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 الباب الثاني

 اشخاص القانون الدولي العام
 النظام القانونيكل من تخاطبه احكام هذا  00 يقصد باصطالح الشخص في نظام قانوني معين 

 لتمنحه حقوق 00او  00 لتملي عليه مباشرة التزامات 00

 ها  الاذين تكاون حقاوق   (دولاي او داخلاي)بعبارة اخرى ان اشخاص أي نظام قاانوني

 بأحكامهوواجبات   منظمة 

 ـ:ويقوم كل نظام قانوني بتعيين 

 ألحكامهالخاضعين  00 وا 00 االشخاص التابعين له 
  هاا  الااعي  عااين االشااخاص الاا وليين  00والقااان ا الاا ولع العاااه بظاااته نوامااا  ان نيااا

 الخاضعين لق اع ه ور ابته 

 :بأمرين وهذه الشخصية تتحدد بصفة عامة  00والشخص الدولي يتمتع بالشخصية الدولية  

 القدرة على التعبير عن ارادة ذاتية خاصة في ميدان العالقات الدولية 0 1

 القانون الدولي العام ألحكامالقدرة على ممارسة بعض الحقوق واالختصاصات الدولية وفقا  0 1

يخاطا   القاانون الادولي العاام  ولكان 00  والدولة هي الشخص الرئيس للقانون الدولي العاام 

 00اختصاصاات محادودة  00 او 00ة ويمانح   حقوقاا معينا 00 اشخاص اخارين ييار الادو 

 والفاتيكانكالمنظمات الدولية 

 القس  االو 

 الدولة

 000 سنتناو  في هذا القس  دراسة الدولة من ناحية القانون الدولي العام في فصو  اربعة

 الفصل االو 

 عناصر الدولة ومعيارها القانوني

 :التعريف بالدولة
وفق ااء  00 بين الفق اء القانون الدولي العام 00الكثير من الخالفات  00  يثير تعريف الدولة 

 فع مختلف االنومة القان نية  00 القانون الداخلي
 الغماو  وااللتبااا الااذي يحايظ بالظااهرة موضااو   00 وترجاع هاذه االختالفاات الااى

  التعريف نفس ا
 وان اكثار التعااريف  00  ظااهرة متعاددة الصاور والعناصار 00 الن الدولة فاي الواقاع 

 وعناصرها دون البعض االخر  00 تقتصر على ذكر بعض صور الدولةالتي وضعت 

 عباارة )فعرف ال ولة بأنها(كالعميد برثملي) فمن الاقهاء من اهتم بعنظر التنويم

 (عن شع  منظ 

  وهاي تحقيا   00ومن   من اخذ بنظار االعتباار الغاياة التاي تساعى ل اا الدولاة

 (ولفور)ومن هؤالء  00المصالح العامة 

  00تشااعر االفااراد بوجااود الدولااة واهاات  اخاارون بظاااهرة القااوة الماديااة التااي 

 (ترنشك)ومن هؤالء (القوة)الدولة بأن ا  افعرفو

 00في تعريف   للدولة  00على العامل االجتماعي  00بينما يركز فق اء القانون الدستوري  

  التنظاااي  السياساااي واالقتصاااادي )بأنهاااا اااري فاااع ال ولاااة  00 (العمياااد هورياااو)ومااانهم

 (لخل  نظام اجتماعي مدني 00والقانوني لمقومات الشع  

 عرفهاا (اسامان  )ومانهم وحاول جماعة اخروا تعر ف ال ولة انطال ا مان فكارق  ان نياة 

 (التشخيص القانوني للشع )بأنها

 (مجموعة هرمية من المراف  العامة المنظمة) فيري فع ال ولة( العميد بونارد)اما 



 
  00 على ان التعريف الصحيح للدولة 

 00 ال ولة العناصر الالزمة ل ج د  جب اا  تضمن جميع  

 00 والمعيار القان نع العي  ميزها عن غيرها من ال ح ات القان نية والسياسية  
  00  وظاهرة قانونية 00  اجتماعية ظاهرة سياسية 00 في الوقت ذاتههي الن الدولة 

 قصرنا التعريف على احداها كان التعريف ناقصا  فإذا

 لذا يقتضي ان ندرا العناصر المكونة للدولة والمعيار المميز ل ا                     

 عناصر الدولة 
  00 لتكوين الدولة هي 00 ثالثة عناصرعلى ضرورة اجتما   00يتف  المؤلفون  

