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 مدخل تعريفي بموضوع البحث: .1

جولػداق مػف لججونتػقت لألـ  يعد مػح  لجنحيػيع ى ػس سيػقس لػؽ لجػدـ لجمحلػدر مػف
لجلديثع حيبيًق في جشريعقت لجدوؿ لجعربيع، ويمثؿ جرييخًق جمبدس اقـ مف لجمبقدئ لجققحوحيع 

ي لججصػرفقت لجققحوحيػع ومػق ولجمجبحقة لديثًق ولجمجمثؿ في لؽ لجميقولة بيف لجرنؿ ولجمرسة ف
ججرجب ى يه مف حجقئج وآثقر في لجمنقالت لجققحوحيػع اقفػع، وممػق ال شػؾ فيػه لف مو ػوع 

لججشػريعقت لججػي جبحػت اػذل لأليػقس مػد ليػمت سمراػق ، لجنحييع سلػد ساػـ اػذل لجمنػقالت
في لىجبقر لجنحييع لججي جمح  وفقًق جتذل لأليقس اي نحيػيع سصػ يع وجضػرض لامػًق بقػوة 

لألب  فػي جيػقويه مػل لجػدـ لجمحلػدر مػفلألـ  لجققحوف لىجرلفًق محتػق بقػوة لجػدـ لجمحلػدر مػف
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، امػػق اػػو لجلػػقؿ بقجحيػػبع جقػػقحوف لجنحيػػيع (1)ف ػػبل ىػػف دولىػػي ةحيػػقحيع جػػبعض لجلػػقالت
، ومقحوف لجنحيػيع ٠٢1٢جيحع  ٣٣لجمعدؿ بقجمريـو رمـ  1٧٤١( جيحع ٤لججوحيي رمـ )

 ومػػػقحوف، ٠٢٢٣جيػػػحع  ٢1٢٣ولجمعػػػدؿ بػػػقألمر رمػػػـ  1٧٥٢( جيػػػحع ٥٢لجنزلئػػػرق رمػػػـ )
واذجؾ لألمر حضيه بقػقحوف لجنحيػيع لججراػي رمػـ ٠٢٢٤( جيحع ٤٠لجنحييع لجمغربي رمـ )

سمق بقجحيبع جمومؼ لجققحوف لجعرلمي، يبدو سف لجمشرع مد ومل في ، ٠٢٢٧( جيحع ٧٣٢1)
ىحػدمق نػق  ٠٢٢٤( جيػحع ٠٤جحقمض ال مبرر جه في مقحوف لجنحييع لجعرلمي لجحقفػذ رمػـ )

بحص ىقـ في لجمقدة لجثقجثع مف لجققحوف لجمذاور بضرض لجنحيػيع لألصػ يع لجعرلميػع وبقػوة 
سـ ىرلميع، ثـ ىقد لجمشرع وحص في لجمػقدة لجرلبعػع سو  لجققحوف ى س اؿ مف يوجد مف سب

ج مف لجقػقحوف ى ػي لػؽ لاجيػقب لجنحيػيع لجعرلميػع جاػؿ مػف وجػد مػف سـ ىرلميػع فػي لجخػقر 
سف ةطػبلؽ ، ال نحيػيع جػه بعػد ب ولػه جيػف لجرشػد وجقديمػه ط بػًق بػذجؾسو  مف سب منتػوؿ

حػػص لجمػػقدة لجثقجثػػع مػػف مػػقحوف لجنحيػػيع يجحػػقفس مػػل لججخصػػيص لجػػولرد فػػي لجمػػقدة لجرلبعػػع 
محػػػه واػػػذل جحػػػقمض ول ػػػ  ومػػػل فيػػػه لجمشػػػرع لجعرلمػػػي، ليػػػث لف حػػػص لجقػػػقحوف بصػػػيغجه 

بخصػػػوص حػػػوع لجنحيػػػيع لججػػػي يػػػجـ محلتػػػق وفقػػػًق جتػػػذل لجلقجيػػػع يثيػػػر لجعديػػػد مػػػف لأليػػػئ ع 
لأليػػقسه اػػؿ نحيػػيع لصػػ يع سـ ماجيػػبعه يػػيجحقوؿ اػػذل لجبلػػث بقججضصػػيؿ ولججل يػػؿ اػػذل 
لإلشػػػاقجيع لجققحوحيػػػع ويػػػبؿ ل تػػػق وذجػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ لجمققرحػػػع بمومػػػؼ لججشػػػريعقت لألخػػػر  

مػػػدلر مبقلػػػث  ولجمجمث ػػػع لججراػػػي ولجيػػػعودق ولجمغربػػػي ولججوحيػػػي ولجنزلئػػػرق جبقىػػػق ى ػػػس
 لجدرليع.

 مشكمة البحث: .2

 جامف مشا ع لجبلث لجرئيييع فػي  ػبقبيع مومػؼ لجمشػرع لجعرلمػي بخصػوص دور
بيػػبب لججحػػقمض بػػيف حػػص لجمػػقدة )لجثقجثػػع( مػػف مػػقحوف  فػػي مػػح  لجنحيػػيع لجعرلميػػعلألـ 

ولجمقدة )لجرلبعع( محه، واذل مق ي قػي بظبلجػه ى ػس  ٠٢٢٤جيحع  ٠٤لجنحييع لجعرلميع رمـ 
مصػير بعػض لألطضػػقؿ لجػذيف يوجػدوف مػػف سمتػقت ىرلميػػقت فػي ظػروؼ معيحػػع امػق يػػيجـ 

                                                           

 ادث ؾشطاذب ؼزغ اذذساعة.عيتس تفقيد رذث باذتذريد ؾاذؾشح اذصةاسض خالخ شب (1)
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لي ػػػقله فػػػي لجضقػػػرة لجرلبعػػػع مػػػف اػػػذل لجمقدمػػػع، ولجغريػػػب فػػػي لألمػػػر لف لججعػػػديؿ لجمقجػػػرح 
ج مػػقدة لجرلبعػػع مػػف لجقػػقحوف لجػػذق نػػق  بػػه مشػػروع مػػقحوف لججعػػديؿ لألوؿ جقػػقحوف لجنحيػػيع 

آلمػػقؿ، ليػػث لف لججعػػديؿ لاجضػػس بقيػػجبدلؿ ا مػػع )لب نػػق  مخيبػػًق ج ٠٢1٧لجعرلمػػي جيػػحع 
منتػػوؿ( ب )لب ال نحيػػيع جػػه(، برسيحػػق لجمجول ػػل لف اقحػػت لأليػػبقب لجمونبػػع جصػػيقلع 
اذل لجمقدة ةحيقحيع جمحل لجلقالت لاللجمقجيع الحعػدلـ لجنحيػيع بػقجوالدة مػف لـ ىرلميػع ولب 

فقحػه اػقف مػف  -بعد برسيحػق واػذل خيػقر ميػج -ال نحيػيع جػه فػي خػقرج لجعػرلؽ سو  منتوؿ
لالوجػػس ى ػػس لجمشػػرع ىػػدـ ىطػػؼ لقجػػع لجػػوالدة مػػف لب ال نحيػػيع ى ػػس لقجػػع لب ليػػر 

لجمشػػػػرع جػػػػـ يػػػػزؿ لقجػػػػع فػػػػ ف  ى يػػػػه، ىرلمػػػػي سق بمعحػػػػي لب يلمػػػػؿ نحيػػػػيع دوجػػػػع سخػػػػر 
لججعػػػقرض ولججحػػػقمض بػػػيف حػػػص لجمػػػقدة لجثقجثػػػع مػػػف لجقػػػقحوف لججػػػي نػػػق ت مط قػػػع بضػػػرض 

لـ ىرلميػػع دوف جلديػػد باػػوف لجػػوالدة خػػقرج سو  يػػع بػػقجوالدة مػػف لبلجنحيػػيع لألصػػ يع لجعرلم
يلمؿ نحييع دوجع سو  منتوؿ لجنحييعسو  مع وـ لجنحييعلألب  اوفسو  دلخ هسو  لجعرلؽ

سخر  ثـ يأجي ويحص في لجمقدة لجرلبعػع ى ػس مػح  لػؽ لالاجيػقب ج نحيػيع لجعرلميػع جمػف 
ال نحيػػيع جػػهأ برسيحػػق اػػذل لجمػػقدة ال و س وجػػد فػػي لجخػػقرج مػػف لـ ىرلميػػع ولب ليػػر ىرلمػػي

لف لأليػػقس لجػػذق لىجمػػد ى يػػه لجمشػػرع لجعرلمػػي بقجميػػقولة بػػيف  اليػػيمقدلىػػي جتػػق سيقيػػق 
لجرنػػػؿ ولجمػػػرسة اػػػو سيػػػقس ديػػػجورق ال ييػػػجونب اػػػذل لججحػػػقمض فينػػػب لجعمػػػؿ بػػػه ى ػػػس 

 جلديد.سو  لطبلمه دوف جمييز
 فرضية البحث: .3

ي بقىجمػػػقد مبػػػدس لجميػػػقولة بػػػيف لجرنػػػؿ يضجػػػرض لجبقلػػػث لف مومػػػؼ لجمشػػػرع لجعرلمػػػ
مخقجضػًق ج مبػدس لجديػجورق لجمحصػوص و  ولجمرسة فػي مػح  لجنحيػيع لجعرلميػع مػد نػق  محقوصػقً 

 ٠٢٢٣/ سوال، وثقحيػػػق( مػػػف ديػػػجور نمتوريػػػع لجعػػػرلؽ لجػػػدلئـ جيػػػحع 1٦ى يػػػه فػػػي لجمػػػقدة )
لجقق ػي  ٠٢٢٤جيػحع  ٠٤( مف مػقحوف لجنحيػيع لجعرلميػع رمػـ ١ولجمؤاد ى يه في لجمقدة )

