
 اشخاص القانون الدولي العام 

مان خا ا التيفٌاا قالماانون الادولً من مفهوم الماانون الادولً وكلان  اشتمت الشخصٌة المانونٌة الدولٌة

ا قاان الشاخاب المخاامقٌن قا   ام الادوا   و ام  اليام الكي ٌنظم الي لاة يٌماا قاٌن الادوا ٌواون وابانا

يالمانون الدولً  او التً نظمتها لهم لواعد المانون الدولً  الكٌن ٌتمتيون قالنموق وٌلتزمون قالواجقات 

لكلن تيتقف الدوا من أشاخاب الماانون الادولً  من ٌيٌن االشخاب الدولٌٌن التاقيٌن لنوام  ولمواعده 

قتلن الصفة لنهم لادفون على إنشاء لواعد دولٌة  لدوال تاليام   وخاصة أن لواعد المانون الدولً ألف

نشا المانون الدولً من أجا الدوا نٌث لوال اا لماا واان  اك أن االخفى  غٌف م من الدوا قالتفابً مع

ا   ٌزٌاد ا   نان ناجة لوجاود كلان الماانونك وواون الادوا مان أوااف أشاخاب الماانون الادولً اختصاصاا

ا اخفٌن غٌف ال  لون المانون الدولً اٌبا ٌخامب  أ مٌة على قمٌة أشخاب المانون الدولً دوا اشخاصا

ا واختصاصاات ميٌناة والمنظماات الدولٌاة ووففاً الفاتٌواان ماا  لشخصاٌة المانونٌاة يا  وٌمننهم نمولاا

مااات للاادوا ال تتماااقك مااع الشخصااٌة المانونٌااة للمنظمااات الدولٌااة   يهااً مختلفااة عنهااا وكلاان أن المنظ

لٌة   ياً ناٌن أن الشخصاٌة والندود التً كوف ا اإلتفاق المنشئ للمنظمة الدو الدولٌة ال توون إال قالمدف

قاعتقاافه مان اشاخاب الماانون ً ظا ازدٌاد اال تمام قاالففد وي  المانونٌة للدوا توون مملمة من وا لٌد

  نان يفٌمٌن مختلفٌن من الفمهاء نٌاا مفوزه يً المانون الدولً :الدولً اليام 

للفاافد قالشخصااٌة الدولٌااة علااى أفاااو أن المااانون الاادولً ٌاانظم  االعتاافااٌاافي   فريققو ويققعي  أ ـ 

 الي لات قٌن الدوا ك

ا من أشخاب الماانون الادولً   وٌيتماد  اكا الففٌاك علاى أن  وفريو واقعيب ـ  : ٌفى يً الففد شخصا

لدولاة مفاوولٌة ا تاوف مشفوعة يً نوم المانون الدولً   وعندئك ال اليفاد ٌمون أن ٌفتوقوا أيياالا غٌف

ماان  ولااد خامااب المااانون الاادولً الفاافد يااً الواٌااف  مفااوولٌتهم الشخصااٌة وااكلن تاااوف ينفااب   قااا

وتنمااا اإللتزامااات دون أن ٌفتمااً  النمااوق الوتفااابالدولٌااة ممااا جيااا أ اا ا  واالتفالٌاااتالميا اادات   

فاو الصافة علٌا    الففد إلى مفتوى الدولة   يهو أدنى منها   ولاكلن ال ٌموان مفااوات  قهاا   وإما ق ن

الشاخب  قيوو الدولة التاً تيتقاف االفتاناءمن أشخاب المانون الدولً إال على وج   اعتقافهي  ٌمون 

وعناصاف ا وميٌاف اا لكلن القد مان التمافق الاى الدولاة خامب قها من لقا المانون الدولً الفافً الم

ا وفلمةك  المانونً وونها اوفع االشخاب الدولٌٌن اختصاصا

 وبيان عناصرها ومعيارها القانونيالدولة التعريف ب

يمهااء الماانون الادولً الياام ويمهااء للدولة عدة تيفٌفات ُوِبايت مان لقاا اليدٌاد مان التيفٌا قالدولة : 
ا لمفهوم الدولاة المانون الداخلً ووكلن  الموففات والفٌما الوفوقٌة منها  إال أن التيفٌا الواف شٌوعا

يهاا قانهاا منظماة فٌافاٌة إلزامٌاة ماع  Max Weber -اللماانً مااوو يٌقاف   او تيفٌاا المفواف إك عفَّ

