
 الدول تامة السيادة وناقصة السيادة محاضرة في

تامة السيادة هي التي ال تخضع في شؤنها الداخلية او الخارجية لرقابة او هيمنة من دولة الدول 
أخرى بمعنى هي مستقلة داخليا وخارجيا. وهوال يعنى انها متحللة من كل قيد بل هي مقيدة دائما 

 بالقانون الدولي.

مباشرة شؤونها الداخلية او الخارجية كلها أو جزء منها ناقصة السيادة ،تلك التي تخضع في 
لسلطة دولة اجنبية مثل الدول التابعة ، الدول المحمية ، الموضوعة تحت االنتداب ، الموضوعة 

 تحت الوصاية ، الموضوعة في حالة حياد.

 التبعية -أوال

كل اختصاصاتها الدولية  رابطة بين دولتين تابعة ومتبوعة ، تباشر المتبوعة عن التابعة بعض او
والداخلية أمثلتها التاريخية صربيا ورومانيا وبلغاريا تابعة للدولة العثمانية مصر كذلك بموجب 

 حيث وضعت تحت الحماية البريطانية. ١٩١٤لغاية ١٨٤٠اتفاقية لندن لعام 

 الحماية  –ثانيا 

ا في حماية أخرى اكثر قوة عالقة قانونية تنتج بموجب معاهدة دولية تضع بمقتضاها دولة نفسه
لتلتزم الحامية الدفاع عن المحمية مقابل إعطائها حق اإلشراف على الشؤون الخارجية والتدخل 

 في إدارة إقليمها .

 ويمكن التمييز بين نوعين من الحماية

 الحماية الدولية : يقوم هذا النوع لتنظيم العالقة بين دولتين تجمع بينهما روابط مشتركة ينتميان
لحضارة واحدة ، بينهما جوار ، تكون احداهما قوية واالخرى ضعيفة ، تضع الضعيفة نفسها في 
حماية القوية  تتولى الدفاع عنها ورعاية مصالحها ، وتستند هذه الحماية إلى معاهدة دولية 

يا بينهما ، مثل حماية فرنسا المارة موناكو وايطاليا على جمهورية سان مارينو ، وفرنسا واسبان
على أندورا، وحماية سويسرا على إمارة ليخشتشاين، هذه الكيانات قبلت في األمم المتحدة 

، وأندورا وموناكو عام ١٩٩٣، موناكو ١٩٩٢جمهورية سان مارينو ١٩٩٠ليخشتشاين عام 
١٩٩٣ . 



الحماية االستعمارية : ويفرض على الدولة المحمية بغرض تحقيق أهداف استعمارية بهدف ضم 
م للدولة الحامية، يتم اللجوء للحماية بدل الضم خشية اثارة المقاومة ، فرض الحماية من اإلقلي

ما دامت الدولة التي فرضت عليها الحماية لم تقرها  وفقا للقانون الدوليجانب واحد غير مشروع 
بشكل رسمي لذلك تلجأ الدولة الحامية للحصول على موافقة الدولة المحمية على معاهدة حماية 

كزها مشروعية مثالها الحماية البريطانية على إمارات الخليج وشرق جنوبي لتضفي على مر 
-١٩١٤الجزيرة العربية عمان قطر البحرين اإلمارات ومحميات عدن ، والحماية على مصر 

 .١٩٥٦-١٩١٢وعلى مراكش عام  ١٨٨١، وحماية فرنسا على تونس ١٩٢٢

 ثالثا: االنتداب 

ق على األقاليم التي انسلخت من الدولة العثمانية وألمانيا ظهر بعد الحرب العالمية األولى ليطب
 بفعل الحرب

االنتداب من درجة أ :ويشمل الجماعات التي انفصلت عن االمبراطورية  العثمانية والتي بلغت 
درجة من التطور بحيث يمكن االعتراف بها مؤقتا كأمم مستقلة شريطة االسترشاد بنصائح الدول 

من الحصول على استقاللها وطبق في العراق ااْلردن فلسطين تحت المنتدبة حتى تتمكن 
 البريطاني وسوريا ولبنان تحت الفرنسي.

