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 املقدهـــــت
تنظمو ىي مركز قانوين تنظيمي  -لقد عرؼ القانوف الدويل اخلاص اجلنسية على اهنا :

متلك من سلطة تقديرية . ولكي تكوف رابطة سياسية وقانونية وروحية بني الفرد  الدولة بقدر ما
والدولة يًتتب عليها التزامات ويكوف اداة من ادوات حتديد ركن الشعب فيها ، وتعترب اجلنسية 

لدولة وتنظم من ادلواضيع ادلهمة يف القانوف الدويل اخلاص وذلك ألهنا تنظم حياة الفرد داخل ا
العالقات االجتماعية بني الفرد الوطين واالجنيب داخل الدولة حيث ىنالك حقوؽ يتمتع هبا 
االفراد الوطنيوف دوف االجانب نظرًا للتطورات االجتماعية واالقتصادية اليت سادت دوؿ العامل 

االفراد االجانب نة االخرية ومنها اجملتمعات العربية حيث تداخلت العالقات بني و الثالث يف األ
والوطنيني وكثرة الزواج ادلختلط بينهما وكثريًا ما يولد اطفاؿ نتيجة ىذا الزواج حيث يواجهوف 
مشكلة ذات ابعاد اجتماعية وانسانية خطرية وىي مشكلة انعداـ اجلنسية ، حيث اختالؼ 

فراد ادلولودين القوانني بني الدوؿ يف تنظيم جنسيتها ادى اىل كثرة ظاىرة انعداـ اجلنسية لأل
ألمهات عربيات وآباء اجانب حيث اف قوانني اجلنسية لكل من ىؤالء االفراد بفرضها ، 

، ومن خالؿ حبثي تطرقت اىل ىذا ادلوضوع بشيء من  تكوف ىناؾ حالة انعداـ اجلنسيةوبالتايل
ي التفصيل من خالؿ بياف كيفية فرض اجلنسية ادلنحدرة من االـ يف قانوف اجلنسية العراق

ؿ مفهـو اجلنسية حيث عاجلت مفهـو اجلنسية و ، األني ادلقارنة وذلك من خالؿ مبحثنيوالقوان
ؿ ، ويف ادلطلب الثاين اركاف اجلنسية . اما يف و من خالؿ التطرؽ اىل تعريفها يف ادلطلب األ

يم ادلبحث الثاين فقد بينت موقف التشريعات من اجلنسية ادلنحدرة من االـ وادلعززة حبق االقل
عات ؿ موقف التشريعات االجنبية حيث تطرقت اىل موقف التشريو من خالؿ مطلبني األ

، اما يف ادلطلب الثاين فقد عاجلت موقف ادلشرع العراقي من الفرنسية ودوؿ العامل الثالث
اجلنسية ادلنحدرة من االـ وتوصلت اىل العديد من النتائج من خالؿ حبثي ىػػذا واليت تساعػػد 

 ػل ادلشكلة .  على حػػػػ
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 لواملبحث األ
 هفهـــــــــىم اجلٌسيـــــت

 
الشك أف اجلنسية من ادلواضيع ادلهمة يف القانوف الدويل اخلاص ألهنا تنظم حياة الفرد 
داخل الدولة ويًتتب عليها حقوؽ والتزامات متقابلة بني الفرد والدولة ، وألمهية ىذا ادلوضوع 

ؿ تعريف اجلنسية و بشيء من التفصيل يف ىذا ادلبحث من خالؿ مطلبني األ لواو نتنسوؼ 
 وادلطلب الثاين ىو اركاف اجلنسية .

 
 تعريـــــــف اجلٌسيــــــت:  لواملطلــب األ

اجلنسية ىي رابطة قانونية وسياسية وروحية تربط شخص بدولة ويًتتب عليها حقوؽ 
اجلنسية رابطة قانونية سياسية  -الدويل اخلاص على اهنا :والتزامات متقابلة ، وقد عرفها القانوف 

. فهي رابطة قانونية بني الشخص والدولة تًتتب عليها حقوؽ والتزامات (1)تربط شخصًا بدولة
ألهنا اداة لتوزيع االفراد جغرافياً بني الدوؿ وجتعل الشخص  (2)متبادلة بينهما وىي رابطة سياسية
عب وىو ركن اساسي من اركاف الدولة يتكوف من رلموع االفراد احد اعضاء شعب الدولة ، الش

الذين يرتبطوف بالدولة قانونيًا وسياسيًا برابطة اجلنسية ويصبحوف مبوجبها وطنيني يتمتعوف 
باحلقوؽ ويلتزموف بالواجبات ، وخيتلف من جراء ذلك مركزىم القانوين يف الدولة عن ادلركز 

حق العمل ومتلك العقارات  أو، للتمتع باحلقوؽ السياسيةبالنسبة القانوين لألجانب خاصة 
 واداء اخلدمة العسكرية .

