
 1 

www.arablegalnet.org  

  اتفاقية الجنسية
 ـــــــــــــــــــــــــ

:  ئٌ حكٕيبد 
ػٍ انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ  

انجًٕٓسٚخ انسٕسٚخ  
انجًٕٓسٚخ انؼشالٛخ  

انًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ  
جًٕٓسٚخ نجُبٌ 

انًًهكخ انهٛجٛخ انًزحذح  
جًٕٓسٚخ يصش  

انًًهكخ انًزٕكهٛخ انًُٛٛخ  
 

سؿجخ فٙ انزؼبٌٔ رؼبَٔب ٔثٛمب فٙ شإٌٔ انجُسٛخ رُفٛزا نًب َصذ ػهّٛ انًبدح انثبَٛخ يٍ يٛثبق 
.  جبيؼخ انذٔنخ انؼشثٛخ 

لذ ارفمذ ػهٗ األحكبو اٜرٛخ انزٙ ٔافك ػهٛٓب يجهس جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ثجهسزّ انًُؼمذح فٙ 
 يٍ دٔس اَؼمبدِ انؼبد٘ انحبد٘ ٔانؼششٍٚ ٔلذ دػب حكٕيبد 1954انخبيس يٍ شٓش أثشٚم سُخ 

. انذٔل األػضبء ئنٗ االسرجبط ثٓب 
 

المادة األولى 
 . ٚؼزجش ػشثٛب فٙ أحكبو ْزِ االرفبلٛخ كم يٍ ُٚزًٙ ثجُسٛزّ ئنٗ ئحذٖ انذٔل انؼشثٛخ األػضبء 

 
المادة الثانية 

ٔ رسمظ ػُٓب ثّ جُسٛزٓب انسبثمخ يب نى . ركزست انًشأح انؼشثٛخ ثبنضٔاج جُسٛخ صٔجٓب انؼشثٙ 
رغهت انضٔجخ االحزفبػ ثجُسٛزٓب فٙ ػمذ انضٔاج أٔ ثاػالٌ الحك خالل سزخ أشٓش يٍ ربسٚخ ػمذ 

.  انضٔاج 
أيب ئرا كبٌ . ٔئرا سحجذ حكٕيخ دٔنخ انضٔج جُسٛزٓب انجذٚذح ٔفمب نمٕاَُٛٓب رسزشد جُسٛزٓب انسبثمخ 
.  انضٔج نٛسذ نّ أٚخ جُسٛخ فال رسمظ ػٍ انًشأح انؼشثٛخ ثضٔاجٓب يُّ جُسٛزٓب انسبثمخ 

 
المادة الثالثة 

ٚحك نهًشأح انؼشثٛخ ػُذ اَزٓبء انضٔجٛخ أٌ رؼٕد ئنٗ ثهذْب األصهٙ نزمٛى فّٛ كًب ٚحك نٓب اإللبيخ 
.  ٔرفمذ فٙ ْزِ انحبنخ انجُسٛخ انزٙ اكزسجزٓب ثبنضٔاج . أٌ رسزشد جُسٛزٓب انسبثمخ ئرا عهجذ رنك 

ػهٗ أَّ ٚصح فٙ ْزا انشأٌ أٌ رؼفٗ يٍ ششٔط اإللبيخ فٙ ثهذْب األصهٙ ثًٕافمخ حكٕيخ ْزا 
.  انجهذ 

 
المادة الرابعة 

ػهٗ أَّ ٚسٕؽ نًٍ ٔنذ يُٓى لجم كست ْزِ . ٚزجغ األٔالد انمصش انجُسٛخ انزٙ كسجٓب ٔانذْى 
انجُسٛخ انجذٚذح أٌ ٚسزشد جُسٛخ ٔانذِ األصهٛخ خالل انسُخ األٔنٗ يٍ ئرًبو انثبيُخ ػششح 

 . انًٛالدٚخ 
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المادة الخامسة 

ٚكزست انهمٛظ جُسٛخ انجهذ انز٘ ٔنذ فّٛ ٔٚؼزجش يٕنٕدا فٙ انجهذ انز٘ ٔجذ فّٛ حزٗ ثجٕد انؼكس   
.  ٔيٍ ٔنذ ألو ػشثٛخ فٙ ثهذ ػشثٙ ٔنى رثجذ َسجزّ ئنٗ أثّٛ لبََٕب فٛؼزجش ربثؼب نجُسٛخ أيّ 

أيب ئرا ثجزذ َسجزّ لبََٕب ئنٗ أثّٛ انؼشثٙ ٔنى ٚكٍ لذ أرى انثبيُخ ػششح انًٛالدٚخ فٛزجغ جُسٛخ أثّٛ 
.  ٔرضٔل ػُّ حُٛئز جُسٛزّ انسبثمخ 

 
المادة السادسة 

ال ٚمجم رجُس أحذ سػبٚب دٔل انجبيؼخ انؼشثٛخ ثجُسٛخ دٔنخ أخشٖ يٍ دٔل انجبيؼخ ئال ثًٕافمخ 
 . حكٕيزّ ٔرضٔل ػُّ جُسٛزّ انسبثمخ ثؼذ اكزسبثّ انجُسٛخ انجذٚذح 

