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 منِح الجنسيِة بموجِب حِق الدم لجيِة األم
دراسٌة مقارنة في القوانيِن العربيِة مع التركيِز عمى »

 «الموقِف السوري
 

 الدكتورة وفاء فمحوط
 القانون الدولي قسم

 كمية الحقوق 
 جامعة دمشق 

 

 الممخص
ا نسُب  ُل عميِو عادًة في بناِء الجنسّيِة األصميِة استنادًا إلى حِق الدِم ىو نسُب األِب، أمَّ النسُب الذي يعوَّ
األِم فيؤخُذ بو في بعِض الحاالِت، كحالِة عدِم ثبوِت النسِب لألب، أو حالِة ثبوتِو ألٍب مجيوِل الجنسّيِة 

ورًا لو طابٌع احتياطٌي في نقِل الجنسيِة خالفًا لدوِر األِب أو عديِميا، مّما يعني منَح األِم لمولوِدىا د
 األصمي، عمى نحٍو يخرُق مبدَأ المساواِة بينيما في ىذا المجال.

وِمْن تعقُِّب موقِف الدوِل العربيِة من مسألِة ثبوِت الجنسّيِة لجيِة األِم يتضُح أَن العديَد منيا قد حافَظ 
ٍل بذلَك المبدأ، كما ىو الحاُل في لبناَن وامإمارات واألردن، في حين عمى تشريعاتِو، بما فييا من إخال 

ِو القوانيَن األجنبيِة التي لم تجْد حرجًا في  حاوَل بعُضيا كمصَر والجزائَر والعراَق والمغرَب مسايرَة توجُّ
 إقراِر مبدأ المساواِة بنصوٍص واضحٍة وصريحٍة.
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في مكانِو كما رَسمُو لو قانوُن الجنسيِة الصادر بالمرسوِم التشريعي  أّما في سورية فما زاَل المشرُع يقفُ 
، ومع أّن الجميوريِة العربيِة السوريِة صادقت عمى اتفاقيِة )سيداو( المتعمقِة بالقضاِء 9121لعام  672

التاسعِة كاَن تعبيرًا عمى أشكاِل التمييِز ضَد المرأِة جميِعيا إالَّ أنَّ تحفَظيا عمى الفقرِة الثانيِة من المادِة 
 واضحًا منيا عن رفِض المساواِة بيَن المرأِة والرجِل فيما يتعمُق بجنسيِة أطفاِليا.

مما دفَع بالعديِد من الفعالياِت القانونيِة واالجتماعيِة لممطالبِة بتعديِل قانوِن الجنسيِة ورفِع ذلَك التحفِظ. 
حاليًا ما يحتاُج فعاًل إلى التعديل؟ وىل ثمَة مخرٌج  فيل في نصوِص قانوِن الجنسيِة السوري النافذِ 

 قانونٌي آخر في حاِل بقاِء تمَك النصوِص عمى ما ىي عميو؟

 

 

 

  



 وفاء فمحوط                             2012-العدد األول -32المجمد – مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية 

 

17 

 

 مقدمة:
فيي  اصطالحاً ا كممة مشتقة من لفظ )الجنس( وتفيد معنى االنتساب لألمة، أمَّ  الجنسية لغةً  -

 .(1)تفيد معنى االنتساب لدولة ما

ياا رابطاة قانونياة وسياساية باين الدولاة واألفاراد يتشاكل عماى أساسايا أنَّ بوغالبًا ما تعرف الجنسية  -
 .(3)والجنسية بدورىا إما أن تكون جنسية تأسيس أو جنسية تعمير، (2)ركن الشعب في الدولة

اآلباااء إلااى ا طبيعيااًا بالنساالث حيااث تتسمساال الجنسااية ماان وتعّماار الجنسااية الوطنيااة عمومااًا: إمَّاا -
مَّا ا باالميالد عمياو وىاو ماا ا مان خاالل االرتبااط باامإقميم، وذلاك إمَّااألبناء، وىذا ماا يسامى )بحاق الادم(، وا 

                                                   
أي األمة، وىذه بدورىا مشتقة  (nation). مشتقاف مف كممة (nationalite) ( والفرنسيnationalityاإلنكميزي ) فمصطمحاال (1)

 ومعناىا المنحدروف مف جنس واحد. (natio)مف الكممة الالتينية 
والمقارنة بيف معنى الجنسية لغة ومعناىا اصطالحًا حسب التحديد الوارد في المتف ُيظير عدـ التطابؽ بيف األصؿ المغوي لمكممة 

منشورات زين الحقوقية  –الطبعة األولى  –الجنسية والعالقات الدولية  – د. عبد الرسول األسدي. وبيف المعنى االصطالحي ليا
 .71ص – 71ص –م 6292 –
مشار إليو  1، ص7611منشور في مجمة العدؿ  7611/أيار/71تاريخ  4راجع مثاًل تعريؼ محكمة التمييز المبنانية، القرار رقـ  (2)

 – م6292 –منشورات زين الحقوقية  –الطبعة الثانية  –محاضرات في القانون الدولي الخاص  – د. عبده جميل غصوبلدى 
 .707ص
في أي تحديد األصؿ الوطني،  ،سميت جنسية التأسيس كذلؾ لتحديدىا المؤسسيف األوائؿ مف خالؿ بياف أحكاـ إنشاء الجنسية (3)

، وميما تكف أىمية أحكاـ تأسيس تحدد جنسية التعمير قواعد تسمسؿ الجنسية وبقائيا؛ مما يكفؿ بدوره استمرار ركف الشعب حيف
ة الجنسية تظؿ أحكاميا أحكامًا وقتية، إذ ال ُبدَّ أف يأتي يـو وتزوؿ فيو طبقة الوطنييف المؤسسيف، وبالمقابؿ ال ُبدَّ مف أحكاـ دائم

 طنية لتعويض مف يفنى مف جيؿ إلى آخر.لتعمير الجنسية الو 
 راجع في معرض التمييز بيف )جنسية التأسيس( و)جنسية التعمير(:

 م9192 -القاىرة  –مكتبة النيضة المصرية  –القانون الدولي الخاص: الجزء األول في الجنسية ومركز األجانب  د. أحمد مسمم:
 .767وص 704ص –

 –منشأة المعارف بامإسكندرية  –ومركز األجانب، المجمد األول في الجنسية والموطن  الجنسية والموطن د. ىشام عمي صادق:
 .61ص – 9177

أحكام الجنسية ومركز األجانب في دول مجمس التعاون الخميجي، دراسة  أحمد عبد الحميد عشوش ود. عمر أبو بكر باخشب: د.
 .701ص – م9112 –امإسكندرية  –مؤسسة شباب الجامعة  –مقارنة مع االىتمام بالنظام السعودي 
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ماا بامإقاماة عمياو ماع الرغباة فاي الحصاول عماى جنساية ذلاك امإقمايم، وذلاك ىاو  يسمى )بحاق امإقمايم(، وا 
 .(1))التجنس(

بالجنساية األصامية ا فاور والدتاو، وتسامى حينياا مَّاوبالمقابل: قد تثبات جنساية التعميار لمشاخص إ -
(Nationalité de'origine) أو الثانوياة، أو بالجنساية المكتسابة، أو قد يكتسبيا فيما بعد، وتسمى عندئذ ،

 .(2)(nationalité derivée)المشتقة عمى حد تعبير بعض الفقياء 

بجنساااية المااايالد  يمبعضااالاااذا يسااامييا  الجنساااية التاااي يولاااد بيااا المااارءث والجنسااية األصااامية ىاااي -
(Nationalitè de naissance)  وتثبت بدورىا إما بحكم ربااط الادم(Sanguinis)   أو بحكام ربااط األرض(Jus 

soli)(3). 

بااؤه آ: حق الفرد في اكتساب جنسية الدولاة التاي ينتماي إليياا (Jus sanguinis)ويقصد بحق الدم  -
بمجرد الميالد، فأساس الجنساية ىناا ىاو األصال العاائمي الاذي ينحادر مناو المولاودث لاذا ساميت الجنساية 

 .(4)أو جنسية األصل العائمي (Nationalitè de Filiation)بناًء عمى ىذا األساس بجنسية النسب 

 Jus sanguinis a) النساب مان األبوالنسب الذي يعول عميو عادًة في بناء الجنساية األصامية ىاو  -

pater) بينماا يؤخاذ بالنساب لجياة األم ،(Jus sanguinis a Mater)  فاي بعاض الحااالت، كحالاة عادم ثباوت

                                                   
. د. أحمد بمف يدخؿ فييا بالتبعية كالزوجة واألوالد –إف صحَّ الوصؼ  –ويمكف أف تعّمر الجنسية أيضًا عمى نحو عرضي  (1)

 .764ص –مرجع سابؽ  – مسمـ
أف ىذه التسمية غير دقيقة ألف جنسية األصؿ المبنية عمى النسب ىي أيضًا جنسية مشتقة  معيسمييا نبواييو بالجنسية المشتقة  (2)

 -. وراجع أيضًا د. أحمد عشوش. ود. عمر باخشب 701ص 1مرجع سابؽ، حاشية  –مف جنسية الوالد. راجع د. أحمد مسمـ 
 .717ص  –المرجع السابؽ 

نكار المواطنة( قوانين الجنس عنبحثا  زياد بارودراجع لممحامي  (3) مجموعة األبحاث والتدريب  –ية في لبنان )النساء العربيات وا 
 .WWW.Crtda.org.lbعف موقع  6222 –بيروت  (CRTDA)لمعمل التنموي 

دراسة ألحكام الجنسية امإماراتية ولحمول مشكالت  –الوجيز في القانون الدولي الخاص امإماراتي  د. أحمد محمد اليواري: (4)
 –األردن  –إثراء لمنشر والتوزيع  –الطبعة األولى  –تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدوليين في القانون امإماراتي 

 .11ص –م 6222
، )فالجنسية األصمية(: ىي الجنسية المالزمة «األصيمةالجنسية »دوف مصطمح  «الجنسية األصمية»ويبدو الغالب لدى الشراح استعماؿ مصطمح 

)الجنسية األصيمة( ىي الجنسية التي تؤخذ مع تحقؽ النسب المضاعؼ الممتد إلى عدة أجياؿ؛ لذا يعدُّ  في حيفلموالدة مف أب وطني أو ـأ وطنية، 
أخرى ذات صمة بجنسية  أبعد مف أف يحدث التباسًا مع معاف  المصطمح األوؿ )أي الجنسية األصمية( أكثر دقة واقترابًا مف المعنى المقصود، و 

 التأسيس، أي جنسية األصوؿ )المؤسسيف األوائؿ(.
 –الطبعة األولى  –الجامع في القانون الدولي الخاص المضمون الواسع المتعدد الموضوعات  د. سعيد يوسف البستاني:
 .774ص – م6221 –بيروت لبنان  –منشورات الحمبي الحقوقية 
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النسااب لااألب قانونااًا، أو حالااة ثبوتااو ألٍب عااديم الجاادوي فااي نقاال الجنسااية ألوالده، كمااا لااو كااان مجيااول 
بع احتيااطي فاي نقال الجنساية، خالفاًا لادور يعني منح األم لمولودىا دورًا ذا طااالجنسية أو عديميا، مما 

 .(1)األب األصمي في ىذا المجال

ىذا التمييُز بيَن دوَري )األِب واألِم( في مجاِل نقِل الجنسيِة لألبناء شكَّل موضوعًا ألحِد أىاِم الممفااِت التاي 
الاراىن، وخاصاًة فاي الادوِل ما زالت مطروحًة بقوٍة عماى طاولاِة النقااِش فاي العدياِد مان الادوِل حتاى يوِمناا 

يمًا من ىذِه الدوِل حاوَل مسايرَة القاوانيِن األجنبياِة التاي لام تجاد حرجاًا فاي إقاراِر م، ذلك أنَّ قسمًا العربيةِ 
، إالَّ (2)المساواِة بيَن المرأِة والرجِل لجيِة نقِل الجنسيِة لألبناِء بموجاِب نصاوٍص قانونياٍة واضاحٍة وصاريحة

ماا تنطاوي عمياو تماَك التشاريعاُت مان إخاالٍل  ماعمنيا ما زاَل يمتنُع عن تعديِل تشاريعاتِو  أنَّ القسَم اآلخرَ 
، وأكدتااو العديااُد ماان االتفاقياااِت (3)واضااٍح بمباادأ المساااواِة الااذي كفَمااُو امإعااالُن العااالمُي لحقااوِق امإنسااانِ 

قاااة بالقضااااِء عماااى أشاااكاِل المتعم 9171لعاااام  (CEDAW)الدولياااِة، وعماااى رأسااايا اتفاقياااُة األماااِم المتحااادة 

                                                   
 ، وراجع أيضًا:11ص  –مرجع سابؽ  –د. أحمد اليواري  (1)

 –، بال تاريخ الدار الجامعية )المكتبة القانونية( – د. عكاشة محمد عبد العال، أصول القانون الدولي الخاص المبناني المقارن
 .11ص
كاف أـ طبيعيًا متى كاف أحد والديو عمى األقؿ كؿ مولود شرعيًا »الفرنسي ىو  َعدَّ ، الذي 9172كالقانون الفرنسي لعام  (2)

مؤلفيما  (Pierre Mayer – Vin cent Heuze)راجع  مف القانوف المدني الفرنسي. 71، وىذا ما أعادت تأكيده ـ «فرنسياً 
(International privé Droit) –  مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر  –ترجمة د. عمي محمود مقمد  –الطبعة األولى

 وما بعدىا. 111ص – م6222 –بيروت  –والتوزيع 
( القانون 4)م 9122القانون الصيني لعام (، 4)ـ 9171ومن القوانين األجنبية التي أخذت بمبدأ المساواة: القانون األلماني لعام 

 –راجع لالطالع عمى موقؼ التشريعات األجنبية د. سعيد البستاني  .9122القانون امإيطالي لعام (، 7و 7)ـ 9129البريطاني لعام 
د. عكاشة عبد العال: الوسيط في أحكام الجنسية (. وراجع أيضًا 7حاشية رقـ ) 717( وص7حاشية رقـ ) 741ص –مرجع سابؽ 

لممحامي (، وراجع كذلؾ 7حاشية رقـ ) 711-711ص – م6229 -منشورات الحمبي الحقوقية،  –الطبعة األولى  - المبنانية
عف  96/6221تاريخ  «حق أبناء األم السورية المتزوجة من أجنبي في حمل الجنسية السورية»صالح شامية: مقالة بعنوان 

 .(www. ne sasy.org). سوريةموقع المنظمة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في 
لكؿ إنساف حؽ التمتع بكافة الحقوؽ والحريات.. دوف أي »( في مادتو الثانية أف 7641-ديسمبر-70أكَّد اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ) (3)

. راجع لالطالع عمى مدى خروج «الرجال والنساءتمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف... دوف أية تفرقة بيف 
 ص قوانيف الجنسية في بعض الدوؿ العربية عف المبادئ الواردة في اإلعالف:نصو 

Maya-w.Mansour, sarah G. Abou Aad: Womens' Citizenship rights in Lebanon-American 

University of Beirut-2012- p.5. 
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تمانَح الادوُل األطاراُف المارأَة »( التاي نصات عماى أْن 1/6سايما مادتياا )، وال(1)جميِعياا التمييِز ضَد المارأةِ 
 .(2)«حقًا مساويًا لحِق الرجِل فيما يتعمُق بجنسيِة أطفاليا

   إشكاليُة البحث:
: كياَف عبَّار المشارعوَن العاارُب اآلتياةيطارُح البحاُث إشاكاليَتو فاي معارِض امإجاباِة عان كالت ماَن التسااؤالِت 

لاى أي  مادي اصاطدمت التشاريعاُت  عن موقفيم حياَل مسألِة منِح الجنسيِة بموجِب حِق الدِم لجيِة األِم؟ وا 
لرجاال فااي مجاااِل نقااِل الجنساايِة لألبناااِء؟ وىاال المعتماادُة ماان ِقباال بعضاايم مااع مباادأ المساااواِة باايَن الماارأِة وا

: ألاايَس ثمااَة مااا وماان ثاامَّ فااي قااوانين الجنساايِة مااع المبااادئ السااائدة فااي دسااتور الاابالد؟  مااا اعُتِماادَ تطاابَق 
ْن لم يكْن ثمَة سابيليستدعي التفكيَر الجاَد بإعادِة النظِر في نصوِص تمَك الق إلاى التعاديِل، فيال  وانيِن؟ وا 

 حقوِق األبناِء دوَن المساِس بصفِة المواطنِة من عدمِو؟... فيانونٌي آخر يؤّثُر إيجابًا ىناك مخرٌج ق

  ىدُف البحِث:
يقوُم ىذا البحُث عمى تحميِل مجموعٍة من النصوِص القانونيِة الناظماِة لحاِق الادِم لجياِة األم فاي عادٍد ماَن 

يٍة تعياُق وصاوَل المارأِة العربياِة إلاى مفياوٍم حقيقاٍي ما تخّمَمياا مان ثغاراٍت تشاريع تداركالدوِل العربيِة بغيَة 
 لممواطنِة في دولِة القانون.