 00 الشع  و 

 00 االقلي  و   

  الحكومة 

  00 كما يد  على ذلك في القضاء والقانون الدولي الوضعي المبدأوقد استقر هذا  

 2111محكمة التحكي  االلمانية البولونياة المختلطاة عاام  00 قرار التحكي  الصادر من 

 اقلاي   00 الباد لقياام الدولاة مان تاوافر)شركات الغاز االلمانياة ا  نا  بإح يوالخاص 

 وسلطة عمومية تباشر اختصاصات ا تجاه السكان 00 وسكان يتوطنون هذا االقلي  00

 الذي يقيمون فيه واإلقلي 

 المادة االولى من االتفاقية الخاصة بحقوق وواجباات الادو  التاي عقادت ا الادو   نصو

 :على انه  2111االمريكية في مونتفيديو سنة 

 ـ:لكي تعتبر الدولة شخص من اشخاص القانون الدولي العام ان تتوافر في ا الشروط االتية)

 (عالقات مع دو  اخرىاهلية الدخو  في  00 حكومة 00 اقلي  معين 00 شع  دائ 

 

  000وسنتولى دراسة هذه العناصر من الناحية الدولية  000

 المبحث األو 

 الشع 
 00فاي اقلاي  معاين  00يقيماون بصافة دائماة  00مان الجنساين معاا  00 هو جمع من االفراد  

  ويتمتعون بحمايت ا 00ويخضعون لسلطان دولة معينة 
ا  ال  تظا ر وجاا د دولااة  00 فااي تكاوين الدولااة واألسااااالعنصار االو   00 ويؤلاف الشااع  

 ب وا شعب

 00 ان يصل عدد افرادها الى قدر معين 00لقيام دولة  وال يشترط  

 ال ال ات المتح ق االمر كية فكما تق ه بعشرات المال ين او مئاتها مثل روسيا او 

 تقا ه علاب بضاع عشارات او مئاات مان االالف كماا فاع جازر القمار و طار  فأنها

 والبحر ن

  ذلااك فااي المركااز القااانوني  وال يااؤثر 00تختلااف باااختالد الاادو   00فالناحيااة العدديااة

 وما يتصل به من حقوق وواجبات 00 للدولة 

  تعرد بالجنسية 00 قانونيةسياسية برابطة  00 ويرتبظ سائر افراد الشع  بالدولة 

  بأنهاا قضاية نوتيباومفع  1511و   عرفتها محكمة الع ل ال ولية فع الحكم العي اص رته عاه( 

  (المبنية على تضامن المصالح والعواطفالقانونية الرابطة 

 ـ:هما  وعلى اساا الجنسية يمكن التمييز بين طائفتين من االشخاص 
 الطائفة االولى 

  الاع ن  00وهام ال ننيا ا  00تضم االفراد الع ن تربطهم بال ولة رابطة الجنساية
  00 تمتع ا بالحق ق الخاصة والعامة 



  00االلتزامات عبئا  ألش و خضع ا 

  كامل االختظاص اال ليمع  ماتجاههكما اا ال ولة تملك 

  اختصاصا شخصيا مستقال عن وجوده  على االقلاي  00 مم اجهتهوتمارس فع 
تزامااات تجاااه دولتااه  لفااع الخااار  المقيمااا فااال ننع  خضااع حتااب لاا  كاااا  00

يسااتفيد ماان حمايااة الدولااة التااي  وفااي المقاباال ذلااك 00مااثال  كالخ مااة العسااكر ة

 ينتس  الي ا

 ـ: اما الطائفة الثانية  

  00وال  رتبط ا بها برابطة الجنسية  00تضم االفراد الع ن  قيم ا فع ا ليمها  

 وتسامى بطائفاة  00رابطاة االقاماة او التاوطن  00 هاعتربطهم بها رابطة اخاري  وإنما

 االجان 
يعاد مان صامي  االختصاااص  00 ان التشاريع فاي مساائل الجنسااية 00 ومان المتفا  عليااههاذا  

