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 أشخاص القانون الدولي

 

و لية، لدون الحياة اوفعليالدولي و منتظمأشخاص القانون الدولي هم األشخاص الذين يكونون ال

ن ول محتى النصف األيخضعون للقانون الدولي الذي ينظم نشاطهم ويحكم سلوكهم . وبالتالي 

دها ها وحان يعترف لالتي كفقط، القانون الدولي توجه بخطابه إلى الدول  القرن العشرين كان

منظمات ل البالشخصية القانونية، وقد أدى تطور قواعده وأحكامه إلى توسيع دائرة أشخاصه لتشم

اعلة في الف . وهذا ال يعني أن هذه الدول والمنظمات والشركات وحدها القوى األفرادالدولية و

، د الدوليلصعيعالقات على اواألوسع نشاطا في ال فعاليةالمجتمع الدولي، وإنما هي القوى األكثر 

ات شركلحيث توجد قوى أخرى لها أيضا دورها وأهميتها وتأثيرها في تلك العالقات، ومنها ا

 المباشر خطابوالنقابات واألحزاب، إال أنها لم ترق بعد إلى مستوى تلقي ال المتعددة الجنسيات

 من القانون الدولي .

 الــدولـــــــة أوال:

عي جتمامن مراحل تطور البشرية، حيث ظهرت كوسيلة لتحقيق النظام اال تعتبر الدولة مرحلة

لحاضر اكله والقانوني والسياسي، وضمان استقرار وأمن ورفاهية اإلنسان، والنظام الدولي في ش

ات لة ذيقوم على أساس تقسيم العالم إلى دول يعترف القانون الدولي بوجودها كوحدات مستق

ارسها ا تمسلطاتها على الصعيد الداخلي في أقاليمها المختلفة، كمسيادة تمارس اختصاصاتها و

 على الصعيد الخارجي في مجال العالقات الدولية .

قيام  بعد قرن العشرين محدودا، ثم بدا في التزايدلوقد كان عدد الدول حتى األربعينات من ا

رية، تحرط الحركات المنظمة األمم المتحدة التي عملت على تصفية االستعمار وكذا نتيجة نشا

 هذاشهد  ل، ثمدول حديثة العهد باالستقال ت عدةظهرفالسيما في القارتين األفريقية واآلسيوية، 

شكل ما تانت كعدد تزايدا في التسعينات بعد انهيار المعسكر االشتراكي واستقالل الدول التي ال

لدول الي لاإلجمعدد اليبلغ  كان يعرف باالتحاد السوفييتي ويوغوسالفيا وتشيكوسلوفاكيا، حيث

 دولة . 200اليوم حوالي 

سان ياة اإلنمن مراحل تطور حتاريخية ظاهرة متعددة الجوانب، فهي مرحلة تعتبر الدولة هكذا فو

ارجي، ي والختمارس فيه السلطة على الصعيدين الداخل وجغرافيا قانونيا ا، وإطارفي هذا العالم

فراد مجموعة من األ : )لدولي . ويمكن تعريفها بأنها لقانون اا ا من أشخاص رئيسي اوشخص

ومن  . ( ة تامة ووالية شاملة لهيئة حاكمةريقيمون بصفة دائمة في إقليم معين يقع تحت سيط

اإلقليم ان وهذا التعريف يتضح أن وجود الدولة يستلزم توافر العناصر الثالثة التالية : السك

 والسلطة السياسية .

 :La populationـ السكان 1

قصد بدون سكان، وي ةهي قبل كل شيء مجتمع إنساني، حيث ال يمكن تصور قيام دول ةالدول

نها سلطالبالسكان مجموعة األفراد الذين يستقرون بإقليم الدولة ويحملون جنسيتها ويخضعون 

و هم أ< بغض النظر عن أصلهم أو لغت ة> رعايا الدول مويخاطبون بقوانينها . ويطلق عليه

 باين بينحظ  تمعينا، حيث يال رقمانتهم أو تقاليدهم . و ال يشترط أن يصل عدد سكان الدولة ديا

ي الت الدول من حيث عدد السكان، فهناك دول يقدر عدد سكانها بمئات الماليين مثل الصين

الماليين  مليون نسمة، وهناك دول يقدر عدد سكانها بعشرات 200يتجاوز عدد سكانها المليار و

ألف  400مليون نسمة، وهناك دول تقوم ببضعة آالف نسمة كاللكسومبورغ  33،8المغرب مثل 

لقانوني كز انسمة . وبذلك تستوي الدول العديدة السكان مع الدول القليلة السكان من حيث المر

زامات تب هذا الوضع من حقوق والتمع كل ما يرالدولي واعتبارها شخصا من أشخاص القانون 

ن حيالين ان آخراصطلح > السكان < جغرافي أكثر منه قانوني، فإن هناك مصطلح. وإذا كان م

 هما الشعب واألمة .أيضا إلى العنصر البشري في الدولة 
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مل ، فحسب المعنى الواسع فإن الشعب يشضيقواآلخر  واسعلمصطلح الشعب معنيان أحدهما 

ن بات مغرافي، ويطرح بعض الصعووديم هو مفهوم جغرافي وكل القاطنين فوق إقليم الدولة، و

 الرغم منبمها الناحية القانونية، فهو من جهة يدخل ضمن شعب الدولة األجانب المقيمين على إقلي

ن أنهم يحتفظون بجنسياتهم األصلية، ومن جهة أخرى يسقط من الشعب الوطنيين المقيمي

ركون في ويشا فإنهم يدينون لدولتهم األصلية بالوالءبالخارج، والذين بالرغم من تواجدهم هناك 

 الحياة السياسية بها .

لدولة ن باالمعنى الضيق للشعب مفهوم قانوني وسياسي أكثر منه جغرافي، ويعتبر ارتباط السكا

ون أن معينة د ولةقليم دليس بالضرورة ارتباط إقامة بل ارتباط انتماء ووالء، فقد يقيم الفرد على إ

يم الفرد عندما يقفة . النتماء إليها أو تفقده هذه اإلقامة إحساسه باالنتماء إلى دولته األصلييشعر با

 لته، لكنة دوخارج إقليم دولته فإنه يخضع لسلطة الدولة التي يقيم على إقليمها ويتحرر من سلط

اري سال هذا الوضع ال يفقده والءه لدولته األصلية . وهذا المعنى الضيق لمفهوم الشعب هو

عين أو مكان مالمفعول على الصعيد الدولي، ذلك أن عالقة السكان بدولتهم ليست عالقة إقامة في 

ى خضوع لسلطة معينة، بل عالقة انتماء ووالء، وهي عالقة سياسية وقانونية يصطلح عل

 الوالءها بلتسميتها برابطة الجنسية . ويفيد مصطلح الجنسية انتساب الفرد لدولة معينة يدين 

تكون ينما حل وارتحل، وأويتمتع بحمايتها، وبمقتضاها يكون للدولة اختصاص في مواجهته 

  .ثالمللفرد حقوق وتفرض عليه واجبات ال يتمتع بها أو يلتزم بها األجنبي كخدمة العلم 

 ئةفلدولة : ليم اتين من األفراد المقيمين على إقفئواستناد إلى معيار الجنسية يمكن التمييز بين 

ربطها  تة الئربطها بالدولة رابطة الجنسية، وهي التي تشكل عنصر الشعب بمفهومه الضيق، وفت

، أو من خرىة األجانب، التي يمكن أن تتشكل من رعايا الدول األئبالدولة رابطة الجنسية وهي ف

لطة سوللدولة  أشخاص عديمي الجنسية الذين ال يحملون جنسية أية دولة بسبب ظروف خاصة .

مكن ها يرية واسعة في تحديد األحكام المنظمة لجنسيتها، أي تحديد الشروط التي بموجبتقدي

 اكتساب جنسيتها وفقدها .