 
 تاركاى اجلٌسي:  املطلب الثاًي

للجنسية ثالثة اركاف اساسية جيب توفرىا لكي تكوف ىنالك جنسية للفرد وىذه االركاف 
 .(3)ىي الدولة والشخص والرابطة القانونية والسياسية ، وىو ما يتم حبثو 
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 ػةالدول:  ؿو الفػػػػػرع األ
البد من وجود دولة قانونية سياسية ذات شخصية دولية لكي تعطي جنسية خاصة هبا فال      

حق اعطاء اجلنسية حىت لو كانت ىذه  (4)اقليمية  أوىيئات دولية  أوديلك غريىا من مجاعات 
اذليئات واجلامعات تعلو على الدولة مجيعها كاألمة وىيئة االمم ادلتحدة وجامعة الدوؿ العربية 
ورابطة دوؿ الكومنولث والواليات من الدوؿ ادلركبة والدوؿ اليت تفقد شخصيتها الدولية 

للدولة استقالذلا التاـ حىت يثبت ذلا يشًتط اف تكوف  يف وحدة احتاد مركزي ولكن ال باالنضماـ
حق اصدار جنسية خاصة هبا ويكفي اف تكوف ذات شخصية دولية حىت واف كانت ناقصة 

حيملها  االنتداب ، فالفاتيكاف مثاًل اجلنسية بو ال أوالوصاية  أوالسيادة كأف تكوف حتت احلماية 
عندما كانت حتت  1925. وسبق اف اصدرت سوريا جنسية عاـ (5)اكثر من الف شخص

 1942، وصدرت اجلنسية العراقية عاـ 1946ي بينما نالت استقالذلا عاـ االنتداب الفرنس
 بدخولو عصبة االمم . 1932بينما ناؿ العراؽ استقاللو عاـ 

 الفػػػػػػرد أوالشخػػػػػص :  الفرع الثاين
اليـو احقية التمتع ، ولكل شخص طبيعي من اركاف اجلنسية (6)الشخص ىو الركن الثاين   

جبنسية ألف االنساف يعترب من اشخاص القانوف ال من موضوعاتو بعدما زاؿ نظاـ الرؽ الذي  
كاف سائدًا قدديًا وجيعل االنساف من موضوعات القانوف ال من اشخاصو ، وال يعًتؼ لو 

ىل للتمتع جنسية ال يعين انو غري ا ف وقوع شخص يف حالة الالإبالشخصية القانونية ، وذلذا ف
 باجلنسية .

 رابطة قانونية سياسية بني الفرد والدولة:  الفرع الثالث
البد من وجود رابطة قانونية  (7)والركن الثالث من اركاف اجلنسية ىي رابطة قانونية وسياسية      

بني الشخص والدولة ليتمتع جبنسيتها كالوالدة من وطنيًا والوالدة واالقامة يف اقاليمها وذلك 
ألف اجلنسية ىي الصفة القانونية لعضوية الشخص يف مجاعة الدولة حبيث جتعلو من مواطنيها 

 . ومنسوباً اليها ويًتتب عليها حقوؽ والتزامات متبادلة بينهما
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 املبحث الثاًي
 هىقف التشريعاث هي اجلٌسيت املٌحدرة هي االم 

 باإلقلينواملعسزة 
 

، ؿو التشريع الفرنسي يف ادلطلب األسنناقش يف ىذا ادلبحث موقف التشريعات االجنبية ك      
 ويف الثاين ستكوف لنا وقفة مع ادلشرع العراقي .

 
 هىقف التشريعاث االجٌبيت:  لواملطلب األ

وسيكوف  باإلقليمالتشريعات االجنبية حق الفرد يف اجلنسية ادلنحدرة من االـ وادلعززة  لتاو تن   
ؿ عن التشريع الفرنسي اما الفرع الثاين سنبحث فيو عن موقف بعض و البحث يف الفرع األ

 التشريعات ادلقارنة كبعض الدوؿ االفريقية واالسيوية .
 موقف التشريعات الفرنسية:  ؿو الفرع األ

نصت العديد من التشريعات اليت تنظم اجلنسية الفرنسية ، ولعل اىم ىذه التشريعات    
وقانوف اجلنسية  26/6/1889القانوف ادلدين الفرنسي وقانوف اجلنسية الفرنسي الصادر يف 

وادلعدؿ  9/1/1973واخريًا قانوف اجلنسية الفرنسي الصادر يف  11/8/1945الفرنسي يف 
 -ة على :بعدة تعديالت الحق

 . 1927اغسطس  11اًل: حق الدـ من جهة االـ يف نطاؽ قانوف أو 
اغسطس ادلرأة الفرنسية غري قادرة على نقل جنسيتها اىل ابنائها مبوجب  11وفقًا لقانوف     

الد الفرنسية نتيجة زواجها بغري الفرنسي لن يتمتعوا باجلنسية الفرنسية ، أو حق الدـ مبفرده ف
يتمتعوا بأي اذا كاف قانوف والدىم ال دينحهم ىذه اجلنسية ، ويثبت نسب  الومن احملتمل اف 

 . (8)الوليد ألبيو الفرنسي وفقاً ألحكاـ القانوف الفرنسي وليس وفقاً ألي قانوف اجنيب 
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ومىت ثبت ىذا النسب ثبتت اجلنسية الفرنسية للوليد ومنذ حلظة ميالد الوليد الطبيعي       
يف فرنسا ، والذي كاف قد اكتسب اجلنسية ألمو وذلك فيما اذا كاف ابوه  القاصر غري ادلولود

االجنيب قد اقر بنسبو بزواجو من امو ، ويذىب جانب من الفقو الفرنسي اىل انو منذ صدور 
قانوف اجلنسية الفرنسي ادلاثل اصبح من حق ادلواطنة الفرنسية نقل جنسيتها اىل ابنائها اذا كاف 

كاف ادلكاف الذي مت فيو ميالد وليدىا وحيق لألخري التخلي عن اجلنسية   زوجها اجنبيًا أياً 
الفرنسية وذلك من خالؿ الستة اشهر السابقة على بلوغو سن الرشد وذلك اذا ما توافرت 

 -الشروط التالية رلتمعة :
جيب اف يثبت القاصر ادلعين انو قد حصل على اجلنسية االصلية لوالده وذلك على اساس  -1

واف جنسية  (9)ثبت أف والد ىذا القاصر غري متمتع بأية جنسية  فإذا،  األبيالد ذلذا ادل
رلهولة ىنا تكوف اجلنسية الفرنسية اليت حصل عليها ىذا القاصر هنائية وقاطعة ،  األبىذا 

أي غري معلقة على شرط فاسخ واثبات حتقق ىذا الشرط ادلاثل جيب اف يتم عن طريق قياـ 
القاصر باستخراج شهادة رمسية من السلطات ادلختصة يف دولة والده حبيث تفيد الشهادة 

 ادلضموف ادلتقدـ .
، وعلى ىذا االساس اذا كاف ىذا ىذا الولد خارج االقليم الفرنسي جيب اف يكوف ميالد -2

الوليد قد مت ميالده يف االقليم الفرنسي فسوؼ تكوف اجلنسية هنائية وقاطعة وغري قابلة 
 للزواؿ وفقاً للحكم ادلاثل .

