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اي اهيا الناس اان خلقنامك من ذكرا وانىث وجعلنامك شعواب
وقبائل لتعارفوا ان اكرممك عند هللا اتقامك 

سورة احلجرات اآلية ()31

2

إىل من قال فيهما سبحانه وتعاىل :
 وبالىالدين إحسانا 

الثاحث
أمحد عثد الكرٌن جىاد
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شكر وأمتنان
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

احلمـــــــ ل ا ـــ ا مدـــت احلمـــ هِ وخـــوأل ـــ اطقة حبمدـــو ا

ـــ و و ـــ

مـــ قة حب ـــكط ةق  ،حبا صـــ

حبا س م عدى ب ه هحم املش و امسه هن امس ةه احملمود ،حبعدى ا ـهة ا طوهطين أحبىل املكورم حباجلود.

عن اإلمام زين العابدين (عليه السالم) ( :يقول اهلل تبارك وتعاىل نعبد من عبيده يوم انقيامة :أشكرت
فالن ؟ فيقول بم شكرتل يا رب فيقول  :مل تشكرني إذا مل تشكره).

سعت ِنطفّ ٔ تٕفٍقّ نُب عهى إَجبصَب ْزا انعًم ,اشكش ٔانذاي عهى
بعذ شُكش هللا (عض ٔ جم) عهى ِ
كُم جٕٓدْى انى ْزِ انهحظبثٌٔ ,سشًَ اٌ اتٕجّ ببنشكش ِنكُم يٍ َصحًُ ٔٔجًُٓ فً إعذاد ْزا انبحث
ٔانشُكش عهى ٔجّ انخصٕص أُستبرتً انفبضهت و.و (اصْبس حًٍذ) عهى ُيسبَذتً ٔ إسشبدي ببنَُصح ٔ
انتصحٍح ٔ عهى اختٍبس انًٕضٕع.
كًب أٌ شُكشي يٕجّ إلداسة كهٍت انقبٌَٕ (كهٍت انصفٕة -قسى انقبٌَٕ) عهى دعًٓى نهجٕٓد
ان ًَبزٔنت ِيٍ قِبم أسبتزتُب انكشاو ِنتٕفٍش بٍئت يالئًت ن ِهتذسٌس فً أَفضم األحٕال انتً تالئى طهبت انع ِهى.
جضاْى هللا كم انخٍش ٔ انتٕفٍق.
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الممدمة
ذُّثً ِفسدج اٌجٕع١ح دجس األظاض ف ٟذذد٠د طفح اٌ ُّٛاؽٕح ٚاألٔرّاء ٌِدٌٚح ِؼٕ١ح ،فٙي ٟاداج اٌرٛش٠يغ
اٌجغسافٌ ٟألفساد  ٚتاٌراٌ ٟف ٟٙاٌّؼ١از اٌر ٞظرٕد اٌ ٚ ٗ١ػٍ ٗ١ف ٟذذد٠د زوٓ اٌشؼة في ٟا ٞدٌٚيح ِيٓ اٌيدٚي
فاٌجٕعيي١ح ٘يي ٟػقلييح لأ١ٔٛييح  ٚظ١اظيي١ح  ٚزٚد١ييح ذييستؾ اٌفييسد تاٌدٌٚييح ٚ ،اٌجٕعيي١ح اٌؼسال١ييح ٌ١عييد تُييدػا ِييٓ
اٌجٕع١اخ األخس ٜف ٟٙوأد ِ ٚيا شاٌيد ذعؼيغ ِيٓ د١يب اٌّثيد ٌِّيا ذعؼيغ ٌيٗ اٌجٕعي١ح ِيٓ ِعيٛياخ فيٟ
ياٌث١ح اٌدٚي اٌر ٟذرثٕا٘ا ِٕٙجا ٌِرذد٠د طفح اٌٛؽٌٕ ٚ ،ٟىٓ ِا ٠دػ ٛاٌ ٝاٌثذب ٠ ٚشىً ٔمطح إزذىاش فٟ٘ ٗ١
ػسػيح ٌٍرذيد٠ب اٌ ُّعيرّس ٚ ،س ظيّ١ا تؼيد
وثسج اٌرغ١ساخ اٌر ٟؽس خ ػٍ ٝاٌّؼا١٠س اٌ ُّرذىّح فٙ١ا ِّا جؼٍٙيا ُ
 ٚ ،3004تؼد ٘رٖ اٌّسدٍح واْ ٌّٛػٛع اٌجٕع١ح اس٘رّياَ األوثيس ِيٓ اٌرغ١يس  ٚاٌرؼيد ً٠تيد ِيٓ ليأ ْٛإدازج
اٌدٌٚح ٌٍّسدٍح اسٔرماٌ١ح  ٚدر ٝلأ ْٛاٌجٕع١ح اٌؼسال١ح اٌجد٠د زلُ ٌ 37عٕح .3007

اهمية البحث:

اْ اٌٛلٛف اٌ ُّرأًِ ػٍ ٝزوائص وعة اٌجٕع١ح اٌؼسال١ح ٚفك لأ ْٛزلُ ٌ 37عٕح  3007اٌر٠ ٞشىً
إٌّطك ٌِٙرٖ اٌدزاظح ٚ ،ترٌه لد ٠ذظً اٌشعض ػٍ ٝاٌجٕع١ح اٌؼسال١ح تطس٠ك اٌجٕع١ح اٌّىرعثح  ٟ٘ٚاٌرٟ
ذّٕخ ٌٍشعض تؼد اٌّ١قد ٌٙٚا ػدج طٛز فمد ذىعة تاٌصٚاج اٌّعرٍؾ ا ٚتاٌٛسدج اٌّؼاػفح ا ٚػٓ ؽس٠ك
اٌرجٕط ٚفك شسٚؽ ٔض ػٍٙ١ا اٌمأٚ ْٛظٕسوص ػٍ ٝطٛزج ٚاددج  ٟ٘ٚاورعاب اٌجٕع١ح تطس٠ك اٌرجٕط
ِٚا ٠رسذة ػٍ ٝاورعاب اٌشعض اٌجٕع١ح اٌؼسال١ح ِٓ اثاز لأ١ٔٛح ذٍذك تٗ ٚاثاز اخس ٜذٕظسف اٌ ٝاٌغ١س
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ٚلد ذصٚي ٘رٖ اٌجٕع١ح ٌِعثة ِٓ اسظثاب اٌر٠ ٟرؼّٕٙا اٌمأِ ٚ ،ْٛسج اخس ٜػمٛتح ٌٗ ٌَُٛ ٠ ٚ ،د فمد اٌجٕع١ح
اثازا لأ١ٔٛح فسد٠ح ذٕظسف اٌ ٝشعض فالد اٌجٕع١ح تاٌراخ ٚ ،اثازا لأ١ٔٛح جّاػ١ح ذُظ١ة افساد ُظسذٗ.

خطة البحث:
ض األٚي ِف َٛٙاٌرجٕط  ٚاٌفمداْ ،اذ لُع َُِ ٘را
تٕاء ػٍِ ٝا ذمدَ فمد ذ َٛشع تذثٕا ػٍِِ ٝثذثُ ،ٓ١خ ِ
ظ َ
اٌ َّثذب ػٍِ ٝطٍث ٚ ٓ١اذ ٠رؼّٓ األٚي ذؼس٠ف اٌرجٕط  ٚشسٚؽ اورعاب اٌجٕع١ح اٌؼسال١ح ٠ ٚرؼّٓ
اٌّطٍة األٚي ػٍ ٝفسػ ٓ١ذؼس٠ف اٌرجٕط  ٚاٌفسع اٌثأ ٟشسٚؽ اورعاب اٌجٕع١ح تاٌرجٕط ،اِا ِطٍة اٌثأٟ
٠رؼّٓ فسػ ،ٓ١اٌفسع األٚي ذؼس٠ف فمداْ اٌجٕع١ح  ٚاٌفسع اٌثأ ٟداسخ فمداْ اٌجٕع١ح .اِا اٌّثذب اٌثأٟ
األثاز اٌمأ١ٔٛح اٌ ُّرسذثح ػٍ ٝاورعاب اٌجٕع١ح  ٚفمد٘ا ٠ ٚرؼّٓ ِطٍث ،ٓ١اٌّطٍة األٚي األثاز اٌمأ١ٔٛح
اٌ ُّرسذثح ػٍ ٝاورعاب اٌجٕع١ح ٠ ٚرؼّٓ اٌّطٍة األٚي ،فسػ ٓ١األٚي األثاز اٌمأ١ٔٛح اٌفسد٠ح اٌ ُّرسذثح ػٍٝ
اورعاب اٌجٕع١ح ٚ ،اٌفسع اٌثأ ٟاألثاز اٌمأ١ٔٛح اٌجّاػ١ح اٌ ُّرسذثح ػٍ ٝاورعاب اٌجٕع١ح ،اٌّطٍة اٌثأٟ
األثاز اٌمأ١ٔٛح اٌفسد٠ح اٌ ُّرسذثح ػٍ ٝفمداْ اٌجٕع١ح تؼد اورعاتٙا ،اٌفسع اٌثأ ٟاألثاز اٌمأ١ٔٛح اٌجّاػ١ح
اٌ ُّرسذثح ػٍ ٝفمداْ اٌجٕع١ح تؼد اورعاتٙا .
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المبحث األول -مفهوم التجنس و الفقدان
َ
ان التجنس ٌُعد سببا ً من اسباب كسب الجنسٌة المكتسببة يبً التيب ٌل الع البً م ال ُممبا ن نٌب انب
ٌثبت للف د يً تا ٌخ النك على مٌالد ه بتماي عدة من اليب م ٌت لبابا لمبنل اليبلك تلبن الجنسبٌة ملبد
ٌفمد اليلك الجنسٌة ألسباب معٌنة م دت يً التي ٌعات الم نٌبة ممنابا الميب ل الع البً مللملبمؾ علبى
ذلن سنمسم هذا المبن الى ي عٌٌن نتنامل يً االمل من تع ٌؾ التجنس م ي م اكتساب الجنسٌة الع الٌة
ميً الثانً.

المطلب األول :تعريف التجنس و شروط اكتساب الجنسية العراقية
سنمؾ يً الف ل االمل من هذا الم لب لبٌان تع ٌبؾ التجبنس ميبً الفب ل الثبانً منب نببٌن يب م
اكتساب الجنسٌة .

الفرع األول -تعريف التجنس
نظ ا ً ِلما ٌُنظى ب التجنس من اهمٌة بالؽة يمد تنامل الفمااء تع ٌف بيًء من التفصٌل 1يع ؾ بأن
(هم منل الجنسٌة ِليلك اجنبً بنا ًء على مٌسمى اليلك االجنبً لبل منن الجنسٌة ( الب التجنس)
مبعد منن الجنسٌة (متجنس) م تُسمى الدملة التً تمنن الجنسٌة (الدمل ماننة الجنسٌة).