 االنتداب درجة ب

وشمل شعوب افريقيا الوسطى باعتبارها اقل تقدما من شعوب النوع األول لذلك أخضعت إلدارة 
 دا الدولة المنتدبة مباشرة وطبق في الكاميرون وتوغو وتنجانيقا وروان

 االنتداب درجة ج

شمل أقاليم جنوب غرب افريقيا وبعض جزر المحيط الهادي نظرا لقلة سكانها أو ضآلة مساحتها 
بعدها عن مراكز التحضر او مجاورتها للدول المنتدبة فتخضع لقوانين الدولة المنتدبة  أو

 باعتبارها جزء من أراضيها وتشبه الضم.

ب العالمية الثانية وذلك اما بحصول الشعوب على استقاللها انتهى نظام االنتداب مع نهاية الحر  
 من الميثاق ٧٧او تخلي الدولة المنتدبة عن االنتداب او استبداله بنظام الوصاية حسب المادة 



سوريا ١٩٣٢انتداب الدرجة أ انتهى عدا فلسطين باالستقالل العراق بقبوله في عصبة األمم عام 
، اما شرق ااْلردن فبموجب معاهدة مع بريطانيا عام ١٩٤١عام  ولبنان بتصريح الجنرال كاترو 

ثم قرار األمم المتحدة ٢٦/٩/١٩٤٧انتداب فلسطين انتهى بتخلي الدولة المنتدبة في ،  ١٩٤٦
االنتداب ب،ج انتهى بإدخال معظمها في نظام الوصاية ، بتقسيم فلسطين٢٨/١٠/١٩٤٧في 

١٩٤٧-١٩٤٦. 

 نظام الوصاية الدولي  -رابعا

من ميثاق األمم المتحدة األقاليم التي يجوز وضعها تحت الوصاية وقسمتها  ٧٧حددت المادة 
 الى ثالث فئات :

 األقاليم التي كانت موضوعة تحت نظام االنتداب -ا

 األقاليم التي اقتطعت من األعداء نتيجة الحرب العالمية الثانية -٢

 ول مسؤولة عن ادارتها.األقاليم التي تضعها باختيارها تحت الوصاية د -٣

 تقرر ان الوصاية تكون باتفاق الحق برضا الدول المعنية ٧٧/٢الماد

وقد سارعت الدول على اخضاع األقاليم المشمولة بنظام االنتداب ب ،ج للوصاية عدا حكومة 
جنوب افريقيا التي رفضت وضع جنوب افريقيا تحت الوصاية وقد انتهى نظام الوصاية بحصول 

 في جزر المحيط الهادي ١٩٩٤مشمول به باالو على االستقالل عام  اخر إقليم

اما الوصاية على المستعمرات التي كانت إليطاليا قبل الحرب العالمية الثانية ليبيا ، الصومال ، 
حصلت على االستقالل،  ١٩٥٢اريتريا، وضعتها األمم المتحدة تحت الوصاية ليبيا الى 

د ان الحق به الصومال البريطاني الذي كان موضوع تحت حيث استقل بع١٩٦٠الصومال حتى 
ان تلحق بالحبشة في اتحاد، في  ١٩٥٠الحماية البريطانية. ارتيريا قررت الجمعية العامة في 

ألغت اثيوبيا  ١٤/١١/١٩٦٢دخلت في اتحاد مع اثيوبيا) الحبشة سابقا(  وفي  ١٩٥٢ايلول ١٥
عد ذلك اندلعت ثورة في ارتيريا ضد الوجود االثيوبي االتحاد لتحول ارتيريا لمقاطعة تابعة ، ب

بموجب استفتاء بإشراف األمم المتحدة في نهاية نيسان ١٩٩٣لتحصل ارتيريا على استقاللها عام 
١٩٩٣. 



 خامسا : الدول الموضوعة تحت الحياد :

 الحياد وضع تمتنع بموجبه دولة عن المشاركة في حرب او التحّيز ألي فريق فيها. 

