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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من

نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منا 
رجال كثيرا ونساًء واتقوا اهلل الذي تساءلون 

 به واالرحام ان اهلل كان عليكم رقيبا 
 [1 ايت :نساءالسىرة  ]
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 االهداء 

 الـــــى 

 بعمرهما ....روحّي والدي الذين اضاءا لي طريق العمم مد اهلل 

 الـــى اساتذتي , وكل من عممني حرفًا فصرت له بعممي عبدا...

 اهدي هذا البحث 
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 شكر وامتنان

 الحمد والشكر هلل اوال واخرا....

اقدم شكري وامتناني الى جميع من اعانوني وساعدوني في اخراج هذا 
البحث بفضمهم وجهدهم عمى اآلراء القيمة التي ابدوها لي وخصوصا 

 مشرف البحث 

والى الهيئة التدريسية في القسم عموما , وراجيا من اهلل ان اكون قد 
اكون اصبت اكثر مما اخطأت وان يستفاد مما بذلت من جهود , امال ان 
قد اعطيت الموضوع بعض حقه , واسأل اهلل ان يعممنا ما ينفعنا , 

 وينفعنا بما عممنا. 

 واهلل ولي التوفيق
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 اقــــــرار المشرف 

اشهد ان اعداد هذا البحث الموسوم )الحق في الجنسية( قد جرى تحت 
اشرافي في كمية القانون والعموم السياسية/ جامعة ديالى وهو جزء من 

 متطمبات نيل شهادة البكالوريوس في القانون .

 

 

 المشرف
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 مقــدمة 

يشمل القانون الدولي الخاص في مفيومو الواسع الى جانب القواعد القانونية المنظمة 
لممارسة الحقوق والحماية القضائية ليا عمى المستوى الدولي, القواعد القانونية 

حقوق من عدمو وىي القواعد التي يكرس القانون المحددة لمن لو الحق في التمتع بال
الدولي الخاص مبحث مستقل لدراستيا يعرف اكاديميا بمبحث الجنسية فمن زاوية 
تعد الجنسية ضابطا من اىم ضوابط االسناد في مسائل االحوال الشخصية في 
العديد من االنظمة القانونية ومن زاوية اخرى تعتبر الجنسية ضابطا عاما لتحديد 

المنطوية عمى االختصاص القضائي الدولي لممحاكم الوطنية بنظر المنازعات 
عنصر اجنبي اذا كان المدعى عميو يتمتع بالجنسية الوطنية ولدراستو مادة الجنسية 
اىمية قصوى بوصفيا المعيار الذي يرجع اليو لمتميز بين الوطني واالجنبي لما ليذا 

من الثابت ان المركز القانوني لموطني يختمف  التميز من اثار قانونية ىامو اذا انو
سواء عمى الصعيد الداخمي او عمى  لألجنبياختالفا ممحوظا عن المركز القانوني 

 الصعيد الدولي.

فعمى الصعيد الداخمي نجد ان الوطني يتمتع بمجموعة من المزايا والحقوق ال يتمتع 
اب وحق الترشيح لممجالس بيا االجنبي كأصل عام. فالحقوق السياسية كحق االنتخ

النيابية وتقمد الوظائف الرئيسية في الدولة حقوق قاصرة عمى الوطنيين دون 
 االجانب.

كذلك فأن ىناك بعض الحقوق المدنية كحق تممك العقارات واالراضي الزراعية, 
حقوق يتمتع بيا الوطني دون االجنبي وحتى في الفروض النادرة الذي يتمتع فييا 

سمطة يتمتع بيا في ضوء شروط تحكمية ل ببعض من ىذه الحقوق فانوىذا االخير 
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ازائيا سمطة تقديرية مطمقة. كذلك فأن الوطني دون االجنبي تفرض عميو  االدارة
 مجموعة من االلتزامات من اىميا االلتزام بأداء الخدمة العسكرية. 

الصعيد الدولي. وتبرز اىمية التميز بين الوطني واالجنبي في اوضح صورىا عمى 
فالوطني يتمتع بحماية دولتو اينما وجد ويترتب عمى ذلك ان تسارع الدولة التي 
ينتمي الييا في حالو ما اذا الحق بو ضرر بالتدخل دبموماسيا لدى الدولة المسؤولة 
لمحصول عمى التعويض المناسب. كما ليا ان تتبنى شكوى الوطني المضرور وىذه 

انون الدولي العام لموطني والتي تقوم الدولة المعنية بممارستيا الحماية التي يقررىا ق
 امر ال يتمتع بو سوى الوطني اي ما كان محل اقامتو.

كذلك ال تقتصر اىمية التميز بين الوطني واالجنبي عمى الصعيد الدولي عمى فكرة 
ة في الحماية الدبموماسية بل ليذا التمييز اىمية قصوى بصدد سمطة تتمتع بيا الدول

مواجية االجنبي دون الوطني ونقصد بذلك حق الدولة في االبعاد بالنسبة لألجانب 
 التزاميا باستقبال رعاياىا اذا ما تم استبعادىم من اقميم دولة اجنبية.