بيااَد أنَّ الياادَف األكثااَر خصوصاايًة ماان ىااذا البحااِث ىااو محاولااُة تسااخير الجيااد السااابق مإخااراِج الدولااِة 
وذلاَك مان خاالِل السوريِة من حالِة الجمود التي خّيمت عمى موقِفيا من مسألِة منِح الجنسايِة لجياِة األم، 

تبني عدَة مقترحاٍت، منيا ما يذىُب باتجاِه تعديِل قانوِن الجنسيِة الساوري النافاِذ حالياًا، ومنياا ماا يحااوُل 
 النفاَذ عبَر مخارَج قانونيٍة بديمٍة عن ذلك التعديِل عمى النحِو المبيِن في خاتمِة البحث.

                                                   
(1)           Convention on the Elimination of all forms of discrimination Against Women 

، بعد موافقة 7617/سبتمبر 7، ودخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ في 7616/ديسمبر 71وقد اعتمدت الجمعية العامة االتفاقية في 
كتساب الدوؿ األطراؼ أف تمنح المرأة حقًا مساويًا لحؽ الرجؿ في ا»عمى  1/9المادة دولة عمى التقيد بأحكاميا، وقد أوجبت  70

أثناء الزواج، في  جنسيتيا أو االحتفاظ بيا أو تغييرىا، وتضمف بوجو خاص أالَّ يترتب عمى الزواج مف أجنبي أو تغيير جنسية الزوج
راجع النص األصمي لالتفاقية عف  «أف تتغير تمقائيًا جنسية الزوجة، أو أف تصبح بال جنسية أو أف تفرض عمييا جنسية الزوج

 WWW.UN.orgالموقع اإللكتروني لألمـ المتحدة. 

التحفظات عمى ىذه المادة، وما أنتجتو مف انتياؾ لحقوؽ المرأة العربية في األسرة، وخاصة لحؽ منح الجنسية  عفراجع  (2)
 لألطفاؿ:

Hafidha Chékir: Le combat pour les droits des femmes dans le monde arabe-fondation maison 

des sciences de l'homme – Paris – France - No 70-juin-2014. 
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  خطُة البحث:
الناظمااة لحااِق الاادم لجيااة األم النافااذة فااي عاادٍد ماان الاادول  يتعاارُض البحااث لدراسااة النصااوص القانونيااة

 العربية، وذلك من خالل ثمانية مطالب ُتعالج عمى التوالي:
 .9169لعام  99قانون الجنسية المبناني: القرار رقم  -

 م.9176لعام  97قانون الجنسية امإماراتي رقم  -

 م.9194لعام  2قانون الجنسية األردني رقم  -

 م.6224لعام  994المصري رقم قانون الجنسية  -

 م.6229( لعام 05-01قانون الجنسية الجزائري: األمر رقم ) -

 م.6222لعام  62قانون الجنسية العراقي رقم  -

 م.6227لعام  06-62قانون الجنسية المغربي رقم  -

 9121لعام  672قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي  -

 .ومقترحاتٍ  توصل إليو البحث من نتائجَ وصواًل إلى خاتمة تمخص أىم ما 

 المطمب األول

 :9169لعام  99قانون الجنسية المبناني: القرار رقم 
ذىباات  ِإذْ ث 9169 –ثاااني الكااانون  – 91الصااادر بتاااريخ  99نظاام أحكااام الجنسااية المبنانيااة القاارار رقاام 

لبنانيااًا كاال شااخص مولااود ماان أب يعاادُّ »لااى أنااو: لمااادة األولااى ماان القاارار المااذكور إالفقاارة األولااى ماان ا
 .(1)«لبناني

أن الولااد غياار الشاارعي الااذي تثباات بنوتااو وىااو قاصاار، يتخااذ التابعيااة »عمااى  نصاات المااادة الثانيااةبينمااا 
ذا كااان برىااان ثبااوت البنااوة  المبنانيااة، إذا كااان أحااد والديااو، الااذي تثباات البنااوة أواًل بااالنظر إليااو لبنانيااًا. وا 

                                                   
 711( رقـ 7رابطة الدـ ىي رابطة نسب األب، فقد جاء في حكـ محكمة استئناؼ جبؿ لبناف ) إلى عد  اتجو القضاء المبناني  (1)

. «ألـ لبنانية لبنانيًا ألف رابطة الدـ ىي رابطة نسب األب وليس نسب األـ... أنو ال يمكف اعتبار كؿ مولود » 74/77/17تاريخ 
 (.7حاشية ) 711مشار إلى الحكـ في مرجع الدكتور عكاشة، الوسيط في أحكاـ الجنسية المبنانية، مرجع سابؽ، ص
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ناتجااًا عاان عقااٍد واحااد أو حكاام واحااد اتخااذ االباان تابعيااة األب إذا كااان ىااذا األب بااالنظر إلااى األب واألم، 
 .(1)«لبنانياً 

قااد وقااع عنااد تعريااب ىااذا الاانص، إذ تكماام الاانص األصاامي  ثمااة خطااأً  أنَّ ويااري بعااض المحممااين  -
أي الولاد الطبيعاي ال عان الولاد غيار الشارعي. مماا يعناي أن المقصاود  (Enfant Naturel))الفرنسي( عان 

فااي الاانص السااابق ىااو االباان الطبيعااي، أي ماان يولااد ماان والاادين ال تجمعيمااا رابطااة زوجيااة، ودون قيااام 
 .(2)مانع من موانع الزواج بينيما وقت الحمل

 ب لبنانيًا، وذلك:ونستنتج من النص السابق أن األبوة ترجح في نقل الجنسية إذا كان األ
 عند ثبوت أبوتو لالبن القاصر قبل ثبوت األمومة. -

اا - ا إذا اعتاارف الوالاادان معااًا فااي سااند قااانوني واحااد عنااد ثبااوت األبااوة واألمومااة فااي آن واحااد، أمَّ
فاال يكتساب  )عقدًا كان أم حكمًا( ببنوة الولد وكان األب أجنبياًا أو مجياول الجنساية أو عاديميا

الولااد الجنسااية المبنانيااة ولااو كاناات األم لبنانيااةث ألن الجنسااية المبنانيااة تنتقاال عاان طريااق األم 
 بصورة استثنائية.

متاى كانات األم ىاي األسابق فاي االعتاراف  (Jus sanguinis amatre)وبالمقابال تنتقال الجنساية باألموماة 
اف. وتثبات ىناا الجنساية المبنانياة لمولاد ساواء أتمات بالبنوة، وكانت تحمل الجنساية المبنانياة وقات االعتار 

والدة الطفل غير الشرعي في لبنان أم في خارجو، وذلك ألننا بصدد جنساية أصامية مبنياة عماى حاق الادم 
، وىو ما قد يترك مجااًل لمتحايال بتنظايم االعتاراف بالتعاقاب باين الوالادين مإكسااب الولاد (3)بصفة أساسية

الجنسية المبنانية، إذ يكفاي حساب الانص أن يكاون مان اعتارف بالولاد أواًل لبنانياًا لكاي يكتساب جنسايتو، 

                                                   
لممحامي زياد  «جنسيتيا المبنانية حؽ المرأة المبنانية المتزوجة مف أجنبي بمنح أوالدىا منو»بحث  71/7671القرار  عفراجع  (1)

 موقع مشار إليو سابقًا. (CRTDA)بارود، عف مجموعة األبحاث والتدريب لمعمؿ التنموي 
ينصرؼ فقط إلى الولد الطبيعي  71/7671مف القرار  7مفيـو الولد غير الشرعي الوارد في ـ : إفَّ وبعبارة أخرى يمكف القوؿ (2)

َـّ ، 7616زيراف/ /ح77بالمعنى المحدد في قانوف  يفترض أف يخرج مف نطاؽ إعماؿ النص: ولد الزنا: وىو المولود مف  ومف ث
: أي الذيف يولدوف مف شخصيف بينيما قرابة محرمية...،  شخصيف أحدىما أو كالىما مرتبط بزواج مف شخص آخر، وأوالد المحاـر

وما بعد. ومما تجدر اإلشارة إليو ىنا  407ص – 764ص مرجع سابؽ  –الوسيط في أحكاـ الجنسية  –راجع د. عكاشة عبد العاؿ 
وفقًا  –عمى حد ينسجـ  المشرع السعودي قد تحاشى امإشارة نيائيًا سواء إلى الولد غير الشرعي أم إلى حالة البنوة الطبيعيةأف 

ىػ عمى حالة الولد الشرعي لألـ 7714( لعاـ 4مف نظاـ الجنسية السعودية رقـ ) 1مع فمسفتو الدينية. إذ نصت ـ  –لتوجياتو 
السعودية وأب مجيوؿ الجنسية أو ال جنسية لو، مخالفًا في مسمكو ىذا مسمؾ باقي دوؿ الخميج والدوؿ العربية األخرى د. سعيد 

 وما بعدىا. 11ص  –مرجع سابؽ  –البستاني 
 وما بعد. 764ص –مرجع سابؽ  –الوسيط في أحكاـ الجنسية المبنانية  –د. عكاشة عبد العاؿ  (3)
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لولاد التاي اكتسابيا جنساية ا فايوقد تكون األم ثم يعتارف الوالاد الحقاًا باالبنوة. فعادم تاأثير ىاذا االعتاراف 
 .(1)يخالف القاعدة األساسية في الجنسية المبنانية، وىي الجنسية عمى أساس رابطة الدم األبوية

كمااا كااان الاانص المبناااني محاال انتقاااد بعااض الفقياااء، مماان وجاادوه مبالغااًا فااي تساااىمو ماان جيااة عاادم 
رون توجاو الانص برغباة المشارع ، في الوقت الذي برر فياو آخا(2اشتراطو الوالدة عمى األراضي الوطنية)

 .(3خطورتو)إلى تجنب احتمال انعدام الجنسية نظرًا 

ا فيمااا يخااص موضااوع نقاال جنسااية األم المبنانيااة ألبنائيااا الشاارعيين، فاااألمر ال يتعاادي وجااود بعااض أمَّاا -
المقترحات بشأنيم، ومنيا عمى سبيل المثال اقتراح فتح بااب تجنيسايم بشاروط مخففاة، خاصاة لمان ولاد 

 .(4)في لبنان واستمرت إقامتو إلى حين بموغو سن الرشد

بياذا الصادد يبادو أن التوجاو الرسامي فاي الدولاة المبنانياة ماازال يارفض  اقتُاِرحَ ولكن بعيدًا عن مجمال ماا 
ما ينطوي عميو الرفض من مخالفٍة صاريحة ألحكاام الدساتور، ولمتوجاو  معحق منح الجنسية لجية األم، 

. ويعتقاد بعاض الميتماين أن اعتباارات التاوازن الطاائفي فاي التركيباة الخاصاة باالمجتمع (5)الدولي السائد
 .(6)دورىا في إعاقة إقرار حق المنح تشريعياً  تؤديالمبناني ما زالت 

 

                                                   
 .141ص – 9117 –بيروت  –الدار الجامعية  –القانون الدولي الخاص : د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبد العال (1)
 (.7حاشية ) 711ص –مرجع سابؽ  –راجع رأي د. سعيد البستاني  (2)
حاشية  761ص –مرجع سابؽ  –عبر عنو في مؤلفو الوسيط في أحكاـ الجنسية المبنانية  ِإذْ راجع رأي د. عكاشة عبد العاؿ  (3)
(7.) 
، عممًا أف المقترحات بدأت بإعطاء الجنسية 471ص –راجع مقترح د. عكاشة عبد العاؿ في مؤلفو الوسيط المشار إليو سابقًا  (4)

 NCLW: Nationalأبناء المطمقات، وفي ىذا العاـ تشكمت لجنة  7661، ثـ شممت المطالبة عاـ لألبناء في حاؿ وفاة الزوج

Committee for Lebanese Woman))  :لمزيد مف التفاصيؿ راجعMaya.w. Mansour. P.8. 
سواء لدى القانوف، وىـ يتمتعوف بالحقوؽ  كّميـ المبنانييف عدّ إلى  7671-أيار-77( مف دستور لبناف الصادر في 1ذىبت ـ) (5)

 .Maya.w(، راجع 6/7ا دوليًا فقد صادقت لبناف عمى اتفاقية سيداو لكنيا تحفظت عمى ـ)المدنية والسياسية دونما فرؽ بينيـ. أمَّ 

Mansour (womens' citizen ship…) p.17. 
بعض الناشطيف الحقوقييف أف توجو الييئة يعكس قرارًا  عدَّ ، وقد 7077/ كانوف أوؿ/ 74ىذا ما عبرت عنو الييئة النيابية في  (6)

نييف، يسياسيًا بامتياز، ذلؾ أف الدافع الذي كاف وراء رفض منح حؽ نقؿ الجنسية ىو خشية التوطيف غير المباشر آلالؼ الفمسط
َـّ   موغرافي في البمد.تغير التقسيـ الدي ومف ث
عف موقع  .6294/اكتوبر/69تاريخ  «جنسيتي حق لي وألسرتي»مقالة بعنوان  محمد أشرف نطر:ىذا الموضوع  فيراجع 

Outlook.com 
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 المطمب الثاني
المعدل بالقانون االتحادي رقم  9176لعام  97قانون الجنسية امإماراتي رقم 

 :9179( لعام 92)
أن المشاارع قااد أخااذ بصاافة  9176/ لعااام 97مطالعااة أحكااام قااانون الجنسااية امإماااراتي رقاام يتضااح ماان 

أساسااية بحااق الاادم لجيااة األب كأساااس رئاايس لثبااوت الجنسااية األصاامية دون حاجااة ألي أساااس آخاار 
ا حااق الاادم لجيااة األم فقااد وضااعو يدعمااو فااي ىااذا السااياقث لااذا يمكاان وصاافو )بحااق الاادم المطمااق(، أمَّاا

رتبة تالية لحق الدم لجية األبث بحيث ال يمكن المجوء إلياو إالَّ فاي حاال تخماف النساب مان المشرع في م
كااان ثبااوت النساب لااألب غياار مجاٍدث لااذا يصااحُّ وصاف حااق الاادم لجياة األم ىنااا )بحااق  إذاجياة األب، أو 
 .(1)الدم الثانوي(

وقد بنى المشرع امإماراتي الجنسية األصمية عمى أساس حق الدم لجية األم في حاالتين جااء ذكرىماا فاي 
 التي تنص عمى أنو: المادة الثانية المعدلة

 يعتبر مواطنًا بحكم القانون...»

