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 أوال: التعريف بمبدأ السيادة
تكاد ال تختمف الدول في حرصيا عمى الحفاظ عمى سيادتيا وحماية اقميميا 

واقتصاديو سياسية وشعبيا من التدخالت الخارجية اال ان ذلك الحرص يتأثر بعوامل 
ادئ عامو اقرىا المجتمع الدولي الى اخرى.  ولقد ُعرفت مبدولة واجتماعيو تختمف من 

لصالح الدولة من اجل الحفاظ عمى االستقالل وحماية المصالح ومن بين تمك المبادئ 
مبدأ سمطان الدولة في امر جنسيتيا والمبادئ المستقرة في الجنسية , وعزز من ذلك 

لعدل المبدأ مجموعو من المعاىدات الدولية والقرارات القضائية ومنيا قرارات محكمة ا
 الدولية في الحفاظ عمى سيادة الدول. 

ان السيادة التي ترنو الدول لمحفاظ عمييا ال تقتصر عمى السيادة في النطاق 
نما تطال وتشمل  الجغرافي عمى اقميم الدولة وىو ما يعرف بالسيادة االقميمية وا 

من  االشخاص الذين يعيشون عمى ىذا االقميم والتي تعرف بالسيادة الشخصية, ولعل
اىم مظاىر السيادة عمى اشخاص االقميم ىو تحديد الوضع القانوني ليؤالء االشخاص 
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من خالل تصنيفيم الى وطنيين وأجانب وذلك من خالل منح الوطنيون منيم جنسية 
عطاء االجانب مركز قانوني معين حسب طبيعة وجودىم مثل اإلقامة والوضع  الدولة وا 

 لسياسيين.الخاص بالدبموماسيين والالجئين ا
 اهمية الموضوعثانيا: 

تنبع اىمية الموضوع لمالمستو حقوق االفراد وواجباتيم وبما يحفظ لمدولة  
سيادتيا فممجنسية الدور البالغ في الوضع القانوني لسكان اقميم الدولة كون الجنسية 

لحقوق وروحيو تربط الفرد بدولتو. ان ليذه الرابطة اثار تتمثل باسياسية رابطو قانونيو و 
ني لمشخص كونو انو والواجبات, وتختمف ىذه الحقوق والواجبات بحسب المركز الق

وان امر منح الجنسية والمركز القانوني لألجانب من االمور السيادية  ,وطني او اجنبي
 لذلك البد من توخي الحذر في صياغة ىذه القوانين.

 ونطاق البحث البحثيةاالهداف  ا:ثالث
سة بيان امر سمطان الدولة ونطاق سيادتيا في اطالق او ان اليدف من الدرا 

تحديد يدىا في فرض قوانينيا عمى سكانيا, ومدى تأثر ذلك السمطان بااللتزامات 
الدولية سواء كانت عرفا دوليا ام اتفاقيات ومعاىدات الزمت الدولة نفساىا بيا لذلك 

نيون من سكانيا سوف يقتصر بحثنا عمى مدى سمطان الدولة في تحديد منيم وط
ومنيم اجانب من خالل تحديد المركز القانوني لكل شخص. وبيان القيود المؤثرة عمى 

 ذلك السمطان ومدى الزاميتيا.
 الدراسات النظرية السابقة رابعا:

 لقد وجدت العديد من الدراسات في ىذا المجال نذكر منيا ما يمي:
اسة في مدى تدويل السيادة في در "السيادة بين مفيوميا التقميدي والمعاصر  -1 

الدكتور طالل ياسين العيسى, قسم القانون الخاص كمية الدراسات  العصر الحاضر",
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بحث اثر النظام الدولي عمى سيادة يتضمن ىذه ال ,(1)القانونية جامعة جدارا, االردن
الدول والتدخالت الدولية في فرض بعض القيود عمى سمطان الدولة واستقالليا. وخير 
مثال عمى ذلك تدخالت مجمس االمن الدولي التي طالت سيادة بعض الدول وتدخمت 

 بشأنيا. 
معاممة االجانب في ضل القانون الدولي المعاصر: اطروحة دكتوراه لنيل شيادة  -2

Bibliothèque الدكتوراه في القانون العام مقدمو من بوجانو محمد, جامعة )
Universitaireه الدراسة اىتمت بمركز االجانب في النظام . ان ىذ(2)(/ الجزائر

القانوني لمدول, وبما تمميو العالقات الدولية الحديثة وتداخل المصالح الدولية من 
متطمبات تحفظ سيادة الدولة وتمبي حاجتيا الن تكون جزء من ىذا الكون المتداخل. 

 كما تبين الدراسة اىمية التمييز بين الوطني واالجنبي.
دولة بين مفيوميا التقميدي وظاىرة التداول: رسالة ماجستير في القانون سيادة ال -3

كمية الحقوق,  -العام, ىشام بن عوض بن حمد ىماش, جامعة الشرق االوسط 
. اىتمت ىذه الدراسة بمسألة تدويل القضايا التي تواجو الشعوب (3)االردن -عمان

ظام الدولي من اسس ال وكيف ان سيادة الدول اصبحت عمى محك مع ما يفرضو الن
تخمو من التدخل في سيادة الدول, ويرى الباحث ان سيادة الدول في تضائل امام مسألة 

 التدويل.
                                                           

ر الدراس                                                                                 و ف                                                                                 ي الموق                                                                                 ع انظ                                                                                  -1
ف        ي    http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435496126_.pdfااللكترون       ي:

 21:15الساعو  2/12/2117
http://biblio.univ-انظ                                ر الدراس                                 و ف                                 ي الموق                                 ع االلكترون                                 ي:  -2

alger.dz/jspui/bitstream/1635/14406/1/BOUDJANA_MOHAMMED.pdf   في
 22:31الساعو  2/12/2117

لمط                                      الع عم                                      ى الدراس                                      و انظ                                      ر الموق                                      ع االلكترون                                      ي:  -3
ibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU6270.pdfhttp://el 

 22:41الساعو  2/12/2117والذي تم زيارتو في    

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435496126_.pdf%20%20في%20%202/12/2017
http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435496126_.pdf%20%20في%20%202/12/2017
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/14406/1/BOUDJANA_MOHAMMED.pdf
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/14406/1/BOUDJANA_MOHAMMED.pdf
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/14406/1/BOUDJANA_MOHAMMED.pdf
http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU6270.pdf
http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU6270.pdf
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 منهاج البحث: خامسا
ال يوجد تشريع دولي محدد يعمل عمى تنظيم امر جنسيو سكان دول المجتمع 

الجنسية وكذلك  الدولي لذلك كان البد من النظر في التشريعات الداخمية الخاصة بأمر
ما عقد من معاىدات واتفاقيات دوليو بيذا الشأن لذلك ودراستيا لذلك سمكنا منيجا 

 بحثيا تحميميا من اجل الوقوف عمى حقيقة تمك القوانين واالتفاقيات.
 التقسيم الشكمي لمبحث :سادسا

سيادة ان خطة البحث الشكمية توزعت عمى مبحثين يسبقيما مطمبًا تمييديًا لمتعريف بال
وانواعيا والوضع القانوني لألشخاص المقيمين عمى اقميم الدولة, ثم نتطرق الى تطبيق 
مبدأ السيادة بالنسبة لمجنسية الوطنية في المبحث االول والذي يضم في ثناياه ماىية 
االساس القانوني لتطبيق مبدأ السيادة  بالنسبة لمجنسية الوطنية في مطمب اول, ليكون 

ي لنطاق تطبيق مبدأ السيادة بالنسبة لمجنسية الوطنية. اما المبحث الثاني المطمب الثان
فسيكون مجاال لبحث تطبيق مبدأ السيادة لمركز االجانب وسنخصص المطمب االول 
منو لمفيوم تطبيق مبدأ السيادة بالنسبة لمركز االجانب فيما سنبحث في المطمب الثاني 

جانب لنستعرض بعد ذلك اىم نتائج البحث نطاق مبدأ السيادة بالنسبة لمركز اال
 والمقترحات والتوصيات في الخاتمة.

 مطهب متهيدي
 فروع اونيت يف فكرة انسيادة

ن النظريات القانونية اختمفت في فكرة السيادة , وقد اختمف الفقياء في وضع إ 
ة مفيوم ليا وخضع ىذا المفيوم لتأثير مجموعو من العوامل التاريخية  وكانت السمط

ممثمو بالحاكم او الممك, لتتطور تدريجيا الى ان اصبحت بمفيوميا الحالي والتي شممت 
 بعض االنواع من السيادة.

 مفهوم السيادةل: الفرع االو
 لبعض بانيا " سمطو الدولة العميااختمف الفقياء في تعريف السيادة فعرفيا ا
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. فيما عرفيا (1)افسيا"اخرى تندولة التي تنظم عالقات مختمفة دون ان توجد سمطة 
البعض االخر عمى انيا )القوه والقدرة العالية التي تعمو عمى كل القوى الموجودة في 
المجتمعات وتقوم عمى بعدين اساسيين: احدىما بعد قومي وىو سبب خضوع االفراد 

. (2)معينو(دولة لسمطة الدولة, واألخر بعد دولي وعمى اساسو تعترف كل الدول بسيادة 
عرفيا اخرين عمى انيا "سمطة الدولة التي تسمو عمى كل شيء أي االستقالل كما 

. وعرفيا الفقيو بودان بأنيا "السمطة الدائمة والمطمقة (3)والعمو وعدم الخضوع ألحد." 
 .(4)لمممك التي ال يقيدىا إال اهلل والقانون الطبيعي"

وىذه  السمطةي تعن السيادةان  السابقةان ما يبدو جميا من كل التعريفات 
او سمطة الشعب او الحاكم تشترك دولة ليا ميزة القوه فيي سواء كانت سمطة ال السمطة

. ورغم ان كل ىذه التعريفات ليا مدلوليا اال ان اننا نجد ان الصفةجميعيا في ىذه 
. وان كان لنا (5)(والخارجية الداخميةفي ادارة شؤونيا دولة بأنيا )سمطة ال السيادةتعريف 

لفرض نظاميا وىيبتيا وبسط دولة التي تقبض بيا ال السمطةفيي  السيادةنعرف  ان
سكانيا وعالقاتيا مع غيرىا من االشخاص  ألفرادنفوذىا في تحديد المركز القانوني 

 .الدوليةالدوليين وبما يتماشى مع مصالحيا العميا آخذتا بنظر االعتبار المعايير 
الدولي فرض عمييا بعض القيود التي تحد كجزء من المجتمع دولة ان وجود ال 

ليس دولة من سمطانيا في ادارة شؤنيا ولكن بالقدر الذي يحفظ ليا سيادتيا فسمطان ال
                                                           

, دار 1958ومبادئي ا الدس توريو, سياس ية د. عبد الحميد مت ولي: ال وجيز ف ي النظري ات االنظم و ال -1
 126المعارف في مصر, ص

 .41اني, منشورات الحمبي الحقوقيو, صخيراهلل بروين: الوسيط في القانون الدستوري االير  -د  -2
والحكوم    و ف    ي ض    وء الش    ريعو االس    الميو, دار الفك    ر دول    ة السياس    ية د. داوود الب    از: ال    نظم ال - 3

 .93الجامعي, ص
, 2119د. حكم  ت ش  بر: الق  انون ال  دولي الع  ام دراس  و مقارن  و, المكتب  و القانوني  و, الطبع  و الثاني  و,  -4

 .216ص
ة وض  ع الق  وات , وتاثيرى  ا ف  ي س  يادة ال  دول واس  تقالليا حال  ة الع  راق نم  وذج, س  يروان حام  د: اتفاقي   -5

 .64دراسو تحميميو في ضو القانون الدولي المعاصر. مركز كردستان لمدراسات االستراتجيو, ص



  (9102لعام )ا(/92(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

121 

في امور دولة . وان حرية الالدوليةمطمقا بل يتقيد بما يفرضو العرف الدولي واالتفاقيات 
طالبيم وذلك تماشيا جنسيتيا مثال ال يعني عدم مراعاة مصالح افراد الشعب وتجاىل م

 .(1)مع ما جاء في االعالن العالمي لحقوق االنسان
تتجمى بوضوح في امر تنظيم جنسيتيا ومركز  الشخصيةدولة ان سيادة ال 

وقانونيو بين سياسية ىي "رابطو روحيو  والجنسيةاالجانب الذين يستوطنون إقميميا 
 الجنسية. ونظرا لما يترتب عمى (2)"متبادلة, يترتب عمييا حقوق والتزامات والدولةالفرد 

من استحقاقات قانونيو كالحقوق والواجبات والتي تختمف عن حقوق وواجبات غير 
ان تتمتع بسمطان يضمن ليا ولمواطنييا تمك الحقوق دولة الوطنيون كان البد لم

والواجبات. وبحكم الترابط بين الدول وتأثر مصالح بعضيا ببعض وخاصتا في العصر 
كان البد من ان تضع ىذه الدول نصب اعينيا الوضع القانوني لمركز  الحديث

معينو "ىو الشخص دولة االجانب الذين يسكنون اقميميا. ان المقصود باألجنبي في 
دولة سواء كان يحمل جنسية  الوطنية بالصفةالذي ال يتمتع بجنسيتيا, وىوال يتمتع 

يميز االجنبي عن الوطني ىو  . ان الضابط الذي(3)"الجنسيةاخرى ام كان عديم 
ما ىو من مواطنييا اما غيره فيو اجنبي دولة فالشخص الذي يحمل جنسية  الجنسية

 وان كان يحمل صفات اخرى كالالجئ السياسي والدبموماسي.
 السيادةانواع : الفرع الثاني

الى عدة انواع بحسب نطاقيا فيي اما ان تكون سياده داخميو او  السيادةتقسم 
 .(4)و و سياده شخصيو او اقميميوخارجي

                                                           

 –د. غال    ب عم    ي ال    داوودي و د. حس    ين محم    د الي    داوي: الق    انون ال    دولي الخ    اص , الجنس    يو  -1
,العات     ك  2111, 4احكام     و ف     ي الق     انون العراق     ي, الج     زء االول , طالم     واطن مرك     ز االجان     ب و 

 .35لصناعة الكتب, ص
والم  واطن ومرك  ز  2116لس  نة  26د. عب  اس العب  ودي: ش  رح احك  ام ق  انون الجنس  يو العراق  ي رق  م  -2

 .38االجانب, مكتبة السنيوري ص
 261د. عباس العبودي: المصدر السابق ص -3
  113القانون الدستوري والنظم السياسيو, ايتراكل لطباعو والنشر, ص ئمبادد. عمي يوسف الشكري:  -4
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 والخارجية الداخمية السيادةأوال 
والتي  الداخميةفي ممارسة شؤنيا دولة : تعني سمطة الالداخمية السيادة -1

دولة تتمثل بفرض سمطانيا عمى افراد شعبيا واقميميا دون الخضوع في ذلك الى سمطة 
 .(1)لتنظيم كل امور الدولو الزمةالاخرى وبالتالي يمكنيا ان تنفرد في وضع قوانينيا 