فاذا ما اتضحت اىمية الجنسية بوصفيا المعيار الذي يتم بمقتضاىا التوزيع القانوني 
دا حصة كل دولة من االفراد الذين يكونون ركن بين الدول محد لألفراد والجغرافي

الشعب فييا فانو يمكن لنا ان نعرفيا بانيا: الرابطة القانونية والسياسية التي تفيد 
 اندماج الفرد في عنصر السكان بوصفو من العناصر المكونة لمدولة لذاتيا. 
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 المبحث االول 

 ماهيه الحق في الجنسية 

 المطمب االول 

 الجنسيةتعريف 

ن الجنسية بشكل عام تعني تمك الرابطة القانونية السياسية بين الفرد والدولة تنسب ا
كل فرد لمدولة التي ينتمي الييا وتسبغ عميو صبغة المواطن لتمك الدولة وتنشأ عنيا 

 . (1)حقوق وواجبات متقاسمة

 التعريفات التي اعطاىا الفقو لمجنسية الى اتجاىين اساسيين :تنقسم   -

االتجاه االول يشمل التعريفات التي تركز عمى الجنسية بوصفيا رابطة بين الفرد 
 والدولة 

 االتجاه الثاني وىو يرى ان الجنسية صفة تمحق بالشخص 

اواًل: الجنسية كرابطة بين الفرد والدولة/ بمعنى جانب من الفقو بتحديد طبيعة 
سياسية او تجمع بين الوطن الجنسية فوصفيا بانيا رابطة ذات طبيعة قانونية او 

 القانوني والسياسي معا

انونية: يميل جانب من الفقو المصادر الى تعريف الجنسية الجنسية كرابطة ق -1
 .(2)عمى اعتبار انيا رابطة قانونية تصل بين الفرد والدولة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسين اليداوي, الجنسية ومركز االجانب واحكاميا في القانون العراقي, الجزء االول,  د. .1
 .11, ص1966طبعة االرشاد, بغداد, 

طبعة اوكا, منشورات  نسية ومركز االجانب,ا.د. حفيظة السيد الحداد, الموجز في الج  .2
 .16, ص2005بيروت, لبنان,  الجمبي الحقوقية,
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الجنسية كرابطة سياسية: يميل جانب من الفقو الى التركيز عمى الجانب  -2
السياسي في الجنسية فيعرفيا عمى لنيا الرابطة السياسية التي بمقتضاىا 

 ن الدول.يصبح الفرد عنصرا من العناصر المكونة لدولة م
الى تعريف الجنسية  الجنسية كرابطة قانونية وسياسية: يميل جانب من الفقو -3

 ألنياعمى انيا رابطة سياسية وقانونية في ّان واحد , فيي رابطة سياسية 
تربط الفرد بوحدة سياسية وىي الدولة مبناىا سيطرة الدولة وسيادتيا في تحديد 

تحكميا قاعدة قانونية  ألنياركن من اركانيا ىو شعبيا , وىي رابطة قانونية 
 وتترتب عمييا اثار قانونية.

 ثانيا: الجنسية عمى اعتبار انيا صفة او حالة تمحق الفرد .

ية عمى اعتبارىا انيا صفة تمحق الفرد اال انو يمكن ينظر جانب من الفقو الى الجنس
 التفرقة بين اتجاىين :

و  Bourlاالتجاه االول : ويمثل ىذا االتجاه في فرنسا االستاذان الفرنسيان 
loussouarn  ويعرفان الجنسية بانيا صفة الفرد تصمو بالدولة بالنسبة لمروابط ,

بط الفرد بدولة معينة والتي يعد عنصرا من ذات الطبيعية القانونية والسياسية التي تر 
 العناصر المكونة ليا.

, ويعرف الجنسية Pierremayerثمو في فرنسا االستاذ االتجاه الثاني : والذي يم
بانيا الصفة التي تمحق الفرد وتخول لمدولة المانحة لمجنسية والية شخصية عمى الفرد 

 .(1)خرىالمتمقي لمجنسية تحتج بيا في مواجية الدول اال

وىناك اتجاه اخر في الفقو يعرف الجنسية بانيا نظام قانوني تضعو الدولة لتحدد بو 
 . (2)ركن الشعب فييا ويكتسب عن طريقو الفرد صفو تفيد انتسابو الييا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 16ا.د. حفيظة السيد الحداد, الموجز في الجنسية ومركز االجانب, مصدر سابق, ص .1
الدكتور صالح الدين جمال الدين, القانون الدولي الخاص, الكتاب الثاني, الجنسية,  .2

 . 17, ص2009
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 يبصر بأن لفكرة الجنسية جانبان :وتعريف الجنسية عمى ىذا النحو 

ينظر فيو الى من لو الحق في انشاء نظام الجنسية ويبرز كونيا اوليما: عضوي: 
نظاما قانونيا يضعو المشرع اي انيا ليست نظاما تعاقديا, ومن ثم يبرز حالة دور 

 المخاطبين بأحكامو في انشاء تمك االحكام.

والثاني: وظيفي: ينظر فيو الى تأثير الجنسية عمى المركز القانوني لممخاطب 
 بأحكاميا .

كذلك  وباعتبارىاتفيد انتمائو الى الدولة وعضويتو في شعبيا. الجنسية صفة في ف
بيا المركز القانوني  يتأثرتظير اىميتيا بالنسبة لمن يتمتع بيا , فيي تصفو او حالة 

لمفرد في القانون الدولي العام باعتبارىا معيار تحديد انتماؤه السياسي الى احد 
بيا المركز القانوني لمفرد في القانون الداخمي  ويتأثراشخاص القانون العام, 

باعتبارىا معيار تحديد حقوقو وحرياتو العامة والخاصة في الدولة التي ينتمي الييا 
 بالنظر الى انو يحمل الصفة الوطنية.