 ولم يثبت نسبو ألبيو قانونًا. بحكم القانونمن أم مواطنة  في الخارجالمولود في الدولة أو  –ج 

 .«المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون وألب مجيول أو ال جنسية لو –د 

 :اآلتيةويمكن لنا في معرض تحميل ىاتين الفقرتين تسجيل المالحظات 

ا االعتباار لمنح الجنسية إالَّ الصفة الوطنياة لاألم، أمَّا –وفقًا لمفقرة ج  –أواًل: لم يتطمب المشرع امإماراتي 
، مماا يضامن حماياة المولاود غيار الشارعي (2)امإقميمي فمم يعطاو أي أثار فاي بنااء الجنساية األصامية ىناا

 ؟من خطر انعدام الجنسية بصرف النظر عن مكان والدتو سواء أتمت داخل امإمارات أم خارجيا

                                                   
 .711ص –د. أحمد اليواري: مرجع سابؽ  (1)
مف قانوف  1نصت ـ ِإذْ يماثؿ موقؼ المشرع اإلماراتي موقؼ المشرع السعودي لجية عدـ اشتراطو الميالد في إقميـ الدولة،  (2)

يكوف سعوديًا مف ولد داخؿ المممكة العربية السعودية أو خارجيا... ألـ سعودية وأب مجيوؿ »عمى أف  4الجنسية السعودي رقـ 
 لالطالع عمى المزيد في أحكاـ الجنسية السعودية، راجع:، «الجنسية أو ال جنسية لو

جامعة الممك  –النشر والمطابع  -الوسيط في القانون الدولي الخاص السعودي )دراسة مقارنة(  د. أحمد عبد الكريم سالمة:
 وما بعد. 741ص – 9112 –سعود 
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عاارض إقاارار وبااذلك يسااجل التشااريع امإماااراتي اختالفااًا جوىريااًا عاان القااوانين العربيااة التااي اشااترطت فااي م
جنسية الولد غير الشرعي تدعيم حق الادم لجياة األم بحاق امإقمايم، كقاانون الجنساية الساوري ماثاًل، كماا 

 .9121لعام  672/ف )ب( من المرسوم التشريعي 2سيتضح لنا الحقًا عند دراسة نص المادة 

م المواطناة بحكام القاانون دون ثانيًا: قيَّد المشرع امإماراتي في الفقرتين )ج( و)د( حق الدم لجية األم باأل
نتيجااة  جماايعين ممااا يعنااي اسااتبعادًا صااريحًا بموجااب الاانص لممواطنااات غيرىااا ماان األميااات المواطنااات،

 لمتجنيس أم نتيجة لمزواج.
وىنا يسجل التشاريع امإمااراتي مان جدياد مفارقاة إضاافية مقارناة بابعض التشاريعات التاي لام ُتعار انتباىاًا 

إلااى لجنسااية األصاامية، والجنسااية الالحقااة لااألم المواطنااة، كمااا ىااو الحااال بالنساابة لمسااألة التمييااز بااين ا
لتشااريع السااوري أيضااًا الااذي غاااب عنااو ذلااك التمييااز لاايس فقااط فااي معاارض إقاارار حااق الاادم لجيااة األم ا

 .(1)فحسب بل في معرض إقرار حق الدم لجية األب كذلك
لمولاود إلاى اثالثًا: قررت الفقرة )د( من التشريع امإماراتي منح الجنسية بحكم القانون لجياة األم بالنسابة 

مَّا: إمَّاالشرعي الذي لم يستدل عمى جنسية والاده يمانح ذلاك ِإْذ ا لعماة انعاداميا، ا لعماة جيالاة الجنساية، وا 
 ؟(2)خارجياالمولود الجنسية امإماراتية سواء ولد في امإمارات أم في 

لاام يحقااق  –شااأنو شااأن غالبيااة المشاارعين العاارب  –أن المشاارع امإماااراتي  مااعيمكاان القااول  وبالنتيجاة -
المساااواة بااين الماارأة والرجاال فااي معاارض إقاارار حااق الاادم عمااى النحااو الااذي أقرتااو المواثيااق الدوليااة بوجااو 

                                                                                                                   
ِإْذ ، 7616( لعاـ 71( مف قانوف الجنسية الكويتي رقـ )7)كما يقارب النص اإلماراتي لجية عدـ التدعيـ بحؽ اإلقميـ ما ورد في ـ

يكوف كويتيًا مف وِلَد في الكويت أو في الخارج مف أـ كويتية، وكاف مجيوؿ األب، أو لـ تثبت نسبتو ألبيو قانونًا، »نصت عمى أف 
. 710ص –مرجع سابؽ  –ب مشار إلى النص لدى أحمد عشوش، عمر باخش «أو كاف أبوه مجيوؿ الجنسية أو ال جنسية لو...

( إال أف التعديؿ لـ يطاؿ فكرة عدـ التدعيـ إذ أجازت المادة بعد التعديؿ منح 7611لعاـ ) 40( بالقانوف رقـ 7ورغـ تعديؿ المادة )
نونًا، الجنسية الكويتية بمرسـو لمف ولد في الكويت أو في الخارج مف أـ كويتية وكاف مجيوؿ األب أو لـ تثبت نسبتو إلى أبيو قا

حيف بموغيـ سف الرشد. يمكف االطالع عمى نص إلى ويجوز بقرار مف وزير الداخمية معاممة القصر في ىذه الحالة معاممة الكويتيف 
 www.Kna.kwبالرجوع إلى الموقع اإللكتروني  القانون الكويتي وتعديالتو

مف ولد  –مف وِلَد في القطر أو في خارجو مف والد عربي سوري. ب  –حكمًا: أ  سوريةيعتبر عربيًا »ي: أتعمى ما ي 7نصت ـ (1)
. وواضح أف نص الفقرتيف )أ( و )ب( جاء مطمقًا ال يميز بيف الجنسية «في القطر مف أـ عربية سورية ولـ يثبت نسبو إلى أبيو...

 األصمية والجنسية المكتسبة سواًء لجية األب ؼ )أ( أـ لجية األـ ؼ )ب(.
 .711-717ص -مرجع سابؽ  -في شرح الفقرتيف ج، د مف التشريع اإلماراتي راجع د. أحمد اليواري  لمتوسع (2)
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 إمكاان إعماال حاق الادم لجياة األبولكن مما يحمد لاو تبنياو لحاق الادم مان جياة األم عناد عادم ، (1)عام
 .(2)لعمة عدم ثبوت النسب، أو لجيالة جنسية األب أو النعداميا

 المطمب الثالث
( 66والمعدل بالقانون رقم ) 9194( لعام 2قانون الجنسية األردني رقم )

 :9127لعام 
 يعتبر أردني الجنسية...»من قانون الجنسية األردني، عمى أنو  2نصت م

وأب مجياول الجنساية أو ال ، أم تحمل الجنساية األردنياةاألردنية الياشمية من  في المممكةولد : من 4ف
 .«إلى أبيو قانوناً  أو لم تثبت نسبتو، جنسية لو

 ي:أتويتضح من تحميل نص الفقرة السابقة ما ي
، وىااذا مااا يسااتفاد ماان صااراحة حااق الاادم لجيااة األم ماادعومًا بحااق امإقماايمأقاارَّ المشاارع األردنااي  -

 استيالل الفقرة المذكورة.

أم مكتسابة ، وطنياة بحكام القاانونلمجنساية  كانات األم المانحاة إذا مااالمشرع األردني  لم يحدد -
عمى نحو الحق لمميالد بفعل التجنس مثاًل أو كنتيجة لمازواج، إذ جااء الانص مطمقاًا يشامل  ليا

 الجنسية األصمية والطارئة عمى حد سواء.

لجنساية لجياة األم مادعمًا بحاق امإقمايم مارًة لصاالح الولاد غيار الشارعي، أقرَّ المشارع األردناي ا -
 كان األب مجيول الجنسية أو عديميا. إذا لصالح الولد الشرعيومرًة أخري 

وبمقارنااة سااريعة بااين )التوجااو األردنااي( ماان جيااة و)التوجااو السااوري وامإماااراتي( ماان جيااة أخااري  *
 ي:أتيتضح لنا ما ي

مع التوجو السوري في مسألتين، أوليما: المتعمقاة بشارط التادعيم بحاق  التوجو األردنيينسجم  -
ا الثانيااة فيااي عاادم تحديااد طبيعااة جنسااية األم المانحااة لمجنسااية، فااي الوقاات الااذي امإقماايم، أمَّاا

                                                   
(، معتبرًة مسألة 6ـ، ِإالَّ أنيا أبدت تحفظات عمى المادة )7004-اكتوبر-1في  امإمارات عمى اتفاقية سيداوصادقت دولة  (1)

لدى القانوف  يـجميعاألفراد  َعد  فقد ذىب في مادتو الخامسة والعشريف إلى  دستور امإماراتا النظر في الجنسية مسألة داخمية. أمَّ 
مما استمزم التوصية باعتماد ال تمييز بيف مواطني االتحاد بسبب األصؿ أو الموطف أو العقيدة الدينية أو المركز االجتماعي. سواء، 

 راجع: يداو.حظر التمييز عمى أساس نوع الجنس عمى نحو يتفق مع صياغة اتفاقية س
 International Federation for Human Rights: «Womens' rights in the United Arab Emirates 

(UAE)» - 2010- p.p.(3-4) 
عالج المشرع السوري حالة الولد غير الشرعي دوف التعرض لحالة الولد الشرعي مف أب عديـ أو مجيوؿ الجنسية، وىذا ما مثَّؿ  (2)

 ( واقتراح الحؿ في خاتمة البحث.7انتقاداتنا لصياغة المادة )أحد أوجو 
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يختمااف معااو فااي مسااألة إقاارار ماانح الجنسااية لجيااة الولااد الشاارعي ألب مجيااول الجنسااية أو 
 عديميا.

يتفاق معاو و يختمف مع القانون امإماراتي في المسألتين األولاى والثانياة، من ذلك فيو  النقيضوعمى 
 في المسألة األخيرة.

يمكن القول: إن التشريع األردني لم يتقبل مبادأ المسااواة باين المارأة والرجال فاي مساألة  وبالنتيجة *
 بعاد  عممات تحفظياا آناذاك ِإْذ  ،(1)من اتفاقية سايداو 1/6نقل الجنسية، وىذا ما دعا األردن لمتحفظ عمى م

ابن األردني أردنيًا حتى لاو كانات أماو أجنبياة واعتباار ابان األردنياة المتزوجاة مان أجنباي أجنبياًا ماا لام »
معباارًة باذلك عان تمسااكيا بمفياوم آخار لممسااواة، وذلااك بتحقياق التقابال بااين  «يطالاب بالجنساية األردنياة

 .(2)المتزوجة من أجنبي بشأن نقل الجنسية ألطفاليامركز الزوجة األجنبية ومركز المرأة األردنية 

ومما تجدر امإشارة إليو أنو قد حصل ماؤخرًا حاراك شاعبي انطالقاًا مان مقارناة واقاع حقاوق المارأة األردنياة 
انتياى ذلاك و ، وعمى رأسيا حق المساواة بين المرأة والرجال، (3)يفترضو الدستور من حقوق لممواطنينبما 

اسااتقبال طمبااات أبناااء األردنيااات المتزوجااات ماان غياار األردنيااين، تميياادًا لماانحيم ىويااات الحااراك بقبااول 
، تمكاانيم مااان الحصااول عمااى بعاااض الحقااوق المدنياااة والخدميااة الالزمااة فاااي مجاااالت الحيااااة (4)خاصااة

 األساسية )كالتعميم واالستثمار والصحة وأذونات امإقامة ورخص السواقة(.

 
                                                   

، إالَّ أنيا تحفظت عمييا في مذكرة الحقة قدمت مف قبؿ 7667وصادقت عمييا عاـ  7610وقعت األردف اتفاقية سيداو في عاـ  (1)
 وزارة الشؤوف الخارجية.

Regional Bureau For Arab States: (Women are Citizens too: the Laws of the state, the lives of 

women) – 2002 – p.p (11-12).  
بحث قانوني منشور في مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية  «المرأة والجنسية والمساواة»األستاذ الدكتور فؤاد ديب:  (2)

بمبررات أخرى، كخشية استنزاؼ الماؿ ، كما عممت األردف تحفظيا 761ص –م 6222 –العدد األول  – 64المجمد  –والقانونية 
 ( مف قانوف الجنسية األردني.7طالع عمى المزيد مف المبررات والتعميقات عمى نص ـ )العاـ أو الخدمات الحكومية. راجع لال

 James Emanuel: Discriminatory Nationality laws in Jordan and their effect on 

mixed refugee families – University of Noter Dame-the Law school-2012- p.(50) – p.p(13-14). 

بحث قانوني بعنوان ، المحامية رحاب القدوميراجع لموقوؼ عمى واقع المرأة األردنية في مختمؼ القوانيف األردنية بما في ذلؾ قانوف الجنسية  (3)
 م.6222 –أربد  –جامعة اليرموك  –ُقِدَم لمؤتمر امإجراءات القضائية  «حقوق المرأة األردنية»
تختمؼ ىذه اليويات عف البطاقة الشخصية لممواطنيف، ومف جممة ما تتضمنو البطاقة التي سيحمميا ابف المواطنة األردنية: اسـ  (4)

الحممة الوطنية لدعم حقوق المرأة ىذا الموضوع راجع  فيجنسية حامؿ البطاقة. لممزيد مف المعمومات  –رقميا الوطني  –األـ 
 .«http://hoqook.word press.com»ـ عف الموقع 7074/ديسمبر/74 )الدستور( -عماف  – األردنية
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 المطمب الرابع

 :م6224/يوليو/94الصادر في  994الجنسية المصري رقم قانون 
من اتفاقياة سايداو، القاضاي بمانح المارأة حقاًا مسااويًا لحاق الرجال فيماا  1/6مع تحفظ مصر عمى نص م
، ظياارت بعااد ذلااك العديااد ماان المطالبااات الحقوقيااة بتعااديل قااانون الجنسااية (1)يتعمااق بجنسااية أطفاليمااا

ف منح الجنسية المصرية ألبناء المواطنات المصريات مان آبااء غيار بيد 9179( لعام 62المصري رقم )
 م.6224( لعام 994مصريين، وىكذا حتى صدر فعاًل القانون رقم )
( نالحااظ أن القااانون المااذكور قااد ميَّااز فااي المااادتين 994وبااالرجوع إلااى قااانون الجنسااية المصااري رقاام )
فااذ ىاذا القاانون مان جياة، وباين األبنااء المولاودين بعاد الثانية والثالثة منو بين األبناء المولاودين قبال ن

 :اآلتينفاذه من جية أخري، وذلك عمى النحو 
 (:994األوالد المولودون بعد نفاذ القانون رقم ) –أ 

من القانون الحاالي مبادأ المسااواة باين المارأة المصارية والرجال المصاري فاي موضاوع  المادة الثانيةأقرت 
ماااان ولااااد ألب مصااااري أو ألم  -يكااااون مصااااريًا: »: اآلتاااايجاااااء نصاااايا ِإْذ نقاااال الجنسااااية ألبنائيمااااا، 

 .«...مصرية
ويتضح من الانص الساابق أن المسااواة القانونياة باين أبنااء المصاري وأبنااء المصارية المولاودين بعاد  -

. كماا ال يجاوز لقارار صاادر مان وووضاوحمضامونو نفاذ القانون ال تثير شكًا وال تقبل تأوياًل أمام صراحة 
ثقافاة الذكورياة الغالباة فاي السمطة التنفيذية أن يقرر ما يخالف ذلك، ومع ذلك يري بعض الماراقبين أن ال

فمااام يمتااازم وزارة الداخميااة حاولااات االلتفااااف عماااى مبااادأ المسااااواة فيمااا يتعماااق باااإجراءات مااانح الجنساااية، 
 التطبيق العممي قصد المشرع الصريح.

