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 املستنصريت / كليت القانوناجلامعت 

 الثالثت  / القانون الدويل العاماملرحلت 

 / الدول تامت السيادة والدول ناقصت السيادة انواع الدول من حيث السيادة 

 اعداد                                                                                                                                    

 م.م  ريا عبد الستار                                                                                                                                      

لة من حيث سيادتيا الى دولة تامة السيادة واخرى ناقصة فقياء القانون الدولي العام الدو يصنف 
تخضع في شؤونيا الداخمية أو  ال ي الدول التيى،  تامة السيادةونعني بالدول السيادة ، 

مية الخارجية لييمنة دولة أخرى. وبعبارة أخرى فيي دولة مستقمة في تصريف شؤونيا الداخ
 والخارجية.

التي تكون تابعة لدولة أخرى في  الدولة ناقصة السيادةك، يكون ىو معنى وعمى العكس من ذل 
اخمية والخارجية. أو قد تكون دولة محمية فتكون بذلك خاضعة لييمنة الدولة أدارة شؤونيا الد

الحامية في ميدان العالقات الدولية، كذلك الدول الموضوعة تحت األنتداب أو الموضوعة تحت 
 نظام الوصاية. وفيما يمي إيجاز ليذه األنواع من الدول والتي عرفيا القانون الدولي العام<

 : بعية اوال : رابطة الت

وىذه الرابطة تنشأ بموجب نظام قانوني معين مابين دولتين تابعة ومتبوعة، بحيث تباشر الدولة 
 المتبوعة عن الدولة التابعة كل أو بعض األختصاصات الدولية والداخمية.

وفي الوقت الحاضر التطبيق ليذا النظام، إال فيما سبق عندما وضعت مصر كدولة تابعة 
، عندما  08=0وأستمرت حتى عام  81>0العثمانية بمقتضى أتفاقية لندن لعام لألمبراطورية 

 أصبحت تحت الحماية البريظانية فيما بعد.
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 : الحماية   ثانيا :

والحماية ىي عالقة قانونية مابين دولتين بموجب معاىدة دولية تضع الدولة نفسيا في حماية 
مية الدفاع عن الدولة المحمية ضد اي عدوان دولة أخرى أقوى منيا في العاد ة، لتتولى عم

خارجي، وفي المقابل فيي تمنح ليا حق األشراف عمى شؤونيا الخارجية وحق التدخل في أدارة 
والتي تستند الى معاىدة تعقد بين  بالحماية الدوليةأقميميا. وىذا النوع من الحماية ىو مايسمى 
مثمة عمى ىذا النوع من الحماية ىي الحماية الفرنسية الدولة الحامية والدولة المحمية. ومن أىم األ

ألمارة موناكو والحماية األيطالية ألمارة سان مارينو والحماية السويسرية ألمارة لختنشتاين. وقد 
يفرض نظام الحماية ىذا فرًضا عمى الدولة المحمية، فغالًبا مايكون ألغراض وأىداف أستعمارية، 

. كما ان ىذه الحماية التستند الى اي أساس شرعي حماية األستعماريةبالوىو مايطمق عميو ايًضا 
طالما ىي عمل من جانب واحد، وقد تمجأ الدولة الحامية الى الحصول عمى موافقة الدولة 
المحمية بالقوة ألبرام معاىدة الحماية، وذلك ألضفاء الشرعية القانونية عمى تصرفيا ىذا وخاصة 

، لما ينشأ عن نظام الحماية من أوضاع ومراكز جديدة في دائرة في مواجية الدول األجنبية
العالقات الدولية. ومن أبرز األمثمة عمى تطبيقات الحماية األستعمارية ىي الحماية التي أعمنتيا 

والحماية التي أعمنتيا فرنسا  11=0والتي أستمرت حتى عام  08=0بريطانيا عمى مصر عام 
 . :9=0والتي أستمرت حتى عام  01=0 عام  وعى مراكش 0>>0عمى تونس عام 

 : ثالثا : االنتداب

، وذلك عندما طبق وألول مرة عمى الدول لقد عرف نظام األنتداب بعد الحرب العالمية األول 
العثمانية والمانيا إثر ىزيمتيما في الحر ب، وقد   والمستعمرات التي أنفصمت عن األمبراطورية

من العيد   11عصبة األمم حيث تم تصنيف ىذا النظام وفًقا لممادة أدرج ىذا النظام في عيد 
(و أنتداب من الدرجة Βوأنتداب من الدرجة ) ( Αالى ثالثة أصناف وىي< أنتداب من الدرجة ؛)

(C) 
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 االنتداب من الدرجة (A) 

وقد فرض ىذا النوع من األنتداب عمى الدول التي أنفصمت عن األمبراطورية العثمانية، وىي 
مى درجة من التطور بحيث يمكن ان تنال أستقالليا بعد ان تسترتشد بنصائح ومساعدة الدول ع

 المنتدبة كي تتمكن من أدارة شؤونيا الداخمية والخارجية.

  االنتداب من الدرجة (Β>) 

ت، وذلك ريقيا الوسطى عندما كانت مستعمراوقد فرض ىذا النوع من األنتداب عمى دول أف
أقل تطوًرا من الدول الموضوعة تحت النوع األول من األنتدا ب. وطبق ىذا  بأعتبارىا ايًضا

 النوع عمى كل من الكاميرون وتنجانيقا ورواندا والتوغو واوروندى.

 ( أنتداب من الدرجةC> ) 

وىذا النوع من األنتداب فرض عمى بعض المستعمرات الواقعة في جنوب  االنتداب من الدرجة 
ن جزر المحيط اليادي، وذلك لبعدىا عن مناطق التحضر ولقمة سكانيا غرب أفريقيا والبعض م

وصغر مساحتيا. وجدير بالذكر ان نظام األنتداب كان قد انتيى بنياية الحرب العالمية الثانية، 
من ميثاق منظمة  ;;وذلك بأستبدالو بنظام الوصاية الدولي والذي تم النص عميو في المادة 

حصول العديد من الدول التي كانت تحت نظام األنتداب عمى األمم المتحدة، فضال عن 
أستقالليا أو بتخمي الدولة المنتدبة عن األنتداب كما ىو الحال في األنتداب البريطاني عمى 

قرارىا بالتخمي عن األنتداب، وذلك بعد  ;8=0فمسطين، عندما أعمنت الحكومة البريطانية عام 
 لمتحدة والقاضي بتقسيم فمسطين.صدور قرار الجمعية العامة لألمم ا

 

 

 

 

 