2

كما ع ؾ بأن (هم كسب الجنسٌة كسببا ً النما ً للمٌالد بِنا ًء على ال لب ال ُممت ن بِتمي ي م ال ى
ٌنددها لانمن الدملة مالذي تملن ازاءه ن ٌة التمدٌ ).

3

1

اما لؽمٌا :يفً اللؽة الع بٌة كلمة جنسٌة ميتمة من كلمة "جنس" م الجنس هم ......من كل يًء م هم من الناس م من ال ٌ م الجمل اناس م
اٌجٕط اػُ ِٓ إٌٛع  ِٕٗ ٚاٌّجأعح  ٚاٌرجٕط ٠ ٚماي ٘را ٠جأعٗ ا٠ ٞشاوٍٗ وّا اْ ٌفظح جٕط ذُعرؼًّ ٌِؼدج ِؼأ ٟتّؼٕ( ٝظقٌح) ا ٚػٕظس ف١ماي
"اٌجٕط األت١غ" وّا ذؼ١ف ػٍ ٝاٌجٕط اٌثشس ٞذّ١صا ٌٗ ػٓ اٌجٕط اٌّ١دأ ٟوّا ّ٠ىٓ اْ ذعرؼًّ ٘رٖ اٌٍفظح تِّؼٕ" ٝاألِح" اِا اطً وٍّح جٕع١ح
ف ٟاٌٍغر ٓ١األٔجٍ١ص٠ح  ٚاٌفسٔع١ح ِشرماْ ِٓ وٍّح " "Nationتِّؼٕ ٝاألِح .فاٌجٕع١ح تاٌٍغح األٔجٍ١ص٠ح "ٚ "Nationalityف ٟاٌفسٔع١ح
 ٚ ""Nationliteس ِجاي ٌٍعٍؾ تّٕٙ١ا.
2د .ياٌة ػٍ ٟاٌداٚد ،ٞاٌمأ ْٛاٌد ٌٟٚاٌعاص ،اٌجٕع١ح ،اٌّسوص اٌمأٌ ٟٔٛألجأة  ٚاخرظاطٙا ف ٟاٌمأ ْٛاٌؼسالِ ،ٟطاتغ داز اٌىراب ٌٍطثاػح ٚ
إٌشس ،جاِؼح اٌ ُّٛطً ،2:93 ،ص .50
 3اٌدورٛز دمحم وّاي ِ ،ّٓ١ٙاطٛي اٌمأ ْٛاٌد ٌٟٚاٌعاص ،اٌجٕع١ح ،اٌّٛؽٓ ِ ٚسوص اسجأةِ ،ادج ......ؽ ح ِؤظعح اٌثمافح اٌجاِؼ١ح ،اٌما٘سج،
 ،2:89ص.9:
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م ع ؾ اٌضا بان (منل الجنسٌة الع الٌة من لِبَل النكممة ِألجنبً ٌ لباا).

1

مع ي البعض بان (هم الذي ٌتم لليلك األجنبً عن ؼبت يً االنتماء الى الجماعة الم نٌة عن

ٌك

لب ٌتمدم ب الى السل ات ال ُملتصة يً الدملة ٌ ٌد اكتساب جنسٌتاا اذا تماي ت يً يأن الي م التً
ٌت لباا لانمن هذه الدملة م ٌيت

ممايمة هذه األلٌ ة على هذا ال لب).

2

كما ع ؾ بأن (سبب من األسباب التً ٌمكن لليلك اكتساب جنسٌة دملة معٌنة ال ت ب

باا اي صلة).

3

م ع ؾ اٌضا بان منل الجنسٌة ِمن لبل النكممة ِليلك ٌ لباا) مٌتضل لنا مما سبك ان التعا ٌؾ
التً ام دها الفمااء عً نمٌمتاا متباٌنة يً األلفاظ اال اناا متما بة يً المعنى م يً ضمء ذلن ٌمكننا ان
نع ؾ التجنس بأن منل اليلك جنسٌة جدٌدة ؼٌ جنسٌت بنا ًء على لب الممت ن بممايمة الجاات ذات
العاللة يً الدملة الماننة).

4

متعنً الجنسٌة اص النا ً هم األنتساب ِلدملة ،لم ٌتفك الفم المانمنً نمل مفامم ممند ِلفك ة.
الجنسٌة م ٌلتلفمن بذلن بإلتالؾ يامام م تفسٌ هم لاا بنسب الزامٌة التً ٌنظ الٌاا 5.يالتجنس هم منل
الجنسٌة ليلك اجنبً بنا ًء على لب م ممايمة السل ة بعد تمي الي م المانمنٌة الم لمب يٌ م انم ال
صلت ِبجماعة دملت األصلٌة م تبنً المالء ننم الدمل التً تمنن جنسٌتاا ( الب التجنس) م بعد منن
الجنسٌة (متجنس) م على الدملة التً تمنن الجنسٌة (الدملة الماننة للجنسٌة).

1

6

د .الدكتم نسن الادامي ،الجنسٌة م م كز االجانب مانكاماا يً المانمن الع الً ،3 ،م بعة اال ياد ،بؽداد ،1972ك .144
2
 د .هيام علً صادق ،د مس يً المانمن الدملً اللاك ،الدا الجامعة لل باعة م الني  ،بٌ مت  ،3891ك.463
.نسن المٌمً ،الجنسٌة ،م بعة مصنل الكتاب لليبكة ،تمنس  ،3893ك11
4
.نسن المٌمً ،المصد نفس ،ك.11
5
سن جاسم معن ،ميكلة انعدام الجنسٌة ماثا هما يً نممق االنسان،3 ،م كز الد اسات الع بٌة ،مص  ،5132،ك 54
6
 الدكتم علً عبد العالً األسدي ،االستاذ المانمنً ال ُمساعد ،المجٌز انكام الجنسٌة الع الٌة م اللبنانٌة ،لم  54لسنة  ،5114المؤسسة الندٌثةللكتاب ،ك .83
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ٚاٌرجٕط تّؼٕاٖ اٌّأٌٛف ٠رُ تٕاء ػٍ ٝؽٍة اسجٕث ٟاذا ِا ذٛافسخ ف ٗ١اٌشسٚؽ اٌّثٕ١ح ف ٟلأْٛ
اٌدٌٚح اٌرُ٠ ٟسية اسٔرّاء اٌٙ١ا ٠ ٚعؼغ اٌرمد٠س ٌٍعٍطاخ اٌّعرظح اٌٙ١ا  ٛ٘ ٚتٙرٖ ٠ؼد ذغ١١س ازادِٓ ٞ
جأة اٌفسد  ٚلثٛي ِٓ جأة اٌدٌٚح اٌ ٝاٌ ُّرّرغ تاٌرمد٠س اٌّطٍك فِٕ ٟخ اٌجٕع١ح ا ٚزفؼٙا ٔ ٚظد ػٍٗ١
ف ٟاٌّادج ( ) 20أٗ س ٠جٛش اٌرذىُ دسِاْ اٌفسد ِٓ دك ذغ١١س جٕع١رٗ ،اػٍٕد ػٕٗ اٌٛث١مح اٌؼاٌّ١ح سػقْ
دمٛق اسٔعاْ اٌظادزج ِٓ اٌجّؼ١ح اٌؼاِح ٌألُِ اٌّرذدج ػاَ .2:95

1

اٌرجٕط ٠مرظس ػٍ ٝاسجٕث ٟاٌر ٞس ػقلح ٌٗ تاٌجٕع١ح اٌٛؽ ٕ١ح  ٛ٘ ٚس ٠رُ اس تأجرّاع ازادذ ٓ١ازادج اٌفسد
ٚازادج اٌدٌٚح  ٚازادج اٌفسد ٚدد٘ا س ذىفٌِّٕ ٟذٗ جٕع١رٙا.

2

 ٚاٌرجٕط ُ٠ؼرثس ؽس٠مح ِسورعاب اٌجٕع١ح تّٕذٙا ِٓ اٌدٌٚح تأجساء ِٕٙا اٌفسد اٌر٠ ٞطٍثٙا ٠ ٚسذىص ػٍٝ
ػاًِ اظاظ ٛ٘ٚ ٟاإللاِح ف ٟالٍ ُ١اٌدٌٚح  ٛ٘ ٚؽس٠ك ٠ىعة تٗ اسجٕث ٟاٌر٠ ٞعرٛف ٟاٌشسٚؽ اٌر٠ ٟعرٍصِٙا
اٌمأ ْٛتٕاء ػٍ ٝؽٍثٗ ِٛ ٚافمح اٌدٌٚح  ٚس ٠رُ اس ترطاتك ازادذ ٓ١اٌفسد ٚاٌدٌٚح.

3

اٌرجٕط ٘ ٟاٌطس٠مح اٌر ٟذّٕخ تٙا اٌدٌٚح جٕع١رٙا ٌألجأة اذا ذٛافسخ ف ُٙ١اٌشسٚؽ اٌر ٟذٕض
ػٍٙ١ا تاٌمأ ْٛاظرٕادا اٌ ٝاٌطٍة  ٚلد اخرخ اٌدٚي وافح تمثٛي ِثد اٌرجٕط ٚفك ٌٍرٛاط ٟاٌد١ٌٚح اٌ ُّمسزج فٟ
األذفال١اخ  ٚاٌّؼا٘داخ  ٚادرساِا ٌٍماػدج تأْ ٌىً فسد اْ ٠ثدي جٕع١رٗ ٚاْ ٕ٠رّ ٟاٌ ٝاٌجٕع١ح اٌر٠ ٟسذؼٙ١ا
ٌٕفعٗ اذا اجرّؼد ف ٗ١اٌشسٚؽ اٌر٠ ٟؼؼٙا ف ٟلأ ٗٔٛاٌداخٍ.ٟ

4

ٕ٘اٌه شىٍ ِٓ ٓ١اٌرجٕط األػر١اد ٚ ٞاٌرجٕط اٌعاص اِ ٚا ٠طٍك ػٍ ٗ١اٌرجٕط فٛق اٌؼادج ٛ٘ ٚ
ِا ٠ؼسف تّٕخ اٌدٌٚح جٕعرٙا اٌفسد اِ ٚجّٛػح ِٓ األفساد خازج اٌشسٚؽ اٌرمٍ١د٠ح ٌٍرجٕط  ٚاٌدٚي ف٘ ٟرا
إٌٛع ِٓ اٌرجٕط ذّٕخ جٕع١رٙا د ْٚاْ ذرم١د تشسٚؽ اٌرجٕط إٌّظٛص ػٍٙ١ا ف ٟلٛإٔٙ١ا اٌداخٍ١ح ٠ ٚسٜ
اٌثؼغ اْ ِٕخ اٌجٕع١ح تاٌرجٕط اٌعاص ُ٠ؼد ِعاٌف ٌرٍه اٌشسٚؽ سْ اٌدٚي ذّٕذٙا ٌرذم١ك ايساع ظ١اظ١ح
ترغ١١س اٌرسو١ثح اٌعىأ١ح.

