛ ْؿاطاتٗا أنجط فاع١ًٝ بايٓػب١ يٮٚغاط ايؿعب١ٝ ٚأعُل َطزٚزّا، ٫غُٝا َع ايفؿٌ 

 .(2)املتهطض يًسبًَٛاغ١ٝ ايطزل١ٝ

 ايعٗس ايسٚيٞ اـام باؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ثاّْٝا : 

إٔ ع٬ق١ ايعٗس ايسٚيٞ اـام باؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ بايٛغا٥ٌ ٚاشل٦ٝات   
ٚانش١ يف ْكٛم َٛازٙ، ٖٚٞ  ٚاجملُٛعات اييت تػتٓس ع١ًٝ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ لسٖا

 -:نتايٞ

 سط٠ اؿل ٖصا مبكته٢ ٢ٖٚ. ابٓفػٗ َكرلٖا تكطٜط سل ايؿعٛب . ؾُٝع1(: ))1املاز٠)
 ٚا٫دتُاعٞ ا٫قتكازٟ منا٥ٗا يتشكٝل ايػعٞ يف ٚسط٠ ايػٝاغٞ َطنعٖا تكطٜط يف

اضتبط َفّٗٛ سل تكطٜط املكرل يف ؾهً٘ ايتكًٝسٟ بفهط٠ متهني ايؿعٛب  .(3)((ٚايجكايف
ايطاظس١ ؼت غٝطط٠ ا٫غتعُاض ا٭دٓيب َٔ تكطٜط َكرلٖا ٚاؿكٍٛ ع٢ً اغتك٬شلا يف 
نٝإ ػػسٙ زٚي١ َػتك١ً شات غٝاز٠ تهِ َهْٛاتٗا نًٓٗا ع٢ً إقًُٝٗا ايٛطين ٚؼكل شلا 
َكاؿٗا ٚاظزٖاضٖا، ٖٚٛ َفّٗٛ ٫ ٜجرل َٔ سٝح املبسأ أٟ إؾهاٍ قاْْٛٞ يف تفػرلٙ أٚ 

عكبات غٝاغ١ٝ ٫ أغاؽ قاْْٛٞ شلا نُا ٖٛ  -يف بعض ا٭سٝإ -ٚإٕ أعاقت٘  ،تطبٝك٘
١ٝ. ٚيهٔ اٱؾهاٍ ٜسٚض ايّٝٛ سٍٛ َا ٜطاز شلصا اؿل َٔ تفػرل ساٍ ايكه١ٝ ايفًػطٝٓ

تعٌُ بهٌ ايٛغا٥ٌ املتاس١ يًُطايب١ بٗصٙ اح َٔ خ٬ي٘ يؿطا٥ح أٚ ف٦ات ؾعب١ٝ ٜتٚتطبٝل 
غتٓست اىل ٚغا٥ٌ ايسبًَٛاغ١ٝ ػط١ٝٓٝ ٚاييت اًٚخرل َجاٍ ع٢ً ايٛاقع ايكه١ٝ ايفاؿل، 
ٚتبٜٛب ايطأٟ ايعاّ ٚاملٗطداْات ايجكاف١ٝ ١ٝ َٔ خ٬ٍ ايٓكابات ٚا٫ؼازات ايؿعب

                                                      

 .0948مؼ اإلعالن العالسي لحقؽق االندان  73السادة (0) 
 .37سابق، ص  مرجرشيخ مؽسى أحسج ديؽالي، (7) 
 .0966( مؼ العيج الجولي الخاص بالحقؽق السجنية والدياسية 0)السادة (3)
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ٚا٫دتُاع١ٝ يًُطايب١ عل تكطٜط املكرل َٔ ا٫ست٬ٍ ايكْٗٝٛٞ، ٚناْت يتو ايفٛاعٌ 
ٚا٫غايٝب ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ا٫ثط ايٛانح يف ايػعٞ اىل ؼكٝل َطايب ايؿعب 

 .(1)ايفًػطٝين

 إْؿا٤ سل شيو يف مبا آخطٜٔ، َع تاؾُعٝا تهٜٛٔ سط١ٜ يف سل فطز . يه1ٌ)) ( :22)املاز٠
٬ٜسغ ْل املاز٠ اع٬ٙ تؿرل  .(2)َكاؿ٘(( محا١ٜ أدٌ َٔ إيٝٗا ٚا٫ْهُاّ ايٓكابات

 ْؿاط ع٢ً اعتباض إ ا٫خرل٠ قا١ُ٥ ع٢ًًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ بٛنٛح اىل ا٭زٚات ايط٥ٝػ١ٝ ي
بعٝسّا عٔ ْؿاط  ٞايعاّ اـاضد ٟؾعبٗا يهػب ايطأ ايص٣ ٜبصي٘ بًس أٚ زٚي١ ممج١ً يف

َٚٔ أبطظ أزٚاتٗا  ،يًسبًَٛاغ١ٝ ايطزل١ٝ ٟايطزل١ٝ ٚاٱع٬ّ ايتكًٝس ايػفاضات ٚايبعجات
ٚأعها٤  ،ٚاؼازات ايط٬ب، َٚٓعُات ايؿباب ٚاملطأ٠ ،ايٓكابات ايعُاي١ٝ ٚامل١ٝٓٗ

ٓعُات ٚغرلٖا َٔ امل ،ٚفطم ايفٕٓٛ ايؿعب١ٝ ،ٚايفطم ايطٜان١ٝ ،ٚا٭سعاب ،ايدلملاْات
كتًف أما٤  يفمتتًو ع٬قات قساق١ مبٓعُات َٛاظ١ٜ شلا  ١ًٖٝ غرل اؿه١َٝٛ اييتا٭

تٛدٝ٘ ايػٝاغات  ١ٝ َٔ ايعٛاٌَ امل١ُٗ ٚامله١ًُ يفأقبشت ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعبٚ ،ايعامل
ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ َكطًح سٝح ظٗط َكط  سسخ يف ، َٚجاٍ ع٢ً شيو، َااـاضد١ٝ

ايٓكابات ٚا٫ؼازات قاَت عس٠ ٚفٛز غرل ضزل١ٝ َٔ  فكسْٜٛٝٛ  30بٛنٛح عكب ثٛض٠ 
ايػٝاغٝني ٚايفٓاْني ٚاٱع٬َٝني بايػفط إىل أَطٜها ٚاؾُعٝات ٚاييت ميجًٗا ف٦ات َٔ 

عٜٚط ٚايتؿٜٛ٘ َكط َٚٛاد١ٗ سطب ايت يؿطح سكٝك١ َا سسخ يف ،ٚبعض ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ
إ، نإ يبعض ٖصٙ ايٛفٛز تأثرل ؾُاع١ اٱخٛ ٞؾٓٗا ايتٓعِٝ ايسٚي ْٚؿط ا٭ناشٜب اييت