الكامل امام الدول االخرى وعدم دولة : استقالل الالخارجية السيادة -2
 الدوليةاخرى ومساواتيا مع كافة الدول في الحقوق وااللتزامات دولة  أليةالخضوع 

ذا تخمف احد ىذه الميزات فإنيا تكون ناقصة السيادةتامة دولة وبالتالي تكون ىذه ال , وا 
 . (2)االتحاديةدولة لم المكونةكالدول  السيادة
 واإلقميمية الشخصية السيادةثانيا: 

التي تقوم عمى اساس ركن الشعب لكونو صاحب  السيادة: وىي الشخصية السيادة -1
اال عن طريق  السيادةولكن ال يقوم بممارسة ىذه دولة في ال األصمية السيادة
. ان (4)سمطتيا عمى رعاياىا خارج اقميمياة دول. وتعني ايضا ممارسة ال(3)الحكام

كأن دولة ىو ما يعنينا كونو يعنى االشخاص ومراكزىم في ال السيادةىذا النوع من 
في سن قوانينيا عمى سكان اقميميا دولة يكونوا وطنيون او اجانب وبيان سمطان ال

 وكما سيتضح ذلك من خالل البحث.
دولة تي تقوم عمى ركن االقميم أي ان تمارس الال السيادة: وىي اإلقميمية السيادة -2

ضمن حدود اقميميا وتكون اكثر اىميو من اختصاصيا  المختمفةاختصاصاتيا 
اتجاه المجتمع الدولي, فميا ان تنشأ مؤسسات تطور من مجتمعيا في مختمف 

الى ذلك تكفل تمتع افراد  باإلضافةوالتعميم وىي  والتربية كالصناعةالمجاالت 

                                                           

 .94د. داوود الباز : مصدر سابق, ص -1
 .43د. عصام عمي الدبس: القانون الدستوري والنظم السياسيو, ص -2
 113د. عمي يوسف الشكري:مصدر سابق.ص -3
ل  دولي ب  ين الش  رعيو الدولي  و ومفي  وم د. رابح  ي االخض  ر: اطروح  و لني  ل ش  يادة ال  دكتوراه, الت  دخل ا -4

 .221سيادة الدولو,جامعة ابي بكر بمقياد تممسان, ص
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دولة وعدم حرمانيم منيا وبالتالي فان عمى كل  األساسيةبالحقوق والحريات  اقميميا
لمدول االخرى والتي تعني احترام كيانيا ونظاميا  اإلقميمية السيادةان تحترم 

السياسي وعدم القيام باي انتياك لسيادتيا عن طريق القيام بأي انتياك بأعمال 
سرائيل بخطف اخيمان احمد احد من ا الحاصمةضاره داخل اقميميا كاالنتياك 

مثمت  العمميةالذي كان يعيش في االرجنتين وىذه  النازيةكبار مجرمي الحرب 
, وعمى اثرىا قامت احتجاجات واسعو ادت الى األرجنتينيةدولة انتياك لسيادة ال

. وقد تطرأ تغييرات عمى بعض األرجنتينية لمحكومةتقديم اسرائيل اعتذار رسمي 
وذلك بالضم او االنفصال او اندماج عدة دول في  السيادةالى تغير  االقاليم تؤدي

لالنقسام  نتيجةجديده دولة او ظيور  اإليطالية كالوحدةكيان سياسي وقانوني واحد 
االقميم كباكستان وىذا التغيير لو اثر كبير عمى السكان الذين يقطنون ذلك 

 .(1)االقميم

 املبحث االول
 سبت نهجنسيت انىطنيتتطبيك مبدأ انسيادة بانن

وأىميتيا  ,ان الجنسية تحتل اىمية كبيرة في حياة االفراد والدولة عمى حدا سواء
عمى المستوى الداخمي في كل دولة من الدول لو اىمية استثنائية الرتباط ذلك بمصالح 

االمر الذي يقضي ابراز ذلك من خالل بيان مبدأ سمطان الدولة بتنظيم ,الدولة المختمفة 
 والقيود التي ترد عمى ىذا المبدأ في المطمب الثاني,سيتيا في المطمب االول جن

 املطهب االول
 انىطنيت انسيادة باننسبت نهجنسيتمفهىو تطبيك مبدأ 

 بتنظيم جنسيتيا وتحديدىا االفرادينصرف الى حق الدولة  ن مفيوم ىذا المبدأإ  

                                                           

د. ولي د بيط  ار: الق انون ال  دولي الع ام, مج  د المؤسس  و الجامع و لمدراس  ات والنش ر والتوزي  ع الطبع  و   -1
 .442و 441, 436ص 2118االولى, 
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لذلك نجد ان الجنسية ىي االداة التي  ووفقا ,(1)الذين ترى انيم مواطنييا وينتسبون الييا
يتحدد بيا  الشعب في الدولة كركن اساسي لقياميا فترتبط ارتباط وثيقا بكيانو الدولة 
فمن المسمم بو ان يكون لمدولة الحق في تنظيم جنسيتيا استنادا لحقيا في تحديد 

باعتبارىا عند وىذا الحق المعترف فيو لمدولة مستمد من مبدأ سيادة الدولة , (2)شعبيا
نشوئيا البد ان تتوفر فييا اركان لقياميا وىي الشعب واالقميم والسمطة السياسية 

ال تمارس السمطة عمى االقميم فقط وانما  فإنياوباعتبارىا دولة صاحبة سمطان وسيادة 
ووفقا ليذا المبدأ تكون قواعد الجنسية قواعد وطنية ينظميا  ,عمى افراد شعبيا ايضا

,  وطني في كل دولة  يحدد عمى اساسيا من ىم الوطنيين ومن ىم االجانبالمشرع ال
وتمتع الدولة بحرية بتنظيم جنسيتيا راجع لممحافظة عمى مصالحيا السياسية 

وىذا , (3)واالجتماعية واالقتصادية االمر الذي جعل قواعدىا مختمفة من دولة الى اخرى
 1931الدولية و منيا اتفاقية الىاي لعام المبدأ نجد لو تأكيد في العديد من المواثيق 

من االتفاقية الخاصة ببعض مسائل تنازع القوانين حول ( 1)حيث اكدت في المادة 
الجنسية ان لكل دولة ان تحدد من ىم وطنيييا بموجب تشريع خاص بيا تحترمو باقي 

لمتعارف الدول مع مراعاة االتفاقيات الدولية واالعراف الدولية والمبادئ  العامة ا
  .(4)عمييا

في نزاع  1923وكذلك ما ذىبت اليو محكمة العدل الدولية الدائمة عام 
 ن مسألةأراكش حيث اقرت المحكمة ببريطانيا وفرنسا حول الجنسية في تونس وم

                                                           

 –بي روت ,منش ورات الحمب ي الحقوقي ة ,الوس يط ق ي احك ام الجنس ية ,عكاشة محمد عب د الع ال . د  -1
 71ص,2112,الطبعة االولى ,لبنان 

 . 31ص , الجنسية واحكاميا في القانون االردني , حسن اليداويد.  -2
الطبع ة ,بغ داد ,شركة النشر والطباعة العراقي ة ,القانون الدولي الخاص,جابر جاد عبد الرحمن .د  -3

 . 71ص,1949,االولى 
 . 68ص, مصدر سابق ,ديغالب عمي الداو .د  -4
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 .(1)الجنسية من اختصاص الدولة ويحق لمدولة  تحديد وطنيييا
عديد من تشريعات الدول الداخمي فقد اخذت بيذا المبدأ ال اما عمى المستوى

العربية في دساتيرىا او في قوانينيا المتعمقة بالجنسية فقد نص الدستور العراقي لسنة 
يعد عراقيا كل من ولد الب عراقي او الم عراقية وينظم )منو ( 18)في المادة  2115

منو ( 3)في المادة  2116لسنة 26وكذلك قانون الجنسية العراقي رقم ( ذلك بقانون
يعتبر عراقيا كل من ولد الب عراقي او الم عراقية وكذلك من ولد في العراق من  حيث

ابوين مجيولين كما اعتبر المقيط الذي يوجد  في العراق مولود فيو مالم يقوم الدليل 
 .(3)وكذلك مصر والجزائر واالردن, (2)عمى غير ذلك

 النتائج  اىميا:ويترتب عمى مبدأ سيادة الدولة في تنظيم جنسيتيا مجموعة من 
دولة او شخص  أليانفراد الدولة في تنظيم االحكام المتعمقة بجنسيتيا دون السماح  -1

أي ان , من اشخاص القانون العام كالمنظمات الدولية مثال في تنظيم امور جنسيتيا 

                                                           

احك   ام جنس   ية الش   خص  الطبيع   ي والمعن   وي ف   ي التش   ريعات العراقي   ة ,حي   در ادى   م الط   ائي . د   -1
 36ص, مكتبة السنيوري,

 2116لسنة  26وقانون الجنسية العراقي رقم  2115دستور العراقي  لسنة   -2
( 26)ية المصري رقم وفي مصر نص قانون الجنس 1975لسنة  26قانون جنسية المصري رقم   -3

يعد مصريا ك ل م ن ول د الب مص ري او م ن ول د ف ي مص ر م ن ) منو( 2)في المادة  1975لسنة 
ام مص  ريو واب مجي  ول او ال جنس  يو ل  و او م  ن ول  د ف  ي مص  ر م  ن اب  وين مجي  ولين ك  ذلك المق  يط 

م ن ( 3)والم ادة(, الذي يوجد  في مصر حيث يعتبر مولودا فييا مالم يقوم الدليل عم ى عك س ذل ك
يعتب  ر مص  ريا ك  ل م  ن ول   د خ  ارج مص  ر م  ن ام مص  ريو  وم  ن اب مجي   ول او )الق  انون الم  ذكور 

يعتب ر جزائري ا الول د ( )6)ف ي الم ادة 1971كذلك نص قانون الجنس ية الجزائ ري لس نة ( الجنسيو لو
حي  ث ن  ص  1954لس  نة ( 6)وق  انون الجنس  ية االردن  ي رق  م ( المول  ود م  ن اب جزائ  ري اوام جزائري  ة

يعتبر اردن ي ك ل م ن ول د الب متمت ع بالجنس ية االردني ة وك ل م ن ول د ف ي المممك ة ( )3)المادة في 
االردنية من ام تحمل الجنسية االردنية واب مجيول الجنسية او ال جنسيو لو ولم يثبت نس بو قانون ا 

م الم يق يم  كذلك من ولد في الممكة  االردنية من والديين مجيولين ويعتبر المقيط مولود ف ي المممك ة
 . (الدليل عمى غير ذلك
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ىذا االمر يدخل ضمن االختصاص الحصري لمدولة الرتباطو سيادة الدولة عمى اقميميا 
 .(1)المنفردة لو باإلرادةفي تنظيم امور جنسيتيا وحريتيا 

انفراد الدولة في تحديد االشخاص الوطنيين التابعين ليا وتميزىم عن االجانب سواء  -2
كانوا ىؤالء يقيمون في اقميم دولتيم او مقيمين في الخارج فالدولة ليس في قدرتيا ان 

ين ال ينتمون الى جنسيتيا تقوم بتطبيق تشريعات خاصة بجنسيتيا عمى االشخاص الذ
فمثال لو ثار نزاع , (2)أي االشخاص االجانب حتى وان كانوا مقيمين في اقميم الدولة

ن إف ,نسيةجتتعمق بجنسية شخص اجنبي سويدي الامام القضاء العراقي حول مسألة 
البت في ىذه المسألة ال يتم بالرجوع الى القانون العراقي انما بالرجوع الى قانون 

فيو وحده الذي يكون صاحب الحق في تحديد جنسيتو وان القول , نسية السويدي الج
وىذا االمر اخذ بو مجمس الدولة في ,بغير ذلك يعتبر مساسا خطير بسيادة الدولة

ان مجمس الدولة بييئة , )1974لعام  25في القضية رقم  166سوريو بقراره رقم 
لعام  276من المرسوم التشريعي ( 28)القضاء االداري انما يختص وفق حكم المادة 

ويقصد بيا حصرا الجنسية , بالفصل في الدعاوي المتعمقة بالجنسية كافة 1969
السورية ال جنسيو البالد العربية االخرى لذلك فيو ال يختص بالمنازعة التي تدور حول 
ن صحة اكتساب احد الفمسطينيين الجنسية االردنية ىذا فضال عن ان قضايا الجنسية م

النظام العام وال يجوز لمحكمة غير وطنية التعرض ليا لمساس ذلك بسيادة الدولة التي 
 .(3)(يتبعيا طالب االلغاء او التثبيت

ان الدولة ىنا تمتمك السمطة التقديرية في اختيار االساس الذي تبنى عميو جنسيتيا   -3
او كانت مكتسبة  سواء كانت اصمية تكتسب جنسيتيا عمى اساس  حق الدم او االقميم

بالتجنس او الزواج المختمط او بالتبعية او ألي سبب كان أي ان لمدولة دور في منح 

                                                           

 72ص ,مصدر سابق ,د. عكاشة محمد عبد العال   -1
 –الق   انون ال   دولي الخ   اص تن   ازع الق   وانين , ىش   ام محم   د ص   ادق وعكاش   ة محم   د عب   د الع   ال د.  -2

 54ص, االختصاص القضائي الدولي الجنسية
 56ص,الجنسية,القانون الدولي الخاص, فؤاد ديب د.   -3
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الجنسية وكذلك لمدولة دور في الحجب أي انيا قد تحجب الجنسية عمى بعض 
 .(1)او انيا قد ال توافق عمى منح الجنسية لبعض االشخاص مواطنييا

في تنظيم جنسيتيا من المبادئ االساسية  يتضح مما تقدم بأن مبدأ سيادة الدولة
والمستقرة في القانون الدولي الخاص حيث ان كل دولة تتمتع بحرية في تنظيم جنسيتيا 

, (2)فييا غيرىا ال يشاركيابمقتضى قوانينيا الداخمية وانو اختصاص حصري بالدولة 
 .(3)ي الخاصكما انو من المبادئ المجمع والمتفق عميو من قبل شراح القانون الدول

 املطهب انثاني
 انىطنيت نهجنسيت باننسبتة نطاق تطبيك مبدأ انسياد

لقد اشارنا ان الدولة ليل حرية في تنظيم االمور المتعمقة بجنسيتيا وفق لمبدا 
يس مطمقا لمدولة انما يكون السيادة دولة عمى اقميميا ,اال ان نطاق تطبيق ىذا المبدأ ل

ة ال يخص الدولة فقط انما ىو اداة لتوزيع االفراد توزيعا وذلك الن نظام الجنسي ؛مقيدا
دوليا ومن ثم فيجب عمى الدولة عند تنظيميا  االمور الجنسية ان تراعي مصمحة 
االفراد في ذلك إضافة الى ان موضوع الجنسية يعد من مسائل القانون الدولي فعمى 

, فعمى الدولة ان (4)االخرى الدولة عندما تقوم بتنظيميا امورىا ان تراعي مصالح الدول
تحدد النطاق ىو الحد  او القيد الذي تطبق عميو الجنسية  ومن ىذه القيود قد ترجع 
الى اعتبارات تتعمق بمصالح االفراد الذي سوف تتناوليا في الفرع االول وفي الفرع 

 الثاني االعتبارات المتعمقة بمصالح الدول.
 