 La nationب( األمة 

ادة ا إرهناك مفهومان أساسيان لمصطلح األمة، مفهوم شخصي يقيم األمة على اعتبارات قوامه

ارة الحضدة األصل واللغة والدين والعيش المشتركة، ومفهوم موضوعي يستند إلى اعتبارات وح

شيء  دولةوالتاريخ المشترك . وسواء أخذنا بالمفهوم الشخصي أو الموضوعي فمن المؤكد أن ال

نما عينا، بيمسيا واألمة شيء آخر، فالدولة تتمثل أساسا في الجماعة اإلنسانية التي أخذت شكال سيا

 ها مشاعرفرادربط بين أترية أو اإلجتماعية تتمثل األمة في الجماعة اإلنسانية على حالتها الفط

ة، فقد األمووأحاسيس مشتركة تستند إلى مقومات مختلفة . كما أنه ليس هناك تالزم بين الدولة 

ة دول ى عدتشكل األمة الواحدة دولة واحدة كالسويد مثال، وقد تكون األمة الواحدة مقسمة إل

، إلتحاديةيا اكانية منتمية إلى أمم مختلفة كروسكاألمة العربية، وقد تتشكل الدولة من عناصر س

 مما يطرح في الكثير من األحيان مشكلة الوضع القانوني لألقليات .

منةذ أن ظهةر فةي الفكةر الفلسةفي  اختالفةاالحدود الفاصلة بين مصطلحي األمة والدولةة  عرفتوقد 

تقرير مصيرها، الذي يعني  مبدأ حق الشعوب فيوالقانوني اتجاه يسعى إلى توحيدهما استنادا إلى 

التجسيد السياسي لألمة، بالدعوة إلى إعطاء كل جماعة قوميةة أن الدولة يجب أن تقوم على أساس 

حق تكوين دولة حتى يتحقق التطةابق بةين األمةة والدولةة وتنةدمو القوميةة بالوطنيةة، أي أن ينةدمو 

عور االنتماء إلى الدولة . علةى أن ني، شطالشعور القومي، شعور االنتماء إلى األمة، بالشعور الو

هةةذا المبةةدأ وإن كةةان قةةد دخةةل ضةةمن قواعةةد القةةانون الةةدولي إال أن تطبيقةةه مازالةةت تعتريةةه بعةةض 

منها أن ميثاق منظمة األمةم المتحةدة لةم يحةدد بالضةبط المقصةود بمصةطلح > الشةعب  ،الصعوبات

يةث اكتفةى بالتنصةيي فةي حيحدد المقصود بتقرير المصير كحق من حقةوق الشةعوب، لم <، كما 

مادته األولى على أن من بين مقاصد األمم المتحدة > إنماء العالقات الودية بين األمم على أسةاس 

احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منهةا تقريةر مصةيرها 

اسةي واالقتصةادي والثقةافي فهل يقصد به حق كل دولةة فةي أن تختةار بكةل حريةة نظامهةا السي < .
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دون أي ضغط خارجي ؟ أم يقصد به حق سكان كل إقليم من األقاليم في أال يكونوا وإقليمهم محال 

للتنازل من جانب دولة إلى أخرى دون موافقتهم المسبقة بواسطة استفتاء يجري لهذا الغرض ؟ أم 

أخةرى أو تسةتقل  ةضةم إلةى دولةيقصد به حق األقليةات فةي االنفصةال عةن الةدول التةي تتبةع لهةا لتن

بنفسها وتكون دولة خاصة بها ؟ ومهما كان المقصود فإن الفكر القانوني المعاصر يعتبر مبدأ حق 

الشعوب في تقرير مصيرها قاعدة من قواعد القانون الدولي، إال أنه ما يزال في حاجة إلى المزيةد 

مما ينتو عنه أزمات دولية تهةدد  من غموض يبرز عند تطبيقه همن اإليضاح حتى يزول ما يعتري

 السلم واألمن الدوليين .

 اإلقليم ـ2

 تها،خيةرة سةياديقصد باإلقليم الرقعة الجغرافية التي يقيم عليها سكان الدولة وتمارس عليةه هةذه األ

وكةذا علةى  ويشتمل إقليم الدولة على مساحة ثابتة محددة من اليابسة وما يعلوها من طبقةات الجةو،

ا مةبسة وسطح ة من البحار إذا كانت الدولة ساحلية . فكما يشمل إقليم الدولة سطح اليامساحة معين

مةيال  12قد يحيط بها من بحار إلى مسافة معينةة تعةرف بةالبحر اإلقليمةي محةددة فةي مةدى أقصةاه 

ه دأ معةد الذي يببحريا، فإنه يشمل أيضا الطبقات الجوية التي تعلو اليابسة والبحر اإلقليمي إلى الح

 الفضاء، كما يشمل أيضا باطن األرض وقاع البحر اإلقليمي وما تحت القــاع .

ى متطلةب و ال يشترط في إقليم الدولة أن يكون على درجة معينة من اإلتساع، فليس هناك حد أدنة

فةي  ه ال يةؤثرفي هذا الشأن، وإذا كان اتساع رقعة اإلقليم يشكل قوة بالنسبة إلى الدولةة، فةإن ضةيق

)السةةكان  كشةةخي دولةةي متةةى تةةوفرت لهةةا المقومةةات األخةةرى المشةةترطة فةةي وجودهةةا وجودهةةا

 17ا عةن ، فكما تقوم الدولة على مساحات شاسعة كروسةيا االتحاديةة التةي تزيةد مسةاحتهوالسيادة(

. و  2مكلة 618على مساحات صغيرة كسنغافورة التي ال تتعةدى مسةاحتها تقوم فإنها ، 2كلم مليون

ول ة مثل الةديم أن يكون متصل األجزاء، فقد يفصل البحر بين أجزاء إقليم الدولال يشترط في اإلقل

د يفصةل جزيرة، كما ق 3000األرخبيلية المشكلة من عدة جزر كأندونيسيا التي تتشكل من حوالي 

لتةي األمريكيةة بين أجزاء إقليم الدولة إقليم دولة أخرى كمةا هةو الشةأن بالنسةبة إلةى واليةة أالسةكا ا

ومحةةددا  علةةى أنةةه يشةةترط فةةي اإلقلةةيم أن يكةةون ثابتةةا عةةن الواليةةات المتحةةدة إقلةةيم كنةةدي . يفصةةلها

ة بحةةدود واضةةحة وأال يكةةون موضةةوع نةةزاع، علةةى أن الثبةةات هنةةا نسةةبي، فقةةد يعةةرف إقلةةيم الدولةة

، كمةا قةد تغيرات إما بالزيادة أو بالنقصان، فانتصار دولةة فةي حةرب قةد يةؤدي إلةى توسةيع إقليمهةا

حةةد تهةةا فةةي حةةرب إلةةى تقلةةيي مسةةاحة إقليمهةةا، وقةةد يةةتقلي إقلةةيم دولةةة نتيجةةة تمةةرد أتةةؤدي هزيم

 أقاليمها يترتب عنه انفصال هذه المنطقة عن إقليم الدولــة  .

ليةه ويعتبر وجةود اإلقلةيم شةرط ضةروري لوجةود الدولةة، ألن اإلقلةيم هةو النطةاق الةذي تمةارس ع

ولةة سةتطيع الدتكن قيام دولة بدون إقلةيم، فبدونةه ال الدولة اختصاصاتها وسلطاتها، وبالتالي فال يم

ه سةةند أن تمةةارس الحقةةوق أو تلتةةزم بالواجبةةات التةةي يقررهةةا القةةانون الةةدولي . ولهةةذا يوصةةف بأنةة

 ءامبد لذي يعتبراالدولة ألجل اكتساب األهلية القانونية، ومن ثم تظهر أهمية مبدأ الوحدة اإلقليمية 

 . دةـالمتحةة ممةةن ميثةةاق األمةة 2عاصةةر منصةةوص عليةةه فةةي المةةادة أساسةةيا فةةي القةةانون الةةدولي الم

قةل مةن ويترتب على ضرورة وجود إقليم معين، ثابت وواضح الحدود، أن القبائةل الرحةل التةي تنت

لجماعةات ا مكان إلى آخر ال تتصف بوصف الدولة كقبائل الطوارق اإلفريقية . كمةا ال تعتبةر دوال

