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الفصل االول 

الجنسٌة 

 

تمهٌد 

تعد الجنسٌة من العوامل المؤثرة فً ظهور فرع القانون الدولً الخاص ،فهً االداة التً وزعت البشرٌة على 

وحدات سٌاسٌة قانونٌة ٌصطلح علٌها الدول ،فاخذت بعدٌن االول افقً ٌتمثل بتوزٌع االفراد على دول العالم و 

.  الثانً رئسً ٌتمثل بالتمٌٌز الوطنٌٌن و االجانب داخل الدولة

وتقع الجنسٌة تحت تاثٌر جملة قواعد قانونٌة بعضها من طبٌعة عالمٌة وبعضها االخر من طبٌعة وطنٌة، فكان 

على المشرع الوطنً فً كل دولة ان ٌراعً ذلك عند وضع احكام الجنسٌة وهذا هو سر وجود بعض االحكام 

المشتركة للجنسٌة بٌن الدول ٌخضع المشرع فٌها لقواعد عالمٌة ،ووجود احكام مختلفة بٌن الدول وذلك لتاثر 

القواعد ) (االعتبارات االجتماعٌة و االقتصادٌة و السٌاسٌة و الثقافٌة لكل دولة)المشرع بالخصوصٌات الوطنٌة 

.  و القواعد الوطنٌة الداخلٌة هً العامل االكثر تاثٌرا فً حصول ظاهرتً انعدام الجنسٌة وازدواجها (الداخلٌة

والجل بٌان ما تنطوي علٌه الجنسٌة من مقومات كان البد من الوقوؾ على االصول التً انحدرت منها الجنسٌة 

وقامت علٌها ،ثم بٌان االسس المعتمدة فً بناءها على مستوى االشخاص الطبٌعٌة و المعنوٌة واخٌرا تاثٌرا 

.  االختالؾ عن اسس تعٌٌن الجنسٌة

وسنعالج ذلك من خالل ثالثة مباحث، نعرض فً االول منها تاصٌل الجنسٌة وفً الثانً اسس تعٌٌن الجنسٌة وفً 

.  الثالث اختالؾ اسس تعٌٌن الجنسٌة

 

المبحث االول 

تاصٌل الجنسٌة 

للوقوؾ على حقٌقة أي شًء البد من عرض المراحل التً تطور خاللها، ثم معرفة المقومات التً ٌقوم عٌها 

وهذه القاعدة العامة ٌمكن توظٌفها فً اطار الجنسٌة التً سوؾ نتناول االصول التً انحدرت عنها وذلك من 

:- خالل مطلبٌن

المطلب االول 

التاصٌل التارٌخً للجنسٌة 

بدا ظهور مفهوم الجنسٌة مع استقرار فكرة الدولة لذا كان هناك تالزم وتزامن بٌن الجنسٌة و الدولة ، فهً فكرة 

 ففً هذا 1835حدٌثة نسبٌا بالنسبة لبقٌة موضوعات القانون الدولً الخاص ، وٌرجع تارٌخ ظهورها الى عام 

التارٌخ جاء استعمال الجنسٌة بمعناها الفنً الحدٌث فقبل ذلك لم تكن الجنسٌة هً التً تحدد انتماءات االفراد 

للدولة ؛الن االفراد كانوا ٌعٌشون على شكل مجموعات دٌنٌة استقرت فٌما بعد على شكل مجموعات اقلٌمٌة ولم 

تظهر فً هذه االحوال الدولة ومن ثم لم تكن هناك حاجة لتحدٌد تابعٌة االفراد لها واخٌرا لم تظهر الحاجة 

فكان الدٌن هو المعٌار لتحدٌد الصفة الوطنٌة لالفراد فكل من ٌدٌن بدٌانة معٌنة ٌصنؾ للجهة . للجنسٌة حٌنها

التً ٌعتنق دٌانتها فوحدة الدٌن هً التً تجمع االفراد و التً تقابل الجنسٌة التً تجمع مجموعة من االفراد لدولة 

تلك الجنسٌة ومع استقرار الجماعات البشرٌة واستٌطانها اصبح الموطن او االقامة معٌاراً لتحدٌد الصفة الوطنٌة 

ٌقابل . لالفراد فوحدة االقامة او التوطن فً اقلٌم معٌن لجماعة معٌنة تحدد تابعٌتهم وصفتهم الوطنٌة لذلك االقلٌم

.  ذلك الجنسٌة بمفهومها الحدٌث

ولما كانت الجنسٌة عند ظهورها ٌطؽً علٌها الطابع السٌاسً لذا جاء استعمالها من قبل الدولة مطبوعاً بطابع 
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. سٌاسً لتحدٌد صفة المقٌمٌن على اراضٌها وكان هذا هو السبب وراء الحاق بعضهم الجنسٌة بنظم القانون العام

ولقد تطورت النظرة الى الجنسٌة بعد ذلك اذ اخذت االعتبارات القانونٌة تؤثر فٌها فاستعملت لتحدٌد الحالة 

ولقد . القانونٌة لالفراد فً حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة و النظام القانونً الحاكم لحالتهم الشخصٌة فً الخارج

ولم ٌدخل الدٌن فً قٌامها وهذا هو . كان هذا هو السبب وراء الحاق بعضهم االخر للجنسٌة بنظم القانون الخاص

 ( )موقؾ القضاء العراقً اذ طبق القانون العراقً على مواطن عراقً ؼٌر مسلم

واخٌرا جاء المفهوم الحدٌث للجنسٌة مزٌجاً مركباً من االعتبارات السٌاسٌة و القانونٌة فاخذت فً الوقت الحاضر 

.  طبٌعة مركبة 

لذا نعتقد ان الجنسٌة نظام قانونً مركب من جملة اعتبارات قانونٌة وسٌاسٌة، تتدخل فً تنظٌمها احكام القانونٌن 

الدولً و الداخلً و القانونٌن العام و الخاص وتؽلب فٌها ارادة الدولة على ارادة االفراد ونستدل على ذلك من 

خالل شروط فرض الجنسٌة االصلٌة وشروط منح الجنسٌة المكتسبة كما سنالحظ ذلك الحقا أي ان المشرع ٌتاثر 

. فً وضع جمٌع شروطها بقواعد قانونٌة تنتمً لقوانٌن مختلفة

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثانً 

التاصٌل القانونً للجنسٌة 

ٌتطلب الوقوؾ على هذا الموضوع التعرض للجنسٌة من خالل ستة فروع  

 

الفرع األول 

التعرٌؾ بالجنسٌة 

تقع الجنسٌة تحت تاثٌر قوانٌن مختلفة، تحدد طبٌعة العالقة التً تنطوي علٌها ودور كل طرؾ فٌها، لذا فهً 

عالقة متعددة القوانٌن الحاكمة فٌها واالطراؾ المتعلقة بها ،لذا ٌقتضً ان ٌراعى فً تعرٌؾ الجنسٌة تلك 

االعتبارات فٌمكن ان نفرق فً تعرٌفها بٌن جانبٌن االول شكلً و االخر موضوعً فالجنسٌة تعرؾ على وفق 

بانها عبارة عن وثٌقة منظمة بصٌؽة فنٌة من جانب السلطة المختصة فً دولة ما تمنحها : الجانب االول

لمجموعة من االفراد بهدؾ اسباغ الصفة الوطنٌة علٌهم، وتعد قرٌنة قانونٌة قابلة الثبات العكس ،وٌمكن ان 

نقول ان هذا هو المظهر الخارجً المادي للجنسٌة وٌكون له اثر كاشؾ فً اطار الجنسٌة االصلٌة واثر منشا فً 

اطار الجنسٌة المكتسبة ، اما فً اطار الجانب الثانً فٌنظر للجنسٌة من ناحٌتٌن الداخلٌة و الخارجٌة فتعرؾ من 

الناحٌة الداخلٌة ، بانها رابطة او عالقة سٌاسٌة وقانونٌة وروحٌة بٌن الفرد و الدولة تترتب علٌها حقوق 

وهذا هو المعنى التقلٌدي . والتزامات متبادلة بٌنهما وتنظم شروط فرضها ومنحها وفقدانها و استردادها بقانون

المتعارؾ علٌه لدى الفقه بصفة عامة اما من الناحٌة الخارجٌة فتعد الجنسٌة معٌارا او ضابطا عالمٌا لتوزٌع 

.  االفراد جؽرافٌا بٌن الدول تحدد بواسطته كل دولة حصتها البشرٌة من مجموع االفراد على سطح الكرة االرضٌة

وٌحمل بعضهم الجنسٌة على معنٌن قانونً وهو ال ٌخرج عن التعارٌؾ المتقدمة وواقعً اجتماعً الذي ٌعكس 

.  الحالة الواقعٌة لحامل الجنسٌة

وٌمكن ان نخرج هنا الى نتٌجة وهً ان الجنسٌة فً المعنى االخٌر تحدد الصفة الوطنٌة لالفراد فً كل دولة من 



.  دول العالم وهً تمثل بذلك معٌاراً عالمٌاً 

ونعتقد ان تعرٌؾ الجنسٌة بالمعنى المتقدم فً ضوء الجانبٌن لم ٌتم تنظٌمه تشرٌعٌا ،انما هو تعرٌؾ فقهً واخذ 

 . ( )القضاء به فً بعض الدول ،السٌما اظهارها الجانب الموضوعً الداخلً

 

الفرع الثانً 

عناصر الجنسٌة 

وعلى وفق ما تقدم نجد الجنسٌة تقوم على عناصرمتعددة تتوزع بٌن الفرد المتلتقً لها و الدولة المناحة اٌاها 

فضال عن الحقوق و االلتزامات المترتبة علٌها بٌن الفرد و الدولة وعلٌه فان هناك مثلثاً من العناصر ٌتمثل بما 

:  ٌاتً 

الفرد  : اوال

بعد زوال نظام الرق فً العالم ،اصبح لكل انسان شخصٌته القانونٌة لتلقً الحقوق وتحمل االلتزامات، وٌعد التمتع 

بالجنسٌة من اهم الحقوق، فاالنسان بحسب هذا الحق ٌتحقق له نسب سٌاسً معلوم الى دولة معٌنة تتكفل حماٌته 

وضمان ماله من حقوق وتحدٌد ما علٌه من التزامات فتكون الجنسٌة بالنسبة للفرد بمثابة حماٌة قانونٌة اتجاه 

االفراد و الدول ، وان التمتع بالجنسٌة حق ٌتعلق بالشخص ٌستطٌع الدفاع عنه امام القضاء او االدارة ، االصل 

ان جمٌع االفراد ٌتمتعون بحق حمل الجنسٌة االصلٌة عند المٌالد ولهم حق حمل الجنسٌة المكتسبة ما بعد المٌالد 

.  و ٌفترض فً الجنسٌة فً جمٌع االحوال ان تعبر عن االنتماء الروحً و الوالء السٌاسً للفرد

من االعالن العالمً  (15)وقد اصبح حق حمل الجنسٌة من اهم حقوق االنسان االساسٌة وهذا ما اكدته المادة 

  (.....ان ٌكون لكل انسان الحق فً الجنسٌة) التً نصت على 1948لحقوق االنسان لعام 

واذا كان للشخص الطبٌعً حق حمل الجنسٌة فهل ٌحق كذلك بالنسبة للشخص المعنوي ؟ لقد اجاب الفقه عن ذلك 

باتجاهٌن اذ ذهب االتجاه االول الى انكار حق حمل الجنسٌة على الشخص المعنوي الن االخٌر ٌفتقر لخصائص 

هذا الحق واهمها الوالء السٌاسً و االنتماء الروحً الذي ٌعد من مقومات الجنسٌة فضال عن ان الشخص 

المعنوي ال ٌدخل ضمن تعداد السكان واذا كان من اؼراض الجنسٌة حصر افراد شعب الدولة واسباغ الصفة 

الوطنٌة علٌهم، واذا كان الشعب هو مجموعة االشخاص الطبٌعٌة فان الدولة التكون بهاحاجة بعد ذلك السباغ 