5

1

 -.د يمس الدٌن المكٌل ،االستاذ المساعد يً كلٌة المانمن ،جامعة الماه ة ،االسكند ٌة ،1960 ،2 ،الجنسٌة م م كز األجانب ،ك 94
2
 .د .اسامة العجمز ،الدكتم سامً بدٌل منصم  ،المانمن الدملً اللاك ،منيم ات زٌن النمملٌة ،2009 ،3 ،بٌ مت-لبنان ،ك 567
3
د علً عبد العالً األسدي ،المصد السابك  ،ك .91
4
.د .نامببد المص ب فى ،ال ُمببدمن المببانمنً بببمزا ة العدلٌببة م مببد س يببً كلٌببة النمببمق سببابماً ،المببانمن الببدملً اللبباك الع الببً ،بعببة المعببا ؾ -بؽببداد،
ك.114
5
 .عبد ال سمل عبد ال ضا االسدي  ،المانمن الدملً اللاك ،1 ،بٌ مت  ،2015،ك  75مما بعدها.

10

 ٚاٌعؤاي ٕ٘ا ِا ِ٘ٛ ٛلف اٌ ُّشسع اٌؼسال ِٓ ٟاٌرجٕط فٛق اٌؼادج (اٌرجٕط اٌعاص)
فثاٌسجٛع اٌ ٝلأ ْٛاٌجٕع١ح إٌافر زلٌُ 37عٕح ٔ 3007س ٜاْ ٔض ف ٟاٌّادج ( )7اٌفمسج اٌثاٌثح اذا
جاء فٙ١ا (س ذُّٕخ اٌجٕع١ح اٌؼسال١ح أليساع ظ١اظ١ح اٌرٛؽٓ اٌعىأ ٟاٌعً ف ٟاٌرسو١ثح اٌعىأ١ح ف ٟاٌؼساق).
ٚترٌه دظس اٌرجٕط فٛق اٌؼادج ،اِا اٌمأ2:74 ْٛاٌ ٍُّغ٠ ٌُ ٝذظس اٌرجٕط فٛق اٌؼادج ٚأّا اػرثسٖ اظرثٕاء
ِٓ لأ ْٛادىاَ اٌجٕع١ح ٠دي ػٍِ ٝمرؼ١اخ اٌّظٍذح اٌؼاِح تمساز ذشس٠ؼ٠ ٟظدز ِٓ ِجٍط ل١ادج اٌثٛزج
ظٛاء واْ ؽاٌة اٌرجٕط ػست١ا ا ٚاجٕث١ا ا ٚػد ُ٠اٌجٕع١ح  ٚلد طدزخ ِػدج لسازاخ ِٓ ِجٍط ل١ادج اٌثٛزج
اٌ ُّعٛي تّٕخ اٌجٕع١ح اٌؼسال١ح ٌِشعض ٚادد ا ٚألفساد ػائٍرٗ ظاتما.

1

21

 - .د .عبد ال سمل عبد ال ضا االسدي  ،المانمن الدملً اللاك ،3 ،بٌ مت  ،5132،ك  94مما بعدها .د .ؼالب علً الدامدي  ،نسن دمحم
المادامي ،مصد سابك ،ك  331مما بعدها
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الفرع الثاني :شروط اكتساب الجنسية
من الثابت ان كل دملة تضل ي م ا ً للتجنس بجنسٌتاا م تم

السل ة ال ُملتصة بيؤمن الجنسٌة

منناا لمن تماي ت يٌ تلن الي م بنسب لانمناا الداللً 1.مٌمكن تمسٌماا الى ي م ممضمعٌة ميكلٌة
يي م التجنس الممضمعٌة يً المانمن الع الً ما نصت علٌ المادة( )6من لانمن الجنسٌة الع الً لم
 26لسنة  2006اذ جاء يٌاا-:
امالً -:للمزٌ نك نٌل التجنس ؼٌ الع الً عند تماي الي م األتٌة:
 -1ان ٌكمن بالػ سن ال يد.

2

 -2دلل الع اق بصم ة مي معة م اصبل ُممٌما ً عند تمدٌم لب التجنس م ٌُستثنى من ذلن المملمد/ة
يً الع اق الممٌممن يٌ الناصلمن على ديت على ديت االنمال المدنٌة م لم ٌنصلما على ياادة
الجنسٌة.
 -3الام يً الع اق بصم ة مي معة ِلمدة ال تمل عن عي سنمات متتالٌة سابمة على تمدٌم ال لب.

3

م تُسمى هذه المدة ُمدة ال بٌة الى الؽاٌة مناا االيتٌاق من الب التجنس مدى تأهل لالندماج يً
المس الم نً.
 -4ان ٌكمن نسن السلمن م السمعة ملم ٌُنكم علٌ ِبجناٌة ام جاننة ُمللة بالي ؾ.

4

 -2ان تكمن ل مسٌلة عٌش جٌدة.
 -4ان ٌكمن سالما ً من األم اض االنتمالٌة.

1

.د .عبد ال سمل عبد ال ضا االسدي  ،المصد السابك  ،ك49
2
.سن ال يد يً المانمن الع الً هم  39الكامل نسب التممٌم المٌالدي استنادا ً لِنك المادة  314من المانمن المدنً لم  61لسنة 3826
3
.الدمل تلتلؾ يً تندٌد اإللامة تبعا لتمجااتاا االلتصادٌة م السٌاسٌة يالدملة ال ا دة للسكان تزٌد مدة اإللامة مالدملبة ال اؼببة يبً زٌبادة عبدد السبكان
تملل من ُمدة اإللامة يبعض الدمل اإللامة يٌاا  2سنمات يً ام ٌكا م ي نسا م است الٌا م هملنبدا م بالنسببة للفلسب ٌنً يبً  1سبنمات م المانٌبا  9سبنمات
م الب ازٌل  6سنمات م يً كندا مدة اإللامبة  1سبنمات مهنالبن البدمل ال ُمتيبددة كسمٌسب ا مبدة اإللامبة يٌابا  31سبنة م الانبد  35سبنة م يبً البدنما ن 8
سنمات مالدمل الع بٌة مثل األما ات  9سنمات م السعمدٌة  31سنمات م الكمٌت  35سنة .
4
.مالجننة يً المانمن الع البً اسبتنادا ً البى المبادة  99مبن لبانمن العممببات لبم ( )3لسبنة  3848هبم اٌبدال المنكبمم علٌب يبً انبدى ال ُمنيباات العمابٌبة
ال ُملصصة لانمنا ً لاذا الؽ ض ال ُمم النكم لمبدة ال تمبل عبن ثبال سبنمات امبا النببس البسبٌ مبدة ال تمبل عبن  56سباعة م ال تزٌبد عبن سباعة نسبب
المادة  98اما السجن المؤلت من  2سنمات الى  32سنة .اما السبجن المؤببد مبن  2سبنمات م لكبن عُبدل البى مبدى النٌباة اسبتنادا ً البى سبل ة األتبالؾ يبً
. 5111/8/13

12

م لد ذك ت الفم ة الثانٌة على ان ال ٌجمز منل الجنسٌة الع الٌة للفلس ٌنٌٌن نتى تتنمك العمدة الى م نام.
اما الفم ة الثالثة يمد جاء يٌاا ال ٌُمنل الجنسٌة الع الٌة ألؼ اض سٌاسٌة التم ن السكانً ال ُملل بالت كٌبة
السكانٌة.
م لم نظ نا الى الي م المنصمك علٌاا يً لانمن  61لسنة  3841هً الي م ذاتاا استثناء
ي م اإللمام باللؽة الع بٌة الذي جاء نك المادة  9من المانمن الملؽً الذي ٌيت

ل الب التجنس ان

ٌكمن ُملما ً باللؽة الع بٌة ام اٌة لؽة منلٌة ُمعت ؾ ب لانمناً.
ماما الي م اليكلٌة ياً االج اءات التً تعمب صدم الممايمة من السل ة على منل الجنسٌة
ل الب التجنس م تعتب تكمٌلٌة للي م األساسٌة م ٌني الم ا يً الج ٌة ال سمٌة م اداء الٌمٌن المانمنٌة
م اع اء ياادة التجنس م ديل سمم ال مابل.

1

م يٌما ٌتعلك باإلج اءات التً ٌجب على الب التجنس ابناءها ياً ما ايا ت الٌ التعلٌمات يً مادتاا ()9
التً جاء يٌما ٌتعلك بالمادة ( )4الفم ة االملى من لانمن الجنسٌة.
أ -تمدٌم لب النصمل على ياادة الجنسٌة الع الٌة ُمعنمن الى السٌد مزٌ الداللٌة م ٌُمدم الى مدٌ
الجنسٌة ُمملل من لبل صانب ال لب.
ب -تعدٌل ايادت ميك نممذج اإليادة ال ُم يمة عملٌاً.
ج-عدم ممانعة مدٌ ٌة اإللامة لأليلاك المملدٌٌن يً الع اق م ال ُممٌمٌٌن ام الناصلٌن على ديت
األنمال اليلصٌة.
د -ممانعة مدٌ ٌة اإللامة للتزمٌد بتفاصٌل اإللامة المي معة(ال تمل عن عي سنمات) سابمة لتمدٌم
ال لب لبالً األيلاك باستثناء الميمملٌن بالفم ة ج اعاله.
ه -تزمٌدنا بصم ة لٌده لعام 3829امبديات نفمس المدٌمة لألعمام 3816/3869

1

 .د.ؼالب علً الدامدي ،نسن دمحم الادامي ،المصد السابك ،ك.94 .
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م -مفاتنة مدٌ ٌة التسجٌل الجنااً لبٌان يٌما اذا كان ُنكم علٌ بجناٌة ام ُجننة ُمللة بالي ؾ.
ز -بٌان مانت النالٌة.
ح -تزمٌدنا بالتم ٌ ال بً الصاد من المستيفى النكممً المؤٌد لسالمت من االم اض االنتمالٌة م
ت سل المعاملة الى مدٌ ٌتنا بالكتاب ال سمً بٌد صانب العاللة.

1

1

 -صد لانمن الجنسٌة لم 54لسنة ،5114مني يً ج ٌدة الملاال الع الٌة بالعدد  6138ماصبل نايذ المفعمل من تا ٌخ ني ه يً . 5114/1/9
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المطلب الثاني :تعريف فقدان الجنسية وحاالتها
بعد اكتساب اليلك جنسٌة دملة معٌنة ما لد ٌفمدها ميً ناالت معٌنة منصبمك علٌابا يبً لبانمن
تلن الدملة ملبٌان ذلن سنمسم هذا الم لب البى يب عٌٌن نلصبك الفب ل االمل لبٌبان تع ٌبؾ يمبدان الجنسبٌة
منبٌن يً الف ل الثانً من ناالت الفمدان يً المانمن الع الً.