 بها تستقر على وجه الدوام كالغجر في أوربـــا . القومية التي ليس لها إقليم خاص 

هةا، ط اإلقلةيم كعنصةر مةن عناصةر الدولةة زوال وصةف الدولةة إذا فقةدت إقليماويترتب على اشةتر

ثم  طاني،ناقصة السيادة نتيجة خضوعها لالنتداب البري 1948كحالة فلسطين التي كانت إلى غاية 

ء الشةعب صف الدولة نتيجةة فقةدها إلقليمهةا رغةم بقةااستولى اليهود على جزء من إقليمها ففقدت و

قد قليمها، فإالفلسطيني . و ال يعتبر في حكم فقد اإلقليم أن تؤدي حرب معينة إلى اقتطاع جزء من 

 تفقةد مةع إسةرائيل، كمةا ال 1967اسةتمرت دولةة سةوريا رغةم فقةدها لهضةبة الجةوالن غةداة حةرب 

تلةة لةم دولةة المحه طالما أنها لم تتنازل عنةه وطالمةا أن الصفة الدولة في حالة احتالل إقليمها بأكمل

 نية .تعلن ضمها له كحالة بعض دول أوربا إبان اإلحتالل النازي خالل الحرب العالمية الثا
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يةة رسةة الدولأما فيا يخي الشرط القائل بأال يكون اإلقلةيم محةل نةزاع، فةرغم أهميتةه، إال أن المما

قبةول بعةض الةدول كأعضةاء فةي هةذه المنظمةات دون أن يكةون  في المنظمات الدولية جةرت علةى

لمتحدة ة األمم اا . فقد قبلت موريطانيا بعد استقاللها عن فرنسا في حظيرقإقليمها محددا تحديدا دقي

راق، كما قبلةت الكويةت بةالرغم مةن احتجاجةات العة ،رغم احتجاج المغرب بكونها جزء من إقليمه

ة لةةدول العربيةةة، وهةةو مةةا يفسةةر بوضةةوح أن اعتبةةارات السياسةةوقبلةةت إسةةرائيل رغةةم احتجاجةةات ا

ط لحةةدود كشةةرالدوليةةة قةةد أدت بةةاألمم المتحةةدة إلةةى تجاهةةل المتطلبةةات القانونيةةة التقليديةةة لمشةةكلة ا

 الستكمال وصف الدولة .

ين إقلةيم معة يقصد بالحدود تلك الخطوط التي تبين أيةن يبةدأ وأيةن ينتهةي إقلةيم الدولةة، فلكةل دولةةو

 يانسةر نطةاق تبةين كونهةا فةي الحةدود أهميةة وتبةرز ،ود تفصله عن األقةاليم األخةرى المجةاورةبحد

 : اصطناعية تكون وقد طبيعية تكون قد الحدود وهذه إقليمها، على وواليتها الدولة سيادة

 (، نياوأسةةبا فرنسةةا بةةين البةةرانس جبةةال ) كالجبةةال الطبيعةةة أوجةةدتها التةةي هةةي : الطبيعيةةة الحةةدود ـةة

 . ( انيةةاوموريط السةنغال بةين السةنغال نهةر ) راواألنهة (، وأسةبانيا المغةرب بةين المتوسةط ) بحةاروال

 لهةذا انكة وقةد الحةدود، تعيةين منازعةات بشةأنه عادة تثور ال إذ المزايا بعض الحدود من النوع ولهذا

 مليةةع تسةهل كانةت حيةث واألمنيةة، االسةتراتيجية النةاحيتين من مزايا الماضي يف الحدود من النوع

 أمةام اجزحةو تشةكل واألنهار والجبال البحار كانت فقد الخارجية، االعتداءات ضد اإلقليم عن الدفاع

 تقلصةت يةاالمزا هةذه أن إال ( بريطانيا إلى النازية القوات وصول دون حال المانش بحر ) العدو تقدم

 . الحربية والصناعات التكنولوجيا عرفته الذي الهائل التقدم مع

 للةدول تةركي حيث الحدود، لتحديد معينة تقنية أو طريقة يفرض ال الدولي القانون نأ العامة لقاعدةوا

 يةةالدول الممارسةة أفةرزت فقةد ذلةك ومع مصالحها، تقتضيه ما حسب بشأنها التصرف حرية المعنية

 دولتةين لةيمإق عنةدها وينتهي يبدأ التي النقطة تحديد في اتباعها على الدول دأبت القواعد من مجموعة

 ينبةة الحةةد فةةإن الجبةةال مةةن سلسةةلة مةةثال الفاصةةل كةةان فةةإذا . عةةييطب فاصةةل بينهمةةا يقةةوم متجةةاورتين

 نإفة هةران دولتةين بةين الفاصةل كةان وإذا الجبةال، هةذه قمةم علىأ بين الممتد الخط هو يكون اإلقليمين

 وهةةذه النهةر، فةي جةةزء أعمةق وسةط فةةي الممتةد الخةط أي الرئيسةةي، التيةار منتصةف هةةو بينهمةا الحةد

 كةال كنتتمو للمالحة النهر قسمي صالحية  على الحفاظ يمكن تىح العملية الضرورة أملتها الطريقة

 االتفةاق مةن الةدول يمنةع ال القواعةد هةذه وجةود أن على . الناحية هذه من بالنهر االنتفاع من الدولتين

 .آخر أساس على بينها الفاصل الخط تحديد على

 تلجةأ مةاك إقليمهةا، بةين طبيعةي فاصةل هنةاك يكةون ال عنةدما الدول إليها تلجأ : اعيةاالصطن الحدود ـ

 دون يلةةطو لمدة اليد وضع طريق عن إما االصطناعية الحدود وتثبت الطبيعية، الحدود لتعديل إليها

 بعالمةةات الحةةدود مةةن النةةوع هةةذا ويبةةين . خةةاص اتفةةاق أو معاهةةدة فةةي عليهةةا بةةالني وإمةةا منةةازع،

 خطةةوط بواسةةطة تعيينهةةا يمكةةن كمةةا صةةغيرة، أبةةراج أو مرقمةةة أحجةةار أو كأعمةةدة ظةةاهرة خارجيةةة

 . العرض وخطوط الطول كخطوط وهمية،

 تلةك قةاليمأ لتحديةد سياسةي بمبةدأ الجديةدة الدول أخذت االستعمار يةفتص أثناء أنه إلى اإلشارة وتجدر

 حدودها يف نفسها الدول تلك حصرت فقد بينها، الحدود لرسم الجارية الحيازة قاعدة إلى يستند الدول

 وبةذلك ميةة،اإلقلي بالحةدود المتعلقةة النزاعةات تجنب يمكن حتى االستعمار، أثناء المرسومة اإلدارية

 الالتينية كايأمر دول المبدأ هذا طبقت وقد االستعماري، العهد عن الموروثة الحدود المبدأ هذا كرس

 عةةةن الموروثةةةة الحةةةدود أن ومعلةةةوم . 20 القةةةرن فةةةي يةواآلسةةةيو األفريقيةةةة والةةةدول 19 القةةةرن فةةةي

 افيةالجغر والمعطيات العوامل أحيانا تتجاهل حيث الوضوح، من كافية درجة على ليست االستعمار

 القةوة تعمالاسة طريةق عن حلها يتم التي اإلقليمية النزاعات من العديد إثارة إلى يؤدي مما والطبيعية

 قاعةدة ماراالستع عن الموروثة بالحدود المساس عدم يعتبر ذلك ومع . الدولي التحكيم إلى اللجوء أو

 . المعنية والدول المتحدة األمم ممارسة في دولية عرفية

 السيادة ـ3

 نظرية السيادة  أ(
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ارتبط ظهور نظرية السيادة بظروف تاريخية عرفتها أوربا مع بداية العصر الحديث، حيث قامةت 

لةك أعلةى سةلطة فةي الدولةة ويهةدف إلةى مسةاندته فةي القضةاء علةى أساسا كمبةدأ سياسةي يعتبةر الم

النظام اإلقطاعي والتحرر مةن سةلطة الكنيسةة واإلمبراطةور، فكةان ظهةور النظريةة إيةذانا بظهةور 