 كالفابٌها نوومة مفوزٌة تنايظ على االفتخدام الشفعً للموة يً إماف ميٌن 

يت موفوعة الفوو  الففنفٌة الدولة قانها: "مجموعاة مان اليافاد الاكٌن ٌيٌشاون  Larousse -وما عفَّ

 على أف  منددة وٌخبيون لفلمة ميٌنة"ك
ا ٌمتلان الفاٌادة داخاا النادود الماانون الدفاتوفي يً نٌن فأى اليدٌد من يمهاء  ا إللٌمٌاا أن الدولاة: "وٌاناا

 ”كوخافجها  وٌنتوف لوى وأدوات اإلوفاه
 



ا مان ونادات فٌافاٌة ٌنماا واا منهاا لماب  لننمٌمة فٌافٌة؛ يالدولة  ً  المجتمع الدولً ٌتواون أفافاا

ا مفهوم لانونً لُِصَد منهاا اقتوااف”دولة“ أداة م ئماة لتنظاٌم الي لاة قاٌن ونادات  أو اٌجااد   والدولة أٌبا

يالي لات قاٌن الادوا ٌجاب أن توفاو    على أفاو من اليدالة والمفاواة فٌافٌة غٌف متوايئة يً الموة

: لدولاة قانهاال فتيفٌاا خخاواماة   وجهة نظف المانون الدولً على مقدأ أو لاعدة المفاواة يً الفٌادة من

مفانة من الف  تمتلن فوان دائماون  إللاٌم منادد ونووماة لاادفة علاى المنايظاة والفاٌمفة الفيَّالاة 

للدولة ٌجب ان ٌتبامن يالتيفٌا الصنٌح   لي لات الدولٌة مع الدوا الخفىعلى أفابٌها  وإجفاء ا

 جمٌع اليناصف ال زمة لوجود الدولة لكلن فنتناوا عناصف الموونة الدولةك

 كالنوومة -3االللٌم  -2الشيب  -1 :عناصف الدولة

ا من مجموعة مان اليافاد ٌفاتمفون ياً إللٌمهاا وٌفتقماون قهاا  توونت  الشعب   -1 الدولة أفافا

ٌاافتقم الشاايب قفاقمااة المومٌااة المقنٌااة علااى وناادة قفاقماة فٌافااٌة ولانونٌااة  وال ٌشااتفم أن 

اللغة والدٌن والتافٌخ نٌث توجد دوا متيددة المومٌات  ولون ٌفتيا  عن الفاقماة المومٌاة 

قفاقمااة الجنفااٌة نٌااث تناادد نمااوق وواجقااات المتمتيااٌن قهااا تجاااه الدولااة وٌمواان تيفٌااا 

ودولاة ماا ياً زماان مياٌن نٌاث  الجنفٌة قانها "فاقمة لانونٌة وفٌافٌة واجتماعٌاة قاٌن يافد

وتفتما الدولة قتنظٌم أنوام الجنفٌة يٌها دون تدخا مان    تندد النموق والواجقات المتقادلة"

دولة أخفى ولون ٌجب أال ٌوون  نان تياف  مع لواعد الماانون الادولً المتيلماة قموباو  

مان االشاخاب االولاى وعلى افاو الجنفٌة ٌمون التمٌٌز يً الدولاة قاٌن ماائفتٌن    الجنفٌة

 اام الومنٌااون الااكٌن ٌفتقمااون قفاقمااة الجنفااٌة وٌتمتيااون قااالنموق الخاصااة واليامااة   امااا 

الاانٌااة يتاانظم االياافاد الااكٌن ال تاافقمهم فاقمااة الجنفااٌة قااا تاافقمهم فاقمااة اخاافى وفاقمااة 

ا مان االلامة او التومن وٌملك علٌهم قالجانب    ا أفافاٌا الفواان وال ٌيتقف عدد الفوان فوناا

 الموونة لينصف الشيب نٌث ٌمون أن ٌوون عدده للٌا وٌمون أن ٌوون وقٌفك

ولمااد نااادى الااقي  منااك الماافن التافااع عشااف قااان ٌوااون أفاااو الدولااة الفاقمااة المومٌااة أو مااا 

ٌفاامى قمفهااوم المااة والااكي ٌينااً أناا  لوااا جماعااة تاافتقم يٌمااا قٌنهااا قاافواقم الاادٌن واللغااة 

تشااوا دولااة  وماان ااام ٌوااون  نااان تاافادا قااٌن مصااملنً "المااة" و والتااافٌخ والامايااة أن 