 .(3)َػاْس٠ َٛقف َكط يف ٞإهاب

                                                      

أحسج دمحم طؽزان، التحؽل في السفيؽم القانؽني لحق تقخيخ السريخ بيؼ تحقيق االستقالل  (0)
جامعة دمذق، مجمة جامعة دمذق لمعمؽم  –واالنفرال، أطخوحة دكتؽراه، كمية الحقؽق 

 .458، ص 7103العجد الثالث، - 79السجمج  –والقانؽنية  االقترادية
 .0966مؼ العيج الجولي الخاص بالحقؽق السجنية والدياسية  (77)السادة (7)
، دار 0دمحم مجحت غدان، الذخعية الجولية والذفافية في ظل الشعام الجولي الخاىؼ، ط (3)

 .87، ص 7103الخاية لمشذخ والتؽزيع، األردن، 
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 ش٣ٚ َٔ ايعٗس، ٖصا يف ا٭ططاف ايسٍٚ يف َٛاطٓني َٔ ايًذ١ٓ ت٪يف. 12: ))(28املاز٠)
 ٚتٓل .(1)اٱْػإ(( سكٛم َٝسإ يف با٫ختكام شلِ املؿٗٛز ايطفٝع١ اـًك١ٝ املٓاقب

 أدٌ َٔ ؾ١ٓ إْؿا٤ ع٢ً ٚايػٝاغ١ٝ املس١ْٝ مباؿكٛ اـام ايسٚيٞ ايعٗس َٔ 28 املاز٠
قبً٘،  َٔ املتبع١ ايطقاب١ آيٝات ٚع٢ً اختكاقٗا ٚع٢ً ايعٗس ٖصا َٛاز يتطبٝل َطاقب١ فعاي١

عطا٤ زٚض يًذٗات غرل ايطزل١ٝ يًطقاب١ ٚاملتابع١ ٚاييت تػتٓس اىل ٖٚصٙ إؾاض٠ ٚانش١ ٱ
ف١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚا٫نازمي١ٝ ٖٚ٪٤٫ املٛاطٔ بكفت٘ ايؿدك١ٝ َٚطانعِٖ ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكا

اييت تعتُس عًٝٗا ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف محا١ٜ سكٛم  ايفاع١ًٜعتدلٕٚ َٔ ا٭زٚات امل١ُٗ ٚ
 .ا٭ْػإ ٚايسفاع عٓٗا أَاّ ايتٓعُٝات ايطزل١ٝ  نُٓعُات ايسٚي١ٝ

 ثايجّا : ايعٗس ايسٚيٞ اـام باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ 

ع ايعٗس ايسٚيٞ اـام باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ مبها١ْ ٜتُت
١َُٗ ٚغكٛق١ٝ متٝعٙ عٔ غرلٙ َٔ اؿكٛم َٚٔ ا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ، 
ٚتبسٚ خكٛق١ٝ ٖصا ايعٗس يف اؿكٛم احمل١ُٝ مبكتهاٙ ٚيف طبٝع١ ا٫يتعاَات ايٓاؾ١٦ 

 اـام ايسٚيٞ ٙ ٖٛ َعطف١ ايع٬ق١ بني ْكٛم ايعٗسُٜٗٓا يف زضاغتٓا ٖص ، إٔ َا(2)عٓ٘
ٚايجكاف١ٝ ٚا٭زٚات ٚايٛغا٥ٌ ايط٥ٝػ١ٝ يًسبًَٛاغ١ٝ  ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ باؿكٛم

ايؿعب١ٝ َٚس٣ تًو ايع٬ق١ با٫غتٓاز عًٝ٘ يف مماضغ١ ٖصا ايٓٛع َٔ ايسبًَٛاغ١ٝ غرل 
اط َٔ خ٬ٍ ا٫غتٓتادات ايكا١ْْٝٛ ايطزل١ٝ، ٚاييت ميهٔ إٔ لسٖا ؾسٜس٠ ايتهاٌَ ٚا٫ضتب

املب١ٝٓ ع٢ً َفّٗٛ بعض ايٓكٛم اييت تتطابل ٚاٖساف ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٚاييت غٛف 
   -ْتططم اي١ٝ َٔ خ٬ٍ تًو ايٓكٛم :

 إىل ا٫ْهُاّ ٚف٢ آخطٜٔ َع با٫ؾذلاى ايٓكابات تهٜٛٔ يف ؾدل نٌ سل -أ))( 8) املاز٠
َٚٔ خ٬ٍ املاز٠ اع٬ٙ فٗٞ اؾاضت ٚانش١ يًسٚض املِٗ  .(3)ىتاضٖا...إخل(( اييت ايٓكاب١

                                                      

 .0966مؼ العيج الجولي الخاص بالحقؽق السجنية والدياسية  78 السادة (0)
د. دمحم يؽسف عمؽان، د. دمحم خميل السؽسى، القانؽن الجولي لحقؽق االندان )السرادر  (7)

ووسائل الخقابة(، الجدء االول، الطبعة األولى، اإلصجار الثالث، دار الثقافة، عسان، 
 .030, ص 7100
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ي٬ؼازات ٚايٓكابات يف مماضغ١ زٚضٖا ايفاعٌ َٔ خ٬ٍ اجملتُع املسْٞ ٚتأثرلٖا ع٢ً 
يت اؾاض ايٓل اع٬ٙ ايٝٗا ايؿعٛب بؿهٌ ض٥ٝػٞ، ٚتعتدل نٌ املٓعُات غرل اؿه١َٝٛ ٚاي

أزا٤ َٗاَٗا ٚايػعٞ اىل ؼكٝل أٖسافٗا،  غاؽ أزٚات تعتُس ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يفٖٞ با٭
ًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ بتٛظٝف ٚسل ا٫نطاب َٔ أِٖ ايٛغا٥ٌ املباؾط٠ اييت تعتُس ع١ًٝ ايسب

 .ٚاغايٝبٗا يف ايهػط عٌ ايطأٟ ايعاّ يًُشافع١ ع٢ً سكٛم ا٫ْػإ بهاف١ أؾهاشلاازٚاتٗا 

 ايعامل يف ف١ٝايجكا ٝا٠اؿ عٗطت .(1)ايجكاف١ٝ (( اؿٝا٠ يف ٜؿاضى إٔ -))أ: (15املاز٠ ) 
 َطتبط ايٓاؽ أفهاض تػرل ٭ٕ أفهٌ غ١ٝـًل ع٬قات زبًَٛا دسٜس٠ نأزا٠ ايسبًَٛاغٞ

 أمناط َٔ َٚتطٛضا سٜسامنطا د ؿعب١ٝاي غ١ٝٚتعتدل ايسبًَٛاْٗا، بًسا ثكاف١ بٓؿط
 ايتكٛضات يف ػٝرلاييت تطَٞ إىل إسساخ ت ٗٛزتًو اؾ بٗا ٜٚككس غرل ايطزل١ٝ، ايسبًَٛاغ١ٝ