الصفة الوطنٌة على االشخاص المعنوٌٌن بواسطة الجنسٌة فضال عن تعذر قٌام االشخاص المعنوٌة ببعض 

ومقابل االتجاه االول ذهب اتجاه اخر الى . التكالٌؾ التً تعبر عن الوالء و االنتماء ومنها اداء الخدمة العسكرٌة

االعتراؾ للشخص المعنوي بحق حمل جنسٌة اسوة بالشخص الطبٌعً ذلك الن الوالء الذي هو قوام الجنسٌة 

ٌمكن ان ٌعبر عنه الشخص المعنوي بصٌؽة تتناسب مع طبٌعته عن طرٌق قٌامه باالعمال التً تنطوي على تقدٌم 

خدمات لشعب الدولة، ومنها تعزٌز االقتصاد الوطنً فضال عن ذلك ان نشوء الشخص المعنوي ٌرتب حقوقاً و 

التزامات ٌتطلب معرفة القانون الواجب تطبٌقه فٌها فٌكون لزاما االعتراؾ للشخص المعنوي بحق حمل جنسٌه 

بوصفه معٌاراً ٌربطه بدولة معٌنة تضطلع بمهمة تحدد ماله من حقوق وما علٌه من التزامات ،وٌتم بموجبها 

تحدٌد القانون الذي ٌحكم نظامه الداخلً فضال عن ذلك لٌس هناك من عالقة حتمٌة بٌن منح الجنسٌة للفرد و اداء 

الخدمة العسكرٌة حتى ٌقال من ضروره منحها فقط للشخص الطبٌعً دون المعنوي النها تفرض على الصؽٌر عند 

المٌالد وتمنح للمراة وكالهما ال ٌكلؾ باداء الخدمة العسكرٌة،فضال عن ان هناك من الدول التً الٌتوفر فٌها 

اصال واجب اداء الخدمة العسكرٌة نظرا لتبنٌها مبدأ الحٌاد الدائم كسوٌسرا ومع ذلك لها جنسٌتها الخاصة 

.  بها،ومن ثم فلٌس من مانع من منح الجنسٌة للشخص المعنوي على وفق الوضع االخٌر

واذا كان االشخاص الطبٌعٌٌن ٌمثلون شعب الدولة من الناحٌة االجتماعٌة فان االشخاص المعنوٌة ٌمثلون عوامل 

لتعزٌز قوة الدولة من الناحٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة وان كانت بعض المنقوالت ومنها السفن و الطائرات و 

.  االقمار االصطناعٌة تتمتع بحق حمل جنسٌة فٌكون من باب اولى االعتراؾ بهذا الحق للشخص المعنوي



لذا انتهى االتجاه الفقهً و التشرٌعً و القضائً المعاصر الى االعتراؾ لالشخاص المعنوٌة بحق حمل الجنسٌة 

لما لذلك من اهمٌة فً تحدٌد النظام القانونً الذي ٌخضع له الشخص المعنوي من حٌث الحقوق و االلتزامات ،و 

القانون الواجب تطبٌقه على نظامه الداخلً وتصرفاته القانونٌة وان للمحكمة المختصة حق الفصل فً المنازعات 

.  التً ٌكون طرفا فٌها

وقد كانت التشرٌعات العربٌة و االجنبٌة فً هذا االتجاه ومنها التشرٌع العراقً فً قانون الشركات الملؽً رقم 

 22 المعدل ، وكذلك قانون الشركات العامة رقم 1997 لسنة 21 وقانون الشركات النافذ رقم 1957 لسنة 32

 .  1997لسنة 

الدولة  : ثانٌا 

تتمتع الدولة دون سائر اشخاص القانون الدولً العام بحق منح الجنسٌة لالفراد وهً تملك هذا الحق بما لها من 

شخصٌة دولٌة وال ٌؤثر سلبا فً هذا الحق صؽر، مساحتها وقلة عدد افراد شعبها وتبعٌتها ونقص سٌادتها لذا 

 ابان خضوعها لالنتداب الفرنسً وكذلك العراق اصدر 1925نجد ان سورٌا اصدرت اول قانون جنسٌة فً عام 

 ابان خضوعه لالحتالل البرٌطانً ،ؼٌر انه اذا وصل نقصان 1924 لسنة 42اول قانون وهو قانون الجنسٌة رقم 

السٌادة حدا فقدت معه الدولة شخصٌتها القانونٌة كلٌا، كما هو الحال بالنسبة للدول المستعمرة او المضمومة كلٌا 

الى دولة اخرى فأن االفراد التابعٌن لهذه االقالٌم ال تثبت لهم جنسٌة مستقلة بل ٌنظر الٌهم بوصفهم منتمٌن للدول 

التً تضم هذه االقالٌم او تستعمرها  

وبالمقابل ال تملك المنظمات الدولٌة حق اصدار الجنسٌة مثل االمم المتحدة اوالمنظمات االقلٌمٌة مثل الجامعة 

العربٌة، والسبب وراء ذلك ٌتمثل بطبٌعة عمل افراد هذه المنظمات الذي ٌتنافى مع حمل جنسٌة تمنحها المنظمة 

حٌث ال ٌمكن ان تحقق اؼراضها اذا كان افرادها ٌحملون جنسٌتها النهم مكلفٌن باداء مهمات لتحقٌق اؼراض 

فضال عن . المنظمة وهً اؼراض انسانٌة عالمٌة فً اكثر االحٌان فضال عن عدم تمتع المنظمة بالجنسٌة اصال

ذلك ال تملك الوالٌات او المقاطعات فً الدول المركبة الحق فً اصدار جنسٌة لرعاٌاها ،الن ذلك ٌكون من 

فافراد الوالٌات او المقاطعات تكون لهم رعوٌة الوالٌة او المقاطعة  .( )االختصاصات الحصرٌة للحكومة االتحادٌة

التً ٌقٌمون فٌها ،وهً بمثابة جنسٌة داخلٌة اضافة الى حملهم جنسٌة الدولة االتحادٌة التابعة لها تلك المقاطعة 

.  و العبرة بالجنسٌة االخٌر فً محٌط العالقات الخارجٌة. او الوالٌة

عالقة قانونٌة وسٌاسٌة  : ثالثا 

ان ارتباط الفرد بدولة معٌنة عن طرٌق الجنسٌة تتوقؾ علٌه جملة نتائج تتوزع بٌن الفرد و الدولة وهً تتمثل 

فً ان الفرد سٌكون منسوباً سٌاسٌا ًالى دولة معٌنة ومركزاً قانونٌاً فً النظام القانونً لتلك الدولة فالجنسٌة 

ستكون هنا عنصرا من العناصر القانونٌة التً تدخل فً الحالة الشخصٌة للفرد فتؤدي ؼرضاً مزدوجاً فهً تبٌن 

مقدار الحقوق و االلتزامات بٌن الفرد و الدولة من ناحٌة وتحدد النظام القانونً الواجب تطبٌقه فً مسائل 

.  االحوال الشخصٌة من ناحٌة اخرى كما سنالحظ 

كما ٌتدخل المشرع فً تنظٌم احكام فرض الجنسٌة ومنحها وفقدانها واستردادها وتوصؾ من هذه الناحٌة بانها 

عالقة قانونٌة وبوساطتها ٌنسب الفرد سٌاسٌا لدولة معٌنة فتكون مطبوعة بطبٌعة سٌاسة وبها ٌستاثر الفرد 

بالصفة الوطنٌة التً تؤهله للحصول على الحقوق والقٌام بالواجبات وهً اوفر من تلك التً لالجنبً، وتكون 

.  بذلك الجنسٌة عنصر تفوق للوطنً من هذه الناحٌة

 

 

الفرع الثالث 

الطبٌعة القانونٌة للجنسٌة 

ٌذهب الى :اختلؾ الفقه حول الطبٌعة القانونٌة للجنسٌة فً اتجاهٌن رئٌسٌٌن لتحدٌد تلك الطبٌعة، االتجاه االول 



وصؾ الجنسٌة بالعقد و بانها عالقة عقدٌة بٌن الفرد و الدولة وتمتد جذور هذا االتجاه الى افكار الفقٌه الفرنسً 

جان جاك روسو رائد نظرٌة العقد االجتماعً وشبه هذا االتجاه تالقً ارادتً الفرد و الدولة بانعقاد ارادتً 

االٌجاب و القبول اذ تظهرا بمظاهر مختلفة وبحسب نوع الجنسٌة ،ففً الجنسٌة االصلٌة ٌكون اٌجاب الدولة عام 

موجه للجمٌع فً حٌن فً اطار الجنسٌة المكتسبة تكون ارادة االٌجاب خاصة موجه لفئة معٌنة وهً فئة االجانب 

مقابل ذلك تكون ارادة القبول صرٌحة فً اطار الجنسٌة المكتسبة تارة، كما هو الحال فً التجنس .فً الؽالب 

وضمنٌة تارة اخرى كما هو الحال فً الحاق الزوجة بجنسٌة الزوج بفعل الزواج المختلط، فً حٌن تكون تلك 

االرادة مفترضة فً اطار الجنسٌة االصلٌة اذ انها تثبت للمولود حدٌثا فور المٌالد ،فالارادة لهذا المولود فور 

المٌالد، وٌرى اصحاب هذا االتجاه ان ارادته فً القبول مفترضة اضافة الى ذلك ترتب العالقة العقدٌة حقوق و 

التزامات متبادلة بٌن الفرد و الدولة فما ٌعد حقاً للفرد واجبا على الدولة فعلى الدولة تمكٌن المواطن من االنتفاع 

بالحقوق الخاصة و العامة وحماٌته فً الداخل و الخارج مقابل التزام الفرد بالقوانٌن و االنظمة التً تصدرها 

.  الدولة ،وبذلك تنعقد ارادة الدولة باالٌجاب مع ارادة الفرد بالقبول فتترتب تلك الحقوق و االلترامات

وقد وجه النقد الصحاب هذا االتجاه اذ ان تشبٌه الجنسٌة بالعقد حٌلة قانونٌة كما انه ال ٌستند الى اساس قانونً 

اذ ان الجنسٌة فً مثل هذه الحالة تعوزها متطلبات العقد اهمها االهلٌة فً اطار الجنسٌة االصلٌة ،بل ان . سلٌم

هذه االهلٌة لٌست ذات اهمٌة حتى فً اطار الجنسٌة المكتسبة كما فً حالة الحاق الزوجة بجنسٌة زوجها تلقائٌا 

بسبب الزواج فضال عن ان من متطلبات العقد التوازن ودرجة تكافؤ مقبولة بٌن ارادة الطرفٌن تفتقر له الجنسٌة 

.  اذ تطؽً وتؽلب فٌها ارادة الدولة على ارادة الفرد

وقد ذهب قلة من الفقهاء الى تشبٌه الجنسٌة بالشركة فالوطنٌٌن عبارة عن اعضاء فً تلك الشركة ،وهذا االتجاه 

ال ٌقوم على اساس قانونً سلٌم ذلك الن عالقة الجنسٌة تخضع لقواعد القانون العام فً حٌن عالقة الشركة 

.  تخضع فً اكثر االحٌان لقواعد القانون الخاص

وامام هذا االتجاه ذهب اتجاه اخر فً الفقه الى وصؾ الجنسٌة بالعالقة التنظٌمٌة بٌن الفرد و الدولة وتختص 

الدولة فٌها بوضع قانون ٌنظم الٌات فرضها ، ومنحها ، وفقدانها واستردادها بحسب المصالح السٌاسٌة و 

وال تظهر ارادة الفرد اال بمساحة محدودة فً اطار الجنسٌة المكتسبة تتمثل . االقتصادٌة و االجتماعٌة العلٌا للدولة

.  فً تقدٌم طلب الحصول علٌها وهذا هو الراي الراجح 

ونخلص مما تقدم الى ان الجنسٌة هً عالقة قانونٌة تنظم بقانون ٌحدد شروط فرضها ومنحها وفقدانها 