"الدولة" ولون فغم ما تصا ق   اكه الادعوى مان ماالٌاة إال أنهاا قيٌادة عان أن تواون لاعادة 

من لواعد المانون الدولً الوبيٌة  يالفاقمة المومٌة ال ٌتفتاب علٌهاا أي أااف لاانونً مقاشاف 

وعهااا شاايب دولااة واناادة  وعلااى كلاان يااالمم التااً إال يااً النااواا التااً تشااوا امااة يااً مجم

ٌتوز  أيفاد ا قٌن دوا متيددة  أو المام التاً تشاوا جازءاا مان شايب دولاة وانادة ال تتمتاع 

قوصاااا الشخصاااٌة المانونٌاااة الدولٌاااة  ياااالمم لٌفااات والااادوا  وال ٌيناااً الماااانون الااادولً 

التاً تانظم نماٌاة مصاالح  قتصفياتها  وإنما ٌيناً إلاى ناد ماا قمصاالنها مان خا ا المواعاد

الللٌااات المومٌااة  و ااً نماٌااة تففبااها االعتقااافات اإلنفااانٌة وال ٌتفتااب علٌهااا االعتاافاا 

قالشخصٌة الدولٌة لهكه الللٌات إال يً النواا التً تفتفع يٌها  كه المم إلى مصاا الادوا 

ا اليواماا التاً   و ناان نظافٌتٌن ناوٌفٌة المووناة للدولاةعن مفٌك افتوماا اليناصف الفئ

 شخصٌةوالاانٌة موبوعٌة االولى تجيا من جماعة ميٌنة امة 

 

 



 مبدا حو الشعوب في تقرير مصيرها   

عتقف نك الشيوب يً تمفٌف المصٌف مان النماوق الفافاٌة التاً اتفاك علٌهاا المجتماع الادولً اقاان لمد ا

أصاقح الفاند الماانونً الاكي تفواز  ظهوف نفوات التنفف والاوفات التً تدعوا إلى االفاتم ا وقالتاالً

ولااد   علٌاا  الاادوا والشاايوب التااً تقاافف وفانهااا ومماومتهااا المشاافوعة بااد لااوى االفااتيماف واالناات ا

لادمت مان لقاا  االفقية عشاف مقادئ وٌلفونوما تبمنتها  1871الفت الاوفة الففنفٌة  كا المقدا عام 

  فواز يٌهاا علاى 1117ٌنااٌف  7واً ياً تاافٌخ للواونغفو المفٌ ((وٌلفاون))فئٌو الوالٌات المتندة 

  ولاد نشاات اليدٌاد مان جدٌد قيد النفب اليالمٌة الولى مقدأ للفلم وإلعادة قناء أوفوقا من افقية عشف

 الدوا ااف  كا المقدأ وما زاا يياال  نتى االن وٌتبمن ميانً ا مها :

 نك الشيوب يً اخٌاف شوا النوم الكي تفاه منافقا لها ك -1

 نك الشيوب المفتيمفة قان تتنفف وتنوم نففها قنففها  -2

 كان الناق اي جزء او اللٌم من دولة ما ال ٌجوز اال عن مفٌك افتفتاء للشيوب الفاونة يٌ   -3

إنمااء الي لاات الودٌاة قاٌن وكلن نب مٌاااق االمام المتنادة ياً مادتا  االولاى الفمافة اانٌاا على))

ٌمبً قالتفاوٌة ياً النماوق قاٌن الشايوب وقاان ٌواون لواا  المم على أفاو انتفام المقدأ الكي

نااك الشاايوب يااً تمفٌااف ككك(( ولااد اٌاادت الجميٌااة اليامااة لحماام المتناادة مصااٌف ا منهااا تمفٌااف

قخصاوب االفاتيماف  1161( لياام 1514مصٌف ا يً لفافاتها اليدٌدة التً اتخاكتها واالمفاف )

 االخفى ك وانهاء جمٌع اشوال  ومظا فه وغٌف ا من المفافات

 

ٌوفاً وجاود مجموعاة متفاقماة مان الياافاد لمٌاام دولاة ميٌناة   إك القاد مان وجاود قميااة ال   االقلقيم  -2

و اكا منددة من الف  ٌفتمفون علٌها وٌماففون نشامهم يولها قشوا دائم نتى تتواون تلان الدولاة   

الجماعة الومنٌة اي الشيب ٌماٌم علٌا  علاى   قمينى ان الاقات قٌتمٌز االللٌم   ما ٌملك علٌ  إللٌم الدولة 