جولداق اقفيق بضرض لجنحييع لالص يع لجعرلميع بغض لألـ  بقىجبقر لؽ لجدـ لجمحلدر مف
اوف ولمعع لجػوالدة فػي لجعػرلؽ لـ سو  منتوال،سو  اوحه مع ومقسو لألب  لجحظر ىف نحييع

لجضر ػػيع لأليقيػػيع لججػػي يبحػػس ى يتػػق اػػذل لجبلػػث جقػػـو ى ػػس سيػػقس فػػ ف  خقرنتػػق، ى يػػه
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 اػو جخصػيصو  مقحوحي مف ورل  جشريل حص لجمػقدة لجرلبعػع مػف لجقػقحوف ىدـ ونود مبرر
جقييػػد ال ميػػوغ جػػه لذل مػػق لخػػذحق لجمبػػدس لجديػػجورق لجعػػقـ لجمحصػػوص ى يػػه فػػي لجمػػقدة سو 
 ( مف لجديجور لجعرلمي بحظر لالىجبقر.1٦)

 أهمية البحث وسبب اختياره: .4

ق ي ػػػع لجمق ػػػيع مػػػف بػػقجحظر ج ظػػػروؼ لججػػػي مػػػر بتػػق لجعػػػرلؽ مػػػؤخرل فػػػي لجيػػحولت لج
وجيػ ؿ لجمقػػقج يف لألنقحػب لجيتػق وليػػقب و  يػيطرة لجعصػقبقت لإلراقبيػع ى ػػس بعػض لجمػدف

زولج لجعرلميػػقت مػػف اػػؤال  لجمقػػقج يف ولحنػػقب لألطضػػقؿ  لجقػػقحوف، ليػػث لفػػرزت اػػذل لجلقجػػع
دولئػػػر لأللػػػولؿ لجمدحيػػػع فػػػي جوثيػػػؽ ىقػػػود و  مػػػحتـ فػػػي ظػػػؿ ليػػػقب دور لجملػػػقاـ لجريػػػميع

يـ ةنرل لت جينيؿ اؤال  لجمولجيػد ريػميق، لألمػر لجػذق نعػؿ فػرض لجنحيػيع جحظو  لجزولج
لالصػ يع لجعرلميػع ى ػػس اػؤال  لألطضػػقؿ بعػد جلريػر اػػذل لجمػدف وىودجتػػق جيػيطرة لجلاومػػع 
لجمرازيع ولدلرجتق لمرل مشاوؾ فيه جيببيفه سوالاق او منتوجيع حيػب آبػق  اػؤال  لجمولجيػد 

يف لجػػذيف جقػػول لػػجضتـ فػػي لجعػػرلؽ مػػف نػػرل  لجع ميػػقت بػػقجحظر جاػػوف معظمتػػـ مػػف لجمقػػقج 
سو  مػػف لجػػذيف لػػقدرول لألرل ػػي لجعرلميػػع اربػػق بعػػد لحجتػػق  لجعم يػػقت لجقجقجيػػعسو  لجعيػػاريع

لثحق اػػػق، لمػػػق لجيػػػبب لجثػػػقحي ولألاػػػـ فػػػيامف فػػػي صػػػعوبع لثبػػػقت اػػػوف ولمعػػػع لجػػػوالدة مػػػد 
طقت لجمخجصػػع لججػػي لصػػ ت فػػي لجعػػرلؽ بيػػبب ىػػدـ جيػػنيؿ لجولمعػػع ريػػميق جػػد  لجيػػ 

يتوجع جحقؿ لجمققج يف آحذلؾ مػل و  لقبت لثحق  ييطرة لجمنقميل لإلراقبيع ى س اذل لجمدف
ىولئ تـ بيف لجعرلؽ وبعض لجدوؿ لجمنقورة بيبب لحعػدلـ لجيػيطرة ى ػس لجمحقفػذ لجلدوديػع 

 .في ج ؾ لجضجرة

ؼ مػف مصػير لجمئػقت ال وبػؿ مػف لجملجمػؿ لالالفػ ف  جأيييق ى س مػق جقػدـ ذاػرل،
لألطضقؿ بقت منتػوال بيػبب ىػدـ ةماقحيػع فػرض لجنحيػيع لالصػ يع ى ػيتـ ليػجحقدل ج مػقدة 

ومػػوىتـ فػػي ةجػػس  واػػذل مػػق يػػؤدق ٠٢٢٤جيػػحع  ٠٤( مػػف مػػقحوف لجنحيػػيع لجعرلمػػي رمػػـ ١)
بقجحظر جمنتوجيع حيػب  -دولمع لحعدلـ لجنحييع ومق يجبعتق مف لججبعقت لجققحوحيع لجي بيع 

لتـ يػػف لجرشػػد وجقػػديـ ط بػػقت الاجيػػقب لجنحيػػيع لجعرلميػػع بقاليػػجحقد جلػػيف ب ػػو  -لبػػقئتـ 
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لجثغػػرة ةجػػس  ولجيػػبب فػػي ذجػػؾ يعػػود، ( مػػف مػػقحوف لجنحيػػيع لجمشػػقر لجيػػه سىػػبلل٢ج مػػقدة )
 ٠٤لجققحوحيػػع لججػػي ومػػل بتػػق لجمشػػرع لجعرلمػػي ىحػػد جشػػريعه جقػػقحوف لجنحيػػيع لجعرلميػػع رمػػـ 

مػع اػذل لجبلػث، ومػف احػق نػق ت ساميػع وبقجشاؿ لجذق جػـ جو ػيله فػي مقد٠٢٢٤جيحع 
اػػذل لجبلػػث ويػػبب لخجيػػقرل مػػف لنػػؿ جيػػ يط لج ػػو  ى ػػس لقجػػع بقجػػت لمػػرل ولمعػػًق فر ػػجه 
لاللػػػدلث لألخيػػػرة، مػػػف لنػػػؿ لجومػػػوؼ ى ػػػس ماػػػقمف لجخ ػػػؿ ولمجػػػرلح مػػػق يعجقػػػد بقحػػػه اضيػػػؿ 

 جمعقجنع مق جـ ذارل.
 منهجية البحث: .5

 لجوصػػوؿؿ لجػػذق يجػػوخس محػػه مػػف سنػػؿ لإللقطػػع لجشػػقم ع بمو ػػوع لجبلػػث بقجشػػا
جحجػػػقئج ومقجرلػػػقت يػػػ يمع مبحيػػػع ى ػػػس لاليػػػجقرل  ولججل يػػػؿ ولاليػػػجحجقج لجصػػػلي ، لرجػػػأ  
لجبقلػػػث لجبػػػقع لجمػػػحتج لججل ي ػػػي لجمقػػػقرف مػػػف خػػػبلؿ لاليػػػجعقحع بقػػػولحيف ىػػػدة ب ػػػدلف ذلت 
سحظمػػػػع جشػػػػريعيع مخج ضػػػػع مثػػػػؿ مػػػػقحوف لجنحيػػػػيع لججوحيػػػػي ولجنزلئػػػػرق ولجمغربػػػػي ولججراػػػػي 

ودق ومققرحجتػػػق بمومػػػؼ لجقػػػقحوف لجعرلمػػػي مػػػف خػػػبلؿ لخ ػػػقىتق ج جل يػػػؿ ولجمحقمشػػػع ولجيػػػع
لجميجضي ػػػع ولجخػػػروج بمنموىػػػع مػػػف لجحجػػػقئج ولجمقجرلػػػقت لجمرنػػػوة مػػػف ورل  لنػػػرل  اػػػذل 

 لجدرليع لجبلثيع.
 هيكمية البحث: .6

لإلطػػػقر لجتيا ػػػي جتػػػذل لجبلػػػث يػػػوؼ يرجاػػػز ى ػػػس مبلثػػػيف رئييػػػيفه واػػػؿ مبلػػػث 
مط بػػػػيف. لجمبلػػػػث لألوؿ ييخصػػػػػص ججل يػػػػؿ ودرليػػػػع لالجنقاػػػػػقت ةجػػػػػس  بػػػػدورل يػػػػيجضرع

اأيػػػقس جضػػػرض لجنحيػػػيع لألـ  لججشػػػريعيع ولجضقتيػػػع لػػػوؿ لىجبػػػقر لػػػؽ لجػػػدـ لجمحلػػػدر مػػػف
لالص يع بقجحيب ولجوالدة ومف خبلؿ مط بيفه لجمط ب لألوؿ يوؼ ييجقرس ويل ؿ مومؼ 

ؿ وجضصػػيؿ مومػػؼ لجقػػولحيف لجمققرحػػع فػػي لػػيف لف لجمط ػػب لجثػػقحي يػػوؼ يخصػػص ججل يػػ
فػي لجمبلػث لجثػقحي يػيجـ ليػجعرلض وجل يػؿ لالجنػقل لجضقتػي ولججشػريعي ، لجمشرع لجعرلمػي

سيقيػًق الاجيػقب لجنحيػيع اللقػق بعػد لجمػيبلد لألـ  لجقق ي بقىجبقر لؽ لجدـ لجمحلدر مف
وذجؾ في مط بيف يخصص لوالاق جدرليع مومؼ لجقولحيف لجمققرحع مف اذل لالجنقل لجضقتي 
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ريعي، لمػػػق حصػػػيب لجقػػػقحوف لجعرلمػػػي مػػػف اػػػذل لججل يػػػؿ ولجدرليػػػع فيػػػوؼ ياػػػوف فػػػي ولججشػػػ
سخيػػػرل، يػػػحخججـ بلثحػػػق اػػػذل بمنموىػػػع مػػػف لجحجػػػقئج ، لجمط ػػػب لجثػػػقحي مػػػف لجمبلػػػث لجثػػػقحي

ولجمقجرلقت لججي يأمػؿ لجبقلػث لف جاػوف اضي ػع بجرصػيف مومػؼ لجقػقحوف لجعرلمػي فػي اػذل 
 لجخصوص. 