ػاٙ ايسٍٚ  نٗاغًٛ أمناط يف تػرل َٔ بصيو ٜطتبط َٚا رلٖاايسٍٚ عٔ غ بٗا ؼتفغ اييت
املٓعُات  شلاتبص اييت جٝج١اؿ ٗٛزاؾ تًو ف١ٝايجكا ٝا٠يف اؿ اُٖاتَٚٔ ابطظ املػ ،ا٭خط٣

 ٔع ٚايعًّٛ ايجكاف١ ْٚؿط عِٝعٌُ ع٢ً تسغرل اؿه١َٝٛ ايٓاؾط١ بايعٌُ ايجكايف، ٚاييت ت
 ٚتٛسٝس دٗٛز ايع١ًُٝ ايسضاغات ؿٝطٚتٓ ٚايجكاف١، ايتعًِٝ ع٢ً اؿكٍٛ تٝػرل ططٜل

تتًك٢  َٖٞٚٝازٜٔ ايجكاف١،  يف يًسٍٚ ايف١ٝٓ املػاعسات سِٜتكٚ  زبا٤ٚا٭ ْنيايعًُا٤ ٚايفٓا
 بطاَر فٝصيف تٓ تٗاملعاْٚ ١ُٝ،ايػطض اعتُازات َٔ بطْاَر ا٭َِ املتشس٠ يًتٓ شلصا

 . (2)جكاف١ٝاي

 انفرع انثاني
  اثيذبهىياضيت انشؼبيت يف االتفاقنه األضاش انقانىني

 انذونيت وادلؤمتراث
تكّٛ ايع٬قات ايسٚي١ٝ يف ظٌ املتػرلات ايطا١ٖٓ ع٢ً تًو ا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ اييت 
تٗتِ بتٓعِٝ ٚتػٝرل ايؿ٪ٕٚ ايسٚي١ٝ ٚفل َعاٜرل ايتعاٜـ ٚايتشاٚض فُٝا بٝٓٗا، ٚشيو َٔ 

غؼ تطبٝل أسهاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ يًتٛفٝل بني َكاحل ايسٍٚ املتبا١ٜٓ خ٬ٍ إتباع أ

                                                      

 .0966مؼ العيج الجولي الخاص بالحقؽق االقترادية واالجتساعية والثقافية  05السادة  (0)
يشعخ: شيخ مؽسى أحسج ديؽالي، دور مشعسات السجتسع السجني في بشاء الدالم، مرجر  (7)

 .31سابق، ص 



 (22( ، السنة )87( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

145 

. عًٝ٘  غٛف ْتٓاٍٚ ايٛثا٥ل (1)ٚإدطا٤ املفاٚنات ٚا٫دتُاعات ٚامل٪متطات ايسٚي١ٝ
ا٫تفاقٝات ايسٚي١ٝ يف ايفكط٠ ا٫ٚىل، ْٚػتعطض أِٖ امل٪متطات ايسٚي١ٝ  اييت أؾاضت اىل 

 .ايسبًَٛاغ١ٝ

 تفاقٝات ايسٚي١ٝ ؿعب١ٝ يف ايٛثا٥ل ٚا٫ْْٛٞ يًسبًَٛاغ١ٝ ايأ٫ّٚ : ا٭غاؽ ايكا

إٔ تطٛض أؾهاٍ ايتٓعِٝ ايسٚيٞ ٚاظزٜاز تأثرل ايطأٟ ايعاّ ايصٟ بسأ ٜتشطى نس 
أغًٛب ايسبًَٛاغ١ٝ ايطزل١ٝ ايكا٥ِ ع٢ً ايػط١ٜ , ٚظٗٛض ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

ايسٚي١ٝ ٚا٫تفاقٝات اييت اؾاض٠ اىل إططاف  . عًٝ٘ غٛف ْتططم إىل أِٖ ايٛثا٥ل(2)ايع١ًٝٓ
 ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ, ٖٚٞ :

 1918 ايػ٬ّ عاّ  َطغّٛ ٚثٝك١ .1

إٔ أٍٚ ػػٝس يًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ َٔ خ٬ٍ ايططٚسات اييت ٚنعتٗا سه١َٛ ضٚغٝا 
ٚاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ع٢ً يػإ نٌ َٔ يٝٓني ٚٚيػٕٛ، َٔ خ٬ٍ ٚثٝك١ َطغّٛ 

ٚٚثٝك١ ٚيػٕٛ ملباز٥٘ ا٭ضبع١ عؿط، زعا يٝٓني يف  1918ايصٟ ططسٗا يٝٓني عاّ ايػ٬ّ 
َطغَٛ٘ إىل تسخٌ ايطأٟ ايعاّ يف قٛي٘: "ٚيٝعًِ نٌ ٚاسس مبا تفهط ب٘ سهَٛت٘ فٓشٔ ٫ 
ْطٜس أغطاضا، ٚإمنا ْطٜس إٔ تهٕٛ اؿه١َٛ زا٥ُا ؼت َطاقب١ ايطأٟ ايعاّ ٚأططاف اجملتُع 

ا٭ٚىل يذلغٝذ  . فهاْت بصيو ا٫ْط٬ق١(3)٠ٛ ايسٚي١ ٖٛ ٚعٞ اؾُاٖرل"يف بًسٖا فُا ٜؿهٌ ق
٬ََح دسٜس٠ يًعٌُ ايسبًَٛاغٞ ايعًين ايصٟ َٗس ايططٜل ملؿاضن١ ايطأٟ ايعاّ، با٫عتُاز 
ع٢ً املباز٨ ايسميكطاط١ٝ يف ظٌ أططاف غرل سه١َٝٛ قس ؼسخ ايتػٝرل اؾصضٟ َٔ خ٬ٍ 

 .مماضغ١ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ

 1987تفاق١ٝ َْٛذلٜاٍ عاّ ا .2

، سٝح إٔ ٖصا ايتاضٜذ 19867 دلغبتُ 16تفاق١ٝ َْٛذلٜاٍ اييت مت تٛقٝعٗا يف دا٤ت ا
ٜؿهٌ بسا١ٜ يعكط دسٜس وتاز إىل زبًَٛاغ١ٝ دسٜس٠ أطًل عًٝٗا ايسبًَٛاغ١ٝ غرل 

                                                      

، مكتبة لبشان، بيخوت، 7معجػ الجيبمؽماسية والعالقات الجولية، طسسؽحي فؽق العادة،  (0)
 .077، ص0996