رمسية من جيب على القاصر اف يثبت حالتو العسكرية وذلك عن طريق استخراج شهادة  -3
ىف بالتزاماتو العسكرية واالجبارية أو السلطات ادلختصة يف دولة والده واليت تفيد انو قد 

واليت يفرضها عليو قانوف ىذه الدولة مامل تكن ىناؾ اتفاقية دولية توجب غري ذلك حيث 
ة يتعني احًتاـ احكاـ االتفاقية الدولية ادلعنية وحيق للقاصر الفرنسي اف يتنازؿ عن الرخص

، ويفقد القاصر ادلعين حقو يف التخلي عن اجلنسية  باستعماذلاادلتقدمة وذلك اذا مل يقم 
 الفرنسية واكتساب جنسية والده .

 ثانياً: حق الدـ من جهة االـ يف القانوف اجلديد .
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مبوجب القانوف اجلديد من حق كل من الفرنسي والفرنسية اف ينقل اجلنسية الفرنسية اىل      
 غري شرعيني . أوسواء كاف ادلتقدموف شرعيني ابنائو 

والقانوف ادلاثل مل يرد حاالت تعدد اجلنسيات اال بصورة طفيفة ، ويعترب الوضع السابق 
حيث اصبح االبواف  1971متماشيًا مع احكاـ ادلسؤولية االسرية واليت مت تعديلها عاـ 

، واصبح الوالد الذي يعًتؼ بنسب الوليد الطبيعي  (11)الدمها الشرعيني أو مسؤولني معًا عن 
واالـ يف ىذا الصدد ، وقد  األبالتسوية التامة بني  ؿاو حمسؤواًل عنو ، فالقانوف ادلتقدـ 

القانوف اجلديد تقليل  ؿاو حانعكس ادلبدأ ادلتقدـ على قانوف اجلنسية الفرنسية اىل االبناء ، وقد 
الفرنسي والفرنسية الذي ولد يف اخلارج حق التخلي عن حاالت تعدد اجلنسيات حيث منح ابن 

 . (11)جنسيتو الفرنسية مع االحلاؽ جبنسية والده االجنبية 
 اجلنسية ادلنحدرة من االـ يف التشريعات ادلقارنة واحلديثة:  الفرع الثاين

النامية يف سيتم يف ىذا الفرع عقد مقارنة دلا ذىبت اليو تشريعات بعض دوؿ العامل الثالث       
افريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية ، وكذلك بعض تشريعات الدوؿ الغربية واليت تتفق مع الدوؿ 
العربية يف االساس الذي تقـو عليو اجلنسية وىو حق الدـ يف ظروفها السكانية االجتماعية . 

ـ دورًا مماثالً لتشريعات بعض الدوؿ االفريقية جند اف منها ما ادخل تعديالت ليعطي األ فبالنسبة
( ونص يف 1981يف نقل اجلنسية من ذلك تشريع جنسية زائري الذي عدؿ سنة ) األبلدور 

ادلادة اخلامسة من التشريع ادلعدؿ على اف جنسية زائري تثبت فور ادليالد وكل من ولد ألب 
 . (12)ألـ زائريية دوف تفرقة  أوزائريي 

النامية فلنأخذ مثالً قريباً منها وىو تشريع اجلنسية اما بالنسبة لتشريعات الدوؿ االسيوية 
د يف معظم تشريعات الدوؿ ( اذ يتضمن حكمًا شبيهًا باحلكم الوار 1962الًتكي الصادر سنة )

( ليلغي ىذا احلكم وينص على انو )) يعترب تركياً 1981، غري اف ادلشرع تدخل سنة )العربية
واالـ ، واذا  األباي دوف التفرقة بني  (13)اخلارج (( وأألـ تركية بالداخػػػػػل  أومن ولد ألب 

واالـ  األبيفرؽ بني  عرضنا لتشريع جنسية اسيوية آخر كتشريع اجلنسية الصيين وجدنا انو ال



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

8 

بأنو  (1981( مػػػػػػن قانوف اجلنسيػػػػػػة الصادر سنػػػػػػة )44حبالة من االحواؿ فتقضػػػي ادلادة )
 .(14)((جنسية الدولة اليت ولد بإقليمها لد باخلارج بشرط عدـ دخولو يفيعترب صينياً كل من و ))

ذا رجعنا اىل تشريعات بعض دوؿ امريكا الالتينية اليت تتشابو ظروفها السكانية إو      
واالقتصادية مع ظروؼ معظم الدوؿ العربية كالتشريع ادلكسيكي لتبني اف ادلشرع قد عدؿ  

ريب من كثري من تشريعات اجلنسية العربية ، فبعد اف كاف كذلك عن االجتاه التقليدي الق
، رلهوالً  األبنسيتها اال اذا كاف يسمح لألـ بنقل ج ( ال1934تشريع اجلنسية الصادر سنة )