الدولة الحديثة وبداية نشأة القانون الةدولي بمفهومةه المعاصةر . ويعةود الفضةل فةي عةرض نظريةة 

( فةي كتابةه 1596ـة1529) Jean Boudinالفرنسةي جةان بةودان السيادة والدفاع عنها إلةى الفقيةه 

 Les six livres de laتحةةت عنةةوان سةةت كتةةب فةةي الجمهوريةةة  1576الصةةادر سةةنة 

République    والذي عرف فيه السيادة بأنها السةلطة العليةا والمطلقةة للملةك التةي ال يقيةدها إال

أدخةل الفيلسةوف  17سةلطة المطلقةة . وفةي القةرن والقانون الطبيعي، مبررا بذلك استئثار الملك بال

نظرية السةيادة فةي الفقةه اإلنجليةزي وجعةل السةيادة للملةك، إال  Thomas Hobbesتوماس هوبز 

 18أنه أسسها على اتفاق مع الشعب عن طريق العقةد االجتمةاعي . وتطةورت النظريةة فةي القةرن 

الةذي  Jean-Jacques Rousseauعلى بد مفكةرين وفالسةفة آخةرين أبةرزهم جةان جةاك روسةو 

نادى بالسيادة لمجموع الشعب . وهكذا يظهر أن خصائي السيادة قد ارتبطت في البداية بشةخي 

الملك وانتقلت نتيجة تطور واجتهاد الفكر الفلسفي والقانوني والسياسي من الملك إلى الشعب، قبةل 

 .أن ينتهي بها األمر إلى أن تصبح صفة قانونية متعلقة بالدولة 

مجموعةات  وعليه فإن عنصري السكان واإلقليم ال يكفيان للقول بوجود الدولة ألنهما متوفران فةي

لةيم ثابةةت أخةرى غيةر الةةدول، ففةي المجتمةةع الةداخلي مةةثال نجةد العمةاالت أو األقةةاليم تتةوفر علةةى إق

ى فتقةر إلةت ومحدد وعلى سكان يقطنون ذلك اإلقليم، ومع ذلك فهي ال ترقى إلى مرتبة الدولة ألنها

وتةةنظم  عنصةةر السةةيادة . فالدولةةة تتميةةز بوجةةود مؤسسةةات للحكةةم تتةةولى السةةلطة العليةةا فةةي إقليمهةةا

ي فةشؤون رعاياها، وهذه المؤسسات هي التي تؤكد وحةدة الشةعب وتظهةر الدولةة كوحةدة متميةزة 

ل يهةا، بةم فمواجهة غيرها من الدول، لها شخصيتها الدولية التي تبقى متعلقة بها رغةم تغيةر الحكةا

ل لةداخلي، هةاوحتى في حالة تغير النظام نفسه . و ال يهتم القانون الدولي بالشةكل السياسةي للحكةم 

تمةارس وهو ديمقراطي أو ديكتاتوري، طالما أن الدولة لها مؤسسات وطنية مسيطرة على اإلقلةيم 

ى حريةة . وتعةزسلطاتها على السكان وتقوم بمختلف الوظائف التي تكفل استمرار الدولةة وبقاءهةا 

بةدأ حةةق الدولةة فةي اختيةار النظةةام السياسةي واالقتصةادي واالجتمةةاعي الةذي يالئمهةا إلةةى تطبيةق م

 الشعوب في تقرير مصيرها .

تعنةةي وفالسةةيادة إذن هةةي السةةلطة العليةةا للدولةةة فةةي الةةداخل واسةةتقاللها عةةن غيرهةةا فةةي الخةةارج، 

سياسةةية تسةةتأثر بمباشةةرة كافةةة  ضةةرورة أن يوجةةد إلةةى جانةةب عنصةةري اإلقلةةيم والسةةكان سةةلطة

 اختصاصةةات الدولةةة داخةةل إقليمهةةا فةةي مواجهةةة رعاياهةةا، وخةةارج إقليمهةةا فةةي مجةةال العالقةةات

لةة فةراد الدوالدولية، على قدم المساواة مع غيرها من الدول . وبعبةارة أخةرى فةإن السةيادة تعنةي ان

متةع بموجةب هةذه السةلطة تتبإصدار القرار السياسةي سةواء علةى الصةعيد الةداخلي أو الخةارجي، و

طة فةي بالقدرة الفعليةة علةى احتكةار وسةائل القمةع المشةروع فةي الةداخل ورفةض االمتثةال أليةة سةل

لتةي لداخليةة االخارج . وهكذا يمكن التمييز بين وجهةين للسةيادة : الوجةه األول يتمثةل فةي السةيادة ا

لسةكان دون اإلقلةيم وفةي مواجهةة اتعني انفراد الهيئة الحاكمة في الدولة بكافة االختصاصات على 

ن كيانةه عةالخضوع لسلطة عليا، حيث تقةوم تلةك الهيئةة بةإدارة اإلقلةيم واسةتغالل مةوارده والةدفاع 

ار واإلشةةراف علةةى السةةكان وتنظةةيم العالقةةات فيمةةا بيةةنهم ورعايةةة مصةةالحهم والسةةهر علةةى اسةةتمر

ي خارجيةة التةالثةاني فةي السةيادة الالوحدة التي تجمعهم وتحقيق أهدافهم المشتركة . ويتجلى الوجه 

قائمةة فةي يقصد بهةا عةدم خضةوع الهيئةة الحاكمةة فةي الدولةة، عنةد تعاملهةا مةع الهيئةات المماثلةة ال

 الدول األخرى، ألية سلطة أعلى وقيام العالقات مع هذه الهيئات على قدم المساواة .

 واقع السيادة: ب(

رن مةن طةرف فقهةاء المدرسةة االجتماعيةة الفرنسةية تعرضت نظرية السيادة للنقد في بداية هذا الق

وذلةك بسةبب ارتباطهةا فةي  George Scelleوجةورج سةيل  Léon Duguitأمثةال ليةون دوكةي 

نشأتها بالحكم المطلق، وألن من بين مؤيديها أنصار الحكم الديكتاتوري، حيث رأى هؤالء الفقهاء 

الق وعةةدم القابليةةة للتقييةةد وبةةين وجةةوب أن ثمةةة تعارضةةا بةةين مةةا تقتضةةيه طبيعتهةةا الذاتيةةة مةةن إطةة
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الخضوع  للقةانون . والواقةع أن نظريةة السةيادة قةد أسةيء اسةتعمالها فةي محاولةة لتبريةر االسةتبداد 

الداخلي وإلضفاء الشرعية على بعض األنظمة الديكتاتورية من جهة ونشر الفوضى في العالقات 

انون الةدولي وإلةةى فشةةل بعةةض المةةؤتمرات الدوليةة مةةن جهةةة ثانيةةة، ممةا أدى إلةةى إعاقةةة تطةةور القةة

الدولية، وخصوصا تلك التي انعقدت من أجل تدوين القانون الدولي، وهو أمر يهةدد السةلم واألمةن 

 الدوليين .