 .077عمي حديؼ الذامي، مرجر سابق، ص  د.(7) 
 .074عمي حديؼ الذامي، مرجر سابق، ص  د.(3) 
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اّ ايطزل١ٝ، مت تٛقٝع بطٚتٛنٍٛ َْٛذلٜاٍ يًُشافع١ ع٢ً طبك١ ا٭ٚظٕٚ، ٚايتكًٌٝ َٔ اغتدس
نًٗا، ناْت ٖصٙ ا٫تفاق١ٝ اغتذاب١ يٓٛع دسٜس َٔ ايهُٝٝا١ٝ٥ اييت ت٪زٟ إىل تآايعٓاقط 

املؿانٌ اييت تٗسز ايعامل، ٚتعبرلّا عٔ إزضاى ؿكٝك١ إٔ ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ تؿهٌ خططّا ع٢ً 
نٌ ايؿعٛب، نُا ظٗط زٚض فُٛعات املٛاطٓني اييت ػُعت يف املٓعُات ايب١ٝ٦ٝ اييت 

َِٗ يف ايتٛع١ٝ ايعا١َ با٭خطاض، ٚؾهًت نػطّا ع٢ً اؿهَٛات ٚأثطت ع٢ً قاَت بسٚض 
. ٚمٔ ْط٣ إٔ ٖصٙ ا٫تفاق١ٝ  قس أٚنشت بعض ٬ََح ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ، (1)ايطأٟ ايعاّ

 -ٚاُٖٗا :

 .زٚض املٛاطٓني يف ايهػط ع٢ً اؿهَٛات

 .اضتباط ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ بايتأثرل ع٢ً ايطأٟ ايعاّ

 ْطام ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ، َٔ خ٬ٍ ظٗٛض فاعًني دسز.تٛغٝع 

 ايسٚي١ٝ امل٪متطات يف ايؿعب١ٝ يًسبًَٛاغ١ٝ ايكاْْٛٞ ثاّْٝا : ا٭غاؽ

 ايبشح ايسٚيٞ يًكإْٛ ايهطٚضٟ َٔ اقبح ايسٚي١ٝ ايع٬قات ؾٗست٘ ايصٟ ايتطٛض بػبب
 ايطزلٝني ايسبًَٛاغٝني زٚض ٜكٌ اخص فكس ٘ٚعًٝ، ايسٚيٞ اجملتُع يتٓعِٝ دسٜس٠ ٚغا٥ٌ عٔ

 ا٫تكاٍ أغايٝب إسس٣ ٖٚٞ، ايسٚي١ٝ ٚا٫دتُاعات يًُ٪متطات اجملاٍ يذلى ٚشيو تسضهّٝا
 َٔ ساي١ إىل يًتٛقٌ ْكاف يف ٚتهٕٛ اجملتُع تِٗ َع١ٓٝ قهٝ٘ سٍٛ تعكس ٚاييت امل١ُٗ
ططم ٚغٛف ْت، ايطزل١ٝ ا٫ططاف َع اؿه١َٝٛ غرل ٚامل٪غػات اشل٦ٝات تًو بني ايتفاِٖ

ؾاضات إىل تفعٌٝ ا٭ططاف غرل ايطزل١ٝ يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ اىل أِٖ تًو امل٪متطات اييت إ
 -:، ٖٚٞ نُا ًٜٞ(2)ٚتععٜع زٚض ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ
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 .3، ص 7104قدشطيؼ، رسالة ماجدتيخ، كمية الحقؽق، جامعة 

http://www.unep.fr/ozonaction/information/mmcfiles


 (22( ، السنة )87( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

141 

 Belajue 1973َ٪متط ب٬ٝدٝٛ  .1

 " يف عاBelajueّٜعس َ٪متط ب٬ٝدٝٛ ايصٟ ْعُ٘ َعٗس ا٫تكاٍ يف َس١ٜٓ ب٬ٝدٝٛ "
سٝح أنس  3799أنس ع٢ً زٚض اؾٗات غرل ايطزل١ٝ يف إسساخ ايػ٬ّ، ٚيف غ١ٓ  3791

نٌ َٔ بطَإ ٚدٝٓػٕٛ َٔ ْفؼ املعٗس ع٢ً ايُٓٛ اشلا٥ٌ يسٚض ٖصٙ اؾٗات غرل ايطزل١ٝ 
يف تععٜع خسَات ايعٌُ ايسبًَٛاغٞ ٚؼػني ايتفاِٖ ايسٚيٞ ٚضفض ايعٓف ٚتطغٝذ 

غرل اؿه١َٝٛ قس ٚنعت غًػ١ً َٔ أزٚات سفغ  املكاؿ١، ٚأنافا إٔ ٖصٙ اؾٗات
 .(1)ايػ٬ّ ٚايتعاٜـ ايسٚيٞ

 1991ا٭ٚغط عاّ  ايؿطم َ٪متط َسضٜس يًػ٬ّ يف .2

، ٚبعس اْتٗا٤ سطب اـًٝر ايجا١ْٝ، زعا ايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ دٛضز 1991يف اَشاض )َاضؽ(    
ٚغط ع٢ً أغاؽ أَاّ ايهْٛػطؽ، إىل تػ١ٜٛ قه١ٝ ايؿطم ا٭ ٙبٛف ا٭ب يف خطاب أيكا

، ع٢ً مٛ (2)338ٚ  242ضات ا٭َِ املتشس٠ اَبسأ "ا٭ضض َكابٌ ايػ٬ّ" ٚتطبٝل قط
 ٜهُٔ ٱغطا٥ٌٝ ا٭َٔ ٚا٫عذلاف ٜٚهُٔ يًفًػطٝٓٝني سكٛقِٗ ايػٝاغ١ٝ املؿطٚع١، َٚا

ططاف غرل ايطزل١ٝ ٚإفػاح اجملاٍ أَاّ ايسبًَٛاغ١ٝ يف ٖصا امل٪متط اىل ا٫عذلاف با٭ٜؿرل 
ب١ٝ يف إٔ متاضؽ زٚضٖا يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ َؿاضن١ َٓع١ُ ايتشطٜط ايؿع

ايفًػط١ٝٓٝ نذ١ٗ ض٥ٝػ١ٝ بتُجٌٝ ايؿعب ايفًػطٝين، سٝح عكس َ٪متط َسضٜس يًػ٬ّ يف 
، بطعا١ٜ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚضٚغٝا، ٚعهٛض 1991)أنتٛبط(  30ايؿطم ا٭ٚغط يف 

ضنت يف امل٪متط: )َكط، ا٭ضزٕ، غٛضٜا، يبٓإ، املػطب، أٚضبٞ يف َس١ٜٓ َسضٜس، ٚؾا

                                                      

 :يشعخ (0)
James Notter et John Macdonald، la diplomatie officieuse les strategies 

non gouvermentales 

en faveur de la pix، Revues d l'usia n° 19 decembre 1996 . 