 00 فالدولة هي التي تحدد 00   الداخلي للدولة

 كيفية اكتساب جنسيت ا 

 وأصو  انتزاع ا وأسباب فقدها 

  الن مثل هذه االمور تمس كيان الدولة 00وتحديد من يعتبرون اجان  عن ا  

 2111االفتائي سنة  رأي امحكمة العد  الدولية الدائمة في  المبدأدت هذا كوقد ا 

   الجنسية بين فرنسا وبريطانيايالنزا  المتعل  بمراسبخصوص 

  علاى (6د21)في الماادة 1002وعلى هذا االساا نص الدستور العراقي لسنة

 ان الجنسية العراقية وأحكام ا ينظم ا القانون

 القوميات مبدأ
  ـ:برابطة قوية من التضامن المبني على 00 يالبا ما يرتبظ االفراد المكونين لشع  دولة ما 

 00 التشابه فع العادات و 

  00 و واألمانعااله اف 

  الوروف التار خية واال تظاد ة 

  00 مجموعاة متميازة عان بااقي الجماعاات االخارىمما يؤدي الى اتحاده  فاي 

 أي جماعة قومية 00ومن ث  تكوين امة واحدة 
وحتاب  مناع مطلاع القارا التاساع عشار 00 وقد لعبت فكرة االمة دورا م ماا فاي الحيااة الدولياة 

 لمباا   اتنواايم المجتمااع الاا ولع وفقاا 00ا  كانااا الباعااد لعاا ق محاااوالت تهاا ف الااب  00الياا ه 
ك حا ق اللغاة الجانل التاار    00العي  منح كل امة تتا افر فيهاا خظاام  معيناة  00 الق ميات

 حقا طبيعيا في تكوين دولة 00ال    000 الثقافة ال  ن 

وجاوب  00ال يشترط في االشخاص المكونين لشع  دولة ماا  00 ان القانون الدولي العام  إال 

 امة معينة  00او  00 انتمائ   لقومية

 فق  تشكل االمة ال اح ق دولة  00 ال يشترط التطاب  بين االمة والدولة 00 بعبارة اخرى
كماا  ا  تضام  00مثالهاا االماة العربياة  00و ا  تضام االماة  اتهاا دوال ع  ا ق  00واح ق 

 منها العراق 00 ال ولة ال اح ق رعا ا  نتم ا الب   ميات او امم مختلاة

الاى  اوذهباوتحديادها  حاو  الفق ااء  اختلففقد  اما العوامل التي تجعل من جماعة معينة امة  

  ـ:نظريتين 

 النظرية االولى 

 ـ:تقي  االمة على اعتبارات موضوعية محددة هما                  

  العادات المشتركة00 اال ليم و00و  الثقافة00و  ال  ن00و اللغة  00و العنظر  



  ييار ان  00  العامال المنشال للقومياةعنصر الجنس  00وفالسفته وقد اعتبر المذه  النازي

وال  00 هاو عامال مسااعد فاي تكوين اا  وإنما 00 هذا العنصر ليس عامال اساسيا لقيام االمة 

 وعدم اضمحالل ا 00م ا ايكفي وجوده لقي

 نشأت في ايطاليا وفرنسا 00( صية او ارادية ذاتيةشخ) النظرية الثانية 

 00 ارادة المعيشة المشتركة 00 تقي  االمة على معيار شخصي قوامه 

  00بوجود  00اي ان االمة توجد 

 00 و رغبة مشتركة  

 00 وتجانل ناسع و 

 شع ر بالتضامن بين افراد الجماعة 

  واالساتعداد للتضاحية 00لتحقي  يايات مشتركة  00من اجل العيش سوية 

  من اجل ا عند الحاجة

 روحاي ل اا  مبادأان االماة )بقولاه(ريناان )وقد عبر ذلك الفيلساود الفرنساي

 00(اهداد مشتركة تعمل على تحقيق ا

 مبدا ح  الشعوب في تقرير مصيرها
النظرياة الفرنساية )بالماه ه الشخظع واإلرادي لألمة  ي 00 القوميات مبدأيترت  على قبو   

وفقا لما  00 تقرير مصيرها بحريةفي ح  الضرورة االعتراد للشعوب كافة ب 00 (وااليطالية

 تريد 

  2811عام  المبدأوقد اقرت الثورة الفرنسية هذا  

 التي اعلن ا بعد الحرب  00عشر  كما ضمنه الرئيس االمريكي ولسن في نقاطه االربعة

 العالمية االولى 

 00 وما يزا  فعاا  حتاى االن  رااخطر االدو 00في تاريخ القانون الدولي  المبدأوقد لع  هذا  