جااء ِإْذ (، 994بشأن األحكام التنفيذياة لمقاانون ) 6224( لعام 6269إذ أصدر وزير الداخمية القرار رقم )
 ي:أتة األولى من ذلك القرار ما يفي الماد

                                                   
ـ. وقد يسبب لو »ي: أتبما ي 6مفـ  7عممت مصر تحفظيا عمى ؼ (1) في  مشكالتإفَّ حمؿ الطفؿ لجنسيتيف مختمفتيف قد ال يكوف في صالحو العا

، وفي ىذا الصدد تعدُّ مشكمة االزدواج وما ليا مف تأثير 761ص –مرجع سابؽ  –. راجع بحث المرأة والجنسية والمساواة لمدكتور فؤاد ديب « المستقبؿ..
 الحقوؽ السياسية مف القضايا التي حازت عمى عناية خاصة مف جانب المشرع المصري: في

 Bronwen Manby: Citizenship law in Africa «Acomparative study»-  second edition – open 

society foundations – New York – USA – 2010. P.(74).   
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يتبع في التمتع بالجنسية المصارية ألوالد المصارية المولاودون مان أب غيار مصاري امإجاراءات التالياة: »
المشاار إلياو...  بعد العمل بالقاانونالتمتع بالجنسية المصرية ليؤالء األوالد المولودين  تقديم طمباتأواًل: 
اا ااا إلااى مصاامحة اليجاارة والجااواز إمَّ مَّ أن الشاارط  ومااع. «ا إلااى مكاتااب السااجل الماادني...ات والجنسااية... وا 

الوحيد الذي كان مطموبًا لمتمتع بالجنسية لجياة األم المصارية حساب ناص الماادة الثانياة الماذكور أعااله 
99/7/6224ىو ميالد األبناء بعد 

(1). 
 (:994األوالد المولودون قبل العمل بالقانون رقم ) –ب 

يكون لمن ولد ألم مصارية وأب غيار مصاري »ي: أت( عمى ما ي994الثالثة من القانون رقم )نصت المادة 
قباال تاااريخ العماال بيااذا القااانون أن يعماان وزياار الداخميااة برغبتااو فااي التمتااع بالجنسااية المصاارية، ويعاادُّ 

عمال مصريًا بصدور قارار باذلك مان الاوزير أو بانقضااء مادة سانة مان تااريخ امإعاالن دون صادور قارار م
 وويسااتوي فااي معاارض تطبيااق ىااذا الاانص أن يكااون األب غياار المصااري معااروف الجنسااية أ«. بااالرفض

 ال جنسية لو. ومجيوليا أ

 –بظااىر نصوصاو  –من مجمل التعديالت الجديدة عمى قانون الجنسية المصري أنيا أخاذت  ويستنتج *
ارجياا، كماا أنياا وساعت مان نطااق بحق الدم لجية األم عمى إطالقو سواء أتمت الوالدة داخل مصار أم خ

 .(2)تطبيقو من حيث الزمان، إذ قضت بتطبيقو بأثر رجعي عمى المولود ألم مصرية قبل تاريخ نفاذه

 المطمب الخامس

 –فبراير  – 67( المؤرخ في 05-01قانون الجنسية الجزائري: األمر رقم )
Ordonnance n»م. 6229

o
 05-01 du 27 février 2005»: 

مان اتفاقياة سايداو بتعاارض ذلاك الانص ماع  1بررت الجزائر تحفظيا عمى نص الفقرة الثانياة مان الماادة 
أحكام قانون الجنسية الجزائرية، وقانون األسرة الجزائري الذي يقضي بأن الطفل يتباع والاده حساب أحكاام 

 الزواج القانونية ويكتسب جنسيتو.

                                                   
مقالة قانونية منشورة في إطار  «وتطبيقو 7004جنسية أبناء المصرية المتزوجة مف أجبني في قانوف »د. فتوح الشاذلي:  (1)

عمى الموقع االلكتروني  7077ثاني/ال/تشريف 76تحوالت الدولة العربية في مصر واألردف بتاريخ  عفالمشروع البحثي 
www.legal-agenda.com 

 .404ص -مرجع سابؽ  -د. فؤاد ديب، المرأة والجنسية والمساواة  (2)
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تاي حصامت فاي العدياد مان الادول تامَّ تجااوز التحفظاات التااي يماة المولكان وبفعال التطاورات التشاريعية ال
 .(1)تمسكت بيا بعض الدول عند مصادقتيا عمى االتفاقية المذكورة، وكان من ضمنيا الجزائر

م نالحظ تكاريس المشارع الجزائاري 6229لعام  (05-01)ولدي مطالعة قانون الجنسية الجزائري المعدل رقم 
لمبدأ المساواة في منح الجنساية األصامية باين المارأة والرجال عماى نحاو واضاح وصاريح وتحديادًا بموجاب 

يعتبار جزائرياًا الولاد المولاود مان أب جزائاري أو أم » ( من الفصل الثاني، التي نصات عماى أناو:2المادة )
حاق الادم لجياة األم  دَّ ( المذكورة أعاله نري أن المشرع الجزائري قد عَ 2وبالنظر إلى نص م ) .(2)«جزائرية

ث إذ لام يشاترط فاي ساياق إقاراره دون حاجاة لتدعيماو بحاق امإقمايمفي ثبوت الجنساية األصامية  حقًا رئيساً 
 بالجنساية األصاميةث إذ جااء الانص مطمقاًا ليشامل لام يقياد ناوع جنساية األمالوالدة داخل الجزائر، كما أناو 

 ؟األم الجزائرية بصرف النظر عن جنسيتيا سواء أكانت جنسية أصمية أم مكتسبة

، وذلاك عنادما قارر المسااواة باين بيد أن المشرع الجزائري ذىب بمبدأ المساواة إلى أبعد من ذلك بكثيار -
المرأة والرجل ليس عمى مستوي منح الجنسية األصمية فحساب، بال فاي ساياق اكتسااب الجنساية الالحقاة 

عمااى أنااو: يمكاان اكتساااب الجنسااية  (05-01))مكاارر( ماان األماار رقاام  1نصاات المااادة ِإْذ بطريااق الاازواج، 
ب مرساوم متاى تاوفرت شاروط معيناة قامات الماادة وذلاك بموجا ثبالزواج من جزائاري أو جزائرياةالجزائرية 

 .(3)المذكورة بتحديدىا

ولألمانة: يسجل لممشرع الجزائري مسامكو الساابقث إذ ماا زالات العدياد مان الادول، ومان بينياا الجميورياة 
الاازواج قناااة خاصااة بالساايدات فقااط ماان شااأنيا تسااييل الاادخول بالجنسااية مقارنااة  دُّ العربيااة السااورية، تعاا

بطريااق التجاانس العااادي، فااي الوقاات الااذي ال يرتااب فيااو الاازواج ماان مواطنااة أي أثاار عمااى إمكانيااة دخااول 
 الزوج األجنبي في الجنسية، أو حتى تسييل شروط دخولو فييا.

 

                                                   
 .761ص –المرجع السابؽ  (1)

(2) «Est considéré comme Algérien l'enfant né de pére algérien ou de mère algérienne». 
Code de la Nationalité Algérienne- 3éme Edition Depot legal 1327 – (O . N . T . E) – 2005. 

فرت امرسـو متى تو يمكف اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج مف جزائري أو جزائرية، بموجب »ي: أتمكرر عمى ما ي 6نصت ـ (3)
اإلقامة المعتادة  –( سنوات عمى األقؿ، عند تقديـ طمب التجنس. 7أف يكوف الزواج قانونيًا وقائمًا فعميًا منذ ثالث ) -الشروط اآلتية: 

ؤخذ بعيف يمكف أال ت -إثبات الوسائؿ الكافية لممعيشة  –التمتع بحسف السيرة والسموؾ  –والمنتظمة بالجزائر مدة عاميف عمى األقؿ 
 «االعتبار العقوبة الصادرة في الخارج
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 المطمب السادس

 :(1)م6222( لعام 62رقم ) قانون الجنسية العراقي الجديد
بااررت العااراق تحفظيااا عمااى الفقاارة الثانيااة ماان المااادة التاسااعة ماان اتفاقيااة ساايداو بحرصاايا عمااى االلتاازام 

 .(2)بأحكام الشريعة امإسالمية

وقاانون الجنساية العراقيااة  (6229دساتور العاراق لعاام )إالَّ أن تجااوزًا لاذلك الاتحفظ قاد ظيار عناد صادور 
 ي:أتنصَّ ىذا القانون عمى ما يِإْذ ، 6222( لعام 62رقم )

 ...«.أو ألم عراقيةمن ولد ألب عراقي  –يعتبر عراقيًا: أ » 2م

لموزير أن يعتبر من ُوِلَد خارج العاراق مان أم عراقياة وأب مجياول أو ال جنساية لاو عراقاي الجنساية » 4م
تاااريخ بموغااو ساان الرشااد إالَّ إذا حالاات الظااروف الصااعبة دون ذلااك بشاارط أن  إذا اختارىااا خااالل ساانة ماان

 .(3)«يكون مقيمًا في العراق وقت تقديمو طمب الحصول عمى الجنسية العراقية

ويتضح من نص المادتين السابقتين أن قيام الجنسية األصامية العراقياة اساتنادًا إلاى حاق الادم لجياة األم 
ما بناًء عمياو بعاد تدعيماو بابعض الشاروط 2باالعتماد عمى ذلك الحق منفردًا )م يمكن أن يتم: إما  /أ(، وا 

 (:4)م

 

                                                   
. ويمكن العودة لنص القانون األصمي من خالل الرجوع إلى 7/2/6222( تاريخ 4291منشور في الوقائع العراقية العدد ) (1)

 ((www.iraqi nationality.gov.iq: موقع )مديرية الجنسية العامة(
 .761والمساواة، مرجع سابؽ، صد. فؤاد ديب، المرأة والجنسية  (2)
( لعاـ 47رقـ ) تسجل نصوص القانون العراقي الجديد تطورًا تشريعيًا واضحًا مقارنة بنصوص قانون الجنسية العراقي القديم (3)

 7لعراقية. مف ولد في العراؽ أو خارجو ألب يتمتع بالجنسية ا -7يعتبر عراقيًا: »كانت المادة الرابعة منو تنص عمى أف: ِإْذ ، 7617
 «.مف ولد في العراؽ مف أـ عراقية وأب مجيوؿ أو ال جنسية لو... –
لموزير »ي: أتعمى ما ي 7611-7-77والنافذ مف  7614( لعـا 701( مف قانوف الجنسية المعدلة بموجب قانوف التعديؿ األوؿ رقـ )1كما نصت المادة ) 

مجيوؿ أو ال جنسية لو عراقي الجنسية إذا اختارىا خالؿ سنة مف تاريخ بموغو سف الرشد، بشرط أف أف يعتبر مف ولد في خارج العراؽ مف ـأ عراقية وأب 
 «.يكوف مقيماً في العراؽ وغير مكتسب جنسية أجنبية

 –دار الحرية لمطباعة  –الطبعة الثانية  -القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن  د. ممدوح عبد الكريم حافظ: 
 .16حتى ص 16ص –م 9177بغداد 
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 ثبوت الجنسية األصمية العراقية استنادًا إلى حق الدم لجية األم كمعيار مستقل: –أواًل 
اقاي عماى أناو: يعادُّ عراقياًا كال مان ولاد ألب عر  6229من دستور جميورية العراق لعاام  92نصت المادة 

 «.أو ألم عراقية، وينظم ذلك بقانون

 و:إنَّ  لتؤكد ذلك بالقول 62/6222ثم جاءت المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية رقم 

 «.من ولد ألب عراقي أو ألم عراقية –يعتبر عراقيًا: أ »

قيادًا يحادُّ ويتضح من صياغة ىذا النص رغبة المشرع العراقي في إطالق مضمونوث إذ لم يضع شارطًا أو 
قارر فارض الجنساية العراقياة عماى كال مان تفارَّع مان أصال وطناي ِإْذ .(1)ن أسابابومن ىذا امإطالق أو يبايّ 

دون أن ييااتم بمااا قااد يااؤدي ذلااك إلااى حاااالت ازدواج لمجنسااية فيمااا لااو حصاال المولااود عمااى جنسااية األب 
وىاي جنساية الدولاة التاي ُوِلاَد عماى  ،وجنسية األم في وقت واحد عدا احتماال حصاولو عماى جنساية ثالثاة

 إقميميا.

 لثبوت الجنسية األصمية لجية األم: اآلتيةن ضرورة توافر الشروط /أ يتبيّ 2وبالعودة إلى نص م

 ؟أن تكون األم عراقياة الجنساية عناد الاوالدة ساواء أكانات جنسايتيا العراقياة أصامية أم مكتسابة -
عند والدة مولودىاا، ولاو أدي ذلاك  م بجنسية أخريثبوت الجنسية العراقية تمتع األ فيوال يؤثر 

 ازدواج جنسيتو، كما لم يشترط المشرع بقاء األم عمى جنسيتيا العراقية.إلى 

ثبوت نسب المولود ألمو العراقياة، ويمكان التحقاق مان ثباوت الاوالدة مان األم العراقياة بالوثاائق  -
مشاافى المعنااي، وغيرىااا ماان الوثااائق الرساامية كشاايادة الماايالد أو التقرياار الطبااي المقاادم ماان ال

 المعتمدة في ىذا المجال.

 وىو تاريخ نفاذ قانون الجنسية الجديد.أو بعده  7/2/6222أن تكون واقعة الوالدة بتاريخ  -

أالَّ يكااون األب عراقيااًا، ألن المولااود ساايمحق بجنسااية والااده، وبعبااارة أخااري لاان تقااوم الحاجااة  -
 لتحريك حق الدم لجية األم من أصمو.

أن يكااون األب أجنبيااًا وحصاامت الااوالدة ماان األم العراقيااة داخاال العااراق أو خارجااو، أو أن يكااون  -
األب مجيواًل أو ال جنسية لو بشارط أن تقاع الاوالدة داخال العاراق، ألن مان يولاد مان أم عراقياة 

                                                   
 ىذا الموضوع. فيلـ تتضمف األسباب الموجبة ليذا القانوف أية إشارات  (1)
مكتبة  –الجامعة المستنصرية  -الطبعة الثانية  -محاضرات في القانون الدولي الخاص  د. عبد الحميد محمود حسن:راجع  

 (.7، حاشية رقـ )6ص – م6222-6227 –الورود لمطباعة 
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بل يختارىاا ضامن الشاروط  ،وأب مجيول أو ال جنسية لو خارج العراق ال تفرض عميو الجنسية
 .(1)( من القانون ذاتو4ي حددتيا المادة )الت

الجنساااية العراقياااة بنااااء عماااى حاااق الااادم لجياااة األم المااادعم بااابعض  اكتسااااب –ثانياااًا 
 الشروط:

أن المشاارع يااا نجااد إليبااالعودة إلااى نااص المااادة الرابعااة ماان قااانون الجنسااية العراقااي التااي ساابق وأشاارنا 
: المولااود ماان أم عراقيااة وأب أجنبااي )داخاال العااراق وخارجااو( بااين–غياار مباارر  –العراقااي قااد أقااام تميياازًا 

والمولود من أم عراقية وأب مجيول أو أب ال جنسية لو داخل العاراق، وباين مان يولاد مان أم عراقياة وأب 
جنسااية المولااود فااي  َعاادَّ ِإْذ مجيااول أو ال جنسااية لااو خااارج العااراق، دون أن يبااين أسااباب ذلااك التمييااز. 

تعامال ماع جنساية المولاود  فاي حاينسية أصمية تفرض بقوة القانون من تااريخ الاوالدة، الحالة األولى جن
 في الحالة الثانية عمى أنيا جنسية مكتسبة أساسيا اختيار الشخص وموافقة الدولة.