الفرع االول :تعريف فقدان الجنسية
الفمدان معناه هم يمدان الجنسٌة عن النٌاة المانمنٌة لليلك بعد تمتع باا لفت ة من الزمن ألسباب
ا ادٌة ام ال ا ادٌة يً نٌات بعد تمتع باا مدة من الزمن 1.م لد ٌنصل ذلن بسبب لٌام الم ء التٌا ا ً بعمل
ادا ي من يان ان ٌثبت ل جنسٌة ال ى مما ٌجعل الدملة على ان تفمده جنسٌتاا منعا ً من ملمع يً نالة
ازدماج الجنسٌة م انت اما ً لن ٌت يً ام تؽٌٌ جنسٌت يإ ادة الم ء تتمي يً للك سبب الفمدان يً هذه
النالة عندما ٌممم بالعمل االدا ي الذي ٌثبت ل جنسٌة ال ى م تع ؾ النتٌجة ال ُمت تبة على ذلن يمد لجنست
سماء بنكم المانمن ام بم ا من السل ة ال ُملتصة.

2

من لالل تع ٌؾ الفمدان ٌتبٌن ان لفمدان الجنسٌة صم مهً الفمدان اال ادي مالفمدان الالا ادي
مالفمدان بالتبعٌة.
ٌع ؾ الفمدان االدا ي :بان زمال الجنسٌة عن اليلك بفعل ا ادت اي صدم عمل ا ادي من
ٌؤدي الى يمدان جنسٌت ياإل ادة تتج الى اكتساب جنسٌة دملة ما.

3

يفً بعض الدمل تنك لمانٌناا ان اليلك الذي ٌكتسب اجنبٌة بالتٌبا ه تبزمل عنب جنسبٌت تلمااٌبا ً دمن
ناجة الى ممايمة دملتب التبً ٌنمبل جنسبٌتاا االصبلٌة كمبا هبم النبال يبً انكلتب ا مالمانٌبا مالسبمٌد مالٌاببان
متمنس مالبن ٌن ملٌبٌا مالكمٌت ماالما ات  ،مبعض الدمل تنك لمانٌناا بفمد اليلك لجنسٌتاا بالتٌا ه

1

 -.د .عبد ال سمل عبد ال ضا ،المصد السابك ،ك 94
2
انظ كل من د .علً عبد العالً األسدي ،المصد السابك ك  343م ما بعدها  .د .عباس العبمدي ي ح انكام لانمن الجنسٌة الع الٌة لم 54
لسنة 5114مالمم ن مم كز االجانب  ،بٌ مت ،5132،ك .334
3
 -د .عبد ال سمل عبد ال ضا االسدي  ،المصد السابك ،ك .95
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منمل منل الامت يعال الى تلن الدملبة التبً اكتسبب جنسبٌتاا كمبا هبم النبال يبً يلنبدا مالنب مٌ ميبً بعبض
الدمل ٌتملبؾ زمال الجنسبٌة علبى اذن مسببك مبن دملتب كمبا يبً مصب مبلؽا ٌبا مسبٌام مالسبعمدٌة متبنك
بعض لمانٌن الدمل على ل مج اليلك من جنسٌتاا مدلمل يً جنسٌة دملة ال ى علبى اداء لدمبة العلبم
كما يً ي نسا مت كٌا.

1

اما يً الع اق يال ٌعد اكتساب اليلك جنسٌة دملبة مبا سببب لبزمال الجنسبٌة اسبتنادا ً لبنك المبادة
 31من لانمن الجنسٌة  5114اذ جاء يٌاا ( ال ٌنتفظ الع الً الذي ٌكسب جنسٌة اجنبٌة بجنسٌت الع الٌة ما
لم ٌعلن تن ٌ ا ً عن تللٌ عن الجنسٌة الع الٌة .

مٌع ؾ ال فمدان الالا ادي  :بأن تج ٌد الدملة اند مما نٌاا من جنسٌت بلبالؾ ا ادتب علبى سببٌل
العممبة بالسنب أم االسما لمٌام بعمل معٌن ٌكمن ؼٌ جدٌ بنمل جنسٌتاا.

2

ٌتضل من التع ٌؾ ان الفمدان الالا ادي صم تان هما السنب ماالسما ٌع ؾ السنب بأنب اجب اء
ادا ي ٌتلببذ مببن جانببب السببل ة التنفٌذٌببة الملتصببة يبً الدملببة بيببؤمن الجنسببٌة ٌمتضببً بتج ٌببد يببلك ام
مجممعة ايلاك من جنسٌتام الم نٌة لمٌامام بعمل ٌعب عن ضعؾ مالاام 3.مٌ د يً نباالت منصبمك
علٌاا يً المانمن على سبٌل النص .

4

مٌعب ؾ اسببما الجنسببٌة .هببم اجب اء ا ادي ٌتلببذ مببن جانببب السببل ة التنفٌذٌببة الملتصببة يببً الببدمل بيببؤمن
الجنسٌة يبً مماجابة ايبلاك تعتبب الدملبة انابم لٌسبما جبدٌ ٌن بنمبل جنسبٌتاا مهبم اجب اء تنكمبً تمٌلب
اعتبا ات سٌاسٌة مٌمج الى الم نٌٌن االصلٌٌن ماالسما ٌستند على نباالت منصبمك علٌابا يبً المبانمن
مناالت ال ى ؼٌ منصمك علٌاا انما ٌصد باا لانمن ل ا تي ٌعً لاك.

5

امببا الفمببدان بالتبعٌببة  :يٌمصببد اليببلك جنسببٌت تبعبا ً لؽٌب ه كالزمجببة ماالمالد الصببؽا البذًٌن لببم ٌبلؽببما سببن
ال يد

6

1

د .ؼالب علً الدامدي د .نسن دمحم الادامي  ،المصد السابك ،ك  319مما بعدها.2
انظ كل من  .- :د .علً عبد العالً األسدي ،المصد السابك ك -346د .عبد ال سمل عبد ال ضا ،المصد السابك ،ك .943
 د .عبد ال سمل عبد ال ضا ،المصد السابك  ،ك .944
د .ؼالب علً الدامدي د .نسن دمحم الادامي  ،المصد السابك ،ك 369.
5
 انظ كل من  - :د .عبد ال سمل عبد ال ضا ،المصد السابك ،ك  .94د.ؼالب علً الدامدي د.نسن دمحم الادامي ،المصد السابك ،ك.3696
 .-د .علً عبد العالً األسدي ،المصد السابك ك 391مما بعدها.
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الفرع الثاني :حاالت فقدان الجنسية
كما بٌنا سابما الفمدان ل صم ثالثة
امالً :الفمدان الالا ادي يمد ذهب المي ل الع الً الى تنظٌم نالتٌن لاذا الفمبدان يبً المبادة (  ) 15التبً
نصت على (للمزٌ سنب الجنسٌة الع الٌة من ؼٌب الع البً التبً اكتسبباا يباذا ثببت لٌامب ام نبامل المٌبام
بعملٌات ل

ا على امن الدملة مسالمتاا ملبدم معلممبات لا ابة عنب ام عبن عاالتب عنبد تمبدٌم ال لبب اثب

صدم نكم لضااً بنم مكتسب لد ج البتات .مام د المي ل نالتٌن م هما :
 -١نال لٌام المتجنس يً الجنسٌة الع الٌة بعمل ٌعب عن ضعؾ المالء الع اق ممن لاللاا النك نست ٌل
ان نستنت الي م األتٌة :
اٌ -كمن الع الً متجنس بالجنسٌة الع الٌة اجنبً ام ع بً ام عدٌمً الجنسٌة ٌمبمم ام ٌنبامل المٌبام ي دٌب
ام بيببب ان مبببل ؼٌببب ه دالبببل العبببب اق ملا جببب بعمبببل ل ببب علببببى االمبببن مالسبببالمة الم نٌبببة لدملبببب .
ب -ان ٌثبت ادانت بالعمل ام مناملب المٌبام بب مبن لببل المنباكم الملتصبة سبماء دالبل العب اق ام لا جب .
مهذا ٌعنبً ان مجب د تمجٌب االتابام ام انالتب للمنكمبة الملتصبة ال ٌكفبً لسبنب الجنسبٌة كمبا ٌمتضبً ان
ٌكتسب النكم الصاد بنم د ج الثبات اي اما ان تفمت علٌ مده ال عن دمن ان ٌ عن ب ام ان ٌ عن ب
مصدق النكم من المناكم العلٌا مثل منكم التمٌٌز .
ج -ان ٌممم مزٌ الداللٌة بسنب الجنسٌة عن المتجنس باا يم اثبات لٌام بالعمل ام منامل المٌام ب ماذا
انتابى بنكبم لضبااً مٌفمبد الجنسبٌة مبن تبا ٌخ السبانب مٌعبد سبنب الجنسبٌة عممببة تسببك العممببة السببالبة
للن ٌة ام النٌاه يال تمنل عممبة االملى  ،الثانٌة  .مبعد سنب الجنسٌة من المتجنس ٌعامل معامل االجنببً.
النممق مااللتزامات ال ٌؤث سنب الجنسٌة من المتجنس على اي اد اس ت .

1

-٢نالة نصمل متجنس على جنسٌ الع الٌة بنا ًء على معلممات لا اة مٌيبت
النالة ما ٌأتً -:

1

 .-د .عبد ال سمل عبد ال ضا االسدي  ،المصد السابك  /ك  98مما بعدها.
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لسبنب الجنسبٌة يبً هبذه

 -١ان ٌكمن الع الً الذي ٌسنب من الجنسٌة الع الٌة متجنس يٌاا اي مما ن ا ئ ع بً ام اجنبً
 -٢أن ٌنصل على الجنسٌة الع الٌة لنساب ام لنساب عاال بنا َء على معلممات لا اة عن

ٌك يفاً

ام تن ٌ ي مثبت يً مثااك مزم ه عند تمدٌم لب اكتساب الجنسٌة الع الٌة مهذا ٌعنً ان تكمن تلن
المعلممات مؤث ة يً اكتساب الجنسٌة اي ٌتملؾ علٌاا منل الجنسٌة.