                                                           

 119ص,مصدر سابق ,در ادىم الطائي حيد.   -1
لبن ان  -بي روت,منش ورات الحمب ي الحقوقي ة ,احكام الجنسية المبنانية ,عكاشة محمد عبد العال  .د  -2

 73ص, 2117,
 71ص,مصدر سابق ,جابر جار عبد الرحمن . د -3
نسية ,الموطن د. يونس صالح الدين , القانون الدولي الخاص )دراسة تحميمية لنظام القانوني  الج -4

 41,  ص1,المركز القانوني االجانب( ط
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 داالفرا القيود المقررة لمصمحة: الفرع االول
( من االعالن 15اجمع الفقو بأن القيود المقررة لمصمحة االفراد وتستمد من المادة )

لكل فرد حق التمتع  -1والتي نصت عمى ان ) 1984العالمي لحقوق االنسان لعام 
وال يجوز تعسفا حرمان اي شخص مز -3وال من حقو في تغيير جنسيتو -2بجنسية ما 

 .(1)قيود مفروضة عمى دول لحساب االفراد وىي جنسيتو(وعمى ذلك ىناك ثالثة
 اوال :حق االنسان في الجنسية 

لكل انسان لو الحق التمتع في جنسيتو فور ميالده والتي من خالليا التمتع بجميع 
الحقوق واالمتيازات الخاصة بو بما ليا من اىمية كبيرة بالنسبة لمحقوق التي يتمتع بيا 

ليا اىمية في تعيين القانون الشخصي الذي يحكم احوال والواجبات التي تمقى عميو .و 
الشخصية ويتمتع رعايا الدولة بحمايتيا في الخارج والداخل . وان انعدام الجنسية تعتبر 
ظاىره سمبيو في المجتمعات الدولية بالنسبة لمفرد والدولة . وان من حق االنسان في 

الده الى حين وفاتو وتتولى الدولة التمتع في جنسيتو ان تثبت لو ىذه الجنسية فور مي
ذلك بتوفيرىا لمطفل منذ والدتو عمى اساس االصل الجغرافي او عمى اساس االصل 

 .(2)العائمي
وبالنسبة لممشاكل التي تثيرىا حالة انعدام الجنسية ومحاولة عالجيا تثيرىا عمى 

من حيث المستوى القانوني لشخص من حيث قبولو من داخل الدولة واالعتراف بو و 
 .(3)تحديد القانون الواجب التطبيق عميو

ومن اىم اسباب االنعدام ترجع الى اختالف اسس فرض الجنسية االصمية  
ومنح الجنسية المكتسبة واسقاط الجنسية والتي يجب مكافحتيا بتشريعات داخميو أو 

ألجبار عديمي 1851ومثال ذلك صدر قانون في سويسرا عام  .باتفاقيات دولية 

                                                           

 15د.غالب عمي الداوودي ,مصدر سابق ,ص -1
 34-32د. غالب عمي الداوودي, مصدر سابق و,ص -2
د. عامر محمود الكسواني , موسوعة القانون الدولي الخاص الجنس ية والم وطن ومرك ز االجان ب,  -3

 .164ص2111دار الثقافة في النشر والتوزيع,
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. ومن وسائل مكافحة (1)نسية المقيمين في واليتيا عمى اكتساب الجنسية السويسريةالج
الجنسية االستعانة بحق االقميم الى جانب حق الدم وان المشرع العراقي في قانون رقم 

منح الجنسية لممولود في العراق من ابويين مجيولين وكذلك افترض  1963لسنة  43
ي العراق مولودا فيو وبالتالي اكتسب الجنسية العراقية والدة المقيط الذي يعثر عميو ف

 .(3)وكذلك اخذ بذلك المشرع المصري واألردني (2)عمى اساس حق االقميم
 ثانيا: حق االنسان في تغيير جنسيته او االحتفاظ بها

من الضروري ان يكون لكل انسان جنسية واحده من وقت والدتو وسميت 
لضروري ان يستمر عمييا طول حياتو وانما يكون لو بجنسية الميالد ولكن ليس من ا

الحق في تغييرىا بإرادتو اذا رغب ذلك ولكن بعض الفقو يعمموا ذلك بأن المشرع الذي 
يعطي جنسية ابيو او جنسية موطنو عمى اعتبار ان الجنسية التي يعطييا لمطفل ىي 

وانما ىي الجنسية التي التي كان يختارىا لو كان قادرا عمى التعبير عن ارادتو بنفسو 
 .(4)يرى فييا ضمانو اذا بمغ ان يفيم ارادتو ويختار الجنسية التي يراىا صالحو

ر أكث وقد يكون الشخص متمتعا بأكثر من جنسية وفقا ألحكام قانون دولتين او
. وقد تحصل حالة (5)ن دول العالم في فرض الجنسيةبسبب القواعد التي تضعيا قواني

من تطبيق احكام الجنسية بسبب حق الدم او حق االقميم وقد تكون من ازدواج الجنسية 
احكام الجنسية المكتسبة بسبب التبني والزواج المختمط فمثال القانون البحريني يفرض 

                                                           

 36د. غالب عمي الداوودي وحسن محمد اليداوي ,المصدر السابق, ص -35
د. حس           ن الي           داوي: الجنس           ية ومرك           ز االجان           ب واحكامي           ا ف           ي الق           انون العراق           ي,  -36

 23,ص1972,بغداد,3ط
من قانون الجنس ية المص ري نص ت )يك ون مص ريا م ن ول د ف ي 2الفقره الرابعة والخامسة من الماده -3

جيولين ويعتبر المق يط ف ي مص ر مول ودا فيي ا م الم يثب ت العس(والفق رة الخامس و مصر من ابويين م
من قانون الجنسية االردني نص ت )يعتب ر اردن ي الجنس ية م ن ول د ف ي المممك ة االردني ة 3من الماده

 الياشمية من والدين مجيولين يعتبر المقيط في المممكة مولودا فييا مالم يثبت العكس.
 249, ص1لقانون الدولي الخاص المصري والمقارن,جد.عمي الزيني: ا -4
 37د.غالب عمي الداوودي: مصدر سابق , ص -5
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الجنسية عمى المولود في البحرين من اجنبي مولود ومقيم فييا بشرط ان ال يكون 
 .(1)ة ازدواج الجنسيةالمولود يحمل جنسية اخرى حتى ال يصل الى حال

ال يمكن لمدولة ان تجبر الشخص عمى البقاء في جنسيتيا اذا كان ىذا 
العالمي لحقوق  اإلعالنالشخص ال يشعر بأي والء او ارتباط بيا وىذا ما اكد عميو 

االنسان واالتفاقيات الدولية وان حق الشخص في تغيير جنسيتو ليس مطمقا وانما مقيد 
من قانون الجنسية العراقي)ال يبرأ ذمة العراقي  المادةولتو وقد نصت بااللتزامات تجاه د

 (2)المالية المترتبة قبل زوال الجنسية العراقية( االلتزاماتالذي تزول عنو جنسيتو من 
ين الوطنية فقد تمت معالجتيا من قبل القوان وان معالجة ظاىرة ازدواج الجنسية

التي سعت الى مكافحة ازدواج الجنسية ىي قانون  ينتفاقيات الدولية ومن ىذه القوانواال
الجنسية البحريني وقانون الجنسية العراقي السابق وتيدف غالبية التشريعات الى تنظيم 

 .(3)احكام الجنسية
 ثالثا: عدم جواز حرمان الشخص من جنسيته قسرا

 بما ان الجنسية تعتبر من الحقوق الميمة لإلنسان والتي ال يمكن جواز حرمان
الشخص من جنسيتو جبرا اال اذا كان يشكل خطرا عمى امنيا ومصالحيا .وان ىذا 

 .(4)المبدأ منطبق مع ما أقرتو المبادئ العالمية لإلنسان
)لكل انسان حق 1948الثانية لإلعالن العالمي لحقوق االنسان سنة  المادةوقد نصت 

تمييز بسبب العنصر او  التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في ىذا االعالن دون
 المون او التجنس او المقب او الدين او الرأي السياسي(.

 الرأي وان تجريد الشخص من جنسيتو يتطمب استخدامو مع المقب او الدين او

                                                           

 37د. غالب عمي الداوودي وحسن محمد اليداوي :مصدرسابق:ص -1
 51عباس العبودي و مصدر سابق  ,ص-د.  -2
ز مرك    -الم    وطن-د.عب    د الرس    ول عب    د الرض    ا االس    دي: الق    انون ال    دولي الخ    اص ف    ي الجنس    ية  -3

 36تنازع االختصاص القضائي الدولي , ص-تنازع القوانيين-االجانب
 51د.عباس العبودي :مصدر السابق, ص  -4
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السياسي والتي تمجأ الدولة الى تجريده عمى سبيل العقوبة عند ارتكابو فعل من االفعال 
لجزاء عميو عند تقديمو معمومات خاطئة او قيامو التي من شأنيا قيام الدولة بفرض ا

. وان فكرة الجنسية ليست ىي مجرد عالقو قانونيو وانما ىي (1)بفعل ييدد امنيا الوطني
عالقة روحية عاطفية تربط الفرد بالدولة ويتم تجريد الشخص بحالتين السحب او 

ضو عمى الشخص االسقاط ويكون بأراده الدولة وحدىا عمى شكل نوع من العقاب تفر 
 .(2)الوطني

وان سحب الجنسية نص عمييا القانون بحاالت محدده عمى سبيل الحصر 
عمى قرار اوحكم قضائي مكتسب درجة  ري تصدره السمطة التنفيذية وبناءً ويتم بقرار ادا

وكذلك اخذ قانون الجنسية 2115البتات وقد اخذ بذلك دستور الجميورية العراقية لعام 
( والتي نصت )لموزير سحب الجنسية العراقية 15)المادةفي 2116سنة26العراقية رقم

من غير العراقي التي اكتسبيا اذا اثبت قيامو او حاول القيام بعمل يعد خطرا عمى امن 
قدم معمومات خاطئة عنو اوعن عائمتو عند تقديم الطمب اثر  الدولة وسالمتيا او

وكذلك قانون الجنسية المصري . (3)صدور حكم قضائي بحقو مكتسب درجة البتات(
 .(4)وقانون الجنسية االردنية

                                                           

 26د. جابر ابراىيم الراوي , مصدر سابق ,ص -1
س  عيد يوس  ف؛ الجنس  ية القومي  ة رف  ي تش  ريعات ال  دول العربي  ة )دراس  ة مقارن  ة(, منش  ورات الحمب  ي  -2

 284,ص2113الحقوقية ,
 .155صالح الدين , مصدر سابق , ص يونس -3
م   ن ق   انون الجنس   ية المص   ري نص   ت)يجوز بق   رار مس   بب م   ن مجم   س ال   وزراء س   حب  15الم   اده  -4

الجنس  ية المص  رية م  ن ك  ل م  ن اكتس  بيا بطري  ق الغ  ش او بن  اء عم  ى اق  وال كاذب  ة خ  الل الس  نوات 
تجنس او ب  الزواج وذل  ك العش  رة التالي  ة الكتس  ابيا اياى  ا كم  ا يج  وز س  حبيا م  ن ك  ل م  ن اكتس  بيا ب  ال

اذا حك  م عمي و ف  ي -1خ الل الس نوات الخمس  ة التالي ة الكتس ابو اياى  ا ف ي حال ة م  ن الح االت التالي ة 
اذا حكم عميو قض ائيا ف ي -2مصر بعقوبة جناية او بعقوبة مقيده لمحرية في جريمة مخمة بالشرف 
اذا ك ان م ن قط ع -3ل داخل جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جي ة الخ ارج او م ن جي ة ا

 عن االقامة في مصر لمدة سنتين متتالين وكان ذلك االنقطاع بال عذر يقبمو وزير الداخمية(
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وان اسقاط الجنسية تعد صورة من صور التجريد من الجنسية وىذا ليس بمعناه 
فرض العقوبة كما في حاالت السحب بل تيدف الى حاالت العقوبة القصوى بسبب 

ك نتائج مضرة فاألسقاط يتر  (1)االعمال الخطرة التي قد تطال مصمحة الدولة والوطن
عمى االفراد وتعد من انواع فقد الجنسية الغير المرغوب فييا ومن االمثمة عمى اسقاط 
الجنسية في العراق ىو اسقاط الجنسية العراقية بمقتضى قرار مجمس قيادة الثورة 

والذي ينص)تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي 7/5/1981(في 666المنحل رقم)
 .(2)ن عدم والئو لموطن او الشعب..(من اصل اجنبي اذا تبي

 القيود المقررة لمصمحة الدول: الفرع الثاني
ن المبدأ االساسي الذي تقوم عميو الدولة عن تنظيم شؤونيا الداخمية ىو عدم إ

وجود تدخل خارجي وىذا االمر من الطبيعي ان يعطي الحرية في تنظيم االمور 
أ حق االقميم او الدم او أي طرق في فرض المتعمقة بجنسية فميا الحق في االخذ بمبد

الجنسية تراه مناسب ليا اال انو عمى دولة ان تراعي مصالح الدول االخرى فيجب 
عمييا عندما تقوم بوضع تشريع متعمقا بالجنسية  اال تتجاىل معاىدة دولية او عرف 

مى ,عميو فان عمى الدولة لكي تكون قادرة عمى القيام بمنح الجنسية ع(3)قائم 
االشخاص التابعين ليا يجب ان تراعي المبادئ واالعراف الدولية السائدة التي تتمثل 
بحدود وقيود البد لمدولة ان تراعييا وان ال تنزل عن مستوى اقل منيا عندما تقوم بمنح 

القيود والحدود ىي اما ان تكون متعمقة بالمعاىدات الدولية او ان تكون  وىذهجنسيتيا 
 ,الذي سوف نتناوليا (4)الدوليمتعمقة بالعرف 

 اوال: القيود االتفاقية )المعاهدات الدولية (
 ق ما بين شخصين او اكثر من اشخاص"ان المعاىدات الدولية ىي اتفا

                                                           

 . 256سعيد يوسف : المصدر السابق,ص -1
  . 156يونس صالح الدين ومصدر السابق ,ص -2

 .  68د. غالب عمي الداودي , مصدر سابق , ص 3-
 . 89بق , صد. عامر محمود الكسواني, مصدر سا  -4
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حيث ان 1961من  اتفاقية فينا  عام ( /أ2, نصت المادة )(1)القانون الدولي العام "
ل في شكل مكتوب ويحكمو القانون المقصود بمعاىدة ىو " اتفاق دولي مبرم بين الدو 

 .(2)الدولي
فالمعاىدات ليا دور متساويا في موضوعات القانون الدولي الخاص  وتأثيرىا  

يكون مباشرا في موضوعاتيا الن الدولة بحاجة الى معاىدات لتنظيم االمور المتعمقة 
ع ينص عمى بيا, اال ان تأثيرىا في مجال الجنسية يكون غير مباشرة اذا البد من تشري