ليس ىذا فحسب بل ان ىذا المفيوم لمجنسية يبرز انو صفة تنبثق عن شعور نفسي 
نتماء ليس سياسيا وحسب بل لجنسية اذ تفيد روح االوروحي تجسده وتدل عميو , فا

 .(1)روحيا وعاطفيا انتماءً 

وال شكل ان ىذا االنتماء الروحي والعاطفي يؤكده المفيوم االجتماعي لمجنسية اذ ان 
ىذا الشعور النفسي ال ينشأ اال عن وجود ارتباط اجتماعي قبل االرتباط القانوني 

  (2)ذي يعيش فيووالسياسي بين الفرد والمجتمع ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدكتور صالح الدين جمال الدين, القانون الدولي الخاص, الجنسية, مصدر سابق,  .1
 وما بعدىا.  17ص

الدكتور جابر جار عبدالرحمن, القانون الدولي الخاص, الجزء االول, مطبعة شركة  .2
 . 55, ص1949النشر والطباعة العراقية, بغداد, 
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, وىي Nationيتوافر فييا وحدة يطمق عمييا االمة ان كل جماعة اجتماعية  فاألصل
ة الى وحد , ويفترض ان تتحول مع الوقتاالصل المشتق منو مصطمح الجنسية

مرتبطين بيا عن  -افراد شعب الدولة –سياسية واحدة ىي الدولة ليضل افراد االمة 
 .(1)طريق العمة االصمية التي كانت بينيم وبين المجتمع

 

, بانيا عبارة عن الرابطة السياسية التي Niboyetوقد عرف االستاذ الفرنسي نبواييو 
مقتضاىا جزءا من العناصر التكوينية الدائمة لدولة ما. ولقد تعرض ىذا يصير الفرد ب

عمى النحو الذي جاء بو في تعريف االستاذ نبواييو لمنقد  -المغين السياسي لمجنسية
 ايضا: 

حيث قيل ان ىذا التعريف تجاىل الجانب القانوني في الجنسية بالنظر من ناحية الى 
ييا بالنسبة لمفرد الذي يمتع بيا, وبالنظر من ناحية االثار القانونية التي تترتب عم

 .(2)اخرى الى اىتمام القانون بيا وتنظيمو اياىا من ناحية كسبيا او فقدىا

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 18الدين , المصدر السابق نفسو, صالدكتور صالح الدين جمال  .1
تنظيم الجنسية, الطبعة االولى, مكتبة الوفاء  السيد عبد المنعم حافظ السيد, احكام .2

 . 55, ص2012القانونية, االسكندرية, 
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ونعتقد ان التعريف الراجح ىو التعريف الذي يأخذ باالتجاه التوفيقي والذي يأخذ بكل 
جوانب الجنسية واستفادا لذلك نعرف الجنسية بانيا : عالقة قانونية وسياسية 

 واجتماعية وروحية بين الشخص والدولة ويترتب عمييا حقوق والتزامات متبادلة . 

انون ىو الذي يحكم وينظم نشأتيا ووسائل اكتسبيا فالجنسية عالقة قانونية اي ان الق
وفقدىا ويحدد االثار التي تترتب عمييا. وىي عالقة سياسية اي تنظيم سياسي يقوم 
عمى فكرة الوالء السياسي لمفرد اتجاه الدولة. وىي عالقة اجتماعية حسب رأي 

عيش معيم. وىي االستاذ )مارشال(, اي تمنح الفرد الشعور باالنتماء الى الجماعة وال
عالقة روحية اي ليست عالقة مادية تقتضي وجود الشخص دائما سواء اكان الفرد 
داخل الدولة او خارجيا, فيي عالقة معنوية بين الفرد والدولة ننجد بالوالء والرغبة 
لدى الفرد باستعداده لمتضحية في سبيل دولتو وتقديم كل ما يمكن تقديمو من 

 . (1)عطاء

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والموطن  2006( لسنة 26دكتور عباس العبودي, شرح احكام الجنسية العراقية رقم ) .1
 .  48, ص2012, مكتبة النيوري, بغداد, شارع المتنبي,  1ومركز االجانب, ط
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 المطمب الثاني

 االساس القانوني لمحق في الجنسية 

ان فكرة الجنسية بمعنى االنتماء الى دولة ما بدأت تتبمور وتتضح معالميا في نياية 
القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر وبدأت دعائم وجودىا مع اضمحالل 

يتعارض في الكثير , عمى اطالقو دون قيود (1)مبدأ القوميات الذي تبث ان مناصرتو
من الحاالت مع الظروف االقتصادية االجتماعية واالنسانية لمعديد من الدول التي 
تتكون من اكثر من امو الن حق كل منيا في تكوين دولة مستقمة سيؤدي الى الدمار 
الشامل ليا عمى الصعيد االقتصادي والسياسي واالجتماعي ومن ثم فقد اصبحت 

ذا الفرد يتطمبيا كيانو ماء فرد الى دولة الزمة من لوازم ىالجنسية باعتبارىا انت
االنساني فاذا انتفى حقو في االنتماء بجنسيتو الى اي دولة, انقضى معو حقو 
الطبيعي في التمتع بالحقوق المالزمة واالساسية التي ال تستقيم حياتو بدونيا. وىذا 

الفرد في  بإرادةبدأ االعتداد الحق في الجنسية ووجوب تمتع الفرد بيا اصبح مؤكدا بم
خصوص الجنسية وعدم فرضيا عميو جبرا عنو اكتسابا او تغييرا وفي الوقت نفسو 

 .(2)عدم نزعيا عنو بحيث يصير عديم الجنسية

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 17ا.د. حفيظة السيد الحداد, المصدر السابق نفسو, ص .1
الدكتور احمد عبد الكريم سالمو, القانون الدولي الخاص, الجزء االول, الجنسية  .2