1

 -٣ان ثبت لضااٌا ً عدم صنة المعلممات التً ٌمدماا بنكم لضااً صاد من منكم دالل الع اق مان
ٌجمز النكم د جة البتات.
ممن الجدٌ بالذك اذا اكتسب ب العاالة الجنسٌة الع الٌة ب

ٌم الؽش (المعلممات اللا اة) ماكتسب

الجنسٌة الع الٌة زمجت م امالده الصؽا المص الؽٌ بالؽٌن تبعا ل مالبالؽٌن بنا ًء على معلممات لا اة
يأن سنب الجنسٌة ٌيمل المتجنس م جمٌل اي اد اس ت مكل من دلل بنا ًء على جنسٌت اما اذا نصلت
الزمجة على الجنسٌة الع الٌة بيكل مستمل عن االساس الذي بنً علٌ الزمج جنسٌت مكذلن امالده البالؽٌن
يان السنب ٌمتد اذا مكذلن امالدهم البالؽٌن م امالده الصؽا الؽٌ بالؽٌن ألن ؼٌ بالؽٌن ٌنصلمن على
جنسٌ الع اق بالتبعٌة بسبب صؽ السن.
اما االسما من الجدٌ بالذك ان المي ل الع الً لم ٌنظم انكام اسما الجنسٌة مالمانمن الملؽى ان
ما جاء النك الى هذه االنكام يً ل ا مجلس لٌاده الثم ة المننل لم  666لسن 1980الذي تم الؽاؤه يً
المانمن الجدٌد المادة ( )17التً تنك على (ٌلؽى ل ا مجلس لٌاده الثم ة المننل لم  666لسن 1980
متعاد الجنسٌة الع الٌة لكل الع الً اسم ت عن الجنسٌة الع الٌة بممجب الم ا المذكم م جمٌل الم ا ات
الجاازة الصاد ة من مجلس لٌاده الثم ة المننل باذا اللصمك) ملد نظ دستم الع اق لعام 2005
اسما الجنسٌة عن الع الً بالمالدة (ألي سبب من االسباب المادة (/3/18أ) م اجاز سنب الجنسٌة عن
المتجنس باا يً الناالت المنصمك علٌاا سابما مهذا ٌعنً ان االسما مالسنب جااز بالنسبة للع الً
(كلم ؼٌ مفامم ) مال ٌجمز بالنسبة للع الً االصلً.

 .-3د.عبد ال سمل عبد ال ضا  ،المصد السابك  /ك.98
 -5د.عبد ال سمل عبد ال ضا  /المصد نفس  /ك .83
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(2)2

ثانٌاً :الفمدان االدا ي يمد ذهب المي ل الع الً يً المادة (  ) 10التً تنك (ٌنتفظ الع الً الذي ٌكتسب
جنسٌ اجنبٌ بجنسٌت الع الٌة ما لم ٌعلن تن ٌ عن تللٌ عن جنسٌت الع الٌة ) مهذا ٌعنً ان اكتساب
جنسٌ اجنبٌ ال ٌتتبع يمدان جنسٌت الع الٌة اي ال ٌمل االكتساب مالفمدان يً ملت ماند يٌيت

يً النك

 .1ان ٌكتسب ع الً مما ن اصلً ام مما ن ا ئ الجنسٌة األجنبٌة سماء دالل الع اق ام لا ج
مان النك جاال م لك منعتمد ان االكتساب يً الؽالب ٌتنمك بعد اإللامة المانمنٌة على ا ض دملة
اجنبٌة اي ان ٌكمن االلامة يً اللا ج كما ٌستمي ان ٌكتسب جنسٌ دملة ع بٌة ام ؼٌ ع بٌة الن
الممصمد بمص لل االجنبً هم ؼٌ الع الً الذي ٌيمل الع بً ماالجنبً يضال عن ذلن ال تمبل
تللً الع الً عن جنسٌت الع الٌة اذا لم ٌكتسب جنسٌة ال ى نتى ال ٌمل يً الالجنسٌة.
 .2ان ٌعلن تن ٌ ٌا ً تللٌ عن الجنسٌة الع الٌة مهذا ٌعنً ان ٌتمدم ب لب ٌص ح من لالل التنازل
ماالنسناب من الجنسٌة الع الٌة الى ممثلٌات الع الٌة يً اللا ج السفا ات يً الؽالب م ال ٌن بك
النك ممن ثم ال ٌفمد الع الً جنسٌت اعلنا يفمٌا ً عن التللً الن النك لاص ا ً على التللً
تن ٌ ٌا ً
 .3ممايمة مزٌ الداللٌة على لب التللً بعد انالت الٌ من اللا ج مهذا ٌعنً ان ال لب التن ٌ ي
بالتللً ال ٌفمد الع الً جنسٌت تلمااٌا ً اال بعد الت ان بالممايمة مٌفمد الجنسٌة الع الٌة من تا ٌخ
ممايمت المزٌ مٌعامل معامل االجنبً من هذا التا ٌخ.

21

بلالؾ المانمن الملؽً 3841اذ جاء يٌ (كل ع الً اكتسب يً دملة ال ى بالتٌا ه ٌفمد جنسٌت
الع الٌة من تا ٌخ اكتساب الجنسٌة األجنبٌة).
اما بالنسبة للم أة ان تكمن متمتعة بالجنسٌة الع الٌة نٌن انعماد الزماج -ان ٌكمن الزمج ؼٌ
ع الً الجنسٌة لنظة انعماد الزماج -ان ٌكمن عمد الزماج صنٌل م نايذ متام -ان تعلن تن ٌ ٌا عن تللٌ
للجنسٌة الع الٌة -ان تدلل الم أة الع الٌة المتزمجة من اجنبً ام من ع الً اكتسب جنسٌة اجنبٌة بعد
تا ٌخ الزماج يعالً يً جنسٌة زمجاا بالتٌا ها ألن ال تفمد جنسٌتاا مج د زماجاا ،استنادا للمادة  35من

1

دكتم علً عبد هللا علً االسدي /المصد السابك /ك 391 /مما بعدها -
دكتم عبد ال سمل عبد ال ضا  /المصد السابك  /ك  /99مما بعدها.
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لانمن  (5114اذا تزمجت الع الٌة من ؼٌ الع الً ماكتسبت جنسٌة زمجاا يأناا ال تفمد جنسٌتاا الع الٌة
ما لم تعلن تن ٌ ٌا تللٌاا عن الجنسٌة الع الٌة).

1

ثالثاً :لد ٌكمن يمدان الجنسٌة بالتبعٌة يمد ٌفمد اليلك جنسٌت تبعا ً لؽٌ ه كالزمجة م االمالد الصؽا ،
ان ٌفمد الع الً الجنسٌة الع الٌة ألي سبب من االسباب المنصمك علٌاا -ان ٌكمن المالد ثابت النسب
ألبن الع الً م ميك المانمن الع الً عند االب -ان ٌكمن الملد ؼٌ بالػ سن ال يد م ميك المانمن الع الً
نٌن يمد االب لجنسٌت الع الٌة.
بالنسبة للزمجة تفمد جنسٌتاا تبعا لزمجاا اال اذا اكتسبت الجنسٌة عن

ٌك زمجاا ماب لت

معامل تجنٌس الزمج بسبب الؽش مالتزمٌ الل أ يً هذه النالة تفمدها اٌضا تبعا ل اما بالنسبة لألمالد يان
تؽٌٌ جنسٌة االب ال ٌؤث يً جنسٌة من بلػ سن ال يد منام اال اذا كان لد اكتسب الجنسٌة تبعا ً لالب عن
ٌك الؽش مالتزمٌ مالل أ ميً الناالت االل ى يإن الملد الصؽٌ ٌفمد الجنسٌة تبعا لمالده لض م ة
اي اؾ االب على ت بٌت ماعالت نتى بلمغ سن ال يد متنك المادة (/ 14ثانٌا) من لانمن الجنسٌة النالً
اذا يمد الع الً الجنسٌة الع الٌة ٌفمدها تبعا لذلن امالده ؼٌ البالؽٌن سن ال يد م ٌجمز لام ان ٌست دما
الجنسٌة الع الٌة بنا ًء على

لبام يفً هذه الناالت التً ٌفمده يٌاا الع الً جنسٌت الع الٌة سماء كان

بإ ادت ام بلالؾ ا ادت ٌفمدها تبعا ً ل امالده الصؽا الذٌن لم ٌبلؽما سن ال يد تنمٌك لمبدأ مندة الجنسٌة
يً العاالة ملمنل ازدماج الجنسٌة اما امالده الكبا الذٌن بلؽما سن ال يد يال تتأث جنسٌتام الع الٌة اذا
يمدها مالدهم الع الً اال يً نال اب ال معامل تجنٌس االب بسبب الؽش مالتزمٌ مل ا.

1

د.ؼالب علً الدامدي م د.نسن دمحم الادامي  /مصد سابك  /ك  33مما بعدها
2
-د.عبد ال سمل عبد ال ضا  /المصد السابك  /ك  /91مما بعدها
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2

املبحث الثاني
االثار القانونية
املرتتبة على

اكتساب
اجلنسية
وفقدها
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املطلة االول :االثار القانىنٍة املرتتثة على اكتساب اجلنسٍة
ان اكتساب الجنسٌة مالتناق اليلك بالجنسٌة الع الٌة تملد اثا تنصب مباي ة على النٌاة
المانمنٌة لليلك مال ى على االل ٌن بالتبعٌة ل مللملمؾ على هذه االثا سنتنامل يً الف ل االمل االثا
المانمنٌة الف دٌة المت تبة على اكتساب الجنسٌة ميً الف ل الثانً االثا المانمنٌة الجماعٌة المت تبة على
اكتساب الجنسٌة.

الفرع االول  :االثار الق انونية الفردية المترتبة على اكتساب الجنسية
اْ اورعاب شعض جٕع١ح جد٠دج ٠سذثؾ تٙا لأ١ٔٛيا  ٚزٚد١يا ٚظ١اظي١ا تاٌدٌٚيح اٌريِٕ ٟذريٗ اٌجٕعي١ح
اٌجد٠دج ٠ٚى ٌٗ ْٛفٙ١ا ِا ٌّٛاؽٕٙ١ا ِٓ دمٛق ٍ٠ ٚرصَ تّا ٍ٠رصِ ْٛتٗ ِٓ اِٛز ػاِح ٚتّ١صاْ تؼغ اٌدٚي
س ذعا ٞٚاٌّرجٕط تّٛاؽٕٙ١ا اسطٍ ِٓ ٓ١١د١ب اٌرّرغ تاٌذمٛق استؼد فرسج ِؼٕ١ح ِيٓ اٌيصِٓ ٚدسِأيٗ ِيٓ
اٌذمٛق اٌعاطح تاٌّٛاؽٕ ٓ١اسطٍ ،1 ٓ١١اٌرجٕط ِٕ٘ ٛخ اسجٕث ٟاٌظيفح اٌٛؽٕ١يح ٌٚيرا ٠رسذية ػٍ١يٗ اػرثيازٖ
ِٓ اٌّٛاؽٕٚ ٓ١ػٍ٘ ٝرا إٌذٕ٠ ٛثغ ٟلاػدج ػاِح اْ ٠رعاِ ٜٚؼ ِٓ ُٙوافح إٌٛادٌٚ ٟىٓ ٠ساػ ٝاْ ذأطيً١
اسجٕث ٟذعرٍف اثازٖ ت ٓ١دٌٚيح ٚاخيس ٜفي ٟتؼيغ اٌيدٚي ذجؼٍيٗ في ٟدىيُ اٌّيٛاؽٕ ٓ١اسطيٍِ ٓ١١يٓ د١يب ِيا
٠رّرؼ ْٛتٗ ِٓ دمٛق ٚتؼغ اٌدٚي س ٠رعا ٜٚفِ ٗ١غ اٌّٛاؽٕ ٓ١اسطٍ.ٓ١١

2

ٚتإٌعثح ٌٍّشسع اٌؼسالٌ ٟعتب اليلك مكتسب الجنسٌة الع الٌة من اداء ٌمٌن االلالك
للجمام ٌة الع الٌة ميك المادة ( )8من لانمن الجنسٌة الع الٌة النايذ .