( أنو )) يعترب مكسيكيًا كل 3/1( يف ادلادة )1969قػػػرر الدستور ادلكسيكي الصادر سنة )
 . (15)مكسيكيني (( أـ أومػػػن ولػػػد ألب 

ربية اليت تتخذ من حق الدـ اساسًا جلنسيتها مثلها يف و ذا عرضنا لبعض التشريعات األإما أ    
(  1912ذلك مثل تشريعات الدوؿ العربية لوجدنا اف تشريع اجلنسية االيطايل الصادر سنة )

عدمي اجلنسية  أورلهواًل  األبكاف يقصد حق االـ يف نقل اجلنسية على احلالة اليت يكوف فيها 
، شرط أوألب بنقل اجلنسية دوف قيد يستطيع نقلها لألبن بينما يسمح ل لو جنسية ولكن ال أو

اال انو عندما طرح االمر مؤخرًا على احملكمة الدستورية العليا يف ايطاليا قضى يف حكمها 
رًا دلا يف واالـ يف رلاؿ اجلنسية نظ األببعدـ دستورية التفرقة بني  29/2/1983الصادر يف 

. وعلى اثر (16)بني اجلنسني ادلنصوص عليو يف الدستور االيطايل اةاو ادلسذلك من خرؽ دلبدأ 
واالـ يف  األببني دور  ياو ليسىذا احلكم عدؿ ادلشرع االيطايل قانوف اجلنسية يف نفس العاـ 

( والذي نص على انو 1984سنة ) نقل اجلنسية ، وكذلك تشريع اجلنسية البلجيكي الصادر
ولد خارج  أوبلجيكية يف االقليم البلجيكي  أـ أوتثبت اجلنسية البلجيكية لكل من ولد الب ))

 .(17)((الناقل للجنسية مولود يف بلجيكا ىذا االقليم اذا كاف االصل
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 هىقـــــف املشـــرع العراقـــــــي:  املطلب الثاًي
تنص قوانني اجلنسية يف اغلب الدوؿ على فرض اجلنسية يف بعض احلاالت ال على 
اساس حق الدـ وحده وال على حق االقليم وحده وامنا على اساس احلقني معًا حبيث يعزز كل 

( 43( من قانوف اجلنسية العراقية رقم )4منهما االخر ، وقد نصت الفقرة الثانية من ادلادة )
جنسية ففرضت اجلنسية العراقية  ادلبدأ العتبارات انسانية ومنع الال على ىذا 1963لسنة 

عراقية واب  أـعراقية واب رلهوؿ وادلولود يف العراؽ من  أـاالصلية على ادلولود يف العراؽ من 
جنسية لو ، ومجعت بذلك بني حق الدـ ادلنحدر بصورة ثانوية من ناحية االـ العراقية وحق  ال

 . (18)ىل والدة ادلولود يف العراؽ االقليم ادلستند ا
اًل : فرض اجلنسية العراقية االصلية على أساس حق الدـ وحق االقليم معًا على ادلولود يف أو 

 عراقية واب رلهوؿ قانوناً )ولد طبيعي( : أـالعراؽ من 
قانونًا ،  األبيثبت نسبو شرعًا ألبيو فيعترب رلهوؿ  يقصد بولد طبيعي الولد الذي ال

 1963( لسنة 43( من قانوف اجلنسية العراقية رقم )4وقد نصت الفقرة الثانية من ادلادة )
عراقية واب رلهوؿ .... (( فادلشرع العراقي مل  أـعلى انو )) يعترب عراقياً من ولد يف العراؽ من 

قية االصلية على ىنا حبق الدـ وحده ادلنحدر بصورة ثانوية من االـ لفرض اجلنسية العرا  يكتف
عراقية واب رلهوؿ بل اشًتط اف يولد ىذا الولد يف ارض العراؽ بغية تعزيز حق  أـادلولود من 

لتاليف الالجنسية اليت حتصل  (19)الدـ حبق االقليم ادلستند اىل حصوؿ الوالدة يف اقليم العراؽ
س حق الدـ ادلنحدر من للمولود يف ىذه احلاالت الستحالة متكينو من التمتع باجلنسية على أسا

 .(21)األببصفة عامة بسبب رلهولية  األب
عراقية واب  أـصلية على ادلولود يف العراؽ من ألاويشًتط يف فرض اجلنسية العراقية 

عراقية متمتعة باجلنسية العراقية فيجب اف تكوف االـ متمتعة باجلنسية  أـرلهوؿ اف يولد من 
رلهوؿ بصرؼ النظر عن االساس الذي ثبت مبوجبو ذلا ىذه  أبالعراقية حني والدة طفلها من 

طارئة ألف العربة يف تطبيق النص ىي لكوف االـ متمتعة  أواجلنسية وسواء كانت اجلنسية اصلية 
باجلنسية العراقية حني والدة طفلها فقط ، اما اذا كانت عراقية اجلنسية اثناء ما كاف الطفل 
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جنينًا يف بطنها مث فقدت اجلنسية العراقية قبل والدة الطفل ولو بيـو واحد لسبب من االسباب 
اء فًتة احلمل وحني والدة الطفل ولو بيـو واحد فال ديكن اف اذا كانت اجنبية اجلنسية اثن أو

. ولكن (21)تفرض اجلنسية العراقية االصلية وفق النص على مولودىا ولو كاف والده رلهواًل 
عراقية واب رلهوؿ يف العراؽ حىت واف   أـتفرض اجلنسية العراقية االصلية على ادلولود من 

اىل جانب جنسيتها العراقية ال يعتمد يف ىذه احلالة اال  تتمتع جبنسية اجنبية اخرى كانت ال
جبنسيتها العراقية . وجيب اف يتم اثبات والدة الطفل من االـ العراقية وفقًا للقانوف العراقي 