 . 7, القاىرة, دار النيضة العربية)بدون تاريخ(, صلألجانبوالمعاممة الدولية 
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لذا تنبيت الييئات الدولية في المجتمعات الدولية الحديثة الى اىمية الجنسية بالنسبة 
 باإلعالنلمفرد كحق من حقوقو فقامت ىيئة االمم المتحدة بوضع وثيقتيا المعروفة 

م. مؤكدة ان الجنسية من الحقوق الالزمة لحياة 1948العالمي لحقوق االنسان عام 
التي تضمنيا الميثاق  عمييا ضمن الحقوق االساسية الفرد باعتباره انسانا ونصت

. بان   15/1كالحق في الحياة والحرية والمساواة..... الخ تمك الحقوق وقضت المادة 
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما وجاءت الفقرة الثانية من المادة نفسيا لتقضي بعدم 

شخص من جواز حرمان الشخص من جنسيتو قسرا ال يجوز تعسفا حرمان اي 
المتحدة  لألممولقد وافقت الجمعية العامة . (3)جنسيتو وال من حقو في تغيير جنسيتو

( عمى االتفاقية الدولية في شأن 2200م. )بالقرار رقم 1966ديسمبر  16في 
: منيا بأن لكل طفل الحق  24/3الحقوق المدنية والسياسية التي تقضي في المادة 

 في ان تكون لو جنسيتو. 

واكدت كذلك االتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة لألمم 
م. عمى ضرورة حماية الطفل من انعدام الجنسية 1989نوفمبر  20المتحدة في 

باتباع ما ورد في المادتين السابعة والثامنة منيا وضرورة تسجيل الطفل فور والدتو 
ميميا والحفاظ عمى ىويتو لمقضاء عمى ظاىرة واكتسابو جنسية الدولة التي ولد عمى اق

 . (2)الجنسية لمطفلانعدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحقوق االنسان, المؤسسة الحديثة الدكتورة لينا الطبال, االتفاقيات الدولية واالقميمية  .1
 .127, ص2010لمكتاب, طرابمس, لبنان, 

الدكتور ىاللي عبد الاله احمد, الدكتور خالد محمد القاضي, حقوق الطفل في الشريعة  .2
االسالمية والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية, مكتبة االسرة)سمسمة العموم االجتماعية( 

 وما بعدىا.  158, ص2008اب, الييئة المصرية العامة لمكت
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 126م المعدل بالقانون رقم 1996لسنة  12وىو ما اكده قانون الطفل المصري رقم 
م . في المادة السادسة منو بقوليا لكل طفل الحق في ان يكون لو 2008لسنة 

 . (1)جنسية وفقا ألحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية

 

ورغم وجود مبدأ حرية الدول في وضع قوانين الجنسية اال ان محكمة العدل الدولية 
وضعت بعض المبادئ العامة التي ينبغي اتباعيا في وضع قوانين الجنسية فقالت 

تستند م. ان الجنسية ينبغي ان 1955عمى وجو الخصوص في قضية نوتبوم عام 
زامات لكل من الشخص عمى اساس اجتماعي وان تعبر عن وجود حقوق والت

: عمى 24/2والدولة, كما ان االتفاق الدولي لمحقوق المدنية والسياسية اكد في المادة 
حق كل طفل في ان تكون لو جنسية , ثم ان االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان 

عمى حق كل شخص يمد في  21ذىبت بعيدا في ىذا الحق حيث اعمنت في مادتيا 
 . (2)جنسيتيا دولة ما الحصول عمى

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 40دكتور السيد عبد المنعم حافظ السيد, احكام تنظيم الجنسية, مصدر سابق, ص .1
الوجيز في حقوق االنسان وحرياتو االساسية, الطبعة الدكتور غازي حسن صباريني,  .2

 . 99, ص 1997الثانية , مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عمان, 
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 المبحث الثاني

 اثر الجنسية عمى ممارسة حقوق االنسان 

 المطمب االول 

 اسباب انعدام الجنسية 

زواج الوطنية من نتعرف عمى ىذا المطمب عمى حاالت انعدام الجنسية وكذلك اثر 
 اجنبي عمى جنسيتو وعميو يكون ىذا المطمب مقسم الى فرعين وفق االتي:

 الفرع االول: حاالت انعدام الجنسية 

االصل ان الدولة ليا مطمق الحرية في تنظيم امور جنسيتيا وال يحد من حريتيا ىذه 
مسائل اال قيود ضئيمة قياسا عمى ىذا االصل وتعبر الدولة مسؤولة عن تنظيم 

الجنسية وتحديد من ىو المواطن ومن ىو غير ذلك وتبني الدول قراراتيا عمى 
صالت الشخص مع البمد من خالل المولد او النسب او االقامة, ولدى جميع 

يقل عن بمد واحد لكنيم  االشخاص من عديمي الجنسية مثل ىذه الصالت مع ما ال
سبب التمييز, وعمى الدول الجديدة قانونية او ب ألسبابال يمتمكون الجنسية نتيجة 

 . (1)عند االستقالل تحديد مواطنييا

وتؤدي االختالفات في تشريعات الدول في وضع ضوابط الجنسية الى ظيور مشاكل 
عممية عديدة منيا ظاىرة انعدام الجنسية, وىنا ينبغي االشارة الى معرفة من ىو 

االمم المتحدة المتعمقة بمركز  عديم الجنسية حيث عرفت المادة االولى من اتفاقية
. عديم الجنسية بانو الشخص الذي ال تعتبره اي دولة 1954عديمي الجنسية لعام 