المادة الرابعاة قاد  إنَّ  :وفي الحقيقة يمكن القول من خالل تعقب آراء الباحثين في قانون الجنسية العراقي
وىام  – يمفقد الحاظ بعضا لعمة تناقضيا مع نص المادة الثالثة، والسيَّمانصيبًا وافرًا من االنتقادات، نالت 

أن نطاق الفقرة )أ( من المادة الثالثة مان االتسااع والعمومياة وامإطاالق بالقادر الاذي  –عمى حق في ذلك 
بالجنسااية العراقيااة حتااى تثباات تمتااع األم  2يكفااي بمقتضااى مِإْذ يساامح بشاامولو لمضاامون المااادة الرابعااة، 

وذلاك بغاض النظار عان جنساية األب فيماا لاو كاان عاديم أو مجياول الجنساية،  ثالجنسية األصمية البنياا
 وسواء أتمت الوالدة داخل العراق أم خارجو.

فاإن امإبقااء عماى ىاذا الانص )أي  ومن ثمَّ ث (2)( أصالً 4وىذا ما يبرر بدوره عدم الحاجة إلى نص المادة )
إرباكاًا وخمااًل قانونيااًا واضاحًا، وىاو ماا يتأكاد عناد طارح التساااؤل  –عماى حاد قاوليم  -( سيسابب 4ناص م

عن المادة القانونية التي يمكان أن يطالاب مان خاللياا ابان المواطناة العراقياة بالجنساية العراقياة فيماا لاو 
سااية بموجااب حااق تحققاات الااوالدة خااارج العااراق ماان أب مجيااول أو عااديم الجنسااية: فياال سااتثبت لااو الجن

/أ(؟ أم أنااو بحاجااة إلااى تقااديم طمااب لااوزير الداخميااة ضاامن 2الاادم المنحاادر ماان األم وحااده اسااتنادًا إلااى م)
 .(3)شروط المادة الرابعة، مع منح الوزير سمطة تقديرية في قبول الطمب أو رفضو؟!

                                                   
 .77-77-6المرجع السابؽ، الصفحات  (1)
 عمى وجو الخصوص. 77، 70الصفحتيف  –مرجع سابؽ  –راجع مثاًل انتقادات ومقترحات د. عبد الحميد حسف  (2)
حقوؽ األشخاص المعنية؛ إذ يجوز مثاًل البف األـ العراقية  فيمع تأثير ذلؾ الخمؿ  –حسب تقديرىـ  – ويزداد األمر تعقيداً  (3)

/أ شغؿ منصب وزير أو عضو ىيئة برلماني، في الوقت الذي ال يجوز لو ذلؾ فيما لو كاف 7الذي تثبت لو الجنسية بموجب ـ
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 المطمب السابع

 :م6227/مارس/62تاريخ  06-62قانون الجنسية المغربي رقم 
الجنسااية المترتبااة عمااى »ورد فااي الفصاال السااادس ماان قااانون الجنسااية المغربيااة الااذي يحماال عنااوان: 

 .(1)«يعتبر مغربيًا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية»نص مفاده:  «النسب أو البنوة

د عمااى أن يثباات حسااب )الفصاال الثااامن( النسااب أو البنااوة طبقااًا ألحكااام قااانون األحااوال الشخصااية ألحاا
 مصدرًا لمحق في الجنسية. عدّ األبوين الم

وفي الحقيقة يمكن تعقب جوىر امإصالح الاذي طاال التوجاو التشاريعي المغرباي مان خاالل عناوان الفصال 
يحمال فاي طياتاو داللاة عماى عادم ارتبااط الجنساية بقاعادة النساب ِإْذ  «النساب أو البناوة»السادس نفساو 

9192قانون الجنسية المغربياة لعاام فحسب، عمى غرار ما كان عميو الحال في 
، بال ارتباطياا بالنساب (2)
المسااواة المطمقاة باين: والبنوة معًا دون تفضيل أحد ىذين المعيارين عمى اآلخار، وىاذا ماا يعناي تحقياق 

وباذلك تتحقاق غاياة الانص فاي جعال  )النسب والبنوة لألب( من جية، وبين )البنوة لألم( من جية أخاريث
طفميااا  وبصاافة تمقائيااة، بحيااث يعاادّ جميعيااا درة عمااى نقاال جنساايتيا ألبنائيااا فااي األحااوال األم المغربيااة قااا

 .(3)مغربيًا منذ ميالده سواء أتمت الوالدة داخل المغرب أم خارجو

                                                                                                                   
ىذا الرأي: االنتقادات  فيراجع  .( إالَّ بعد مضي عشر سنوات عمى تاريخ اكتسابو الجنسية العراقية4اكتسابو لمجنسية وفقًا لممادة )
دراسة في قانون الجنسية العراقية  –جنسية أبناء األم العراقية »في بحثو  الدكتور رعد مقداد محمودوالتوصيات التي توصؿ ليا 

 – 9عدد ال –مجمة جامعة تكريت لمعموم القانونية والسياسية  - «بالمقارنة مع بعض قوانين الجنسية العربية 6222لسنة  62رقم 
 .67، والتوصيات ص17-17االنتقادات مف ص م:6221( 9السنة )

 .7001مارس  77بتاريخ  (80-07-1)الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ  06-62غيَّر وتمـ بالمادة األولى مف القانوف  (1)
UNHCR: Background note on gender equality, Nationality Laws and Statelessness – 7 – 

march-2014. 

يحمؿ عنواف )الجنسية المترتبة عف النسب( وكانت تثبت  7611لعاـ  710/11/7كاف الفصؿ السادس مف قانوف الجنسية رقـ  (2)
المزداد في المغرب مف ( لمولد 1، كما كانت تثبت بموجب الفصؿ )لمولد المزداد مف أـ مغربية وأب مجيوؿبموجبو الجنسية المغربية 

( لمولد المزداد في المغرب مف أـ مغربية وأب أجنبي ضمف شروط معينة كاإلقامة، 6، وبموجب الفصؿ )ال جنسية لو أـ مغربية وأب
بداء الرغبة وعدـ معارضة وزير العدؿ مما يقربيا مف التجنس  أف المشرع المغربي استخدـ حينيا مصطمح )االكتساب بحكـ  معوا 

 – 9114 –المركز الثقافي العربي  –الطبعة األولى  –الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي  د. موسى عبود:القانوف(. 
 .11ص 11ص
سجمت أقالـ الميتميف عدة صعوبات مما كانت تعاني وقد  www.karicom.comراجع في تحميؿ قانوف الجنسية المغربية  (3)

 المغربيات، ومنيا مثاًل مشكمة تنقؿ األبناء وحاجتيـ لتأشيرة دخوؿ ولو كاف الزوج عربيًا.منيا األميات 

http://www.karicom.com/
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ومع ذلك وجد بعض الباحثين في قانون الجنسية المغرباي أن ماا قدماو المشارع بالياد اليمناى قاد ساعى  *
ذا ماا اتضاح ليام لادي مراجعاة أحكاام الفصال التاساع عشار المتعماق بتحدياد ، وىاالسترجاعو باليد األخاري

... لممولاود مان زواج مخاتمط والاذي »حاالت فقدان الجنسية التي كان من ضمنيا نص يمكن مان خاللاو 
يعتباار مغربيااًا بحكاام والدتااو ماان أم مغربيااة أن يعباار بواسااطة تصااريح يقاادم لااوزير العاادل عاان رغبتااو فااي 

بجنسااية أحااد أبويااو شااريطة التصااريح بااذلك مااا بااين الساانة الثامنااة عشاارة والعشاارين ماان االحتفاااظ فقااط 
 .«عمره

الجنساية المساندة إلاى رابطاة نساب األب جنساية نيائياة  َعد  إذ رأي ىؤالء أن في ىذا النص ما يشير إلى 
لبناوة لجياة األم الجنساية المغربياة المبنياة عماى رابطاة ا في حينال مجال لالختيار فييا أو العدول عنيا، 

   (1)...مما يخرق مبدأ المساواة بينيما من جديدىي جنسية قابمة لمرجوع عنيا، 

 المطمب الثامن
تاريخ  672قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

64/99/9121
(2): 

الجميوريااة العربيااة السااورية عمااى انضااماميا إلااى اتفاقيااة القضاااء عمااى أشااكال التمييااز  صااادقتبعااد أن 
، فقاد 69/1/6226( تااريخ 22بموجاب الماادة األولاى مان المرساوم رقام ) 9171ضد المارأة لعاام جميعيا 

رأة، )الفقارة الثانياة( المتعمقاة بمانح األطفاال جنساية الما 1عماى الماادة  تحفظياافي متن ىذه الماادة  أبدت
وباررت تحفظيااا عماى الفقاارة الساابقة بمخالفتيااا ألحكاام الشااريعة امإساالمية، ولكاان دون بياان ألوجااو تمااك 

 .(3)المخالفة
                                                                                                                   

 –جريدة الشرق األوسط  - «الحكومة المغربية تعتزم منح الجنسية ألبناء المغربيات المتزوجات من أجانب»مقالة بعنوان راجع  
 classic.a awsat.comعف موقع  م،6222/يونيو/7السبت  – 21 97العدد 

 -بعنوان )مظاىر التيميش في قانون الجنسية المغربي(  الباحث مروان عبادي في مقالةراجع في وجية النظر ىذه ما كتبو  (1)
 –مارس  – 1تاريخ النشر ) –المجمة القانونية اإللكترونية في المغرب  –عف موقع العموـ القانونية  – كمية العموم القانونية بمكناس

7077 )www.marco droit.com. 
وذلؾ لممساواة بيف المرأة والرجؿ في منح الجنسية  ؛مف وزارة العدؿ أفصح عنو وزير العدؿ اً ثمة مقترح ومما تجدر اإلشارة إليو أفَّ 

منح نحو  المغرب في الطريق»مقالة قانونية بعنوان:  ccmeبالخارج  مجمس الجالية المغربيةالمغربية لمزوج األجنبي، راجع عف 
عف الموقع اإللكتروني لممجمس: م. 6292/أكتوبر/69تاريخ نشرىا  «الجنسية المغربية لألجانب المتزوجين بمغربيات

«www.ccme.org» 
 .607صفحة  –م 97/96/9121ىا و2/92/9221الجزء األول المؤرخ في  –( من الجريدة الرسمية 99المنشور في العدد ) (2)
والعراؽ وحدىما البمداف المذاف تمسكا بفكرة المخالفة لمشريعة اإلسالمية د. فؤاد ديب، المرجع السابؽ،  سوريةوكانت حينيا  (3)

 .761ص
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ويمكاان تحديااد موقااف التشااريع السااوري ماان جنسااية الماارأة إجمااااًل، وذلااك ماان خااالل بيااان معااايير ماانح 
ق الادم لجيااة األم بوجاو خاااص، الجنساية الساورية األصاامية بشاكل عااام، وتحدياد شااروط األخاذ بمعياار حاا

 جنسية المرأة، زوجًة كانت أم أمًا. فيوكذلك من خالل بيان المبادئ الناظمة ألثر الزواج 
 معايير منح الجنسية األصمية في التشريع السوري: –أواًل 

حااادد المشااارع الساااوري معاااايير مااانح الجنساااية األصااامية فاااي الماااادة الثالثاااة مااان المرساااوم التشاااريعي 
 ، كاآلتي:672/9121

 )حق الدم لجية األب( بصفة أساسية. -

 )حق الدم لجية األم( مدعومًا بحق امإقميم ومشروطًا بعدم ثبوت النسب لألب. -

 )حق امإقميم( لفئات معينة قام بذكرىا عمى وجو التحديد. -
 حكمًا: سوريةيعتبر عربيًا »ي: أتحيث نصت المادة الثالثة عمى ما ي

 من ُوِلَد في القطر أو خارجو من والٍد عربي سوري. –أ 
 ولم تثبت نسبتو إلى أبيو قانونًا. ،من ُوِلَد في القطر من أم عربية سورية –ب 
من ُوِلَد في القطر من والدين مجيولين أو مجيولي الجنسية أو ال جنسية ليماا، ويعتبار المقايط  –ج 

 وفي المكان الذي ُعِثَر عميو فيو ما لم يثبت العكس. ،في القطر مولودًا فيو
 .«من ُوِلَد في القطر ولم يحق لو عند والدتو أن يكتسب بصمة البنوة جنسية أجنبية –د 

 :اآلتيةومن تحميل ىذا النص يمكن لنا أن نسجل المالحظات 
 الجنسااية  أخااذ المشاارع السااوري وفقااًا لمفقاارة )أ( بحااق الاادم لجيااة األب كأساااس رئاايس لثبااوت

كال مولاود مان أب ساوري  ساوريةعربياًا  ، بحياث يعادُّ األصمية دون حاجة لتدعيمو بحق امإقمايم
ثباوت  فايأم خارجيا، وال يؤثر  ةبصرف النظر عن مكان والدتو سواء أتمت الوالدة داخل سوري

الجنسية إن كانت أمو سورية أم أجنبية أو حتاى عديماة الجنساية. وال يشاترط لثباوت الجنساية 
وفقاًا لياذا المعياار ساوي شارطين: أوليماا تمتاع األب بالجنساية الساورية وقات والدة الطفاال، أو 

ا الشارط الثااني فياو ثباوت نساب المولاود ألبياو عند الوفاة فيما لاو تاوفي األب قبال المايالد، أمَّا
 .(1)وفقًا ألحكام النسب في القانون السوري وقت الميالد أم بعده

                                                   
ويبدو أف المشرع السوري قد تأثر حيف صياغة ىذه الفقرة بحقيقة كوف الدولة السورية مف الدولة المصدرة لمسكاف؛ مما اقتضى  (1)

دولتيـ األـ مف جية، ودعـ نفوذ الدولة في الخارج عمى نحو يخدـ ب سوريةالمحافظة عمى ارتباط أبناء السورييف المولوديف خارج 
 .مف جية أخرىقضاياىا الوطنية والقومية 
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 ( ثباوت الجنساية الساورية األصامية بنااء عماى حاق الادم لجياة األم قرر المشارع فاي الفقارة )ب
 سااورية، وتطبيقااًا لااذلك ال يعاادُّ السااورية ماادعومًا بحااق امإقماايم ومشااروطًا بالولااد غياار الشاارعي

ساورية، وكاذلك الحاال بالنسابة إلاى تمات والدتاو خاارج  إذاالمولود غير الشرعي من أم ساورية 
من أم أجنبية، كما ال يمكان عاّده كاذلك إذا ثبات نسابو  وريةسلولد غير الشرعي المولود داخل ا

ماان أم سااورية. فااإذا مااا ثباات نسااب  سااوريةوكااان األب أجنبيااًا ولااو ولااد فااي  ،إلااى أبيااو قانوناااً 
المولود ألبيو بتاريخ الحاق عماى المايالد وكاان األب أجنبياًا تازول عناو الجنساية الساورية باأثر 

كاان األب وطنياًا، وذلاك تطبيقاًا ألحكاام  إذايبقى محتفظًا بياا  في حينرجعي إلى لحظة ميالده، 
 .(1)الفقرة )أ( سالفة الذكر

  إلاى اعتمد المشرع عمى حق امإقميم منفردًا كأساس لثبوت الجنساية الساورية األصامية بالنسابة
 مستيدفًا بذلك حمايتيم من خطر انعدام الجنسية، وىم: فئات محددة من األوالد

 /الفقرة )ج(. «المقطاء»من والدين مجيولين  سوريةشرعيين المولودون في األوالد غير ال -

لكنياا غيار  ،يتمتعان بجنسية ماا، من والدين معروفين سوريةاألوالد الشرعيون المولودون في  -
 الجنسية( /فقرة )ج(. ومعمومة )مجيول

لكنيماا ال يتمتعاان بأياة جنساية  ،مان والادين معاروفين سوريةاألوالد الشرعيون المولودون في  -
 )عديمي الجنسية( /فقرة )ج(.