 املثحث األول
 كأساس لفرض اجلنسية األصليةاألم  ر هنحق الدم املنحد

مػػػػف لجول ػػػػ  فقتػػػػًق ومقحوحػػػػًق لف لجنحيػػػػيع لألصػػػػ يع اػػػػي ج ػػػػؾ لججػػػػي جضػػػػرض ى ػػػػس 
لجشػػخص فػػورًل جلظػػع والدجػػه وبلاػػـ لجقػػقحوف وجػػو ثبػػت لجػػدجيؿ ى يتػػق بولمعػػع اللقػػع، وجتػػذل 

 ،(1)لجنحيػػيع لجمضرو ػػعسو  لجيػػبب يػػجـ جيػػميجتق مػػف مبػػؿ بعػػض لجضقتػػق  بنحيػػيع لجمػػيبلد
بقأللر  جيجحد ى س سلد لأليس لججقجيع: لػؽ لجػدـ، لػؽ لإلم ػيـ ولػؽ لجػدـ سو  واي جقوـ

فػ ف  ى س مدر جع ػؽ لألمػر بحطػقؽ بلثحػق لجػذق يػدور لػوؿ لػؽ لجػدـ،، (٠)لجمعزز بقإلم يـ
مػػولحيف وجشػػريعقت لجػػدوؿ مػػد جبقيحػػت فػػي مولمضتػػق بخصػػوص مصػػدر لجػػدـ لجػػذق يعجػػد بػػه 

لجدـ لجمحلدر مف لألبه لـ لجمحلػدر مػف لالـه لـ لجػدـ  جضرض لجنحييع لألص يعه اؿ او
ولألـ معػػقه مولمػػؼ لجقػػولحيف بخصػػوص اػػذل لألمػػر جػػأثرت بقجنػػقايف لألب  لجمحلػػدر مػػف

 مخج ضػػيفه لالجنػػقل لجقػػديـ لجػػذق اػػقف يعجػػرؼ جػػبلب ولػػدل بلػػؽ حقػػؿ لجنحيػػيع جؤلبحػػق  دوف
ليػر لف ، جنحيػيع جؤلبحػق اػو لأليػقس فػي حقػؿ للألب  بقىجبقر لف لجدـ لجمحلدر مػفلألـ 

بجعقمػػػػب لجػػػػزمف وجطػػػػور حظػػػػرة لجقػػػػولحيف ولججشػػػػريعقت جمبػػػػدس لجميػػػػقولة بػػػػيف لجرنػػػػؿ ولجمػػػػرسة 
لحيػنقمق مػػل لالجضقميػقت ولجمولثيػػؽ لجدوجيػع لججػػي ريػػخت مبػدس لحتػػق  نميػل سشػػاقؿ لججمييػػز 
 ػػػد لجمػػػرسة، ظتػػػر لالجنػػػقل لجلػػػديث لجقق ػػػي بػػػقالىجرلؼ بلػػػؽ لجمػػػرسة فػػػي حقػػػؿ نحيػػػيجتق 

لججشريعقت لججػي جبحػت اػذل لالجنػقل ف ف  مل ذجؾ، (١)حقئتق ى س مدـ لجميقولة مل لجرنؿألب
                                                           

دفيظة اذغيذ دذاد، اذصؿجض في اذجعغيية ؾششجيض ااجاظيب، شعؾيؿساح اذذربيي اذذةؿبيية، بييشؾح،  (1)

 .33، ؿ2004

 ؾشا تريؽا شط ففذاح. 33اذصقذس ظفغػ أعالغ، ؿ (2)

 : دغيط اذؽيذاؾ ، اذجعغيية ؾادحاشؽيا فيي اذةياظؿض ااسدظيي، داس شجيذرؾ  ذرعؾيش ؾاذتؿص ي ،اظظش (3)

 =: عييأيذ  ؿعييب اذبغييتاظي، ةؽييحاذية ؾ فييا اظظييشؾفييي ظفييظ اذصأعيي  أ نييا  51، ؿ1334عصرييط، 
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مػد جبقيحػت فيمػق بيحتػق بخصػػوص سيػقس لالىجػرلؼ بتػذل لجلػػؽ ج مػرسة، فمحتػق مػف لىجرفػػت 
بتػذل لجلػػؽ ليمقحػػق محتػق بقجميػػقولة لجاقم ػػع بػيف لجرنػػؿ ولجمػػرسة فػي لجلقػػوؽ وبقججػػقجي سصػػب  

مف ليث موة فرض لجنحيػيع لألب  ميقويق جمقمق ج دـ لجمحلدر مف لألـ لجدـ لجمحلدر مف
لألص يع، ومحتق مف لىجرفػت بتػذل لجلػؽ جقػديرل محتػق جبلىجبػقرلت لإلحيػقحيع بليػث ال يعػد 

اقفيػػق جولػػدل جضػػرض لجنحيػػيع لالصػػ يع مػػقجـ يعػػزز بعولمػػؿ سخػػر  لألـ  لجػػدـ لجمحلػػدر مػػف
ي اػػذل لجلػػؽ مػػف مبػػؿ بعػػض لجضقتػػق  ويػػملألب  لحعػػدلـ نحيػػيعسو  مجمث ػػع فػػي منتوجيػػع
يػػحجحقوؿ فػػي اػػذل لجمبلػػث وبأيػػ وب حصػػي جل ي ػػي مقػػقرف مولمػػؼ ، (1)بلػػؽ لجػػدـ لجثػػقحوق

اقفيػػػق جضػػػرض لجنحيػػػيع لألـ  لجقػػػولحيف لجمخج ضػػػع مػػػف مػػػد  لىجبػػػقر لػػػؽ لجػػػدـ لجمحلػػػدر مػػػف
لألص يع ى س سوالداػق لجصػغقر محػذ جلظػع لجػوالدة فػي مط بػيفه حخصػص لجمط ػب لألوؿ 

عرلض وجل يؿ حصوص لجقولحيف لجمققرحع، لمػق مومػؼ لجمشػرع لجعرلمػي فحخصػص جػه اليج
 فيلع ميجق ع بلد ذلجه في لجمط ب لجثقحي مف اذل لجمبلث.

 املطلة األول
 هوقف التشريعات املقارنة

لألـ  ُيعد لجققحوف لججراي مف لجقولحيف لجمجميزة فػي مػد  لىجرلفػه بقجػدـ لجمحلػدر مػف
ليث ، لججرايعلألـ  لألص يع لججرايع ى س لجصغقر لجموجوديف مفاأيقس جضرض لجنحييع 

                                                                                                                                                      

تطييؿس بيياظؿض اذجعغييية فييي ذبعيياض ؾاذييذؾخ اذأشبييية، شعؾييؿساح اذذربييي اذذةؿبييية، بيييشؾح، اذطبأيية =

( شييط اتفابييية ااشييس اذصتذييذ  ذغييعة 3. فأريي  عييبيد اذص يياخ، ساجيي  اذصيياد  )102، ؿ2006ااؾذيي ، 

تصيعخ  -1اذةناء عر  جصي  اؽحاخ اذتصيييض ميذ اذصيشأ  اذتيي تيعـ عري  اظيػ: )) بخقؿؿ 1393

تغييشؼيا. أؾ  ردتفيا  بؽياأؾ  اذذؾخ ااهشاف اذصشأ  دةا شغياؾ ا ذذيا اذشجيد فيي اجتغياي جعغييتؽا

تغيييش جعغيية اذيضؾج اءعياء اذيضؾاج، اض أؾ  أجعبييؾتنصط بؿجػ خاؿ ار  تشتب عر  اذضؾاج شيط 

تصيعخ  -2اض تفيشك عريؽيا جعغيية اذيضؾج. أؾ  اض تقبخ بال جعغييةأؾ  ية اذضؾجة،تتغيش ترةائيا جعغ

 اذذؾخ ااهشاف اذصشأ  دةا شغاؾ ا ذذا اذشجد فيصا  تأرا بجعغية اهفاذؽا.((

تعياص  اذةيؿاظيط(، اذةياؼش ،  -ساج : أدصذ عبيذ اذذصييذ عؾيؿػ، اذةياظؿض اذيذؾذي اذخياؿ )اذجعغيية (1)

ظغييخة اذحتشؾظييية شييط اذحتيياي شتييؿفش  عبييش اذييشابو اذتيياذي: . ٩3، بييذؾض شحيياض ظؾييش، ؿ2012

http://olc.bu.edu.eg/olc/images/422.pdf  9/4/2013اخييش ص يياس  ذرصؿبيي  جاظيي  فييي ،

 شغاًء. 11:49اذغاعة 

http://olc.bu.edu.eg/olc/images/422.pdf
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ى ػس لحػه:  ((1))٠٢٢٧( جيػحع ٣٧٢1( مػف مػقحوف لجنحيػيع لججراػي رمػـ )٥حصت لجمقدة )
خػقرج جرايػق مػف سو  . ُيعجبر جراي لجنحييع ومحذ جلظع لجوالدة اؿ مف وجد فػي دلخػؿ1))

. ُيعجبػػػر جراػػػي ٠زولج ريػػػمي. سـ جرايػػػع لجنحيػػػيع بمونػػػب ىقػػػد سو  سب جراػػػي لجنحيػػػيع
بمونب ىبلمع  سنحبيلجنحييع ومحذ جلظع لجوالدة اؿ مف وجد مف سـ جرايع لجنحييع وسب 

يبللػظ ى ػس مومػؼ لجمشػرع لججراػي بقحػه مػد ميػز بػيف ، خقرنع ىػف حطػقؽ ىقػد لجػزولج((
لػػقججيف مػػف لػػقالت فػػرض لجنحيػػيع لألصػػ يع ى ػػس سيػػقس لػػؽ لجػػدـ لجمحلػػدر مػػف لألـه 