 بأثبات واقعة ادليالد وحتديد شخص ادلولود وجنسية االـ بالوثائق الرمسية حسب االصوؿ .
 أـابت النسب ألبيو وجيب اف يولد الطفل من وغري ث األبف يكوف الولد رلهوؿ إ

عراقية واب رلهوؿ قانونًا ألنو اذا كاف والده معلومًا وعراقي اجلنسية فأنو تفرض عليو اجلنسية 
ىل من و وفق الفقرة األ (22)بصفة عامة  األبالعراقية االصليػػػة استناداً اىل حػػق الدـ ادلنحدر من 

نو يتبع جنسية إ، اما اذا كاف والده معلومًا واجنيب اجلنسية ، ف ( اليت سبق اف شرحناىا4ادلادة )
الجنسية لو ووالدتو  أووالده االجنبية حىت لو كانت والدتو يف العراؽ ، واذا كاف والده رلهواًل 

يف ىذه  (23)عراقية وحصلت والدتو خارج العراؽ فال تفرض عليو اجلنسية العراقية وفق النص 
، بل جيوز للوزير اف يعتربه عراقي اجلنسية اذا اختارىا خالؿ سنة من تاريخ  احلالة حبكم القانوف
 بلوغو سن الرشد .

عراقية واب رلهوؿ يف اقليم العراؽ لكي تفرض عليو اجلنسية  أـف حتصل والدة الطفل من إ    
حبق   انثى ألف ادلشرع العراقي مل يكتف أـكاف ادلولود ذكرًا أالعراقية االصلية وفق النص سواء 

الدـ وحده لفرض اجلنسية العراقية االصلية وامنا اشًتط والدة الطفل يف العراؽ ليجمع بذلك 
بني حق الدـ ادلنحدر بصورة ثانوية من ناحية االـ وحق االقليم ادلستند اىل حصوؿ الوالدة يف 

 .  (24)العراؽ حبيث يعزز كل واحد منهما االخر 
انيًا : فرض اجلنسية العراقية االصلية على اساس حق الدـ وحق االقليم معًا على ادلولود من ث

 جنسية لو قانوناً يف العراؽ : اماً عراقية واب ال
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 1963( لسنة 43( من قانوف اجلنسية العراقية رقم )4نصت الفقرة الثانية من ادلادة )
جنسية  عراقية واب ال أـدلولود يف العراؽ من ايضًا على فرض اجلنسية العراقية االصلية على ا

لو على اساس حق الدـ ادلنحدر بصورة ثانوية من االـ وحق االقليم ادلستند اىل حصوؿ الوالدة 
جنسية  ال أوعراقية واب رلهوؿ  أـبقوذلا )) يعترب عراقيًا من ولد يف العراؽ من  (25)يف العراؽ 

جنسية وااللتزاـ باالعتبارات  نص ىي تفادي الالوغاية ادلشرع العراقي من ىذا ال لو((.
جنسية ألنو يستحيل إسعافو يف احلصوؿ على  مثل ىذا ادلولود من حالة الال إلنقاذاالنسانية 

بصفة عامة ففرض عليو اجلنسية العراقية  األباجلنسية باالستناد اىل حق الدـ ادلنحدر من 
اىل اساس خليط من حق الدـ وحق االقليم ووازف بذلك حالتو حبالة ادلولود  باالستناداالصلية 

عراقية متمتعة جبنسية اخرى اىل جانب جنسيتها العراقية ألف ادلشرع العراقي  أـيف العراؽ من 
ال يعتد يف ىذه  احلالة اال جبنسيتها العراقية ، وجيب اف يتم اثبات والدة الطفل من االـ العراقية 

للقانوف العراقي بإثبات واقعة ادليالد وحتديد شخص ادلولود وجنسية االـ بالوثائق الرمسية وفقًا 
 حسب االصوؿ .

 أـ) غري ثابت النسب ألبيو ( وجيب اف يولد الطفل من  األبف يكوف الولد رلهوؿ إ     
راقي اجلنسية عراقية واب رلهوؿ قانوناً اي غري ثابت النسب ألبيو ألنو اذا كاف والده معلومًا وع

بصفة عامة وفق الفقرة  األبفأنو تفرض عليو اجلنسية العراقية استنادًا اىل حق الدـ ادلنحدر من 
( اليت سبق واف شرحناىا ، اما اذا كاف والده معلومًا واجنيب اجلنسية فأنو 4ىل من ادلادة )و األ

 . (26)يتبع جنسية والده االجنبية حىت لو كانت والدتو يف العراؽ 
لو ووالدتو عراقية وحصلت والدتو خارج العراؽ فال  ةيجنس ال أو اذا كاف والده رلهوالً و 

تفرض عليو اجلنسية العراقية االصلية وفق النص يف ىذه احلالة حبكم القانوف اف حتصل والدة 
عراقية واب رلهوؿ يف اقليم  أـاًل ، ويشًتط اف حتصل والدة الطفل من أو الطفل يف العراؽ 

، انثى أوالعراؽ لكي تفرض عليو اجلنسية العراقية االصلية وفق النص سواء كاف ادلولود ذكر 
حبق الدـ وحده لفرض اجلنسية العراقية االصلية وامنا يشًتط والدة  ألف ادلشرع العراقي مل يكتف
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بصورة ثانوية من ناحية االـ وحق الطفل فػػػػػػػػي العراؽ ليجمع بذلك بني حق الدـ ادلنحدر 
 .(27)االقليم ادلستند اىل حصوؿ الوالدة يف العراؽ حبيث يعزز كل منهما االخر 