 . (2)مواطنا ليا بمقتضى تشريعيا فيذا الشخص يعد اجنبيا في اي دولة يتواجد فييا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27463.html. 
والموطن ومركز  2006لسنة 26د. عباس العبودي, شرح احكام الجنسية العراقية رقم .2

 بعدىا .وما  109االجانب , مصدر سابق, ص

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27463.html
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اي ان يعيش الشخص دون جنسية او صفة المواطنة كما ينعدم في ىذه الحالة 
 . (1)الرابط القانوني بين الدولة والفرد

 وفي ما يمي سببين من اسباب انعدام الجنسية:

ترجع ظاىرة انعدام الجنسية الى اسباب متنوعة قد يتوافر بعضيا في تاريخ معاصر 
 خر في تاريخ الحق: لمميالد وقد يتحقق البعض اال

اسباب انعدام المعاصر لمميالد: لعل اول اسباب االنعدام المعاصر لمميالد   -1
بيا الدول في شأن فرض جنسيتيا االصمية  تأخذالتي ىو اختالف االسس 

دولتيا بحق االقميم في دولة تعتنق  تأخذفقد يتصور ان يولد الطفل لوالدين 
لفرض جنسيتيا االصمية اذ يولد الطفل معدم الجنسية في  كأساسحق الدم 

عمى حق الدم في الوقت الذي لم  ض لعدم اكتسابو جنسية ابوية بناءً ىذا الفر 
تمحقو جنسيو االقميم الذي ولد فيو ومن جية اخرى قد يتحقق االنعدام 

بيا في فرض  تأخذالمعاصر لمميالد رغم اتحاد الدول في االسس التي 
عدة دول بحق الدم المستمد من االب فقط وولد االصمية فاذا اخذت جنسيتيا 

طفل غير شرعي في اي منيا فيعتبر الطفل في ىذه الحالة معدوم الجنسية 
منذ ميالده بل ان االخذ بحق الدم المستمد من االم في منح الجنسية االصمية 

 ا لن يفيد في ىذه الحالة فيما لو كانت االم معدومة الجنسية بدورى

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2744b.html. 

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2744b.html
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يتحقق فييا االنعدام ويشير البعض الى حالة خاصة عرفت في بعض الدول 
عمى االسس العاممة المأخوذ  فقد ترفض الدول منح جنسيتيا بناءً المعاصر لمميالد 

بيا  في تشريعيا وذلك بالنسبة لبعض العناصر الداخمة في شعبيا من ذلك رفض 
زمانيا قبل الحرب العالمية االولى منح جنسيتيا لمسكان المنتمين لمجنس الييودي 

 .(1)سواء بالميالد او عن طريق التجنس

م الجنسية ال سيما في قوانين وفي حالة تبني مولود غير شرعي فأنو يؤدي الى انعدا
 .(2)غالبية الدول االسالمية ومنيا القانون العراقي

 ومن ىذا يمكن االستنتاج ان اسباب انعدام الجنسية المعاصرة لمميالد وىي :

 اختالف االساس القانوني بين الدول. -1
الميالد فوق دولة تبني جنسيتيا عمى حق الدم من ابوين عديمين الجنسية او  -2

 النسب . مجيوال
 . (3)نص المشروع الوطني منح الجنسية لبعض العناصر -3

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دار المطبوعات الجامعية, االسكندرية,  ىشام عمي صادق, القانون الدولي الخاص, د. .1
 . 449, ص2004

 . 162د. عباس العبودي, مصدر سابق, ص  .2
  http://www.ingdz.net/wshowthread.php?=82267بحث دول الجنسية   .3

 

http://www.ingdz.net/wshowthread.php?=82267
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االنعدام الالحق عمى الميالد: يتحقق االنعدام الالحق عمى الميالد اسباب   -2
بصفة عامة في جميع الفروض التي يفقد فييا الشخص جنسيتو كون ان 
يتمكن من اكتساب جنسية دولة اخرى , وعمى ىذا النحو يمكن القول ان 
جميع اسباب زوال الجنسية قد تكون في نفس الوقت اسبابا النعداميا وبناًء 

 باإلسقاطمى ما تقدم فأن تجديد الدولة لمفرد من جنسيتو سواء بالسحب او ع
قد يترتب عميو انعدام جنسيتو كذلك فأن زواج الوطنية من اجنبي يؤدي الى 
انعدام جنسيتيا اذا كان قانونيا الوطني يقضي بفقدىا جنسية كأثر مباشر 

د تترتب ظاىرة لمزواج في الوقت الذي ال يكتسبيا قانون الزواج جنسية وق
انعدام الجنسية كنتيجة لمتحسب بجنسية دولة اخرى اذ قد يتقدم الفرد بطمب 

في اكتساب ىذه  التخمي عن جنسيتو الكتساب جنسية دولة اخرى ثم يخفق
الجنسية الجديدة في الوقت الذي يقضي فيو قانون دولتو االصمية بفقد 

جية اخرى قد يؤدي تجنس الجنسية بمجرد ابداء الرغبة في التخمي عنيا ومن 
الفرد فعال بجنسية دولة اخرى الى انعدام جنسية زوجتو واوالده القصر 
ويحدث ذلك فيما لو كان قانون الدولة التي اكتسب رب العائمة جنسيتيا. ال 
يسمح بامتداد الجنسية الى الزوجة واالوالد القصر بينما يقضي قانون دولتيم 

ى بمجرد تجنس رب العائمة بجنسيو دولة االصمية بفقدىم لجنسيتيم االول
 . (1)اخرى

 ومن ذلك يمكن االستنتاج ان اسباب انعدام الجنسية الالحق لمميالد يتمخص في:

