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 القسم الثاني

 اشخاص القانون الدولي غير الدول

الن الدولرة اانر   00ان قواعد القانون الدولي العام قد اعدت في االصل لتطبق على الدولة مباشرة   

 00وأوسر  االشرخاا الردولييخ ااتااصرا  00وما تزال الشخص الةئيس في القانون الدولي العرام 
 وما زال هذا القانون يكةس لدراسة الدولة القسم االابة مخ ابحاثه 

  00م اذلك بأشخاا ااةيخ ولكخ هذا القانون يهت 

   وتسمح  00التي تسبغ عليهم صفة دولية  00ويمنحهم بعض االاتااصات المحدود
 لهم بممارسة نشاط دولي معتةف به

  وعلى هذا االساس يميل اغلب الفقهاء الى ااضاع هؤالء االشرخاا لقواعرد القرانون الردولي

اتفاف البيخ بيرنهم وبريخ الدولرة على الةغم مخ اال 00والى اعتبارهم مخ اشخاصه  00العام 
  00مخ حيث 

  00المةاز القانوني  

 00 واالاتااصات  

 والدور الذي يقوم به ال منهم في نطاق المجتم  الدولي 
  00وهذه الفئة مخ اشخاا القانون الدولي تشمل  

 الفاتيكان 

 المنظمات الدولية 
  لذا اتجه القانون الدولي الى تقةية  00اما يثية الفةد في القانون الدولي اهتماما واس  النطاق

 والى العمل على ضمان تلك الحقوق بطةيقة دولية 00حقوق الفةد 

 وسنتولى في هذا القسم دراسة الفاتيكان والمنظمات الدولية والفرد بشئ من االيجاز

 

 الفصل االول

 الكرسي البابوي ودولة مدينة الفاتيكان

البرابوي فري مبحثريخ نخارص االول لدراسرة التطرور التراريخي نتناول في هرذا الفارل دراسرة الكةسري 

 والثاني لنشأ  دولة مدينة الفاتيكان

 

 المبحث االول 

 التطور التاريخي

 الدولة البابوية القديمة 0اوال 

 00يجمع بين السلطتين الروحية والزمنية  2780كان البابا حتى عام  

 كية رئيسا للكنيسة الكاثولي 00 حيث يعتبر في االولى 

 00لهررا اقلرريم وشررعب وسررياد  رئيسررا لدولررة مسررتقلة  00 وبموجببا الثانيببة كببان يعتبببر 
  00ويادق عليها وصف الشخاية الدولية 

  وبموجب هذه الافة اان له ممارسة 

  التمثيل الدبلوماسي السلبي وااليجابي 

 وعقد المعاهدات الدولية 

 وعقد التحالفات 

  اما اان له جيش ااا به 

 نفرروله  علررى امررا ارران يعتمررد 00 يسررتعمل نفرروله الررديني لرردعم نفرروله السياسرري ثيررةا مررا اررانوا
 السياسي لنشة نفوله الديني

 00اقلريم الدولرة البابويرة غزت الجيرو  االيطاليرة  يخح 00 2780واستمر هذا الوضع الى عام  

 00عاصمتها روما واحتل  



 ضررم  رومررا الررى  0780تشررةيخ االول عررام  9أصرردرت الحكومررة االيطاليررة مةسرروما فرري و

  00 الجديد   المملكة االيطالية
  ايررد بأغلبيررة سرراحقة ضررم رومررا للمملكررة  00تشررةيخ االول  00فرري  اسررتفتاءواجررةب بعررد للررك

 االيطالية وأصبح  عاصمة لها

 00الشخاية الدولية عنها  تبعا لذلك وصف وزال 00مخ الوجود وبذلك زال  الدولة البابوية  
  الدولية  نوؤن له مخ ااتااصات في ممارسة الشما ااقانونا وفقد البابا 

  00 يمارساما اان في الماضي إال انه بقي 

 ااتااا التمثيل الدبلوماسي و 

  عقد المعاهدات التي تتال بالشؤون الدينية 

  وان نزعر  منره سرلطته  00وقد ابق  ايطاليا للبابا صفته اةئيس للكنيسة الكاثوليكيرة
وتحدد وضع البابا الجديد  بإصدار قانون الضبمانات سبنة  00الزمنية اةئيس لدولة 

2782  

 

 قانون الضمانات 0ثانيا 

تنظيم العفاقة بيخ هرذه الدولرة وبريخ قام ب 00ايطاليا جهة واحد  وهي در مخ اقانون داالي صهو  

 بيخ البابا والدول االجنبية اما نظم العفاقة البابا 

 : ويمكن ايجازه بما يلي  

 او يوجه      00 ويعتبة ال اعتداء يق  عليه 00ولاته ماانة ال تمس  00البابا شخاا مقدسا يعتبة  0اوال 