 أـثالثاً : فرض اجلنسية العراقية االصلية على اساس حق الدـ وحق االقليم معاً على ادلولود من 
ة من االـ وحق االقليم عراقية واب الجنسية لو على اساس حق الدـ ادلنحدر بصورتو الثانوي

عراقية  أـادلستند اىل حصػػػوؿ الوالدة يف العراؽ معاً بقوذلػػا )) يعترب عراقياً من ولد يف العراؽ من 
 .(28)الجنسية لو ((  أوب رلهوؿ أو 

وغاية ادلشرع العراقي من ىذا النص ىي تفادي الالجنسية وااللتزاـ باالعتبارات 
ىذا ادلولود من حالة الالجنسية ألنو يستحيل اسعافو يف احلصوؿ على اجلنسية  إلنقاذاالنسانية 

بصفة عامة تفرض عليو اجلنسية العراقية  األبباالستناد اىل اساس حق الدـ ادلنحدر من 
االصلية باالستناد اىل اساس خليط من حق الدـ وحق االقليم ووازف بذلك حالتو حبالة ادلولود 

اقية واب رلهوؿ قانونًا ، وبناًء على ذلك يلـز لفرض اجلنسية العراقية عر  أـيف العراؽ من 
 -االصلية مبوجب ىذا النص توفر الشروط التالية :

 أـفيجب اف يولد ادلولود من  -عراقية متمتعة باجلنسية العراقية : أـاف يولد ادلولود من  -أ
ظر عن نوع ىذه اجلنسية فيما عراقية متمتعة باجلنسية العراقية حني والدة طفلها بصرؼ الن

 أوحق االقليم  أواكتساهبا حق الدـ  أوطارئة فيما اذا كاف اساس فرضها  أواذا كانت اصلية 
 .(29)احلقني معاً 

عراقية واب الجنسية  أـوجيب اف تكوف الوالدة من  -اف يولد ادلولود ألب الجنسية لو : -ب
نسية )الجنسية لو ( ألف الغاية من النص عدمي اجل األبلو حني والدة الطفل اي اف يكوف 

ىي تفادي الالجنسية بسبب استحالة اسعاؼ ادلولود يف ىذه احلالة بفرض اجلنسية عليو 
. فلوال ىذا النص لتعذر فرض اجلنسية بصفة عامة األبالدـ ادلنحدر من  استنادًا اىل حق

نسية وال  انو عدمي اجلالعراقية عليو واصبح مثل والده بال جنسية، ومن الجنسية لو يعين
، اما سبب اسقاط اجلنسية عنو على سبيل العقوبة وعدـ اكتسابو يتمتع جبنسية اية دولة

عديػػم  األبألنو مل يكتسب اية جنسية منذ والدتو وال شرط اف يكوف  أوجنسية اخرى 



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

02 

اف  ة أوعراقي أـدلولود يف العراؽ من اجلنسية حيًا لكي تفرض اجلنسية العراقية على ولده ا
بعده وامنا يكفي اف يكوف فقط بال  أويكوف مقيمًا مع زوجتو العراقية حني ميالد الطفل 

، واف حتصل الوالدة يف العراؽ سواء  عراقية اجلنسية حني ميالد الطفل ، واف تكوف االـجنسية
 أومفقودًا  أوكاف الزوج متوفيًا   أوبعد ادليالد  أودة عن زوجها قبل ػػػػػة مبتعػػػػػانت الزوجػػػػػػك

 بعد ادليالد .
 أـولكي نفرض اجلنسية العراقية على ادلولود يف العراؽ من  -ف يكوف ادلولود شرعيًا :أ -ج

عراقية واب الجنسية لو جيب اف يكوف ىذا ادلولود شرعيًا حسب القانوف العراقي سواء كاف 
انثى ، فالولد غري الشرعي الذي يكوف مثرة اتصاؿ جنسي غري مشروع بني امرأة غري  أوذكرًا 

يكوف من امرأة متزوجة بعقد ثابت ولكن الزوج يطعن بنسبو وينكر انو من  أومتزوجة ورجل 
 .(31)نفرض عليو اجلنسية العراقية على اساس حق الدـ ادلعزز حبق االقليم وفق النص صلبو ال

يشًتط  أوالنافذ فأنو مل يقيد  2116( لسنة 26قانوف اجلنسية العراقي رقم ) اما عن موقف   
( اذ نصت على 3قًا يف ادلادة )بوجوب الوالدة داخل االقليم العراقي فقد جاء النص مطل

من ولد يف العراؽ من ابوين  -، بأو ألـ عراقيةمن ولد ألب عراقي  -يعترب عراقيًا : أ))
مل يقم الدليل على  يو ماودًا فػػػػو يف العراؽ مولػػػػػػط الذي يعثر عليػػػػػػلقيني ويعترب الػػػػػػرلهول

 (( .خالؼ ذلك
ىل من ىذه ادلادة اعترب ادلشرع الولد عراقيًا جملرد كونو مولود ألـ و ففي الفقرة األ   

مكاف الوالدة ففي ىذه الفقرة اعًتؼ ادلشرع حبق الدـ  أو األبعراقية وبغض النظر عن جنسية 
كل من يولد يف العراؽ من ابوين   باعتباررلردًا ، اما الفقرة الثانية فقد تكلم فيها عن حق االقليم 

رلهولني عراقيًا ويكتسب اجلنسية العراقية والعتبارات انسانية اعترب ادلشرع اللقيط الذي يعثر 
ي مولودًا فيو ويكتسب على اثر ذلك اجلنسية العراقية اف مل يقم الدليل عليو يف االقليم العراق

 على خالؼ ذلك .
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 تـــــــاخلامت
 بعد اخلوض يف حبثنا ادلتواضع ىذا فقػػػػػد توصلنا اىل عػػػػػػدد من النتائج والتوصيات  .    
 