 السحب واالسقاط )التجريد(  .1
 الزواج  .2
 . (2)التجنس .3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 451صادق, القانون الدولي الخاص ,مصدر سابق, صد. ىشام عمي  .1
2. http://www.startimes.com/?t=20392917.  

http://www.startimes.com/?t=20392917
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 الفرع الثاني

  اثر زواج الوطنية من اجنبي عمى جنسيته  

المختمط ىو في بادئ االمر يجب معرفة ما المقصود بالزواج المختمط, فالزواج 
 . (1)الزواج الذي يكون فيو الزوجين مختمفي الجنسية عند ابرام عقد زواجيما

واالصل ىو بحث اثر الزواج عمى جنسية الزوجة, فالزواج المختمط ال يؤثر عمى 
جنسية الزوج ومن الطبيعي عندما تتزوج الوطنية من اجنبي ان ينصب االىتمام عمى 

لجنسية زوجيا االجنبي... ذلك ان  مك المرأةاكتساب تالبحث عن مدى امكانية 
االصل ىو تبعية المرأة لمرجل عند اكتساب الجنسية بمقتضى رابطة الزوجية وليس 
تبعيو الرجل لممرأة... مع مراعاه ان تمك التبعية تجد مجاليا فحسب عندما تعمن 

تساب كما المرأة رغبتيا في اكتساب جنسية زوجيا االجنبي وتتوافر الشروط لذلك االك
يقررىا قانون جنسية الزوج... وبيذه المثابة فان تمك التبعية تنتقض ويبقى االستقالل 
في مرحمة ما قبل التعبير عن االرادة من جانب المرأة, وىكذا يمكن القول بأنو اذا 

ال يؤثر بحسب االصل اال في جنسية الزوجة عمى كان الزوج اثر عمى الجنسية فأن 
و رب االسرة وعمى ىذا االساس يتييأ لو دور المتبوع اذا توافرت اعتبار ان الزوج ى

 . (2)الرابطة القانونية التي تجعل من الغير تابعا لو

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 103د. عباس العبودي مصدر سابق, ص .1
د. حسام الدين فتحي ناصف, اثر انعقاد الزواج وانحاللو عمى جنسية افراد اسرة الوطنية  .2

واالجنبية)دراسة مقارنة( شركة االيمان لمطباعة بالقاىرة, كمية الحقوق جامعة عين 
 . 27, ص1996الشمس, 
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 ألولوفي ضوء ما تقدم قد يبدو البحث في اثر الزواج المختمط عمى جنسية الزوج 
. (1)اغمب التشريعات المقارنة ال تتصدى لو  ريبًا مما يؤكد ىذه الغرابة ان وىمة غ

وابرز مثال لعدم التصدي لتمك المسألة يجسده تشريع الجنسية المصري الحالي رقم 
م. باإلضافة الى بعض قوانين الجنسية في الدول العربية قد 1975لسنة  26

من االقتران بوطنية في  حرصت عمى النص الصريح عمى عدم استفادة االجنبي
 . (2)اكتساب جنسيتيا

واالتجاه السابق يعني ان عدم استفادة الزوج االجنبي من جنسية زوجتو الوطنية ىي 
عدم استفادة مطمقة بمعنى انو ليس ىناك اكتساب لتمك الجنسية ال بقوة القانون كاثر 

ده الجنسية في تمقائي لمزواج عمى الجنسية وىو المفيوم الذي يعبر عنو مبدأ وح
العائمة وال بتعميق ىذا االكتساب عمى اعالن الرغبة فيو من جانب الزوج االجنبي 
وىو المفيوم الذي يعبر عنو مبدأ استقالل الجنسية في العائمة, ومن الدول العربية 

المطمقة المممكة العربية السعودية والبحرين , العراق, التي قررت عدم االستفادة 
ول االجنبية التي اتبعت نفس النيج كولومبيا, شيمي , فنزويال, سوريا, ومن الد

 . (3)اورجواي, اليند, إندونيسيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, دار د. فؤاد رياض, الوسيط في الجنسية, دراسة مقارنة االحكام مقارنة القانون المصري .1
 . 64, ص1983النيضة العربية, 

د. احمد عبدالكريم سالمو, المبسط في شرح احكام الجنسية, طبعة اولى, دار النيضة  .2
 .28, ص1993العربية, القاىرة, 

أة المتزوجة واثارىا في محيط االسرة في د. عبدالحكيم مصطفى, بحثو بعنوان جنسية المر  .3
 . 1991القانون المصري والفرنسي والسوداني: دراسة مقارنة, 
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من اجنبي يسبب اكتساب الزوج لجنسية الزوجة  اتجاه مخفف: زواج الوطنية -
خروجا عمى القاعدة المتقدمة يمكن ان يترتب عمى انعقاد الزواج بين اجنبي 

االجنبي لجنسية زوجتو الوطنية وىي مسألة يرجح في ووطنية اكتساب الزوج 
شأنيا بصيغة الحال لقانون الدولة التي تنتمي الييا الزوجة, ويمكن تقسيم 

 . (1)الدول التي تتبنى ىذا االتجاه الى اربعة طوائف
: يكتسب الزوج االجنبي جنسية زوجتو الوطنية بمجرد في الطائفة االولى -

زواج دون ترك امر ىذا االكتساب لمسمطة الطمب وكاثر مباشر ليذا ال
 التقديرية لمجية المختصة في الدولة .

في الطائفة الثانية : يكتسب الزوج االجنبي جنسية زوجتو الوطنية بالطمب  -
 المعمق عمى موافقة الجية المختصة في دولة الزوجة .