ولكان لام  ،مان والادين معاروفين وليماا جنساية محاددة ساوريةاألوالد الشرعيون المولودون فاي  -
يااتمكن كالىمااا ال بصاامة األبااوة وال بصاامة األمومااة ماان نقاال الجنسااية لمولودىمااا عنااد والدتااو 

ل لممشاارع السااوري محاولتااو درء خطاار انعاادام  /الفقاارة )د(، وبموجااب ىااذه الفقاارة تحديااداً  ُسااج 

                                                                                                                   
. ويمكف 776ص –م 9119 -منشورات جامعة دمشق  –الطبعة الخامسة  – د. فؤاد ديب: القانون الدولي الخاص، الجنسية

اكتساب الجنسية األصمية  د. ىشام خالد:موضوع اكتساب الجنسية بالميالد ألب سوري الرجوع إلى مؤلؼ  فيلالطالع عمى المزيد 
 .17حتى ص 17ص – م6222 –امإسكندرية  –دار الفكر الجامعي  –بالميالد ألب وطني 

ِإْذ مما تجدر امإشارة إليو أن المشرع السوري قد أخذ في قانون الجنسية السوري السابق بحق الدم لجية األم بشروط أخري:  (1)
الولد غير الشرعي القاصر إذا كاف أحد والديو الذي اعترؼ بو قبؿ  سوريةعمى أنو )يعتبر عربيًا  11/7617.ت رمف م 7نصت ـ

حتى أو قبمو ...( مما يعني ثبوت الجنسية لمولد غير الشرعي تبعًا لجنسية أمو السورية إذا اعترفت بو دوف أبيو سوريةاآلخر، عربيًا 
الوجيز في الحقوق الدولية  د. ماجد الحمواني:دة: وكاف األب أجنبيًا، وبصرؼ النظر عف مكاف الوال ،ولو ثبت نسبو بعد ذلؾ ألبيو

 .711ص – 711ص – 9129 –مطبعة اآلداب والعموم  –الجزء األول  –الخاصة 
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الجنسية عن الفئة الواردة فييااث وذلاك مان خاالل تداركاو قصاور تشاريعات الجنساية فاي الادول 
 .(1)األخري

 :لولد الشرعيإلى احق الدم لجية األم السورية بالنسبة  -ثانيًا 
لولاد غيار الشارعي المثبات بالشاروط المنصاوص عميياا صاراحة إلاى اخالفًا لحق الادم لجياة األم بالنسابة 

فاي  لولاد الشارعي بإشاارة صاريحةإلى ايحَظ حق الدم لجية األم بالنسبة /ب سالفة الذكر، لم 2في المادة 
 .672/9121نصوص قانون الجنسية السوري 

ماا قاد يفياد  672/9121( من المرسوم التشريعي 99أنَّ في نص المادة ) –من جيتنا  –ذلك نعتقد  ومع
ن جااااء فاااي ساااياق آخااارث ذىبااات الماااادة الماااذكورة إلاااى أن أوالد المااارأة الساااورية ِإْذ  بوجاااود ىاااذا الحاااق وا 

إماا نتيجاًة لزواجياا مان أجنباي أو بسابب تجانس زوجياا الساوري  -القاصرين التي فقدت أميم جنسيتيا 
ثاام تمكناات ماان اسااتردادىا نتيجااة انتياااء العالقااة الزوجيااة بوفاااة الاازوج عمااى وجااو  -بجنسااية أجنبيااة 

 .(3)جنسية أميم السورية يتبعون حكماً ىؤالء األوالد ، (2)التحديد

 مبدآ )استقاللية الجنسية في األسرة السورية( و)احترام إرادة الزوجة السورية(: –ثالثًا 
االتفاقية الدولية المتعمقاة بجنساية المارأة المتزوجاة المصادقة مان  والسيَّماانسجامًا مع االتفاقيات الدولية 

،كفااال المشااارع الساااوري مبااادأي (4)ساااوريةالتاااي انضااامت إليياااا  9197قبااال ىيئاااة األمااام المتحااادة عاااام 
 )استقاللية الجنسية في األسرة( و)حرية إرادة الزوجة فيما يتعمق بجنسيتيا(، وقد ظير ذلك من خالل:

                                                   
 .771د. فؤاد ديب. المرجع السابؽ ص (1)
جنسيتيا السورية التي ، فيذه األسباب تسمح لممرأة مف حيث المبدأ باسترداد خالفًا لألسباب األخري كالطالق والتطميق واليجر (2)

 سبؽ وفقدتيا، لكنيا ال تمكنيا بعد ذلؾ مف نقؿ جنسيتيا المستردة ألوالدىا القصر إف وجدوا.
ـ) (3) ( حؽ الرجوع إلى جنسية والدىـ خالؿ سنة مف تاريخ بموغيـ سف الرشد، ويسمح ليـ وزير الداخمية بذلؾ 71عمى أف يبقى ليـ بموجب نص 

جنسيتيم السورية بقرار  يصدر عنو. وىذا ما يفضي بالنياية إلى إحدى حاالت فقداف الجنسية السورية، وىي حالة رجوع األوالد القصر عف 
 إلى جنسيتيـ السابقة، أي جنسية األب األجنبي المتوفى األصمية. التبعية لجية األمالمكتسبة ب

منح الجنسية لممرأة... حكمًا بمجرد زواجيا »، وقد جاء في األسباب أيضًا: 672/9121 األسباب الموجبة لممرسوم التشريعي (4)
يتزوجف مف أشخاص سورييف ويرغبف في االحتفاظ  مف سوري أو منح زوجيا الجنسية يتعارض مع إرادة بعض النساء المواتي

بجنسيتيف األصمية، محافظة منيف عمى بعض الحقوؽ التي يتمتعف بيا في بالدىف، ويفقدنيا في حاؿ اكتسابيف جنسية أجنبية، 
 .«كالوظيفة والتقاعد وغير ذلؾ
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التي تتازوج مان ساوري أو مان متجانس نبية أو العربية أو من في حكميا احترام إرادة المرأة األج –أ 
( عااادم الااادخول الحكماااي لمثااال ىاااؤالء 91-92-1-2بالجنساااية الساااورية، إذ قااارر المشااارع فاااي الماااواد )

لاك مان ذفي الزوجات بالجنسية السورية مشترطًا اللتحاقين بجنسية الزوج السورية التعبير عن رغبتين 
 .(1)وزارة الداخمية يفيد صراحة بتمك الرغبةإلى خالل تقديم طمب خطي 

( ىاو احتفااظ المارأة 96الخروج عن مبدأ وحدة الجنسية في األسرة وجعل األصل وفقًا لانص م ) –ب 
المتمتعة بالجنسية السورية بصفة أصمية بجنسيتيا السورية فيما لاو تزوجات مان أجنباي، ولاو أدي ذلاك 

ن فيااو رغبتيااا لدولااة السااورية تباايّ إلاى اأنياا لاام تقاادم طمبااًا خطيااًا  مااا دامااتازدواج الجنسااية إلااى  االحتفااظ
 .(2)بالتخمي عن جنسيتيا السورية بقصد االلتحاق بجنسية الزوج

( ماان اتفاقيااة ساايداو، مااع اسااتمرار تمسااكيا 1/6يباادو أن تحفااظ الدولااة السااورية عمااى م)وبالنتيجااة: 
ماا ىاي عمياو، القائماة عماى تقياد حاق المانح المقارر البان المواطناة غيار  بنصوص قانون الجنساية عماى

الشاارعي، وعمااى تغيااب ىااذا الحااق عاان ابنيااا الشاارعي، ىااو الااذي دفااع بالعديااد ماان التوجيااات الرساامية 
والنااداءات األىميااة لممطالبااة بتعااديل قااانون الجنسااية السااوري، وخاصااة لجيااة تمكااين الماارأة السااورية ماان 

، وكان منياا عماى سابيل المثاال الحمماة التاي أطمقتياا رابطاة (3)ئيا من زوج غير سورينقل جنسيتيا ألبنا

                                                   
أف تقدـ  –: أ اآلتيةضمف الشرط  سيةلزوجة األجنبي المكتسب لمجنتمنح الجنسية » 711/7616مف المرسـو  7-1نصت ـ (1)

أف تكوف مقيمة في القطر بصورة مشروعة  –أف تستمر الزوجية قائمة مدة سنتيف مف تاريخ الطمب. ج  –طمبًا بذلؾ إلى الوزارة ب 
 .«أف يصدر قرار عف الوزير بإكسابيا الجنسية –خالؿ المدة المذكورة في الفقرة )ب( السابقة د 

( 7ال تكتسبيا إالَّ ضمف الشروط المنصوص عمييا في الفقرة ) األجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسيةالمرأة » 6نصت ـ 
 .«(1مف المادة )

أف تبدي  –: أ اآلتيةضمف الشروط  اكتساب الزوج الجنسية أن تصبح زوجتو متمتعة بيايترتب عمى »ي: أتعمى ما ي 71نصت ـ 
أف تكوف متمتعة بجنسية بمد عربي أو مف أصؿ سوري أو كانت تتمتع  –وج أو بطمب منفرد ب رغبتيا بذلؾ بالتوقيع عمى طمب الز 

 .«بالجنسية العربية السورية
وتتزوج من مواطن أو مف أصؿ سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية  المرأة التي تتمتع بجنسية بمد عربي» 76نصت ـ 

 .«بداء رغبتيا بطمب خطي وبقرار مف الوزيرتصبح عربية سورية بمجرد إ عربي سوري
وكاف قانوف  ،تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج مف أجنبي بجنسيتيا إالَّ إذا طمبت اكتساب جنسية زوجيا» 77نصت ـ (2)

ذا كاف عقد الزواج باطاًل وفقًا ألحكاـ القوانيف السورية وصحيحًا طبقًا ألحكاـ القانوف الناظـ لعقد ا لزواج ىذه الجنسية يكسبيا إياىا. وا 
 .«فإنيا تظؿ متمتعة بجنسيتيا

ف بعض الحمالت طالبت بنقؿ الجنسية األجنبية. ومما تجدر اإلشارة إليو أ وبصرؼ النظر عف حيازتيـ لجنسية والدىـ العربية أ (3)
وقد ضَـّ  7666وىي مبادرة إقميمية أطمقت عاـ  «جنسيتي حق لي وألسرتي»حممة لألزواج أنفسيـ، ومف أىـ الحمالت عمومًا 

واألردف ومصر والبحريف والجزائر. لالطالع أكثر راجع  سوريةنطاقيا الجغرافي عددًا مف البمداف كمبناف و 
«www.lahomag.com» 
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6226ت منااذ عااام اسااوريالنساااء ال
، وانتياات إلااى رفااع مشااروع إلااى مجمااس الشااعب يقتاارح النظاار فااي (1)

 .(2)تعديل المادة الثالثة من قانون الجنسية النافذ حالياً 

م 92/7/6299( بتاااريخ 1222مجمااس الااوراء القاارار رقاام )واسااتجابة لمثاال تمااك المطالااب أصاادرت رئاسااة 
( 2القاضي بتشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون المعّد من قبل االتحاد النسائي المتضامن تعاديل الماادة )

672/9121من المرسوم التشريعي 
(3). 

لاى إلتعاديل ومما تجدر امإشارة إلياو أن مختماف تماك التوجياات والناداءات اساتندت فاي دفاعياا عان ذلاك ا
عدم مخالفتو لتشريعاتنا امإسالمية السمحة، وعمى انسجامو في الوقت نفسو مع دستور الابالد الاذي يعادُّ 

 بدوره القانون األسمى في الدولة.

م، 99/6/6296الصااادر بتاااريخ  الدسااتور السااوري الجدياادامإشااارة فااي ىااذا المكااان إلااى  المياامولعاال ماان 
الماااواطنين متسااااوون فاااي الحقاااوق »تاااي نصااات صاااراحة عماااى أن مناااو، ال 2/ف22وخاصاااة إلاااى الماااادة 

 .(4)«....والواجبات ال تمييز بينيم في ذلك بسبب الجنس

ومااع ذلااك وحتااى تاااريخ إعااداد ىااذا البحاااث مااا زال مضاامون المطالااب السااابقة بااين صاادت ورد، وماااا زال 
 الموضوع قيد الدراسة والبحث واالنتظار...

 :الخاتمة
تحميمياة مقارناة لعادد مان قاوانين الجنساية فاي بعاض  نتيجة ماا قمناا باو مان دراساةٍ  نفي ختام بحثنا يتبيّ 

عمااى نحااو يكفاال تحقيااق مباادأ المساااواة بااين الماارأة  ُعااد لَ قااد الاادول العربيااة: إنَّ قساامًا ماان تمااك القااوانين 
                                                   

جريدة النور  - «قانون الجنسية ىل سيعود إلى طاولة النقاش مجدداً »مقالة إلكترونية بعنوان لالطالع أكثر راجع  (1)
 nour.com-www.anعف الموقع  م6299/كانون ثاني/ 94تاريخ  292العدد  امإلكترونية:

المجمس قد لفتوا النظر حينيا إلى أف مسألة حصوؿ المرأة السورية عمى حؽ نقؿ الجنسية قد يدفعيا عممًا أف بعضًا مف أعضاء  (2)
 وىذا ما قد يكوف مدعاة لمتحفظ. ،لقبوؿ الزيجات المؤقتة

عف موقع  6292/حزيران/61تاريخ النشر  مقالة بعنوان )حق المرأة السورية في منح الجنسية ألبنائيا(راجع  
(www.alawna.org) 

تشكؿ المجنة حسب القرار برئاسة معاوف وزير الداخمية لمشؤوف المدنية، وعضوية ممثؿ عف وزارة الخارجية، وممثؿ عف وزارة  (3)
 العدؿ.

( التي أكدت ضرورة قياـ المجتمع عمى أساس المساواة، والمادة 76يمكف اإلشارة أيضًا إلى بعض المواد ذات الصمة، كالمادة ) (4)
جميعيا مقيود ل( التي ذىبت إلى ضرورة إزالة الدولة 77عمى واجب الدولة في حماية األمومة والطفولة، والمادة ) ( التي نصت70)

سياماتياالتي تمنع تطور المرأة   الفعالة. وا 

http://www.an-nour.com/
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جنساية وىذا ما ذىبت إليو ظاىر النصوص فاي كالت مان: قاانون ال والرجل في مجال نقل الجنسية لألبناء،
م، وقاانون الجنساية 6229لعاام  (05-01)م، وقانون الجنسية الجزائاري رقام 6224لعام  994المصري رقم 
 م.6227لعام  06-62م، وقانون الجنسية المغربي رقم 6222لعام  62العراقي رقم 

الف إقرار مبادأ المسااواة عماى إطالقاو، ماع اخاتوبالمقابل حافظت بعض القوانين عمى موقفيا الرافض من 
إلااى مااثاًل ماانح الجنسااية لجيااة األم بالنساابة  القانونااان امإماااراتي واألردناايفقااد قباال  فااي تفاصاايل الموقااف:

لعماة  وولكن قيدا قبوليما بمن لام يساتدل عماى جنساية والاده، إماا لعماة جيالاة الجنساية، ألولد الشرعي، ا
 لشارعي فاي الحصاول عماى جنسايةغّيب القانون المبناني الانص المتعماق بحاق الولاد ا في حينانعداميا. 

، مكتفيًا بإقرار الحق لصالح الولد غير الشرعي بصرف النظر عن مكان والدتاو، فجااء حكماو بالنسابة أمو
لولد غيار الشارعي متفقاًا ماع مسامك امإماارات، ومختمفاًا عان نياج األردن الاذي اشاترط التادعيم بحاق إلى ا

 امإقميم.

وذلاك  األكثار سامبية عماى امإطاالق باين مختماف القاوانين الساابقة، القانون السوري فقد ظير القاانونا أمَّ 
ىو صمتو غير المبرر عن معالجة جنسية االبان الشارعي لممواطناة الساورية فيماا  األول منيما:لسببين: 

 لو كان األب مجيول الجنسية أو عديميا، خالفًا لما تنبو لو كل من القانونين امإماراتي واألردني.

لولاد غيار الشارعي خالفاًا لماا انتيجاو إلاى افيو اشتراطو التدعيم بحق امإقمايم بالنسابة  الثاني:السبب ا أمَّ 
كل مان القاانونين امإمااراتي والمبنااني. مماا ىادد بخطار اتسااع نطااق انعادام الجنساية فاي معارض تطبياق 

 أحكام ىذا القانون أكثر من غيره.