ض حةين ال تتعار فإذا كانت السيادة مثل الحرية بالنسبة لألفراد من األفكار المطلقة المجردة، فإنها

تمتعةا مون الةدولي . فكمةا ال يمكةن أن نتصةور أن يعةيش الفةرد التطبيق مةع الخضةوع ألحكةام القةان

فإنةه مةن  بحريته في المجتمع ما لم يقم القانون بوضع حدود بين حريته وحرية غيةره مةن األفةراد،

ليةة ترسةم غير المتصور أن تتمتع الدولة بسيادتها في المجتمةع الةدولي مةا لةم تكةن هنةاك قواعةد دو

ة التعةايش بةين مختلةف السةيادات . وقةد كةرس كةل مةن عهةد عصةب لكل منها حدود سةيادتها وتكفةل

مةن الميثةاق  2األمم وميثاق األمم المتحدة فكرة سيادة الدولة، فقةد نصةت الفقةرة األولةى مةن المةادة 

لى أنه يتعين ع .واة في السيادة بين جميع أعضائهاعلى أن هيئة األمم المتحدة تقوم على مبدأ المسا

ى تطةةور ملمةةوس فةةي الحيةةاة االجتماعيةةة فةةي المجتمةةع الةةدولي، أدى إلةة االعتةةراف بأنةةه قةةد حصةةل

ة منظمةة تضييق مدلول السيادة والتخفيف من حدتها ليسهل تحقيق التعاون بين الدول وتسهيل مهم

 ين .األمم المتحدة لكي تنهض بالمهام المنوطة بها وفي مقدمتها حفظ السلم واألمن الدولي

ن الةدول ويتضمن الميثاق نصوصا تبين على أن المنظمة تقوم على أساس المساواة في السيادة  بةي

سةواء علةى  ،سةيادةالاألعضاء فيها، تلك المساواة التي تبرز في تمتع الدول بةالحقوق التةي تةرتبط ب

مة الصعيد الداخلي أو الخارجي، وفي وجةوب احتةرام الشخصةية القانونيةة لكةل دولةة عضةو وسةال

، الخارجيةة أراضيها ووحدتها واستقاللها السياسيين، حيث ال يجوز التدخل في شؤونها الداخلية أو

تسةاوى وفي وجوب المساواة بين الةدول مةن الناحيةة القانونيةة فةي إطةار المنظمةة، أي وجةوب أن ت

ات ر القةةراراأصةةواتها قانونةةا وأن تتسةةاوى إرادتهةةا داخةةل المنظمةةة فيمةةا يخةةي المناقشةةات وإصةةد

 على أن يكون لكةل عضةو فةي األمةم المتحةدة صةوت واحةد فةي 18التوصيات . فقد نصت المادة و

علةى أن يكةون لكةل عضةو مةن أعضةاء مجلةس األمةن صةوت  27الجمعية العامة، ونصةت المةادة 

على أن يكون لكل عضو من أعضةاء المجلةس االقتصةادي واالجتمةاعي  67واحد، ونصت المادة 

 على أن يكون لكل عضو في مجلس الوصاية صوت واحد . 89صوت واحد، ونصت المادة 

 5 على أن هناك نصوص أخرى ضربت في الصميم مبدأ المساواة بين الةدول ، فقةد منحةت الفقةرة

 مةن الميثةاق الةدول الخمةس الكبةرى سةلطة كبيةرة فيمةا يخةي التصةويت فةي مجلةس 27من المادة 

تةان ى بعةض القةرارات، كمةا تةني الماداألمن حيث تملك هذه الدول حق االعتةراض أو الفيتةو علة

المتحةدة  على أن تعديل أحكام الميثاق ال يسري إال إذا صادق عليه ثلثا أعضةاء األمةم 109و 108

تلةك  ومن بينهم كةل األعضةاء الةدائمين فةي مجلةس األمةن، وهةذا يعنةي أن امتنةاع دولةة واحةدة مةن

فةةي  انةت األغلبيةةة التةةي صةدر بهةةاالةدول الخمسةةة عةةن التصةديق علةةى التعةةديل يوقةف نفةةاذه مهمةةا ك

 الفعةل أثةرباألصل . وعلى هذا يكون حق الفيتو قيدا على مبةدأ المسةاواة فةي السةيادة، وقةد كةان لةه 

شةكل كبير في عرقلة عمل المجلس وشةل حركتةه وعرقلةة الةدعوة إلةى تعةديل الميثةاق وتطةويره بال

 لي .الذي يمكن من االستجابة إلى تطور أوضاع وظروف المجتمع الدو

ومةةن جهةةة أخةةرى فةةإن الميثةةاق فةةرض علةةى الةةدول األعضةةاء التزامةةات ال تتفةةق و مفهةةوم السةةيادة 

المطلقةةة، فاختصاصةةات مجلةةس األمةةن فةةي حةةاالت تهديةةد السةةلم واألمةةن الةةدوليين واإلخةةالل بهمةةا 

ووقوع العدوان المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق ال تتفةق مةع تأسةيس منظمةة األمةم 

ة على فكرة السيادة، ألن قرارات المجلس تعتبر ملزمة لسائر الدول األعضاء حتةى ولةو لةم المتحد

توافق عليها . ثم إن العضةوية فةي األمةم المتحةدة تعنةي قبةول بعةض االلتزامةات المتعةددة األخةرى 

يجةاد ( ووجوب إ2المادة  4الواردة في الميثاق كعدم جواز اللجوء إلى القوة أو التهديد بها ) الفقرة 

(، ممةا يمكةن معةه القةول بةأن الةدول األعضةاء فةي 6حلول سلمية لحةل النزاعةات الدوليةة )الفصةل 

األمةةم المتحةةدة ليسةةت مطلقةةة التصةةرف بةةل تخضةةع إلةةى حةةد مةةا لقيةةود ورقابةةة المنظمةةة . علةةى أن 

التحليل العميةق لهةذه القيةود وهةذه الرقابةة يسةمح بةالقول بةأن لةيس فيهةا انتقةاص مةن سةيادة الةدول، 
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طالما أنها تسري على الدول جميعا وألن هذه الدول قد قبلتها بمحةض إرادتهةا عنةد انضةمامها إلةى 

 منظمة األمم المتحدة .

 يادة إنمةاوخالصة القول فإن تمسك الدول بسيادتها في الوقت الحاضر ومطالبتها بةاحترام تلةك السة

لقانونيةة اي وتمتعهةا باألهليةة ينصرف إلى معنى واحد، أال وهو اسةتقالل الدولةة الةداخلي والخةارج

ي وممارسةةة اختصاصةةاتها الداخليةةة والدوليةةة بكةةل حريةةة، ولكةةن شةةريطة الخضةةوع للقةةانون الةةدول

لةدول متةع بهةا اوااللتزام بأحكامه ومقتضياته . ولعل هذا ما دفع الفقهاء إلى تسةمية الحقةوق التةي تت

علةى  Droit de souveraineté ou Droit souverainsبحقةوق السةيادة أو الحقةوق السةيادية 

اخلي انوني الةداعتبار أنها حقوق تكتسبها الدولة بما لها من سيادة، ويترتب على ذلك أن النظةام القة

الواقةع  يخضع لزوما لنظام أعلى هو نظام القانون الدولي، وأن ما يعرف بمظاهر السةيادة هةي فةي

لقةانون ة ولكن مع مراعاة أحكةام اسلطات واختصاصات تمارسها الدولة في نطاق قواعدها الداخلي

 الدولي .

 

 الـمـنـظـمــات الـدولـيــة الـحــكومـيــةثانيا:

 ـ تعريف المنظمات الدولية :1

ة وتقةدم اقترن ظهةور الةدول الحديثةة ببةدايات الثةورة الصةناعية ومةا واكبهةا مةن اكتشةافات جغرافية

ت السياسةةةية واالقتصةةةادية علمةةةي وتكنولةةةوجي، وقةةةد كةةةان لهةةةذه الظةةةروف تةةةأثير علةةةى العالقةةةا

رتةبط واالجتماعية بين الدول، التي تميةزت بطةابع مةزدوج امتةزج فيةه التعةاون والصةراع، حيةث ا

، فةي التعاون بظروف المجتمع الصناعي وما أملته من ضةرورة تبةادل السةلع والخةدمات واألفكةار

وميةةة بشةةتى حةةين ارتةةبط الصةةراع بطبيعةةة الةةدول ككةةائن سياسةةي يميةةل نحةةو تحقيةةق مصةةالحه الق

ت الوسائل، بما فيهةا التوسةع وبسةط السةيطرة والنفةوذ، وهةو وضةع نتجةت عنةه حةروب عديةدة دار

ماديةة رحاها على القارة األوربية . ومع استمرار الحةروب ومةا كانةت تخلفةه مةن خسةائر بشةرية و

قةد ودي عانى منها المنهزمون والمنتصرون علةى حةد سةواء، بةدأت الةدول تنتبةه إلةى أن التفةاهم الة

ى عقةد يؤدي إلى تجنب الحروب وإيجاد الحلول السلمية لما يسود عالقاتها مةن صةراع، فلجةأت إلة