طريق ائفة الثالثة: يكتسب الزوج االجنبي جنسية زوجتو الوطنية عن في الط -
التجنس المخفف لمشروط "تيسير شروط االقامة" . ومن الدول االجنبية التي 
تندرج تحت ىذه الطائفة دولة اليابان والصين وانكمترا وفي األخيرتين يتم 
تخفيض مدة االقامة لألجنبي الذي يتزوج بوطنية من خمس سنوات الى ثالث 

 . (2)فقط

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. محمد السيد عرفو, الجنسية في القانون المصري والمقارن, دار النيضة العربية,  .1
 وما بعدىا . 106, ص1993القاىرة, 

االجانب د. عزالدين عبداهلل, القانون الدولي الخاص, في الجنسية والموطن وتمتع  .2
 بعدىا.  وما 212ص ,1987, الييئة المصرية العامة لمكتاب, 11, ط1بالحقوق, جـ
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ومن الدول التي خففت شروط التجنس لألجنبي المتزوج بوطنية المكسيك واالرجنتين 
واسرائيل, ومن الدول العربية التي تنتمي ليذه الطائفة : دولة لبنان حيث تخفض مده 

في حالة االجنبي المتزوج لبنانية من خمس سنوات الى سنة االقامة الالزمة لمتجنس 
 . (1)واحدة

في الطائفة الرابعة: يكتسب الزوج االجنبي جنسية الوطنية عن طريق التجنس العادي 
مع حق الدولة في اعفاءه من كل شروط التجنس او بعضيا, ومن ذلك قوانين 

االعفاء من شروط التجنس الجنسية السويدي والنرويجي والدنماركي مع مراعاه ان 
كميا او بعضيا تخضع لتقدير السمطات المختصة في الدولة دون ان يكون لمزوج 

من قانون الجنسية  (37الحق في التمتع بيذا االعفاء بقوة القانون, كذلك المادة )
م. والتي تنص عمى ان االجنبي او عديم 1973الفرنسية الحالي الصادر سنة 

اجا مع زوج فرنسي الجنسية يستطيع بعد مدة ستة اشير الجنسية الذي يبرم زو 
تحسب من تاريخ الزواج ان يكتسب الجنسية الفرنسية بمجرد االعالن بشرط اال تكون 
الحياة المشتركة قد توقفت بين الزوجين وان يكون الزوج الفرنسي محتفظا بجنسيتو 

 . (2)من تاريخ ىذا االعالن

م ان األجنبي 1985قانون الجنسية اليولندية لعام ( من 2( فقرة)8كما تقرر المادة )
سنوات عمى االقل من شرط االقامة الخمسية المطموبة  3الذي يتزوج بيولندية منذ 

 . (3)في حالة التجنس العادي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1925الصادر سنة من قانون المبنانية  3/2المادة  .1
 .30د. احمد عبد الكريم سالمة, مصدر سابق, ص .2
د. حسام الدين فتحي ناصف, اثر انعقاد الزواج وانحاللو عمى ىيئة افراد اسرة الوطنية  .3

 . 31واالجنبي "دراسة مقارنة" ص
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 المطمب الثاني

  االنسان من خالف انعدام الجنسيةموقف مواثيق حقوق 

 الفرع االول 

 موقف مواثيق حقوق االنسان من انعدام الجنسية 

ىناك العديد من مواثيق حقوق االنسان التي تسعى الى خفض حاالت انعدام الجنسية 
م. والتي اخذت بيا غالبية تشريعات دول العالم 1930الىاي لسنة منيا اتفاقية 

لحمول لمشكمة انعدام الجنسية اذ منعت ىذه االتفاقية الدول ووضعت ىذه االتفاقية ا
من تجريد جنسيتيا عن احد رعاياىا لمجرد تقديمو طمب باألذن بالتجنس بجنسية 
دولة اجنبية وانما يجب تعميق ىذا االمر عمى تجنسو فعال بجنسية تمك الدولة 

رأة التي تتزوج من ونصت المادتان الثامنة والتاسعة من ىذه االتفاقية عمى ان الم
اجنبي وتمك التي يتجنس زوجيا بجنسية اجنبية فانيما ال يفقد ان جنسيتيما اال اذا 

من ىذه االتفاقية عمى ضرورة  13دخمتا فعال في جنسية الزوج ونصت المادة 
الصغار لممتجنس بجنسيتيم االصمية اذا كان قانون الدولة التي تجنس احتفاظ اوالد 

و  14يمنحيم ىذه الجنسية تبعا لو فضال عن ذلك ان المادتين االب بجنسيتيا ال 
من ىذه االتفاقية تضمنت حالة لمتسقيط ومجيول االب المولودين االبوين  15

عديمين الجنسية اذ نصت عمى وجوب منحيا جنسية الدولة التي حدثت فييا واقعة 
 . (1)الميالد

لجنسية العراقية النافذ في المواد وقد اخذ المشروع العراقي بيذه االحكام في قانون ا
(3 ,4 ,10 ,13)(2) . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 165د. عباس العبودي, مصدر سابق, ص .1
2. http://faylee.org/docs/doc12-html.  

