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A person obtaining the nationality of a particular country is the
criterion for distinguishing between the original national or the
emergency national and the foreigner. The rights and conditions of
individuals in society and the extent of submission to the state’s
law or not are determined. And the foundation and launch of the
legal authorities build on the foundation stone laid by the
foundation stone of the concepts, concepts and principles adopted
by the legislator, the national legislator, seeing the goals of
political and social goals, the constituents of the society he rules,
its tribes, and its adoption. A nationality law is one of the national
legislation that is considered a national legal, political and social
association that expresses a person's relationship with a
particular state. Attempting to achieve gender equality is one of
the important goals that states seek in all areas of life to which a
person is associated. From a legal point of view, national and
international legislation seeks to supplement and strengthen the
role and rights of the Iraqi family with legislation that contributes
to reducing the differences between women and men and
achieving A degree of real equality between the two, especially in
matters of modern nationality, which led to a trend in law to
achieve the principle of equality in granting nationality, whether
through the mother as a woman in the first place or through the
father and not to distinguish between the two. However, we find
that this equality has not been achieved in many aspects.
Key words: Iraqi Nationality, Women’s Rights, Gender Equality,
Imposing Iraqi Nationality.
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امللخص:

إن متتع الشخص جبنسية دولة معينة هو معيار التفرقة بني الوطين األصلي أو الطارئ واألنجني ويتحدد
حقوق ووانجبات األرفراد يف اجملتمع ومدى اخلضوع لقانون الدولة من عدمه ،رفاجلنسية من ضوابط االسناد
املهمة اليت يستدل هبا القاضي على القانون الوانجب التطبيق يف كثري من املسائل القانونية .وان أساس
وانطالق التشريعات القانونية يبىن على النصوص الدستورية اليت تضع حجر األساس للمفاهيم واملبادئ
اليت يتبناها املشرع الوطين واليت يسعى إىل حتقيق أهداف سياسية وانجتماعية وبناء مقومات اجملتمع الذي
حيكمه و ختضع لسلطته.

قانون نجنسية هو إحدى التشريعات الوطنية اليت تعترب عن رابطة قانونية سياسية انجتماعية وطنية تعرب عن
عالقة شخص بدولة معينة .ان حماولة حتقيق املساواة بني اجلنسني من األهداف املهمة اليت تسعى إليها
الدول يف مجيع جماالت احلياة اليت يرتبط هبا الشخص أما من الناحية القانونية تسعى التشريعات الوطنية
والدولية إىل ررفد و تعزيز دور و حقوق العائلة العراقية ابلتشريعات اليت تسهم إىل احلد من الفوارق بني
املرأة والرنجل و حتقيق قدر من املساواة احلقيقية بني األنثنني ،خاصة يف مسائل اجلنسية ،احلديثة والذي
محل تونجه يف القانون على حتقيق مبدأ املساواة يف منح اجلنسية سواء عن طريق األم ابعتبارها مرأة يف
املقام األول أو عن طريق األب وعدم التمييز بني األنثنني .إال انه جند ان هذه املساواة مل تتحقق يف كثري
من اجلوانب.
الكلمات املفتاحية :اجلنسية العراقية ،حقوق املرأة ،املساواة بني اجلنسني ،رفرض اجلنسية العراقية.
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املقدمة:
احلقوق اليت تتمتع هبا املرأة العراقية من الناحية القانونية التشريعية تكاد تكون يف مستوى نجيد من خالل القياس مبثيالهتا
يف التشريعات العربية ،وضمن االطر الدستورية إذ بينت املادة ( )18من دستور مجهورية العراق لسنة 2005على ان يعترب عراقياً


من ولد ألب عراقي أو ألم عراقية وينظم ذلك بقانون

من هذا النص يتضح ان املشرع العراقي قد اخذ حبق الدم وان تثبت للشخص اجلنسية األصلية استناداً لألصل العائلي
حىت لو كان منحدر عن طريق األم و ال يشرتط تعزيزه انه يكون األب عراقي دائماً ومن خالل ذلك تبني ان املشرع أعطى
للشخص العراقي احلق يف اخذ نجنسية الدولة اليت ينتمي إليها على أساس األصل العائلي مبجرد والدته حياً واألمر كذلك يف