  00 نشأتوعلى اساسه 

  00ع ق دول اوربية بع  الث رق الارنسية 

  العثمانياة بعا   واإلمبران ر اةوبعض ال ول بعا  انحاالل االمبران ر اة النمساا والمجار
 الحرب العالمية االولب 

  بع  الحرب العالمية الثانية واإلفر قيةوبعض ال ول االسي  ة 

 ح  الشعوب في تقرير مصيرها معاني عدة مبدأويتضمن  

 حق الشع ب فع اختيار شكل الحكم العي تراه مالمما  لها  0 اماول 
 باا تتحرر وتحكم ناسها بناسها  (المستعمرات)حق الشع ب غير المتمتعة بالحكم العاتع 0 ثانيا

                ال  ج ز اا  تم  بل استاتاء الشع ب  00دولة اخري  بإ ليمالحاق وضم  ي جزء من دولة اا  0 ثالثا

 فع الجزء العي  راد فظله وضمه ل ولة اخري القاننة         
  التع عق ت بعا  انتهااء الحارب  00مكانه مهمة فع معاه ات الظلح  المب  و   احتل هعا

  انه ل  يكتس  صفة القاعدة القانونية الدولية إال 00  1515 العالمية االولب سنة

  00 حيث جاء فيه(جزر االند )بشان 2110بدليل التقرير الذي قدمته لجنة الفق اء عام 
فع ع ق معاه ات دولية ال  كاع العتبااره مان   اعا  القاان ا الا ولع  المب  اا ا رار هعا 

 ال ضعع 

 00 المبدأان تبدال في النظام الدولي قد حدث بخصوص هذا  إال 

  1591فق  ن  عليه ميثاق االنلسع المعق د بين الحك متين االمر كياة واالنكليز اة عااه 

  1591عاه فع ا ل ل وانضم اليه االتحاد الس فيتع 

  1592 2ك 1عليه فع تظر ح االمم المتح ق فع  التأكي ثم جري  

  1591وتظر ح  التا الظادر عاه 



 علاب اا مان اها اف )ميثاق االمم المتح ق ونظا عليه الاقرق الثانية من المادق االولب من
االمام المتحا ق انماااء العال اات ال د ااة باين االماام علاب اساااس احتاراه المباا   الاعي  قضااع 

 (00بالتس  ة فع الحق ق بين الشع ب وباا  ك ا لكل منها تقر ر مظيرها 

ات التاي في العديد مان القارار 00ح  الشعوب في تقرير مصيرها بصورة ثابتة  مبدأ تأيدوقد  

 ـ: المتحدة من ذلك لألم اتخذت ا الجمعية العامة 

 بخصاوص مانح االساتقال   2160الذي اصدرته الجمعياة العاماة عاام ( 2221 )القرار

 (بتصفية االستعمار)وهو القرار المعرود  00 والشعوب المستعمرة لألقطار

   مصاادرها بخصوص السيادة الدائمة للدو  على  2161عام  2101وكذلك القرار رق

 الطبيعية

  اكدت فيه على ح  الشعوب في  2180كانون االو  عام  22والقرار الذي اصدرته في

تقريااار مصااايرها وعلاااى شااارعية نضاااا  الشاااعوب الخاضاااعة للسااايطرة االساااتعمارية 

واألجنبية المعترد بحق ا في تقرير المصاير لكاي تساتعيد ذلاك الحا  بأياة وسايلة فاي 

 متناول ا

o بال ا ضاا اكا ت  00لم  كتف  باإ رار حاق تقر ار المظاير  نالحظ اا هعا القرار

من اجل ال صا ل  00علب شرعية الكااح المسلح للشع ب الخاضعة لالستعمار 

 و   تم تأكي   لك فع ع ق  رارات اخري 000الب هعا الحق 

فع الع    مان  00 ح  الشعوب في تقرير مصيرها مبدأتكرار النص الصريح على ونالحظ ان  

لبيااة العظمااى لاادو  يبموافقااة االو 00المتحاا ق  لألماامالقاارارات التااع اصاا رتها الجمعيااة العامااة 

قد اصبح من المبادئ القانونية الدولية االساسية في  المبدأ داللة قاطعة على ان هذا  00 العال 

 القانون الدولي المعاصر
 