وجس ججمثؿ بقجوالدة لجحقشئع ىػف ىبلمػع زولج ريػميع، لمػق لجلقجػع لجثقحيػع فػجخص لجلقجع لأل
لجصػػػػػغقر لجموجػػػػػوديف مػػػػػف لـ جرايػػػػػع بمونػػػػػب ىبلمػػػػػع خقرنػػػػػع ىػػػػػف حطػػػػػقؽ ىقػػػػػد لجػػػػػزولج 

لجلامػػػع لججشػػػػريعيع لججػػػػي لىجمػػػػد ى يتػػػػق سو  لأليػػػػقسفػػػػ ف  وبرسيحػػػػق لجمجول ػػػػل، (٠)لجريػػػمي
لالخجبلؼ ىف مبررلت فرض لجنحييع في  لجمشرع لججراي في لجلقجع لألوجس جخج ؼ جمقـ

فػػبل شػؾ لف مبػدس لجميػػقولة لجققحوحيػع بػػيف لجرنػؿ ولجمػرسة فػػي لجلقػوؽ ومبػػدس ، لجلقجػع لجثقحيػع
لججرايع ىقمبل اقفيق جحقؿ نحييجتق ألوالداق لجصغقر لألـ  ولدة لجعقئ ع اقف اضيبل الىجبقر

ماػقف لجػػوالدة يػول  ساقحػػت ق و سنحبيػػيػول  ساػػقف جرايػق سـ لألب  وبغػض لجحظػػر ىػف نحيػػيع
فػػي جرايػػق سـ خقرنتػػق بمنػػرد اػػوف لجػػوالدة حقجنػػع ىػػف ثمػػرة ىبلمػػع زونيػػع ريػػميع واػػوف 

مػػف  ٠لمػػق لجلقجػػع لجثقحيػػع لجمحصػػوص ى يتػػق فػػي لجضقػػرة/، حيػػب لجطضػػؿ ثقبجػػق ألمػػه لججرايػػع
( لجمشقر لجيتق لىػبلل فتػي جضػرض لجنحيػيع لججرايػع وفقػق أليػقس مخج ػؼ جمقمػق ٥لجمقدة )

جمثػؿ لحعاقيػق جمػد  جػأثر لجمشػرع لججراػي بقججونتػقت لجلديثػع   سيحق، فتي مبؿ اػؿ شػيبر 
لجغربيع بخصوص لالىجرلؼ بأحولع مخج ضع مف لجعبلمقت بيف لجرنؿ ولجمرسة لجخقرنع ىف 

                                                           
(1)MADDE7-    T                           T                       

                                           T                   

    T                                                                   

      T                  

     T                                                                   

                                                                 

                    T                               

(2)G     G    , ‘T    V                  K               K     K          

G    A      ’  7   0 7  P          P       I  ernational Law Bulletin, 

Issue 2, 376.  
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حطقؽ ىقد لجزولج ولالىجرلؼ بقجبحوة لير لجشرىيع ف بل ىف لأليبقب لإلحيقحيع لجمجمث ع 
ع ج لي وجع دوف وموع لجطضؿ في لقجع لحعػدلـ لجنحيػيع فػي لػقالت في مح  لجنحييع لججراي

لجػحص فػي لجلقجػع لجثقحيػع نػق  مط قػق وجػـ بػأف  ليث يبللػظ، معيحع يحجوجس ببيقحتق اللقق
سو  ىػػػديـ لجنحيػػػيعلألب  يلػػػدد ماػػػقف لجػػػوالدة اوحػػػه فػػػي جرايػػػق لـ خقرنتػػػقه ولقجػػػع اػػػوف

ب لجمونبػع مػف ورل  فػرض لجنحيػيع لأليػبقبػأف  منتوؿ لجتويعه ى يه مد يجرل   ج ػبعض
 -وبقىجققدحػق لجمجول ػل -لججرايع لألص يع ليب اذل لجلقجع اي لحيقحيع بلجػع، ليػر لحػه

لف ةطبلؽ لجحص وىمومجيه ليب مق سشرحق لجيػه سىػبلل جػيس بمعحػس لف لجنحيػيع لججرايػع 
ألب جلمػػؿ لجنحيػػيع لججرايػػع وللألـ  لالصػ يع جضػػرض فػػي نميػل لجلػػقالت لججػػي جاػػوف فيتػق

فضػػرض لجنحيػػيع لألصػػ يع جشػػمؿ لقجػػع ، ق ولجعبلمػػع خقرنػػع ىػػف حطػػقؽ ىقػػد لجػػزولجسنحبيػػ
منتػػوؿ لجتويػػع ودجي حػػق فػػي ذجػػؾ اػػي سو  ىػػديـ لجنحيػػيعلألب  وللػػدة فقػػط لال واػػي اػػوف

لألطضػػقؿ لجػػػذيف يوجػػػدوف مػػػف بػػػأف  جع يمػػقت جحضيػػػذ مػػػقحوف لجنحيػػػيع لججراػػي لججػػػي سو ػػػلت
ق  يلم وف نحييقت دوؿ سخر  جيس بقإلماقف فػرض لمتقت سجرلؾ في خقرج جرايق مف سب

لجنحيػػيع لالصػػ يع لججرايػػع ى ػػيتـ بػػؿ يجونػػب ى ػػيتـ لاجيػػقب لجنحيػػيع بعػػد ب ػػولتـ يػػف 
لجرشػػد وجقػػديمتـ ط بػػقت الاجيػػقب لجنحيػػيع لججرايػػع، واػػذل مػػق حجػػوجس بيقحػػه فػػي لجمبلػػػث 

 لجثقحي مف اذل لجبلث.

ضق مغقيرل جمقمق ىف مومؼ لجققحوف وفي لجنقحب لألخر يحجتج لجققحوف لجيعودق موم
ى ػػػس لألوالد لألـ  لججراػػػي بلصػػػرل لقجػػػع فػػػرض لجنحيػػػيع لجيػػػعوديع لألصػػػ يع ىػػػف طريػػػؽ

لجشرىييف مف ثمرة ىبلمع زونيع ي يمع ولف جـ يج مف ذجؾ لجحص صػرللع ودجي حػق ى ػس 
ميػجحدة ذجؾ او لجض يضع لججي يقوـ ى يتق لجحظقـ لجققحوحي فػي لجمم اػع لجعربيػع لجيػعوديع لج

، فمف لير لجمعقوؿ لطبلمق جبحس لجمشرع لجيعودق (1)جمبقدئ لجشريعع لإليبلميع لجيملق 
لجيػعودق مبػػدس لالىجػػرلؼ بػقجبحوة ليػػر لجشػػرىيع لالمػر لجػػذق يعػػد مجحقفيػق مػػل ثولبػػت لجػػديف 

                                                           

جصاخ عاهب عبذ اذغعي سمؿاض، هش  اجتغاي اذجعغية في اذؾش أة اإلعيالشية ؾاظأحاعيؽا عري   (1)

. ؾفي ظفظ 11٩، ؿ2013اذةؿاظيط اذؿمأية، اذطبأة ااؾذ ، شحتبة اذؿفاء اذةاظؿظية، اإلعحعذس ة،

اذجعغيية ؾتعياص  اذةيؿاظيط،  -ةاظؿض اذيذؾذي اذخياؿ: فالح اذذ ط جصاخ اذذ ط، اذاظظشاذصأع  أ نا 

 . 32، ؿ200٩اذطبأة ااؾذ ، داس اذفحش اذجاشأي، اإلعحعذس ة، 
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( ٢( مف حظقـ لجنحييع لجيعوديع رمػـ )٥ليث جحص لجمقدة )، (1)لإليبلمي باقفع مذلابه
لحه: ))ياوف يػعوديق مػف وج ػد دلخػؿ لجمم اػع لجعربيػع لجيػعوديع  انريع ى س 1١٥٢جيحع 

، ليػث (٠)ال نحييع جه((سو  سب منتوؿ لجنحييعو  ألـ يعوديعسو  وخقرنتق ألب يعودق
يبدو ن يق مف لجحص لف لجمشرع لجيعودق مد لخذ بلؽ لجدـ لجثقحوق جبلـ اأيػقس جضػرض 

واػػو لألب  منتوجيػػع نحيػػيعسو  دلـلجنحيػػيع لالصػػ يع لجيػػعوديع بنع ػػه مقجرحػػق بلقجػػع لحعػػ
بقأليػػقس لىجبػػػقر لحيػػػقحي ج لي وجػػػع دوف ومػػػوع لجموجػػػود فػػػي لقجػػػع لحعػػػدلـ لجنحيػػػيع، واػػػذل 
لجلقجػػع يماػػف لىجبقراػػق سيقيػػق مشػػجراق بػػيف لجقػػقحوحيف لجيػػعودق ولججراػػي ى ػػس لجػػرلـ مػػف 

جػػب لالخػػجبلؼ لجنػػوارق بيحتمػػق فػػي لجحػػوللي لألخػػر ، وى ػػس لجػػرلـ مػػف اػػوف لألثػػر لجمجر 
لألب  مف لجحقليع لجققحوحيع في لجحتقيع اػو فػرض لجنحيػيع لجيػعوديع لألصػ يع يػول  لاػقف

ىديمتق لال لف ذجؾ ال يعحي بجيقوق لجلػقججيف فػي للجمػقالت اللقػع، سو  منتوؿ لجنحييع
يػلب ةجػس  بعػد فػرض لجنحيػيع لالصػ يع يػؤدق بقجحجينػعلألب  ليث لف لاجشػقؼ نحيػيع

عػي بػقجحظر الحجضػق  لأليػقس لجػذق مػح  مػف لن ػه لجنحيػيع، لجنحييع مف لجطضؿ وبػأثر رن
اللقػق بنحيػيع لألب  في ليف لف لقجع لالحعدلـ يبقس ميجمرل فػي جرجيػب سثػقرل ولف جنػحس

 دوجع سخر . 