ىاجسًا لناا، كثيارًا ماا دفعناا لمتفكيار بإيجااد المخاارج  وبدوره شّكل ظيور القانون السوري بالصورة السابقة
 حتى خرجنا بجممة األفكار والمقترحات اآلتي ذكرىا:والحمول، 

الفكارة التاي ماع  –مان وجياة نظرناا عماى األقال  –إنَّ تطبيق حق المساواة في منح الجنساية ال يتعاارض 
 ، وىي:مثَّمت ركيزة مقترحاتنا

 أمأن ياتم النقال ساواء مان جياة الرجال األب  يساتوي فاي ذلاكلالبن، عماى أن  واحدةنقل جنسية  وجوب»
ا إذا تخماف األول ألي ، فاإن قاام أوليماا بالنقال اعتكاف الثااني عان القياام باذلك، أمَّا«من جياة المارأة األم

 .(1)سبب كان عن ذلك الدور تكفل الثاني القيام بو

                                                   
النسب رابطة شرعية  في حيفألف الجنسية رابطة سياسية تتعمؽ بالمواطنة  القول بعدم عدالة ربط الجنسية بمسألة النسبا أمَّ  (1)

عمى نحو يثير التساؤؿ: لماذا ال يكوف المنح لجية األـ ىو المعيار األوؿ؟ فنرى بمثؿ ذلؾ القوؿ إعادة لطرح نزاع منح فتتعمؽ بالديف 
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تمنااع المساااواة  فااي حااينوبااذلك يقااي الوجااوب فااي القساام األول ماان المقتاارح ماان خطاار انعاادام الجنسااية، 
 بالصورة التي وردت في القسم الثاني قيام مشكمة ازدواج أو تعدد الجنسيات.

ا أمَّاا مشاكمة انعادام الجنساية،األول منيماا يحااول تجنااب وبنااًء عماى ماا سابق يااذىب مقترحناا باتجااىين: 
 أو تعددىا: مشكمة ازدواج الجنسيةفيو يحاول تجنب ظيور الثاني 

إقاارار حااق الادم لجيااة األم كأساااس لثباوت الجنسااية السااورية األصامية بقااوة القااانون فيمااا المقتارح األول: 
يخاص اباان المواطنااة الساورية ماان أب مجيااول، أو مان أب مجيااول الجنسااية أو عاديم الجنسااية، أو ماان 

بحياث ث وة من نقال الجنساية البناو، وذلاك بصارف النظار عان مكاان الاوالدةأب أجنبي لم يتمكن بصمة األب
الباان المواطنااة السااورية غياار الشاارعي، والبنيااا الشاارعي المولااود ماان أب مجيااول  حكماااً تماانح الجنسااية 

ولكنااو لاام ياتمكن ألي ساابب ماان األسااباب  ،الجنساية، أو عااديم الجنسااية، أو لاو جنسااية أجنبيااة أو عربياة
 .(1)بنو بموجب صمة البنوةمن نقل جنسيتو ال

 ويعتمد ىذا المقترح بالدرجة الرئيسة عمى حماية ىؤالء األبناء من خطر انعدام الجنسية:

لعماة عادم  فاالبن غير الشرعي لممواطنة السورية لن يمقى حماية لو خارج إقمايم الدولاة الساورية –أ 
الادول ال تمانح عاادة جنسايتيا إالَّ لاألوالد غيار الشارعيين المولاودين مان  ِإْذ إنَّ ثبوت النسب لجياة األبث 

مواطناتيااا دون سااواىم ماان مواطنااات الاادول األخااري، ممااا يفتاارض حمايااة ىااذا المولااود ولااو تماات والدتااو 
 .(2)خارج إقميم الدولة السورية

سايتعرض بادوره لخطار  ابان المواطناة الساورية ولاو كاان ابناًا شارعياً إلاى وكذلك الحال بالنسابة  –ب 
كااان األب أجنبيااًا أم عربيااًا ولكنااو لاام  إذا كااان األب عااديم أو مجيااول الجنسااية، أو  إذاانعاادام الجنسااية 

                                                                                                                   
جدؿ ال  حؽ الدـ وتكراره، ولكف ىذه المرة ليس لجية األـ بؿ لجية األب، مما يعني الوقوع في حمقة مفرغة معإلى الجنسية استنادًا 

 ينتيي.
َد مف جنسيتو قبؿ لحظة ميالد ابنيما. (1)  كابف المواطنة السورية المتزوجة شرعًا مف أجنبي أو عربي ُجر 
كانت تأخذ بدورىا بحؽ اإلقميـ عمى نحو يغطي حالة مثؿ  إذاىذا شريطة عدـ حصولو عمى جنسية الدولة التي ولد عمى إقميميا  (2)

ىؤالء األوالد، ألف القوؿ خالؼ ذلؾ سيؤدي إلى مشكمة تعدد جنسياتيـ )جنسية إقميـ مكاف الوالدة مع جنسية األـ السورية( وىذا ما 
  يخالؼ المقترح أصاًل.
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يتمكن من نقل جنسايتو البناو ألساباب أخاري غيار جيال أو انعادام الجنساية، كوجاود خماٍل فاي التشاريعات 
 .(1تطبيق، أو ألي سبب آخر)األجنبية أو العربية الناظمة لمجنسية، أو لقصورىا في ال

ومماا يؤكاد صاحة مقترحنااا ىاذا ماا جااء فااي مرساوم الجنساية الساوري نفسااو، وتحديادًا فاي المااادة  -
ماان  سااوريةإذ أقاارت الفقاارة المااذكورة الجنسااية السااورية حكمااًا لمولااد الشاارعي المولااود فااي /الفقاارة )د(، 2

مما يعني منح الجنسية السورية البن األجنبياة المتزوجاة مان والدين لم يتمكنا من منحو جنسية أجنبية، 
وىاذا خمال قاانوني ال يمكان التساميم باو أجنبي، وحجب الجنسية عنو عندما تصابح الزوجاة أماًا ساورية!! 

 .(2)في أي حاٍل من األحوال

                                                   
أوالده إالَّ إذا ولدوا  فيبجنسيتيا ال يكوف ليذا التجنس أثر  كالحالة التي تقضي فييا قوانيف بعض الدوؿ بأنو إذا تجنس شخص (1)

َـّ في تمؾ الدولة،  ( 7إذا كاف األب مثاًل مف أصؿ سوري وفقد جنسيتو السورية وتجنس بجنسية أجنبية بناًء عمى أحكاـ ؼ ) ومف ث
ة فإف أوالده لف يتمتعوا بالجنسية بعد تجنسو بالجنسية األجنبي سوريةثـ أنجب أوالدًا في  ،711/7616( مف مر.ت 70مف ـ )

 األجنبية ألنيـ ولدوا في الخارج.
مف المفيد ىنا الوقوؼ عمى تفسير النصوص القانونية المبنانية وانتقاداتيا لمدكتور عكاشة عبد العاؿ، أصوؿ القانوف الدولي الخاص  

 .16/60المبناني المقارف، مرجع سابؽ، ص
التمييز واألب عديـ الجنسية أو مجيوؿ الجنسية يبرز التساؤؿ عف أىمية  الشرعي لألم السوريةاالبن وفي معرض حديثنا عف  (2)

 بين انعدام جنسية األب وبين جيالة جنسيتو:
انعداـ الجنسية يعني ثبوت عدـ تمتعو بأية جنسية عمى  في حيففجيالة جنسية األب تعني أنو قد يكوف لو جنسية لكننا نجيميا، 

جنسية االبف الوطنية في حالة اكتساب األب عديـ الجنسية جنسيًة جديدة،  فيالفارؽ أىمية تظير مف خالؿ التأثير  اإلطالؽ، وليذا
 كاف مجيوؿ الجنسية: إذاأو في حالة معرفة جنسيتو 

جنسية االبف؛ إذ يظؿُّ الطفؿ  في* ففي حالة اكتساب األب عديـ الجنسية وقت والدة ابنو جنسيًة الحقة، فإفَّ ىذا الكسب الجديد ال يؤثر 
 متمتعًا بالجنسية الوطنية بناًء عمى حؽ الدـ الثانوي، ألفَّ العبرة بحالة األب لحظة ميالد الطفؿ.

ا إذا كاف األب مجيوؿ الجنسية وقت ميالد الطفؿ ثـ ُعِممت جنسيتو فينا تثبت لمطفؿ جنسية أبيو بناًء عمى حؽ الدـ األصمي. * أمَّ 
فيما لو  بصفة مؤقتةتثبت لو  في حيف، األب عديم الجنسيةمتى كاف  بشكل دائمستثبت لمطفؿ  جنسية األم الوطنية وىذا يعني أفَّ 

عف جنسية األب فينا يبقى الطفؿ متمتعًا بالجنسية الوطنية سندًا  ُيكَشؼُ عنيا الحقًا، أما إذا لـ  وُكِشؼَ  األب مجيول الجنسيةكاف 
يوسؼ البستاني أنو مف األفضؿ معالجة مسألة األجؿ الزمني في حالة جيالة جنسية األب، ألف ذلؾ  وفي ىذا السياؽ يرى د.لألـ، 

انعكاساتو عمى وضعية االبف القانونية، ومف ىنا يقترح د. البستاني تحديدىا بمدة إلى يظؿ مفتوحًا ومؤبدًا نظرًا  الَّ االنتظار  يجب أ
 أقصاىا ال يتعدى بموغ الطفؿ السف القانونية، أو ما يتجاوز ذلؾ بقميؿ. 

(، وراجع في معرض التمييز بيف انعداـ وجيالة الجنسية د. عاشوش، 7حاشية ) 711-711راجع د. البستاني، مرجع سابؽ، ص 
 .711-711باخشب، مرجع سابؽ، صود. 
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ولاد غيار ( وذلاك باإقرار حاق الادم لجياة األم لم2ومن جممة ما سبق نقترح تعديل الفقارة )ب( مان الماادة )
الشاارعي دون تدعيمااو بحااق امإقماايم، كمااا نقتاارح توساايع نطاااق الفقاارة المااذكورة ليشاامل األوالد الشاارعيين 

 ممن يخشى عمييم من خطر انعدام الجنسية، ليصبح النص بعد التعديل المقترح كاآلتي:

 :حكماً  سورية: يعتبر عربيًا 2م»

مان ُوِلاَد فاي القطار من أم سورية ولم يثبت نسبو إلى أبيو قانوناًا، و  خارجوب: من ولد في القطر أو 
أو خارجااو ماان أم سااورية وأب عااديم أو مجيااول الجنسااية، أو لاام يااتمكن بصاامة األبااوة ماان نقاال الجنسااية 

 .(1)«البنو

المشااروط، أو االكتفاااء بااإقرار بعااض الحقااوق اسااتنادًا إلااى حااق الاادم  ماانح الجنساايةالمقتاارح الثاااني: 
 اباان المواطنااة السااورية الشاارعي مماان يحماال جنسااية والااده األجنبيااة أو العربيااة:إلااى لجيااة األم بالنساابة 

يتصدي ىذا المقترح لممطالبات المشاار إليياا ساابقًا، المتعمقاة بتمكاين المارأة الساورية مان نقال جنسايتيا 
إذ نعتقاد األجنبياة.  ومان زوج غيار ساوري بصارف النظار عان حياازتيم لجنساية والادىم العربياة أألبنائيا 

كمماا  بالحسابانتأخاذىا الحكوماة  من جيتنا ارتبااط ىاذه المساألة بعادة اعتباارات دولياة وسايادية وقانونياة
الحااق  أعيااد طاارح ىااذا الموضااوع لمنقاااش، ولعاال ماان ضاامنيا تعقااب ماادي قبااول الاادول األخااري مإقاارار ىااذا

العديااد منياا مااا زال ياارفض إقااراره حتااى  إنَّ مواطناتيااا المتزوجااات مان مااواطنين سااوريين، إذ إلااى بالنسابة 
اا(3)أن بعضاايا ماان الاادول القميمااة فااي عاادد السااكان مااع، (2)اليااوم ا الاادول التااي أقرتااو باانص تشااريعي ، أمَّ

عميااو عباار نصااوص قانونيااة صااريح فكثياار منيااا حاااول إفراغااو ماان مضاامونو عنااد التطبيااق أو االلتفاااف 
 أخري.

الذي يدفع بالدولة السورية لماتحفظ عماى إقارار ذلاك المانح  –حسب اعتقادنا  –إال أن االعتبار األىم 
التااي سااتنجم عاان ذلااك امإقاارار، ممااا ياادفعنا ىنااا لبيااان الموقااف  بمشااكمة ازدواج الجنساايةيتمثاال حقيقااًة 

تبنياو  ماعالمشارع الساوري  : إنَّ يمكن القاولِإْذ التشريعي السوري من مسألة ازدواج الجنسية أو تعددىا. 

                                                   
ف لـ يكف المشرع السوري قد أخذ بالمساواة الصريحة بيف المرأة والرجؿ في مسألة منح الجنسية بناًء عمى حؽ الدـ  (1) وبذلؾ وا 

األب عف بظاىره العاـ، إالَّ أف تبنية لمثؿ ذلؾ التعديؿ سيسجؿ لو حكمة اعتداده بحؽ الدـ لجية األـ كمما تخمؼ حؽ الدـ لجية 
 التطبيؽ.

 كدوؿ الخميج مثاًل. (2)
 أحد المكونات األساسية لوجود الدوؿ وقوتيا. بوصفوفي الوقت الذي ال يخفى فيو ما لركف الشعب مف أىمية خاصة  (3)
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، إال أناو كااان واضاحًا فااي (1)قياام حاااالت االزدواجإلاى بعاض النصاوص القانونيااة التاي قااد ياؤدي تطبيقيااا 
إقراره نصاًا قانونياًا صاريحًا ياذىب إلاى قفو الرافض لوجود مثل تمك الحاالت، وذلك من خالل تعبيره عن مو 

 .(2)عميو منع االزدواج والمعاقبة
نااري فااي االعتبااارات المتوقعااة ماان ِقباال الدولااة السااورية مااا يباارر تحفظيااا عمااى مسااألة ماانح  وبالنتيجااة

ت المتزوجات من أجانب ممن تمكنوا من اكتساب جنسية والدىم، ولكنناا نجاد فاي سورياالجنسية ألبناء ال
الوقت نفسو ما يبرر أيضًا مطالب ىؤالء األبناء لمتمتاع بابعض الحقاوق األساساية الالزماة لحيااة كريماة، 

 موطن إقامتيم الدائم. سوريةإن كانت  والسيَّما
الجنساية الساورية ضامن شاروط معيناة، أو بقباول  ومان ىناا نقتارح الحال: إماا بقباول مانح ىاؤالء األبنااء

 :(3)منحيم بعض الحقوق الالزمة لحياتيم اليومية
فااإذا مااا ارتااأت الجيااات المختصااة ضاارورة تبنااي نااص قااانوني يأخااذ بمقتاارح ماانح الجنسااية السااورية  *

وفقاًا لشاروط وضاوابط تكفال عدالاة  والسيَّما إذا اعُتِمدَ ، فال ضير في ذلك، استنادًا إلى حق الدم لجية األم
كاأن يمياز الانص ماثاًل ماا تطبيقو بأن تضعو في منتصف المسافة بين المؤيادين لاو والمعارضاين لتبنياو، 

 بين أوالد المرأة السورية القاصرين وأوالدىا الراشدين:

                                                   
طمبت اكتساب تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج مف أجنبي بجنسيتيا إالَّ إذا »مثاًل، التي تنص عمى أف  (96كالمادة ) (1)

. فيذه المادة تشكؿ غطاًء قانونيًا لحالة االزدواج الناتجة عف زواج المواطنة «جنسية زوجيا وكاف قانوف ىذه الجنسية يكسبيا إياىا...
 السورية بشخص أجنبي واكتساب جنسيتو مع امتناعيا عف تقديـ طمب التخمي عف الجنسية السورية.