 .40نقاًل عؼ بؽدردابؼ مشيخة، مرجر سابق، ص       
اب مؼ أراض محتمة، قخار أصجره مجمذ األمؼ الجولي (.. االندح747القخار رقػ )( 7)

 ي.نؽفسبخ/ تذخيؼ الثان 77التابع لسشعسة األمػ الستحجة في 
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. ٚمبؿاضن١ َٓع١ُ ايتشطٜط (1)تْٛؼ، اؾعا٥ط، ٚزٍٚ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ ايػت(
 .  (2)١ٝايفًػطٝٓ

  2012َ٪متط َايطا عاّ  .3

ّ سٍٛ ا٫بتهاض يف ايسبًَٛاغ١ٝ، ٚقس أنس فٝ٘ ايباسجٕٛ ع٢ً 2012عكس َ٪متط َايطا عاّ    
بتهاض يف ايسبًَٛاغ١ٝ َٔ دٛاْب كتًف١ َٚٔ َٓاظرل زٚي١ٝ َتعسز٠، ٚنإ َٔ بني أ١ُٖٝ ا٫

أِٖ املفاِٖٝ اييت ظٗطت يف امل٪متط ايسٚيٞ يًسبًَٛاغ١ٝ ا٫بتهاض١ٜ يف َايطا َفّٗٛ ايجكاف١ 
ايسبًَٛاغ١ٝ غرل ايطزل١ٝ )ايؿعب١ٝ(، فٗصٙ ايجكاف١ تتٓاغب َع تطٛض تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

تذاٚظ َفّٗٛ ايسبًَٛاغ١ٝ ايتكًٝس١ٜ، ٚنصيو َٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ ايٝ٘ ٚا٫تكاٍ ٚت
َ٪متط َايطا إٔ تتذاٚظ ايجكاف١ ايسبًَٛاغ١ٝ ا٫بتهاض١ٜ اٱطاض ايطزلٞ ايدلٚتٛنٛيٞ ايصٟ ٜتِ 
يف غٝاق٘ ايسبًَٛاغ١ٝ ايتكًٝس١ٜ، فايسبًَٛاغ١ٝ اييت ْاز٣ بٗا امل٪متط تعتُس ع٢ً ْعِ 

 .(3)ٖٚٞ بطبٝعتٗا غرل ضزل١ٝ ٚتٓسضز ؼت َفّٗٛ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝا٫تكاٍ اؿسٜج١ 

 

 

                                                      

صجام إبخاهيػ سحؽيل، مدتقبل التسثيل الجبمؽماسي الفمدطيشي في ظل إشكالية الجولة  (0)
اسات العميا ومشعسة التحخيخ الفمدطيشية، رسالة ماجدتيخ، أكاديسية اإلدارة والدياسة لمجر 

 .67-66، ص 7104جامعة األقرى،  –
مشعسة التحخيخ الفمدطيشية : مشعسة سياسية شبو عدكخية، معتخف بيا في األمػ الستحجة  (7)

والجامعة العخبية كسسثل شخعي وحيج لمذعب الفمدطيشي داخل وخارج فمدطيؼ. تأسدت 
 =قجس نتيجة لقخار مؤتسخبعج انعقاد السؤتسخ العخبي الفمدطيشي األول في ال 0964عام 

وىي تزػ  .)القاىخة( لتسثيل الفمدطيشييؼ في السحافل الجولية 0964القسة العخبي =
حخكة فتح والجبية الذعبية لتحخيخ فمدطيؼ باإلضافة إلى العجد األكبخ مؼ الفرائل 

 واألحداب الفمدطيشية تحت لؽائيا.
عي في الجبمؽماسية العامة، ص د. سميسان صالح، استخجام وسائل التؽاصل االجتسا(3) 

 ، متاح عمى السؽقع االلكتخوني : 07-03
https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents  

 .73/07/7108تاريخ الديارة      

https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents
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 اخلامتـت
َٔ خ٬ٍ عجٓا يف اٱطاض ايكاْْٛٞ يًسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ، تٛقًٓا إىل ايعسٜس َٔ 

 ا٫غتٓتادات ٚاملكذلسات َٔ أبطظٖا َا ٜأتٞ:
  أ٫ّٚ : ا٫غتٓتادات

طأ َٔ ايهتب ٜٚسضؽ، ٚإمنا أقبح عٌُ ًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ فطز عًِ ْعطٟ ٜكمل تعس ايسب .1
ي٘ ؾهً٘ اـاضدٞ َٚهُْٛ٘ ايساخًٞ، فكس أقبشت عباض٠ عٔ عسز َٔ ا٫ْؿط١ 
 ٚاملُاضغات ايع١ًُٝ ٚقس َاضغت ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ايسعِ يهٌ ايكهاٜا اييت تِٗ

يف عٌُ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ َٔ عسز َٔ قهاٜا ايؿعٛب، بؿهٌ نبرل سٝح ٜتأ
تدكك١، ٚامل٪غػات ٚاؾُعٝات ايعا١ًَ يف اجملتُع املسْٞ يًسٍٚ اييت ايهٛازض امل

 عًُت ع٢ً تكسِٜ ايسعِ يتشكٝل ا٫ٖساف اييت تػع٢ ايٝٗا ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ.
ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ أقبشت ٚاقع ٚدع٤ َِٗ َٔ ايعٌُ ايسٚيٞ، َٔ خ٬ٍ َػاُٖتٗا  .2

يسٚيٞ ٚزٚضٖا ايباضظ يف ا٫تفاقٝات ايفاع١ً إىل سس نبرل يف قٝاغ١ املؿٗس ايػٝاغٞ ا
ٚامل٪متطات سٍٛ املٛانٝع اييت تِٗ اجملتُع ايسٚيٞ، ٚاييت غاُٖت يف ؼكٝل ْتا٥ر 
ْٛع١ٝ فعاي١ ٖٚا١َ يف تكشٝح ايكٛض٠ املؿ١ٖٛ ٚامله١ًً يٛنع ايؿعٛب َٔ خ٬ٍ 
 سهٛضٖا ايسٚيٞ ٚاملػا١ُٖ إىل داْب َ٪غػات ايسٚي١ ا٭خط٣ يف إزلاع قٛتٗا ٚإبسا٤

 ضأٜٗا سٍٛ كتًف ايكهاٜا ايطا١ٖٓ ع٢ً ايػاس١ ايسٚي١ٝ.
 ثاّْٝا : املكذلسات

كك٘ تسعِ ٚغا٥ٌ ٚأزٚات ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يتععٜع سكٛم دتاْؿا٤ َطانع َ .1
 ا٫ْػإ، يهٞ ٜهٕٛ َطدع١ٝ يف سٌ قهاٜاِٖ ٚتععٜعٙ بايعٌُ ايسبًَٛاغٞ ايؿعيب.