جشػػريعقت ومػػولحيف دوؿ لجمغػػرب لجعربػػي بػػدوراق مػػرت سي ػػق بجلػػوالت نذريػػع فػػي 
ب لجنحيػػػيع لألصػػػ يع بعػػػد لف اأيػػػقس الاجيػػػقلألـ  منػػػقؿ لالىجػػػرلؼ بقجػػػدـ لجمحلػػػدر مػػػف

فقجقػقحوف لجمغربػي ، ولػدل بصػورة سصػ يعلألب  اقحت جقصر اذل لجلؽ بقأليػقس ى ػس دـ
اػػػقف ال  ٠٢٢٥( جيػػػحع ٤٠ -٤٢ى ػػػس يػػػبيؿ لجمثػػػقؿ مبػػػؿ صػػػدور لجقػػػقحوف لجحقفػػػذ رمػػػـ )

                                                           
فييي ظةييد اذجعغييية ةذيي  ااؾرد فييي ااز  فييي ظفييظ ؼييزا اذييشأ  أ نييا: دغييط اذياعييش ، دؾس اظظييش (1)

، 2012اظي عؾيش، ؽيباه ، اذأذد اذ ي-عريؽس اذغالز-اذتؾش أاح اذأشبية ؾاذأشابية، شجرة أؼد اذبي  

 .4٩ؿ 

 12/11/1393( بتيياس   20ؾشييط اذجييذ ش باذييزجش اض ؼييزغ اذصيياد  عييذذ  باذصشعييؿز اذصرحييي سبييس ) (2)

ؼجش ة ؾرذث بؾصؿذػ في اذذحس ذرةيو اذز   أ يش عرييػ فيي اذصصرحية اذأشبيية اذغيأؿد ة ؾاذصؿذيؿد فيي 

اد  بأذ اذتأذ د جارتي: )) حؿض اذصصرحة اذأشبية اذغأؿد ة شط أبؿ ط شجؽؿذيط، ديث أفبخ ظـ اذص

أز عييأؿد ة ؾأي أؾ  خاسجؽييا اي عييأؿد ،أؾ  عييأؿد ا شييط ؾذييذ داخييد اذصصرحيية اذأشبييية اذغييأؿد ة

ؾذذ داخد اذصصرحة ابؿ ط شجؽيؿذيط، ؾ أتبيش اذرةييو فيي اذصصرحية أؾ  ر جعغية ذػأؾ  شجؽؿخ اذجعغية

 شؿذؿدا فيؽا شاذس   ب  اذأحظ((.
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يعجػػرؼ بػػدور جػػبلـ اأيػػقس جضػػرض لجنحيػػيع لألصػػ يع لال جلػػقالت ةحيػػقحيع محعػػق الحعػػدلـ 
بصػػدور و  ، ليػػر لحػػه(٠)ال نحيػػيع جػػهسو  (1)منتػػواللألب  د فػػي لػػقؿ اػػوفنحيػػيع لجموجػػو 

نق  لجمشرع لجمغربػي بمػقدة وللػد فقػط جعػقجج مو ػوع  ٠٢٢٥لجققحوف لجنديد لجحقفذ جيحع 
لألـ  لجنحيػػػيع لالصػػػ يع لجمغربيػػػع، ولجمػػػقدة اػػػذل نػػػق ت ىقمػػػع شػػػقم ع مط قػػػع فػػػي محلتػػػق

لجمغربػػي لألب  داػػق بقججيػػقوق جمقمػػق مػػللجمغربيػػع لجلػػؽ فػػي حقػػؿ نحيػػيجتق لالصػػ يع ألوال
 بغػض لجحظػر ىػف نحيػيعو  خقرنتػقسو  بغض لجحظر ىف ماقف لجوالدة في دلخؿ لجمغرب

( لجمعدجػػع بقجقػػقحوف ٤فقػػد حصػػت لجمػػقدة )، ال نحيػػيع جػػهسو  منتػػوالسو  اوحػػه مع ومػػقلألب 
فتحػػػق  سـ مغربيػػػع((،سو  لجنديػػػد ى ػػػس لحػػػه ))يعجبػػػر مغربيػػػق لجوجػػػد لجموجػػػود مػػػف سب مغربػػػي

ولجػػدـ لألب  حبللػػظ لف لجمشػػرع لجمغربػػي مػػد يػػقو  بشػػاؿ مط ػػؽ بػػيف لجػػدـ لجمحلػػدر مػػف
شػػػرط وى ػػػس خػػػبلؼ بقيػػػع لجقػػػولحيف لجمققرحػػػع سىػػػبلل واػػػو سو  بػػػدوف ميػػػدلألـ  لجمحلػػػدر مػػػف

ميقولة حقبعع مف مد  جأثر لجمشرع لجمغربي بقججونتقت لجلديثػع فػي منػقؿ لجميػقولة بػيف 
فػرض لجنحيػيع لالصػ يع ى ػس سيػػقس بػأف  ينػب لف يبللػظ احػقليػر لحػه ، لجرنػؿ ولجمػرسة

ييػػجونب بقج ػػرورة اػػوف رلبطػػع لجحيػػب لججػػي جػػربط لجموجػػود لألب  لػػؽ لجػػدـ لجمحلػػدر مػػف
بػػػقألب شػػػرىيق بمعحػػػس لف جاػػػوف لجػػػوالدة حقنمػػػع ىػػػف ىقػػػد زولج ريػػػمي، فػػػي لػػػيف جػػػيس 

ع فػي لػقؿ اػوف بقج رورة لف جاوف لجبحوة شرىيق اشرط جضرض لجنحييع لألص يع لجمغربي
 . (١)او لأليقس لجمعجمد جضر تقلألـ  لجدـ لجمحلدر مف

                                                           

: )) أتبييش 135٩( ذغييعة 1 -5٩- 250اذجعغييية اذصغشبييي اذةييذ س اذصييشبس ) ( شييط بيياظؿض6اذفقييد ) (1)

 شغشبيا:

 اذؿذذ اذصعذذس شط أي شغشبي. -أؾرً 

 اذؿذذ اذصضداد شط أز شغشبية ؾأي شجؽؿخ((. -ءاظياً 

: )) أتبييش 135٩( ذغييعة 1 -5٩- 250( شييط بيياظؿض اذجعغييية اذصغشبييي اذةييذ س اذصييشبس )9اذفقييد ) (2)

 شغشبيا:

 ذذ اذصضداد في اذصغشي شط أز شغشبية ؾأي ر جعغية ذػ((.اذؿ -أؾرً 

هييش   -، دساعيية فييي شحؿظيياح اذجعغييية62 -60أدصييذ اذغحغيييؿ ، اذجعغييية فييي اذةيياظؿض سبييس  (3)

 :2013تؾش ط اذ اظي  3ارجتغاي ؾاإلظؽاء، شجرة اذأرؿز اذةاظؿظية، اادذ 
https://www.marocdroit.com/%D%٩A%9D%٩4%3D%٩AC%D%٩6%3D%٩B%3D

٩%3A%D%٩A3%D%٩1%3D٩%3A%D%٩A%9D%٩4%3D%٩2%3D%٩A%9D

%٩6%3D%٩٩%3D٩6%3%D%٩B%1D%٩2%3D٩56206%3%D%٩AF%D%٩B%1

D%٩A%9D%٩B%3D%٩A3%D%٩1%3D٩%3A%D%٩5%3D%٩3%3D%٩٩%3D

%٩6%3D%٩A%9D%٩AA%D%٩A%9D%٩4%3D%٩AC%D%٩6%3D%٩B%3D

https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%82%D9%856206%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_a4116.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%82%D9%856206%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_a4116.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%82%D9%856206%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_a4116.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%82%D9%856206%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_a4116.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%82%D9%856206%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_a4116.html
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لجمشػػرع لججوحيػػي بػػدورل يلػػذو لػػذو لجمشػػرع لجمغربػػي فػػي لالىجػػرلؼ بقجػػدـ لجمحلػػدر 
( مػػف من ػػع لجنحيػػيع 1اأيػػقس جضػػرض لجنحيػػيع لألصػػ يع بحصػػه فػػي لجضصػػؿ )لألـ  مػػف

لجطضػػػؿ لجػػػذق وجػػػد ألب  ى ػػػس لحػػػه: ))ياػػػوف جوحيػػػيق (1)٠٢1٢( جيػػػحع ٣٣لججوحيػػػي رمػػػـ )
ألـ جوحيػػػػيع((، ليػػػػر لف مػػػػق يميػػػػز لجقػػػػقحوف لججوحيػػػػي اػػػػو ىػػػػدـ جراػػػػه لجػػػػحص سو  جوحيػػػػي

فتػػو يعػػود ويقيػػد اػػذل لالطػػبلؽ بلقجػػع لألطضػػقؿ لجموجػػوديف خػػقرج ، لجمػػذاور ى ػػس ةطبلمػػه
سبػػق  سنقحػػب ب ىطػػقئتـ لػػؽ لاجيػػقب لجنحيػػيع اللقػػق بعػػد و  جػػوحس مػػف سمتػػقت جوحيػػيقت

لألمػر لجػذق يػوؼ حجحقوجػه  -(٠)( مػف لجقػقحوف لجمػذاور٢ي لجضصػؿ )ب ولتـ جيف لجرشػد فػ
لقجػػع فػػرض بػػأف  لجقػػوؿةجػػس  اػػذل مػػق يػػؤدق بحػػقو  -فػػي لجمبلػػث لجثػػقحي مػػف اػػذل لجدرليػػع
( مف لجققحوف لججوحيػي مػد ال ييػجونب بقج ػرورة ٤لجنحييع لألص يع ليب حص لجمقدة )