3

4

1

ؼالب علً الدامدي ،نسن الادامي  ،المصد السابك ،ك .311
2
د .يمس الدٌن المكٌل /مصد السابك /ك  316مما بعدها.
 -1نك المادة  9من لانمن 5114الجنسٌة (على كل يلك ؼٌ ع الً ٌمنل الجنسٌة الع الٌة ان ٌؤدي ٌمٌن االلالك للع اق امام مدٌ الجنسٌة
3
الملتك لالل ٌ 81مما ً من تا ٌخ تبلٌؽ مٌعتب اليلك ع الٌا من تا ٌخ اداا الٌمٌن االتٌة (السم باهلل.)............
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مالسؤال هل ٌتمتل الع الً المتجنس يم تجنس بعد اداء الٌمٌن بكاية النممق التً ٌتمتل باا
الم نً االصلً سماء نممق مدنٌة منممق سٌاسٌة ؟
يال جمل الى لانمن الجنسٌة النايذ  2006يٌمكن ان ٌتسامى المما ن ال ا ئ مل المما ن
االصلً يم االكتساب يً ا ا النممق المدنٌة دمن السٌاسٌة ماأللٌ ة ال ٌتمتل باا المما ن ال ا ئ اال
بعد انمضاء مدة معٌنة  ،يفً ا ا النممق المدنٌة يً لانمن الجنسٌة الع الٌة النايذ يمد سمل للمتجنس ضمنا
التمظؾ يً دماا الدملة ال سمٌة ميب ال سمٌة يم تجنس مهذا ما تيٌ الٌ ضمنا المادة ( )1/9التً
تنك على ان ٌتمتل ؼٌ الع الً الذي ٌنصل على الجنسٌة الع الٌة ب

ٌمة التجنس ميما لألنكام المماد

( )11/7/6/4من هذا المانمن يً النممق التً ٌتمتل باا الع الً اال استثنى مناا بمانمن لاك يمفامم هذه
الفم ة ٌيٌ الى نك التمظٌؾ من النممق التً ٌتسامى يٌاا المما ن االصلً مالمما ن ال ا ئ ،اال اذا
كانت الممانٌن اللاصة تمضً بؽٌ ذلن  ،اما يً ا ا النممق السٌاسٌة مايؽال المظااؾ مالمناصب العلٌا
يً الدملة يمد نظ علٌ تملً بعض المناصب يً الدملة ممناا منصب مزٌ عضم ب لمانً اال بعد
انمضاء عي سنمات االكتساب هً الجنسٌة الع الٌة مهذا ٌعنً ال ٌجمز ل الت يٌل لاذه المناصب مٌنك
ل االنتلاب م هذا ما نصت علٌ المادة ( )2/9مال ٌجمز لؽٌ الع الً الذي نصل على الجنسٌة الع الٌة
ٌك التجنس ميما ألنكام المماد ( )11/7/6/4من هذا المانمن ان ٌكمن مزٌ ا ام عضم يً هٌاة ب لمانٌ

ب

لبل مضً عي سنمات على تا ٌخ اكتساب مالجنسٌة الع الٌة.

1

ملد استثنى النك من هذا النكم المتجنس يً الجنسٌة الع الٌة ب

ٌمة المالدة المضاعفة منسب

نك المادة ان ٌنك لأللٌ تملً هذه المناصب لبل انمضاء عي سنمات مالدملة م اء ذلن الفت ة الالنمة
بالتجنس هً يت ة ٌبة ثانٌة تؤهل المتجنس على ننم ايضل للميا كة يً النٌاة العامة م تملً المناصب م
من ثم تنتفً العلة لدٌ نٌ

تنك المادة ( )5من لانمن الجنسٌة النايذ للمزٌ ان ٌعتب ع الٌا من ملد يً

الع اق مبلػ سن ال يد يٌ من اب ؼٌ ع الً مملمد يٌ اٌضا ً مكان ممٌما ً يٌ بصم ة معتادة عند مالدة
ملده بي

ان ٌمدم الملد لبا بمنن الجنسٌة الع الٌة اما مننة المي ل الع الً يان نظ على االلٌ

ايؽال بعض المناصب العلٌا يً الدملة مثل منصب اٌس جمام ٌة الع اق مناابٌ مهذا ما نصت علٌ

1
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المادة  39مال ٌجمز لؽٌ الع الً الذي ٌنصل على الجنسٌة الع الٌة ميما ألنكام المماد ()7/4/6/11من
المانمن ان ٌيؽل منصب اٌس جمام ٌة الع الً مناابٌ م نك النكم السابك استثناء من نصل على
الجنسٌة الع الٌة على اساس المادة ( )5من منل مكما اكد الدستم الع الً يً المادة ( )68نٌ

نصلت

نك تملً منصب اٌس الجمام ٌة الع الً بالمالدة من ابمٌن ع الٌٌن بالمالدة  .كما نظ دستم الع اق
على الع الً بالتجنس ان ٌيؽل منصب اٌس المز اء ألن ما ٌس ي من نكم على اٌس الجمام ٌة
منااب ٌج ي على منصب اٌس المز اء مبنسب المادة  77من الدستم مبالممابل اجازه لانمن الجنسٌة
النايذ يً المادة  10من مالمادة  18من الدستم تعدد الجنسٌة ،الى ان نظ علٌ تملً منصب امنً ام
سٌادي يٌل اال اذا تللى عن الجنسٌة االجنبٌة مهذا ما نصت علٌ المادة من لانمن الجنسٌة النايذ 9يم ة 4
ال ٌجمز للع الً الذي ٌنمل جنسٌة ال ى مكتسبة ان ٌتملى منصب سٌادٌا ام امنٌا يٌعا اال اذا تللى عن
تلن الجنسٌة.

(1)1

 .3د.عبد ال سمل عبد ال ضا  /المصد السابك  /ك.98مما بعدها.
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الفرع الثاني :االثار الق انونية الجماعية المترتبة على اكتساب الجنسية
ٌملد التجنس أثا ا لانمنٌة جماعٌة لد تصٌب الزمجة مامالده ٌتفامت بٌنام مفعمل هذه االثا
استنادا ً لمبدأ مندة الجنسٌة يً العاالة ممن عدم .
يالنسبة للزمجة :يبعض الدمل لد ت كت للزمجة ن ٌة االلتٌا يً االلتناق بجنسٌة زمجاا من
عدم يً نٌن لم تألذ دمل ال ى باذه المسلن  ،يبعض الدمل تلنك زمجة المتجنس تلمااٌا ً بالجنسٌة التً
ٌكتسباا زمجاا بمج د تجنس دمن لٌد ام ي

كما هم النال يً السمٌد مالن مٌ مالبن ٌن مايؽانستان،

مهنان دمل تلنك لمانٌناا زمجة المتجنس بجنسٌة زمجاا اذا لدمت لبا ً تن ٌ ٌا ً بذلن كما هم النال يً
ت كٌا مسم ٌا ملبنان ،مبعض لمانٌن الدمل تلنك زمجة المتجنس بجنسٌة زمجاا تبعا ً ل اذا كان لانمن دملة
الزمج االصلٌة التً ٌنسلخ من جنسٌتاا ٌفمدها الجنسٌة بسبب ذلن كما هم النال يً اٌ الٌا ،مهنان لمانٌن
بعض الدمل تلنك الزمجة بجنسٌة زمجاا اذا لم تعلن انتفاظاا بجنسٌتاا االصلٌة لالل مدة معٌنة بعد
تجنس زمجاا كما هم النال يً كل من السعمدٌة م ممانٌا  ،ملد ال تلنك لمانٌن بعض الدمل زمجة
المتجنس تبعا ً ل بتاتا ً كما يً بلجٌكا مبلؽا ٌا مالٌمنان متمنس.

1

ممن االتفالٌات التً باستماللٌة الزمجة يً ام جنسٌاا  ،مملؾ اتفالٌة جنسٌة النساء المتزمجات
لعام  1957تيٌ الى ان تؽٌٌ الزمج ٌجب ان ال ٌؤث يً جنسٌة الزمجة ماٌضا ً اتفالٌة سٌدام لعام
1979المضاء على جمٌل ايكال التمٌٌز ضد الم أة.

2

اما مملؾ المي ل الع الً يً لانمن لم  42لسنة 1924الملؽً كان ٌألذ االتجاه
التملٌدي بتأث جنسٌة الزمجة بتؽٌٌ جنسٌة زمجاا ام اكتساب جنسٌة ال ى ،اما لانمن لم  43لسنة
 1963تجسد الن ٌة للم أة يً هذا المجال مدمن ان تنمل جنسٌتاا بتعٌٌ زمجاا ،اال ان المما سة العملٌة
مل ا ات مجلس لٌادة الثم ة المننل ممناا الم ا

لم  180لسنة  1980كانت تمٌل لالتجاه التملٌدي ،

1

د.ؼالب الداممدي ،د .نسن الاادي ،المصد السابك ،ك .312
2
د.عبد ال سمل عبد ال ضا االسدي  ،المصد السابك،ك.91
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ميً ظل لانمن الجنسٌة النايذ  26لسنة  2006اعت ؾ المي ل الع الً للم آة باالستماللٌة م ن ٌتاا يً
ام جنسٌتاا اذ علك المي ل الع الً تؽٌٌ الزمجة الع الٌة المتزمجة من ؼٌ الع الً لجنسٌتاا على
ا ادتاا يً التللً عناا بنسب المادة ( )12من لانمن الجنسٌة النايذ مالذي ٌنك على (اذا تزمجت الم أة
الع الٌة من اجنبً ماكتسب جنسٌة زمجاا يأناا ال تفمد جنسٌتاا الع الٌة ما لم تلعن تن ٌ ٌا ً تللٌاا عن
الجنسٌة الع الٌة ).

