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 المبحث الثاني

 الدول التامة السيادة والدول ناقصة السيادة
 الدول تامة السيادة

بعباارة  00هي التي ال تخضع في شؤونها الداخلية او الخارجية الى رقابةة او هينةةة  ةو ةولةة اخة    

 اخرى الدولة مستقلة تماما في ادارة شؤونها الداخلية والخارجية 

 وليس  عةى تنام السياةة انها  طلقة التص ف في  يدان العالقات الدولية  

  00بل تخضع ةائنا للقانون الدولي العام  

  و ا يف ضه  و قيوة على ح يتها في التص ف 

 

  اما الدول ناقصة السيادة
في بعض هذه الشؤون لسلطان ةولة   00 اوفهي التي تخضع في  باش ة شؤونها الداخلية والخارجية  

 اجةبية

 ولقد ع ف القانون الدولي عدة انواع  و الدول الةاقصة السياةة  

  كالدول التابعة 

  والدول النحنية 

 دول النوضوعة تحت االنتداب وال 

 تحت الوصاية  والدول 

 والدول النوضوعة في حالة حياة ةائم 
 

 التبعية  0اوال 
ث تباش  الدولة النتبوعةة يبح 00 تةشا بنوجبه رابطة بيو ةولتيو  تبوعة وتابعة 00 هي نظام قانوني 

  كل اختصاصاتها الدولية والداخليةاو  بعض 00عو الدولة التابعة 

ا ةا  ةو اال ةلةة التاريخيةة هةي حالةة تبعيةة كةل  ةو صة بيا  00 توجد دولة تابعة بالوقا  الحاضاروال  
 ورو انيا وبلغاريا الى الدولة العةنانية

 
 الحماية   0ثانيا 

  00 تنتج عن معاهدة دولية 00 عالقة قانونية 

  00اكة   ةها قوة في العاةة  ةولة اخ   حماية وكنفبنوجبها تضع ةولة نفسها في  

 00 وتلتزم الدولة الحا ية بالدفاع عو الدولة النحنية  

  والتةدخل  00وفي  قابل ذلك يعطي لها حق االش اف على الشةؤون الخارجيةة للدولةة النحنيةة
 في اةارة اقلينها 

 ويمكن التمييز بهذا الصدد بين نوعين من الحماية

 

 الحماية الدولية 0 2

 العالقة بيو ةولتيو  لتةظيم 00 يقوم هذا الةوع  و الحناية 

 ا روابط  شت كة نتجنع بيةه 

  ويةتنيان الى حضارة واحدة 

  وي بط بيةهنا الجوار 

  وتكون احدهنا قوية واألخ   ضعيفة 

 ضةةد     00لتتةةولى الةةدفاع عةهةةا  00 القويةةة فتضةةع الدولةةة الضةةعيفة نفسةةها فةةي حنايةةة الدولةةة

 وتقوم ب عاية  صالحها  و الوجهة الخارجية  00عدوان اجةبي 



و و اهم تطبيقات    00  وتستند هذه الحماية على معاهدة تعقد بين الدولة الحامية والدولة المحمية 
وغي هةةا  ةةو النحنيةةات  0هةذا الةةةوع  ةةو الحنايةةة  هةةي الحنايةةة النقةة رة لف نسةةا علةةى ا ةةارة  ونةةاكوا 

 النقبولة في اال م النتحدة

  
 ماية أالستعمارية الح  0 1

لغة   تحقيةق اغة ا   00 يفرض فرضا علاى الدولاة المحمياة 00عاةة  ان هذا الةوع  و الحناية  

  0 تهدف الى ضم االقليم الى الدولة الحا ية 00استعنارية 
هاو  00 مباشارة ضامهااعاالن فارض حمايتهاا بادال مان ا ا اال   الذ  يدفع الةدول االسةتعنارية الةى  

 الخوف من اثارة روح المقاومة عند االهالي 
  00 ال يستند الى اساس شرعي ولنا كان ف   الحناية االستعنارية 

  علةى ابة ام  عاهةدة  00فان الدولة الحا ية تلجةا عةاةة الةى اسةتخالا  وافقةة الدولةة النحنيةة

 الحناية 

  00الجةبية ينكةها  و  واجهة الدول ا 00لتضفي على   كزها شيئا  و الش عية  
  بما ينشا من اوضاع جديدة في العالقات الدوليةوالحصول  ةها على اق ار  