 (0-0م)او يوجه ضده في حكم االعتداء الذي يق  على الملك ضده         
لره وبحرق الاردار  المعترةف  00يتمت  البابا في جمي  انحاء المملكة االيطالية بالمةاسيم الملكيرة  0 ثانيا

    بها 

 (3-م)مخ رؤساء الدول الكاثوليكية       
وال يجرروز الحررد رجررال السررلطة  00 يوجررد فيهررا بالحاررانة يقرريم فيهررا البابررا او تتمترر  االمكنررة الترري 0 ثالثرا

 العامة       

 ( 7-8-م)داولها ألي سبب االب الن منه        
     00ويتمت  مبعوثوه لدب هذه الدول  00 يحق للبابا ان يتبادل المبعوثيخ م  الدول االجنبية 0 رابعا

 التي     االمتيازات والحصاناتبجمي   00اثناء وجودهم في ايطاليا  00ومبعوثو هذه الدول لديه         

 يقةها القانون الدولي        
  وتعتةف بحقه في ان يكون له ادار  ااصة وموظفون تابعون له 00 تمنحه ايطاليا ريعا سنويا 0 اامسا

 ال يجوز للسلطات االيطالية التدال في شؤونهم 00          

حترى بالنسربة لقارة الفاتيكران والقارور  00 إال ان هذا القانون لم يعترف للبابا بأية سيادة اقليميبة 
وإنمررا ارران حقره قاصررةا علررى التمتر  با قامررة فيهررا  00والمبراني االاررةب التري تةارر  تحرر  تارةفه 

ألنها تعتبر وفقا للمادة الخامسة من قانون الضمانات  00ن التاةف فيها دون امكا 00واستعمالها 

 من المنافع العامة 00

 لذا فان البابا  

  00رفض هذا القانون  

  واعتبة نفسه اسيةا في روما 

 00 اما اعتبة ملك ايطاليا غاصبا له  

 واتخذ جميع الباباوات من بعده نفس الموقف                      

 

 

 

 



 موقف الدول من البابا 
 :الى فئتيخ في معاملة البابا بعد صدور قانون الضمانات  انقسم  الدول 

  ولره بموجرب  00 اعتبةته مخ اشخاا القانون الردولي العرام 00 تضم غالبية الدول االولىالفئة

 00هذه الافة 

 حق تبادل التمثيل الدبلوماسي السلبي وااليجابي 

 وعقد المعاهدات الدينية 

  الخ 00وعدم تحمل ايطاليا تبعة المسؤولية الدولية عخ التاةفات الاادر  عنه 
واعتبةت الشؤون الدينيرة لات  00ولم تقم عفاقات رسمية معه  00فلم تعتةف به  : اما الفئة الثانية 

  00صفة داالية صةفة 

  فرر  العلررم تمنرر  رحيررث اانرر  السررلطات  0900حتررى عررام  0901وارران مررخ برريخ هررذه الرردول فةنسررا عررام

 البابوي في االعياد الدينية

 

 المبحث الثاني

 الفاتيكانمدينة دولة 

  00على اثة صدور قانون الضمانات ساد الجفاء بيخ ايطاليا والبابا  
  للعفاقرة غيرة أراد ان يضر  حردا فر 00الى الحكم شعة بنفول البابرا الةوحري وعندما جاء موسليني

 00 0909بفتح طةيق للمفاوضات م  البابا عام الودية بيخ الطةفيخ 

  00وتم االتفاق بين الطرفين على  

  اتفاقات اطلق عليها اتفاقات التران إلنهاء ما سمي بالقضية الرومانية التي بدأت سنة

2780 

  00وقد ضم  هذه المعاهدات ثفاثة اتفاقات  

  تضمن  الشؤون المالية 00االولى 

  في ايطاليا الشؤون الدينية 00والثانية 

  تضمن  اهم هذه االتفاقات 00والثالثة 
  العفاقة بيخ ايطاليا والبابا 

  والدول االجنبية وبيخ البابا 

  مرخ دسرتور الجمهوريرة االيطاليرة (8)ودعمر  بالمراد   00وما زال  هذه المعاهدات سارية المفعرول
 ( 338رص) 0998عام 

 

 معاهدة التران 0اوال 

 دولبة مدينبة الفاتيكبانوترنص المراد  الةابعرة منهرا علرى انشراء  00ماد  (08)مخ تتألف هذه المعاهد  

 دون ان يكون اليطاليا أي حق في التدال في شؤونها  00وإاضاعها لسلطة الكةسي البابوي وحده 

  00وتول  المواد االاةب تنظيم  

  العفاقة بيخ ايطاليا والبابا مخ جهة 

  جهة ااةبوعفاقة البابا بالدول االجنبية مخ 

 00اعترفت المعاهدة للكرسي البابوي  00فمن جهة عالقة البابا بايطاليا  

 (7م)بالسياد  في مجال العفاقات الدولية 

 (5م)اما اعتةف  بملكيته لمدينة الفاتيكان وسيادته عليها 

 ( 7م)ثم اعتةف  لشخص البابا وممثليه وأراضيه بالحاانة وتقةر لهم اعفاءات ااصة 

 00على ان تتولى الحكومة االيطالية قمع الجرائم التي ترتكا في مدينة الفاتيكان  ونصت المعاهدة 