واكلن ٌتمٌاز الدولاة  ٌموان ان ٌصادق علٌهاا وصاا الالدوام   وٌتفتب على  كا ان المقائاا الفناا  وج 

الدولااة نشااامها باامنها وٌنتهااً عنااد ا اختصاااب الفاالمات النوومٌااة  ناادود واباانة وااقتااة تمااافوق

قدولاة متنفواة النادود    اليائماة الفاويٌتٌة اليائماةكوعلى كلن ٌجب في  النظفٌات   ونظفٌة الندود 

 كندود متنفوة  والنظفٌة النازٌة التً دعت لوجود دولة لوٌة كات

 قليم  ألعناصر ا

نهااف لامقٌيٌاة والجقااا والقنٌافات و ٌنتوٌ  مان مياالم فبً   اي الجزء الٌاقو ووا ماال مٌللالك 1

لقناف عا وة علاى االف  جازءا مان الٌة الدولاة الفاان للاٌم ياًالوٌشاما ا ف   ياً قاامن ال ووا ماا

عف  القنف وٌيفا  كا الجزء من القناف الاكي  قاتجاهقنفٌا   مٌ 12كي ٌلً فوانا الدولة مفانة ال

تاد قاٌن الفاانا و القناف ماق قنفي ٌموٌيفا قان  ن( للٌمًاالالقنف )دولة الفانلٌة ب ال ٌخبع لفٌادة

و تاازاوا اختصاصاااتها مغمااوفة قالمٌاااه   تمااافو يٌهااا الدولااة فااٌادتها  ٌيتقااف لميااة ماان اإلللااٌماليااام و

تيتقاف ٌد   و شاوون المان والجماافن   ومنها الفماح قالمفوف القفيء   و تنظٌم ناك الصاالنوومٌة  و

ٌشاما اللاٌم والقنٌفات و االنهاف الداخلٌة الموجودة او الجافٌة بمن االللٌم من بامن المٌااه االللٌمٌاة ك

للٌماً الاى الناد الاكي ٌقادأ ميا  الا  ااقنفو فاباًالالدولاة االلاٌم الدولة واكلن مقماات الجاو التاً تيلاو 

 الفباء ك



 الطبيعة القانونية لإلقليم

ك قوا يً كلن الى االث  اختلا الشفاح يً توٌٌا مقٌية اليالمة التً تفقم قٌن الدولة واللٌمها ولد

 نظفٌات و ً:

 : نظفٌة الملوٌة او المنا أوال

المانونٌة  ً نك عٌنً  للٌم   وان  كه الفلمةاالدولة تقاشف فلمة لانونٌة على تفى  كه النظفٌة ان ال

نو الكي ٌشق  انصاف  كه اللٌمها وعلى الن مصدفه المانون اليام الكي ٌيمً للدولة نك الملوٌة على

 يفاد كحل للٌم قالملوٌة اليمافٌةالالنظفٌة 

 -نتمادات الموجهة الى  كه النظفٌة  ً :لا م ا

جازاء التاً حل شاخاب المينوٌاة المختلفاةلايافاد وللٌم مع ملوٌة الحلتتياف  ملوٌة الدولة  -1

 ولاصف على المالنك ن نك الملوٌة  و نك مملكالللٌم  وكلن لٌملوونها يً ا

 الللااٌم   ويماادان ال وجود ااا عناادللااٌم عنصااف ماان عناصااف توااوٌن الدولااة قنٌااث ٌنياادم الن اأ -2

منتفظاا قشخصاٌت  المانونٌاة وقوجاوده   قياد ان  ن  ٌقمىكا الموا قالنفقة للففد المالن ٌصح  

 كٌفمد ما ٌملو 

مالاان وا ٌفتااب للالا للٌمااً للدولااة ماان نٌااث انالختصاااب االختلااا نااك الملوٌااة عاان اٌ -3

للٌمً للدولاة لختصاب االا قٌنما ٌشما شٌاء المملووةالمجموعة اختصاصات تتصب على ا

ماان يٌاا  ماان اشااخاب مقٌيٌااة للااٌم ماان اشااٌاء واليااً  وااا مااا الفاالمات التااً تماففااها علااى

   كومينوٌة

 بأعتباره من العناصر المكونة للدولة اإلقليمنظرية ثانيا   

قشخصااٌة الماانون الادولً اليااام   اي ان  زمااة لتمتاع الدولاةمان اليناصاف ال  اإلللااٌمتيتقاف  اكه النظفٌاة 