كؿ عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية »عمى أف  711/7616مف مرسـو الجنسية  مادة العاشرةالفقرة الثانية من النصت ِإْذ  (2)
بناء عمى طمبو قبؿ السماح لو بالتخمي عف الجنسية يظؿُّ متمتعًا بيا مف جميع الوجوه وفي جميع األحواؿ إالَّ إذا رؤي تجريده منيا 

مف شير إلى ثالثة أشير وبالغرامة مف خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو  ( ويعاقب بالحبس77تطبيقًا ألحكاـ الفقرة )أ( مف المادة )
 .«بإحدى ىاتيف العقوبتيف

لعقوبة ولئن أمعن بعض القانونين النظر في النص المذكور، ودفعوا بأنو قد اقتصر عمى حالة االزدواج الالحق لمميالد دون المالزم لو، أو بأن ا
عمى تفاصيل الموقف دون أن ينال من  –في رأينا  –از ولم ترد كعقوبة حتمية، فإنَّ ىذا الدفع َيرد الواردة في النص وردت عمى سبيل الجو 

 .الموقف نفسو.
ويمكف الحديث ىنا عف الحقوؽ المدنية دوف الحقوؽ ذات الطابع األمني أو السياسي، أو تولي بعض المناصب أو الوظائؼ في  (3)

مجاالت ليا حساسية خاصة، كحؽ الترشح لمجمس الشعب أو لمجمس الوزراء أو لممحكمة الدستورية العميا، فيذه الحقوؽ يحـر منيا 
 الجديد(. سوريةدستور  717أخرى )ـإذا كاف يحمؿ جنسية  نفسوالسوري 

إعمااًل لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل حجب مثل تمك الحقوق عن أبناء المواطنين السوريين متى كانت أميم أجنبية. كما نرى  
ر السوري ( مف الدستو 14نصت ـ )ِإْذ ، تطبيقاتو في الدستور السوري نفسو أحدوجود  وال نري ضيرًا في ىذا المقترح خاصًة مع

 يشترط في المرشح إلى منصب رئاسة الجميورية ما يأتي:...»الجديد عمى أف: 
 «...متمتعين بالجنسية العربية السورية بالوالدة أبوينأف يكوف متمتعًا بالجنسية العربية السورية بالوالدة مف  – 7
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بااين البقاااء عمااى جنسااية   بحيااث يتمتااع القاصاارون بالجنسااية عمااى أن يكااون لياام حااق الخيااار -
دتيم السااورية أو التخمااي عنيااا لصااالح جنسااية األب األجنبيااة أو العربيااة، وذلااك خااالل الساانة التاليااة والاا

 .(1)لبموغيم سن الرشد
بينما يعمق مانح الجنساية لاألوالد الراشادين عماى شارط الخياار أيضاًا باين جنساية الوالادة الساورية  -

وبين جنساية األب األجنبياة أو العربياة عماى نحاو يضامن مناع ازدواج جنسايتيم، ويحسام التجاذباات باين 
ذاتاو ردًا مناسابًا المؤيدين لممنح والمعارضين لو بحجة مسألة الاوالء لمدولاة الساورية. ويشاكل فاي الوقات 

مان أن والء أبنااء األب الساوري )المتازوج  –وىان عماى حاق فاي قاولين  –عمى ما تقولو بعض األميات 
 من أجنبية( ليس بالضرورة أقوي من والء أبناء األم السورية )المتزوجة من أجنبي(.

مان خاالل التميياز ماة، وذلاك ءكما يمكن إيجاد المخارج القاانوني، ولعماو المخارج األكثار يسارًا ومال *
بااين ماانح الجنسااية نفساايا فااي معاارض اكتساااب صاافة المااواطن، وبااين التمتااع باابعض حقااوق َمااْن يممااك 

 :الجنسية
فالمواطن السوري الذي لم يتم الثامنة عشرة مان عماره ىاو فارد يتمتاع بالجنساية الساورية لكان  -

 ليس لو مثاًل حق الترشح لعضوية مجمس الشعب السوري )لعمة شرط العمر(.

وبالمقابل الفمسطيني بحكم السوري ىو شخص ال يتمتع بالجنسية السورية )العتباارات متعمقاة  -
ولكاان الدولااة السااورية أقاارت لااو بعااض حقااوق  ،بضاارورة المحافظااة عمااى حااق عااودة الالجئااين(

 المواطنين السوريين.
فاي حاال عادم  و: إنَّاوبإسقاط ما سبق قولو عماى إشاكالية مانح الجنساية الساورية لجياة األم يمكان القاول

ت الشرعيين ممان يحمماون جنساية اسوريالتوصل إلى إمكانية منح الجنسية المشروط ألبناء المواطنات ال
، فإنااو حااري بالدولااة السااورية سااوريةوالاادىم األجنبيااة أو العربيااة، وخاصااة لماان كااان مااوطنيم الاادائم فااي 

مان جياة وباين حجاج مواطناتياا محاولة الوقوف في منتصف المساافة مجاددًا باين أساباب رفضايا لممانح 
المطالبة باو مان جياة أخاري، وذلاك بمعامماة ىاؤالء األبنااء معامماة تفضايمية بتمييازىم عان األجاناب، مان 

المدنياة والخدميااة، كالمتعمقاة بمجااالت الصااحة  والسايَّماخاالل قباول مانحيم بعضااًا مان حقاوق مواطنييااا، 
خري امإقرار ليام بالتساييالت المرتبطاة بمساتمزمات الحيااة والتعميم والعمل والتممك واالستثمار، أي بعبارة أ

عماى نحاو يقاربيم مان واقاع الفمساطينيين الموجاودين داخال  اعتبارىم بحكم السوريينوذلك عمى  ثاليومية
 .(2)مع اختالف في اعتبارات إقرار تمك الحقوق أو التسييالت سورية

                                                   
 حاليًا في المرسـو النافذ.. مما يعني إضافة حالة جديدة إلى حاالت فقداف الجنسية السورية المقررة (1)
وىذا ما يقربنا حقيقة مف الحؿ الذي ارتأتو مؤخرًا الحكومة األردنية المتعمؽ باستصدار ىويات خاصة ألبناء األردنيات  (2)

 المتزوجات مف أجانب عمى النحو المشار إليو في معرض الحديث عف القانوف األردني.
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 م.9192القاىرة 

 :د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبد العال
 .9117 –بيروت  –الدار الجامعية  – القانون الدولي الخاص 

 يد يوسف البستاني:د. سع
 –الطبعااة األولااى  – الجااامع فااي القااانون الاادولي الخاااص المضاامون الواسااع المتعاادد الموضااوعات 

 م.6221 –بيروت لبنان  –منشورات الحمبي الحقوقية 

 د. عبد الحميد محمود حسن:
مكتبااة الااورود  –الطبعااة الثانيااة، الجامعااة المستنصاارية . محاضاارات فااي القااانون الاادولي الخاااص 

 م.6222-6227 –لمطباعة 

 :د. عبد الرسول األسدي
 م.6292 –منشورات زين الحقوقية  –الطبعة األولى  – الجنسية والعالقات الدولية 



 «السوريدراسٌة مقارنة في القوانيِن العربيِة مع التركيِز عمى الموقِف » إشكاليُة منِح الجنسيِة بموجِب حِق الدم لجيِة األم

704 
 

 : د. عبده جميل غصوب
 م.6292 –منشورات زين الحقوقية  – الطبعة الثانية – محاضرات في القانون الدولي الخاص 

 ال:د. عكاشة محمد عبد الع
 الدار الجامعية )المكتبة القانونية(، بال تاريخ. –أصول القانون الدولي الخاص المبناني المقارن  

 د. عكاشة عبد العال:
 م.6229منشورات الحمبي الحقوقية،  –الطبعة األولى  -الوسيط في أحكام الجنسية المبنانية  

 د. فؤاد ديب:
 م.9119منشورات جامعة دمشق  –الطبعة الخامسة  –القانون الدولي الخاص، الجنسية  

   د. ماجد الحمواني:
 .9129 –مطبعة اآلداب والعموم  –الجزء األول  – الوجيز في الحقوق الدولية الخاصة

   د. ممدوح عبد الكريم حافظ:
 – دار الحرياة لمطباعاة –الطبعاة الثانياة  - القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقاي والمقاارن

 م.9177بغداد 

 د. موسى عبود:
 .9114 –المركز الثقافي العربي  – الطبعة األولى – الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي 

 د. ىشام خالد:
 م.6222 –امإسكندرية  –دار الفكر الجامعي  – اكتساب الجنسية األصمية بالميالد ألب وطني 

 د. ىشام عمي صادق:
منشاااأة المعاااارف  –المجماااد األول فاااي الجنساااية والماااوطن  -الجنساااية والماااوطن ومركاااز األجاناااب 

 .9177 –باالسكندرية 

(Pierre Mayer – Vin cent Heuze): 
 (Droit International privé) –  مجااد المؤسسااة  –ترجمااة د. عمااي محمااود مقمااد  –الطبعااة األولااى

 م.6222 –بيروت  –الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع 

 البحوث القانونية

بحااث قااانوني قُااِدَم لمااؤتمر امإجااراءات  -«حقااوق الماارأة األردنيااة»: المحاميااة رحاااب القاادومي -
 م.6222 –أربد  –جامعة اليرموك  –القضائية 
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بحااث قااانوني منشااور فااي مجمااة  – «الماارأة والجنسااية والمساااواة»األسااتاذ الاادكتور فااؤاد ديااب:  -
 م.6222 –العدد األول  – 64المجمد  –جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية 

دراساة فاي قاانون الجنساية العراقياة  –جنساية أبنااء األم العراقياة » :الدكتور رعد مقداد محماود -
ي منشاور فاي بحث قانون - «بالمقارنة مع بعض قوانين الجنسية العربية 6222لسنة  62رقم 

 م.6221 - 9العدد  -( 9السنة ) –مجمة جامعة تكريت لمعموم القانونية والسياسية 

 مقاالت الكترونية:

نكاااار المواطناااة»: المحاااامي زيااااد باااارود -  – «قاااوانين الجنساااية فاااي لبناااان: النسااااء العربياااات وا 
عااااان موقاااااع  6222 –بياااااروت  (CRTDA)مجموعاااااة األبحااااااث والتااااادريب لمعمااااال التنماااااوي 

www.Crtda.org.lb. 

حااق أبناااء األم السااورية المتزوجااة ماان أجنبااي فااي حماال الجنسااية »المحااامي صااالح شااامية:  -
عماى موقاع المنظماة الوطنياة لحقاوق امإنسااان  96/6221منشاورة  بتااريخ  مقالاة -«الساورية

 .www.ne sasy.crg. سوريةفي 

 «وتطبيقاو 6224جنسية أبنااء المصارية المتزوجاة مان أجبناي فاي قاانون » فتوح الشاذلي:د.  -
تحااوالت الدولااة العربيااة فااي مصاار  عاانمقالااة قانونيااة منشااورة فااي إطااار المشااروع البحثااي  -

 www.legal-agenda.comعمى الموقع االلكتروني  6292ثاني/ال/تشرين 61واألردن بتاريخ 

. عااان موقاااع 6294/اكتاااوبر/69تااااريخ  «جنسااايتي حاااق لاااي وألسااارتي» محماااد أشااارف نطااار: -
Outlook.com 

كمياااة العماااوم  - «مظااااىر التيمااايش فاااي قاااانون الجنساااية المغرباااي»الباحاااث ماااروان عباااادي:  -
تااريخ  –المجمة القانونية االلكترونياة فاي المغارب  –موقع العموم القانونية –القانونية بمكناس 

 .www.marco droit.com 6292مارس  – 9النشر 

نحااااو ماااانح الجنسااااية المغربيااااة لألجانااااب  المغاااارب فااااي الطريااااق»مجماااس الجاليااااة المغربيااااة:  -
ن الموقااع امإلكترونااي لممجمااس: عاام. 6292/أكتااوبر/69تاااريخ النشاار  «المتاازوجين بمغربيااات

«www.ccme.org». 

جرياادة  - «الحكومااة المغربيااة تعتاازم ماانح الجنسااية ألبناااء المغربيااات المتزوجااات ماان أجانااب» -
 classic.a awsat.comم، عن موقع 6222/يونيو/7السبت  – 21 97العدد  –الشرق األوسط 

العاادد  -جرياادة النااور امإلكترونيااة - «قااانون الجنسااية ىاال ساايعود إلااى طاولااة النقاااش مجاادداً » -
 www.an-nour.comم عن الموقع 6299ثاني/ ال/كانون 94تاريخ  292

http://www.crtda.org.lb/
http://www.crtda.org.lb/
http://www.legal-agenda.com/
http://www.marco droit.com
http://www.an-nour.com/
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عان موقاع  6292/حزياران/61تااريخ النشار  «حق المرأة السورية فاي مانح الجنساية ألبنائياا» -
www.alawna.org. 

عان  6294/ديسامبر/ 94 –عماان  –الدساتور : «الحممة الوطنية لدعم حقوق المرأة األردنية» -
 www.hoqook.worldpress.comموقع 

 www.lahomag.com: «جنسيتي حق لي وألسرتي» -

 www.karicom.com: «في تحميل قانون الجنسية المغربية» -

 www.kna.kw: «القانون الكويتي وتعديالتو» -

 نصوص قانونية:

 «سيداو»اتفاقية األمم المتحدة لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women 
 .م99/6/6296دستور الجميورية العربية السورية الجديد الصادر بتاريخ  -

م. 64/99/9121تااااريخ  672لجنساااية الساااوري الصاااادر بالمرساااوم التشاااريعي رقااام اقاااانون  -
 –م  97/96/9121تاااااريخ  –الجاااازء األول  –( 99منشااااور فااااي الجرياااادة الرساااامية: العاااادد )

 .122ص

 م.9169 –كانون الثاني  – 91اريخ ت 99قانون الجنسية المبناني الصادر بالقرار رقم  -

( لعااام 92والمعاادل بالقااانون االتحااادي رقاام ) 9176( لعااام 7قااانون الجنسااية امإماااراتي رقاام ) -
 م.9179

 م.9127( لعام 66بالقانون رقم ) والمعدل 9194( لعام 2قانون الجنسية األردني رقم ) -

 .م6224/يوليو/94( الصادر بتاريخ 994قانون الجنسية المصري رقم ) -

 م.6229/فبراير/ 67تاريخ  (05-01)قانون الجنسية الجزائري الصادر باألمر رقم  -

 م.6222( لعام 62قانون الجنسية العراقي الجديد رقم ) -

 م.6227/مارس/62تاريخ  (06-62)قانون الجنسية المغربي رقم  -

 :بالمغة األجنبية راجعم

- Bronwen Manby: Citizenship law in Africa «Acomparative study» - second edition – 

open society foundations – New York – USA – 2010.   

- James Emanuel: Discriminatory Nationality laws in Jordan and their effect on mixed 

refugee families – University of Noter Dame-the Law school-2012. 

http://www.alawna.org/
http://www.alawna.org/
http://www.hoqook.worldpress.com/
http://www.lahomag.com/
http://www.karicom.com/
http://www.kna.kw/
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- Maya-w.Mansour, sarah G. Abou Aad: Womens' Citizenship rights in Lebanon-

American University of Beirut-2012. 

- Regional Bureau For Arab States: (Women are Citizens too: the Laws of the state, the 

lives of women) – 2002 . 

- International Federation for Human Rights: «Womens' rights in the United Arab 

Emirates (UAE)» - 2010. 
- UNHCR: Background note on gender equality, Nationality Laws and Statelessness – 7 – 

march-2014. 

- Hafidha Chékir: Le combat pour les droits des femmes dans le monde arabe-fondation 

maison des sciences de l'homme – Paris – France - No 70-juin-2014. 
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