ي اوف لقجع لجػوالدة مػف آبػق  لف جاوف لجبحوة شرىيع بدجيؿ ىدـ جخصيص لجمشرع لججوحي
( مػػػف لجقػػػقحوف، ٢ال نحيػػػيع جتػػػـ فػػػي لقجػػػع لاجيػػػقب لجنحيػػػيع فػػػي لجضصػػػؿ )سو  منتػػػوجيف

 -( مػػػف لجقػػػقحوف٢ليػػػث لف لأليػػػقس لجػػػذق لىجمػػػد ى يػػػه لجمشػػػرع لججوحيػػػي فػػػي لجضصػػػؿ )
ال يقوـ ى س لىجبقر لحيقحي، فمػف بػقب سوجػس لحػه  -وى س خبلؼ بعض لجقولحيف لجمققرحع

ذجؾ  ػػرورة لف جاػػوف لجػػوالدة حقجنػػع ىػػف ىبلمػػع زونيػػع ريػػميع، واػػذل جػػأثر ال يشػػجرط اػػ
 .(١)ول   مف مبؿ لجمشرع لججوحيي بقججونتقت لجغربيع لجلديثع

                                                                                                                                                      
٩%3A%D%٩A3%D%٩B%9D%٩B%1D٩2%3%D%٩A%9D%٩4%3D%٩A%5D

%٩3%3D%٩AA%D%٩B%3D%٩A%9D%٩A٩_a4116.html خش ص اس  ذرصؿب  جاظ  في  

شغاَء . 10:40، اذغاعة4/2013/٩  

 ح اذتؿظغية.ذفظ اذصجرة ؼعا بصأع  )باظؿض( دغب اذصفؽؿز ارفطالدي في اذتؾش أا (1)

شؿبب اذصؾش  اذتؿظغي  تؾابػ ؼعا ش  شؿبيب اذصؾيش  اذأشابيي ةذي  ديذ جبييش بخقيؿؿ اذتصيييض  (2)

جأعياط ااز  جأط ذفشك اذجعغية فيي اذيعـ اذصطريا ؾاذيذز اذصعذيذس شيطااز  بيط اذذز اذصعذذس شط

 رجتغاي اذجعغية في اذعـ اذصخقـ.

اظييب فييي تةش ييش اذجعيية اذتؿظغييية ذرذش يياح اذفشد يية أ نييا: شذصييذ أظييؿس اذض يياظي، دةييؿ  ااج اظظييش (3)

، اذعغيخة ارذحتشؾظيية شيط 201٩،  غغيطظ 12ؾاذصغاؾا ، شجرة اذصفحش  اذةاظؿظية اذتؿظغية، اذأيذد 

http://legal-اذصجرييييييييييييييييية شتيييييييييييييييييؿفش  أ نيييييييييييييييييا عبيييييييييييييييييش اذيييييييييييييييييشابو اذتييييييييييييييييياذي: 

a.com/uploads/LA_TUNIS_ISSUEagend12.pdf  أخييييش ص يييياس  ذرصؿبيييي  جاظيييي  فييييي

 شغاًء. 11:10، اذغاعة4/2013/٩

https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%82%D9%856206%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_a4116.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%82%D9%856206%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_a4116.html
http://legal-agenda.com/uploads/LA_TUNIS_ISSUE12.pdf
http://legal-agenda.com/uploads/LA_TUNIS_ISSUE12.pdf
http://legal-agenda.com/uploads/LA_TUNIS_ISSUE12.pdf
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لجقػػػػقحوف لجنزلئػػػػرق، وى ػػػػس لػػػػرلر لجقػػػػقحوحيف لججوحيػػػػي ولجمغربػػػػي، مػػػػر فػػػػ ف  سخيػػػػرل
ألصػػ يع، فػي فػرض لجنحيػيع لجنزلئريػع للألـ  بمػرل جيف بخصػوص لثػر لجػدـ لجمحلػدر مػف

( ولججػػػي جػػػـ يعجمػػػد فيتػػػق لجمشػػػرع ٠٢٢٣لجمرل ػػػع لألوجػػػس اػػػي مبػػػؿ صػػػدور جعػػػديؿ ىػػػقـ )
اأيػػقس سصػػ ي جضػػرض لجنحيػػيع لألصػػ يع بصػػورة لألـ  لجنزلئػػرق ى ػػس لجػػدـ لجمحلػػدر مػػف

مط قع، بؿ سىجمد ى س اذل لجلؽ بشاؿ ثقحوق مرلىقة الىجبػقرلت ةحيػقحيع مجع قػع بلمقيػع 
( مػف مػقحوف ٤وذجػؾ فػي لجمػقدة ) (1)ي لقجػع لحعػدلـ لجنحيػيعلألطضقؿ ومحعتـ مف لجوموع ف

 ٠٥( في ٢1 -٢٣لجمعدؿ بقألمر رمـ ) 1٧٥٢( جيحع ٦٤ -٥٢لجنحييع لجنزلئرق رمـ )
لجوجػد  -1ولججي حصت ى س لحه: ))يعجبر مف لجنحييع لجنزلئريػع بقجحيػب:  ٠٢٢٣فبرلير 

لجوجػػػد  -١سب منتػػػوؿ، و  لجوجػػػد لجموجػػػود مػػػف سـ نزلئريػػػع - ٠لجموجػػػود مػػػف سب نزلئػػػرق، 
ليحق فعػؿ لجمشػرع لجنزلئػرق احػق بػ طبلؽ و ، سب ىديـ لجنحييع((و  لجموجود مف سـ نزلئريع

خقرنتػػق محعػػق جئلشػػاقالت سو  لجػػحص وىػػدـ لصػػر اػػوف ولمعػػع لجػػوالدة فػػي دلخػػؿ لجنزلئػػر
 -لثبػقت ماػقف لجػوالدة اللقػق فػي بعػض لجلػقالتسو  لجققحوحيع لججي مػد جظتػر لػوؿ جلديػد

ويبػػدو  -بللظ ذجػػؾ ىحػػد لجاػػبلـ ىػػف مومػػؼ لجمشػػرع لجعرلمػػي فػػي لجمبلػػث لجثػػقحيامػػق يػػح
لجحيػب ثقبجػق بعبلمػع زولج سو  ن يق احق سي ق مف صيقلع لجػحص ىػدـ لشػجرلط اػوف لجبحػوة

شرىيع، ليث لف روح لجحص ول   بجخصيصه جلمقيع لألطضقؿ لجػذيف يوجػدوف مػف سبػق  
مف حقليع لألثر لجقػقحوحي لجمجرجػب ى ػس  منتوجي وىديمي لجحيب ولف اقف احقؾ لخجبلفق

منتػوؿ لجنحيػيع مػف نتػع سخػر  ى ػس لجحلػو لجػذق و  ىديـ لجنحييع مف نتػعلألب  اوف
لجمرل ػػػع لجثقحيػػػع ولجمتمػػػع اػػػي بعػػػد صػػػدور جعػػػديؿ ىػػػقـ ، بيحػػػقل فػػػي مقدمػػػع اػػػذل لجمبلػػػث

فػػػي فػػػرض لجنحيػػػيع لألـ  ودـلألب  ( ولججػػػي يػػػقو  فيتػػػق لجمشػػػرع جمقمػػػق بػػػيف دـ٠٢٢٣)
لجمعدجػػع( ولججػػي حصػػت ى ػػس: ))يعجبػػر نزلئريػػق لجوجػػد لجموجػػود مػػف  ٤صػػ يع فػػي لجمػػقدة )لال

لـ نزلئريػػع((، واحػػق نػػق  لجػػحص مط قػػق ليػػر مع قػػق ى ػػس سق شػػرط مامػػؿ سو  سب نزلئػػرق
سو  مع ومػػػػعلألب  اػػػوف نحيػػػيعسو  خقرنتػػػقسو  ااػػػوف ماػػػقف لجػػػوالدة فػػػي دلخػػػؿ لجنزلئػػػر

                                                           

شذصذ هيبة، اذجذ ذ في باظؿض اذجعغية اذجضائش  ؾاذصشجيض اذةياظؿظي ذصتأيذد اذجعغيياح، داس ؼؿشية  (1)

 .96-95، ؿ2009ذرطباعة ؾاذعؾش، اذجضائش، 
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نػػق  ول ػػلق بقججونتػػقت ولالجضقميػػقت لجدوجيػػع منتوجػػع، ليػػث لف جػػأثر لجمشػػرع لجنزلئػػرق 
 .(1)لجلديثع بخصوص لجغق  نميل مظقار لججمييز بيف لجرنؿ ولجمرسة

 املطلة الثاني
 هوقف املشرع العراقي

ول ػلًق بخصػوص مػد  لىجبػقر لجلػؽ شتد مومؼ لجققحوف لجعرلمي جطورًل جػدرينيق 
رلميػع ى ػس لألطضػقؿ لجموجػوديف جولدل اقفيق جضرض لجنحيػيع لألصػ يع لجعلألـ  لجمحلدر مف

مرل ػػػػع ةجػػػػس  مػػػػف سمتػػػػقت ىرلميػػػػقت، بػػػػد ل مػػػػف مرل ػػػػع ىػػػػدـ لالىجػػػػرلؼ لجمط ػػػػؽ وصػػػػوالً 
، وجـ جأت ىم يع لججلوؿ اذل مػف فػرلغ، بػؿ نػق ت مجػأثرة بمػق مػرت (٠)لالىجرلؼ لجمط ؽ

بػػػه لجمنجمعػػػقت لجدوجيػػػع مػػػف جغييػػػرلت بخصػػػوص لجمضػػػقايـ لجمجع قػػػع بمبػػػدس لجميػػػقولة بػػػيف 
فقألـ لجعرلميع جـ ياف جتق سق ، (١)لجمرسة ولجق ق  ى س نميل سشاقؿ لججمييز بيحتمقلجرنؿ و 