.  واستردادها ،وتؽلب فً تنظٌم احكامها ارادة الدولة على ارادة الفرد

الفرع الرابع 

اساس الجنسٌة 

ٌمثله الفقه االنكلو امرٌكً وٌذهب الى القول بان : توزع الفقه فً البحث عن هذا االساس على اتجاهٌن ،االول

فالفرد ٌستفٌد من الجنسٌة بما ترتبه من حقوق . اساس الجنسٌة هً المنفعة المتبادلة بٌن طرفٌها الفرد و الدولة

وحماٌة فً داخل الدولة وخارجها ،ومقابل ذلك تتمكن الدولة بواسطة الجنسٌة من ممارسة والٌتها وسٌادتها 

الشخصٌة على الذٌن ٌحملون جنسٌتها فً الداخل و الخارج وهذا ٌضمن لها سٌطرة مادٌة وقانونٌة على 

.  مواطنٌها 

اما االتجاه الثانً الذي ٌمثله الفقه الالتٌنً فٌذهب الى قٌام الجنسٌة على اساس روحً فٌوصؾ الجنسٌة بانها 

.  رابطة روحٌة قوامها الوالء السٌاسً و االنتماء الروحً بٌن الفرد و الدولة

ال ٌمكن الفصل بٌنهما النهما  (روحً)ومعنوي (نفعً)فً حقٌقة االمر ان الجنسٌة تقوم على اساسٌن مادي 

متداخالن واحد هما ٌقوم على االخر فال امكانٌة لتجزئتهما اكدت هذه الحقٌقٌة محكمة العدل الدولٌة فً قضٌة 

.  1955نوتباوم 

 



الفرع الخامس 

وظائؾ الجنسٌة 

تختلؾ وظٌفة الجنسٌة بحسب مكان وجود الفرد فتكون للجنسٌة وظٌفة داخلٌة اذا كان الفرد داخل الدولة،ووظٌفة 

.  دولٌة اذا كان خارجها وعلٌه فالبد من عرض الوظٌفتٌن 

.  الوظٌفة الداخلٌة: اوال

:  تؤدي الجنسٌة وظائؾ متعددة للفرد من ناحٌتٌن 

الحقوق و االلتزامات اذ تمٌز الوطنٌن عن االجانب ،وكذلك الوطنٌن االصلٌٌن عن الطارئٌٌن فً الحقوق و - 1

فالدولة بواسطة الجنسٌة توفر للوطنٌن حقوق والتزامات اوفر من تلك التً توفرها لالجانب وتمنح .االلتزامات 

الحقوق وترتب االلتزامات بشكل فوري ومباشر للوطنٌٌن االصلٌٌن فً حٌن تعلق ذلك المنح على مضً مدةمعٌنة 

فالجنسٌة من هذه الناحٌة وان كانت تؤدي وظٌفة داخلٌة اال انها . كما فً بعض الدول بالنسبة للوطنٌٌن الطارئٌٌن

.  شائعة االستعمال عالمٌا فً جمٌع دول العالم

النظام القانونً اذ تعتمد الجنسٌة فً هذه الناحٌة لدى اكثر دول العالم بوصفهامعٌاراً لتحدٌد االختصاص - 1

القانونً فً مسائل الحالة الشخصٌة لالفراد، كما تعد عنصر من عناصر الحالة الشخصٌة اٌضا، فالجنسٌة تصل 

ما بٌن حالة الشخص واهلٌته وزواجه وطالقه ونسبه ومٌراثه و النظام القانونً لدولة جنسٌته، وهً من هذه 

الناحٌة تؤدي وظٌفة داخلٌة لها ابعاد دولٌة تؤثر فً المركز القانونً للفرد فً العالقات ذات البعد الدولً فهً 

معٌار شبه عالمً النها تستعمل من القسم االكبر من الدول بوصفها معٌاراً لتحدٌد النظام القانونً الواجب تطبٌقه 

فً مسائل االحوال الشخصٌة فً حٌن تعتمد دول اخرى الموطن بوصفه معٌاراً فً هذا المجال مثل برٌطانٌا و 

كما ٌمكن اعتماد الجنسٌة فً اطارتحدٌد القانون الواجب التطبٌق فً النظام الداخلً للشخص . الوالٌات المتحددة

.  المعنوي اذا تم منحه جنسٌه دولة مركز االدارة الرئٌس 

.  الوظٌفٌة الدولٌة:ثانٌا 

:-  وتتمثل بما ٌاتً 

قبول الدولة دخول مواطنٌها اراضٌها فً حالة ابعادهم من دولة اجنبٌة او عودتهم بعد انتهاء اقامتهم فً - 1

الخارج وهذا االلتزام ٌقع على عاتق كل دولة اتجاه وطنٌٌها ،وبالمقابل تلتزم الدولة بعدم ابعاد وطنٌٌها عن 

اراضٌها وخاصة االصلٌٌن منهم و السبب وراء ذلك ٌعود الى ان كل من ٌحمل جنسٌة دولة ما ٌتمتع بحق القرار 

.  على اراضٌها الوطنٌة

تلتزم كل دولة اتجاه وطنٌٌها بحماٌتهم دبلوماسٌا اذا لحقهم ضرر ولم ٌستطٌعوا بواسطة االجراءات القضائٌة - 2

.  الداخلٌة فً دولة اقامتهم الحصول على حقوقهم ولم ٌكن الرادتهم دخل فً حصول الضرر

 

 

الفرع السادس 

المبادئ المثالٌة فً مادة الجنسٌة 

 

تنظم هذه المبادئ سلطة الدولة فً امور الجنسٌة ،فهً تحسن من مستوى عالقة الدولة بؽٌرها من ناحٌة 

وعالقتها مع افراد شعبها من ناحٌة اخرى على نحو ٌضمن وٌحفظ لكل مشرع دولة حرٌة كاملة فً تنظٌم افراد 

.  شعب الدولة دون تعد اوتجاوز على مشرعً الدول االخرى

ولذا كان مبدا حرٌة الدولة فً امور جنسٌتها مشتق من مبدا سلطة الدولة على اقلٌمها وافراد شعبها فان المبدا 

ٌجعل قواعد الجنسٌة ذات طابع وطنً اذ ٌنظمها المشرع الوطنً فً كل دولة من جانب احادي، بمعنى ان 

وهذا المبدا ٌجعل . المشرع فً كل دولة ٌحدد الوطنٌٌن التابعٌن لدولته وال شان له باالجانب التابعٌن لدول اخرى



للدولة منطقة او نطاقاً محفوظاً وخاصاً بها ال ٌشاركها فٌه أي كٌان اخر ٌصطلح علٌه بمنطقة التنفٌذ المباشر، 

منها  (1) التً اكدت المادة 1930وقد تكفلت المواثٌق الدولٌة تاكٌد هذا المبدا ونذكر منها اتفاقٌة الهاي لعام 

على ان ٌكون لكل دولة الحق فً ان تحدد من هم وطنٌٌها بتشرٌع خاص بها وذلك مع مراعاة ما هو مستقر علٌه 

من  (3)فً االتفاقٌات الدولٌة و العرؾ الدولً و المبادئ العامة فً القانون الدولً،وقد ورد هذا المبدأ فً المادة

كما كان  (كل دولة ستقرر بموجب قانونهاالخاص من هم مواطنٌها) اذ قضت بأن1997اتفاقٌة مجلس اوربا لعام 

 بخصوص النزاع البرٌطانً الفرنسً حول 1923ضمن هذا التوجه موقؾ محكمة العدل الدولً الدائمة فً عام 

 الصادر بمناسبة تفسٌر النص 1923مراسٌم الجنسٌة فً تونس ومراكش،وكذلك فً رأٌها االستشاري عام 

لكل دولة ذات سٌادة،الحق بصفة عامة فً تحدٌد )الخاص بإكتساب الجنسٌة الهولندٌة الذي اكدت فٌه ان 

 فً قضٌة 1955وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة العدل الدولٌة لعام  (االشخاص الذٌن ٌعتبرون من رعاٌاها

نوتباوم،وعلى مستوى القضاء فً الدول،فقد اقرت المحكمة االدارٌة العلٌا فً مصر هذا المبدأ فً قرارها الصادر 

وٌتفرع عن مبدأ انفراد كل دولة بتنظٌم جنسٌتها، عدم استطاعة أٌة دولة ) الذي قررت فٌه29/2/1964بتارٌخ 

تطبٌق قوانٌنها الخاصة لتحدٌد جنسٌة األشخاص الداخلٌن فً جنسٌة ؼٌرها من الدول، بل ٌتعٌن علٌها الرجوع 

الى أحكام قانون الدولة التً ٌدعً الشخص االنتماء إلٌها لمعرفة ما إذا كان هذا الشخص ٌحمل جنسٌة هذه 

الدولة، والقول بؽٌر ذلك من شأنه ان ٌصبػ على األفراد جنسٌة ال تقرها بهم الدولة صاحبة الجنسٌة أو ان ٌنكر 

  (علٌهم جنسٌة تقرها لهم هذه األخٌرة

 و السودانً لعام 1971وقد انعكست هذه القواعد الدولٌة على التشرٌعات الداخلٌة ومنها الدستور المصري لعام 

.  النافذ2006 لسنة 26وقانون الجنسٌة العراقٌة رقم  (18) فً المادة2005 و العراقً لعام 1996

واذا كان مبدا حرٌة سلطة الدولة فً امور جنسٌتها ٌكفل لها مزاٌا فان هذا المبدا ترافقه قٌود تحد من حرٌة 

الدولة وسلطتها ، وهً قٌود بعضها تقرر لمصلحة الدول و بعضها االخر لمصلحة االفراد وسنتتبع القٌود من 

.  الوضعٌن

. القٌود المقررة لمصحلة الدول- اوال

.  وهذه القٌود تكون على نوعٌن، االولى قٌود عرفٌة و الثانٌة قٌود اتفاقٌة

 

 

القٌود العرفٌة  - 1

وهً القٌود التً تفرضها االعراؾ الدولٌة التً تقضً بضرورة وجود عالقة جدٌة حقٌقٌة بٌن الفرد و الدولة 

لفرض او منح الجنسٌة وفً حالة انعدام او ضعؾ هذه العالقة فال ٌجوز للدولة منح جنسٌتها او فرضها واذا 

خالفت الدولة هذه القٌود فان الجزاء المترتب علٌها ٌتمثل بعدم االعتراؾ بالجنسٌة المفروضة او الممنوحة من 

الوجهة الدولٌة، وان كانت لها قٌمة من الناحٌة الداخلٌة، ومن السوابق التارٌخٌة التً تؤٌد ذلك ابطال المجلس 

 وهو ٌقضً 1943 قانون اصدرته حكومة الراٌخ عام 1949االعلى للحلفاء و السلطة التشرٌعٌة فً المانٌا عام 

.  بفرض الجنسٌة االلمانٌة جبرا على بعض الطوائؾ االهالً من مناطق االلزاس و لورٌن ولوكسمورج 

ومن القواعد العرفٌة اعطاء حرٌة للفرد فً االختٌار وحق التؽٌٌر وعدم جواز تجرٌده من جنسٌته دون سبب كما 

تقضً بعض القواعد العرفٌة الزام الدولة بعدم فرض جنسٌتها على ابناء الدوبلوماسٌٌن وقد سجل البروتوكول 

 الى 1930 هذه القاعدة وقد اشارت اتفاقٌة الهاي لعام 1961االختٌاري التفاقٌة فٌنا للعالقات الدبلوماسٌة لعام 

.  ضرورة احترام القواعد المستقر علٌها فً العرؾ الدولً بهذا الشان

القواعد االتفاقٌة  - 2

 التً اعطت حقاً لكل 1930وهً القواعد المسجلة فً االتفاقٌات و المواثٌق الدولٌة ومنها اتفاقٌة الهاي لعام 

دولة فً ان تحدد ابناء شعبها عبر تشرٌعاتها المحلٌة وهذه القاعدة ترتب وضعاً مزدوجاً فهً تعطً الحق لكل 



