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 اتفاقية
  بشأن جنسية أبناء الدول العربية المقيمين

  في بالد غير التي ينتمون إليكا بأصلكم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  ئٌ حكٕياخ 

انًًهكح األسدَٛح انٓاشًٛح  

انجًٕٓسٚح انغٕسٚح  

انًًهكح انؼشالٛح 

انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح  

انجًٕٓسٚح انهثُاَٛح  

انًًهكح انًصشٚح  

انًًهكح انًرٕكهٛح انًُٛٛح 

 
َظشا نهشغثح انًرثادنح فٙ ذؼٍٛٛ جُغٛح يٍ ُٚرًٌٕ تأصهٓى ئنٗ ئحذٖ دٔل انجايؼح انؼشتٛح 

 : لذ اذفمد ػهٗ يا ٚهٙ . ٔٚمًٌٕٛ فؼال فٙ دٔنح ػشتٛح أخشٖ ٔنى ٚكرغثٕا تؼذ جُغٛح يؼُٛح 
 

 : المادة األولى 
 

كم شخص ُٚرًٙ تأصهّ ئنٗ ئحذٖ دٔل انجايؼح انؼشتٛح ٔنى ٚكرغة جُغٛح يؼُٛح ٔنى ٚرمذو 
الخرٛاس جُغٛح تهذِ األصهٙ فٙ انًٓم انًحذدج تًٕجة انًؼاْذاخ ٔانمٕاٍَٛ ٚؼرثش يٍ سػاٚا تهذِ 

.  األصهٙ 
ٔال ٚإثش رنك ػهٗ حمّ فٙ اإللايح فٙ انثهذ انز٘ ٚمٛى ػادج فّٛ طثما نُظًّ انًؼًٕل تٓا ٔال ػهٗ 

حمّ فٙ اكرغاب جُغٛح ْزا انثالد ٔفما نهششٔط انًطهٕتح فارا كغة جُغٛح انثهذ انز٘ ٚمٛى فّٛ 
 . عمطد ػُّ جُغٛح تهذِ األصهٙ 

 
 : المادة الثاوية 

 
ٚصذق ػهٗ ْزِ االذفالٛح فٙ ألشب ٔلد يًكٍ ٔفما نهُظى األعاعٛح انًشػٛح فٙ كم يٍ انذٔل 

 . انًرؼالذج ٔذٕدع ٔثائك انرصذٚك نذٖ األياَح انؼايح نجايؼح انذٔل انؼشتٛح 
 

:  المادة الثالثة 
 

ٔذغش٘ فٙ . ٚؼًم تٓزِ االذفالٛح تؼذ شٓش يٍ ئٚذاع ٔثائك ذصذٚك ثالز يٍ انذٔل انًٕلؼح ػهٛٓا 
 . شأٌ كم يٍ انذٔل األخشٖ تؼذ شٓش يٍ ئٚذاع ٔثٛمح ذصذٚمٓا 

ٔذأٚٛذا نًا ذمذو لذ ٔلغ انًُذٔتٌٕ انًفٕضٌٕ انًثُٛح أعًاؤْى تؼذ ْزِ االذفالٛح َٛاتح ػٍ حكٕياذٓى 
.  ٔتاعًٓا 
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حشسخ ْزِ االذفالٛح تانهغح انؼشتٛح تانماْشج فٙ ٕٚو األستؼاء انشاتغ ٔانؼششٍٚ يٍ شٓش صفش ػاو 

 يٍ أصم ٔاحذ ٚحفظ تاألياَح انؼايح 1952 انًٕافك نهثاَٙ ػشش يٍ شٓش َٕفًثش ػاو 1372
. نجايؼح انذٔل انؼشتٛح ٔذغهى صٕسج يطاتمح نألصم نكم يٍ انذٔل انًٕلؼح ػهٗ االذفالٛح 

 
ػٍ حكٕياخ 

ئيضاءاخ 
انًًهكح األسدَٛح انٓاشًٛح ػَٕٙ ػثذ انٓاد٘  

انجًٕٓسٚح انغٕسٚح يصطفٗ انشٓاتٙ  
انًًهكح انؼشالٛح َجٛة انشأ٘  

انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح ػثذ اهلل انفضم  
انجًٕٓسٚح انهثُاَٛح َذٚى ديشمٛح  
انًًهكح انًصشٚح يحًٕد فٕص٘  

انًًهكح انًرٕكهٛح انًُٛٛح  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