 ضية .مؤتمرات دولية للتشاور والتفاهم حول المشاكل التي يهمها أن تصل حولها إلى حلول مر

ي به دورشفائدتها وجدواها، واتخذت طابعا  19وقد أثبتت هذه المؤتمرات التي انطلقت في القرن 

و  1815فيمةا يعةةرف باسةةم المةةؤتمر األوربةةي الةةذي سةةيطر علةةى مقاليةةد السياسةةة األوربيةةة مةةا بةةين 

ظمةةة ، سةةاعيا نحةةو تحقيةةق التةةوازن بةةين القةةوى األوربيةةة . وشةةكل بةةذلك تمهيةةدا لظهةةور المن1914

ولةةى الدوليةةة بمعناهةةا الةةدقيق فةةي شةةكل عصةةبة األمةةم التةةي أنشةةئت فةةي أعقةةاب الحةةرب العالميةةة األ

ن الةدول ، التي أعطتها كيانا دائما ومستقرا ووجودا متميةزا بةي1919معاهدة فرساي سنة  بمقتضى

ن بةين التي كونتهةا وحةددت أهةدافها فةي حفةظ السةلم ومنةع الحةروب . كمةا أدت الحاجةة إلةى التعةاو

ظمةةات الةةدول فةةي مختلةةف المجةةاالت، اإلقتصةةادية واإلجتماعيةةة والثقافيةةة، إلةةى إحةةدا  هيئةةات ومن

مجةاالت، ى متمتعة هي أيضا بكيان متميز ووجود دائم تعنى بتنسيق التعةاون فةي هةذه الدولية أخر

ي ماعيةةةة فةةي المجتمةةةع الصةةةناعوالتةةي ارتةةةبط ظهورهةةا بةةةالتطورات العلميةةةة واالقتصةةادية واالجت

 .الحديث

ة سةية العامةوقد أدى التطور الذي لحق الحياة الدولية واتسةاع نطةاق نشةاط المنظمةات الدوليةة السيا

ة االجتماعيةى قيام نوع من التنسيق واالرتباط بينها وبةين المنظمةات ذات األنشةطة االقتصةادية وإل

 20و  19 والثقافيةة، كمةةا أن التطةةور السةةريع والعميةةق الةةذي عرفتةةه العالقةةات الدوليةةة فةةي القةةرنين

دت جعل من المنظمةة الدوليةة ظةاهرة مةن ظةواهر الحيةاة الدوليةة المعاصةرة، حيةث انتشةرت وتعةد

مجاالت  لمنظمات الدولية إلى درجة أن عددها فاق عدد الدول المكونة لها وشمل نشاطها مختلفا

نهةا لدوليةة بأاالحياة الدولية، مما حتم االعتراف لها بالشخصية القانونية . ويمكةن تعريةف المنظمةة 

لةةدول علةةى اهيئةة دائمةةة تتمتةةع بةةاإلرادة الذاتيةةة وبالشخصةةية القانونيةة الدوليةةة، تتفةةق مجموعةةة مةةن 

االتفةاق  إنشائها كوسيلة من وسائل التعةاون االختيةاري بينهةا فةي مجةال أو مجةاالت معينةة يحةددها

  :المنشئ لها . ومن هذا التعريف يمكن القول بأن للمنظمة الدولية ثالثة صفات أساسية 
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نشئ لهةا تفاق المالهي الكيان المتميز والدائم الذي تتميز به المنظمة الدولية مادام ا الصفة األولى ـ

ياتهةةا سةةاري المفعةةول، وبعبةةارة أخةةرى فةةإن المنظمةةة ككةةائن متميةةز عةةن الةةدول التةةي أنشةةأتها لهةةا ح

لحةديث عةن االخاصة المرتبطة بنشاط أجهزتها التي تعتمد عليها في تحقيةق أهةدافها . لةذا ال يمكةن 

الدوليةة  عةن المةؤتمراتمنظمة دولية ال يتوافر لهةا قةدر مةن االسةتقرار والةدوام، وهةذا مةا يميزهةا 

 الهدف من التي تنعقد في الغالب لدراسة أمر معين أو إلبرام معاهدة دولية، وتنفض بمجرد تحقيق

يكفةي أن  االنعقاد . و ال يقصد بدوام المنظمة أن تعمل كل أجهزتها بصفة دائمةة ودون توقةف، بةل

هةا، وأن التةي أنشةئت مةن أجل يكون لها كيان دائم ومستقر وأن ترعى باستمرار األهداف المشتركة

 يكون بإمكانها ممارسة مهامها في الوقت الذي تراه مناسبا .

ميةزة عةن ذاتية المتهي اإلرادة الذاتية، ويقصد بها تمتع المنظمة الدولية بإرادتها ال الصفة الثانيةـ 

قانونيةةة إرادة الةةدول األعضةةاء فيهةةا، وبالتةةالي يتعةةين أن يكةةون للمنظمةةة اسةةتقاللها وشخصةةيتها ال

شةئة اهةدة المنالدولية وإرادتها المستقلة حتى تستطيع القيام بما عهد إليها من وظائف بمقتضةى المع

 لها، على أن تتقيد بنطاق هذه الوظائف .

بةين لقةانوني وياهي استناد المنظمة الدولية إلى اتفاق دولي ينشئها ويحةدد نظامهةا  الصفة الثالثةـ  

ادة أن هزتهةا والقواعةد التةي تةنظم سةير العمةل بهةا . وقةد جةرت العةأهدافها ومقاصدها ومختلف أج

ما ساسي . وبأيأخذ مثل هذا االتفاق شكل معاهدة دولية، قد يطلق عليها اسم ميثاق أو عهد أو نظام 

 ن المنظمةةةأن االتفاقيةةات الدوليةةة ال تعقةةد، كقاعةةدة عامةةة، إال بةةين الةةدول فإنةةه يترتةةب علةةى ذلةةك أ

ول دقيق ال تضةةم فةةي عضةةويتها أساسةةا سةةوى الةةدول، وبالتةةالي يخةةرج مةةن مةةدلالدوليةةة بمعناهةةا الةة

ة ــــــــــــةــــــــــالمنظمة الدولية بالمعنى الدقيق ما يعرف بالمنظمات الدوليةة غيةر الحكوميــــــــــ

Les organisations non gouvernementales  كالصةليب األحمةةر الةةدولي ومنظمةةة العفةةو

ليةة، حيةاة الدون األهمية المتزايدة للدور الفعال الةذي تلعبةه فةي مختلةف نةواحي الالدولية، بالرغم م

 هيئة . 2000وبالرغم من عددها يتجاوز اليوم 

 ـ الشخصية القانونية للمنظمة الدولية :2

ني معةين يقصد بالشخصية القانونية الصفة التةي تكتسةبها وحةدة معينةة فةي عالقاتهةا مةع نظةام قةانو

هةذه  ه، ذلك أن كل نظام قانوني يخاطةب مجموعةة مةن الوحةدات بقواعةده، وتتمتةعيخاطبها بأحكام

بين يةد المخةاطالوحدات نتيجة لذلك بالشخصية القانونيةة لهةذا النظةام . ويتةولى النظةام القةانوني تحد

ط الواجةب بأحكامه من وحدات يعتبرها وحداته القانونية أو أشخاصه القانونيين، كمةا يحةدد الشةرو

لةدولي هةو اي هذه الوحدات التي ينطبق عليها هذا الوصف . وهكذا فةإن النظةام القةانوني توافرها ف

ألشةخاص الذي يحدد األشخاص القانونيين الدوليين الذين يخاطبهم بقواعةده، ويشةترط فةي هةؤالء ا

ى القةدرة علةوالقدرة على التمتع بالحقوق وتحمةل االلتزامةات التةي يقرهةا النظةام القةانوني الةدولي، 

 .ن الدولي تعبير عن إرادة ذاتية في ميدان العالقات الدولية وفي إنشاء وتطوير قواعد القانوال

  يثبةت إالالوإذا كانت القاعدة فةي القةانون الةدولي التقليةدي أن وصةف الشخصةية القانونيةة الدوليةة 

حياة تغيرات المللدول، فإن التطورات المتعاقبة التي عرفها القانون الدولي العام في سعيه لمواكبة 

يةة الدوليةة قد حملت بعض الفقهاء على التسليم بتوافر صفة الشخصةية القانون 20الدولية في القرن 

ه لعصبة بهذاللمنظمات الدولية، بالرغم من أنه لم تتم اإلشارة في عهد عصبة األمم إلى مدى تمتع 

 الصفة .