دولة فً ان تصدر جنسٌتها لتحدٌد وطنٌٌها كما ترتب التزاماً على باقً الدول بعدم التعدي على الحدود البشرٌة 

التً رسمتها قوانٌن الجنسٌة فً الدول االخرى،وان عملت الدول خالؾ ذلك عد هذا تجاوزاً لحدود 

اختصاصهااالمر الذي الٌقره القانون الدولً العام  

ومن االتفاقٌات الدولٌة التً ترتب مثل تلك الحقوق و االلتزامات االتفاقٌة المعقودة بٌن اسبانٌا و االكوادور عام 

 التً تلزم الدولتٌن قبل اسبانٌا بعدم فرض جنسٌتها على المولودٌن من الرعاٌا 1944 وتشٌلً عام 1940

االسبان وان كانت قوانٌن هاتٌن الدولتٌن تاخذ بحق االقلٌم فً فرض الجنسٌة اذ تتقٌد ارادة كل منهم باالتفاقٌة 

 ،واتفاقٌة الجامعة العربٌة 1961وتوجد هناك العدٌد من االتفاقٌات، ومنها اتفاقٌة تقلٌل حاالت الالجنسٌة لعام 

 واتفاقٌة القضاء على جمٌع اشكال 1957 واتفاقٌة جنسٌة النساء المتزوجات لعام 1952بشان الجنسٌة لعام 

فجمٌع تلك  . 1954، واتفاقٌة االمم المتحدة بشان وضع عدٌمً الجنسٌة لعام 1979التمٌٌز ضد المراة لعام 

تتقٌد كل دولة من دول العالم . االتفاقٌات تستهدؾ تالفً ظاهرتٌن دولتٌٌن هما انعدام الجنسٌة و ازدواج الجنسٌة

. بضرورة مراعاة هذه القٌود عند تنظٌم احكام الجنسٌة فً قوانٌنها الوطنٌة 

القٌود المقررة لمصلحة االفراد  - ثانٌا

-1) التً نصت على ان  (15) فً المادة1948لقد سجلت هذه القٌود فً االعالن العالمً لحقوق االنسان عام 

  (الٌجوز تعسفا حرمان اي شخص من جنسٌته والمن حقه فً تؽٌٌر جنسٌته -2لكل فرد حق التمتع بجنسٌة ما 

: ومن خالل قراءة هذا النص ٌظهر ان هناك ثالث قٌود مفروضة على الدول لحساب االفراد و هً 
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االصل ان ٌكون لكل انسان جنسٌه ،وان ٌعترؾ له بها فور المٌالد وبالمقابل قد ٌقع بعض االشخاص فً حالة 

.  ٌصطلح علٌها الالجنسٌة وهؤالء هم البدو الرحل و المسقطة عنهم الجنسٌة والؽجر

انعدام الجنسٌة ظاهرة نشاز فً الحٌاة الدولٌة الخاصة لالفراد وتقع تلك الحالة السباب مختلفة وٌدعو الفقه الى 

مكافحتها بوسائل متعددة فاسباب انعدام الجنسٌة تعود الى اختالؾ اسس فرض الجنسٌة االصلٌة ومنح الجنسٌة 

فاسباب فرض الجنسٌة االصلٌة . المكتسبة بٌن دول العالم وكذلك مباشرة الدول السقاط الجنسٌة عن بعض افرادها

المفضٌة لالنعدام تتمثل بوالدة مولود فً دولة تاخذ باساس حق الدم من اب تابع لدولة تاخذ باساس حق االقلٌم 

،ففً ظل هذا الفرض سوؾ ال ٌحصل المولود ال على جنسٌة االب النه مولود خارج دولة االب و ال على جنسٌة 

اما االنعدام . مكان المٌالد الن قانون المكان ال ٌاخذ بحق االقلٌم فٌفتقر المولود لالساسٌن وٌفتقر باثر ذلك للجنسٌة

نتٌجة اسباب منح الجنسٌة فتتمثل بزواج امراة من دولة تجردها جنسٌتها الوطنٌة ان تزوجت باجنبً دون ان 

ٌلحقها قانون دولة الزوج بجنسٌته فتقع بفعل ذلك فً االنعدام فهً تخرج من جنسٌتها الوطنٌة بحكم القانون دون 

.  ان تدخل فً جنسٌة الزوج بحكم قانون االخٌر 

وتكثر حاالت االنعدام كلما استعملت الدولة طرٌقة اسقاط الجنسٌة واخراج الشخص من جنسٌتها دون ان تكترث 

.  الى دخوله فً جنسٌة اخرى

وٌحث الفقه على ضرورة تالفً انعدام الجنسٌة وكذلك ٌعمل المشرعون فً هذا االتجاه ونجد قانون الجنسٌة 

 ٌفرض الجنسٌة على كل من ٌولد على االراضً السوٌسرٌة ولم ٌستطع ان ٌحصل على 1850السوٌسري لعام 

جنسٌة ذوٌه وكذلك الحال بالنسبة الكثر التشرٌعات العربٌة اذ تفرض جنسٌتها على مولود البوٌن مجهولٌن ومنها 

التشرٌع السعودي و المصري و العراقً بحسب القانون السابق و النافذ كما اكدت على ضرورة تفادي ظاهرة 

 واتفاقٌة الجامعة العربٌة لعام 1961 واتفاقٌة تقلٌل حاالت الالجنسٌة لعام 1930الالجنسٌة اتفاقٌة الهاي لعام 

1952  .

على حالة المولود البوٌن مجهولٌن وكذلك  (ب/3)وقد نص المشرع العراقً فً قانون الجنسٌة النافذ فً المادة 



.  اللقٌط حٌث فرض الجنسٌة العراقٌة على كل من وجد فً الوضعٌن اعاله

وتفضً ظاهرة انعدام الجنسٌة الى نتائج سلبٌة على مستوى حقوق االفراد والتزاماتهم وكذلك القانون الواجب 

.  تطبٌقه بشانهم و السٌما فً ما ٌتعلق باحوالهم الشخصٌة

حق االنسان فً جنسٌة واحدة  - 2

االصل ان ٌحمل االنسان جنسٌة واحدة وبها ٌتوحد والؤه وٌنفرد ارتباطه، وبالمقابل قد ٌوجد بعض االشخاص 

.  تحت اكثر من جنسٌة فٌصطلح على حالتهم بظاهرة ازدواج الجنسٌة

وتكمن وراء هذه الظاهرة اسباب عدٌدة وٌحث الفقه على ضرورة تالفٌها بوسائل فما هً هذه االسباب و الوسائل 

؟ فاسباب االزدواج تتمثل فً اختالؾ اسس فرض الجنسٌة االصلٌة واسس منح الجنسٌة المكتسبة فاالسباب 

االولى تتمثل فً والدة مولود الب متمتع بجنسٌة دولة ٌاخذ قانونها بحق الدم فً دولة ٌاخذ قانونها بحق االقلٌم 

وهذا ٌفضً الى ان المولود سٌحصل على جنسٌة والده وجنسٌة مكان مٌالده وقد ٌحصل على جنسٌة والدته اذا 

اذ اتاح  (ب/3)كان قانون كل منهما ٌاخذ بحق الدم كما هو موقؾ المشرع العراقً فً القانون النافذ فً المادة

انتقال الجنسٌة لالبناء على اساس الدم المنحدر من االب و االم والى مثل ذلك ذهب المشرع المصري فً قانون 

.   وكذلك المشرع التونس2004ً لسنة 154رقم 

اما االزدواج بفعل اسباب منح الجنسٌة المكتسبة فتتمثل بحصول المراة المتزوجة من اجنبً على جنسٌة زوجها 

.  بحسب قانون الزوج مع امكانٌة احتفاظها بجنسٌتها بحسب قانونها او الزامها بالبقاء

اما وسائل معالجة هذه الظاهرة فتتم عن طرٌق القوانٌن الوطنٌة و االتفاقٌات الدولٌة ومن القوانٌن الوطنٌة التً 

تعمل على تالفً حدوث ظاهرة االزدواج قانون الجنسٌة البحرٌنً وقانون الجنسٌة العراقً فً السابق، وتسعى 

.  اكثر التشرٌعات الى تنظٌم احكام الجنسٌة على نحو ال ٌسمح بحصول هذه الظاهرة

من القانون النافذ ٌفضً الى حصول هذه الظاهرة، فهً تسمح للعراقً  (10/1)ومن الجدٌر بالذكر ان نص المادة 

.  الذي ٌكتسب جنسٌة اجنبٌة ان ٌحتفظ بجنسٌته العراقٌة ما لم ٌعلن تخلٌه تحرٌرٌاعنها

 و مع تشٌلً 1940اما على مستوى االتفاقٌات الدولٌة فتظهر االتفاقٌة التً عقدتها اسبانٌا مع االكوادور عام 

اذ انها كانت تعمل على تالفً حصول ظاهرة ازدواج الجنسٌة أي حتى ال ٌاخذ المولود الجنسٌة 1944عام 

االسبانٌة على اساس حق الدم و الجنسٌة االكوادورٌة او التشٌلٌة على اساس حق االقلٌم وسبقت هذه االتفاقٌات 

.   فً هذا المجال1957 واتفاقٌة جنسٌة النساء المتزوجات لعام 1930اتفاقٌة الهاي لعام 

 

 

حق االنسان فً تؽٌٌر جنسٌته و االحتفاظ بها - 3

بعد ان كان سائد فً القوانٌن القدٌمة مبدا الوالء الدائم او المطلق اذ كان الفرد ٌرتبط بدولة معٌنة وال ٌجوز له 

االنفكاك عنها بالتخلً عن جنسٌتها واكتساب جنسٌة اخرى وتمتد جذور هذا المبدا الى االفكار االقطاعٌة التً 

كانت تقدس صله االنسان باالرض و الدول القدٌمة كانت تعتنق هذا المبدا ومنها برٌطانٌا و الوالٌات المتحدة و 

.  الصٌن و روسٌا

وبعد تطور الفكر القانونً وشٌوع افكار حقوق االنسان وحرٌاته اصبح تؽٌٌر الجنسٌة حقاً من حقوق االنسان 

فبعض القوانٌن اخذت بحق التؽٌٌر المطلق ومنها القانون البحرٌنً و قانون الجنسٌة العراقً السابق فً حٌن 

قٌدت قوانٌن اخرى هذا الحق بالحصول على موافقتها منها اذن رئٌس الجمهورٌة كما فً مصر او مجلس 

الوزراء كما فً السعودٌة او اداء الخدمة العسكرٌة وموافقة الحكومة كما فً تركٌا وهذه االجراءات تعد من بقاٌا 

.  مبدا الوالء المطلق

ومثلما اعترفت اكثر التشرٌعات و المواثٌق الدولٌة بحق التؽٌٌرقد اعترفت للفرد بحق االحتفاظ بجنسٌته وال ٌجوز 

 1980 لسنة 666للدولــة تجرٌده من الجنسٌة دون مسوغ قانونً وقد كان قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم 



.  متجاوزا على هذا الحق

ومقابل ذلك ٌجوز للدولة ان تجبر الفرد على التخلً عن الجنسٌات المتعددة التً ٌحملها وٌحتفظ باحدهما فمثل 

هذا االجبار ال ٌتعارض مع االحتفاظ طالما كان وسٌله لتفادي حالة ازدواج الجنسٌة وقد اخذ بمثل هذا االجراء 

 وٌدخل ضمن هذا االتجاه حرمان 1973 وقانون الجنسٌة الفرنسً لعام 1948قانون الجنسٌة البرٌطانً لعام 

الزوجة المتزوجة من اجنبً من جنسٌتها الوطنٌة اذا دخلت فً جنسٌة زوجها حتى ال تزدوج جنسٌتها فً مثل 

هذه االوضاع تدخل ضمن اجراءات الدولة فً حرمان االشخاص من حمل اكثر من جنسٌة وهً اجراءات تنطوي 

.  على اسباب قانونٌة معقولة

 

 

 وقد تبدو لك غير متكامل . المادة  (ة)المادة المعروضت اعاله هي مدخل الى المحاضرة المرفوعت بواسطت استاذ