1

اما بالنسبة لألمالد البالؽٌن يً المملؾ السااد مال اجل ت تب عالمٌا يً الفم مالتي ٌل ٌذهب لعبدم
تبأثٌ الجنسببٌة االب يبٌام يببً ظببل االكتسباب مالفمببدان امبا االمالد الؽٌب بببالؽٌن نٌب ٌلنببك االمالد بالتبعٌببة
بجنسٌة االب اذا اكتسب الجنسٌة الع الٌة النام اكث ناجة عاٌبة مت بٌبة مااليب اؾ مبن االب ،اذا اكتسبب
ؼٌ الع الً الجنسٌة الع الٌة ٌصبل مالده ؼٌ البالؽٌن سن ال يبد عب الٌٌن يب
يً الع اق.

2

1

.د.عبد ال سمل عبد ال ضا  /المصد السابك  /ك.91
2
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ان ٌكمنبما ممٌمبٌن معب

المطلب الثاني :االثار الق انونية المترتبة على فقد الجنسية العراقية
٠رسذة ػٍ ٝفمد اٌجٕع١ح اٌؼسال١ح اثاز لأ١ٔٛح فسد٠ح ٌظسف اٌشعض ذاذٗ  ٚاثاز لأ١ٔٛح جّاػ١ح ذظ١ة افساد
اظسذٗٚ 1.تٕاء ػٍ ٝذٌه ظٕرٕاٚي تذب اسثاز اٌمأ١ٔٛح اٌفسد٠ح اٌّرسذثح ػٍ ٝفمد اٌجٕع١ح ف ٟاٌفسع اسٚي
ٚاسثاز اٌمأ١ٔٛح اٌجّاػ١ح اٌّرسذثح ػٍ ٝفمد اٌجٕع١ح ف ٟاٌفسع اٌثأٟ

الفرع االول :اآلثار الق انونية الفردية المترتبة على فقدان الجنسية
تؼد فمداْ اٌشعض جٕع١رٗ اٌٛؽٕ١ح ٠ؼاًِ ِؼاٍِح اسجٕث ٟػٍِ ٝعر ٜٛاٌذمٛق اٌّدٔ١ح ٚاٌع١اظ١ح
ٚأرماٌٗ  ٚدسورٗ ػثس اٌذدٚد اٌد١ٌٚح ف١عؼغ ٌقجساءاخ ٚدخٛي اسجٕثٚ ٟشٚجرٗ ٚالاِرٗ تإٌعثح ٌٍدٌٚح
اٌر ٟواْ ٠ذًّ جٕع١رٙا  ،ف ٛٙاِا اْ ٠ؼاًِ ِؼاٍِح اجٕث ٟتشىً ِطٍك تإٌعثح ٌجّ١غ اٌدٚي اٌؼاٌُ ف ٟاٌذاٌح
اٌر٠ ٟرىِٕٙ ْٛا ػدَ اٌجٕع١ح تؼد اٌفمداْ ٚ ،اوثس ِا ٠رؼسع ٌٙرٖ اٌذاٌح ِٓ اظمطد ػٓ اٌجٕع١ح ٌرا ٠ذب
اٌفمٗ ػٍ ٝػسٚزج ذفاد ٞاسظماؽ ٚذمٍ ً١اثازٖ فمد ٠ؼاًِ فالد اٌجٕع١ح ِؼاٍِٗ اسجٕث ٟتشىً ٔعث ٟتإٌعثح
ٌٍدٌٚح اٌر٠ ٟذًّ جٕع١رٙا  ٚوّا ٠عؼغ اسجٕث ٟف ٟوً اسدٛاي اجساءاخ ظّح اٌدخٛي ٚاسذْ اسلاِح ،اذا
واْ ٍّ٠ه ػماز لثً اٌفمداْ ٚاطثخ اجٕث١ا تؼد ذٌه ٠جة ػٍ ٗ١ت١ؼٗ زػاء ا ٚلؼاءٚ ،اذا واْ ِٛظفا ٠رُ
أٙاء خدِاذٗ سٔٗ فمد شسؽ ِٓ شسٚؽٙا ٠ ٛ٘ٚذًّ جٕع١ح اٌدٌٚح ٚ ،اذا وأد ِرماػدا ٛ٠لف طسف
ِعرذماذٗ اٌرماػد٠ح ٚوً ذٍه اٌرثؼاخ اٌّرسذة ػٍ ٝفمداْ اٌجٕع١ح ذأذ ٟتؼد ذسل ٓ١ل١دٖ ف ٟظجً اسدٛاي
اٌّدٔ١ح ٚظذة ٚث١مح اٌجٕع١حٚ ،س ٠جٛش ٌفالد اٌجٕع١ح تؼد ذٌه ِّازظح اٌّ ٓٙا ٚاسػّاي اس تؼد اخر ِٛافمح
اٌعٍطاخ اٌّعرظح ف ٟاٌدٌٚح ٚ ،ف ٟاٌؼساق ذّٕخ ذٍه اٌّٛافماخ ٚشازج اٌؼًّ ٚاٌشؤ ْٚاسجرّاػ١ح ػٓ
ؽس٠ك اٌدٚائس ذاخ اٌؼقلحٚ ،س ٠جٛش اسلاِح اوثس ِٓ اٌّدج اٌّذددج ف ٟلساز فمداْ اٌجٕع١ح ا ٚاٌٛازدج فٟ
جٛاش ظفسٖ اذا دخً اٌدٌٚح تؼد فمداْ جٕع١رٙا ٠ٚ ،رسذة ػٍ ٝذجاٚشٖ ِدج اسلاِح اجساءاخ اٌغساِح استؼاد،
ف ٟازاػ ٟاٌدٌٚح دفغ تؼغ اٌسظ َٛوّاْ س ذردخً اٌد ٌٗٚتؼد فمداْ اٌشعض جٕع١رٙا ف ٟدّا٠ح دتٍِٛاظ١ا
ف ٟاٌعازج اٌ ٝأمطاع اذظاٌٗ تٙا ّ٠ ٚ ،ىٓ ذعٍ ّٗ١ػٕد ازذىاتٗ جسّ٠ح اٌ ٝاٌدٌٚح ؽاٌثح تٗ اذا وأد ٕ٘ان
اذفال١ح ت ٓ١دٌٚح الاِرٗ ٚذٍه اٌدٌٚح ذمؼ ٟترعٍ ُ١اٌّجسِ ،ٓ١وّاْ ٠جٛش ٌدٌٚح الاِرٗ ؽسدٖ ا ٚاتؼادٖ اذا خً
تمٛاػد إٌظاَ ٚاسِٓ.

2

1

د.علً عبد العالً االسدي  /المصد السابك  /ك.391
2
عبد ال سمل عبد ال ضا  /المصد السابك  /ك85

27

فمد ٠رسذة ػٍ ٝفمد اٌجٕع ٗ١اثاز لأ ٗ١ٔٛفسد٠ح لاػدج ف ٟذاخ اٌشعض ذرّثً ف ٟػدج اش١اء ػٓ اٌدٌٚح
 ِٓٚثُ ٠طثك ف ٟشأٗ ٠ٚطثك اسجٕث ِٓ ٟادىاَ خاطح تاٌدخٛي الاِٗ ٚاٌعسٚج ِٓ الٍ ُ١اٌدٚ ٌٗٚس ٠ؼرسف
ٌٗ تاٌذمٛق اس تاٌمدز اٌر٠ ٞعّخ ٌقجأة ٚس ٍ٠رصَ اسٌرصاِاخ اٌٍّماج ػٍ ٝػاذك اٌٛؽٕ ِٓٚ ٓ١١ذاز٠خ فمد
اٌجٕع١ح اٌٛؽٕ١ح ،وّا ّ٠ذ ٝل١دٖ ِٓ ظجً اسدٛاي اٌّدٔ١ح و ٗٔٛاجٕث ٟػٓ اٌثقد ٚ .اذا لاَ اٌشعض اٌر ٞفمد
اٌجٕع١ح اٌؼسال١ح تأػّاي ِٓ شأٔٙا اسخقي تاألِٓ ٚإٌظاَ فٍٛش٠س اٌداخٍ١ح اطدز لسازٖ تأتؼادٖ ػٓ اٌؼساق
تؼد ذٌه ٠ظدز دىُ ٔٙائٌٍّ ٟذىّح اٌّعرظح ذؼّٓ تأتؼادٖ ػٓ اٌؼساق ٚذٌه اظرٕادا اٌ ٝاٌّادج ِٓ 27
لأ ْٛالاِٗ اسجأة زلُ (ٌ )229عٕٗ  2:89اٌّؼدي  .1وّا ٠جٛش ٌٛش٠س اٌداخٍ١ح اْ ٠ظدز لساز تؼد
اٌشعض اٌر ٞفمد اٌجٕع١ح اٌؼسال١ح ٚاطثخ اجٕث١ا اذا اثثد ػدَ اِىأ١رٗ اٌّاٌ١ح اٌؼ١ش ف ٟاٌؼساق خقي ِدج
تماء فٚ ٗ١اذا اثثد ٚجٛد ظثة ّٕ٠غ ِٓ الاِرٗ ف ٟاٌؼساق ٠رؼٍك تاٌظذح ا ٚاٌعقِح اٌؼاِح اٚ ٚا٢داب اٌؼاِح
()4

ٌقلرظاد اٌم ٚ ،ِٟٛاذا ثثد تأٗ ِذى َٛػٍ ٗ١خازج اٌؼساق ف ٟجسّ٠ح ٠جٛش ذعٍ ِٓ ّٗ١اجٍٙا .

