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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                                                                                                                                      

 الدول ناقصة السيادة ألنواعكممة ت

  نظام الوصاية  –رابعا 

من الفصل الثاني عشر من ميثاق منظمة األمم المتحدة األقاليم التي يمكن  77لقد حددت المادة 
 وضعيا تحت الوصاية وقسمتيا الى ثالثة أقسام:

تطعة من دول المحور األقاليم المق -األقاليم التي كانت موضوعة تحت األنتداب؛ والثاني -األول
األقاليم التي وضعت تحت الوصاية من قبل الدول  -بعد الحرب العالمية الثانية؛ اما الثالث

المسؤولة عن أدارتيا. وقد طبق نظام الوصاية عمى المستعمرات التي كانت إليطاليا قبل الحرب 
ريتيريا وليبيا، حيث وضعت ليبيا تحت الوصاية بقرار صادر  العالمية الثاني ة، وىي الصومال وا 

وىذا النظام قد أنعدم  2591 أستقالل ليبيا عام  من الجمعية العامة لألمم المتحدة وأستمر حتى 
وجوده في الوقت الحاضر إال من بعض الجزر في المحيط اليادي و التي كانت موضوعة تحت 

 2552األمريكية وقد تمكنت من نيل أستقالليا عام  وصاية الواليات المتحدة 

 حالة الحياد : –خامسا 

والحياد ىو نظام أو وضع قانوني يرتب مجموعة من الحقوق واأللتزامات، وبموجب الحياد تمتنع 
الدولة عن المشاركة في الحرب أو التحيز ألي من الفريقين المتح اربين، وىو عمى نوعين: 

 الحياد المؤقت أو األختياري؛ والحياد الدائم.
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 : الحياد المؤقت او االختياري 

ىو الذي تعمنو الدولة عندما تكون ىناك حرب قائمة بين دول أخرى، وىو حياد أختياري يبدأ 
بقيام الحرب وينتيي بأنتيائيا، وخير مثال عمى ذلك، مافعمتو السويد والبرتغال وتركيا خالل 

 الحرب العالمية الثانية.

 : الحياد الدائم 

زم الدولة وبشكل دائمي وتستند في ذلك الى معاىدة دولية تتعيد فييا بعدم ممارسة وبموجبو تمت
اي تصرف يتعارض مع الحياد عند قيام الحرب بين الدول األخرى، في مقابل ضمان سالمتيا. 
وعرف نظام الحياد في أوربا خاصة خالل القرن التاسع عشر، وذلك لتحقيق ىدفين أثنين: 

مى السمم واألمن فيما بين الدول األوروبية بايجاد دولة تفصل بين دولتين ىو لممحافظة ع -األول
لممحافظة عمى سالمة الدول الضعيفة -قويتين أو معروفتين بالعداء الدائم بينيما؛ والثان ي

 وبالتالي تحقيق التوازن الدولي.

 مميزات الحياد الدائم :

 الحياد الدائم يمتاز بثالث مميزات:

 مي وليس مؤقًتا، اي الينتيي بأنتياء حالة الحرب.( انو نظام دائ2

 ( انو ينشأ نتيجة لمعاىدة دولية تعقد مابين دولتين أو أكثر.1

 ( انو يطبق عمى كامل أقميم الدولة العمى جزء معين منيا.3

 :  واجبات الدولة المحايدة

 وىذه الواجبات تنبع من فكرتين وىما األمتناع وعدم التحيز:

 ناعواجب االمت -2

ويشمل أمتناع الدولة الموضوعة في حالة الحياد الدائم من األشتراك في اي حرب سواء كانت 
واقعة فعال أو محتممة الوقوع. إال في حالة واحدة فقط وىي حالة أستعماليا لحق الدفاع الشرعي، 
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فسيا. وال فيكون ليا الحق في أتخاذ كل ماتراه مناسًبا من أجراءات لتأمين الحماية والدفاع عن ن
 يعتبر ذلك مخال بحالة الحياد الدائم، شرط عدم تجاوز أستعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس.

كما ويمتنع عمى الدولة المحايدة من عقد المعاىدات العسكرية أو الدخول في أحالف عسكرية، 
عسكرية ويحرم عمييا ايًضا أستخدام أراضييا لمصمحة احدى الدول المتحاربة أو أنشاء قواعد 

عمييا. وفي مقابمة ذلك تمتزم الدول الدول األخرى بأحترام سالمة الدولة المحايدة، وكذلك الدفاع 
عندما دافعت عن بمجيكا  2521عنيا في حالة أنتياك حرمة حيادىا. وىذا مافعمتو أنكمترا عام 

أحدى الدول  عقب اعتداء المانيا عمييا، حيث كانت موضوعة في حالة حياد دائم وكانت أنكمترا
 الضامنة ليذا الحياد.

 واجب عدم التمميز -1

واجب الحياد يتطمب ايًضا من الدولة المحايدة ان تمتزم مبدأ المساواة في التعامل وذلك مع جميع 
حساب مصمحة اطراف متحاربة   الدول المتحاربة من دون مجاممة أحد األطراف عمى 

وعة في حالة الحياد الدائم ىي كل من سويسرا (. ومن أمثمة الدول التي مازالت موض9أخرى)
، وقد تأكد ىذا  2129والنمسا. إذ تقرر وضع سويسرا في حالة الحياد الدائم منذ مؤتمر فينا لعام 

من خالل معاىدات فرساي لمصمح. كما وقد أحترمت الدول المتحاربة فعال  2525الحياد عام 
والثانية. اما عن حياد النمسا الدائم، فقد تم األتفاق الحربين العالميتين األولى  ىذا الحياد خالل 

عميو بعد الحرب العالمية الثانية وذلك من قبل الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا 
والتي نص  2599واألتحاد السوفياتي، حيث تأكد ذلك من خالل معاىدة الصمح المبرمة عام 

ألعالن عن الحياد الدائم واأللتزام بعدم األنضمام الى اي عمييا الدستور النمساوي ايضا، وذلك با
 حمف عسكري، وتوج ىذا األعالن الدستوري بأعتراف الدول األربعة الكبرى بيذا الحياد لمنمسا.

 

 


