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 المبحث الثالث

 التغييرات التي تطرأ على الدولة

 خالفة الدول

سىواء اانىد خايليى   00يكون لها نتائجها على  الدولى   00تتعرض الدول اثناء حياتها لتغييرات عدة  

  00 وهذه التغييرات اما ان 00او يارجي  

   شخصي  الدول  او  يؤثر هذا التغيير في  خون انبالتغيير  تتناول عنصرا من عناصر الدول 

 تتناول ال مقومات الدول  فتؤخي ال  زوالها 

 ـ: وفي هذا المبحث سندرس 

 ثر في شخصي  الدول التغييرات التي ال تؤ 

 والتغييرات التي تتناول ال مقومات الدول  فتؤخي ال  زوالها 

 

 الفرع االول

 التغييرات التي ال تؤثر في شخصية الدولة

 00 لدول المكون  ل عناصراليقصد بها التغييرات التي تطرأ عل  احد  

  السكان 

  االقليم 

   الحكوم 
 

 التغييرات التي تمس عنصر الحكومة 0 أوال

ال تىؤثر مطلقىا على  المراى   00ان التغييىرات التىي تطىرأ على  شىكل الحكومى   00  القاعدة العامة 

 عن طريق العنفاو  بالطرق الدستوريةسواء حصل التغيير  00 القانوني للدول  في المجتمع الدولي

 00 مبدأ استمرارية الدول 00 وأساس هذه القاعدة هو  
   رغم ما يطرأ عليهىا مىن تغييىرات فىي ن ىا   00 ومستمرة في ذاتها قائمةأي ان الدول  تبق

 00حكوم   وعليه تعتبر ال 00الحكم 

 مسؤول  عن تصرفات الحكومات السابق  لها 

 وان تحتر  المعاهدات التي ابرمتها 

 وان تفي بالديون التي الت مد بها 

 الن تغيير الحكومة ال يؤثر في الشخصية القانونية للدولة

  00السيما فيما يتعلق  00وقد استقر هذا المبدأ منذ زمن طويل في التعامل الدولي 

 و باالتفاقيات الدولية  

 00 االلتزامات المالية 

 ال تفقد صىفتها االل اميى  مهمىا اانىد التغييىرات التىي  00 فبالنسبة لالتفاقيات الدولية

 00 تطرأ عل  الن ا  الدايلي للشعوب واما جاء

  1381لندن في بروتواول  

   1493وميثاق بوغوتا المعقوخ بين الدول االمريكي  عا  

   1493ومعاهدة هافانا المعقوخة عا 

  ال يمكن ان تبقى مستمرة في التطبيق كالمعاهدات 00إال ان هناك بعض المعاهدات 

   التي تفترض استمرار ن ا  معين او 

  شكل معين من الحكومات او 

   تبر  لمصلح  الملك او العائل  المالك 



  فنان النظنام اليديند ال يلتنزم  00ففي حالة تغيير نظام منن ملكني النى ومهنورال منثال

  ال لمصلحة الدولة 00 ألنها عقدت لمصلحة النظام السابق 00بمثل هذه المعاهدات 

  00اما بالنسبة لاللتزامات المالية أال القروض يمكن التمييز بين نوعين  

 روض الدول  ق 

   وقروض الن ا 

 فهذه  00يشمل القروض التي تعقد للمصلح  العام  والدائم  للدول   00 فالنوع االول

 تلت   فيها الحكومات في حال  تغيير ن ا  الحكم 

 فيشىمل القىروض التىي تعقىد لمصىلح  ومنفعى  ن ىا  او حكومى   00 اما الننوع الثناني

وبالتالي فان الحكومات  00الحكوم  التي عقدتها  فهذه القروض ال تل   اال 00معين  
 التي تليها ال تلت   بها

  00ونيح الثوار في االستيالء على السلطة  00وفي حالة ما اذا نشبت حرب اهلية في دولة ما  

  00قروض الحىرب  00تلت   بالت امات الحكوم  السابق   باستثناء  00فان الحكوم  الجديدة 
بعند اعتنراه هنذه الندول للثنوار  00الدول االجنبي  لشراء االسىلح   والقروض الممنوح  من

 بصفة محاربين

 

  00وقد تأكد هذا المبدأ في القضاء الدولي والداخلي و مثاله  

   بخصىىوا النىى ان بىىين بريطانيىىا  1498عىىا   تافننتالقىىرار التحكيمىىي الىىذي اصىىدره الىىرئي
 الينرال تينوكوواوستريكا حول قضي  