الحناية التي اعلةتها ب يطانيا اواخة  القة ن التاسةع عشة   00 ومن اهم تطبيقات الحماية االستعمارية 
-قطةةة  -عنةةةان)علةةةى ا ةةةارات و شةةةايا الخلةةةيا الع بةةةي وي ةةةارات شةةة ي جةةةةوبي الجزيةةة ة الع بيةةةة 

 وغي ها  9191والحناية التي اعلةتها على  ص  سةة (البح يو

 
 االنتداب 0ثالثا 

ليطبةق علةى االقةاليم والنسةتعن ات التةي  00 ظهر االنتداب الاى الوجاود بعاد الحارب العالمياة االولاى 

 بفعل الح ب العالنية االولى   00 انسلخت عو اال ب اطورية العةنانية و لنانيا

 من عهد عصبة االمم االنتداب الى ثالثة انواع( 11 )وقد قسم  المادة 

 

 Aاالنتداب من الدرجة  -2

  00يشنل الجناعات التي انفصلت عو اال ب اطورية العةنانية  

  00والتي بلغت ةرجة  و التطور بحيث ينكو االعت اف بها  ؤقتا كأ م  ستقلة  

  حتى تتنكو  و الحصول على استقاللها  00على ان تست شد بةصائح الدول النةتدبة 

مثل العراق وشرق االردن وفلسطين وضع تح  االنتداب البريطاني وسوريا ولبنان وضاع   
 تح  االنتداب الفرنسي

 Bاالنتداب من الدرجة  -1

  باعتبارها اقل تقدما من الشعوب النوع االول 00ويشنل هذا االنتداب شعوب اف يقيا الوسطى  

  بصورة  باش ة  إلةارة الدولة النةتدبةلذلك فقد اخضعت 

 وغيرها من الدول االفريقية 00وقد طبق هذا االنتداب على الكاميرون والتوغو  

 

  Cاالنتداب من الدرجة  -3

 شنل هذا الةوع  و االنتداب بعض االقاليم الواقعة في 

  جةوب غ بي اف يقيا 

  وبعض الجزر في النحيط الهاة 

 00ونظ ا  

  لقلة سكانها او 

 ضالة  ساحتها او 

   بعدها عو   اكز التحض  او 

 جاورتها للدول النةتدبة  



وبهاذا يقتارب هاذا  00فقد تق ر اخضاعها الى قةوانيو الدولةة النةتدبةة باعتبارهةا جةز ا  ةو اراضةيها  

 النوع من االنتداب من نظام الضم

 00وقد انتهى نظام االنتداب بنهاية الحرب العالمية الثانية وذلك  

 00لشعوب النشنولة على استقاللها بحصول ا  

  00او بتخلي الدولة النةتدبة عو االنتداب  

  و  يةاي اال م النتحدة( 77)او باستبداله بةظام الوصاية الدولي وفقا للناةة  

 

 نظام الوصاية الدولي  0رابعا 

  00 محدودة منهافئة  00 استثنى ميثاق االمم المتحدة من االقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي 

  اسم نظام الوصاية الدولي 00( 91 )اطلق عليه في الفصل 00انشا إلةارتها نظا ا خاصا  

 

االقاليم التي يجوز وضعها تح  نظاام  حددت المادة السابعة والسبعون من ميثاق االمم المتحدة وقد 

 ثالث فئات وقسمتها الى الوصاية الدولي 

 النتداب االقاليم التي كانت  وضوعة تحت ا -9
 االقاليم التي اقتطعت  و الدول االعدا  نتيجة الح ب العالنية الةانية  -1

 االقاليم التي تضعها تحت نظام الوصاية بنحض اراةتها ةول  سئولة عو اةارتها   -3

وقرر الميثاق في الفقرة الثانية من الماادة الساابعة والسابعين ان تعياين أ  مان االقااليم مان الفئاات  

يوضع تح  نظام الوصاية يتم بواسطة اتفاقات الحقة تعقاد برضاا الادول التاي يعنيهاا  السالفة الذكر

 االمر

 وقد انتهى نظام الوصاية في الوق  الحاضر بعد ان نال  الدول  التي كان  تح  الوصاية استقاللها 
 

 الدول الموضوعة في حالة حياد دائم   0 خامسا

 تعريف الحياد وأنواعه

و و التحيز أل   00 و النشاركة في الح ب  00ع بنوجبه ةولة ةالذ  تنتهو الوضع  00الحياد  