مجهورية مصر إذ نصت املادة ( ، )6من دستور مجهورية مصر العربية املعدل رقم ( )38لسنة (( )2019اجلنسية حق ملن يولد
ألب مصري أو ألم مصرية ،واالعرتاف القانوين به ومنحه اوراقاً رمسية تثبت بياانته الشخصية ،حق يكفله القانون وينظمه ،وحيدد
القانون شروط اكتساب اجلنسية).
جند هنا ايضا قد مت منح اجلنسية األصلية للشخص استنادا على رابطة الدم وذلك نجاء متماشيا مع املبادئ العامة حلقوق
االنسان الذي اعترب اجلنسية حق لكل انسان دون حانجة لطلبها وهي تفرض حبكم القانون لكل شخص يولد على أساس حتديد
حلظة الوالدة واتصاف هذا املولود ابلصفة الوطنية سواء كانت على أساس حق الدم املنحدر من األبوين أم على أساس الوالدة
على اإلقليم هذه أسس وحاالت تفرض على أساسها احلقوق أي حق االنسان ابجلنسية وهو مقر يف االتفاقيات واملعاهدات
الدولية ،وهنالك ايضاً حىت يف جمال اجلنسية املكتسبة اليت تعترب الحقة للوالدة أو الطارئة ترتتب عليها حقوق االنسان بشكل عام
واملرأة بشكل خاص سواء كانت بصفة أصلية أو صفة تبعية أتيت عن طريق الزواج ،اذن حق الزونجة أو احلقوق املونجودة يف قانون
اجلنسية العراقية رقم ( )26لسنة ( )2006حقوق متأصلة ورفق أسس اترخييه وقانونية رغم التونجهات يف قانون اجلنسية إال اهنا
منقوصة يف بعض احلاالت وهو ما نبينه يف نثنااي الدراسة يف كل حق من احلقوق يف قانون اجلنسية من خالل بيان اونجه القوة
والضعف أو االنقاص من احلقوق الالزمة للمرأة يف قانون اجلنسية العراقية ومدى أتنثر ذلك يف مبدأ املساواة بني الرنجل واملرأة
أسباب اختيار البحث :من األسباب املوضوعية اليت حفزت على دراسة موضوع البحث عن حقوق املرأة العراقية يف ضوء
التشريعات الدستورية والتشريعات العادية واملتعلقة مبسائل اجلنسية وما هو قدر املساواة احلقيقية بني املرأة والرنجل يف قانون اجلنسية
العراقية -وهل ان املساواة حقيقية أم صورية ،ومدى أتنثريها على مستوى العالقة الفردية للشخص أو اآلاثر اجلماعية اليت تلحق
عائلة املرأة.
مشكلة البحث :إ ّن املشكلة الرئيسية اليت حتاول الدراسة بياهنا هي احلقوق اليت تتمتع هبا يف مسائل اجلنسية أبنواعها
األصلية واملكتسبة ومدى حتقق أو ابراز هذه احلقوق ومعاجلة مبدأ املساواة بني املرأة والرنجل الذي رفيه مشكلة التعارض بني النص
الدستوري والتشريع العادي .ودور املشرع يف املعاجلة القانونية يف معاجلة انتهاك حقوق املرأة العراقية.
أمهية البحث :إ ّن أمهية دراستنا تتجسد يف مسألة بيان مدى ونجود هذه احلقوق ومدى توارفقها مع النصوص القانونية
واملوانثيق واملعاهدات الدولية ومدى اعتماد املشرع العراق يف قانون اجلنسية العراقية على مبدأ املساواة بني املرأة والرنجل؛ إلجياد



نصت املادة ( )18من دستور مجهورية العراق لسنة ( )2005على انه (اوال -:اجلنسية العراقية حق لكل عراقي ،وهي اساس مواطنته .اثنياً :يعد
عراقياًكل من ولد ألب عراقي أو ألم عراقية وينظم ذلك بقانون).

 نصت املادة ( )6من دستور مجهورية مصر العربية لسنة ( 2019املعدل) على انه(اجلنسية حق ملن يولد ألب مصري أو ألم مصرية ،واالعرتاف
القانوين به ومنحه اوراقاً رمسية تثبت بياانته الشخصية ،حق يكفله القانون و ينظمه .و حيدد القانون شروط اكتساب اجلنسية.
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املعاجلة القانونية يف حال عدم التقييد ابملبدأ العاملي والدستوري .وكذلك ما يرتتب عليه من آاثر قانونية سواء كانت رفردية ختص
املرأة أو كانت مجاعية ختص اوالدها وزونجها.

Issue: 4

منهج البحث :إ ّن املعاجلة البحثية ودراسة قانونية إلجياد احللول املالئمة ووضع نتائج البد من اتباع منهج حمدد لدراسة
هذا املوضوع من خالل اتباع املنهج التحليلي من خالل حتليل النصوص القانونية اليت ترتبط و تتعلق مبوضوع الدراسة وخاصة يف
مسائل اجلنسية والتحليل يستتبعه ويرتابط معه املنهج املقارن لبيان وتوظيف ما يتالءم مع موضوع الدراسة من املعاهدات
واالتفاقيات الدولية والقوانني اليت حتقق نوعا من أهداف البحث .من خالل بيان احلقوق الدستورية للمرأة العراقية وخاصة يف
املسائل املتعلقة ابجلنسية من خالل ختصيص املبحث األول هلا ،اما املبحث الثاين أرفرد لبيان حق املرأة العراقية يف رفرض اجلنسية،
يف حني ترك املبحث الثالث لبيان حق املرأة يف اكتساب اجلنسية.

Volume: 4

املبحث األول :احلقوق الدستورية للمرأة العراقية يف مسائل اجلنسية.
تربز قضية حقوق املرأة وحرايهتا كجزء من كل متأنثرة ابلتحوالت الدائمة والتعقيدات املختلفة على الصعيد الدويل و الوطين
اليت توانجه هذه املسألة (احلسيين ،صفحة  ) 26رفللمرأة دور حموري يف قلب اجملتمع إىل نجانب الرنجل تسعى من خالله إىل أصالح
والتطوير واىل بناء وصيانه أمثن القيم االنسانية املتمثلة ابحلرية والعدالة ويعد حق املرأة يف اجلنسية من احلقوق األساسية اليت تنص
عليها املوانثيق الدولية ودساتري الدول (حداد ،2004 ،صفحة .)93
وتربز أمهية اجلنسية كوهنا حتدد الروابط السياسية والقانونية (االسدي ،2013 ،صفحة  )75والعالقة بني هذه الروابط
والفرد (ذكراً كان أم انثى) املنتمي للدولة إال ان معظم الدول العربية قد حتفظت على مسألة نجنسية املرأة املتزونجة من أنجني مما
درفع بعض احلكومات إىل اعادة النظر يف موقفها حتت ضغوط مارستها املنظمات النسائية ودعت إليها هيئات داخلية مناهضة
لكل متييز ينقص من حق املرأة يف الونجود ويف اهلوية وقد طالبت العديد من املنظمات العربية ابلقرارات اليت اصدرهتا متثل أخرها
بقرار حتت شعار (نجنسييت حق يل وألسريت) مطالبة بررفع التحفظات عن املادة التاسعة الفقرة ( )2ف (سيداو) اتفاقية إلغاء مجيع
أشكال التميز ضد املرأة.
كما طالبت بتعديل قوانني اجلنسية وقد حققت هذه احلملة يف سنة ( )2002العديد من االجنازات يف عدد من الدول
مثل ليبيا واليمن واألمارات والعراق يف حني مل توقف تلك اجلهود يف بلدان أخرى بتحقيق حلم املرأة ابحلصول على نفس احلقوق
اليت متنح للرنجل املتزوج من أنجنبية ابلرنجوع إىل إذايت قانون اجلنسية العراقية رقم ( )26لسنة ( )2006يتضح أ ّن األساس