ع١َٝ٬ يكه١ٝ سكٛم ا٫ْػإ يف تٛدٝ٘ ا٫ع٬ّ ايؿعيب مٛ ظٜاز٠ املػاسات ا٫ .2
احملافٌ ايسٚي١ٝ ٚا٫ق١ًُٝٝ عٔ ططٜل ٚغا٥ٌ اع٬ّ َٓتكاٙ ١َُٗٚ، ٚقٝاغ١ اغذلاتٝذ١ٝ 
ٚط١ٝٓ اع١َٝ٬ َعٚز٠ غدلات َٔ اختكاقات كتًف١ ٜهٕٛ يف َكس١َ َٗاَٗا تجكٝف 
اجملتُع ٚايهؿف عٔ َٛاطٔ اـًٌ يف ا٫ع٬ّ اـاضدٞ املٛد٘ يتؿٜٛ٘ ٚتعًٌٝ 

 اٜا امل١ُٗ ٚاييت تػع٢ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ إىل ايسفاع عٓٗا.ايكه
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ايعٌُ ع٢ً اغتػ٬ٍ ٚغا٥ٌ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف َعاؾ١ َعاٖط اـًٌ يف ايب١ٝٓ  .3
ايساخ١ًٝ يًسٚي١، َٔ خ٬ٍ ايتعطض يًُؿه٬ت اجملتُع١ٝ نايبطاي١، ايفكط، ا٭ٚناع 

يتؿطٜع١ٝ ٚايتساٍٚ ايػًُٞ يًػًط١ ايكش١ٝ، ايتعًِٝ َٚهافش١ ا١َٝ٫، ٚا٫ْتدابات ا
 ٚإق٬ح ايكها٤.

ايتأنٝس ع٢ً ٚدٛز نُاْات زغتٛض١ٜ ٚقا١ْْٝٛ ٚأخ٬ق١ٝ، تهفٌ عٌُ ايسبًَٛاغ١ٝ  .4
ايؿعب١ٝ ٚتفعٌٝ زٚضٖا يف اجملتُع َٔ خ٬ٍ زعِ سل مجٝع املٛاطٓني ضدا٫ّ ْٚػا٤ٶ يف 

َٔ خ٬ٍ أزٚات قٓع ايكطاضات املتعًك١ بؿ٪ٕٚ سٝاتِٗ َٚػتكبًِٗ ٚايسفاع عٓٗا 
ٚٚغا٥ٌ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ، ٚاييت تتهفٌ ايسٚي١ يف ٚنع ايتؿطٜعات ايساخ١ًٝ 

 يتععٜعٖا. 
The Authors declare That there is no conflict of interest 

 ادرـادلص
 املكازض بايػ١ ايعطب١ٝ 

 أ٫ّٚ : املعادِ
 .1997برلٚت، يبٓإ، املٓذس يف ايُّػ١ ٚا٭ع٬ّ، َعًٛف يٜٛؼ، زاض املؿطم،  .1

 ثاّْٝا : ايهتب
, زاض  1ثاَط ناٌَ قُس , ايسبًَٛاغ١ٝ املعاقط٠ ٚاغذلاتٝذ١ٝ إزاض٠ املفاٚنات , ط .2

 .2000املػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع١ , عُإ , 
سٝسض امحس عًٞ ايكطيب، ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ بني اٱع٬ّ ٚايسعا١ٜ ٚاؿطب ايٓفػ١ٝ،  .3

 .ُإ، بسٕٚ غ١ٓ طبعزاض اغاَ٘ يًٓؿط، ع
تفاقٝات ايسٚي١ٝ ٚايتؿطٜعات ، سط١ٜ ايطأٟ ٚايتعبرل يف ن٤ٛ ا٫خايس َكطف٢ فُٗٞ .4

ا٫غهٓسض١ٜ،  –ايٛط١ٝٓ ٚايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٚدطا٥ِ ايطأٟ ٚايتعبرل، زاض ايفهط اؾاَعٞ 
2012. 
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، َهتب١ يبٓإ، 2زلٛسٞ فٛم ايعاز٠، َعذِ ايسٜبًَٛاغ١ٝ ٚايع٬قات ايسٚي١ٝ، ط .5
 .1996ٚت، برل

غٌٗٝ سػني ايفت٬ٟٚ، ايسبًَٛاغ١ٝ بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل، زاض ايجكاف١ يًٓؿط  .6
 .2006ٚايتٛظٜع، عُإ، 

ايػٝس أبٛ عط١ٝ , ايسبًَٛاغ١ٝ يف ظَٔ ايطق١ُٝ , زاض ايفهط اؾاَعٞ , اٱغهٓسض١ٜ ,  .7
2018. 

يكاٖط٠، ايػٝس اَني ايؿبًٞ، يف ايسبًَٛاغ١ٝ املعاقط٠، زاض عامل ايهتب يًٓؿط، ا .8
1997. 

ؾفٝل عبس ايطظام ايػاَطا٥ٞ , ايسبًَٛاغ١ٝ , ايطبع١ ا٫ٚىل, اؾاَع١ املفتٛس١,  .9
 .2002ططابًؼ, 

ق٬ح ايسٜٔ عبس ايطمحٔ ايس١َٚ، املسخٌ اىل عًِ ايع٬قات ايسٚي١ٝ، دٞ تإٔٚ يًٓؿط  .10
 .2006ٚايطباع١، اـططّٛ، 

جمل١ً ايػٛزا١ْٝ , ايعسز عباؽ َٛغ٢ َكطف٢ , أنٛا٤ ع٢ً ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ , ا .11
4 ,2005. 

عبس اجملٝس محازٟ ايعٝػاٟٚ، ايع٬قات ايسبًَٛاغ١ٝ ٚزٚضٖا يف سٌ ايٓعاعات ايسٚي١ٝ،  .12
 .2015زاض ايفهط اؾاَعٞ، اٱغهٓسض١ٜ، 

عبس فٝس محازٟ ايعٝػاٟٚ، ايع٬قات ايسبًَٛاغ١ٝ ٚزٚضٖا يف سٌ املٓاظعات ايسٚي١ٝ،  .13
 .34، م 2015، زاض ايفهط اؾاَعٞ، ا٫غهٓسض١ٜ

ا٫ضزٕ، زاض  –عطا قُس قاحل ظٖط٠، يف ايٓعط١ٜ ايسبًَٛاغ١ٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل، عُإ  .14
 .2004فس٫ٟٚ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

عًٞ سػني ايؿاَٞ , ايسبًَٛاغ١ٝ ْؿأتٗا ٚقٛاعسٖا ْٚعاّ اؿكاْات ٚا٫َتٝاظات  .15
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إْٛ ايسبًَٛاغٞ، َٓؿأ٠ املعاضف، اٱغهٓسض١ٜ، ايطبع١ عًٞ قازم أٚ ٖٝف، ايك .16
 .1975ايجايج١، 
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، َٓؿٛضات 1يسٚي١ٝ يف ظٌ ْعاّ ا٭َٔ اؾُاعٞ، طقُس اجملصٚب، إزاض٠ ا٭ظَات ا .20
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 .2013ايطا١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ا٭ضزٕ، 
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ْػِ يكُإ قُس اؿٝايٞ، اؿُا١ٜ ايسٚي١ٝ يًشل يف ايت١ُٝٓ، املهتب اؾاَعٞ اؿسٜح،  .23