 

http://faylee.org/docs/doc12-html


25 
 

 28الى اتفاقية بشأن وضع االشخاص عديمي الجنسية التي اعتمدىا في  باإلضافة
م. مؤتمر مفوضين دعا الى عقده المجمس االقتصادي واالجتماعي في 1954ايمول 

م. حيث اتفق االطراف 1960حزيران  6م. والذي بدأ نفاذة في 1954نيسان  26
التي تنص عمى " تطبق الدول  3ى العديد من االحكام منيا المادة السامين عم

قدة احكام ىذه االتفاقية عمى عديمي الجنسية دون تمييز من حيث العنصر او المتعا
التي نصت عمى "تصدر الدول المتعاقدة بطاقة ىوية  27الدين او بمد المنشأ" والمادة 

ال يممك وثيقة سفر صالحة"  شخصية لكل شخص عديم الجنسية موجود في اقميميا
التي توجب عمى الدول المتعاقدة تسييل استيعاب عديمي  32باإلضافة الى المادة 

. وكانت االتفاقية بشأن وضع االشخاص عديمي الجنسية (1)الجنسية ومنيم جنسيتيا
قد صدرت اساسا عمى شكل بروتوكول ممحق باتفاقية جنيف لعام  1954لعام 

بانعدام الجنسية ثم تحولت التفاقية قائمة بذاتيا عام  م. لالجئين يعني1951
وتطالب االتفاقية الدول االطراف بتوفير الوثائق لعديمي الجنسية ومنحكم  م.1954

االقامة القانونية في الحاالت المالئمة وىي تحدد بالتالي المعايير الدنيا لمعاممة 
عمقة بوضع الالجئين مع المت 1951االشخاص عديمي الجنسية بينما اقرت اتفاقية 

اقرار البروتوكول الخاص بعديمي الجنسية ولكنيا قضت بمعاممة الالجئين من  تأجيل
عديمي الجنسية بصفتيم الجئين, ونظرا الن مشكمة انعدام الجنسية تشكل ظاىرة 
متفاقمة بحيث يؤدي عدم التوصل لحمول جذرية ليا الى تفاقميا, جاءت اتفاقية 

 م. 1961
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1. htts://www.1.umn.edu/humanrts/Arabic/b081.html.  
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بشأن الحد من انعدام الجنسية لتوفر اطارا لتجنب حدوث انعدام الجنسية لألطفال 

المولودين فضال عن تجنب انعدام الجنسية في وقت الحق من الحياة, وكذلك وسيمة 

 . (1)امنع انعدام الجنسية اثر تعاقب الدول

ومع كل الحمول التي قدميا الفقو والجيود الدولية التي بذلت في مشكمة انعدام 
ل التي الجنسية فان ىذه الظاىرة ال تزال موجودة في التعامل الدولي وان ىذه كحمو 

 . (2)قدمت قد خففت من ىذه الظاىرة في ىذا المجال
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1. http://www.amnestymena.org/ar/magazine//ssuel9/statele
ssnesslntlaw.aspx?media=print.  

 . 166د. عباس العبودي, مصدر سابق, ص .2

 

 

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/ssuel9/statelessnesslntlaw.aspx?media=print
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/ssuel9/statelessnesslntlaw.aspx?media=print
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 الفرع الثاني

 اثر انعدام الجنسية عمى ممارسة حقوق االنسان 

يعبر عنيا الفقو تجاوزًا دام الجنسية مشاكل قانونية ضخمة ىي التي ـــــــــــيشير انع

سمبي لمجنسيات بالمقابمة عمى التنازع عمى التنازع االيجابي وىو بمشاكل التنازع ال

التعبير الذي يطمقو البعض عمى ظاىرة تعدد الجنسية, ولعل اول المشاكل التي 

يواجييا عديم الجنسية ىي مشكمة البحث عن مأوى يستوطن فيو اسوه بغيره من 

رابطة عديم الجنسية بأي دولة من الدول يجعمو في وضع شاذ اذ  عفانقطااالشخاص 

ىو يصبح في حكم االجانب بالنسبة لكافة الدول وعمى ىذا النحو فيو معرض 

ر فييا وقد حاول البعض ان في اقميم اي من الدول التي يرغب في االستقرا لألبعاد

عدومي الجنسية عن يتالفى المشكمة السابقة بالدعوة الى حظر ابعاد الدولة الم

اقميميا, عمى ان مثل ىذا االتجاه الذي يعبر عن اصول اخالقية يصطدم ال شك في 

الحقائق الوضعية ذلك ان معدوم الجنسية يعد من االجانب, ولما كان عديم الجنسية 

ال ينتمي الى دولة معينة فيو يفتقر بذلك لمدولة التي يمكن ان تتصدى لحماية في 

خرى ذلك ان العرف الدولي يمزم الدولة بكفالة حد ادنى من الحقوق مواجية الدول اال

التي يجب ان تخوليا لألجانب في اقميميا فاذا خرجت الدولة عن ىذا الحد االدنى 

بالنسبة لرعايا دولة اجنبية كان من حق الدولة التي يتبعيا ىؤالء ان تتدخل لحمايتيم 

لحمايتو اذا ما عومل معاممة تقل  اما عديم الجنسية فيو لن يجد اي دولة تتصدى
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. فالمشاكل القانونية المترتبة عمى انعدام (1)عن الحد االدنى المعترف بو لألجانب

يصبح من الناحية  الن عديم الجنسية الجنسية متعددة الجوانب يصعب تحديدىا

 القانونية ال يرتبط باي دولة لذلك نجد :

 عدم الحماية القانونية.  -1

 قانوني لعديم الجنسية .عدم وجود موطن  -2

 طرد عديم الجنسية وابعاده من كل الدول . -3

 عدم امكانية تحديد حقوق وواجبات عديم الجنسية . -4

صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق عمى االحوال الشخصية لعديم  -5

 . (2)الجنسية

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  451د. ىشام عمي صادق, مصدر سابق, ص .1

2. http://barnaoui.boardconception.com/t15-topic . 
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