الدستوري يستند إىل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية وابلذات يف الفقرتني (أ – ب)  ،من املادة الثالثة والثالنثني منه،
إذ إ ّن األساس ابالستناد إليه حمل نظر كون ان القانون ،أي قانون اجلنسية العراقية صدر يف سنة ( )2006والدستور العراقي كان

انرفذ منذ سنة ( )2005عليه كان يتونجب على املشرع مراعاة الدقة والصياغة وحسب التسلسل الزمين التشريعي.



إذ احدث الدستور اجلديد لسنة  2005تغرياً نجذرايً شامالً يف موضوع اجلنسية متثل يف مسائل نجوهرية عديدة ويف ما
يتعلق هبذا املوضوع رفإ ّن النقلة اليت احدنثها الدستور اجلديد متثلت ابلتسوية الكاملة من الناحية الصورية بني املرأة و الرنجل يف نقل

 الفقرة ( )2من املادة ( )9من اتفاقية سيداو.

 قانون ادارة الدولة املرحلة االنتقالية لعام  2004املادة (.)33

 للمزيد عن اونجه التناقض بني صدور قانون اجلنسية العراقية والدستور العراقي واساس السند مرانجعة ديبانجة قانون اجلنسية العراقية رقم ( )26لسنة
(.)2006
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اجلنسية بعبارة أخرى ان األم قد ابتت قادرة على نقل نجنسيتها بناء على حق الدم األصيل إىل أوالدها ،متاماً كقدرة الرنجل على
ذلك وهذا ما اخرج به البند الثاين من املادة ( )18من الدستور العراقي لسنة . 2005



وهبذا املثابة يكون الدستور العراقي قد ارسى دعائم اجلنسية العراقية بوضعه نصاً مونجهاً إىل املشرع يلزمه بسن قانون
نجديد للجنسية العراقية يكفل هذه املساواة ويشتق مما سبق ان الدستور العراقي مل يكتفي ابلنص على هذه احلالة (حق الدم
األصيل أو املطلق) لألم يف القانون رفحسب بل نص عليها يف منت الدستور (العبودي ،صفحة  )21ويف ذلك اشارة إىل انه اراد
ان يررفع مستوى هذه احلالة إىل مصاف النص الدستوري ال القانوين رفقط وأتسيساً على ما تقدم يعد هذا املوقف رائداً ليس على
صعيد املنظومة التشريعية العربية رفحسب ،بل وعلى صعيد املنظومة العاملية ايضا وهذا ما اشار اليه بعض خرباء األمم املتحدة
(سالمة ،1996 ،صفحة .)76
ورفق االجتاهات اجلديدة يف قانون اجلنسية العراقية رقم ( )26لسنة ( )2006نجاء مبدأ مهم إذ ساوى املشرع العراقي
بني األب واألم يف منح اجلنسية لألبن ودون متييز أو وضع شروط معينة يف ذلك بينهما وهذا االجتاه اجلديد اخذت به غالبية
التشريعات ،وهو رفرض اجلنسية األصلية على أساس حق الدم املنحدر من األب واألم بصفة أساسية (العال ،2007 ،صفحة
 399وما بعدها) ،رفاحدث القانون اجلديد تغيريات نجوهرية يف مسألة اجلنسية األصلية اذ نصت الفقرة (أ) من املادة الثالثة منه
على انه (يعترب عراقياً من ولد ألب عراقي أو ألم عراقية) .وأيضاً من املبادئ الدستورية اعطاء احلرية واالستقالل للمرأة املتزونجة يف
اختيار نجنسيتها وال تتبع نجنسية الزوج بشكل مطلق إذ اخذ املشرع ابالجتاه اجلديد والذي اندت به النظرية احلديثة (البستاين،
 ،2006صفحة .)102
هذا االجتاه اجلديد امر نجدير ابلتأييد السيما يف ظل الظروف اليت متر هبا مصاحل الدولة والتطور الكبري الذي يشهده


العراق يف جمال احلرايت وحقوق االنسان وتطبيقات النظرية احلديثة متثلت يف تطبيق املادة ( )12من قانون اجلنسية العراقية.

وهذا االجتاه اجلديد مل أيخذ به القانون العراقي رقم ( )43لسنة ( )1963امللغي إال بصورة استثنائية وبشرط ونجود حق
االقليم معه لتعزيز الروابط بني احلقني .اما القانون اجلديد رفإنّه أعطى اجلنسية على أساس حق الدم املنحدر من األب أو األم،
وقد آاثرت هذه املادة نقاشاً حاداً بني املختصني يف القانون والفقه اإلسالمي ،إذ اندى الكثري منهم إبلغاء هذه املادة وعدم
املساواة بني حق الدم املنحدر من األب وحق الدم املنحدر من األم .إال ان رأي املشرع العراقي وذهابه مع هذا التونجه امر نجيد
من خالل حتقيق مبدأ املساواة.
وان اجتاه املشرع العراقي اجلديد مل أيت من رفراغ وإمنا هو استجابة للتغريات االقتصادية واالنجتماعية والسياسية ،اليت
تستلزم املساواة بني الرنجل واملرأة يف مجيع اجملاالت ،وأقرت هذه املساواة املؤمترات العاملية رفصدرت معاهدة األمم املتحدة لعام
 1979ابلقضاء على التمييز ضد املرأة ونصت يف الفقرة (ب) من املادة التاسعة منها أبنه( :متنح الدول االطراف املرأة حقاً
مساوايً حلق الرنجل رفيما يتعلق جبنسية اطفاهلا).