 : النتائػػػػػػػػػػػػج
اجلنسية على ادليالد داخل االقليم من االـ ف يف تشريعات بعض الدولة يقتصر ثبوت إ -1

وؿ يف اجلنسية الوطنية ورفض دخوؿ االبناء ادلولودين خارج االقليم ومنهم حق طلب الدخ
يكفي تربير  ، والبعض احلاالت اىل انعداـ اجلنسية ، وىذا يؤدي يفعند بلوغ سن الرشد

ارج قد يكتسبوف جنسية الدولة تلك احللوؿ اجلزئية بأف ابناء االـ الوطنية ادلولودين باخل
العربية  االجنبية اليت ولدوا بإقليمها ، ومن مث فقد تزدوج جنسيتهم لو ثبت ذلم جنسية االـ 

ذلك اف محاية االفراد من خطر انعداـ اجلنسية اجدر باالىتماـ كما ىو معلـو من  كذلك،
 تاليف ازدواج اجلنسية . 

تقتصر على االكتفاء مبنح االبنػػػػػاء ادلولودين ألـ  نتفق مع ما نادى بو البعض من حلوؿ ال -2
دولة االـ كاحلق يف االقامة ويف  بإقليموطنية رلموعة من احلقوؽ االساسية الالزمة دلعيشتهم 

العمل ويف التعليم وذلك دوف االعًتاؼ ذلم جبنسية دولة االـ ذلك اف مثل ىذا احلل 
 يتجاىل االبعاد احلقيقية للمشكلة ويتعارض مع مصاحل الدولة ذاهتا .

جياد من ادلزايا ألبناء االـ العربية مع سلب حقهم يف متلك اجلنسية من شأنو ا اف منح قدر إ -3
تنتمي ذلذه اجلماعة من الناحية السياسية والقانونية رغم اهنا  فئة داخل اجلماعة الوطنية ال

 يتجزأ من ىذه اجلماعة من الناحية االجتماعية والعضوية . جزء ال
وكذلك فأف من مصاحل الدولة االعًتاؼ ذلذه الفئة باجلنسية بسبب اف منحهم احلقوؽ  -4

االساسية ادلكفولة لرعايا الدوؿ دوف متتعهم جبنسية ىذه الدولة حيوؿ دوف امكانية مطالبتهم 
بكافة االلتزامات الوطنية بل اف ىذا احلل ينطوي على دعوى صرحية ذلذه الفئة بعد القياـ 

 يف خدمة الدوؿ .بأي دور 
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 : التوصيػػػػػػػػػػػػػػػػػات
نوصي بتعديل بعض تشريعات اجلنسية يف الدوؿ العربية واالجنبية وذلك ليس القتصار  -1

يف اي مكاف  أوفرض اجلنسية على اساس الوالدة داخل االقليم ، امنا الوالدة خارج االقليم 
لتاليف العديد من ادلشاكل ومن امهها آخر اذا كانت االـ متمتعة جبنسية ىذه الدولة وذلك 

 مسألة انعداـ اجلنسية .
نوصي بأف يتمتع االبناء ادلولودين ألـ وطنية واب اجنيب بكافة احلقوؽ اليت يتمتع هبا  -2

بني اجلنسية  اةاو للمسالشخص الطبيعي ادلولود داخل اقليم الدولة صاحبة اجلنسية وذلك 
من حيث احلقوؽ وااللتزامات اليت تفرضها  األبرة من ادلنحدرة من االـ مع نظريهتا ادلنحد
 الدولة على صاحب ىذه اجلنسية .

نوصي اف تتخذ معظم التشريعات العربية من قانوف اجلنسية العراقية كأساس لفرض جنسية  -3
بني الرجل وادلرأة يف فرض اجلنسية على ابنائهم بغض النظر عن  اةاو وادلساألـ على االبناء 

 جنسية الزوج . أواالقامػػػػػػة  أودة مكاف الوال
جتعل للمرأة  نوصي اف تعدؿ مجيع قوانني اجلنسية يف العامل ويف الدوؿ العربية بالذات ألهنا ال -4

اي دور يف فرض جنسيتها على االبناء رغم اهنا ذلا احلق يف فرض جنسيتها على االبناء يف 
 األب، وليس ذلا احلق يف ذلك اذا كاف  األبفقداهنا من جهة  أوحالة انعداـ اجلنسية 

يتناسب مع مكانة ادلرأة يف اجملتمع العريب رغم  متمتع جبنسية دولة اخرى ، وىذا ال أواجنبياً 
 التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت متر هبا الدوؿ العربية .
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 اهلىاهش
القانوف العراقي وادلقارف ، الطبعة  ، القانوف الدويل اخلاص وفق( د. ممدوح عبد الكرمي حافظ1) 

 .41، ص1973، ىل، بغدادو األ
 . 41، ص ( ادلصدر نفسو2)
 .2،ص1956، مذكرات يف القانوف الدويل اخلاص، مطبعة بغداد،( د. مصطفى كامل ياسني3)
( د. مشس الدين الوكيل ، ادلوجز يف اجلنسية ومركز االجانب ، الطبعة الثانية ، االسكندرية ، 4)

 .39،ص1968
 . 45( د. ممدوح عبد الكرمي حافظ ، ادلصدر السابق ، ص5)
ؿ ، الطبعة السادسة ، القاىرة ، و ( د. عز الدين عبد هللا ، القانوف الدويل اخلاص ، اجلزء األ6)