 في قضي  اشكيان ضىد بنىك  1498درته المحكم  المختلط  في القاهرة عا  والقرار الذي اص
 اثينا 

  بىىان التغييىىرات التىىي تصىىيا المؤسسىىات  00لقىىد اصىىب  مىىن القواعىىد المعتىىري بهىىا عالميىىا
ليس من شانها التأثير في وحدة الدولة سواء منن  00شكلها  00او  00الحكومي  لشعا ما 

 من زاوي  عالقتها الدولي  00سياختها الدايلي  او  00ناحية 

غير ان االتحاد السوفيتي سابقا اختط  لنفسه سياسة تتعارض مع االتياهات الدولية في هذا الشأن  

  3131منذ قيامه في اعقاب ثورة 

   وسىلكد 00فقد اعلن الغاء اافى  الىديون والمعاهىدات السىري  التىي عقىدتها روسىيا القيصىري 

 نف  المسلك 1494بعد نجاح ثورتها عا   الصين الشعبي  
  

ان تغيينر الحكومنة )ةورغم هذه السياسة فقد ظل التعامل الدولي يعمل على التمسك بالقاعدة القائل 

 اما يدل عل  ذلك االتفاقات التي عقدت بعىد الحىرب العالميى  الثانيى  00(ال يؤثر في شخصية الدولة

00  

 حكومىى  الواليىىات المتحىىدة والحكومىى  االيطاليىى  سىىن   لوفيىىد المعقىىوخ بىىين -ااتفىىاق لومبىىارخو
1491 

   وحكوم  المانيا االتحاخي   00بين لجن  الحلفاء العليا  1491واالتفاق المعقوخ عا 
 

 السكان التغييرات التي تمس عنصر  0ثانيا 
هىذا سىواء حصىل  00 ال تنؤثر فني شخصنية الدولنة 00الدولى  ان التغييرات التي تطرأ على  سىكان  

 00 منالتغيير 

   نقصانهم 00او  00ا ياخة عدخ رعايا الدول   00الناحي  الكمي 

    اقىدو  مهىاجرين  00 اىايتالي الجماعى  المكونى  لعنصىر السىكان 00او من الناحي  الكيفيى

 من الخارج 

 



 التغييرات التي تمس عنصر االقليم 0ثالثا 

 00يىىاخة او النقصىىان خون ان تتناولىىه ب سىىره بال  وهىىي التعىىديالت التىىي تطىىرأ علىى  مسىىاح  االقلىىيم  

 00 ويكون ذلك عاخة عن طريق

 ليم خول  ايرى او قالحاق ج ء من اقليم الدول  بإ 

  انفصال هذا الج ء واستقالله عن الدول  االصل 

طالما ان االقلنيم المعندل  00او وجوخها  00 ال تؤثر في شخصي  الدول  االصل 00فهذه التغييرات  

 ما يزال مووودا وقابال للتعيين  00تكوينه 

 

 االثار المترتبة على التغييرات االقليمية

 من يترتا عل  انتقال ج ء من اقليم خول   

  00سياختها ال  سياخة خول  ايرى  

  الميراث الدولياثار قانوني  يطلق عليها اسم  

   ها من حقىوق وما يتعلق ب 00شخص انتقال ترا  نتيج   00ما يحدث بين االفراخ قياسا عل
إال ان لجنىى   00وقىىد اىىان هىىذا مقبىىوال  00وواجبىىات الىى  ورثتىىه نتيجىى  لوفىىاة هىىذا الشىىخص 

 اصطالح خالفة الدول 00 القانون الدولي اطلقد عليه

  00وسنبين اثر التغييرات االقليمية اليزئية  

 في المعاهدات 

 االموال 

 الديون 

 المحفوظات 

 الن ا  القانوني الدايلي 

 جنسي  السكان 

 

 اثر التغييرات االقليمية اليزئية في المعاهدات - 1

 : حالة الضم -أ

فهو بالتنالي ال ينؤثر  00ال يؤثر في مرا ها الدولي  00عنها لما اان انفصال ج ء من اقليم الدول   

 في التزاماتها الدولية 

  التي سبق لهىا ان ابرمتهىا مىع الىدول  00وعل  ذلك تبق  الدول مرتبط  وملت م  بالمعاهدات

 االجنبي  قبل االنفصال 

 

 ؟ولكن هل تخضع الدولة الضامة  للمعاهدات التي عقدتها دولة االصل قبل االنفصال 

  00القاعدة العامة  تقضي  
   قبنل خنروا االقلنيم  00 بالمعاهدات التي عقدتها خول  االصىل 00بعد  الت ا  الدول  الضام