كذلك ساوى املشرع العراقي بني الرنجل واملرأة يف أتنثر نجنسيتها ابلزواج املختلط :رفسح القانون اجلديد اجملال أمام غري
العراقي من اكتساب اجلنسية العراقية ،إذا كانت زونجته عراقية بشرط االقامة ملدة مخس سنوات وهي مدة أقل من املدة املطلوبة
 نصت املادة ( )18من الدستور العراقي  .2005على انه (يعد عراقياًكل من ولد ألب عراقي أو ألم عراقية وينظم ذلك بقانون).


رفإهنا ال تفقد نجنسيتها العراقية مامل يثبت حتريراي ختليها
نصت املادة ( )12على انه (إذا تزونجت املرأة العراقية من غري عراقي واكتسبت نجنسية زونجها ّ
عن اجلنسية العراقية).
 نصت الفقرة الثانية من املادة الرابعة من هذا القانون على أنه (يعترب عراقياً من ولد يف العراق من أم عراقية وأب جمهول أو ال نجنسية له).

 الفقرة (ب) من املادة ( )9مبعاهدة األمم املتحدة لعام  .1979اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد املرأة ،اصبحت انرفذة يف عام .1981
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للتجنس العادي واليت حددها املشرع مبدة عشر سنوات رفضالً عن ذلك ان املشرع استخدم لفظ غري العراقية لتكون شاملة للعربية
واألنجنبية ومن غري العرب ،ذلك ان التشريع السابق استخدم اصطالح العريب والعربية للتميز بينهما وبني اصطالح األنجني أو
األنجنبية.

Mohammed Subhi KHALAF

املبحث الثاين :حق املرأة العراقية يف فرض اجلنسية العراقية.
إن عملية نقل اجلنسية إىل األوالد إّمنا تتم ابألساس عن طريق األب ،وأعين بذلك ان األب مينح اجلنسية املفروضة –
األصلية -على األوالد رفولد العراقي يعترب عراقي وهكذا وهذا ما درنجت عليه معظم التشريعات يف العامل.
أما األم رفإ ّن القاعدة العامة ،اهنا غري قادرة على نقل اجلنسية األصلية ورفرضها إىل األوالد ابلسوية مع األب ولكن
وابلنظر لالعتبارات االنسانية رفإ ّن التشريعات العربية قد قضت -بصورة عامة – إبمكانية األم على نقل نجنسيتها إىل األوالد ولكن
بصورة استثنائية وبناء على توارفر شروط معينة ينص عليها القانون و يفرضها يف لغرض احلصول على اجلنسية عن طريق حق الدم
املنحدر من األم( .العيسى)28 .p ،2007 ،
وقد يبقي احلال على ما هو عليه حىت نجاء التغري يف صدور قانون اجلنسية العراقية ومبقتضاه اصبح لألم احلق يف نقل
اجلنسية األصلية إىل األوالد ابلسوية مع األب ودون قيد أو شرط ولكن ليس بصورة مطلقة ان ذلك التغري مازال حمدوداً ويف
 3

تشريعات حمدودة وهنالك مبدأ دستوري أكد عليها لكن يف التشريع العادي مل يضمنها بشكل مطلق .

إذ نالحظ من خالل نص الفقرة الثانية من املادة ( )18من دستور مجهورية العراق لسنة ( ، )2005إذا منح رفيه حق
للطفل املولود من أم عراقية احلصول على اجلنسية العراقية األصلية وهنا املشرع عاجل حالة ما إذا كانت األم رفقط دون األب تتمتع
ابجلنسية العراقية البنها مبجرد امليالد ٍ
بناء على حق الدم املنحدر من األم وحدها ويشرتط ملنح اجلنسية العراقية للمولود من أم
عراقية شرطني:
 .1ان تتمتع األم ابجلنسية العراقية.

 .2انثبات نسب الطفل ألمه قانوانً من خالل زواج شرعي ورفق القانون.
كما وتبىن املشرع العراقي يف قانون اجلنسية العراقي رقم ( )26لسنة ( ،)2006النارفذ اجلنسية األصلية من خالل
االنتساب جلهة األب أو األم ابلتساوي من إذ املبدأ جند ان مبدأ املساواة قد حتقق بني اجلنسني.



وهذا على خالف ما نجاء يف قانون اجلنسية العراقية امللغى رقم ( )43لسنة ( )1963الذي نص يف الفقرة الثانية من
املادة الرابعة (يعترب عراقياً من ولد يف العراق من أم عراقية واب جمهول أو ال نجنسيه له) أي جيب ان يكون معزز حبق الدم واليت
الغيت بقانون ( )26لسنة ( )2006ومل ينص عليها ألنه اعترب حق الدم املنحدر من األم حقاً أساسياً وليس حقاً اثنوايً اذ ساوي
بني حق الدم عن طريق األم وحق الدم املتصل من األب يف ذات الدرنجة (املزوري ،2018 ،صفحة .)35
وبناءً على ذلك اضحت األم العراقية قادرة على نقل نجنسيتها إىل أوالدها بناء على حق الدم األصيل الطبيعي – ال
الثانوي -مساواة بني األنثنني دون متييز بسبب اجلنس أو اللون أو الدين.
ونرى من خالل بيان هذا النص نثبوت حقائق معربة عن احلقوق اليت جيب ان تتمتع هبا املرأة العراقية بصفتها أم مولودة
وذات نجنسية عراقية و ميكن اجيازها مبا أييت:
 للمزيد يف موقف التشريعات املقارنة ينظر املادة ( )7من قانون اجلنسية الرتكي رقم( )5901لسنة  2009إذ نصت على انه (يعترب تركي اجلنسية
ومنذ حلظة الوالدة كل من ولد من ام تركية واب انجني مبونجب عالقة خارنجة عن نطاق عقد الزواج) .كذلك القانون املغريب رقم ( )62-60لسنة
 2007إذ نص الفصل ( )6على انه (يعترب مغربياً الولد املولود من اب مغريب أو ام مغربية).
 اثنياً :يعد عراقياًكل من ولد ألب عراقي أو ألم عراقية و ينظم ذلك بقانون).
 الفقرة (أ) املادة ( )3من قانون اجلنسية رقم ( )26بسنة .)2006