, فالدولة وىي  تقوم بوضع تشريع خاص بيا  البد ان تراعي (3)االخذ بيذه المعاىدات
مدى ارتباطيا مع دولة اخرى بمعاىدة دولية تتعمق بأمر من امور جنسيتيا الن الدولة 
اذا لم تقم بذلك فأنيا تعتبر مخمة بالتزاماتيا الدولية وتتعرض الى المسؤولية الدولية 

وقد يتبادر الى الذىن ان الدولة عندما تكون ممزمة بتطبيق امر ورد في , (4)ايضا
معاىدة دولية وتقوم بفرضو عمى امورىا الداخمية فان ذلك سوف يودي الى الماس بمبدأ 
سيادة الدولة عمى اقميميا والتدخل في شؤونيا الداخمية عمى االعتبار ان الجنسية ىي 

غير ممكن يا  عمى اقميميا , اال ان ىذا االمر من المسائل التي ادخل في صمب سيادت
برام معاىدة دولية وتمتزم بيا ال يؤثر عمى مبدا السيادة بعكس انما إفالدولة عندما تقوم ب

تقيد الدولة بما عقدتو  أ, ومبد(5)يقوي ىذا االمر سيادتيا ومواجيتيا امام الدول االخرى
و دوليا وان الكثير من الدول قد نصت من معاىدات دولية ىو مبدا قد تم االستقرار عمي

                                                           

  31د. عباس العبودي ,مصدر سابق ,ص  -1
الس اعة  2117-11-26ينظر بنود المعاىدة المتوفرة عمى الموقع االلكتروني الذي تم زيارتو ف ي  -2

 :english.pdf-82321-i-1155-volume\Documents\user\Users\Cالثامنة مساءا  
 2112,( د. عبد الرسول عبد الرضا االسدي , التقميد والتجديد في احك ام الجنس ية )دراس ة مقارن ة -3

 .  18,ص 1, ط
 . 32د. حسن اليداوي , , الجنسية واحكاميا في القانون األردني, مصدر سابق ,ص  -4
 . 74ابق , صد. عكاشة محمد عبد العال , احكام الجنسية المبنانية ,مصدر س - 5

../../user/Documents/volume-1155-i-18232-english.pdf
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( من 29, منيا القانون العراقي حيث نص في المادة )(1)عميو في صمب تشريعاتيا   
القانون المدني العراقي " ال تطبق احكام المواد السابقة اذا وجد نص عمى خالفيا في 

الجنسية قانون خاص او معاىدة دولية نافذة في العراق " وكذلك ما نص عيمو قانون 
, ومن من (2)حيث اعطى األولوية فيو لمعاىدات الدولية 1975لسنة  26المصرية رقم 

 1931اىم االتفاقيات الذي اكدت ىذا المبدأ المادة االولى من  اتفاقيو الىاي المعقودة 
, وايضا  المادة االولى من االتفاقية (3)منو  12بشافييا االول والثاني وكذلك المادة 

. وكذلك المادة الثالثة من  االتفاقية (4)1957آه المتزوجة المعقودة في جنسية المر 
 .(5)1997االوربية المتعمقة بالجنسية المعقودة في 

 ثانيا: القيود المستمدة من العرف الدولي
ان العرف الدولي ىو القواعد التي يدرج الناس عمى اعتيادىا فترة طويمة من 

خوف من الجزاء الذي من الممكن ان يقع عمييم عند  زمان مع اعتقادىم بإلزاميتيا ذلك
مخالفتيم ليذه القواعد  ,وان ىذه القيود التي تفرض عمى الدولة عند تنظيميا ألمورىا 
الجنسية بموجب العرف الدولي ال تتسم بصفة االلزام وذلك الن دور العرف قل كثير 

                                                           

ه 1426د.  محمد الروابي , _الجنسية ومركز االجانب في القانون المقارن,دار النيض و العربي ة, -1
 76م, ص 2115, 

يعم   ل باحك   ام المعاى   دات واالتفاقي   ات الدولي   ة الخاص   ة بالجنس   ية الت   ي ابرم   ت ب   ين ) (26الم   ادة ) -2
 مصر والدول االجنبية ولو خالفت احكام ىذا القانون(

ف ي  2117-11-26نظر. بنود المعاى دة المت وفرة عم ى الموق ع االلكترون ي ال ذي ت م زيارت و ف ي ي  -3
ونص                                                                                                             ف مس                                                                                                             اءا 8الس                                                                                                             اعة 

Convention_on_certain_questions.pdf\Documents\user\Users\C: 
ف ي  2117-11-26المت وفرة عم ى الموق ع االلكترون ي ال ذي ت م زيارت و ف ي  ينظر . بنود المعاى دة -4

 :3ae6b3708.pdf\Documents\user\Users\Cالساعة التاسعة مساءا  
ف ي   2117-11-26ينظر . بنود المعاىدة المتوفرة عمى الموقع االلكتروني الذي تم زيارتو في   -5

:EUROPEAN \Documents\user\Users\Cالس              اعة عاش              ره مس              اءا  
CONVENTION.pdf 

../../user/Documents/Convention_on_certain_questions.pdf
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, (1)ب تشريع خاص بيافي مجال الجنسية اذا ان الدولة تتضمن احكام الجنسية بموج
اال انو عمى الدولة ان تراعي ىذه القيود لكونيا مبادى أخالقية درجت الدول عمى 
اتباعيا عند تنظيم االمور المتعمقة بالجنسية ومن ىذا المبادئ المستقر عمييا دوليا ىو 
العرف القائم بان الدولة ال تفرض جنسيتيا  اال اذا وجدت رابطو حقيقو وجديو بينيا 

بين  الشخص, وىذا ليس قيد انما يعتبر اساس الذي ترجع اليو الدولة عند وضع و 
, وكذلك من المبادئ المستقر عمييا دوليا ىو عدم فرض (2)قواعد لمنح جنسيتيا 

, وكذلك مبدا (3)الجنسية ألطفال المولودين عمى اقميم الدولة لممبعوثين الدبموماسيين
ىا من الدول بما ال يتعارض مع مصالح تمك حسن النية في عالقات الدولة مع غير 

. وكذلك من االعراف الدولي الذي تم االستقرار عمييا واخذت بيا التشريعات (4)الدول
واالتفاقيات الدولية ىي تحديد جنسية السفن والطائرات فيي تحمل جنسية الدولة التي تم 

 .(5)رقابتيا وحمايتياتحمل عمم الدولة وتخضع لسيادتيا و  فإنياتسجيميا فييا ومن ثم 

 املبحث انثاني
 تطبيك مبدأ انسيادة باننسبت ملركز االجانب

ان مركز االجانب يعتبر من الموضوعات التي تحتل مكانو مميزة في القانون الدولي 
الخاص اذ ال يقل اىمية عن موضوع الجنسية والموطن نظرا لما يتمتع بو االجنبي من 

ي من جانب وبالنسبة لمدولة من جانب اخر,اذ الدولة ال اىمية وعناية في المجتمع الدول
تعترف لألجانب داخل اراضييا إال العتبارات تقتضييا ضرورة الدولة باإلضافة الى ما 
يفرضو القانون والعرف الدولي من قيود عمى سيادة الدولة وعميو البد من بيان مفيوم مبدأ 

 القيود واالعتبارات التي تراعييا الدولة. سيادة الدولة في تنظيميا لمركز االجانب ومن ثم

                                                           

 32ينظر  د. عباس العبودي , مصدر سابق  ,ص    -1
 78د. عكاشة محمد عبد العال ,  احكام الجنسية المبنانية ,مصدر سابق ,ص  -2
 58د. فؤاد ديب , مصدر سابق , ص  -3
 51د. طالل ياسين العيسى , االصوال العامة لمجنسية , ص  -4
 128د. عباس العبودي , مصدر سابق ,ص  -5
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 املطهب االول
 مفهىو تطبيك مبدأ انسيادة باننسبت ملركز االجانب

لبيان مفيوم تطبيق مبدأ السيادة بالنسبة لمركز االجانب يقتضي بنا تقسيم 
المطمب الى فرعين نتطرق في الفرع االول الى بيان ماىية تطبيق مبدأ السيادة بالنسبة 

االجانب والفرع الثاني لبيان االساس القانوني لتطبيق مبدأ السيادة بالنسبة لمركز لمركز 
 االجانب.

 ماهية تطبيق مبدأ السيادة بالنسبة لمركز االجانب: الفرع االول
ان السمطة ىي احد االركان الرئيسية التي تتكون منيا الدولة والتي تتجسد 

اقميم الدولة,وان الدولة بسمطتيا بسيادتيا عمى كل االشخاص المتواجدين داخل 
وسمطانيا تعمو عمى جميع السمطات والييئات داخل الدولة وكذلك تعمو عمى جميع 
االفراد باعتبارىا صاحبة السيادة االمرة التي تتولى اصدار القرارات في جميع شؤونيا 

ميم ودون مشاركة اي ىيئة أخرى حيث تقوم الدولة بفرض سيادتيا وسمطانيا عمى كل اق
الدولة,لذا فالسيادة مفيوم يقوم الناس بتطبيقو نتيجة الحتراميم لسمطة الدولة لما تتمتع 

 .(1)بو من اختصاص النيي واألمر عمى الجميع
اما بالنسبة لمركز االجانب فيو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم 

يتم تحديد ما يتمتع بو االجانب داخل اقميم الدولة والذي يختمف عن مركز الوطنيين وبو 
االجانب من الحقوق سواء كانت حقوق عامة او خاصة ويحدد االىمية الالزمة لتمتع 
االجنبي بتمك الحقوق وكما يحدد االلتزامات التي تفرض عمى عاتق االجانب داخل 

 .(2)اقميم الدولة

                                                           

, دار الثقاف ة لمنش ر 1د.نعمان احمد الخطيب؛ الوسيط في ال نظم السياس ية والق انون الدس توري, ط - 1
 33, ص2116لمنشر والتوزيع ,سنة 

 233عمي الداودي ود.حسن محمد اليداوي ؛ المصدر السابق. صد.غالب  - 2
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ن واستنادا لما تقدم فان لمدولة السمطة الكاممة في تنظيميا لمركز االجانب ال
ذلك يكون من اختصاصيا الداخمي اذ ال تتدخل اي دولة اجنبية بمشاركتيا ,فالدولة 
وحدىا تتولى تنظيم دخول االجانب وخروجيم وكيفية اقامتيم سواء كانت اقامو دائمة او 
مؤقتو, وكما تحدد الحقوق وااللتزامات التي تفرض عمى االجانب تطبيقا لمبدأ سيادتيا 

تفرض واليتيا وسمطانيا عمى كل ما موجود داخل االقميم من عمى اقميم الدولة اذ 
وطنيين وأجانب وعميو فان كل دولة تعتبر المصدر االصيل لمركز االجانب نظرا لما 
تتمتع بو من حرية واسعة حيث تختص كل دولة بوضع القواعد القانونية التي تحدد 

ات المفروضة عمييم وكما الحقوق الذي يتمتعون بيا االجانب داخل االقميم وااللتزام
يجب عمى الدولة ان تأخذ بنظر االعتبار حقوق الوطنيين عند تنظيميا لمركز االجانب 
فال يمكن ان تمنح ليم حقوق اكثر مما تمنحيا لموطني, فالدولة طبقا لسيادتيا االقميمية 
 ليا الحرية المطمقة في تنظيم حقوق الوطنين ولكن حريتيا في تنظيم حالة االجانب

, وىذا المبدأ قد تأكد في الكثير من (1)مقيدة بما يفرضو العرف والقانون الدولي
االعالنات والمواثيق الدولية ومنيا االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي اشار في 

منو بضرورة ان يعترف لكل انسان ببعض الحقوق ومنيا االعتراف لو  السابعةالمادة 
 .(2)ن يتواجد فيوبالشخصية القانونية في كل مكا

وان االعتراف لألجنبي بالشخصية القانونية من قبل الدول ىو حق مفروض 
من قبل المجتمعات الدولية الحديثة خصوصا بعد ان كان وضع االجانب في 

يعامل ابشع معاممة تتمثل بالضرب  آنذاكالمجتمعات القديمة سيئا حيث كان االجنبي 
دوم الشخصية القانونية وال يتمتع بالحماية الالزمة والقسوة واالضطياد والعنف و كان مع

وىو اشبو بالعبيد حيث كان محروم من ابسط الحقوق كحق الزواج واإلرث وغيرىا 

                                                           

د.حسام الدين فتحي ناصف؛ مركز االجانب ,دراسة لمنظرية العامة والقانون المصري المقارن,دار  -1
 18,ص2111النيضة العربية؛ القاىرة,

واحكاميم ا  د. جابر ابراىيم الراوي؛ مبادىء القانون الدولي الخاص ف ي الم وطن ومرك ز االجان ب - 2
 78وص77في القانون العراقي والمقارن,الطبعة الثانية,مطبعة المعارف, بغداد,ص
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وكان يوصف بالوحوش الذي يحل قتميا وتعذيبيا وال يترتب عمى فاعميا اي مسؤولية او 
 .(1)عقوبة بل كان وصف ذلك من عالمات الشيامة والمرؤة

لذلك وبعد تطور مفيوم االجنبي في المجتمعات الدولية الحديثة اصبح  واستنادا
لألجنبي وضع خاص ولو مكانة ميمة تميزه عن الوطني وىذا ما دفع تشريعات الدول 
الى تحديد مفيوم خاص لألجانب ووضع القواعد القانونية التي تحدد ما لألجنبي من 

 نالوطني, لكوالتي يتميز بيا عن  حقوق وما عمييم من التزامات داخل اقميم الدولة
نما كان مفيومو محدد  غالبية الدول لم تضع مفيوم محدد لألجنبي في نص صريح وا 
سمبيا استنادا لمفيوم الوطني المحدد بنصوص واضحة ومن المفيوم المخالف لموطني 
يتبين من ىو االجنبي في تمك الدولة  وىذا ما ذىب اليو المشرع العراقي اذ ذكر من 

و االجنبي حيث نص في الفقرة )ب( من المادة الثانية من قانون الجنسية العراقي رقم ى
بان االجنبي ىو غير العراقي اذ بوصفو ال يقصد فقط من ال يتمتع  2116لسنة  26

نما قد يحمل جنسية دولة اخرى ولكن غير عراقي, وكذلك في  بالجنسية العراقية وا 
زائري والتونسي والفرنسي حيث عرفت مفيوم تشريعات عدة دول منيا المصري والج

 .(2)االجنبي في بعض نصوصيا

                                                           

 265د. عباس العبودي؛المصدر السابق,ص -71
( "يعتب  ر اجنبي  ا ف  ي حك  م ى  ذا 1ف ي الم  ادة ) 1961لس  نة  89ن ص ق  انون الجنس  يو المص  ري رق  م  - 2

_حفيظ  ة الس  يد ح  داد _الجنس  ية ومرك  ز الق  انون ك  ل م  ن ال يتمت  ع بجنس  ية مص  ر العربي  ة". انظ  ر د
في المادة الثانية "يعتبر  1966لسنة  211_66. كما نص القانون الجزائري رقم 2118االجانب ,

اجنبيا كل فرد ال تكون لو الجنسية الجزائرية او اية جنسية اخرى" وكما نص الق انون التونس ي س نة 
نون جمي  ع االش  خاص ال  ذين ليس  ت لي  م ف ي الفص  ل االول "يعتب  ر اجان  ب ف  ي نظ  ر ى ذا الق  ا 1968

الجنسية التونسية سواء كان ت لي م جنس ية اجنبي ة او ل م تك ن لي م جنس ية" انظ ر ف ي د.س عيد يوس ف 
 .36البستاني_المركز القانوني لالجانب ولمعرب في الدول العربية _دراسة مقارنة, ص

"االجنبي ك ل م ن ب ان 2658_45ونص في القانون الفرنسي ف ي الم ادة االول ى م ن المرس وم 
اليحم  ل الجنس  ية الفرنس  ية , س  واء ك  ان يحم  ل جنس  ية اجنبي  ة او ل  يس ل  و جنس  ية" ينظ  ر ف  ي ج  ورج 
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ويتضح من خالل ما ورد من تعريفات لألجنبي نرى ال يوجد تعريف محدد 
متبع في كافة التشريعات بل كل دولة تنفرد في تحديدىا لمفيوم االجنبي فتارة يكون 

اجنبيا وان كان يحمل جنسية االجنبي من ال يحمل جنسية الدولة الوطنية وتارة يكون 
 دولة اخرى.