 00بناء على 

  ويتعهرد بران  00الذي يتنازل عخ حق االيواء التقليردي  00تفويض دائم مخ الكةسي البابوي

 يسلم الى الحكومة االيطالية المجةميخ الذيخ يلجئون الى منطقته 



كما تعهدت الحكومة االيطالية بتامين اعمال المرافق العامة التي تحتاج اليها دولة مدينة الفاتيكان  

 وغيةها  00ادوائة البةق وشبكة المياه والكهةباء 

 حرق التمثيرل الدبلوماسري  00 فقد تقبرر منحب  00 اما من ناحية عالقة البابا بالدول االجنبية

وحرق عقرد المعاهردات التري  00التمثيرل مر  ايطاليرا نفسرها وتبرادل هرذا  00السلبي وااليجرابي 

 الكونكورداتتتال بالشؤون الدينية والتي يطلق عليها اسم 
  00 اال ان معاهدة التران 

  حظةت على دولة مدينة الفاتيكان الداول طةفا في المنازعات التي تنشب بيخ الدول 

 ا لم تدعى اليهااو حضور المؤتمةات الدولية للنظة في هذه المنازعات م 

  اما اعتبةت هذه المعاهد  مدينة الفاتيكان منطقة محايد  وتتمت  بحةمة ااصة 
 

 الوضع القانوني للفاتيكان 0ثانيا 

بران مدينرة الفاتيكران هري دولرة تتروافة فيهرا جمير  عناصرة الدولرة  00لهب بعض الفقهاء الرى القرول  
 ومعيارها القانوني 

 وان هبذه السبلطة كانبت طرفبا فبي  00ود سرلطة زمنيرة تتمثرل بالبابرا واستندوا في قولهم هذا الى وجر

اضافة الى ان هذه المعاهد  نار  صرةاحة علرى ان الفاتيكران هري دولرة  00 معاهدة التران الدولية
 مستقلة لات سياد 

عدم كبون الفاتيكبان  00يجب ان ال تخفي حقيقة  00 المظاهةو األحكامو الناواإال ان مثل هذه   

 لعدم توافر عناصر الدولة فيهادولة 

 هكتارا أي اقل مخ ناف ايلومتة مةب  (99)ال يتجاوز مساحته  00 فإقليم الفاتيكان 

  بعبار  ااةب ال يوجد للفاتيكان  00اضافة الى ان عدد سكانه ال يتجاوز الف نسمة والهم مخ الذاور

 شعبا وحدته العائلة 
 هي تعبة عخ رابطة سياسية بيخ الفةد والفاتيكانف 00 اما جنسية السكان فهي اضافية ووظيفية 

  وفقرردانها يقرر  حالمررا تنعرردم مثررل هررذه  00الن ااتسررابها يتحقررق بمجررةد ترروافة شررةوط معينررة
 الشةوط

  وهرذا وضر   00ويبقى مخ يكتسب مثل هذه الجنسية محتفظا على ال حال بجنسيته االصلية
 غةيب 

  ال ال يوجد عند أي دولة حالة ازدواج الجنسية لدب جمي  سكانها 
  00وإنما يمارس بديفا لها ففا تمارس  00اما السلطة السياسية في الفاتيكان  

  وإنمرا تمترد الرى االفرةاد  00وهي السلطة الةوحية التي ال تقف عنرد حردود حاضرة  الفاتيكران

 اان  الذيخ يدينون بالمذهب الكاثوليكي في أي دولة

  وأايةا ال نستطي  القول بان للفاتيكان مةافرق اداريرة تقروم بتسرييةها وانمرا تقروم ايطاليرا بهرذه

 المهمة
  00وزيراد  علررى للررك فرران الفاتيكرران ال يباشرة االاتارراا العررام المعتررةف برره للرردول 

 فيجب عليه التزام الحياد في المنازعات السياسية 00والذي يعد معيارها 

  وإنما تتولى  00بالمعاقبة على الجةائم التي تةتكب في مدينة الفاتيكان وهو ال يختص
امررا تباشررة الحكومررة االيطاليررة  00 للرك الحكومررة االيطاليررة بنرراء علررى طلرب الفاتيكرران

 ادار  المةافق الخاصة بالفاتيكان

 وليسبت دولبة 00والحقيقة ان الفاتيكان هي عبارة عن شخص من اشخاص القانون الدولي العبام  

 00لهيئة دينية وهي الكنيسة الكاثوليكية  00وجدت بتنازل ايطاليا عن بعض اقليمها ومبانيها  00

 واعترفت لها بالشخصية الدولية 

 