 .2017اٱغهٓسض١ٜ، 
عٛمل١، ْكً٘ هٝفطٟ ايني بٝذُإ، ايسبًَٛاغ١ٝ املعاقط٠ ايتُجٌٝ ٚا٫تكاٍ يف زْٝا اي .24

 . 2014ايكاٖط٠،  ،  زاض ايفذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع،1قُس قفٛت سػٔ، ط اىل ايعطب١ٝ ز.
 ثايجّا : ايطغا٥ٌ ٚا٭طاضٜح اؾاَع١ٝ

أمحس قُس طٛظإ، ايتشٍٛ يف املفّٗٛ ايكاْْٛٞ ؿل تكطٜط املكرل بني ؼكٝل  .1
 . 2013ل، داَع١ زَؿ –ا٫غتك٬ٍ ٚا٫ْفكاٍ، أططٚس١ زنتٛضاٙ، ن١ًٝ اؿكٛم 
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زضاغ١  -بٛزضزابٔ َٓرلٙ، زٚض ايسبًَٛاغ١ٝ غرل ايطزل١ٝ يف تٓفٝص ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ   .2
داَع١ ايكػٓط١ٓٝ َٓتٛض٣،  -ساي١ اي٫ٜٛات املتشس٠، ضغاي١ َادػترل، ن١ًٝ اؿكٛم 

 .2009اؾعا٥ط، 
كٛم ًُٞ أَاٍ، ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ يًع٬قات ايسٚي١ٝ، ضغاي١ َادػترل، ن١ًٝ اؿزٜ .3

 .2012عٟ ٚظٚ، تٝ –داَع١ َٛيٛز َعُطٟ  –
ظٜاز قبشٞ قُس ايػطٜع , زٚض ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف تععٜع املٛقف ايسٚيٞ ػاٙ  .4

 .2015ايكه١ٝ ايفًػط١ٝٓٝ , ضغاي١ َادػترل , داَع١ ا٫قك٢ , 
، ضغاي١ َادػترل، داَع١ ظٜس ضٜاض ٖاْٞ، تكِٝٝ ايٛظٝف١ اٱع١َٝ٬ يًػفاضات ايعطاق١ٝ .5

 .2011ن١ًٝ اٱع٬ّ،  –ٚغط يؿطم ا٭ا
زضاغ١  –ؾٝذ َٛغ٢ أمحس زٜٛايٞ، زٚض َٓعُات اجملتُع املسْٞ يف بٓا٤ ايػ٬ّ  .6

ن١ًٝ  –، ضغاي١ َادػترل، داَع١ زٖٛى 2014-2013َٝسا١ْٝ يف غٌٗ ٣ْٛٓٝ يًفذل٠ 
 .2015ايكإْٛ ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ، 

يفًػطٝين يف ظٌ إؾهاي١ٝ ايسٚي١ قساّ إبطاِٖٝ غشٌٜٛ، َػتكبٌ ايتُجٌٝ ايسبًَٛاغٞ ا .7
َٚٓع١ُ ايتشطٜط ايفًػط١ٝٓٝ، ضغاي١ َادػترل، أنازمي١ٝ اٱزاض٠ ٚايػٝاغ١ يًسضاغات 

  .2014داَع١ ا٭قك٢،  –ايعًٝا 
عبس اهلل فتشٞ عبس اهلل خٛدًٞ، ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٚفاعًٝتٗا يف ؼػني ايكٛض٠  .8

ن١ًٝ عًّٛ  –عًّٛ ٚايتهًٓٛدٝا إ يًايص١ٖٝٓ يًػٛزإ، ضغاي١ َادػترل، داَع١ ايػٛز
 .2016تكاٍ، ا٫

ٚغاّ ْعُت إبطاِٖٝ قُس ايػعسٟ، تؿطٜع ايكإْٛ ايسٚيٞ، أططٚس١ زنتٛضاٙ، ن١ًٝ  .9
 .2011داَع١ املٛقٌ،  –اؿكٛم 

ٚيٝس عُطإ، ايٛغا٥ٌ املٓع١ُ يًع٬قات اـاضد١ٝ )ايتُجٌٝ اـاضدٞ ٚ املعاٖسات(،  .10
 .2014داَع١ قػٓطني،  ضغاي١ َادػترل، ن١ًٝ اؿكٛم،
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 ٚايسضاغات ايكا١ْْٝٛ ضابعّا : ايبشٛخ
ز. نطاّ قُس ا٭خهط، ايسبًَٛاغ١ٝ غرل اؿه١َٝٛ بني سساث١ املفّٗٛ ٚفعاي١ٝ  .1

ايعسز ايجايح عؿط،  , اؾعا٥ط , ايتأثرل، عح َٓؿٛض، ف١ً زفاتط ايػٝاغ١ ٚايكإْٛ 
2015. 
 ٚامل٪متطات ايسٚي١ٝ تفاقٝات ٚاملٛاثٝل ٚا٫ع٬ْات ا٫ خاَػّا :

 .1918ٚثٝك١ َطغّٛ ايػ٬ّ  .1

 .1945َٝجام ا٭َِ املتشس٠  .2

 .1948اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ  .3

 .1966ايعٗس ايسٚيٞ اـام باؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ  .4

 .1966ايعٗس ايسٚيٞ اـام باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ  .5

 .1967أتفاق١ٝ َْٛذلٜاٍ  .6

 .1973دٝٛ َ٪متط ب٬ٝ .7

 .1991َ٪متط َسضٜس يًػ٬ّ يف ايؿطم ا٭ٚغط  .8

 .2012َ٪متط َايطا  .9
   َكازض ؾبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ  غازغّا : 

ًٜكبٗا ؾعبٗا بـ"نًٛزٜا ؾٝفط"، َكاي١  غٝس٠ يٝبٝا ا٭ٚىل: عا٥ؿ١ ايكصايفأمحس بطا٤،  .1
 ، َتاح ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ: 2011قا١ْْٝٛ، ف١ً ايّٝٛ ايػابع. 

https://www.youm7.com/story/2011/8/22/  

 .17/11/2018تاضٜذ ايعٜاض٠ 

 إضٜو بطاِٖ، ايسبًَٛاغ١ٝ ايعا١َ، َتاح ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ :  .2
www.beyondintractability.org/essay/public        