 ثةاق األمةممراحةل التمهيديةة لوضةع ميولقد احتدم الجدل الفقهي حينمةا طةرح األمةر للنقةان أثنةاء ال

المةادة  المتحدة، ومع ذلك لم يتم الحسم نهائيا فةي الموضةوع، حيةث اكتفةى الميثةاق بالتنصةيي فةي

يتطلبهةا  منه على أن المنظمة تتمتع في بالد كل عضةو مةن أعضةائها باألهليةة القانونيةة التةي 104

ن الهيئةة من نفةس الميثةاق علةى أ 105ادة قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها . كما نصت الم

وأن  تتمتع في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا واإلعفةاءات التةي يتطلبهةا تحقيةق مقاصةدها،

لتةةي ايتمتةةع المنةةدوبون عةةن أعضةةاء األمةةم المتحةةدة وموظفةةو هةةذه المنظمةةة بالمزايةةا واإلعفةةاءات 

 هيئة .يتطلبها استقاللهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بال
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متةع توقد أثارت صياغة هاتين المادتين الخالف مةن جديةد حيةث تسةاءل بعةض الفقةه عمةا إذا كةان 

لةى إأم يمتةد  المنظمة الدوليةة بالشخصةية القانونيةة الدوليةة يسةري فقةط فةي دائةرة القةوانين الداخليةة

ي تشةةارنطةةاق القةةانون الةةدولي . وقةةد حسةةمت محكمةةة العةةدل الدوليةةة هةةذا الخةةالف فةةي رأيهةةا االس

وسةيط  ــ بطلب من الجمعية العامة بمناسبة مقتةل الكونةت بيرنةادوت 1949أبريل  11الصادر في 

ة نيةة لمنظمةالمنظمة لتسوية الخالف الفلسطيني/اإلسرائيلي ــ والذي اعترفت فيه بالشخصةية القانو

يئةةات لهاألمةم المتحةدة، حيةث أكةدت أن الةدول ليسةةت وحةدها أشةخاص القةانون الةدولي العةام، ألن ا

انونيين قةالدولية التي نشأت نتيجة للتطورات التي عرفتها ظروف المجتمع الدولي تعتبر أشخاصةا 

تسةاع الهم طبيعة قانونيةة متميةزة عةن الةدول، ويتمتعةون بأهليةة قانونيةة خاصةة تتناسةب مةن حيةث 

 مجالها أو ضيقه مع األهداف التي أنشئت المنظمة من أجل تحقيقها .

نونيةةة أي االستشةةاري دور فةةي تةةرجيح الةةرأي الفقهةةي الةةذي يسةةلم بالشخصةةية القاوقةد كةةان لهةةذا الةةر

يةه ذي تلعب فالدولية للمنظمات الدولية، حتى يمكن التوافق مع متطلبات الواقع الدولي المعاصر ال

جاهلهةةا، تالمنظمةةات الدوليةةة دورا ال يسةةتهان بةةه، مشةةكلة بةةذلك ظةةاهرة دوليةةة ال يمكةةن إنكارهةةا أو 

ة تعةد فةي م في خلق وتطوير القانون الدولي العام . وكةل محاولةة لتجاهةل هةذه الظةاهرلكونها تساه

 ليهةا طةابعالحقيقة تجاهال لمتطلبات الواقع الدولي الذي يعترف بالدور الهةام للمنظمةات ويضةفي ع

ونيةة عةدة الشخصية القانونية الدوليةة . ويترتةب عةن االعتةراف للمنظمةات الدوليةة بالشخصةية القان

 أهمها :  نتائو

م نها أن تبرأو أن تصبح طرفا فيها، حيث يمك حق المنظمة الدولية في إبرام المعاهدات الدوليةــ 

نظمةات هذه المعاهدات مع الدول األعضاء فيها أو مع الدول غيةر األعضةاء أو مةع غيرهةا مةن الم

ق هةذا الحة د شةرعيةالدولية، سواء تعلق األمر بمعاهدات ثنائية أو معاهدات جماعية . وقد تةم تأكية

العةدل  سواء من طرف الفقه أو الممارسة الدولية بعد تأكيده من طرف الرأي االستشةاري لمحكمةة

 ولية .الدولية السالف الذكر، وتم اعتباره مظهرا من مظاهر الشخصية القانونية للمنظمة الد

لدوليةة للمنظمةات ا، وهو حق نةاتو عةن تخويةل القةانون الةدولي حق التمتع بالمزايا والحصاناتــ 

 لدوليةة الحق مباشرة وظائفها واختصاصاتها تحقيقا لألغراض المنشأة ألجلها . ذلةك أن المنظمةة ا

رسةة الزم لمماتستطيع القيام بمهامها ما لم يكفل لها قدر معقول من المزايا والحصةانات، بالقةدر الة

قةةرر نصوصةةا فةةي الموضةةوع توظائفهةةا . والقاعةةدة أن تتضةةمن الوثيقةةة المنشةةئة للمنظمةةة الدوليةةة 

ن مةة 105و  104حصةةانات وامتيةةازات للمنظمةةة نفسةةها وإفةةاءات وحصةةانات لموظفيهةةا ) المادتةةان 

ظمةة رمهةا المنالميثاق (، وقد تقرر تلك الحصانات والمزايا واإلعفاءات في اتفاقية خاصة ثنائيةة تب

 منظمة .مع الدولة المعنية كاتفاقية المقر مع الدولة التي يوجد بها مقر ال

ة عدل الدولي) حق اللجوء إلى المحاكم (، وهو حق أكدته محكمة ال حق تقديم المطالبات الدوليةــ 

ي لية، والةذفي رأيها االستشاري عندما قررت االعتراف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدو

 الدوليةة ت المطالبةةيعني تمتعها بالقدرة على التمسك بحقوقها عةن طريةق المطالبةة الدوليةة، وحةدد

اوى لةدعاقةديم في أهلية اللجوء إلى الطرق العادية المعروفة في القانون الدولي من أجل إعداد أو ت

 وتسةويتها، وذكةةرت مةن جملةةة تلةك الطةةرق االحتجةاج وطلةةب التحقيةق والمفاوضةةات واللجةوء إلةةى

 ة بحمايةةةتلةةك المتعلقةة التحكةةيم . وهكةةذا فةةإن للمنظمةةة الدوليةةة حةةق تقةةديم المطالبةةات الدوليةةة سةةواء

 مصالحها أو تلك المتعلقة بحماية حقوق ومصالح موظفيها .

صةيب ت، إذ تجةوز مسةاءلة المنظمةة الدوليةة عةن األضةرار التةي واجب تحمل المسؤولية الدوليةــ

 الغير نتيجة ممارسة المنظمة لنشاطها، وذلك برفع دعوى المسؤولية ضدها .
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 ـردالــــفــــــــــثالثا:

 ـ الفرد في الفقه الدولي 1

ساؤل عما أي الشخي الطبيعي، ويثور الت L’individuالمقصود بالفرد في هذا المقام اإلنسان 

ونات ي مكرد بهذه الصفة شخصا من أشخاص القانون الدولي كباقفإذا كان من الممكن اعتبار ال

ثة آراء ثال ع حول هذه المسألةالمجتمع الدولي األخرى مثل الدولة والمنظمات الدولية، وتتناز

 فقهية:

ي فا الرأي ب هذالرأي األول ينكر إمكانية تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية، ويستند أصحا

ن سية، وبيألساذلك على االنفصال التام بين النظام القانوني الدولي الذي تعتبر الدول أشخاصه ا

أي بأن الر د أشخاصه الرئيسين. ويضيف أصحاب هذاالنظام القانوني الداخلي الذي يعتبر األفرا