 من سيادتها 

  مبنندأ عنندم مسننؤولية الشننخ  إال عمننا انعقنند  00والسىىند الىىذي تقىىو  عليىىه هىىذه القاعىىدة هىىو

 الن الدول  ال تسال إال عن االلت امات الصاخرة عنها  00 بإرادته من التزامات

  قبىىل ايلولىى   00فرنسىىا  لىىذلك امتنعىىد المانيىىا عىىن تطبيىىق المعاهىىدات التىىي عقىىدتها
وفعلىىد فرنسىىا الشىى  نفسىىه  00 1311عىىا  نيىىا الىى  المامقىىاطعتي االلىى اس واللىىورين 

 1414عندما اعاخت االل اس واللورين اليها سن  

 
 



اسىىتثناء يتعلىىق  00لكىىن تىىرخ علىى  مبىىدأ عىىد  قابليىى  انتقىىال المعاهىىدات بىىالتغييرات االقليميىى  الج ئيىى   
  00بالمعاهدات التي تنصا مباشرة عل  االقليم المنفصل ذاته 

  حقوق االرتفاق عليه اوالمعاهىدات المتعلقى  بالمالحى  فىي امعاهدات الحدوخ اوتقرير

 ما شابه ذلك 00او  00مضيق   00او  00نهر 

  وتلت   بها الدول  التي ضمد اليها االقليم بمراعاتها  00ت ل قائم  المعاهدات فهذه 

 ومن امثلة ذلك ما فعلته اندونيسيا عندما ضمت ايريان الغربية 

 

 حالة االستقالل ونشوء دولة وديدة -ب

  00وتكوينه لشخص خولي جديد  00في حال  انفصال االقليم عن خول  االصل  

  00فالدول  الجديدة تكون في حل من المعاهدات التي ابرمتها الدول  التي ااند تابع  لها 

  00ما عدا المعاهدات التي تنصا عل  االقليم ذاته  

  امعاهدات الحدوخ 

 والتي تقرر حقوق االرتفاق  معاهداتالو 

  الخ  00او بالمواصالت  00او  00المعاهدات المتعلق  بالمالح  في نهر 

  على  االقلىيم الىذي  مباشىرة  ألنها تنصا 00فهذه ت ل قائم  وتلت   الدول  الناشئ  بها

 اصب  ياضعا لها 

 العمل الدولي  - ا

 فانه يختلف من خول  ال  ايرى 00اما ما جرى عليه العمل بين الدول المستقل  حديثا  

   فىىبعا الىىدول اعلنىىىد عقىىا اسىىتقاللها الت امهىىىا بالمعاهىىدات التىىي سىىىبق ان ابرمتهىىا خولىىى
 :ويكون ذلك اما  00(الدول  المنتدب  او الحامي  او المستعمرة)االصل

     من ( 3 )مثال الماخة 00 معاهدات التي تعقدها مع الدول االصلعن طريق الن  عليها في ال-أ           

           المعاهدة المعقوخة بين االرخن وبريطانيا والتي بموجبها الت مد االرخن بجميع المعاهدات التي              
 ليم االرخن قبريطانيا والمتعلق  بإ عقدتها              

  1491من خستور بورما لسن  ( 991 )مثال الماخة 00 في دستورهااو بالن  عليه  - ب         

  1491مثالها المذارة التي ارسلتها غانا ال  بريطانيا عا   00 او بتبادل المذكرات - ج         
  او بتسييلها لدى االمانة العامة لألمم المتحدة - خ         

 

بان ووهنت  00وحلد هذه المشكل   00ال  هذه الطريق  واعتبرتها غير فعرفضد بعا الدول قد و 

ومىن  00 الى االمم المتحدة تصريحا رسميا بينت فيه المعاهدات التي تلتنزم بهنا خنالل فتنرة معيننة

 هذه الدول اوغندا ومالوي

وقد رفضد بعا الدول بصورة قاطع  االلت ا  بالمعاهدات التي ابرمتها خول  االصل قبل استقاللها  
 ومثالها الصومال  00

 

 اثر التغييرات االقليمية اليزئية في االموال 0ثانيا 

  وأموال الدول  الخاص  00اموال الدول  العام   00ييب التمييز بين 

 االموال العامة -3

الى الدولة  المتننازل  00 الدولة المتنازلة 00 تقضي بانتقال االموال العامة من 00 القاعدة العامة 