 .12/12/2018تاضٜذ ايعٜاض٠ 

 أعُاٍ اؿ١ًُ ايفطْػ١ٝ ع٢ً َكط، َكاي١، َتاح ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ:  .3

https://www.youm7.com/story/2011/8/22/
http://www.beyondintractability.org/essay/public
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http://egypthistory.net   
 .10/12/2018تاضٜذ ايعٜاض٠ 

 كٛم اٱْػإ، َتاح ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ: ا٭َِ املتشس٠، اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿ .4
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights 

 .19/12/2018تاضٜذ ايعٜاض٠ 
 َكاي١ ع٢ً َطأ٠ عطب١ٝ نػطت سكاض ايعطام بطا٥ط٠ َكط١ٜ يف أضض بػساز،اأٍٚ  .5

 املٛقع ا٫يهذلْٚٞ: 
https://www.youtube.com/watch?v=udHafXCfRBU  

 .17/11/2018تاضٜذ ايعٜاض٠ 

 ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ :كاي١ يبٓإ , َ تفاقِ أظ١َ ايٓفاٜات يف .6
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/1318856   

 16/11/2018تاضٜذ ايعٜاض٠       
ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ ٚزٚضٖا يف تطٜٛط ع٬قات ايعطام اـاضد١ٝ، َكاي١ قا١ْْٝٛ، ؾبه١  .7

 ايٓبأ املعًَٛات١ٝ، َتاح ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ: 
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles   

 .19/12/2018تاضٜذ ايعٜاض٠ 

١ٝ، َتاح ع٢ً ظٜاض٠ امل٬نِ قُس عًٞ ن٬ٟ يًعطام مماضغ١ زبًَٛاغ١ٝ غرل ضزل .8
 https://arabic.rt.com/news/827017                  :املٛقع ا٫يهذلْٚٞ

 .17/11/2018تاضٜذ ايعٜاض٠ 

غًُٝإ قاحل، اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يف ايسبًَٛاغ١ٝ ايعا١َ، ، َتاح  .9
 ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ : 

https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents   
  .23/12/2018تاضٜذ ايعٜاض٠        

http://egypthistory.net/
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights
https://www.youtube.com/watch?v=udHafXCfRBU
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1318856
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1318856
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles
https://arabic.rt.com/news/827017
https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents
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عُط اؿػٔ، تعاٜس زٚض ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ.. ايبشطٜٔ منٛشدٶا، َكاي١ قا١ْْٝٛ، َتاح  .10
  ttps://qusasaat.wordpress.comh                 ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ :

 عح ايؿعب١ٝ، ايسبًَٛاغ١ٝ َفّٗٛ ؼكٝل يف اٱع٬ّ زٚض ًَهاٟٚ، غًُٝإ عُط .11
 ع٢ً َتاح ٚايسضاغات، يًُ٪متطات نٝا٤ ؾبه١ ، ا٫ضز١ْٝ ايرلَٛى داَع١ َٓؿٛض،
       content/uploads-https://diae.net/wp                : ا٫يهذلْٚٞ املٛقع

 املٛقع ع٢ً َتاح, قا١ْْٝٛ َكاي١, ٚاقط٬سّا يػ١ املٛاط١ٓ تعطٜف,  خهط فس .12
     https://mawdoo3.com                                              : ا٫يهذلْٚٞ

     .18/3/2019 ايعٜاض٠ تاضٜذ

 اجملًؼ اٱغ٬َٞ ا٭َطٜهٞ يًتفاِٖ، َتاح ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ:  .13
(www.opendialogue.org( 17/11/2018، تاضٜذ ايعٜاض٠.. 

فًؼ ايكساق١ ايؿعب١ٝ ايعامل١ٝ، زٚض ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ يف ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ،  .14
  sd.org/extpol.ar.ht-http://ciPF             ٛقع ا٫يهذلْٚٞ:َتاح ع٢ً امل
                                                    .17/11/2018تاضٜذ ايعٜاض٠ 

٢ً قُس أبٛ ساَس، َطادع١ أْؿط١ ايسبًَٛاغ١ٝ ايؿعب١ٝ، َكاي١ قا١ْْٝٛ، َتاح ع .15

 .10/12/2018تاضٜذ ايعٜاض٠   https://www.youm7.comاملٛقع ا٫يهذلْٚٞ: 

،  َطنع اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ سٍٛ ايسبًَٛاغ١ٝ ايعا١َ، َا ٖٞ ايسبًَٛاغ١ٝ ايعا١َ .16
  َتاح ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ : 

http://uscpublicdiplomacy.com/index.php/about/what_is_pd 

 .12/12/2018  تاضٜذ ايعٜاض٠

َٛاقع ايهذل١ْٝٚ ملٓعُات اجملتُع املسْٞ اجملاظ٠ ٚفل ايكإْٛ ايعطام، َتاح ع٢ً  .17
   http://www.ngoao.gov.iq/default.aspx            املٛقع ا٫يهذلْٚٞ:

 .21/12/2018تاضٜذ ايعٜاض٠ 

https://qusasaat.wordpress.com/
https://diae.net/wp-content/uploads
https://mawdoo3.com/
http://www.opendialogue.org/
http://cipf-sd.org/extpol.ar.ht
https://www.youm7.com/
http://uscpublicdiplomacy.com/index.php/about/what_is_pd
http://www.ngoao.gov.iq/default.aspx
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ْؿاط ا٭ٚظٕٚ، َٛاد١ٗ ايتشسٜات ايكاز١َ يٓذاح بطٚتٛنٍٛ َْٛذلٜاٍ، َتاح ع٢ً  .18
 املٛقع ا٫يهذلْٚٞ: 

http://www.unep.fr/ozonaction/information/mmcfiles   

 .23/12/2018تاضٜذ ايعٜاض٠ 
ْعاّ بطنات، تساعٝات أسساخ غبتُدل ع٢ً ايٓعاّ ايسٚيٞ، َكاي١ قا١ْْٝٛ، َتاح ع٢ً  .19

  cialfiles/pageshttp://www.aljazeera.net/speاملٛقع ا٫يهذلْٚٞ: 
 .12/12/2018عٜاض٠ يتاضٜذ ا

20. public diplomacy ، program description      

http//www.bakerinstitute.org / program 1.12.2018. 

21. Yaginder Sikand ،public diplomacy. http:/ 

www.contercurrents.org/us  

                                                                     .5/11/2018 ايعٜاض٠ تاضٜذ    
 ّا : املكازض ا٭دٓب١ٝ بعغا

1. jr brain Rosen ،Charles wolf, public diplomacy how to 

think about and improuve it،RAND،corporation ،santa 

monica،south hayer.،sreet arlington 2004. 

2. et John Macdonald ،James Notter, la diplomatie 

officieuse les strategies non gouvermentales en faveur de 

la pix ،Revues d l'usia n° 19 decembre 1996.  . 

3. Isolda Agazzi, Les ONG dans le systeme onusien-vers un 

partenariat multi-acteurs? Revue de geostrategique 

n16.mais 2007. 
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