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االول 

الجنسٌة 



 

تمهٌد 

تعد الجنسٌة من العوامل المؤثرة فً ظهور فرع القانون الدولً الخاص ،فهً االداة التً وزعت البشرٌة على 

وحدات سٌاسٌة قانونٌة ٌصطلح علٌها الدول ،فاخذت بعدٌن االول افقً ٌتمثل بتوزٌع االفراد على دول العالم و 

.  الثانً رئسً ٌتمثل بالتمٌٌز الوطنٌٌن و االجانب داخل الدولة

وتقع الجنسٌة تحت تاثٌر جملة قواعد قانونٌة بعضها من طبٌعة عالمٌة وبعضها االخر من طبٌعة وطنٌة، فكان 

على المشرع الوطنً فً كل دولة ان ٌراعً ذلك عند وضع احكام الجنسٌة وهذا هو سر وجود بعض االحكام 

المشتركة للجنسٌة بٌن الدول ٌخضع المشرع فٌها لقواعد عالمٌة ،ووجود احكام مختلفة بٌن الدول وذلك لتاثر 

القواعد ) (االعتبارات االجتماعٌة و االقتصادٌة و السٌاسٌة و الثقافٌة لكل دولة)المشرع بالخصوصٌات الوطنٌة 

.  و القواعد الوطنٌة الداخلٌة هً العامل االكثر تاثٌرا فً حصول ظاهرتً انعدام الجنسٌة وازدواجها (الداخلٌة

والجل بٌان ما تنطوي علٌه الجنسٌة من مقومات كان البد من الوقوؾ على االصول التً انحدرت منها الجنسٌة 

وقامت علٌها ،ثم بٌان االسس المعتمدة فً بناءها على مستوى االشخاص الطبٌعٌة و المعنوٌة واخٌرا تاثٌرا 

.  االختالؾ عن اسس تعٌٌن الجنسٌة

وسنعالج ذلك من خالل ثالثة مباحث، نعرض فً االول منها تاصٌل الجنسٌة وفً الثانً اسس تعٌٌن الجنسٌة وفً 

.  الثالث اختالؾ اسس تعٌٌن الجنسٌة

 

المبحث االول 

تاصٌل الجنسٌة 

للوقوؾ على حقٌقة أي شًء البد من عرض المراحل التً تطور خاللها، ثم معرفة المقومات التً ٌقوم عٌها 

وهذه القاعدة العامة ٌمكن توظٌفها فً اطار الجنسٌة التً سوؾ نتناول االصول التً انحدرت عنها وذلك من 

:- خالل مطلبٌن

المطلب االول 

التاصٌل التارٌخً للجنسٌة 

بدا ظهور مفهوم الجنسٌة مع استقرار فكرة الدولة لذا كان هناك تالزم وتزامن بٌن الجنسٌة و الدولة ، فهً فكرة 

 ففً هذا 1835حدٌثة نسبٌا بالنسبة لبقٌة موضوعات القانون الدولً الخاص ، وٌرجع تارٌخ ظهورها الى عام 

التارٌخ جاء استعمال الجنسٌة بمعناها الفنً الحدٌث فقبل ذلك لم تكن الجنسٌة هً التً تحدد انتماءات االفراد 

للدولة ؛الن االفراد كانوا ٌعٌشون على شكل مجموعات دٌنٌة استقرت فٌما بعد على شكل مجموعات اقلٌمٌة ولم 

تظهر فً هذه االحوال الدولة ومن ثم لم تكن هناك حاجة لتحدٌد تابعٌة االفراد لها واخٌرا لم تظهر الحاجة 

فكان الدٌن هو المعٌار لتحدٌد الصفة الوطنٌة لالفراد فكل من ٌدٌن بدٌانة معٌنة ٌصنؾ للجهة . للجنسٌة حٌنها

التً ٌعتنق دٌانتها فوحدة الدٌن هً التً تجمع االفراد و التً تقابل الجنسٌة التً تجمع مجموعة من االفراد لدولة 

تلك الجنسٌة ومع استقرار الجماعات البشرٌة واستٌطانها اصبح الموطن او االقامة معٌاراً لتحدٌد الصفة الوطنٌة 

ٌقابل . لالفراد فوحدة االقامة او التوطن فً اقلٌم معٌن لجماعة معٌنة تحدد تابعٌتهم وصفتهم الوطنٌة لذلك االقلٌم

.  ذلك الجنسٌة بمفهومها الحدٌث

ولما كانت الجنسٌة عند ظهورها ٌطؽً علٌها الطابع السٌاسً لذا جاء استعمالها من قبل الدولة مطبوعاً بطابع 

. سٌاسً لتحدٌد صفة المقٌمٌن على اراضٌها وكان هذا هو السبب وراء الحاق بعضهم الجنسٌة بنظم القانون العام

ولقد تطورت النظرة الى الجنسٌة بعد ذلك اذ اخذت االعتبارات القانونٌة تؤثر فٌها فاستعملت لتحدٌد الحالة 

ولقد . القانونٌة لالفراد فً حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة و النظام القانونً الحاكم لحالتهم الشخصٌة فً الخارج

ولم ٌدخل الدٌن فً قٌامها وهذا هو . كان هذا هو السبب وراء الحاق بعضهم االخر للجنسٌة بنظم القانون الخاص



 ( )موقؾ القضاء العراقً اذ طبق القانون العراقً على مواطن عراقً ؼٌر مسلم

واخٌرا جاء المفهوم الحدٌث للجنسٌة مزٌجاً مركباً من االعتبارات السٌاسٌة و القانونٌة فاخذت فً الوقت الحاضر 

.  طبٌعة مركبة 

لذا نعتقد ان الجنسٌة نظام قانونً مركب من جملة اعتبارات قانونٌة وسٌاسٌة، تتدخل فً تنظٌمها احكام القانونٌن 

الدولً و الداخلً و القانونٌن العام و الخاص وتؽلب فٌها ارادة الدولة على ارادة االفراد ونستدل على ذلك من 

خالل شروط فرض الجنسٌة االصلٌة وشروط منح الجنسٌة المكتسبة كما سنالحظ ذلك الحقا أي ان المشرع ٌتاثر 

. فً وضع جمٌع شروطها بقواعد قانونٌة تنتمً لقوانٌن مختلفة

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثانً 

التاصٌل القانونً للجنسٌة 

ٌتطلب الوقوؾ على هذا الموضوع التعرض للجنسٌة من خالل ستة فروع  

 

الفرع األول 

التعرٌؾ بالجنسٌة 

تقع الجنسٌة تحت تاثٌر قوانٌن مختلفة، تحدد طبٌعة العالقة التً تنطوي علٌها ودور كل طرؾ فٌها، لذا فهً 

عالقة متعددة القوانٌن الحاكمة فٌها واالطراؾ المتعلقة بها ،لذا ٌقتضً ان ٌراعى فً تعرٌؾ الجنسٌة تلك 

االعتبارات فٌمكن ان نفرق فً تعرٌفها بٌن جانبٌن االول شكلً و االخر موضوعً فالجنسٌة تعرؾ على وفق 

بانها عبارة عن وثٌقة منظمة بصٌؽة فنٌة من جانب السلطة المختصة فً دولة ما تمنحها : الجانب االول

لمجموعة من االفراد بهدؾ اسباغ الصفة الوطنٌة علٌهم، وتعد قرٌنة قانونٌة قابلة الثبات العكس ،وٌمكن ان 

نقول ان هذا هو المظهر الخارجً المادي للجنسٌة وٌكون له اثر كاشؾ فً اطار الجنسٌة االصلٌة واثر منشا فً 

اطار الجنسٌة المكتسبة ، اما فً اطار الجانب الثانً فٌنظر للجنسٌة من ناحٌتٌن الداخلٌة و الخارجٌة فتعرؾ من 

الناحٌة الداخلٌة ، بانها رابطة او عالقة سٌاسٌة وقانونٌة وروحٌة بٌن الفرد و الدولة تترتب علٌها حقوق 

وهذا هو المعنى التقلٌدي . والتزامات متبادلة بٌنهما وتنظم شروط فرضها ومنحها وفقدانها و استردادها بقانون

المتعارؾ علٌه لدى الفقه بصفة عامة اما من الناحٌة الخارجٌة فتعد الجنسٌة معٌارا او ضابطا عالمٌا لتوزٌع 

.  االفراد جؽرافٌا بٌن الدول تحدد بواسطته كل دولة حصتها البشرٌة من مجموع االفراد على سطح الكرة االرضٌة

وٌحمل بعضهم الجنسٌة على معنٌن قانونً وهو ال ٌخرج عن التعارٌؾ المتقدمة وواقعً اجتماعً الذي ٌعكس 

.  الحالة الواقعٌة لحامل الجنسٌة

وٌمكن ان نخرج هنا الى نتٌجة وهً ان الجنسٌة فً المعنى االخٌر تحدد الصفة الوطنٌة لالفراد فً كل دولة من 

.  دول العالم وهً تمثل بذلك معٌاراً عالمٌاً 

ونعتقد ان تعرٌؾ الجنسٌة بالمعنى المتقدم فً ضوء الجانبٌن لم ٌتم تنظٌمه تشرٌعٌا ،انما هو تعرٌؾ فقهً واخذ 

 . ( )القضاء به فً بعض الدول ،السٌما اظهارها الجانب الموضوعً الداخلً

 



الفرع الثانً 

عناصر الجنسٌة 

وعلى وفق ما تقدم نجد الجنسٌة تقوم على عناصرمتعددة تتوزع بٌن الفرد المتلتقً لها و الدولة المناحة اٌاها 

فضال عن الحقوق و االلتزامات المترتبة علٌها بٌن الفرد و الدولة وعلٌه فان هناك مثلثاً من العناصر ٌتمثل بما 

:  ٌاتً 

الفرد  : اوال

بعد زوال نظام الرق فً العالم ،اصبح لكل انسان شخصٌته القانونٌة لتلقً الحقوق وتحمل االلتزامات، وٌعد التمتع 

بالجنسٌة من اهم الحقوق، فاالنسان بحسب هذا الحق ٌتحقق له نسب سٌاسً معلوم الى دولة معٌنة تتكفل حماٌته 

وضمان ماله من حقوق وتحدٌد ما علٌه من التزامات فتكون الجنسٌة بالنسبة للفرد بمثابة حماٌة قانونٌة اتجاه 

االفراد و الدول ، وان التمتع بالجنسٌة حق ٌتعلق بالشخص ٌستطٌع الدفاع عنه امام القضاء او االدارة ، االصل 

ان جمٌع االفراد ٌتمتعون بحق حمل الجنسٌة االصلٌة عند المٌالد ولهم حق حمل الجنسٌة المكتسبة ما بعد المٌالد 

.  و ٌفترض فً الجنسٌة فً جمٌع االحوال ان تعبر عن االنتماء الروحً و الوالء السٌاسً للفرد

من االعالن العالمً  (15)وقد اصبح حق حمل الجنسٌة من اهم حقوق االنسان االساسٌة وهذا ما اكدته المادة 

  (.....ان ٌكون لكل انسان الحق فً الجنسٌة) التً نصت على 1948لحقوق االنسان لعام 

واذا كان للشخص الطبٌعً حق حمل الجنسٌة فهل ٌحق كذلك بالنسبة للشخص المعنوي ؟ لقد اجاب الفقه عن ذلك 

باتجاهٌن اذ ذهب االتجاه االول الى انكار حق حمل الجنسٌة على الشخص المعنوي الن االخٌر ٌفتقر لخصائص 

هذا الحق واهمها الوالء السٌاسً و االنتماء الروحً الذي ٌعد من مقومات الجنسٌة فضال عن ان الشخص 

المعنوي ال ٌدخل ضمن تعداد السكان واذا كان من اؼراض الجنسٌة حصر افراد شعب الدولة واسباغ الصفة 

الوطنٌة علٌهم، واذا كان الشعب هو مجموعة االشخاص الطبٌعٌة فان الدولة التكون بهاحاجة بعد ذلك السباغ 