  و الف يقيو النتحاربيو 

 :والحياد على نوعين 

  00 هو الحياد المؤق : النوع االول  

  بيو ةول اخ    00عةد ا تكون هةاك ح ب قائنة  00الذ  تعلةه احد  الدول 

  وهذا الحياد اختيار  ولفترة من الزمن 

  كمااا فعلاا  تركيااا والسااويد فااي  00وقةةد يبةةد  ويةتهةةي بابتةةدا  الحةة ب وانتهائهةةا

 الحرب العالمية الثانية 

  بةالتزام جانةا احةد الطة فيو  00او قد يةتهي بق ار الدولةة بةالخ وم  ةو الحيةاة

كما فعل  الواليات المتحدة االمريكية خالل الحربين العالميتين  00النتحاربيو 

 0االولى والثانية 

 

 هو الحياد الدائم :النوع الثاني 

 00 الذ  بنوجبه تلتزم الدولة بشكل ةائني  

 00 استنادا الى معاهدة دولية  

  قابةةل ضةةنان  00بعةةدم  نارسةةة اختصةةاا الحةة ب عةةةد قيا هةةا بةةيو الةةدول 
 سال تها 

 وقد استحدث هذا في اوربا خالل القرن التاسع عشر لتحقيق غرضين 

 وجوةها ض وريا للنحافظة على التوازن الدولي  الضعيفة التي يعتب حناية الدول هو  0االول 



معاروفتين او  دولتاين قاويتينتفصةل بةيو  00 بإيجةاة ةولةة عازلةة 00 حناية السةلم الةدولي 0والثاني 

 ويتميز بثالث صفات  00 بعدائهما الدائم لبعضهما

 انه ةائم خالف النؤقت الذ  يةتهي بانتها  القتال  -  

 الدول ال على اقاليم او جز   و ةولة  عيةة  انه يطبق على - ب
 او اكة  انه يةشا عو  عاهدة تعقد بيو ةولتيو - ت

 

 (عدم االنحياز)يختلف الحياد الدائم عن االيجابي  

  بان االول يكون بنوجا  عاهدة 

  ةون ان يكةون  00وينكةو للدولةة ان ت جةع بةه  تةى شةا ت  00ا ا الةاني يكون وحيد الطة ف
 ذلك خ قا للقانون الدولي 

 

 االلتزامات المترتبة على حالة الحياد

 وهي على نوعيو  ةها 

 ا يخص الدولة التي توضع في حالة حياة ةائم  

   و ةها  ا يخص الدول االخ 

 

 التزامات الدولة الموضوعة في حالة حياد دائم 0 2

  سوا  كانت واقعة  00االشت اك في    ح ب  00ا تةاع الدولة النوضوعة في حالة حياة ةائم

 ةةا عةةدا الحةة ب التةةي تةةدخلها فةةي حالةةة الةةدفاع  00او  حتنلةةة الوقةةوع فةةي النسةةتقبل  00فعةةال 
 ولها في سبيل ذلك ان تتخذ  ا ت اه  ةاسبا  و اج ا ات 00الش عي 

  قواعد او انشا 00باستخدام اراضيها  00وينتةع عليها ايضا السناح إلحد  الدول النتحاربة  

 او السناح لها بالتدخل في شؤونها الداخلية 00عسك ية عليها 
  كنعاهةةدات التحةةالع و عاهةةدات  00ويحةة م عليهةةا ايضةةا عقةةد  عاهةةدات او اتفاقةةات عسةةك ية

 لنا تقوة هذه النعاهدات الى  وقع  تحيز لدولة ةون الدول االخ   00الضنان النتباةلة  

 

 التزامات الدول االخرى 0 1

  عةو كةل  ةا يهةدة او يخةل بهةذا  00الةدول االخة   ازا  الدولةة النوضةوعة فةي حالةة حيةاة ةائةم تلتزم

 كاستعنال الضغط السياسي او العسك   او الهجوم او اعالن الح ب 00الحياة 
  وهةةذا  ةا فعلتةةه انكلتة ا عةةام  00الةدفاع عةهةةا فةي حالةةة انتهةاك ح  ةةة حياةهةا  00وتلتةزم الةدول ايضةةا

 عةد ا كانت في حالة حياة ةائم عقا اعتدا  النانيا عليهاازا  بلجيكا  9191

   اماا  00ومن امثلة الدول التاي خضاع  فاي الماضاي لحالاة الحيااد الادائم هاي بلجيكاا ولوكسامبور

 ( 441م)الدول الموضوعة في حالة حياد دائم بالوق  الحاضر هي النمسا وسويسرا

 