 . 118، ص 1969
 . 368، ص  1947( د. جابر جاد عبد الرمحن ، القانوف الدويل اخلاص ، 7)
 .118،ص 2116ىل، و ، الطبعة األمشكالت قانوف اجلنسية العربيةىم ، ا( د. ىشاـ خالد8)
مطبعة دار ، ىلو ، الطبعة األالقانوف الدويل اخلاص يف اجلنسية،  ياو الر ( د. جابر ابراىيم 9)

 .95،ص1977السالـ، بغداد، 
ية ، ( د. عكاشة زلمد عبد العاؿ ، اجلنسية ومركز االجانب يف تشريعات الدوؿ العرب11)

 .67الدار اجلامعية ، صمطبعة 
 . 111( د. ىشاـ خالد ، ادلصدر السابق ، ص 11)
 . 111، ص  2113( احلق ، رللة فصلية يصدرىا احتاد احملامني العرب ، 12)
 . 111( ادلصدر نفسو ، ص 13)
 . 112( احلق ، ادلصدر السابق ، ص 14)
 . 312( د. مشس الدين الوكيل ، ادلصدر السابق ، ص 15)
اخلاص، مطبعة االسكندرية، ، دروس يف القانوف الدويل ىشاـ علي صادؽ( د. 16)

 .18،ص 2113
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، ، منشورات احلليب احلقوقيةجانب، ادلوجز يف اجلنسية ومركز اال( د. حفيظة السيد احلداد17)
 . 67، ص 1995

 . 116( جابر عبد الرمحن ، القانوف الدويل اخلاص ، ادلصدر السابق ، ص 18)
 . 741س الدين الوكيل ، ادلصدر السابق ، ص ( د. مش19)
،  1974ىل ، مطبعة اسد ، و ، القانوف الدويل اخلاص ، الطبعة األ دياو الد( غالب علي 21)

 . 271ص 
 .26، ص  1،1956، ج لألجانب( د. امحد مسلم ، ادلركز القانوين 21)
 . 242( ادلصدر نفسو ، ص 22)
 . 311سابق ، ص ، ادلصدر ال دياو الد( د. غالب على 23)
 . 313( د. امحد مسلم ، ادلصدر السابق ، ص 24)
 . 277، ادلصدر السابق ، ص  دياو الد( د. غالب علي 25)
جانب ، منشورات احلليب ( د. حفيظة السيد احلداد ، ادلوجز يف اجلنسية ومركز اال26)

 . 127، ص  1995، احلقوقية
 . 147ص ( د. مشس الدين الوكيل ، ادلصدر السابق ، 27)
 . 87( د. ممدوح عبد الكرمي ، ادلصدر السابق ، ص 28)
( د. عبد احلميد عمر وشاحي ، القانوف الدويل اخلاص يف العراؽ ، اجلزء الثاين ، مطبعة 29)

 . 585، ص  1941النقيض االىلية ،
منشورات ( د. سعيد يوسف البستاين، اجلنسية والقومية يف تشريعات الدولة العربية، مطبعة 31)

 . 119، ص  2113احلليب احلقوقية ، 
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  ادرـــــــاملص
 

 الكتب القانونية :
 . 1956ؿ و د. امحد مسلم ، ادلركز القانوين لألجانب ، اجلزء األ -1
ىل ، مطبعة دار و ، القانوف الدويل اخلاص يف اجلنسية ، الطبعة األ ياو الر د. جابر ابراىيم  -2

 . 1977السالـ ، بغداد ، 
 . 1947جابر جاد عبد الرمحن ، القانوف الدويل اخلاص ،  -3
د. حفيظة السيد احلداد ، ادلوجز يف اجلنسية ومركز االجانب ، منشورات احلليب احلقوقية ،  -4

 . 1995لبناف ، 
د. سعيد يوسف البستاين ، اجلنسية القومية يف تشريعات الدولة العربية ، منشورات احلليب  -5

 . 2113احلقوقية ، 
د. مشس الدين الوكيل ، ادلوجز يف اجلنسية ومركز االجانب ، الطبعة الثانية ، االسكندرية ،  -6

1968 . 
ؿ ، مطبعة و د. عبد احلميد عمر وشاحي ، القانوف الدويل اخلاص فػػػػي العراؽ ، اجلزء األ -7

 . 1941النقيض االىلية ، 
، ىل ، القاىرةو ؿ ، الطبعة األو ص ، اجلزء األد. عز الدين عبد هللا ، القانوف الدويل اخلا -8

1969 . 
د. عكاشة زلمد عبد العاؿ ، اجلنسية ومركز االجانب يف تشريعات الدوؿ العربية ، مطبعة  -9

 الدار اجلامعية ، بدوف سنة طبع .
ىل ، مطبعة الرسوؿ ، و ، القانوف الدويل اخلاص ، الطبعة األ دياو الدد. غالب علي  -11

1974. 
 . 1955ىل ، و د. كماؿ فهمي ، اصوؿ القانوف الدويل اخلاص ، الطبعة األ -11
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 . 1956، مطبعة بغداد ، مذكرات يف القانوف الدويل اخلاصد. مصطفى كامل ياسني ،  -12
، ىل، بغدادو ، الطبعة األمي حافظ، القانوف الدويل اخلاص وادلقارفد. ممدوح عبد الكر  -13

1973 . 
 . 2116ىل، و خالد ، أىم مشكالت قانوف اجلنسية العربية ،الطبعة األ د. ىشاـ -14
 .2113اخلاص ، مطبعة االسكندرية ، دروس يف القانوف الدويل د. ىشاـ علي صادؽ ،  -15
 . 2113احلق ، رللة فصلية يصدرىا احتاد احملامني العرب ،  -16

 
 -القوانيػػػػػػػػن :

 النافذ . 2116( لسنة 26قانوف اجلنسية العراقية رقم ) -1
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 