دور سيقيي يذار بخصوص ةماقحيع حقؿ نحييجتق لألص يع ألوالداق في ىتد سوؿ مقحوف 
( ى ػػس ٦ولجػػذق حػػص فػػي مقدجػػه )1٧٠٢( جيػػحع ٢٠صػػقدر ج نحيػػيع لجعرلمػػي ذق لجػػرمـ )

جػػه لػػيف والدجػػه بصػػرؼ لجحظػػر ىػػف مل تػػق ولجػػد  اػػؿ مػػف اػػقف -لحػػه: ))يعجبػػر ىرلميػػق: س
لىجػػدلد لجمشػرع لجعرلمػػي فػي ليحػػه ىرلمػي...(( ليػث يبػػدو ن يػق مػػف لجػحص لجمػػذاور ىػدـ 

 . (٢)لجعرلميع جضرض لجنحييع لألص يعلألـ  ق شاؿ مف لألشاقؿ ى س لجدـ لجمحلدر مفبأ

                                                           

جرية اذذةؿ  ؾاذأرؿز  -2في شاد  اذجعغية، جاشأة عطيب : بؿجالخ فالح اذذ ط، شذامشاحاظظش (1)

 ، شتؿفش  اذحتشؾظيا عبش اذشابو اذتاذي:2013/2014اذغياعية، اذغعة اذجاشأية 
https://coursexamens.org/images/An_2015_1/Etudes_superieures/Droit_civil/nation

alite.pdf .                         فبادا 10:34، اذغاعة 10/4/2013خش ص اس  ذرصؿب  جاظ  في      

عرصاض ؽؽيب اذغأذاؾ  ؾدغط فناذػ شؿع  دغط، اذتذيؿخ فيي شبيادل اذجعغيية فيي  أدصذ :اظظش (2)

، شجرية اذةياظؿض ذرذساعياح ؾاذبذيؿ  2006ذغيعة  26غيية سبيس  د اذذعيتؿس اذأشابيي ؾبياظؿض اذجع

 ؾشا بأذؼا. 193، ؿ2014اذةاظؿظية، جاشأة ر  باس، اذأذد اذ اشط، 

 اذصقذس ظفغػ أعالغ. (3)

اذأشابييية بؾييحد ااز  اعصيياخ اذييعـ اذصييزجؿس ذيييظ بصأعيياغ اؼصيياخ دؾسبييأض  شيي  رذييث رؼييب اذييبأل (4)

أ نا عر  اذقغاس اذصؿذؿد ط شط أشؽاح عشابياح في شطرا، ديث تؿجب فشك اذجعغية اذأشابية 

ر جعغييية ذييػ دصا يية ذذةييؿ  ااهفيياخ ؾتالفيييا ذؿبييؿعؽس فييي داذيية اذييال أؾ  شجؽييؿرااي  ديياخ جييؿض

جعغية، شغتعذ ط في رذث عر  أديذ بيشاساح د يؿاض اذتيذؾ ط اذةياظؿظي فيي ؾبتؽيا ؾعري  شيا ؾسد فيي 

 =ؾاذتيي جاظي  تيعـ 1324( ذغيعة 42يية اذصرغيي سبيس )اذصاد  اذ اظية )غ( شط باظؿض اذجعغيية اذأشاب

https://coursexamens.org/images/An_2015_1/Etudes_superieures/Droit_civil/nationalite.pdf
https://coursexamens.org/images/An_2015_1/Etudes_superieures/Droit_civil/nationalite.pdf
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( ٢١مػػرمـ )ليػػر لف لألمػػر جغيػػر جػػدرينيق بصػػدور ثػػقحي مػػقحوف ج نحيػػيع لجعرلميػػع لج
لألـ  ولجػػذق جبحػػس مومضػػق لىجػػرؼ مػػف خبلجػػه بػػدور ثػػقحوق ج ػػدـ لجمحلػػدر مػػف 1٧٤١جيػػحع 

اأيػػقس جضػػرض لجنحيػػيع لجعرلميػػع لألصػػ يع وذجػػؾ مػػف خػػبلؿ لشػػجرلطه لف ياػػوف اػػذل لجػػدـ 
( لججػػي حصػػػت ٢/٠ال نحيػػػيع جػػه، فػػي مقدجػػػه )سو  منتػػواللألب  واػػػوف (1)معػػززل بػػقإلم يـ

خقرنػػػه الب مجمجػػػل بقجنحيػػػيع سو  مػػػف وجػػػد فػػػي لجعػػػرلؽ -1: ى ػػػس لحػػػه: ))يعجبػػػر ىرلميػػػق
ليػػث ، ال نحيػػيع جػػه((سو  مػػف وجػػد فػػي لجعػػرلؽ مػػف لـ ىرلميػػع وسب منتػػوؿ -٠لجعرلميػػع، 

ى ػػػس لألـ  مثػػؿ اػػذل لجمومػػؼ جلػػوال نزئيػػق بخصػػوص لالىجػػرلؼ بقػػوة لجػػدـ لجمحلػػدر مػػف
 . (٠)لجرلـ مف اوحه لىجرلفق محقوصق

لجعرميػػع مقجرحػػع لألـ  ل، لف لشػػجرلط اػػوف لجػػوالدة مػػفوفػػي لىجقػػقد لجبقلػػث لجمجول ػػ
معدومػػػػع يػػػػرن  لجنولحػػػػب لإلحيػػػػقحيع ولإلم يميػػػػع جضػػػػرض سو  منتوجػػػػعلألب  باػػػػوف نحيػػػػيع

واو ميد جـ ياف جه سق مبرر بصػرللع، بػؿ لألـ  لجنحييع ى س لجنولحب لجمجع قع بدور دـ
بلػػؽ لإلم ػػيـ لألـ  مػػف اػػقف مػػف لألنػػدر بقجمشػػرع لجعرلمػػي فػػي ليحتػػق جعزيػػز لجػػدـ لجمحلػػدر

ةذل مػػق ى محػػق لف لجضقػػرة  اليػػيمقىػػديـ لجنحيػػيع، سو  منتػػوؿلألب  فقػػط دوف لشػػجرلط اػػوف
مػػد رلىػػس لجنولحػػب لإلحيػػقحيع جضػػرض لجنحيػػيع جمػػف وجػػد فػػي لجعػػرلؽ  تقحضيػػ( مػػف لجمػػقدة ١)

 . (١)مف لبوييف منتوجيف

دـ لجمحلػدر لججلوؿ لجنذرق في مومؼ لجمشرع لجعرلؽ بخصوص موة لالىجرلؼ بقجػ
( جيػػحع ٠٤وبصػػدور مػػقحوف لجنحيػػيع لجعرلمػػي لجحقفػػذ رمػػـ ) ٠٢٢٤نػػق  فػػي ىػػقـ لألـ  مػػف

ولجػػػدـ لألب  ( بشػػػاؿ مط ػػػؽ بػػػيف لجػػػدـ لجمحلػػػدر مػػػف١لجػػػذق يػػػقو  فػػػي مقدجػػػه ) ٠٢٢٤
في ميأجع فرض لجنحييع لألص يع لجعرلميع ولججي حصت فػي فقرجتػق )س( لألـ  لجمحلدر مف

                                                                                                                                                      

عر : ))جد تزجيش في ؼزا اذةاظؿض  ؾصد اذتأظيث أ نا شاذس تةس بش عة خالف رذيث((. ساجي : دغيط =

 65( ؿ3اذياعش ، ؼاشؼ )

 أ  اض تحؿض اذؿرد  في اذأشا . (1)

دساعية شةاسظية،  - : عحاؽة شذصذ عبذاذأاخ، اذؿعيو في أدحياز اذجعغييةبخقؿؿ ؼزا اذشأ اظظش (2)

 ؾشا بأذؼا. 419، ؿ2002شعؾؿساح اذذربي اذذةؿبية، 

)) أتبش عشابيا شط ؾذذ في اذأشا  شط أبؿ يط شجؽؿذيط ؾ أتبش اذرةيو اذز   أ يش عرييػ فيي اذأيشا   (3)

 شؿذؿدا فيػ شا ذس  ةس اذذذيد عر  خالف رذث((.
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وفػػي لقيقػػع لالمػػر لف ، ألـ ىرلميػػع((سو  مػػف وجػػد ألب ىرلمػػيى ػػس لحػػه: ))يعجبػػر ىرلميػػق 
جرييخ اذل لجمبدس لجتقـ جـ يأت مف فرلغ، بؿ نق  جمقشيق مل ةريق  ديػجور لجعػرلؽ لجحقفػذ 

( جػػدىقئـ لجميػػقولة بػػيف لجرنػػؿ ولجمػػرسة فػػي لجلقػػوؽ ولجولنبػػقت ومػػف  ػػمحتق ٠٢٢٣جعػػقـ )
( مػف ديػجور نمتوريػع 1٦لجمػقدة )لجلؽ فػي حقػؿ لجنحيػيع، ليػث حػص لجبحػد )ثقحيػق( مػف 

الـ ىرلميػع، ويػحظـ ذجػؾ سو  لجعرلؽ لجحقفذ ى س لحه: ))ُيعد ىرلميق اؿ مف وجػد ألب ىرلمػي
لألـ  فقجحصػػػقف لجديػػػجورق ولجقػػػقحوحي بخصػػػوص لالىجػػػدلد بقجػػػدـ لجمحلػػػدر مػػػف، بقػػػقحوف((

رط شػسو  اأيقس جضػرض لجنحيػيع لألصػ يع لجعرلميػع نػق ل ىػقميف ومط قػيف بػدوف سق ميػد
ىرلميػع ياضػي بلػد ذلجػه لألـ  منرد اوفبأف  لجقوؿةجس  ، واذل مق يقودحق(1)في م موحتمق

 جضرض لجنحييع لالص يع ى س لألوالد وبصرؼ لجحظر ىف ماقف لجػوالدة اوحػه فػي لجعػرلؽ
لجعرلميػع لألـ  معدومق، وحػوع نحيػيعسو  منتوالسو  اوحه مع ومقلألب  خقرنه، ونحييعسو 