الصفة الوطنٌة على االشخاص المعنوٌٌن بواسطة الجنسٌة فضال عن تعذر قٌام االشخاص المعنوٌة ببعض 

ومقابل االتجاه االول ذهب اتجاه اخر الى . التكالٌؾ التً تعبر عن الوالء و االنتماء ومنها اداء الخدمة العسكرٌة

االعتراؾ للشخص المعنوي بحق حمل جنسٌة اسوة بالشخص الطبٌعً ذلك الن الوالء الذي هو قوام الجنسٌة 

ٌمكن ان ٌعبر عنه الشخص المعنوي بصٌؽة تتناسب مع طبٌعته عن طرٌق قٌامه باالعمال التً تنطوي على تقدٌم 

خدمات لشعب الدولة، ومنها تعزٌز االقتصاد الوطنً فضال عن ذلك ان نشوء الشخص المعنوي ٌرتب حقوقاً و 

التزامات ٌتطلب معرفة القانون الواجب تطبٌقه فٌها فٌكون لزاما االعتراؾ للشخص المعنوي بحق حمل جنسٌه 

بوصفه معٌاراً ٌربطه بدولة معٌنة تضطلع بمهمة تحدد ماله من حقوق وما علٌه من التزامات ،وٌتم بموجبها 

تحدٌد القانون الذي ٌحكم نظامه الداخلً فضال عن ذلك لٌس هناك من عالقة حتمٌة بٌن منح الجنسٌة للفرد و اداء 

الخدمة العسكرٌة حتى ٌقال من ضروره منحها فقط للشخص الطبٌعً دون المعنوي النها تفرض على الصؽٌر عند 

المٌالد وتمنح للمراة وكالهما ال ٌكلؾ باداء الخدمة العسكرٌة،فضال عن ان هناك من الدول التً الٌتوفر فٌها 

اصال واجب اداء الخدمة العسكرٌة نظرا لتبنٌها مبدأ الحٌاد الدائم كسوٌسرا ومع ذلك لها جنسٌتها الخاصة 

.  بها،ومن ثم فلٌس من مانع من منح الجنسٌة للشخص المعنوي على وفق الوضع االخٌر

واذا كان االشخاص الطبٌعٌٌن ٌمثلون شعب الدولة من الناحٌة االجتماعٌة فان االشخاص المعنوٌة ٌمثلون عوامل 

لتعزٌز قوة الدولة من الناحٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة وان كانت بعض المنقوالت ومنها السفن و الطائرات و 

.  االقمار االصطناعٌة تتمتع بحق حمل جنسٌة فٌكون من باب اولى االعتراؾ بهذا الحق للشخص المعنوي

لذا انتهى االتجاه الفقهً و التشرٌعً و القضائً المعاصر الى االعتراؾ لالشخاص المعنوٌة بحق حمل الجنسٌة 

لما لذلك من اهمٌة فً تحدٌد النظام القانونً الذي ٌخضع له الشخص المعنوي من حٌث الحقوق و االلتزامات ،و 

القانون الواجب تطبٌقه على نظامه الداخلً وتصرفاته القانونٌة وان للمحكمة المختصة حق الفصل فً المنازعات 

.  التً ٌكون طرفا فٌها



وقد كانت التشرٌعات العربٌة و االجنبٌة فً هذا االتجاه ومنها التشرٌع العراقً فً قانون الشركات الملؽً رقم 

 22 المعدل ، وكذلك قانون الشركات العامة رقم 1997 لسنة 21 وقانون الشركات النافذ رقم 1957 لسنة 32

 .  1997لسنة 

الدولة  : ثانٌا 

تتمتع الدولة دون سائر اشخاص القانون الدولً العام بحق منح الجنسٌة لالفراد وهً تملك هذا الحق بما لها من 

شخصٌة دولٌة وال ٌؤثر سلبا فً هذا الحق صؽر، مساحتها وقلة عدد افراد شعبها وتبعٌتها ونقص سٌادتها لذا 

 ابان خضوعها لالنتداب الفرنسً وكذلك العراق اصدر 1925نجد ان سورٌا اصدرت اول قانون جنسٌة فً عام 

 ابان خضوعه لالحتالل البرٌطانً ،ؼٌر انه اذا وصل نقصان 1924 لسنة 42اول قانون وهو قانون الجنسٌة رقم 

السٌادة حدا فقدت معه الدولة شخصٌتها القانونٌة كلٌا، كما هو الحال بالنسبة للدول المستعمرة او المضمومة كلٌا 

الى دولة اخرى فأن االفراد التابعٌن لهذه االقالٌم ال تثبت لهم جنسٌة مستقلة بل ٌنظر الٌهم بوصفهم منتمٌن للدول 

التً تضم هذه االقالٌم او تستعمرها  

وبالمقابل ال تملك المنظمات الدولٌة حق اصدار الجنسٌة مثل االمم المتحدة اوالمنظمات االقلٌمٌة مثل الجامعة 

العربٌة، والسبب وراء ذلك ٌتمثل بطبٌعة عمل افراد هذه المنظمات الذي ٌتنافى مع حمل جنسٌة تمنحها المنظمة 

حٌث ال ٌمكن ان تحقق اؼراضها اذا كان افرادها ٌحملون جنسٌتها النهم مكلفٌن باداء مهمات لتحقٌق اؼراض 

فضال عن . المنظمة وهً اؼراض انسانٌة عالمٌة فً اكثر االحٌان فضال عن عدم تمتع المنظمة بالجنسٌة اصال

ذلك ال تملك الوالٌات او المقاطعات فً الدول المركبة الحق فً اصدار جنسٌة لرعاٌاها ،الن ذلك ٌكون من 

فافراد الوالٌات او المقاطعات تكون لهم رعوٌة الوالٌة او المقاطعة  .( )االختصاصات الحصرٌة للحكومة االتحادٌة

التً ٌقٌمون فٌها ،وهً بمثابة جنسٌة داخلٌة اضافة الى حملهم جنسٌة الدولة االتحادٌة التابعة لها تلك المقاطعة 

.  و العبرة بالجنسٌة االخٌر فً محٌط العالقات الخارجٌة. او الوالٌة

عالقة قانونٌة وسٌاسٌة  : ثالثا 

ان ارتباط الفرد بدولة معٌنة عن طرٌق الجنسٌة تتوقؾ علٌه جملة نتائج تتوزع بٌن الفرد و الدولة وهً تتمثل 

فً ان الفرد سٌكون منسوباً سٌاسٌا ًالى دولة معٌنة ومركزاً قانونٌاً فً النظام القانونً لتلك الدولة فالجنسٌة 

ستكون هنا عنصرا من العناصر القانونٌة التً تدخل فً الحالة الشخصٌة للفرد فتؤدي ؼرضاً مزدوجاً فهً تبٌن 

مقدار الحقوق و االلتزامات بٌن الفرد و الدولة من ناحٌة وتحدد النظام القانونً الواجب تطبٌقه فً مسائل 

.  االحوال الشخصٌة من ناحٌة اخرى كما سنالحظ 

كما ٌتدخل المشرع فً تنظٌم احكام فرض الجنسٌة ومنحها وفقدانها واستردادها وتوصؾ من هذه الناحٌة بانها 

عالقة قانونٌة وبوساطتها ٌنسب الفرد سٌاسٌا لدولة معٌنة فتكون مطبوعة بطبٌعة سٌاسة وبها ٌستاثر الفرد 

بالصفة الوطنٌة التً تؤهله للحصول على الحقوق والقٌام بالواجبات وهً اوفر من تلك التً لالجنبً، وتكون 

.  بذلك الجنسٌة عنصر تفوق للوطنً من هذه الناحٌة

 

 

الفرع الثالث 

الطبٌعة القانونٌة للجنسٌة 

ٌذهب الى :اختلؾ الفقه حول الطبٌعة القانونٌة للجنسٌة فً اتجاهٌن رئٌسٌٌن لتحدٌد تلك الطبٌعة، االتجاه االول 

وصؾ الجنسٌة بالعقد و بانها عالقة عقدٌة بٌن الفرد و الدولة وتمتد جذور هذا االتجاه الى افكار الفقٌه الفرنسً 

جان جاك روسو رائد نظرٌة العقد االجتماعً وشبه هذا االتجاه تالقً ارادتً الفرد و الدولة بانعقاد ارادتً 

االٌجاب و القبول اذ تظهرا بمظاهر مختلفة وبحسب نوع الجنسٌة ،ففً الجنسٌة االصلٌة ٌكون اٌجاب الدولة عام 

موجه للجمٌع فً حٌن فً اطار الجنسٌة المكتسبة تكون ارادة االٌجاب خاصة موجه لفئة معٌنة وهً فئة االجانب 



مقابل ذلك تكون ارادة القبول صرٌحة فً اطار الجنسٌة المكتسبة تارة، كما هو الحال فً التجنس .فً الؽالب 

وضمنٌة تارة اخرى كما هو الحال فً الحاق الزوجة بجنسٌة الزوج بفعل الزواج المختلط، فً حٌن تكون تلك 

االرادة مفترضة فً اطار الجنسٌة االصلٌة اذ انها تثبت للمولود حدٌثا فور المٌالد ،فالارادة لهذا المولود فور 

المٌالد، وٌرى اصحاب هذا االتجاه ان ارادته فً القبول مفترضة اضافة الى ذلك ترتب العالقة العقدٌة حقوق و 

التزامات متبادلة بٌن الفرد و الدولة فما ٌعد حقاً للفرد واجبا على الدولة فعلى الدولة تمكٌن المواطن من االنتفاع 

بالحقوق الخاصة و العامة وحماٌته فً الداخل و الخارج مقابل التزام الفرد بالقوانٌن و االنظمة التً تصدرها 

.  الدولة ،وبذلك تنعقد ارادة الدولة باالٌجاب مع ارادة الفرد بالقبول فتترتب تلك الحقوق و االلترامات

وقد وجه النقد الصحاب هذا االتجاه اذ ان تشبٌه الجنسٌة بالعقد حٌلة قانونٌة كما انه ال ٌستند الى اساس قانونً 

اذ ان الجنسٌة فً مثل هذه الحالة تعوزها متطلبات العقد اهمها االهلٌة فً اطار الجنسٌة االصلٌة ،بل ان . سلٌم

هذه االهلٌة لٌست ذات اهمٌة حتى فً اطار الجنسٌة المكتسبة كما فً حالة الحاق الزوجة بجنسٌة زوجها تلقائٌا 

بسبب الزواج فضال عن ان من متطلبات العقد التوازن ودرجة تكافؤ مقبولة بٌن ارادة الطرفٌن تفتقر له الجنسٌة 

.  اذ تطؽً وتؽلب فٌها ارادة الدولة على ارادة الفرد

وقد ذهب قلة من الفقهاء الى تشبٌه الجنسٌة بالشركة فالوطنٌٌن عبارة عن اعضاء فً تلك الشركة ،وهذا االتجاه 

ال ٌقوم على اساس قانونً سلٌم ذلك الن عالقة الجنسٌة تخضع لقواعد القانون العام فً حٌن عالقة الشركة 

.  تخضع فً اكثر االحٌان لقواعد القانون الخاص

وامام هذا االتجاه ذهب اتجاه اخر فً الفقه الى وصؾ الجنسٌة بالعالقة التنظٌمٌة بٌن الفرد و الدولة وتختص 

الدولة فٌها بوضع قانون ٌنظم الٌات فرضها ، ومنحها ، وفقدانها واستردادها بحسب المصالح السٌاسٌة و 

وال تظهر ارادة الفرد اال بمساحة محدودة فً اطار الجنسٌة المكتسبة تتمثل . االقتصادٌة و االجتماعٌة العلٌا للدولة

.  فً تقدٌم طلب الحصول علٌها وهذا هو الراي الراجح 

ونخلص مما تقدم الى ان الجنسٌة هً عالقة قانونٌة تنظم بقانون ٌحدد شروط فرضها ومنحها وفقدانها 