 
المادة السابعة 

نكم ػشثٙ ٔنذ فٙ ؿٛش ثالد دٔل انجبيؼخ انؼشثٛخ حك اخزٛبس جُسٛخ انجهذ انز٘ ٔنذ فّٛ خالل انسُخ 
األٔنٗ يٍ ربسٚخ ئرًبيّ انثبيُخ ػششح انًٛالدٚخ يزٗ ٔافمذ ػهٗ رنك حكٕيزب انجهذٍٚ ٔرسمظ ػُّ 

. فٙ حبنخ اكزسبثّ ْزِ انجُسٛخ جُسٛزّ انسبثمخ 
 

المادة الثامنة 
نكم يٍ نّ أكثش يٍ جُسٛخ يٍ جُسٛبد دٔل انجبيؼخ انؼشثٛخ انحك فٙ اخزٛبس ئحذاْب خالل سُزٍٛ 
يٍ ربسٚخ َفبر ْزِ االرفبلٛخ فارا اَمضذ انسُزبٌ دٌٔ ٔلٕع ْزا االخزٛبس فزؼزجش أَّ اخزبس انجُسٛخ 

األحذس ربسٚخب ٔئرا ارحذ ربسٚخ اكزسبثّ أكثش يٍ جُسٛخ فٛؼزجش يخزبسا نجُسٛخ انجهذ انًمٛى فّٛ ػبدح 
.  ٔرسمظ ػُّ حُٛئز يب ػذاْب يٍ جُسٛبد

 
المادة التاسعة 

كم لشاس رزخزِ ئحذٖ حكٕيبد دٔل انجبيؼخ انؼشثٛخ ثًُح جُسٛزٓب ألحذ سػبٚب دٔنخ ػشثٛخ أخشٖ 
. أٔ ثاسمبعٓب ػُّ ٚجهؾ انمشاس فٙ يذح سزخ شٓش نهحكٕيخ صبحجخ انشأٌ

 
المادة العاشرة 

ٚصذق ػهٗ ْزِ االرفبلٛخ يٍ انذٔل انًٕلؼخ عجمب نُظًٓب انذسزٕسٚخ فٙ الشة ٔلذ يًكٍ ٔرٕدع 
ٔثبئك انزصذٚك نذٖ األيبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ انزٙ رؼذ يحضشا ثاٚذاع ٔثٛمخ رصذٚك 

كم دٔنخ ٔرجهـّ انذٔل انًزؼبلذح األخشٖ  
 

المادة الحادية عشرة 
ٚؼًم ثٓزِ االرفبلٛخ ثؼذ شٓشٍٚ يٍ ئٚذاع ٔثبئك انزصذٚك ػهٛٓب يٍ ثالس دٔل ٔرسش٘ فٙ شأٌ كم 

.  يٍ انذٔل األخشٖ ثؼذ شٓشٍٚ يٍ ئٚذاع ٔثٛمخ رصذٚمٓب أٔ اَضًبيٓب 
 

المادة الثانية عشرة 
ٚجٕص نذٔل انجبيؼخ ؿٛش انًٕلؼخ ػهٗ ْزِ االرفبلٛخ أٌ رُضى ئنٛٓب ثاػالٌ رشسم يُٓب ئنٗ األيٍٛ 

.  انؼبو نجبيؼخ انذٔنخ انؼشثٛخ انز٘ ٚجهؾ اَضًبيٓب ئنٗ انذٔل انًٕلؼخ
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المادة الثالثة عشرة 

نكم يٍ انذٔل انًشرجغخ ثٓزِ االرفبلٛخ أٌ رُسحت يُٓب ٔرنك ثاػالٌ رشسهّ ئنٗ األيٍٛ انؼبو 
نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ، ٔٚؼزجش االَسحبة ٔالؼب ثؼذ يضٙ سزخ أشٓش يٍ ربسٚخ ئسسبل اإلػالٌ ثّ 

  .

 
ٔئثجبرب نًب رمذو لذ ٔلغ انًُذٔثٌٕ انًفٕضٌٕ انًجُٛخ أسًبؤْى ثؼذ ْزِ االرفبلٛخ َٛبثخ ػٍ حكٕيبرٓى 

.  ٔثبسًٓب 
 

 1954 انًٕافك انخبيس يٍ أثشٚم 1673ػًهذ ثبنمبْشح فٙ ٕٚو االثٍُٛ انثبَٙ يٍ شؼجبٌ سُخ 
يٍ أصم ٔاحذ ٚحفؼ ثبأليبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ، ٔرسهى صٕسح يغبثمخ نألصم نكم 

.  دٔنخ يٍ دٔل انًشرجغخ ثٓب 
 

ػٍ حكٕيبد ئيضبءاد 
انجًٕٓسٚخ انسٕسٚخ ػَٕٙ ػجذ انٓبد٘  

……………… انًًهكخ انؼشالٛخ
انًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ َجٛت انشأ٘  

……………… انًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ
……………… انجًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ 

……………… انًًهكخ انهٛجٛخ انًزحذح 
جًٕٓسٚخ يصش يغ انزحفؼ انًثجذ فٙ يحضش انزٕلٛغ  

……………… يحًٕد فٕص٘ انًًهكخ انًزٕكهٛخ انًُٛٛخ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