 اليها 

 لمرفق عىا  او لمنفعى   00االموال التي تكون مخصصة  00  ويراد باألموال العامة
 الخ 00االسكك الحديدي  والجسور والترن والمستشفيات  00عام  

  1488فىىي القىىرار الىىذي اصىىدرته عىىا   00وقىىد ااىىدت محكمىى  العىىدل الدوليىى  هىىذه القاعىىدة 
 بخصوا جامع  بيتر بين المجر وتشيكوسلوفاايا 



 نتيجى  للحىرب  1414اص  اثر التغييىرات التىي جىرت سىن  وقد طبقد هذه القاعدة  بصف  ي
سىىان )وقىىد نصىىد عليهىىا معاهىىدات الصىىل  بعىىد الحىىرب العالميىى  االولىى  00العالميىى  االولىى  

 (جرمان ،فرساي،نابولي،تريانو 

 

 االموال الخاصة -1

الموجىوخة فىي  00فىي االحتفىاظ بىاألموال الخاصى   00حىق الدولى  االصىل  00 القاعدة المقررة هىي 

  00لدول  ايرى  00االقليم الذي تنازلد عنه 

 ألنها تشبه في وضعها اموال االفراد الخاصة  
التي اعاخت الى  فرنسىا  1414فمعاهدة فرساي لسن   00وقد يتفق الطرفان عل  مخالف  هذه القاعدة  

 قررت انتقال جميع االموال الخاص  لفرنسا 00 اقليمي االل اس واللورين
 

نقل االموال الخاص  والعام  الى  الدولى  الضىام  او  00اه السائد في الوقد الحاضر يميل نحو االتج 

والمتعلىىق  00 1499اذار عىىا   4مىىن التصىىري  الصىىاخر فىىي ( 14)مثىىال ذلىىك المىىاخة  00الناشىىئ  
التي نصد عل  نقل جميع االموال التي ااند  00بالتعاون االقتصاخي والمالي بين فرنسا والج ائر 

 لفرنسا في الج ائر ال  الحكوم  الج ائري               

 

 االموال المملوكة لألفراد -ا 

  00المبدأ العا   المطبق في هذا الصدخ يقضي  

  التىىي  سىىبق لدولىى  االصىىل ان منحتهىىا  00بوجىىوب احتىىرا  الحقىىوق الخاصىى  او االلت امىىات
او  المنفصلعل  االقليم  00بصورة شرعي  قانوني   00لبعا االفراخ او الشراات االجنبي  

فني حنال تحنول السنيادة منن  00وذلنك تطبيقنا لمبندأ احتنرام الحقنوق المكتسنبة  00 المنضم

 دولة الى اخرى

  1498هذا في الرأي االستشاري الذي اصىدرته محكمى  العىدل الدوليى  الدائمى  عىا  د ت اوقد 

والمصىىال  االلمانيىى  فىىي سيليسىىيا العليىىا  00بخصىىوا حقىىوق الجاليىىات االلمانيىى  فىىي بولونيىىا 

البولوني  عندما صىدرت بولونيىا مرسىو  بموجبىه حرمىد الرعايىا االلمىان مىن ممتلكىاتهم فىي 
 (949را) ساليسيا

 00 ئة من الحقوق المكتسبة هي االمتيازاتواهم ف  

  والتعامىىل الىىدولي قىىد ايىىد بصىىورة عامىى  االلتىى ا  المفىىروض علىى  الدولىى  الضىىام  او
مراعيىى  فيهىىا القىىانون  00بىىاحترا  االمتيىىازات التىىي منحتهىىا خولىى  االصىىل  00الناشىىئ  

 والصال  العا 
o غائهىا او تعىديلها اذا ولكن ذلىك ال يمنىع الدولى  الضىام  او الدولى  الناشىئ  مىن ال

وقىد ت اىد هىذا المبىدأ فىي القضىىاء  00اانىد تتعىارض مىع نضىامها ومصىالحها 

فىي قضىي  مىا  1499الدولي امىا فىي حكىم محكمى  العىدل الدوليى  الدائمى  سىن  
 فرومات  بين اليونان وبريطانيا

o  اما اادت الجمعي  العام  لألمم المتحدة هذا المبدأ ايضا في الفقرة الرابعى  مىن

نص فيه عل  حق الدول في ت ميم  00 1499الذي اصدرته عا   1308القرار 
 لقاء تعويض عادل 00االمتيازات واالستثمارات االجنبي  

 