.  واستردادها ،وتؽلب فً تنظٌم احكامها ارادة الدولة على ارادة الفرد

الفرع الرابع 

اساس الجنسٌة 

ٌمثله الفقه االنكلو امرٌكً وٌذهب الى القول بان : توزع الفقه فً البحث عن هذا االساس على اتجاهٌن ،االول

فالفرد ٌستفٌد من الجنسٌة بما ترتبه من حقوق . اساس الجنسٌة هً المنفعة المتبادلة بٌن طرفٌها الفرد و الدولة

وحماٌة فً داخل الدولة وخارجها ،ومقابل ذلك تتمكن الدولة بواسطة الجنسٌة من ممارسة والٌتها وسٌادتها 

الشخصٌة على الذٌن ٌحملون جنسٌتها فً الداخل و الخارج وهذا ٌضمن لها سٌطرة مادٌة وقانونٌة على 

.  مواطنٌها 

اما االتجاه الثانً الذي ٌمثله الفقه الالتٌنً فٌذهب الى قٌام الجنسٌة على اساس روحً فٌوصؾ الجنسٌة بانها 

.  رابطة روحٌة قوامها الوالء السٌاسً و االنتماء الروحً بٌن الفرد و الدولة

ال ٌمكن الفصل بٌنهما النهما  (روحً)ومعنوي (نفعً)فً حقٌقة االمر ان الجنسٌة تقوم على اساسٌن مادي 

متداخالن واحد هما ٌقوم على االخر فال امكانٌة لتجزئتهما اكدت هذه الحقٌقٌة محكمة العدل الدولٌة فً قضٌة 

.  1955نوتباوم 

 

الفرع الخامس 

وظائؾ الجنسٌة 

تختلؾ وظٌفة الجنسٌة بحسب مكان وجود الفرد فتكون للجنسٌة وظٌفة داخلٌة اذا كان الفرد داخل الدولة،ووظٌفة 

.  دولٌة اذا كان خارجها وعلٌه فالبد من عرض الوظٌفتٌن 



.  الوظٌفة الداخلٌة: اوال

:  تؤدي الجنسٌة وظائؾ متعددة للفرد من ناحٌتٌن 

الحقوق و االلتزامات اذ تمٌز الوطنٌن عن االجانب ،وكذلك الوطنٌن االصلٌٌن عن الطارئٌٌن فً الحقوق و - 1

فالدولة بواسطة الجنسٌة توفر للوطنٌن حقوق والتزامات اوفر من تلك التً توفرها لالجانب وتمنح .االلتزامات 

الحقوق وترتب االلتزامات بشكل فوري ومباشر للوطنٌٌن االصلٌٌن فً حٌن تعلق ذلك المنح على مضً مدةمعٌنة 

فالجنسٌة من هذه الناحٌة وان كانت تؤدي وظٌفة داخلٌة اال انها . كما فً بعض الدول بالنسبة للوطنٌٌن الطارئٌٌن

.  شائعة االستعمال عالمٌا فً جمٌع دول العالم

النظام القانونً اذ تعتمد الجنسٌة فً هذه الناحٌة لدى اكثر دول العالم بوصفهامعٌاراً لتحدٌد االختصاص - 1

القانونً فً مسائل الحالة الشخصٌة لالفراد، كما تعد عنصر من عناصر الحالة الشخصٌة اٌضا، فالجنسٌة تصل 

ما بٌن حالة الشخص واهلٌته وزواجه وطالقه ونسبه ومٌراثه و النظام القانونً لدولة جنسٌته، وهً من هذه 

الناحٌة تؤدي وظٌفة داخلٌة لها ابعاد دولٌة تؤثر فً المركز القانونً للفرد فً العالقات ذات البعد الدولً فهً 

معٌار شبه عالمً النها تستعمل من القسم االكبر من الدول بوصفها معٌاراً لتحدٌد النظام القانونً الواجب تطبٌقه 

فً مسائل االحوال الشخصٌة فً حٌن تعتمد دول اخرى الموطن بوصفه معٌاراً فً هذا المجال مثل برٌطانٌا و 

كما ٌمكن اعتماد الجنسٌة فً اطارتحدٌد القانون الواجب التطبٌق فً النظام الداخلً للشخص . الوالٌات المتحددة

.  المعنوي اذا تم منحه جنسٌه دولة مركز االدارة الرئٌس 

.  الوظٌفٌة الدولٌة:ثانٌا 

:-  وتتمثل بما ٌاتً 

قبول الدولة دخول مواطنٌها اراضٌها فً حالة ابعادهم من دولة اجنبٌة او عودتهم بعد انتهاء اقامتهم فً - 1

الخارج وهذا االلتزام ٌقع على عاتق كل دولة اتجاه وطنٌٌها ،وبالمقابل تلتزم الدولة بعدم ابعاد وطنٌٌها عن 

اراضٌها وخاصة االصلٌٌن منهم و السبب وراء ذلك ٌعود الى ان كل من ٌحمل جنسٌة دولة ما ٌتمتع بحق القرار 

.  على اراضٌها الوطنٌة

تلتزم كل دولة اتجاه وطنٌٌها بحماٌتهم دبلوماسٌا اذا لحقهم ضرر ولم ٌستطٌعوا بواسطة االجراءات القضائٌة - 2

.  الداخلٌة فً دولة اقامتهم الحصول على حقوقهم ولم ٌكن الرادتهم دخل فً حصول الضرر

 

 

الفرع السادس 

المبادئ المثالٌة فً مادة الجنسٌة 

 

تنظم هذه المبادئ سلطة الدولة فً امور الجنسٌة ،فهً تحسن من مستوى عالقة الدولة بؽٌرها من ناحٌة 

وعالقتها مع افراد شعبها من ناحٌة اخرى على نحو ٌضمن وٌحفظ لكل مشرع دولة حرٌة كاملة فً تنظٌم افراد 

.  شعب الدولة دون تعد اوتجاوز على مشرعً الدول االخرى

ولذا كان مبدا حرٌة الدولة فً امور جنسٌتها مشتق من مبدا سلطة الدولة على اقلٌمها وافراد شعبها فان المبدا 

ٌجعل قواعد الجنسٌة ذات طابع وطنً اذ ٌنظمها المشرع الوطنً فً كل دولة من جانب احادي، بمعنى ان 

وهذا المبدا ٌجعل . المشرع فً كل دولة ٌحدد الوطنٌٌن التابعٌن لدولته وال شان له باالجانب التابعٌن لدول اخرى

للدولة منطقة او نطاقاً محفوظاً وخاصاً بها ال ٌشاركها فٌه أي كٌان اخر ٌصطلح علٌه بمنطقة التنفٌذ المباشر، 

منها  (1) التً اكدت المادة 1930وقد تكفلت المواثٌق الدولٌة تاكٌد هذا المبدا ونذكر منها اتفاقٌة الهاي لعام 

على ان ٌكون لكل دولة الحق فً ان تحدد من هم وطنٌٌها بتشرٌع خاص بها وذلك مع مراعاة ما هو مستقر علٌه 

من  (3)فً االتفاقٌات الدولٌة و العرؾ الدولً و المبادئ العامة فً القانون الدولً،وقد ورد هذا المبدأ فً المادة



كما كان  (كل دولة ستقرر بموجب قانونهاالخاص من هم مواطنٌها) اذ قضت بأن1997اتفاقٌة مجلس اوربا لعام 

 بخصوص النزاع البرٌطانً الفرنسً حول 1923ضمن هذا التوجه موقؾ محكمة العدل الدولً الدائمة فً عام 

 الصادر بمناسبة تفسٌر النص 1923مراسٌم الجنسٌة فً تونس ومراكش،وكذلك فً رأٌها االستشاري عام 

لكل دولة ذات سٌادة،الحق بصفة عامة فً تحدٌد )الخاص بإكتساب الجنسٌة الهولندٌة الذي اكدت فٌه ان 

 فً قضٌة 1955وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة العدل الدولٌة لعام  (االشخاص الذٌن ٌعتبرون من رعاٌاها

نوتباوم،وعلى مستوى القضاء فً الدول،فقد اقرت المحكمة االدارٌة العلٌا فً مصر هذا المبدأ فً قرارها الصادر 

وٌتفرع عن مبدأ انفراد كل دولة بتنظٌم جنسٌتها، عدم استطاعة أٌة دولة ) الذي قررت فٌه29/2/1964بتارٌخ 

تطبٌق قوانٌنها الخاصة لتحدٌد جنسٌة األشخاص الداخلٌن فً جنسٌة ؼٌرها من الدول، بل ٌتعٌن علٌها الرجوع 

الى أحكام قانون الدولة التً ٌدعً الشخص االنتماء إلٌها لمعرفة ما إذا كان هذا الشخص ٌحمل جنسٌة هذه 

الدولة، والقول بؽٌر ذلك من شأنه ان ٌصبػ على األفراد جنسٌة ال تقرها بهم الدولة صاحبة الجنسٌة أو ان ٌنكر 

  (علٌهم جنسٌة تقرها لهم هذه األخٌرة

 و السودانً لعام 1971وقد انعكست هذه القواعد الدولٌة على التشرٌعات الداخلٌة ومنها الدستور المصري لعام 

.  النافذ2006 لسنة 26وقانون الجنسٌة العراقٌة رقم  (18) فً المادة2005 و العراقً لعام 1996

واذا كان مبدا حرٌة سلطة الدولة فً امور جنسٌتها ٌكفل لها مزاٌا فان هذا المبدا ترافقه قٌود تحد من حرٌة 

الدولة وسلطتها ، وهً قٌود بعضها تقرر لمصلحة الدول و بعضها االخر لمصلحة االفراد وسنتتبع القٌود من 

.  الوضعٌن

. القٌود المقررة لمصحلة الدول- اوال

.  وهذه القٌود تكون على نوعٌن، االولى قٌود عرفٌة و الثانٌة قٌود اتفاقٌة
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وهً القٌود التً تفرضها االعراؾ الدولٌة التً تقضً بضرورة وجود عالقة جدٌة حقٌقٌة بٌن الفرد و الدولة 

لفرض او منح الجنسٌة وفً حالة انعدام او ضعؾ هذه العالقة فال ٌجوز للدولة منح جنسٌتها او فرضها واذا 

خالفت الدولة هذه القٌود فان الجزاء المترتب علٌها ٌتمثل بعدم االعتراؾ بالجنسٌة المفروضة او الممنوحة من 

الوجهة الدولٌة، وان كانت لها قٌمة من الناحٌة الداخلٌة، ومن السوابق التارٌخٌة التً تؤٌد ذلك ابطال المجلس 

 وهو ٌقضً 1943 قانون اصدرته حكومة الراٌخ عام 1949االعلى للحلفاء و السلطة التشرٌعٌة فً المانٌا عام 

.  بفرض الجنسٌة االلمانٌة جبرا على بعض الطوائؾ االهالً من مناطق االلزاس و لورٌن ولوكسمورج 

ومن القواعد العرفٌة اعطاء حرٌة للفرد فً االختٌار وحق التؽٌٌر وعدم جواز تجرٌده من جنسٌته دون سبب كما 

تقضً بعض القواعد العرفٌة الزام الدولة بعدم فرض جنسٌتها على ابناء الدوبلوماسٌٌن وقد سجل البروتوكول 

 الى 1930 هذه القاعدة وقد اشارت اتفاقٌة الهاي لعام 1961االختٌاري التفاقٌة فٌنا للعالقات الدبلوماسٌة لعام 

.  ضرورة احترام القواعد المستقر علٌها فً العرؾ الدولً بهذا الشان

القواعد االتفاقٌة  - 2

 التً اعطت حقاً لكل 1930وهً القواعد المسجلة فً االتفاقٌات و المواثٌق الدولٌة ومنها اتفاقٌة الهاي لعام 

دولة فً ان تحدد ابناء شعبها عبر تشرٌعاتها المحلٌة وهذه القاعدة ترتب وضعاً مزدوجاً فهً تعطً الحق لكل 

دولة فً ان تصدر جنسٌتها لتحدٌد وطنٌٌها كما ترتب التزاماً على باقً الدول بعدم التعدي على الحدود البشرٌة 