 حتقيق املساواة بني الرنجل واملرأة حتقق من خالل من املادة الثالثة (أ) نص (يعترب عراقيا من ولد ألب عراقي أو ألم عراقية).
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 .3من أنجل تطبيق واعمال حمتوى وأساس نص املادة ( )3الفقرة (أ) البد من توارفر شرطني:
الشرط األول :إن تكون األم عراقية اجلنسية يصرف النظر عما إذا كانت نجنسيتها أصلية (مفروضة ألي حالة من حاالت
الفرض احملدد ابلقانون) ،أو مكتسبة ممنوحة (خمتارة ،طارئة).
الشرط الثاين :إ ّن تكون حالة الوالدة لألطفال انشئة عن عالقة شرعية ورفق قواعد االحوال الشخصية رفإ ّن مل تكن كذلك
أنتفى الشرط رغم ان النص مل يوضح ذلك لكن هذا ورفق القواعد العامة إذ الوالدة الشرعية قد تكون من زوج حامل جلنسية دولة
معينة أنجنبية أو ان الشخص عد م اجلنسية ال حيمل نجنسية دولة معينة.
إن األم العراقية قد ابت هلا اآلن احلق يف نقل نجنسيتها العراقية إىل أوالدها وان كان زونجها أنجنبياً أو عد م اجلنسية ،ولكن
بشرط ان تكون هذه األم قد ارتبطت بعقد زواج شرعي مت على ورفق الشروط الشرعية والقانونية املنصوص عليها يف قانون االحوال
الشخصية العراقي رقم  188لسنة (.)1959
وبناء على ما تقدم يتضح ان العالقة غري املشروعة اليت ترتبط هبا املرأة العراقية برنجل أنجني ،ال تثمر نسباً ،وال احلصول
على ا جلنسية ،وان القول خبالف ذلك ال يتعارض مع القانون رفحسب ،بل يتعارض مع النظام العام واآلداب العامةً .وان كل ما
يتعارض مع النظام العام ،رفإنّه يكون حمكوماً ابلبطالن على ورفق القواعد العامة املعمول هبا يف معظم القوانني ،بل اضحت هذه
القاعدة واحدة من املبادئ املعرورفة والشائعة يف القانون الدويل اخلاص .وان املناداة بعدم منح املرأة العراقية هذا احلق خورفاً من
الوالدات اليت قد تكون خارج العراق واليت قد ال تكون شرعية ليس هلا من األساس القانوين ما مينع ذلك ألن القانون أيخذ
ابلوالدات اليت تكون بطريقة مشروعة وغريها يستبعد من احقية منح اجلنسية عن طريق األم.
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 .2قدرة األم على نقل اجلنسية إىل األوالد ،حىت لو كان الزوج عد م اجلنسية ومل حيصل على اجلنسية ألي سبب من
األسباب أو كان حامل جلنسية دولة ورفقدها ألي سبب من أسباب الفقدان.

Volume: 4

 .1إن األم العراقية اصبحت قادرة على نقل نجنسيتها إىل اوالدها سواء حصلت الوالدة داخل العراق أم خارنجه (حممود،
 ،2009صفحة  ،)84وسواء كان الزوج من ذات اجلنسية أو أنجني ال يتمتع ابجلنسية العراقية هذا من مطلق النصوص القانونية
اليت انثبتت احلقوق الدستورية على مستوى الدستور أو النصوص يف التشريعات الفرعية.

Mohammed Subhi KHALAF

املبحث الثالث :حق املرأة يف اكتساب اجلنسية العراقية وفقدها واسرتدادها.
إ ن مساواة املرأة ابلرنجل يف منح اجلنسية امر أكدت عليه املعاهدات واالتفاقيات الدولية ،السيما اتفاقية (سيداو)  حماولة
لتحقيق قدر عايل من املساواة وهدف حنو حماولة حتقيق العدالة االنجتماعية و عدم تقويض احلقوق واالنتقاص منها حبسب نوع
اجلنس ونجعل املرأة يف موقف وجمال الضعف امام التشريعات والقوانني الوطنية وحىت الدولية وتغليب سلطة الرنجل.



املشرع العراقي حاول ان يضع ملسات للحقوق واملساواة يف التشريعات الدستورية منها والعادية إال انه مل يكن مورفق يف كثري
من املواضع اذ أتنثر هبذا االجتاه الذي يرنجح كفة الرنجل على الغالب اذ أعطى حرية االختيار للمرأة يف اكتساب نجنسية أخرى غري
اجلنسية الوطنية ابإلضارفة إىل نجنسيتها دون التنازل أو انجبارها للتخلي عن نجنسيتها العراقية على ان ال يتعارض ذلك مع
تشريعات البلد الذي اكتسبت نجنسية (الرضا ،2010 ،صفحة  ،)25وكما هلا يف احلرية يف طلب اكتساب نجنسية الزوج أو
ررفضها وأن ال تتأنثر بسحب نجنسية الزوج أو زواهلا أو رفقدها أبي شكل أخر ابعتبارها رفرد مستقل عن الزوج إال يف حاالت
استثنائية بينها القانون ،وكما اعطاها احلق يف املسائل التبعية من خالل اآلاثر اجلماعية اليت ترتبط مبوضوع ومسائل اجلنسية
ابكتساب اطفاهلا اجلنسية و احقية طلب اكتساب الزوج األنجني نجنسيتها العراقية ورفق شروط حددها قانون اجلنسية العراقية .هذا
ما يتم حتديد هذه املالمح واألرفكار واالجتاهات من خالل تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني خنصص األول منها لبيان مدى احقية
املرأة من اكتساب اجلنسية العراقية اما الثاين خيصص لبيان كيفية رفقدان اجلنسية أو مدى أتنثريها على حقوق املرأة .سواء كان
االرتباط بشكل مباشر يف حالة الفقد للجنسية أو اسرتدادها.