عمى  تطور حالة االجانب في المجتمع الدولي فان القانون الدولي منح  وبناءً 
كافة الدول مبدأ عام في منح الشخصية القانونية لألجانب وىذا المبدأ ممزم لمدول 

بح يتوجب عمييا ان تمتزم بو في مواجية المجتمعات العالمية الن ىذا االعتراف اص
عنصر جوىري ممموس في المجتمع الدولي, وان ىذا المبدأ ليس مجرد رخصة او 
منحة من قبل الدولة بل حق ممنوح لألجنبي اساسو القانون واألعراف الدولية وكذلك 
احكام المحاكم الدولية التي استقر التعامل فييا عمى وجود قواعد ممزمة وأعراف ثابتو 

 .(1)تحكم االجانب
ات الدولية التي اختصت بمركز االجانب التي اكدت ىذا المبدأ ومن المعاىد 

 .(2)ايضا الدوليةوما صدر من احكام المحاكم 

                                                                                                                                                      

 2119الق انون الم دني الفرنس ي بالعربي ة  طبع ة ,دال وز _  .georges wiederkehr .في دركر 
 الثامنو بعد المئة بالعربية.

لعام  ة لمم   وطن والمرك  ز الق   انوني لالجان   ب د. غال  ب عم   ي ال  داودي؛ الق   انون الخ  اص ,النظري   ة ا - 1
واحكاميم           ا ف           ي الق            انون العراقي,الطبع           ة االول           ى ,دار الحري            ة لمطباع           ة, بغداد,س            نة 

 99وص 98وص97م,ص1976ه_1936
نص ت ب ان )حال ة االجان ب ف ي ال دول المتعاق دة تتح دد طبق ا لمق انون   1923معاىدة ل وزان لس نة  - 2

 جانب ومعاممتيم تكون وفقا لمقانون الدولي المشترك(الدولي العام الحديث وان قبول اال
وكذلك ما ورد في النزاع بين المانيا وبولونيا في قضية مص نع خ ززون حي ث ج اء ف ي حكمي ا الص ادر 

وال  ذي تض  من بوج  ود ق  انون دول  ي مش  ترك يح  دد حال  ة االجان  ب ف  ي  1926م  ايو )مارس(س  نة  25
ذل  ك ب  الرغم م  ن وج  ود ق  انون داخم  ي. انظ  ر  حال  ة ع  دم وج  ود اتفاقي  ات دولي  ة ت  نص عم  ى خ  الف

 84د.جابر الراوي _مصدر سابق ,ص
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باإلضافة الى ذلك نجد بان ما تتمتع بو الدول من حرية في تنظيميا لحالة 
االجانب ال يرقى الى حد مساواتيم مع الوطنيين فقد تتشابو بعض الدول في منح بعض 

ية لألجانب ولكن تختمف في حقوق اخرى واألمر يعود الى اختالف الحقوق الرئيس
 .(1)ظروف كل دولة وحاجتيا وطبقا لمصالحيا او مصالح الدول االخرى

 االساس القانوني لتطبيق مبدأ السيادة بالنسبة لمركز االجانب: الفرع الثاني
لعامة ان من المتفق عميو في غالبية تشريعات الدول مع ما تتضمنو القواعد ا

والمعاىدات بان الدولة تتمتع بحرية واسعو في  الدوليةفي القانون الدولي والمواثيق 
تنظيميا لمركز االجانب استنادا لمبدأ سيادتيا االقميمية عمى الدولة وحسب ما تقتضيو 
حاجة الدولة ونتيجة العتبارات ضرورية تناسب ظروفيا  وكما يستند ذلك لعدم وجود 

ن تنظيم الدولة لمركز االجانب يدخل إلذا ف نظم وضع االجانب,تشريع دولي خاص ي
ضمن اختصاصيا الداخمي لمدولة كالجنسية ,فقد يتسع اعتراف الدولة لحقوق االجانب 
وقد يضيق طبقا لمصالحيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية وذلك تطبيقا لمبدأ 

ن عمى اراضييا حقوقا لم ينص السيادة وكما ال يمكن لمدول ان تمنح االجانب المقيمي
 .(2)عمييا تشريعيا الداخمي

لكن ىناك اختالف في الفقو الدولي حول االساس القانوني لسمطة الدولة في التنظيم  
ىل ىي حق سيادة الدولة المطمقة اما اساسا لفكرة االزدواجية التشريعية ,اذ ظيرت عدة 

 وىي: (3)اتجاىات حول ذلك
ن اساس حرية الدولة في تنظيم مركز االجنبي ىو مبدأ سيادة يقول ا فاالتجاه االول:

الدولة في تنظيم جنسيتيا ,بمعنى ان حق الدولة في تنظيم حقوق االجنبي نتيجة لما 
تتمتع بو من سيادة وسمطة عمى كل شخص موجود داخل اراضييا سواء كان اجنبي او 

                                                           

 338د. غالب عمي الداودي ود. حسن محمد اليداوي؛ المصدر السابق, ص - 1
  48د. محمد الروابي؛ المصدر السابق, ص -2
ن ب, د. عامر محمود الكسواني؛ موسوعة الق انون ال دولي الخاص_الجنس ية والم وطن ومرك ز االجا -3

 336وص 335م,ص2111ه,1431دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ط,
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سيادة  في تحديد ما وطني وان سيادة الدولة عمى اراضييا تجعميا صاحبة سمطة و 
 لألجنبي من حقوق داخل االقميم.

: وىو االتجاه الذي يستند في تأصيل حرية الدولة في تنظيم حقوق  اما االتجاه الثاني
االجنبي بفكرة االزدواجية التشريعية لمدولة ,فيذا االتجاه يقول البد من السمطة التشريعية 

نبي اضافة الى وظيفتيا التشريعية لتنظيم لمدولة المستقبمو لألجنبي ان تنظم حقوق االج
حقوق الوطنيين لعدم وجود سمطة تشريعية دولية تتولى ذلك لذا تكون لمسمطة التشريعية 
وظيفة مزدوجة بتنظيم حقوق االجانب المتواجدين عمى اقميم الدولة وتنظيم حقوق 

 الوطنيين.
الدولي العام وقد  ان ىذه االراء تستند بان اساس سمطة الدولة ىو فكر القانون
 .(1)اخذ معيد القانون الدولي في احدى دوراتو المعقودة في جنيف بذلك

ولكن ال يمكن ترجيح اي من االتجاىين عمى االخر الن غياب التشريع الدولي   
 .(2)لتنظيم مركز االجانب في الدول ىو السبب الذي اعطى لمدولة حرية شبو مطمقة

الفقو يرى بان تأسيس حرية الدولة في  في حين ىناك ذىب اتجاه اخر في
تنظيم مركز االجنبي استنادا الى فكر القانون الدولي الخاص وليس استنادا الى فكر 
نما ىذا  القانون الدولي العام المتمثل بمبدأ السيادة االقميمة او السمطة التشريعية ,وا 

بد من الرجوع الى االتجاه يرى بان معرفة طبيعة القواعد التي تنظم مركز االجنبي ال
قواعد تنازع القوانين اذا كانت ذات طبيعة مزدوجة بحيث يمكن تطبيقيا لجميع 

                                                           

)ان  و ف  ي الوض  ع الح  الي :ن  ص 1874ان معي  د الق  انون ال  دولي ف  ي دورة انعق  اده ف  ي جني  ف س  نة  -1
لمقانون الدولي العام يكون من المبالغة في مبدا اس تقاللية الدول ة وس يادتيا عم ى اقميمي ا ان  لمدول ة 

س  ماح لالجنب  ي ب  دخول اقميمي  ا ورف  ض االعت  راف ل  و ب  الحقوق المدني  ة الح  ق المطم  ق ف  ي رف  ض ال
وانكار اىميتو ,كما ان تمتع االجنبي بي ذه االىمي و ق ائم بص رف النظ ر ع ن اي معاى دة دولي و تق رره 
كم  ا ان تمت  ع االجنب  ي ب  الحقوق الي  نيض عم  ى فك  رة المجامم  ة الدولي  ة ب  ل الدول  ة تمت  زم ب  و باعتب  اره 

, 1ل    ة الدولي    ة(,انظر د.ص    الح عب    د الزى    رة, حق    وق االجان    ب ف    ي الع    راق,طواجب    ا تقتض    يو العدا
 .27م,ص1981ه_1411

 337وص336د. عامر الكسواني _مصدر سابق,ص -2
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المنازعات ذات العنصر االجنبي سواء لمقانون الوطني او القانون االجنبي بمعنى ان 
ىذه القواعد ممكن تطبيقيا عمى المنازعات التي تحدث في االقميم الوطني وان كانت 

 .(1)بقانون اجنبي 
لكن برأينا ان اساس حرية الدولة الواسعة في تنظيم مركز االجنبي ىو استنادا 
لمبدأ سيادتيا االقميمية لمدولة اذ البد كل دولة ان تفرض سيطرتيا وقوتيا عمى كل 
شخص يتواجد عمى اقميميا سواء كان يحمل الجنسية الوطنية او يحمل جنسية دولة 

 اخرى 
 وىي:(2)تنظيم مركز االجانب نتائج ويترتب عمى حرية الدولة في

ان حرية الدولة في تنظيم حالة االجانب في اقميم الدولة ليست مطمقة بل تتقيد بما  -1
تفرضو االعتبارات والقيود الدولية ,اذ يتوجب عمى الدولة اضافة لذلك ان تراعي في 

تتأثر بما تنظيميا لحقوق االجانب مصالح الدول االجنبية الن دولة الشخص االجنبي 
تفرضو من حقوق عمى االجنبي لذا يتعين عمى الدولة عند تضمينيا لحقوق االجانب 

 ان تراعي حقوق رعاياىا في الدول االخرى تطبيقا لمبادئ القانون الدولي.
ان الفرد بوصفو انسانا ينبغي االعتراف لو بالشخصية القانونية وبعض الحقوق  -2

ذا ما اخمت الدولة بيذا االلتزام سوف تتعرض وااللتزام بيا امام المجتمع الدو  لي وا 
 لممسؤولية الدولية.

 املطهب انثاني
 نطاق تطبيك مبدأ انسيادة باننسبت ملركز االجانب
الرقعة ) ان لكل دولة سيادة تامة ومطمقة عمى دولتيا سواء من حيث االقميم

لعالم عمى وقد نصت اغمب دساتير ا( مواطنييا) او من حيث االشخاص( الجغرافية
جميورية العراق دولة اتحادية ) ذلك كما جاء في الستور العراقي في المادة االولى منو

                                                           

 21حسام الدين فتحي ناصف_مصدر سابق,ص -1
 84,ص2د. جابر ابراىيم الراوي؛ مصدر سابق,ط -2
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حيث ان لمدولة سيادة مطمقة وال يمكن ألي جية ( واحدة مستقمة ذات سيادة كاممة ...
خارجية اخرى التدخل فييا ىذا بالنسبة لمواطنييا ولكن قد يدخل عنصر اجنبي في 

سؤال ىنا ىل ان الدولة ليا نفس السيادة المطمقة في التعامل مع العالقة فيكون ال
االجنبي ام ان ىناك حدود يجب عمى الدولة ان تتقيد بيا او تراعييا بالنسبة لتحديد 

؟ نبادر الى القول ان الدولة حرة في قبول االجنبي او رفضو  لألجنبيالمركز القانوني 
وائف معينة من االجانب وعدم قبول عمى اراضييا وايضا ليا الحرية في قبول ط

االخرى وتحديد الحقوق ليم والواجبات عمييم فال سمطان عمييا في كل ذلك ولكن ىذا 
السمطان ال يكون بذات الصورة المطمقة التي نجدىا في سمطة الدولة عمى مجتمعيا او 

قيود تكون مواطنييا  فيناك قيود تتقيد بيا الدولة عند تحديدىا لمركز االجنبي وىذه ال
مفروضة من العرف الدولي او من المعاىدات واالتفاقيات التي تعقد بين الدول وليس 
ىذا فحسب بل ان ىناك اعتبارات ايضا تؤثر عمى الدولة عند تحديدىا لمركز االجانب 
. لذلك وانطالقا مما تقدم سوف نقوم بتقسيم ىذا المطمب الى فرعين نتناول في الفرع 

ارات المؤثرة في تنظيم مركز االجانب والفرع الثاني القيود الواردة عمى االول منو االعتب
 سمطة الدولة .