التً رسمتها قوانٌن الجنسٌة فً الدول االخرى،وان عملت الدول خالؾ ذلك عد هذا تجاوزاً لحدود 

اختصاصهااالمر الذي الٌقره القانون الدولً العام  

ومن االتفاقٌات الدولٌة التً ترتب مثل تلك الحقوق و االلتزامات االتفاقٌة المعقودة بٌن اسبانٌا و االكوادور عام 



 التً تلزم الدولتٌن قبل اسبانٌا بعدم فرض جنسٌتها على المولودٌن من الرعاٌا 1944 وتشٌلً عام 1940

االسبان وان كانت قوانٌن هاتٌن الدولتٌن تاخذ بحق االقلٌم فً فرض الجنسٌة اذ تتقٌد ارادة كل منهم باالتفاقٌة 

 ،واتفاقٌة الجامعة العربٌة 1961وتوجد هناك العدٌد من االتفاقٌات، ومنها اتفاقٌة تقلٌل حاالت الالجنسٌة لعام 

 واتفاقٌة القضاء على جمٌع اشكال 1957 واتفاقٌة جنسٌة النساء المتزوجات لعام 1952بشان الجنسٌة لعام 

فجمٌع تلك  . 1954، واتفاقٌة االمم المتحدة بشان وضع عدٌمً الجنسٌة لعام 1979التمٌٌز ضد المراة لعام 

تتقٌد كل دولة من دول العالم . االتفاقٌات تستهدؾ تالفً ظاهرتٌن دولتٌٌن هما انعدام الجنسٌة و ازدواج الجنسٌة

. بضرورة مراعاة هذه القٌود عند تنظٌم احكام الجنسٌة فً قوانٌنها الوطنٌة 

القٌود المقررة لمصلحة االفراد  - ثانٌا

-1) التً نصت على ان  (15) فً المادة1948لقد سجلت هذه القٌود فً االعالن العالمً لحقوق االنسان عام 

  (الٌجوز تعسفا حرمان اي شخص من جنسٌته والمن حقه فً تؽٌٌر جنسٌته -2لكل فرد حق التمتع بجنسٌة ما 

: ومن خالل قراءة هذا النص ٌظهر ان هناك ثالث قٌود مفروضة على الدول لحساب االفراد و هً 
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االصل ان ٌكون لكل انسان جنسٌه ،وان ٌعترؾ له بها فور المٌالد وبالمقابل قد ٌقع بعض االشخاص فً حالة 

.  ٌصطلح علٌها الالجنسٌة وهؤالء هم البدو الرحل و المسقطة عنهم الجنسٌة والؽجر

انعدام الجنسٌة ظاهرة نشاز فً الحٌاة الدولٌة الخاصة لالفراد وتقع تلك الحالة السباب مختلفة وٌدعو الفقه الى 

مكافحتها بوسائل متعددة فاسباب انعدام الجنسٌة تعود الى اختالؾ اسس فرض الجنسٌة االصلٌة ومنح الجنسٌة 

فاسباب فرض الجنسٌة االصلٌة . المكتسبة بٌن دول العالم وكذلك مباشرة الدول السقاط الجنسٌة عن بعض افرادها

المفضٌة لالنعدام تتمثل بوالدة مولود فً دولة تاخذ باساس حق الدم من اب تابع لدولة تاخذ باساس حق االقلٌم 

،ففً ظل هذا الفرض سوؾ ال ٌحصل المولود ال على جنسٌة االب النه مولود خارج دولة االب و ال على جنسٌة 

اما االنعدام . مكان المٌالد الن قانون المكان ال ٌاخذ بحق االقلٌم فٌفتقر المولود لالساسٌن وٌفتقر باثر ذلك للجنسٌة

نتٌجة اسباب منح الجنسٌة فتتمثل بزواج امراة من دولة تجردها جنسٌتها الوطنٌة ان تزوجت باجنبً دون ان 

ٌلحقها قانون دولة الزوج بجنسٌته فتقع بفعل ذلك فً االنعدام فهً تخرج من جنسٌتها الوطنٌة بحكم القانون دون 

.  ان تدخل فً جنسٌة الزوج بحكم قانون االخٌر 

وتكثر حاالت االنعدام كلما استعملت الدولة طرٌقة اسقاط الجنسٌة واخراج الشخص من جنسٌتها دون ان تكترث 

.  الى دخوله فً جنسٌة اخرى

وٌحث الفقه على ضرورة تالفً انعدام الجنسٌة وكذلك ٌعمل المشرعون فً هذا االتجاه ونجد قانون الجنسٌة 

 ٌفرض الجنسٌة على كل من ٌولد على االراضً السوٌسرٌة ولم ٌستطع ان ٌحصل على 1850السوٌسري لعام 

جنسٌة ذوٌه وكذلك الحال بالنسبة الكثر التشرٌعات العربٌة اذ تفرض جنسٌتها على مولود البوٌن مجهولٌن ومنها 

التشرٌع السعودي و المصري و العراقً بحسب القانون السابق و النافذ كما اكدت على ضرورة تفادي ظاهرة 

 واتفاقٌة الجامعة العربٌة لعام 1961 واتفاقٌة تقلٌل حاالت الالجنسٌة لعام 1930الالجنسٌة اتفاقٌة الهاي لعام 

1952  .

على حالة المولود البوٌن مجهولٌن وكذلك  (ب/3)وقد نص المشرع العراقً فً قانون الجنسٌة النافذ فً المادة 

.  اللقٌط حٌث فرض الجنسٌة العراقٌة على كل من وجد فً الوضعٌن اعاله

وتفضً ظاهرة انعدام الجنسٌة الى نتائج سلبٌة على مستوى حقوق االفراد والتزاماتهم وكذلك القانون الواجب 

.  تطبٌقه بشانهم و السٌما فً ما ٌتعلق باحوالهم الشخصٌة

حق االنسان فً جنسٌة واحدة  - 2



االصل ان ٌحمل االنسان جنسٌة واحدة وبها ٌتوحد والؤه وٌنفرد ارتباطه، وبالمقابل قد ٌوجد بعض االشخاص 

.  تحت اكثر من جنسٌة فٌصطلح على حالتهم بظاهرة ازدواج الجنسٌة

وتكمن وراء هذه الظاهرة اسباب عدٌدة وٌحث الفقه على ضرورة تالفٌها بوسائل فما هً هذه االسباب و الوسائل 

؟ فاسباب االزدواج تتمثل فً اختالؾ اسس فرض الجنسٌة االصلٌة واسس منح الجنسٌة المكتسبة فاالسباب 

االولى تتمثل فً والدة مولود الب متمتع بجنسٌة دولة ٌاخذ قانونها بحق الدم فً دولة ٌاخذ قانونها بحق االقلٌم 

وهذا ٌفضً الى ان المولود سٌحصل على جنسٌة والده وجنسٌة مكان مٌالده وقد ٌحصل على جنسٌة والدته اذا 

اذ اتاح  (ب/3)كان قانون كل منهما ٌاخذ بحق الدم كما هو موقؾ المشرع العراقً فً القانون النافذ فً المادة

انتقال الجنسٌة لالبناء على اساس الدم المنحدر من االب و االم والى مثل ذلك ذهب المشرع المصري فً قانون 

.   وكذلك المشرع التونس2004ً لسنة 154رقم 

اما االزدواج بفعل اسباب منح الجنسٌة المكتسبة فتتمثل بحصول المراة المتزوجة من اجنبً على جنسٌة زوجها 

.  بحسب قانون الزوج مع امكانٌة احتفاظها بجنسٌتها بحسب قانونها او الزامها بالبقاء

اما وسائل معالجة هذه الظاهرة فتتم عن طرٌق القوانٌن الوطنٌة و االتفاقٌات الدولٌة ومن القوانٌن الوطنٌة التً 

تعمل على تالفً حدوث ظاهرة االزدواج قانون الجنسٌة البحرٌنً وقانون الجنسٌة العراقً فً السابق، وتسعى 

.  اكثر التشرٌعات الى تنظٌم احكام الجنسٌة على نحو ال ٌسمح بحصول هذه الظاهرة

من القانون النافذ ٌفضً الى حصول هذه الظاهرة، فهً تسمح للعراقً  (10/1)ومن الجدٌر بالذكر ان نص المادة 

.  الذي ٌكتسب جنسٌة اجنبٌة ان ٌحتفظ بجنسٌته العراقٌة ما لم ٌعلن تخلٌه تحرٌرٌاعنها

 و مع تشٌلً 1940اما على مستوى االتفاقٌات الدولٌة فتظهر االتفاقٌة التً عقدتها اسبانٌا مع االكوادور عام 

اذ انها كانت تعمل على تالفً حصول ظاهرة ازدواج الجنسٌة أي حتى ال ٌاخذ المولود الجنسٌة 1944عام 

االسبانٌة على اساس حق الدم و الجنسٌة االكوادورٌة او التشٌلٌة على اساس حق االقلٌم وسبقت هذه االتفاقٌات 

.   فً هذا المجال1957 واتفاقٌة جنسٌة النساء المتزوجات لعام 1930اتفاقٌة الهاي لعام 

 

 

حق االنسان فً تؽٌٌر جنسٌته و االحتفاظ بها - 3

بعد ان كان سائد فً القوانٌن القدٌمة مبدا الوالء الدائم او المطلق اذ كان الفرد ٌرتبط بدولة معٌنة وال ٌجوز له 

االنفكاك عنها بالتخلً عن جنسٌتها واكتساب جنسٌة اخرى وتمتد جذور هذا المبدا الى االفكار االقطاعٌة التً 

كانت تقدس صله االنسان باالرض و الدول القدٌمة كانت تعتنق هذا المبدا ومنها برٌطانٌا و الوالٌات المتحدة و 

.  الصٌن و روسٌا

وبعد تطور الفكر القانونً وشٌوع افكار حقوق االنسان وحرٌاته اصبح تؽٌٌر الجنسٌة حقاً من حقوق االنسان 

فبعض القوانٌن اخذت بحق التؽٌٌر المطلق ومنها القانون البحرٌنً و قانون الجنسٌة العراقً السابق فً حٌن 

قٌدت قوانٌن اخرى هذا الحق بالحصول على موافقتها منها اذن رئٌس الجمهورٌة كما فً مصر او مجلس 

الوزراء كما فً السعودٌة او اداء الخدمة العسكرٌة وموافقة الحكومة كما فً تركٌا وهذه االجراءات تعد من بقاٌا 

.  مبدا الوالء المطلق

ومثلما اعترفت اكثر التشرٌعات و المواثٌق الدولٌة بحق التؽٌٌرقد اعترفت للفرد بحق االحتفاظ بجنسٌته وال ٌجوز 

 1980 لسنة 666للدولــة تجرٌده من الجنسٌة دون مسوغ قانونً وقد كان قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم 

.  متجاوزا على هذا الحق

ومقابل ذلك ٌجوز للدولة ان تجبر الفرد على التخلً عن الجنسٌات المتعددة التً ٌحملها وٌحتفظ باحدهما فمثل 

هذا االجبار ال ٌتعارض مع االحتفاظ طالما كان وسٌله لتفادي حالة ازدواج الجنسٌة وقد اخذ بمثل هذا االجراء 

 وٌدخل ضمن هذا االتجاه حرمان 1973 وقانون الجنسٌة الفرنسً لعام 1948قانون الجنسٌة البرٌطانً لعام 



الزوجة المتزوجة من اجنبً من جنسٌتها الوطنٌة اذا دخلت فً جنسٌة زوجها حتى ال تزدوج جنسٌتها فً مثل 

هذه االوضاع تدخل ضمن اجراءات الدولة فً حرمان االشخاص من حمل اكثر من جنسٌة وهً اجراءات تنطوي 

.  على اسباب قانونٌة معقولة

 

 

 وقد تبدو لك غير متكاملت. المادة  (ة)المادة المعروضت اعاله هي مدخل الى المحاضرة المرفوعت بواسطت استاذ

.  

 
 