املطلب األول :مدى احقية املرأة يف اكتساب اجلنسية العراقية
إ ن مبدأ الزواج هو تشجيع واحلث على توحيد الروابط االسرية وحماولة االخذ مببدأ وحدة العائلة ،و يعد الزواج هو احد
أسباب هذه الروابط اليت تؤدي إىل تكوين االسرة الواحدة وارتباط مجيع العالقات االنجتماعية .منح اجلنسية العراقية املبنية على
أساس الزواج املختلط بني املرأة والرنجل اليت تعد من حاالت اكتساب اجلنسية العراقية وذلك جلمع العائلة بشكل موحد ،وتعترب
املساواة اليت نقصدها هي املساواة بني اجلنسني يف نقل اجلنسية إىل الزوج األنجني االخر وهي من املبادئ املهمة اليت تنادي الدول
لتحقيقها متاشيا مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق االنسان .خاصة الدول اليت حتكمها قوانني االحوال
الشخصية ، كوهنا تونجد حل للنزاع من خالل القواعد القانونية اليت تسند إىل القانون الوانجب التطبيق الذي يطبق يف مسائل
االحوال الشخصية سواء ما يتعلق ابلشروط املوضوعية والشكلية للزواج والقانون الوانجب التطبيق الذي حيكم الطالق والتفريق
(اطوابن ،2016 ،صفحة  ،)26هذه القوانني تعتمد على القانون الشخصي الذي ميكن حتديده ابلرنجوع إىل قوانينهم الشخصية
لتحديد االهلية القانونية .وذهبت اغلب قوانني اجلنسية القدمية و منها قوانني اجلنسية العراقية امللغية إىل منح الرنجل احلق يف نقل
 ألزمت الفقرة (ب) من املادة التاسعة ،منها الدول واالطراف املتعاقدة (إبعطاء حق للمرأة مسا ٍو للرنجل يف اكتساب نجنسية اطفاهلا أو االحتفاظ هبا
أو تغيريها وان ال يرتتب على زوانجها من انجني أو تغيري نجنسية الزوج ان تتغري نجنسيتها ،ان تصبح بال نجنسية أو تفرض عليها نجنسية الزوج).
 نصت املادة ( )6من دستور مجهورية مصر العربية لسنة ( 2019املعدل) على انه (اجلنسية حق ملن يولد ألب مصري أو ألم مصرية ،واالعرتاف
القانوين به ومنحه اوراقاً رمسية تثبت بياانته الشخصية ،حق يكفله القانون و ينظمه .وحيدد القانون شروط اكتساب اجلنسية.
 ينظر املادة( )2/1من اتفاقية  1957الصادرة عن اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يف  1957ودخلت حيز التنفيذ يف سنة .1958


املادة ( )11من قانون اجلنسية العراقية النارفذ رقم( )26لسنة  2006على انه (للمرأة غري العراقية املتزونجة من عراقي ان تكتسب اجلنسية العراقية

ابلشروط االتية :أ -تقد م طلب إىل الوزير ب -مضي مدة مخس سنوات على زوانجها واقامتها يف العراق ج -استمرار قيام الرابطة الزونجية حىت اتريخ
تقد م الطلب ويستثىن من ذلك من كانت مطلقة أو توىف عنها زونجها وكان هلا من مطلقها أو زونجها املتوىف ولد)

 لنفس اهلدف ينظر يف ذلك املادة ( )7من قانون اجلنسية املصرية رقم ( )26لسنة  1975املعدل ابلقانون رقم( )154لسنة  ،2004واملادة ( )8من
قانون اجلنسية االردنية رقم ( )6لسنة .1954
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إن اعتبار زواج املرأة األنجنبية من الزوج الوطين أساسا ملنحها نجنسية الزوج بناء على طلبها ووضع شروط قانونية اخف من
الشروط اليت اونجبها القانون يف حالة انعدام الرابطة الزونجية مع الزوج إال يف احلاالت االستثنائية (. p، 2014،Carrera
 .)20وتكريس هلذا املبدأ يف قانون اجلنسية العراقية النارفذ رقم( )26لسنة  2006تضمن حق يعطي املرأة العراقية املتزونجة من
أنجني منح اجلنسية مع بعض الشروط وموارفقة اجلهات املختصة ورفق شروط معينة واستمرار الرابطة الزونجية بينهما .وعلى هذا
النحو أعطى املشرع للمرأة ما للرنجل من حق يف اكتساب اجلنسية .لكن هنالك حاالت التمايز اليت حصلت وما رارفقها من
أشكاليات قانونية خبصوص شرط االقامة والشروط األخرى اليت وضعا املشرع.
املطلب الثاين :حق املرأة يف التنازل عن اجلنسية العراقية واسرتدادها
إذا كان الزواج املختلط يعد سبباً من أسباب اكتساب اجلنسية رفإنّه يكون ايضاً سبباً من أسباب رفقداهنا .إذ نصت املادة

( ))12من قانون اجلنسية على هذه احلالة واليت نجاء رفيها:

رفإهنا ال تفقد نجنسيتها العراقية مامل تعلن حتريرايً ختليها
((إذا تزونجت املرأة العراقية من غري العراقي واكتسبت نجنسية زونجهاّ ،
عن اجلنسية العراقية)) .واستناداً ألحكام هذه املادة رفإ ّن املرأة العراقية املتزونجة من أنجني ال تفقد نجنسيتها إال إذا توارفرت الشروط
اآلتية:
الشرط األول :إن تكون الزونجة متمتعة ابجلنسية العراقية عند انعقاد زوانجها ،سواء كانت نجنسيتها أصلية أم مكتسبة.
الشرط الثاين :إن تتزوج املرأة العراقية من غري العراقي سواء كان عربياً أم أنجنبياً وان يكون عقد الزواج صحيحاً طبقاً لقانون
األحوال الشخصية العراقي رقم ( )188لسنة ( )1959املعدل.
الشرط الثالث :ان تكتسب املرأة العراقية نجنسية زونجها غري العراقي رفعالً ،ذلك ملنعها يف الوقوع يف حالة انعدام اجلنسية
واحرتاماً ألرادهتا.
الشرط الرابع :ان تعلن املرأة العراقية عن رغبتها بتقد م طلب حتريري بتخليها عن نجنسيتها العراقية ،ومل حيدد املشرع مدة
معينة لتقد م هذا الطلب التحريري ،إذ حيق هلا أن تتخلى عن نجنسيتها العراقية يف أي وقت تشاء وهذا االجتاه ينسجم مع االجتاه
العاملي.
 إذ نجاء يف اإلعالن العاملي لعام ( )1967يف املادة اخلامسة) منه والذي صدر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعدماملساس جبنسية الزونجة واحرتام رغبتها ،كمحاولة للقضاء على التمييز بني الرنجل واملرأة (الكردي ،2005 ،صفحة .)54
 ينظر املادة( )2/1من اتفاقية  1957الصادرة عن اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يف  1957و دخلت حيز التنفيذ يف سنة .1958

 اوضحت املادة ( )7من قانون اجلنسية العراقية رقم( )26لسنة  2006بنصها على انه(للوزير ان يقبل جتنس غري العراقي املتزوج من امرأة عراقية
اجلنسية إذا توارفرت رفيه شروط املادة( ) 6من هذا القانون .على ان ال تقل مدة االقامة املنصوص عليها يف الفقرة(ج) من البند(اوال) من املادة( )6من
هذا القانون عن مخس سنوات مع بقاء الرابطة الزونجية)

 املادة ( )12قانون اجلنسية العراقي النارفذ رقم ( )26لسنة (.)2006
 املادة ( )5من االعالن العاملي لعام ( )1996الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
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سواء يف البقاء على نجنسيتها أو تتخلى عنها و االندماج مع نجنسية الزوج.
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اجلنسية دون ان يكون للزونجة(املرأة) هذه املكنة .إال أ ّن هذا القيد رغم متسك الكثري من الدول نجرت عليه تغيريات ألنه مل يعد
يواكب التطورات اليت حدنثت على مستوى املوانثيق واملعاهدات الدولية ،ابرزها اتفاقية  1957بشأن نجنسية املرأة املتزونجة واليت
رفرضت واونجبت على احقية املرأة يف نقل اجلنسية واستقالليتها وحسب نجنسية املرأة املتزونجة و اعطائها احلرية يف اختيار اجلنسية

Mohammed Subhi KHALAF

أما يف حالة الفقد ابلتبعية –رفقد اجلنسية ابلتبعية -يقصد بفقد اجلنسية ابلتبعية ،ان رفقدان الشخص جلنسيته ال يقتصر
أنثره عليه رفحسب وإمنا يشمل أرفراد عائلته من اوالده وزونجه إذ يفقدون نجنسيتهم ابلتبعية ايضا (العجال ،٢٠٠١ ،صفحة .)21
ان رفقد الزونجة جلنسيتها تبعاً لفقد زونجها اجلنسية يف غالبية التشريعات يكاد ان يكون حمدوداً وذلك أتنثراً ابالتفاقيات
الدولية اليت تنادي حبقوق املرأة واستقالهلا عن نجنسية زونجها (احلسون ،1981 ،صفحة  ،)43إذ ال تفقدها إال يف حالة واحدة
إذا ابطلت معاملة جتنس زونجها بسبب الغش والتزوير ،رفتفقد املرأة بذلك نجنسيتها تبعاً لزونجها ورفقاً للمادة ( ))15من قانون
اجلنسية العراقي النارفذ رقم ( )26لسنة (( ) 2006للوزير سحب اجلنسية العراقية من غري العراقي اليت اكتسبها إذا انثبت قيامه أو
حاول القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسالمتها أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقد م الطلب إنثر صدور
حكم قضائي حبقه مكتسب لدرنجة البتات).
وطبقاً ألحكام القانون العراقي رفإ ّن الزونجة ال تتأنثر لفقد نجنسية زونجها سواء كان الفقد إرادايً أم غري إرادي ،بل ان
املشرع العراقي ذهب إىل ابعد من ذلك وقرر عدم رفقد املرأة العراقية جلنسيتها بسبب زوانجها واكتساهبا جلنسية زونجها إال اذ اعلنت
حتريرايً ختليها عن اجلنسية العراقية.