ٚو يرٌه ذعؼييغ اٌصٚج يح ػٕييد دخٌٙٛييا  ٚالاِرٙييا  ٚخسٚجٙييا فيي ٟالٍيي ُ١اٌدٌٚييح ٌمييأ ْٛاسلاِييح اٌعاطييح
تاألجأة  )4(.فمد اٌجٕع ٗ١تعثة ػٛدٖ اٌّرجٕط تٙا اٌجٕع١ح اسطٍ١ح ِٚم ُ١ف ٟاٌعازج ٔيض اٌّيادٖ (ِ )26يٓ
لأ ْٛاٌجٕع ٗ١اٌؼسال ٗ١زلُ (ٌ )57عٕح  2::0ػٍ ٝاٌٛش٠س ظذة اٌجٕع١ح اٌؼسال١ح ػٓ اسجٕثي ٟاٌير ٞذعيثثٙا
اذا ػاد اٌ ٝجٕع١رٙا اسطٍ١ح ِ ٛ٘ٚم ُ١خازج اٌؼساق تّٛجة ٘يرٖ اٌيٕض س ذعيذة اٌجٕعي١ح اٌؼسال١يٗ اس ِيٓ
اٌٛؽٕ ٟاٌطازئ )5(.ا ٞاٌّرجٕط اٌر٠ ٞذًّ جٕع١رٙا اسطٍ١ح اٌر ٟواْ ػٍٙ١ا لثيً اورعياتٗ اٌجٕعي١ح اٌؼسال١يح
د ْٚاٌٛؽٕ ٟاسطٍ ٚ ٟظذة اٌجٕع١ح اٌؼسال١ح ف٘ ٟرٖ اٌذاٌح ٠أذ ٟػماتا  ،ويرٌه ٠شيرسؽ اْ ٠مثيً اٌجٕعي١ح اٚ
ِميي ُ١خييازج اٌؼييساق سْ اإللاِييح خييازج اٌؼييساق .ذييسد تطث١ؼييٗ اٌذيياي تؼييدَ زيثرييٗ فيي ٟاٌثميياء فيي ٟاٌّجرّييغ
اٌؼسال.ٟ

( 2 )6

 -3تتضمن المادة ( ) 38من لانمن الامة االجانب الع الً على ان للمزٌ ام من ٌلمل ان ٌم
ملتصة ٌتضمن باالبعاد من ا اضً الجمام ٌة.
-5ملد صد لانمن الامة االجانب لم 94لسنة .5139
 -1ؼالب الداممدي  /المصد السابك  /ك 398م ما بعدها.
 -6د .ؼالب الداممدي  /المصد نفس .94 /
 -2د.ممدمح عبد الك ٌم نايظ  /المانمن الدملً اللاك  /ك.359
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ابعاد االجنبً الذي صد علٌ نكم ناااً من منكم

1

مالماعدة ان اكتساب الجنسٌة ال اث لاا على الماضً اي ان اليلك ال ٌستعٌن انكام المانمن الذي
دلل يً جنسٌت اال بعد دلمل مناا مال تلنم انكام لانمن جنسٌت السابمة اال سمم اا عن م السبب يً ذلن
ان اليلك يً نالة تؽٌٌ جنسٌت ٌنتمل يً سٌادة لانمن الى سٌادة ال ى يال ٌصل ان ٌكمن تنت سٌادة
لانمنٌن يً ملت ماند يام مع بٌن المانمنٌن ان اجنبً نتى ٌكتسب الجنسٌة الجدٌدة مهم م نً نتى ٌفمد
الجنسٌة السابمة اال ان هذه الماعدة ال تمثل اآلثا المت تبة على اليلك سبب عممد من التزامات التً اتاها
تنت ظل المانمن الذي يمد الجنسٌة مال على الدعامي مال على النممق ان لانمن هذه الجنسٌة هم الذي ٌنكم
اثا هذه العممد بعد نصمل على الجنسٌة الجدٌدة مهذا اجاء نك المانمن الع الً ( )34ان الع الً الذي
ٌفمد الجنسٌة الع الٌة ال ٌب أ علٌ الماجبات الناياة عما اتاه لبل يمدان الجنسٌة الع الٌة.

1

ماذا مات يً الع اق ملا ج ال ٌمكن دين جثت يٌ اال بعد ديل سم ميبك المبادة ( ) 9لبانمن نمبل
الجنااز لم ( )52لسن .1967

2

1

المادة  34من لانمن الجنسٌة النايذ لم  54لسنة .5114
2
.د .ؼالب علً الدامدي  ،د .نسن الادامي ،المصد السابك ،ك .341
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الفرع الثانً  :االثار القانىنٍة اجلواعٍة املرتتثة على الفقداى
تتعدى اثا يمدان يلك ما لجنسٌت الى اي اد اس ت من زمجت مامالده بالنسبة للزمجة بعد
كانت جنسٌتاا تتبل لفمدان زمجاا جنسٌت يً ظل االتجاه التملٌدي اصبنت يً الملت الناض ٌممل االتجاه
تستمل يً ام جنسٌتاا كما يً االلتصاد تاللن يً الفمدان ياذا يمدت زمجاا جنسٌت يال تفمد

الندٌ

جنسٌتاا بالتبعٌة ان ما ٌتملؾ يمداناا جنسٌتاا على ا ادتاا يان يان ا ادت البماء علٌاا تنتفظ باا ماذا
ا ادت التللً عناا مالدلمل يً جنسٌة زمجاا يٌمل بأث ذلن الفمدان ملد كان مملؾ المي ل الع الً
مكذلن اكث التي ٌعات يً هذا االتجاه.

1

اما بالنسبة لألمالد يتف ق يً النكم بٌن البالؽٌن يال تأثٌ لفمدان االب جنسٌت على جنسٌتام يام
ٌستملمن بأم جنسٌتام امتالكام ا ادة مستملة عن ا ادة االب ماهلٌة تمكنام من التص ؾ المستمل  ،اما يً
ا ا االمالد ؼٌ البالؽٌن ياؤالء ٌفمدمن الجنسٌة تبعا لفمدان االبن جنسٌت ميً اكث االنٌان ٌتأث االمالد
ؼٌ البالؽٌن اذا كانما ٌمٌممن مل االب ،مهنالن نالة ماندة من الفمدان تس ي بنك جمٌل اي اد العاالة من
زمجة مامالد البالؽٌن مؼٌ البالؽٌن هً نالة الفمدان بسبب النصمل على الجنسٌة بنا ًء على المال كاذبة ام
بٌانات ام معلممات مزم ة ياذا نصل يلك على الجنسٌة عن هذا ال ٌك مدلل مع بنا ًء على جنسٌت
اي اد اس ت جمٌعا ً ،ياذا يمدها االب بسب النصمل علٌاا باذه ال ٌم ٌفمدها تبعا ً ل كل من دلل مع  ،اما
الذٌن لم ٌدللمن مع بسبب الؽش مانما نصلما علٌاا بسبب صنٌل ممعلممات نمٌمٌ يال ٌتأث من بفمدان
االب جنسٌت مان كانما ؼٌ بالؽٌن.

32

تنك المادة ( )١٤يم ة ( )٢من لانمن الجنسٌة النايذ( اذا يمد ع الً الجنسٌة الع الٌة ٌفمدها تبعا
لذلن امالده ؼٌ البالؽٌن سن ال يد م ٌجمز ان ٌست دما الجنسٌة الع الٌة بناء على لبام اذا اعادما للع اق
مالامما يٌ سنة ماندة مٌعتب من ع الٌٌن من تا ٌخ عمدتام ،مال ٌستفاد من نكم هذا البند امالد الع الٌٌن
الذٌن ازالت عنام الجنسٌة الع الٌة بممجب انكام المانمن لم 1لسنة  1950م المانمن لم 12لسنة
3

)1951

1

عبد ال سمل عبد ال ضا  /المصد السابك .81 /
2
عبد ال سمل عبد ال ضا  /المصد نفس 81 /
 -1نك المادة ( )١٤يم ة ( )٢من لانمن الجنسٌة الع الٌة لم ( )٢٢لسنة ٢٠٠٢
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اخلامتة:
يً لتام البن تمصلنا الى عدة نتاا اهماا

النتائج :
 .3نك المي ل الع الً جماز كسب الجنسٌة بالتجنس يً المادة  4من لانمن الجنسٌة .5114
 .5لمد استثنى المي ل الع الً الفلس ٌنً من اكتساب الجنسٌة بالتجنس ضمانا لعمدتام للبلدهم.
 .1ال ٌجمز للع الً الذي ٌنمل جنسٌة ال ى مكتسبة ان ٌتملى منصبا سٌاسٌا ام امنٌا يٌعا اال اذا
تللى عن تلن الجنسٌة.
 .6لانمن الجنسٌة النايذ  2006يٌمكن ان ٌتسامى المما ن ال ا ئ مل المما ن االصلً يم
االكتساب يً ا ا النممق المدنٌة.
 .2اما يً ا ا النممق السٌاسٌة مايؽال المظااؾ مالمناصب العلٌا يً الدملة يمد نظ علٌ تملً
بعض المناصب يً الدملة ممناا منصب مزٌ عضم ب لمانً اال بعد انمضاء عي سنمات
االكتساب هً الجنسٌة الع الٌة.
 .4ندد المانمن النايذ لسنة  5114يً المادة التاسعة من النممق التً ال ٌتمتل باا المتجنس اال بعد
م م مدة معٌنة مستثنٌا ً من ذلن الميممل بنكم المادة اللامسة (المالدة المضاعفة) من نٌ

ال

ٌت لب من ان ٌتعاد هذه المدة المتمتل بتلن النممق.
 .9لد ام د المي ل النالً يً المادة ال ابعة عي من نكم التجنس بالتبعٌة ممٌدا هذا النكم بض م ة
الامة االبناء الصؽا مل مالدهم يً الع اق لصنة تجنسام مهذا لالؾ المنا المانمن الملؽً لسنة
.3841
 .9يمدان الجنسٌة الع الٌة ٌكمن اما ا ادي ام ال ا ادي ام تبعً.
 .8اع ى المي ل الع الً من يمد الجنسٌة الع الٌة النك يً است دادها م ه ماند يم .
.31

لفالد الجنسٌة النك يً است دادها اذا عاد الى الع اق م بصم ة مي معة م الامة لمدة ال
تمل عن سنة ماندة.

31

تمتد اثا اكتساب الجنسٌة الى االمالد الصؽا الؽٌ بالؽٌن سن ال يد باكتساب الجنسٌة ام

.33
يمدها.
.35

ال ٌتأث االمالد البالؽٌن بتؽٌٌ جنسٌة االب باالكتساب ام الفمدان اال يً نالة ماندة اذا

اكتسبما الجنسٌة تبعا ً لمالدهم بنا ًء على معلممات لا اة ام بنا ًء على ؼش.
.31

الزمجة ميك المانمن الع الً النايذ ن ة يً ام جنسٌاا ال تتأث بتؽٌٌ جنسٌة زمجاا اال
يً نالة ماندة اذا اكتسبت الجنسٌة تبعا لزمجاا مكان نصمل على الجنسٌة بنا ًء على معلممات

لا اة ام بنا ًء على ؼش.
.36

اذا يمد المالد الجنسٌة الع الٌة سبب الؽش التزمٌ ام الل أ ال ٌست ٌل است دادها امالدها

الصؽا الذٌن يمدما جنسٌتام الع الٌة.
.32

لم ٌجز المي ل الع الً بسنب الجنسٌة عن الع الً بالمالدة من جنسٌت الع الٌة استنادا

الى مفامم الملالفة للمادة ( )32من لانمن الجنسٌة النايذ التً اجازت سنب الجنسٌة الع الٌة عن
المتجنس (المما ن ال ا ئ ) مناا مذلن ناالت معٌنة.
.34

ان الع الً المتجنس الذي ٌفمد الجنسٌة الع الٌة ال ٌب أ بذلن مما ٌت تب علٌ من ماجبات
الناياة عما اتاه لبل يمدان جنسٌت الع الٌة استنادا للمادة  34من المانمن النايذ.5114

واخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني
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