  الياماة  ٌتجزأ من مقٌيتهاا وتماافو يٌا  فالماتها الجزءا  وقاعتقافهالدولة  عنصف مندمج قكات اإلللٌم

 ك المانونٌة للدولة وقٌن الشخصٌة اإلللٌموٌوخك على  كه النظفٌة انها تخلم قٌن 

 ختصاصثالثا   نظرية اال

عقافة عن  للٌمالتنب على ان ( ولفن و يفدفوو ) يمهاء امااا ا من كه النظفٌة التً نادى قها و 

تمافو يٌ  الدولة  الموانً الكي ف  ٌقاشف وٌنفك يٌ  نظام لانونً ميٌن ننو المجاالجزء من ا

 النوومٌة مشفوعة ك ماف الكي تيتقف يٌ  تصفياتهاالاختصاصاتها وا

المنلاً الاى دولاة اخافى  ختصاصاهاالولة عان جازء مان اللٌمهاا قانا  نماا يهكه النظفٌة تففف تنازا الد

المباائٌة للدولاة علاى الفافن والماائفات الناملاة  ٌاةالا المماقا   و اً تففاف امتاداد الولٌمتد اختصاصه

ختصاصااها نٌااث اا ٌنومهااا ال داليامااة ويااً الفباااء اليااام قاناا  امتاادا ليلمهااا او جنفااٌتها يااً القناااف

القناف  كلن قيد ان  جف الفم  الدولً النادٌث النظفٌاة التملٌدٌاة المائماة علاى ايتافا و  اختصاب اخف

 االللٌمًك
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الفبااً  ااو جاازء ماان الٌاقفااة ماان أللااٌم الدولااة ووااا مااا ٌنتوٌاا   ااكا الجاازء ماان ميااالم مقٌيٌااة  الللااٌم

والجقاا والت ا والفهوا والودٌاان والصانافى ومجاافي المٌااه التاً تماع قاوملهاا ياً أللاٌم الدولاة مان 

نون والمااا  ف  ماان مٌاااه جويٌاا  وااافوات مقٌيٌااةانهااف وقنٌاافات ولنااوات ووااكلن مااا ٌنتوٌاا  قاامن ال

الدولً اليام الٌشتفم يً أللٌم الدولة ان ٌوون متصا الجازاء  يماد ٌفصاا أللاٌم الدولاة القناف أو ألاالٌم 

دوا أخفى  وما  و الناا يً الفلقٌن ما  والٌاقان وأندنوفٌا نٌاث ٌتواون أللاٌم واا منهاا مان مجموعاة 

ً وان أللٌمهاا ٌتاالا مان قاوفاتان ووكلن القاوفتان الت  جزف التً ٌفصا قٌن وا منها القنفعدٌدة من ال

والجمهوفٌة اليفقٌة المتندة فاقماا وان أللٌمها ٌتالا  الهند الشفلٌة وقاوفتان الغفقٌة التً ٌفصا قٌنهما 

من فوفٌا ومصف المفصولٌن عن قيبهما قالقنف القٌ  المتوفم ودولاة يلفامٌنك وماا انا  الٌشاتفم 

من نٌث المفانةك يوما تموم الدولة على مفانات شافاية مان يً أللٌم الدولة ان ٌوون على فية ميٌنة 

ا على أصاغف المفاانات ودولاة مالماا ولماف والقنافٌنك وواا ماا ٌشاتفم ياً فابًال   يهً تموم اٌبا

 كٌتمٌز عن أللٌم  الدوا الخفى الللٌم  و ان ٌوون ااقتاا ومندداا ووابح الميالم لوً

  الحدود  –ثانيا 

ي، ونهحددود لمايدة يريدمن مدن ضنن حيدة ضنةي كدية ويد ن  د معينة تحددد طاد أ ليهيا د  ض   دم دونة حدونك

ضنق طوطية، ف ندونة تا  س كي دت   نتنت ي عند حدودم  حيث تردل كي دن دونة لخمى. وضنحددود ممد  ضت تكدوت 

 ك ضناد ةكة. ويدد ضي ضوجدت   ضندول نتعيين ضنحدود ضنف صهة بين   ي نحوضجز وضنعالمد   وض كداللصان عية 

لوجددت   ضناريعدة  طريعيدةيدت  تحديددم  ترعاد  نطادوط ضنادول وضنعدم ا، لو ضت تكدوت ومايدة تكوت حددوداض 

 يةهةهة جر ل لو لط    لو ينوض .
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