رفإ ّن رفقد اجلنسية ورفقاً ألحكام قانون اجلنسية العراقية النارفذ يقتصر على األوالد القاصرين الذين مل يبلغوا سن الرشد
الذين يكونون اتبعني لألب (املطريي ،2016 ،صفحة  ،)11إذ إ ّن رفقدان األم جلنسيتها ال يشمل زوال اجلنسية العراقية عن
اوالدها الصغار تبعاً هلا (اهلداوي ،1994 ،صفحة  ،)51هذا كان ابلنسبة لفقد اجلنسية إرادايً ونجرباً أو تبعياً.
اما ابلنسبة حلالة اسرتداد املرأة جلنسيتها العراقية اليت رفقدهتا بسبب اكتساهبا زونجها األنجني نصت املادة ( )13من
قانون اجلنسية العراقي النارفذ واليت نجاء رفيها إذا ختلت املرأة عن نجنسيتها العراقية ورفقاً إلحكام البند اثلثاً من املادة ( )10من هذا
القانون حق هلا ان تسرتد نجنسيتها ابلشروط اآلتية:
الشرط األول :ان تفقد املرأة نجنسيتها العراقية رفعالً وذلك بسبب ختليها حتريرايً عن هذه اجلنسية واكتساهبا نجنسية زونجها
األنجني.
الشرط الثاين :ان يكتسب زونجها األنجني اجلنسية العراقية أو ان تتزوج من شخص يتمتع ابجلنسية العراقية.
الشرط الثالث :ان تنتهي العالقة الزونجية بينها وبني زونجها األنجني ابالحنالل بورفاته أو بطالقها أو بفسخ عقد الزواج ،رفإذا
رفإهنا ال تستطيع الرنجوع إىل نجنسيتها.
مل تنتهي احلالة الزونجية هلذه األسباب ّ
الشرط الرابع :ان تقدم طلب حتريرايً إىل وزير الداخلية تفصح رفيه عن رغبتها يف اسرتداد نجنسيتها ،ومل يشرتط املشرع
العراقي يف احلالة األوىل املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة ( )13ونجود املرأة يف العراق ،يف حني انه اشرتط صراحة ونجودها
يف العراق عند تقد م طلب االسرتداد يف حالة إهناء العالقة الزونجية يف الفقرة الثانية من املادة ( )13من هذا القانون بسبب ورفاة
زونجها عنها أو الطالق أو رفسخ عقد الزواج .يتضح أنه ال ونجود للسلطة التقديرية لوزير الداخلية يف امكانية ررفض الطلب ،ومل
حتدد مدة زمنية معينة لغرض التأكد من صالحيتها السرتداد اجلنسية من عدمها وامنا جمرد ايداع الطلب يكفي لالسرتداد ،ويفضل
ترك
 املادة ( )15من قانون اجلنسية العراقي النارفذ رقم ( )26لسنة (.)2006
 املادة ( )13من قانون اجلنسية العراقية.

 البند الثالث املادة ( )10من قانون اجلنسية العراقية.
 املادة (/ 13اثنيا) من قانون اجلنسية العراقي النارفذ .نصت على انه(اذا توىف عنها زونجها أو طلقها أو رفسخ عقد الزواج ،ترنجع اليها اجلنسية من
اتريخ تقدميها طلبا بذلك .على ان تكون مونجودة يف العراق عند تقدميها الطلب)
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اخلامتـ ـ ــة:

أوالً :النتائـ ـ ــج:
 .1ان احلقوق العامة واخلاصة للشخص ترد يف الدستور إذ أ ّكد دستور مجهورية العراق لسنة ( )2005مبادته الثامنة
عشر على حتديد حق نثبوت اجلنسية للمولود من أم عراقية وعدَّه حقا أصيال وليست اثنوايً ومساواهتا ابلرنجل تسوية كاملة
يف نقل اجلنسية ٍ
بناء على حق الدم األصيل إىل أوالدها.
 .2أونجب الدستور العراقي لسنة  2005على املشرع وضع قانون نجديد للجنسية العراقية يكفل املساواة بني املرأة والرنجل
ضمن بنود قانون اجلنسية
 .3تبني ان املشرع العراقي حاول األخذ ابالجتاهات اجلديدة يف قانون اجلنسية العراقية رقم ( )26لسنة ( )2006من
خالل التأكيد على حق املرأة العراقية يف احلصول على اجلنسية بصورة ذاتية وتكون مستقلة وحرة يف اختيار نجنسيتها
واكساهبا ألوالدها واكتساهبا ورفقدها.
 .4يتضح من إذايت قانون اجلنسية العراقية رقم ( )26لسنة ( )2006ان األساس الدستوري يستند إىل قانون إدارة
الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية وابلذات يف الفقرتني (أ ،ب) من املادة الثالثة والثالنثني منه ،إذ إ ّن األساس ابالستناد اليه
حمل نظر كون ان القانون ،أي قانون اجلنسية العراقية صدر يف سنة ( )2006والدستور العراقي كان انرفذ منذ سنة
( )2005عليه كان يتونجب على املشرع مراعاة الدقة والصياغة وحسب التسلسل التشريعي.
اثنياً :التوصيات:
 .1يستونجب انعقاد اتفاقية عربية شاملة تؤسس لتحقيق مستوى عادل حلقوق املرأة العربية عامة والعراقية خاصة ومساواهتا
مع احلقوق اليت منحت للرنجل دون االكتفاء ابملساواة الصورية غري احلقيقية.

 .2يتونجب على املشرع العراقي إلغاء أشكال التمييز بني املرأة والرنجل يف مواد اجلنسية والتقيد ابملبادئ العامة و املوانثيق
واملعاهدات الدولية والتزاماً ابملبدأ العام.
 .3الغاء نص املادة ( )4من قانون اجلنسية العراقية رقم( )26لسنة  2006النارفذ لعدم ونجود ما يربر النص عليها
ويتعارض مع النص الدستوري واألخذ بنص املادة ( )3من قانون اجلنسية العراقية اليت تعترب مبدأ وضابط للمساواة بني
الرنجل واملرأة.
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لكل عمل البد من نتائج ومقرتحات تبني أهم خالصة األرفكار الواردة يف البحث العلمي ،عليه سنربز أهم النتائج و
بعدها أهم التوصيات اليت مت التوصل إليها وكما أييت:

Mohammed Subhi KHALAF
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