 الن الفرد ين أالدول تتمتع بالسيادة ولها القدرة على إنشاء قواعد القانون الدولي رضاها، في ح

ال يمكن  ن الدوليقانويتمتع بهذه القدرة وبالتالي ال يساهم في العالقات الدولية. وعليه فإن قواعد ال

  Objet وتخلي هذه النظرية إلى أن الفرد يمكن أن يكون موضوعاأن تخاطبه أو تنطبق عليه، 

 من أشخاص القانون الدولي. Sujetللقانون الدولي، إال أنه ال يمكن أن يكون شخصا 

علق اء تالرأي الثاني يرى العكس حيث يعتبر الفرد هو المخاطب بقواعد القانون الدولي، سو

ونية ظم القانالن توي في ذلك النظام القانوني الدولي معاألمر بقواعد دولية أو بقواعد داخلية، يس

الدولة ة، فالدولة كما ينكرون مبدأ السيادة الوطني ةالداخلية. وينكر أصحاب هذا الرأي شخصي

لة كون الدوا تتبالنسبة لهم ليست سوى وسيلة قانونية إلدارة المصالح الجماعية لمجتمع معين. فكم

إلى  تمينالوطني فإن المجتمع الدولي يتكون من األفراد المن من أفراد منتمين إلى المجتمع

شرة، مبا المجتمعات الوطنية، وعليه فإن قواعد القانون الدولي تتوجه بالخطاب إلى األفراد

صار ب أنحاكمين ومحكومين، عندما يتعلق األمر بحقوقهم ومصالحهم والتزاماتهم. فالدولة حس

لوسيلة ون ابقواعد القانون الدولي، بل هي ال تعدو أن تك هذه النظرية ليست المخاطب الحقيقي

ن د القانوقواعالتي عن طريقها يتم توجيه الخطاب إلى األفراد باعتبارهم المخاطبين الحقيقيين ب

 الدولي.

ون ا يكمالرأي الثالث يتبنى موقفا وسطا بين الرأيين السابقين، حيث يرى أن الفرد كثيرا 

وإن  اشر،ر من جانب القانون الدولي، حيث يتوجه إليه بالخطاب المبموضوعا لإلهتمام المباش

لى لكلمة. عنى اكان ذلك ال يتم إال في حاالت نادرة، حيث تثبت له فيها شخصية قانونية دولية بمع

كر التي تن عامةأن أصحاب هذا الرأي يؤكدون على هذه الحاالت استثنائية و ال تؤثر في القاعدة ال

 م من أنهالرغبلوضع الحالي للقانون الدولي تمتعه بالشخصية القانونية الدولية، على الفرد في ا

اسا ي أسهحيان، ذلك أن العالقات الدولية يكون موضوعا الهتمام القانون الدولي في بعض األ

ي إنشاء هم فعالقات بين الدول، والفرد ال يستطيع المساهمة فيها بصفته فردا، كما أنه ال يسا

ما ال كبه الطلي، عالوة على أن حماية حقوقه ومصالحه تتم عن طريق تبني الدولة لمالعرف الدو

 يتحمل المسؤولية الدولية و ال يشارك في المنظمات الدولية.

ن ي، حيث ألعملوإذا كان االتجاه نحو منح الفرد الشخصية القانونية لم يتبلور بعد على الصعيد ا

ونية ية القانلشخصخذ بهذا االتجاه، حيث ال يزال ينكر عليه االقانون الدولي ال يزال بعيدا عن األ

أن  داد السائعتقاال إال أن .الدولية و إن كان ال يستبعده من ميدان العالقات الدولية بصفة نهائية

يم له بالتسل مما يوحيبالفرد اهتمام المجتمع الدولي بشكل متزايد بدأت تبرز الممارسة الدولية 

 .في المستقبل القريب لقانونية الدوليةبنوع من الشخصية ا

 ـ وضعية الفرد في المجتمع الدولي 2

لقد رتب ميثاق هيئة األمم المتحدة حقوقا للفرد، حيث ني في مقدمته صراحة على أن تعمل هيئة 

األمم المتحدة على احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا بال تمييز بسبب 

و الدين وبال تفريق بين الرجال والنساء، وتكرر الني على ضرورة احترام الجنس أو اللغة أ
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حقوق اإلنسان عند الحديث عن مهام المجلس االقتصادي واالجتماعي وعن األقاليم غير المتمتعة 

بالحكم الذاتي وعن نظام الوصاية. كما تناولت هذه الحقوق االتفاقيات المنبثقة عن الجمعية العامة 

يات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي أقرتها مثل االتفاق

 .1966الجمعية العامة سنة 

مصالح وقوق وتبقى القاعدة العامة هي أن قواعد القانون الدولي قد تهتم بشكل مباشر بتقدير ح

 و التظلمألي القضاء الدو معينة للفرد وحمايتها لكن دون أن يصل األمر إلى منحه حق اللجوء إلى

كون هذه يث تإلى إحدى األجهزة الدولية للمطالبة بحماية تلك الحقوق أو رعاية هذه المصالح، ح

 شأ نتيجةد ينقالمهمة من واجبات الدولة التي عليها أن تضمن هذه الحقوق والمصالح، وهو التزام 

ي لدولاات الناشئة عن العرف العرف الدولي، أو بموجب معاهدات دولية.ومن أمثلة االلتزام

، إقليمها على التزام كل دولة بضمان حد أدنى من الحقوق والمعاملة اإلنسانية لألجانب المقيمين

لرقيق اارة ومن أمثلة االلتزامات الناشئة بمقتضى معاهدات دولية االتفاقيات الخاصة بمنع تج

ان ات الخاصة بحقوق اإلنس( واالتفاقي1926ومعاهدة جنيف  1890)معاهدة بروكسيل لسنة 

 (.1949واتفاقيات جنيف األربعة لسنة  1948)اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 

ية قصد لدولإال أن هناك بعض الحاالت التي يسمح فيها للفرد باللجوء إلى األجهزة القضائية ا

تفاقية اجب اد بموحماية مصالحه وتثبت له فيها الشخصية القانونية الدولية، مثل السماح لألفر

 ة دولهمبحق اللجوء إلى محكمة العدل لدول أمريكا الوسطى الخمس بمقاضا 1907واشنطن لسنة 

ة ن اتفاقيمبعة أمام هذه المحكمة بعد استنفاد طرق التقاضي الداخلية، وما نصت عليه المادة الرا

راد الدول ، من حق أفالمتعلقة بإنشاء محكمة الغنائم الدولية 1907الهاي الثانية عشرة لسنة 

اكم ء إلى محللجوالمحايدة أو المحاربة أن تتقاضى أمام هذه المحاكم. وأيضا حالة السماح للفرد با

فرساي، )ولى التحكيم المختلطة المنشأة بموجب المعاهدات التي أبرمت غداة الحرب العالمية األ

لدول عاوى األفراد ضد اوهي المحاكم المختصة بالنظر في د سان جرمان، تريانون، لوزان(

ة حق وصايالمنهزمة في تلك الحرب. وهناك أيضا حالة تخويل سكان األقاليم الخاضعة لنظام ال

تحدة الم التظلم إلى مجلس الوصاية في حالة المساس بحقوقهم المنصوص عليها في ميثاق األمم

 واتفاقية الوصاية.

لمساءلة  أول سابقة دولية 1946رغ سنة وتعتبر محاكمة المسؤولين النازيين في محاكمة نورمب

ثل مخرى أالفرد جنائيا أمام محكمة دولية عن إخالله بقواعد القانون الدولي، تلتها حاالت 

مم هيئة األ تعملوالمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسالفيا سابقا والمحكمة الدولية لرواندا. 

، التي المؤسسة لمحكمة الجزاء الدولية 1998المتحدة اليوم على تفعيل معاهدة روما لسنة 

م جرائوستتكلف بمحاكمة مرتكبي جرائم إبادة الجنس والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 

 تعززالعدوان، وقد اعتمدت في نظامها األساسي على نموذج محكمة نورمبرغ، وهي مبادرة س

 االتجاه السائر نحو منح الفرد الشخصية القانونية الدولية.
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