 االعتبارات المؤثرة في تنظيم مركز االجانب: الفرع االول
بداية يمكننا القول ان الدولة التي ال تعترف بالحد االدنى لما قضى بو العرف 

الخرى في مسألة تحديد مركز الدولي ولم تمتزم بأي معاىدة او اتفاق مع الدول ا
تكون مؤثرة ببعض االعتبارات تفرضيا مصمحتيا الخاصة ؛ وكممة  فإنيااالجانب 

االعتبار تحديدا تعني تقديرا ومراعاة بمعنى ان الدولة عند تحديدىا لمركز االجانب 
ىناك امور تحسب ليا حسابا وتنظر ليا باىتمام قبل ان تحدد قبول او رفض االجنبي 

ميميا وعند اطالعنا عمى بعض المصادر وجدنا ان اغمب الفقياء قد ذكروا ىذه عمى اق
االعتبارات عمى سبيل الحصر ىي اعتبارات سياسية وامنية واقتصادية واعتبارات تتحدد 
بالنسبة السكانية وىناك من اعتبر ان مبدأ المعاممة بالمثل ىو من ضمن االعتبارات 
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وارى ان ىذا المبدأ ال يندرج من  (1)ظيم مركز االجانب التي تراعييا الدولة في مسألة تن
اصبح ىذا المبدأ كالعرف في  ألنوضمن االعتبارات وانما ىو قيد تتقيد بو الدولة 

المجتمع الدولي وقد يكون متفق عميو وفق معاىدة او اتفاق بين دولتين او اكثر لذلك 
ليس اعتبار تراعيو الدولة و  من االفضل ان نتناولو بموضوع القيود الواردة عمى حرية

 نتناول االعتبارات التي ذكرت تباعا بتفصيل موجز :الدولة . وس
 االعتبارات السياسية                               -1

ان سياسة الدولة تعني تنظيم شؤونيا الداخمية والخارجية اي داخل االقميم 
قوة بين الحكام والمحكومين في وخارجو من حيث توزيع الحقوق والواجبات والنفوذ وال

حدود اقميم معين والذي يعرف بالدولة وىذا ىو التنظيم الداخمي اما خارجيا فإن سياسة 
الدولة تنظم العالقات بين الدول في المجتمع الدولي ومن صور ىذا التنظيم ىو تحديد 

عمى مركز االجنبي . لذلك فان الموقف السياسي لمدولة ازاء الدول االخرى يؤثر 
بمعنى انو عندما تتعامل  (2)سياستيا تجاه معاممة االجانب الذين ينتمون ليذه الدول 

دولة مع اجنبي وتقرر لو الحقوق وتفرض عميو االلتزامات او عندما تمنحو سمة 
ترى بعين االعتبار عالقاتيا مع موطن االجنبي او دولتو  فإنياالدخول او االقامة 

غالبا تتساىل في منح  فإنياادئة وطيبة مع ىذه الدولة االصمية فاذا كانت عالقتو ى
االجانب سمة الدخول واالقامة والحقوق كحق التممك . اما اذا كانت العالقات بين 
الدولتين تشيد حرب او عداء او توتر ممموس فان ىذا قد يدفع الدولة الى عدم قبول 

اذا كانوا موجودين قبل  رعايا ىذه الدولة المعادية او تشدد وتصعب امر دخوليم اما
تدىور االوضاع السياسية فإن الدولة قد تتخذ اجراءات جديدة بحقيم كتحديد محل 

ومثال ذلك االن  (3)اقامتيم او ترحيميم او مصادرة امواليم او وضعيا تحت المراقبة 

                                                           

 241ينظر : د غالب عمي الداودي , مصدر سابق , ص   -1
د .حفيظ  ة الس  يد الح   داد , الم  دخل ال   ى الجنس  يو ومرك   ز االجان  ب, منش   ورات الحمب  ي الحقوقي   و,   -2

 311, ص 2111طبعو اولى 
 23, ص  1991د. ابراىيم احمد ابراىيم , مركز االجانب وتنازع القوانين ,   -3
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موقف بعض الدول العربية من الشخص االسرائيمي . لذلك يمكن القول انو كمما 
الدولة مع الدولة االخرى فإن وضع االجانب بين الدولتين يتحسن ايضا تحسنت عالقة 

وحسب رأيي ان ىذه االعتبارات قد بدأت تقل اىميتيا بسبب تالشي الحروب  .
واالحتالل االستعمار بين الدول واصبحت اغمب الدول تدعوا الى السالم العالمي فقمما 

ما استثني كما في وضع االسرائيمي نجد ىناك عداء بين دولتين في الوقت الحاضر إال 
بين الدول العربية لذلك نجد ان الدول حاليا حينما تقبل بدخول االجانب او تمنحو 

تركز عمى وضعو االقتصادي حتى ال يصبح عالة عمى المجتمع وايضا  فإنيااالقامة 
تركز عمى الوضع االمني حيث تمنع دخول المجرم او المشتبو بو كما جاء في نص 

يجب ) المعدل 1978لسنة  118من قانون اقامة االجانب في العراق رقم  5دة الما
ان يقدم الى القنصمية العراقية في الخارج ما  -1توفر الشروط التالية في طمب السمة: 

عدم وجود مانع  -2يثبت امكانيتو المالية لممعيشة خالل مدة بقائو في جميورية العراق 
العامة او  اآلدابراقية لسبب يتعمق بالصحة العامة او من دخولو اراضي الجميورية الع

انوال يكون متيما او محكوم عميو خارج العراق بجريمة يجوز  -3االقتصاد القومي 
من ( ان ال يكون قد صدر امر بابعاده من الجميورية العراقية -4تسميمو من اجميا 

رات االقتصادية خالل نص المادة يتضح ان المشرع العراقي قد ركز عمى االعتبا
 واالمنية بصورة خاصة عند تحديد مركز االجنبي في العراق .

 االعتبارات االمنية -2
واذا قمنا ان الدول التي تتميز بعالقات سياسية ىادئة قد تتساىل في منح سمة 

وتحدد ليم حقوق مقاربة لمحقوق التي يتمتع بيا الوطني فيذا  الدخول واإلقامة لألجانب
ال يعني انيا تقبل جميع طوائف ذلك البمد بدون قيد او شرط وان يكون من حقيا بل 
ومن الواجب عمييا ان تبعد كل من يشكل خطرا عمى امنيا ومصالحيا كالمجرمين او 

بناء شعبيا " وال يقتصر االمن منحرفي السموك او الذين يشيعون الطائفية والكره بين ا
فقط عمى مفيومو الجنائي او البوليسي المتعمق بارتكاب الجرائم وانما يكتسب معنى 
واسع يمتد ليشمل كل ما من شأنو ان يحدث اضطرابا داخل المجتمع وبيذه المثابة 
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يكون لمدولة عدم قبول كل من ترى ان وجوده ييدد اىداف الضبط االداري المتمثمة في 
يعني ان من حق الدولة ان تبعد  )1)لمحافظة عمى الصحة العامة واآلداب والسكينة ا

كل من ترى ان وجوده ييدد النظام الداخمي ليس فقط بسبب سموكو االجرامي وانما 
يندرج تحت ذلك عدة امور مثال تكون الدولة ذات طوائف واديان متعددة فيكون من 

ره الطائفية والدينية ويدعوا الى تكفير الطرف حقيا ان تبعد كل اجنبي متشدد في افكا
االخر الن وجوده يشكل خطرا عمى استقرار المجتمع فيبث الكره بين افراد الشعب 
الواحد وايضا قد يكون وجود الشخص ييدد النظام االقتصادي لمدولة مثال قد تكون 

يا والمعروف الدولة تتبنى النظام الرأسمالي ويطمب بعض االشتراكيين المتطرفين فكر 
عنيم الكره الشديد لمرأسمالية الدخول الى اقميميا فيمكن ان يترتب عمى وجوده خطرا 
عمى نظام الدولة االقتصادي نضرا لما يحممو من افكار حادة ومتطرفة فيكون لمدولة 

ومن صور المحافظة عمى امن الدول ىو حق ) 2)الحق في عدم قبولو في اقميميا 
لمنحرفين اخالقيا والشواذ رعاية لمصالح االفراد واخالقيات الدولة في منع قبول ا

المجتمع وايضا منع دخول المرضى والمصابين باوبئة معدية حماية لصحة المجتمع . 
ان كل ىذه االمور تعتبر من قبيل امن المجتمع والتي يجب عمى الدولة المحافظة 

بمعنى انو ال يجوز ليا  عمييا ولكن يجب ان ال تتعسف الدولة في استعمال ىذا الحق
ان تستبعد بعض االجانب من الدخول الى اقميميا دون وجود مبرر حقيقي وانما يجب 

 (3)ان يكون عدم قبوليا او استبعادىا مستند الى اسباب ومبررات فعمية 

 االعتبارات االقتصادية -3
 ي ىو من االمور الميمة جدا والتيان النيوض بالواقع االقتصادي والمال

                                                           

, دار  4رن , طد. عبد المنعم زمزم , مركز االجانب ف ي الق انون ال دولي والق انون المص ري المق ا 1 -
 43, ص  2117النيضة العربية , القاىرة , مصر , 

 43د. عبد المنعم زمزم , المصدر السابق , ص   -2
د. احمد عبد الكريم سالمة , قانون الجنسية المصرية والموطن الدولي ,والمعاممة الدولية لألجانب  -3

 516, ص  1999,  دار النيضة العربية , 
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عى كل دولة الى تحقيقو الن المال في واقع الحال ىو عصب الحياة فال يمكن تس
لمدولة ان تتكور وتزداد قوتيا من غير ان يكون ليا وضع اقتصادي قوي وان تدىور 
الوضع االقتصادي لمدولة يسبب مخاطر ومشكالت يصعب حميا لذلك تسعى جميع 

بشتى الوسائل ومن كل ما من الدول الى مراقبة وضعيا االقتصادي ومحاولة رفعو 
البعض ما ىي عالقة تحديد  يتساءلشأنو ان يؤدي الى ضعف االقتصاد الوطني وقد 

مركز االجنبي في ذلك ؟ ان الدولة حينما تقرر قبول االجنبي وتمنحو سمة الدخول او 
تأخذ بعين االعتبار الوضع االقتصادي ليا ولألجنبي فمثال نجد ان ىناك  فإنيااالقامة 

ول تتشدد في منح العجزة والمعوقين سمة الدخول واالقامة النيم يشكمون حمال ثقيال د
عمى االقتصاد الوطني اذا ما ارادوا التوطن خصوصا اذا لم يكن ىناك من يكفميم عند 
االقامة او ليس ليم مصدر ثابت لمعيش ولكنيا تسمح بدخول المرضى الى اراضييا 

وايضا تظير المصمحة االقتصادية (1) ارات االنسانية بقصد العالج مراعية بذلك االعتب
او االعتبارات االقتصادية دورىا في تحديد مركز االجانب من خالل مدى حاجة الدولة 
لتنفيذ خططيا االستراتيجية لخبرة اجنبية فاذا كانت الدولة تحتاج الى ىذه الخبرات 

عمى اقميميا واالقامة  فنراىا تتساىل في منح سمة الدخول او تخفيف شروط الدخول
كما ىو الحال في العراق الذي اعطى امتيازات لممستثمر االجنبي في  (2)عمى ارضيا 

بسبب احتياجو لرؤوس اموال اجنبية ضخمة من  2116لسنة  13قانون االستثمار رقم 
اجل تنمية تمنية اقتصادىا وايضا احتياجيا لمخبرة االجنبية بسبب وفرة الموارد الطبيعية 

لعراق خير مثال عمى ذلك حيث يحتوي عمى الموارد الطبيعية ولكنو بحاجة الى من وا
يبحث عن ىذه الموارد ويستغميا بطرق مبتكرة قد يفتقد العراق او الدول العربية ليذه 

 الخبرة.
 النشاط السياحي -4

 بارات الميمة التي تأخذىا الدولةويمكن ايضا اعتبار النشاط السياحي من االعت

                                                           

 54مصدر سابق , صد. محمد الروبي ,  1-
  344-343د. عامر محمود الكسواني , مصدر سابق , ص  -2
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االعتبار عند تحديدىا لمركز االجانب غمى اقميميا حيث يتدخل النشاط السياحي بعين 
كأحد االعتبارات الميمة في مسألة قبول االجانب عمى اقميم دولة معينة فنرى اليوم ان 
الدول بصورة عامة تسعى الى جذب السواح االجانب الى اراضييا الن السياحة تعتبر 

ة فاذا كانت الدولة من الدول السياحية والتي تعتمد في من احد موارد الدولة االقتصادي
دخميا القومي عمى موارد الحركة السياحية فنجدىا تتساىل قدر االمكان في مسألة 
التعامل مع السواح االجانب وتقديم التسييالت ليم سواء في دخوليم او خروجيم من 

ن المعالم الدينية السياحية وىذا ما نجده في العراق الذي يحتوي عمى الكثير م) الدولة 
 فنراه يتساىل في بعض المناسبات الدينية الميمة في مسألة دخول وخروج االجانب .

 االعتبارات السكانية  -5
ان الدول التي تتميز بكثرة عدد سكانيا من البدييي انيا تصعب امر اقامة 

السكانية احيانا االجانب عمى اقميميا بسبب اكتضاضيا بالسكان حيث يمثل امر الوفرة 
مشاكل اذا لم تكن ىناك موارد كافية فتنتشر البطالة وتقل فرص العمل فنكون امام 
خطر الفقر . ولكن ال يمكننا اعتبار امر قمة السكان وكثرتو معيار اساسي وميم لقبول 
اقامة االجانب ورفضيم في اقميم دولة معينة ولكنيا تتأثر بعدد سكانيا الى حد معين 

 ان الدول التي تتميز بكثرة سكانيا ال ترفض اقامة االجانب ع اقميميا بصورة فنجد مثال
مطمقة ولكنيا تتشدد في امر قبوليم الى جانب ذلك نجد ان الدولة التي تفتقر الى 

 (1)السكان تتسامح كثيرا في مسألة قبول االجانب 
تسييل كما ان لمتقارب واالشتراك االجتماعي دور في مسألة قبول االجانب و 

دخوليم في اقميم دولة معينة فعادة ما تقرر ليم الدولة معاممة خاصة لمن يشتركون مع 
مجتمع اقميميا بثقافة او حضارة او تاريخ واحد وخير مثال عمى ذلك ىو الدول العربية 
حيث تجمعيا لغة واحدة وتاريخ وحضارة وثقافة مشتركة ونجد ان قانون االقامة العراقي 

المعدل قد سار عمى ىذا االتجاه حيث استثنى من احكام ىذا  1978نة لس 118المرقم 
                                                           

غال ب  كما في دولة الكويت حيث تجذب خمسة او ستة امثال سكانيا سنويا . ينضر في ذل ك د . -1
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فيو باستثناء حاالت ارتباط  1ف  2القانون المواطنين العرب كما جاء في نص المادة 
المواطن العربي بعقود عمل مع الدولة العراقية حيث منعتو من مغادرة العراق اال بعد 

 (1)المختصة والتي تثبت براءة ذمتو  حصولو عمى سمة مغادرة الصادرة من السمطة
 القيود الواردة عمى سمطة الدولة: الفرع الثاني

لما كانت الدولة تتمتع بحرية واسعة من حيث االصل في تحديد المعاممة او 
الكيفية بالنسبة الى االجانب الذين يتواجدون عمى اقميميا سواء كانت ىذه الكيفية في 

باإلضافة الى تحديد الحقوق اليو اال ان تمك الحرية  تحديد دخول االجانب او خروجيم
التي تتمتع بيا الدولة في معاممة االجانب غالبا ما تكون مقيدة, اي بمعنى اخر قد 
يكون ىذا استثناء من حيث االصل الذي بدوره يحد او بمعنى اخر يقيد حريتيا فيذه 

معاىدات الدولية" او قد تكون القيود قد تكون ذات طبيعة دولية وتسمى" االتفاقيات او ال
ذات طبيعة عرفية ويسمى" بالعرف الدولي" فيذه القيود تسعى الحد من ممارسة تعسف 
الدولة غالبا في معاممة االجانب اي بمعنى اخر تسعى الى تنظيم وجود االجانب داخل 
اراضي تمك الدولة والعمل عمى توفير ابسط الحقوق وبالمقابل تفرض عميو التزامات 

 ذلك, سوف نتناول في ىذا الفرع ىذه القيود عمى شكل نقطتين:ل
 من المعاىدات واالتفاقيات الدولية. المستمدةاوال: القيود 
 من العرف الدولي. المستمدةثانيا: القيود 
 من المعاهدات واالتفاقيات الدولية المستمدةاوال: القيود 

لمعاىدات الدولية ىي تؤدي المعاىدات الدولية دور ميم وفعال حيث" تعتبر ا
المصادر االساسية لمقانون الدولي بالرغم من انيا تحتوي عمى قواعد محددة بشأن 
مسألة او مسائل معينة وبالرغم من ان مخالفتيا يترتب عمييا تحريك المسؤولية الدولية 

, ومن ىذا يدل عمى الدور 2ومع ذلك فان المعاىدات ال قوة الزامية ليا اال بين اطرافيا"
الميم باعتبارىا قيد يرد عمى حرية الدولة في ممارسة سمطتيا عمى االجانب المتواجدين 
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داخل الدولة ومن خالل ىذه المعاىدات او االتفاقيات الدولية يمكن ان يتسنى لألجانب 
 معرفة ماليم من حقوق وما عمييم من التزامات.