 الحياد نوعين ، دائم ومؤقت 

الحياد المؤقت تعلنه احدى الدول عندما تكون هناك حرب قائمة بين دول أخرى ،وهو اختياري 
لفترة من الزمن كان يكون لغاية نهاية الحرب القائمة مثل البرتغال تركيا السويد في العالمية 

 ا في الحربين العالميتين الثانية ، او قد ينتهي بإعالن انتهائه بقراركما فعلته أمريكي

النوع الثاني هو : الحياد الدائم  الذي هو التزام دائم من قبل دولة بموجب معاهدة دولية بعدم 
ممارسة اختصاصات الحرب مقابل ضمان سالمتها واستخدم في أوربا في القرن التاسع عشر 

 بهدف:

 حماية دول ضعيفة وجودها مهم لتحقيق التوازن الدولي – ١

 اية السلم بوجود دولة عازلة تفصل بين دولتين قويتين بينهما عداءحم -٢

 صفات الحياد الدائم

 انه مستمر أو دائم عكس المؤقت الذي ينتهي بنهاية حرب او نزاع -١

 انه يطبق على دول وليس أقاليم او جزء من الدولة  -٢

 ينشأ بمعاهدة بين دولتين او اكثر -٣

الذي أعلنته بعض الدول اثناء الحرب الباردة الن األول معترف به هو يختلف عن عدم االنحياز 
بموجب معاهدة بينما عدم االنحياز عبارة عن موقف يمكن العدول عنه متى شاءت الدولة وال 

 يمثل ذلك خرق للقانون الدولي

 االلتزامات التي يرتبها الحياد الدائم

 التزامات الدولة المحايدة



أي حرب سواء كانت قائمة أو محتملة الوقوع ما عدا ما تتخذه من  االمتناع عن االشتراك في
 إجراءات للدفاع عن النفس وال يعتبر اعدادها لقوات لهذا الغرض يخل بالحياد

عدم السماح لطرف محارب باستخدام إقليمها او انشاء قواعد عسكرية فيه او السماح له بالتدخل 
 في شؤونها الداخلية

ات عسكرية او الدخول في أحالف عسكرية او معاهدة ضمان ومساعدة يحظر عليها عقد معاهد
 متبادلة 

 التزامات الدول األخرى 

االمتناع عن كل ما يهدد أو يخل بحياد الدولة او يهدده كالضغط السياسي او العسكري او 
 الهجوم او اعالن الحرب

انتهاك حرمة الحياد كما فعلت التزام الدول الضامنة للحياد بالدفاع عن الدولة المحايدة في حالة 
عقب اعتداء ألمانيا على بلجيكيا التي كانت محايدة وانكلترا احدى الدول الضامنة ١٩١٤بريطانيا 

 للحياد

 أمثلة الحياد الدائم

 سابقا كانت بلجيكيا ولوكسمبورغ ، حاليا سويسرا ،النمسا

هدات الصلح فرساي في معا١٩١٩وتاكد في اتفاقية ١٨١٥سويسرا وضعت في اتفاقية فينا 
من معاهدة سان جرمان واحترم الحياد في الحربين العالميتين،  ٣٧٥و ٤٣٥بموجب المادة 

 ويمكن ان يكون وضع سويسرا قد دخل في العرف الدولي.

التي ١٩٥٥النمسا وهي بموجب اتفاق المعسكرين الغربي والشرقي وتأكد ذلك في معاهدة الصلح
أعلن  استقالل  ١٩٥٥صاديا مع ألمانيا ، الدستور النمساوي تمنعها من االتحاد سياسيا واقت

النمسا وحيادها الدائم وعدم االرتباط باي حلف عسكري او قيام قواعد عسكرية على أراضيها وتم 
تشكيل الجيش الوطني النمساوي للدفاع عن هذا الحياد واعترفت الدول الكبرى بهذا الحياد. الحياد 

 .١٩٥٥م المتحدة عام لم يمنع النمسا دخول األم



 