لمجتمع الحديث وبعد ولما كانت الحياة البدائية لألجنبي تنفر او تخالف آداب ا
التطور لم تبقى تمك المجتمعات عمى حاليا نتيجة ذلك حيث ان القوانين تسعى دائما 
الى المحافظة وصيانة امن المجتمع وحفظ حق الشخص وحمايتو من جميع المخاطر 
بغض النظر عن كونو وطني ام اجبني عن الدولة, ولم تتغير ىذه النظرة اال في القرن 

تفع مستوى االجنبي نتيجة لذلك التطور الذي شيده المجتمع ادى ىذا العشرين حيث ار 
التطور الى رفع بنود ومستوى المعاىدات الدولية التي تعقد بين الدول, ونتيجة لحالة 
االضطياد وتعسف الدول سابقا اتجاه االجنبي فقد برزت العديد من الدول الى وضع 

الحقوق وتحدد القيود لألجنبي داخل  معاىدات واتفاقيات دولية ليتسنى بدورىا وضع
 1948-11-11الدولة المتواجد فييا, حيث اعترفت "الوثيقة العالمية في تاريخ 

, عند 1االعالن حقوق االنسان بالحقوق االساسية لمفرد والحرية والحماية ضد التعدي"
 التمعن في ىذا االعالن نجد مدى تولي اىمية بيان حقوق االشخاص او االفراد بغض
النظر سواء كان ىذا الشخص اجنبي او وطني وبالتالي البد عند قيام الدول بعقد 
اتفاقيات معينة سواء كانت اتفاقيات ثنائية او جماعية وتضع او تحدد قيود تفرضيا 
عمى االجنبي البد ان تراعي ىذا االعالن العالمي ومدى مناشدتو الى حرية الفرد 

قيود التي تفرض عن طريق ىذه االتفاقيات غير وحماية الحق والبد ان تكون ىذه ال
تعسفية بحق ىؤالء االجانب المتواجدين عمى اراضي تمك الدول, وان ىذه المعاىدات 
او االتفاقيات الدولية ال تختص بجانب معين حيث عقدت العديد من االتفاقيات الدولية 

ة االلتزامات بجميع الجوانب لغرض العمل عمى وضع ومعرفة قيود االجانب اي معرف
التي تقع عمى عاتقيم وعدم تجاوزىا فمثال من الجانب السياسي لما كانت العديد من 
الدول تشدد او تحرم االجنبي من تولي المناصب السياسية بمقابل ذلك عممت بعض 
من الدول الى " التخفيف من حدة ىذا المبدأ لموحدة فيما بينيا وىو ما قامت بو 
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بية بمقتضى اتفاقية مستر خت ىي احدى االتفاقيات المتعمقة مجموعة من الدول االور 
,وبالتالي عندما تعقد الدولة اتفاقيو معينة او تنظم معاىدة دولية 1"...بالوحدة االوربية

البد ليا ان تحرص عمى تنفيذ ىذه المعاىدة او االتفاقية الدولية وبالتالي فان الدولة 
عامل مع االجانب في فرض قيود والتزامات تضع عن طريق ىذه المعاىدة المنياج لمت

تحد من تعسف الدولة ويقابل ذلك حقوق تقر ليؤالء االجانب في المعاىدة وبالتالي فان 
كل ما يرد فييا يجب عمى الدول المتعاقدة ان تمتزم بو وان ال تخالف جميع البنود التي 

الدولي في  وافقت عمييا بشأن ىؤالء االجانب كما" تحرص الدول عمى المستوى
االنضمام الى االتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوق االشخاص كاالتفاقية االوربية لحقوق 

والتي تضمنت مجموعة من الحقوق االساسية 1951-11-4االنسان الموقع عمييا في 
, 2الممنوحة لإلنسان كالحق في الحياة والحرية وعدم التعذيب او الرق او السخرة..."

يد من الجمعيات العامة ومنيا" اقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة وكذلك عقدت العد
ميثاقين لحقوق االنسان االول لمحقوق السياسية والمدنية 1966-12-16في تاريخ 

والثاني لمحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية , وقد صادقت كثير من الدول عمى 
وبيا فقد 1971لسنة  139القانون رقم ىاتين االتفاقيتين ومنيا العراق وذلك بموجب 

, وان ىذه الجمعيات والوثائق الدولية التي غالبا ما تسعى 3اكتسب العراق قوة االلزام "
الدول الى االشتراك بيا لغرض الرفع من مستوى االجنبي عند تواجده في دولة غير 

و الى حد ما الدولة التي ينتمي الييا من خالل توفير االجواء المعيشية التي تكفل ل
العيش الذي يستحقو كبشر داخل الدولة المتواجد فييا بصرف النظر ان كان اجنبي او 

 وطني.
وقد يسأل البعض لما كانت الدولة ذات حرية في تنظيم اقميميا وتتمتع بحرية 
في تنظيم مركز االجانب اال ان ىذه الحرية ليست مطمقة؟ الجواب ىو عندما تمارس 
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مقة عمى االجانب دون ان يكون ىنالك قيود او ضوابط تحددىا سواء الدولة حريتيا المط
كانت ىذه القيود عرفية دولية او قيود عمى شكل معاىدات دولية تعقد بين دولتين او 
عدة دول سوف تؤثر ىذه الحرية المطمقة عمى االجانب وعمى رعايا ىذه الدولة 

ي بمعنى اخر خشية الدول عمى المتواجدين في اراضي الدولة التابع الييا االجنبي ا
رعاياىا من مبدأ المعاممة بالمثل وبالتالي يؤدي الى تعسف الدولة اذا لم يكن ىنالك 
ضابط يحدد ىذه الحرية, وايضا البد من االشارة الى "تمتزم الدول عند ممارسة سمطتيا 

كل في وضع القواعد الخاصة بمركز االجانب اال بما تفرضو عمييا االتفاقيات الن 
, ويفيم من 1تجاوز لمحد الذي اعترفت ليم بو بموجب اتفاق دولي يعرضيا لممسؤولية"

اعاله عند قيام الدول في الموافقة واالنضمام مع الدول االخرى في معاىدات او 
اتفاقيات دولية البد ان تكون ممتزمة بجميع ىذه الحقوق التي تعيدت بيا واال تعرضت 

ق ال المعاىدة نفسيا ولكن في حالة عدم دخول الدولة في لممسؤولية المحددة غالبا وف
ىذه االتفاقيات ففي ىذه الحالة تقوم الدولة ذاتيا بتنظيم مركزىم وتحديد حقوقيم 
والتزاماتيم وفق ما تراه الدولة مناسبا لتحقيق مصالحيا وتحقيق رغباتيا اي تكون ليا 

 مة بالمثل.حرية غالبا ما يقيدىا العرف الدولي او مبدأ المعام
ويستشف من ذلك ان المعاىدات الدولية تمعب دورا كبيرا في المحافظة عمى 
حقوق االجانب من جية وتقييد حرية الدولة من جية اخرى اي انيا تمنع اكتراث شروط 
غالب ما تؤدي الى ارىاق االجانب في العيش بتمك الدولة وتسعى الى احترام ابسط 

ادنى لمعيش داخل اراضي تمك الدولة "ويطمق عمى  الحقوق التي يشترط توفرىا كحد
المعاىدات التي تعقد بين الدول لتنظيم معاممة رعايا كل منيا باعتبارىا اجانب اسم 

, وبذلك يتضح الدور الميم والفعال التي تؤديو ىذه االتفاقيات 2معاىدات االقامة"
مة رعايا الدول والمعاىدات من تنظيم دقيق ومتناسق بين الدول لضمان حسن معام
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, والمعاىدات االوربية 1953ايضا, ومن المعاىدات المعقودة بين اليابان وامريكا سنة 
, وكذلك اتفاقية تنقل 1957, ومعاىدات السوق االوربية المشتركة لعام 1955سنة 

االيدي العاممة في دول االعضاء بمجمس الوحدة االقتصادية العربية المصادق عمييا 
والتي تنص المادة االولى منيا عمى " ان تتعيد 1971لسنة  64ون رقم العراق بالقان

 .1االطراف المتعاقدة تنقل االيدي العاممة فيما بينيا"
 من العرف الدولي المستمدةثانيا: القيود 

عندما كانت اغمب القوانين ليا دور كبير وفعال في تنظيم مركز االجانب 
لتزامات او واجبات فقد ظيرت الحاجة الممحة وتحديد ما ليم من حقوق وما عمييم من ا

الى وضع قيود تعمل عمى الحد من سمطة الدولة وتعسفيا اتجاه االجانب المتواجدين 
داخل اراضي تمك الدولة, حيث برز االعالن العالمي لحقوق االنسان والذي يعتبر ىذا 

وسائل التي تكفل االعالن اىم االسس والقوانين التي اشارت الى توفير ابسط السبل وال
عيش االفراد برخاء داخل الدولة, حيث عمل ىذا االعالن عمى تحديد مضمون الحد 
االدنى الذي يتعمق بمعاممة االجانب معاممة ال تميزه عن الوطني الموجود في تمك 

 الدولة.
" لكل انسان حق التمتع 2حيث اشار االعالن نفسو عمى تأكيد ذلك في المادة  

لحريات الواردة في ىذا االعالن دون اي تمييز كالتمييز بسبب العنصر بكافة الحقوق وا
.", ومن ىنا اي رأي اخر.. والمون او الجنس او المغة او الدين او الرأي السياسي او

البد من فرض القيود عمى الدولة, حيث يعتبر العرف الدولي ذات تأثير كبير في تنظيم 
ركز االساسي في فرض كل المتطمبات التي مركز االجانب ويعتبر ىذا القيد ىو الم

يحتاجيا االجنبي وتوفير ابسط الحقوق التي تساعد االجانب عمى العيش داخل اراضي 
الدولة المتواجد فييا" يجب االعتراف بو لألجانب وال يجوز ان تنزل عنو واال تعرضت 

ي الى , حيث تسعى الدول من خالل العرف الدول2لتحمل تبعة المسؤولية الدولية"
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تحقيق مصالحيا في مختمف المجاالت سواء كانت ىذه المصالح ذات طبيعة سياسية 
او اجتماعية او اقتصادية" فيقتضي العرف الدولي بأن ىناك قدرا من الحقوق ال تستقيم 
الحياة بدونو يجب ان يترك لألجانب كحد ادنى وال يجوز لمدولة ان تحرميم من التمتع 

, فالتعميق عمى ما 1لحد االدنى موضع خالف لم يتفق عميو"بو اال ان تفاصيل ىذا ا
ورد اعاله بأنو يبرز دور العرف الدولي في تحديد حقوق االجانب الموجودين داخل 
الدولة وبالتالي يؤدي دور ميم في تقييد سمطة الدولة في ابراز ابسط الحقوق وتعرضيا 

الى ان مسالة الحد االدنى  الى عقوبات غالبا ما تفرضيا الدول, والبد من االشارة
اثارت خالف بين الفقياء في تحديد مضمونو "فمنيم من يرى بان من حق الدولة ان 
تسن الشرائع الالزمة ليا وان تخضع جميع االشخاص المقيمين عمى االقميم سواء كان 
في ذلك رعايا االجانب, والبعض يرى وضع معايير عامة لتحديد مضمون الحد االدنى 

وى الحد االدنى الالزم لمحياة, اما االتجاه االخر فيراه البعض ان الحد االدنى مثل مست
ىو محل البحث يظير من خالل التزام الدولة المستقبمة لألجانب بتمكين االجنبي من 

وكذلك يبرز العرف الدولي دوره من خالل تحقيق المصالح  2كافة الرخص القانونية"
ة لمدولة اال ان ىذه المصالح تختمف من دولة الى السياسية واالجتماعية واالقتصادي

اخرى فمثال من الناحية االقتصادية حيث نالحظ ىناك دول تعمل عمى قبول وتسييل 
دخول االجانب داخل الدولة وال تشدد في ذلك بسبب حاجتيا الماسة الى ايدي عاممة 

من الدول  حيث نالحظ تمك الدول تبدي بالقبول بدخول ىؤالء االجانب عمى العكس
التي تعاني من كثافة في السكان نالحظيا تشدد اجراءات دخوليم الى اراضي تمك 
الدول كاليند مثال, وقد يثار سؤال في ذىن القارئ عن مدى عالقة االجانب بالدولة 

 المتواجد فييا من الناحية االقتصادية؟ فاإلجابة عمى ىذا السؤال ىو كاالتي:

                                                           

, مص   در س   ابق ,  الجنس   ية ومرك   ز االجان   ب واحكامي   ا ف   ي الق   انون العراق   ي, د. حس   ن الي   داوي -1
 .313ص

 .341لممزيد انظر د. عباس محمود الكسواني, مصدر سابق  ,ص -2
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حيا االقتصادية عن طريق االجانب وذلك من تعمد الدولة الى تحقيق مصال
خالل المردود المادي الذي يعود الى الدولة عن طريق السياح االجانب والطالب لذلك 
من ىنا يبرز دور الدولة من تخفيف القيود العرفية الدولية التي غالبا ما تسعى الدول 

الى وضع الى وضعيا ضد االجانب, اما من ناحية االمن حيث تعمد بعض الدول 
القيود وكذلك تشدد عمى دخول االجانب لما لألمن من اىمية كبيرة ودور رئيسي وتعمل 
ايضا الى وضع العوائق والصعوبات في دخول وخروج االجانب والسبب في ذلك ىو 
ان غالبية االجانب عند دخوليم لدولة ما يكونون ذات مبادئ وافكار تختمف اختالفا 

لدول التي يتواجد االجانب عمى اراضييا وكذلك وجود جذريا عن مبادئ ومعتقدات ا
اختالف ايضا في القيم واالخالق بين معتقداتيم ومعتقدات تمك الدولة وبالتالي خشية 
الدولة عمى امنيا واستقرارىا تعمل عمى وضع العقبات بوجوىيم وبالتالي غالبا ما تمجئ 

, وكذلك ان لمبدأ 1االجنبي الدول الى وضع سياسات معينة تتم من خالليا تحديد وضع
المعاممة بالمثل اىمية وذات تأثير كبير عمى العرف الدولي وقبل البدء بمدى تأثيرىا 
البد من اشارة بصورة سريعة الى المقصود بالمعاممة بالمثل حيث تعني" ىي ال تمنح 

مة بالمثل , والمقاب2التابعين لدولة اخرى اال بالقدر الذي تعترف بو تمك الدولة لرعاياىا"
اما ان تكون مقابمة من حيث الشكل او مقابمة من حيث الموضوع, فبالنسبة الى 
المقابمة من حيث الشكل تظير التجارب عمى وجود ثالث طرق لتنظيم المقابمة بالمثل 
من حيث الشكل وىي المقابمة دبموماسيا والمعترف بيا تشريعيا والمقابمة بالمثل واقعيا, 

لمعاممة يبرز دور الدولة في ضمان وتوفير حقوق االجانب وبالتالي ولكل نوع من ىذه ا
تعتبر ىذه المعاممة قيد عرفي دولي البد لمدولة ان تمتزم بو اتجاه االجانب وىذا االلتزام 

                                                           

اس  تقرت بع  ض ال  دول ومني  ا مص  ر عم  ى سياس  ة تش  ريعية تحك  م اس  تقبال االجان  ب وبق  ائيم, ى  ذه " -1
او ضبطية االجانب وتتولى وزارة الداخمية ميمة السياسة تتحرك بنظام يطمق عميو بوليس االجانب 

" نق ال ع ن د. حس ام ال دين فتح ي ناص يف, حي ث حف ظ ممف ات االجان ب ورق ابتيم ىذه الضبطية من
 25-24ص 2111مركز االجانب, دار النيضة العربية, 

, 1961, مطبع   ة االرش   اد بغ   داد, 1د. حس   ن الي   داوي, ال   وجيز ف   ي الق   انون ال   دولي الخ   اص, ج 2-
 .164ص
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يصب مباشرة في مصمحة الدولة وذلك بسبب خشية الدول عمى رعاياىا اي بمعنى 
يا ىؤالء االجانب فمن ىنا جاءت المعاممة االفراد الذين يتواجدون في الدولة التابع ل

 بالمثل كقيد البد منو.
والبد ايضا ابراز الناحية السياسية ومدى تأثيرىا بالعرف الدولي وما تفرضو من 
قيود عمى االجانب حيث نالحظ ان الدول تشدد بالعديد من القيود التي تفرض عمييم 

متع االجنبي بالحقوق السياسية وحسب االطالع وجدت ان الركيزة االساسية ىي عدم ت
عمى اعتبارىا عماد الدولة وتعتبر المنظومة االساسية لسمطان الدولة وكما ىو متعارف 
عميو ان الذي يتمتع بمنصب سياسي البد ان يكون وطني ويكون ذات والء لمدولة 

ندما والشعور كذلك بروابط االنتماء واواصر المحبة وىذا غالبا ما يفتقد اليو االجنبي ع
 يتسنى مثل ىكذا منصب داخل الدولة المتواجد عمى اراضييا.

حيث نالحظ" بعض الدول اشارت الى المنع المطمق من ممارسة االجنبي الى 
المشاركة في الحقوق السياسية كحق الترشيح واالنتخاب عمى اعتبار ىذان الحقان من 

ن الدول فقد اشارت الى , اما البعض االخر م1الحقوق الماسة بأمن الدولة وسيادتيا"
, اما 2تحديد قيد زمني يبدأ من تاريخ كسب الجنسية لغرض تولي الوظائف السياسية

االتجاه االخر من الدول فقد بينت موقفيا من خالل قيام المشرع باإلشارة الييا ضمن 
نصوص قانونية محددة لكن البعض من ىذه الدول اشارت الى مدد مختمفة باختالف 

او حق االنتخاب وبالتالي فان القيود المفروضة تختمف في المدد الزمنية حق الترشيح 
وغالبا ما تكون ىذه المدة راجعة الى نص قانوني او عرف دولي يجب عمى الدولة 

                                                           

 .145د. سعيد يوسف البستاني, مصدر سابق , ص -1
في الفقرة الثالثة" ال يكون لألجنبي 1963نصت المادة السادسة من قانون الجنسية البحريني لسنة  -2

ال  ذي كس  ب الجنس  ية البحريني  ة وف  ق ألحك  ام ى  ذه الم  ادة ح  ق االنتخ  اب او التمثي  ل او الترش  يح او 
االندي  ة او الجمعي  ات الخاص  ة" قب  ل انقض  اء عش  ر س  نوات م  ن  التعي  ين ف  ي المج  الس المحمي  ة" ع  دا

 تاريخ كسبو ليذه الجنسية
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, وحسب االطالع عمى المصادر الخاصة بيذه المواضيع وجدت ان لعالقة 1االلتزام بو
التي ينتمي الييا ىؤالء تأثير كبير في وضع الدولة التي يتواجد فييا االجانب مع الدولة 

القيود ومدى تحفيفيا وضمان حصول الحقوق وتسييل دخوليم وخروجيم وقد تكون ىذه 
التسييالت من كافة النواحي اي بمعنى اخر اذا كانت ىناك اواصر المحبة والتعاون 

لذين ال بين الدولتين سوف يتم معاممة ىؤالء االجانب معاممة تختمف عن االجانب ا
تربط دولتيم بعالقة مع الدولة المتواجدين فييا, والبد من االشارة اخيرا الى قانون 
االقامة ومدى اشارتو الى ىذه القيود حيث عمل ىذا القانون عمى بيان القيود المفروضة 
عمى االجانب" وقد ولى القائمين بإدارة المحل الذي ينزل فيو االجنبي بأجرة امالء 

مارة التي يعينيا وزير الخارجية وتقديميا الى مركز الشرطة في منطقتيم وتوقيع االست
 .2ساعة من اقامة االجنبي لدييم"48خالل

وبالتالي ان من صالحية وزير الداخمية ان يقيد من صالحية االجنبي من 
التجوال واالقامة في المناطق التي يحددىا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية, واخيرا 

عف دور قواعد العرف الدولي والمبادئ العامة لمقانون الدولي فقد اتجيت نتيجة" لض
 .3بعض المجيودات الى ان تضع من ىذه القواعد معاىدات دولية متعددة االطراف"

                                                           

" ال يك ون لألجنب ي ال ذي اكتس ب 1975لس نة 26من و رق م  9لقد اشار المشرع المصري ف ي الم ادة -1
, ح ق التمت ع بمباش رة الحق وق السياس ية قب ل انقض اء خم س 3,4,6,7الجنسية المصرية طبق ا لمم واد

كم  ا ال يج  وز انتخاب  و او تعيين  و عض  وا ف  ي ىيئ  ة نيابي  ة ...ت  اريخ اكتس  ابو لي  ذه الجنس  يةس  نوات م  ن 
قب  ل مض  ي عش  ر س  نوات م  ن الت  اريخ الم  ذكور" وى  ذا ال  نص كم  ا ى  و واض  ح ق  د ورد في  و قي  د الم  دة 
لغ  رض ت  ولي االجنب  ي المناص  ب السياس  ية وتب  دأ الم  دة م  ن ت  اريخ كس  ب الجنس  ية ول  يس م  ن ت  اريخ 

 عمى االراضي المصرية.تواجد االجنبي 
ى  ادي رش  يد الجاوش  مي, الوض  ع الق  انوني لألجان  ب ف  ي الع  راق, منش  ورات المكتب  ة االىمي  ة ف  ي د.  -2

 .35, ص1961بغداد, الطبعو االولى, 
 .273, ص2119-2118د. عصام الدين القصبي, القانون الدولي الخاص,  -3
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 اتمةالخ

من خالل البحث تبين ان ىناك جممة من النتائج والمقترحات نحاول تسطير 
 .اىميا في المقام الماثل

 النتائج :اوال

من اثر قانوني في  الرابطةذات تأثير كبير عمى حياة الفرد لما ليذه  الجنسيةن ا -1
باعتبارىا حالو سمبيو,  ةفراد وكذلك مكافحة حالة الالجنسيتثبيت حقوق وواجبات اال
ألمنيا  ةً زع جنسيتيا من بعض االفراد حمايالى ندولة ورغم ذلك قد تمجأ ال

 ومصالحيا.
ومنح مركز قانوني لألجانب يقتصر عمى  ةنسينح الجفي مدولة ان حق ال -2

االشخاص الذين يستوطنون اقميميا فقط, فميس ليا أي حق في التدخل لمنح 
في منح دولة , وان حق الالدولوأخرى او تحديد مركز اجنبي في تمك دولة جنسية 

 عمى إقميميا,دولة جنسيتيا ىو من نتائج مبدأ سيادة ال
قد الزمت دولة امور جنسيتيا لم يكن مطمقا بل ان ال في تنظيمدولة ان سمطان ال -3

او  الدوليةلالتفاقيات والمعاىدات دولة نفسيا بقيود بإرادتيا من خالل انضمام ال
 رى العرف عمى اتباعيا ومراعاتيا.قواعد وتوجييات ج

حريتيا في تنظيميا لمركز دولة اما في مسألة تنظيم مركز االجانب فان لكل  -4
 واالجتماعيةسياسية ين يستوطنون اقميميا وفقا لمصالحيا الاالجانب الذ
ومن خالل ترابط مصالحيا وتداخميا مع مصالح الدول دولة , كما ان الواالقتصادية

االخرى اخذة بمراعاة مصمحة الدول االخرى وان ادى ذلك الى فقدانيا لشيء من 
م المجتمع الدولي اما المسؤوليةوخوفا من  الدولية المصمحةسمطانيا نزوال عند 

عمى تعسفيا في استخدام سيادتيا في تنظيم مركز االجانب عمى اعتبار  والمترتبة
اللتزاميا باالتفاقيات والمعاىدات  وكنتيجةانيا جزء ال يتجزأ من ذلك المجتمع 

 .الدولية
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 المقترحات والتوصيات: ثانيا

نسيو وتحديد ضرورة وضع تشريع دولي خاص ينظم سمطان الدول في منح الج -1
مركز االجانب وتمتزم فيو جميع الدول وبما ال يتعارض مع سيادة الدول وحريتيا 

 في تنظيم امور سكان اقميميا.

يوصي الباحث غيره من الميتمين والباحثين االخرين باعطاء ىذا الجانب أولويو  -2
وأىميو لما لو من دور في تنظيم مراكز االشخاص وانعكاس ذلك عمى نشاطات 

 لحياة المختمفو.ا
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 :ـمخــــصــالمـ
إن الدول تك اد ال تختم ف ف ي حرص يا عم ى الحف اظ عم ى س يادتيا وحماي ة اقميمي ا 

واقتص  اديو سياس  ية وش  عبيا م  ن الت  دخالت الخارجي  ة اال ان ذل  ك الح  رص يت  أثر بعوام  ل 
الى اخرى , ولقد ُعرفت مبادئ عام و اقرى ا المجتم ع ال دولي دولة واجتماعيو تختمف من 

لصالح الدولة من اجل الحفاظ عمى االس تقالل وحماي ة المص الح وم ن ب ين تم ك المب ادئ 
مب  دأ س  مطان الدول  ة ف  ي ام  ر جنس  يتيا والمب  ادئ المس  تقرة ف  ي الجنس  ية, وع  زز م  ن ذل  ك 
المب  دأ مجموع  و م  ن المعاى  دات الدولي  ة والق  رارات القض  ائية ومني  ا ق  رارات محكم  ة الع  دل 

 ة الدول. الدولية في الحفاظ عمى سياد

إن الس  يادة الت  ي ترن  و ال  دول لمحف  اظ عميي   ا ال تقتص  ر عم  ى الس  يادة ف  ي النط   اق 
نم    ا تط    ال وتش    مل  الجغراف    ي عم    ى اقم    يم الدول    ة وى    و م    ا يع    رف بالس    يادة االقميمي    ة وا 
االش  خاص ال  ذين يعيش  ون عم  ى ى  ذا االقم  يم والت  ي تع  رف بالس  يادة الشخص  ية, ولع  ل م  ن 

االقميم ى و تحدي د الوض ع الق انوني لي ؤالء االش خاص  اىم مظاىر السيادة عمى اشخاص
ن م  نيم جنس  ية يال  وطنيم  ن خ  الل تص  نيفيم ال  ى وطني  ين وأجان  ب وذل  ك م  ن خ  الل م  نح 

عطاء االجانب مركز قانوني معين حسب طبيعة وجودىم مث ل اإلقام ة والوض ع  الدولة وا 
 الخاص بالدبموماسيين والالجئين السياسيين.

ان ام  ر س  مطان الدول  ة ونط  اق س  يادتيا ف  ي اط  الق او إن الي  دف م  ن البح  ث بي   
تحدي   د ي   دىا ف   ي ف   رض قوانيني   ا عم   ى س   كانيا, وم   دى ت   أثر ذل   ك الس   مطان بااللتزام   ات 
الدولي  ة س  واء كان  ت عرف  ا دولي  ا ام اتفاقي  ات ومعاى  دات الزم  ت الدول  ة نفس  اىا بي  ا ل  ذلك 

من سكانيا ومنيم سوف يقتصر بحثنا عمى مدى سمطان الدولة في تحديد منيم وطنيون 
اجان  ب م  ن خ  الل تحدي  د المرك  ز الق  انوني لك  ل ش  خص وبي  ان القي  ود الم  ؤثرة عم  ى ذل  ك 

 السمطان ومدى الزاميتيا.
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ABSTRACT : 

The countries are hardly different in their concern to preserve 

their sovereignty and protect their region and people from external 

interference, but that concern is affected by political factors, 

economic and social vary from one country to another. The 

principle of the rule of the State in the matter of its nationality and 

the established principles of nationality was reinforced by the 

principles of the General Assembly, which were adopted by the 

international community in favor of the State in order to preserve 

independence and protect the interests. The principle was 

reinforced by a number of international treaties and judicial 

decisions, including the decisions of the International Court of 

Justice Countries. 

The importance of the subject stems from its relevance to the 

rights and duties of individuals and the state's sovereignty. The 

nationality of the adult role in the legal status of the inhabitants of 

the territory of the state that nationality is a legal, political and 

spiritual link between the individual state. This association has the 

effects of rights and duties. These rights and duties differ 

according to the legal status of the person as a national or a 

foreigner. The granting of nationality and the legal status of 

foreigners is a matter of sovereignty, so care must be taken in 

drafting these laws. 

The purpose of the research is to state the authority of the 

state and the scope of its sovereignty in launching or determining 

its hand in enforcing its laws on its inhabitants, and the extent to 

which that authority has been subject to international obligations, 

whether international conventions or treaties which the state has 

committed itself to. Of its population, including foreigners, by 

determining the legal status of each person. And to indicate the 

restrictions affecting the Sultan and the extent of its commitment. 