 . (٠)جيبعاوحتق سص يع سـ ما

فػػػي لىجققدحػػػق لجمجول ػػػل لف لجمشػػػرع لجعرلمػػػي جػػػـ ياػػػف موفقػػػق فػػػي صػػػيقلجه جػػػبعض 
ةجػس  (، لألمػر لجػذق يػؤدق٢( و)١حصوص لجققحوف لجحقفػذ لقجيػق وجلديػدل حػص لجمػقدجيف )

يػػػوؼ  تةثػػػقرة لجػػػبعض مػػػف لججيػػػقؤالت ولإلشػػػاقالت لجققحوحيػػػعه نقحػػػب مػػػف اػػػذل لججيػػػقؤال
لجدرليػع، وجاػػف يبقػس لجيػػؤلؿ لألاػـ لجػػذق يثػور احػػق  حطرلتػق فػػي لجمبلػث لجثػػقحي مػف اػػذل

ىػدـ ةجػس  ( وىمومجيػه جحصػرؼ١في اذل لجخصوص او: اؿ لف سطػبلؽ لجػحص لجمػقدة )
ليػػر شػػرىيع اأيػػقس جضػػرض سو  لالىجػػدلد بمصػػدر لجبحػػوة سي ػػق مػػف حقليػػع اوحتػػق شػػرىيع

( مػػف ١لجنحيػػيع لألصػػ يع مػػف حقليػػع لألـه لقيقػػع وى ػػس لجػػرلـ مػػف لف صػػيقلع لجمػػقدة )
ياػػوف بػػأف  مػػد جػػولي بقحػػه ياضػػي ٠٢٢٤( جيػػحع ٠٤مػػقحوف لجنحيػػيع لجعرلمػػي لجحقفػػذ رمػػـ )

                                                           

اذغيذ هياؼش اذياعيش ، اذيؿافي فيي ؽيشح بياظؿض اذجعغيية اذأشابيي، اذطبأية اذشابأية، ؽيشجة   اعيط (1)

أ نيا: عصياد خريب اذؽياز ؾهرأي  جيياد  اظظيش. 106، ؿ2011اذأاتث ذقعاعة اذحتاي، اذةياؼش ، 

دساعيية شةاسظيية، اذطبأيية ااؾذيي ، شعؾييؿساح ص ييط  -ذجييي اذذذ ييذ ، ؽييشح أدحيياز بيياظؿض اذجعغييية

 .45ؿ 2016اذذةؿبية، بيشؾح، 

سعذ شةيذاد  خ دؾذية، عذاذية عبيذ اذغعيي شذصيؿد، اعتبياساح اذطفؿذية فيي ءبيؿح ؾاجتغياي اذجعغيية  (2)

دساعة باظؿظية تذريرية ذصؿبب اذصؾش  اذأشابي شط جعغية ااهفاخ شةاسظية بصؿبيب بأيل  -اذأشابية

د اذ اذث، اذجضء (، اذأذ2(، اذصجرذ )2شؾشعي اذذؾخ اذأشبية، شجرة جاشأة تحش   ذرذةؿ ، اذغعة )

 .9، ؿ201٩(، أراس 2)
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حيػػب لجطضػػؿ ثقبجػػق جػػبلـ لجعرلميػػع مػػف لجحقليػػع لجنيحيػػع ولجطبيػػع مػػف سنػػؿ فػػرض لجنحيػػيع 
لجعرلميػػػع لألصػػػ يع ى يػػػه، لال لف ذجػػػؾ ال يماػػػف لألخػػػذ بػػػه مػػػف لجحقليػػػع لجققحوحيػػػع، ويجضػػػؽ 

في اذل لجخصوص ب رورة اوف لجطضؿ ثمرة (1)يه معظـ لجاجقب لجبقلث مل مق يذاب لج
لجعرلميػػع اشػػرط لألـ  ىبلمػػع زولج شػػرىيع، بمعحػػس ثبػػوت حيػػب لجطضػػؿ مقحوحػػق وشػػرىق مػػف

جضرض لجنحيػيع لألصػ يع ى يػه جاػوف ذجػؾ مػف ثولبػت لجػديف لإليػبلمي لجػذق ييػجحد ى يػه 
شخصيع، ودجي حق في ذجؾ لجمػقدة في ميقئؿ لأللولؿ لج والييمق لجحظقـ لجققحوحي في لجعرلؽ

لججي حصػت ى ػس لحػه: ))لإليػبلـ ديػف لجدوجػع  ٠٢٢٣)لجثقحيع/ س( مف ديجور لجعرلؽ جعقـ 
ال ينػػػوز يػػػف مػػػقحوف يجعػػػقرض مػػػل ثولبػػػت  -لجريػػػمي، واػػػو مصػػػدر سيػػػقس ج جشػػػريل/ س

ى يػػػه، ومحعػػػق جلػػػقالت لالنجتػػػقد فػػػي اػػػذل لجخصػػػوص، حػػػر  بقحػػػه اػػػقف مػػػف ، لإليػػػبلـ((
( مػػػف ١جمشػػػرع لجعرلمػػػي لف يػػػحص ى ػػػس ذجػػػؾ صػػػرللع فػػػي حػػػص لجمػػػقدة )لألنػػػدر ى ػػػس ل

رلميػع بمونػب ىبلمػع ألـ ىسو  لجققحوف لجحقفذ بقجقوؿ: ))يعجبػر ىرلميػق مػف وجػد ألب ىرلمػي
 زولج شرىيع((.

لجمشػرع لجعرلمػي بحتنػه اػذل مػػد ولفػؽ حتػج لجعديػد مػف لجقػولحيف لجمققرحػػع فػ ف  ،سخيػرلً 
ق فػػي جريػػيخ لجمبػػقدئ لجدوجيػػع لجلديثػػع بخصػػوص لجغػػق  مثػػؿ لجقػػقحوف ولجمغربػػي ولجنزلئػػر 

مظػػقار لججمييػػز بػػيف لجرنػػؿ ولجمػػرسة ولجميػػقولة بيحتمػػق فػػي لجلقػػوؽ ولجولنبػػقت لال لحػػه جػػػـ 
مثػػػؿ لجقػػػقحوف  -يػػػذاب بعيػػػدل فػػػي اػػػذل لجخصػػػوص مث مػػػق فع ػػػت بعػػػض لجقػػػولحيف لألخػػػر 

تػـ بقجنحيػيع لالصػ يع في لالىجرلؼ بقجبحوة لير لجشرىيع ولالىجػرلؼ ج -لججراي ولججوحيي
 .(٠)مرلىقة ج نولحب لإلحيقحيع لجمجمث ع في محل لقالت لحعدلـ لجنحييع

 

 

                                                           

(؛ سعذ شةذاد  خ دؾذة، عذاذة عبذ اذغعي شذصؿد، شقيذس 3دغط اذياعش ، شقذس عابا، ؼاشؼ ) (1)

 (.26، ؼاشؼ )(،  اعيط هاؼش اذياعش ، شقذس عابا25عابا، ؼاشؼ )

 -ساجي : ؼؾياز فياد  ؾعحاؽية شذصيذ عبيذاذأاخ ؾدفيظية اذغييذ ديذاد، اذجعغيية ؾششجيض ااجاظيب (2)

 .100، ؿ2006دساعة شةاسظة، داس اذصطبؿعاح اذجاشأية، اإلعحعذس ة، 
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 املثحث الثاني
 كسثة الكتساب اجلنسية الحقا تعد امليالداألم  حق الدم املنحدر هن
سو  (1))لجبللقػع ى ػس لجمػيبلد( امػق ييػميتق لجػبعض مػف لجضقػهسو  لجنحييع لجماجيػبع

لجنحييع لججي ج لؽ بقجضرد بصػورة اللقػع ى ػس ومػت لجػوالدة وبػدوف لف اي ج ؾ (٠)لجطقرئع
، ولف ساـ مق يميزاق او لاجيقبتق ب رلدة لجضػرد حضيػه دوف لف ياػوف ج قػقحوف (١)جيجحد ى يتق

لجدوجػػع جمػػح  نحيػػيجتق جاػػؿ مػػف ا ػػب بػػأف  ليػػر لف اػػذل ال يعحػػي، (٢)سق دور فػػي فر ػػه
ع ال جمػػح  اػػذل لالمجيػػقز لال جمػػف ييػػجلقه بحػػق ل  ود ب، فقجنحيػػيع اػػي ميػػزة ولمجيػػقز ولجدوجػػ

ى س جولفر منموىػع مػف لأليػبقب لججػي جرلاػق لجدوجػع نػديرة بمػح  نحيػيجتق، فػ رلدة لجدوجػع 
فػػػػي مػػػػح  لجنحيػػػػيع جػػػػأجي حجقنػػػػًق ججققبػػػػؿ ةرلدة لجضػػػػرد فػػػػي ط بتػػػػق، وجتػػػػذل يػػػػميت بقجنحيػػػػيع 

ى ػػس ، ة جضػظ الجمجنػػحسالجماجيػبع جاوحتػػق جاجيػب بعػػد لجمػيبلد، ويط ػػؽ ى ػػس لقم تػق ىػػقد
لجػػػػرلـ مػػػػف سف لجقػػػػولحيف جخج ػػػػؼ فيمػػػػق بيحتػػػػق فػػػػي لججضقصػػػػيؿ لجمجع قػػػػع بلػػػػقالت لاجيػػػػقب 
لجنحييع، لال سحتق مجضقع جمقمق ى س لأليس ولأليبقب لجعقمع لججي يعجمد ى يتق في ىم يع 

مػع مح  لجنحييع، مثؿ لإلمقمع، لجوالدة لجم قىضع، لجزولج لجمخج ط، لجتنرة، لج نو ، لجخد
ولججيػقؤؿ لأليقيػي لجػذق يػيجـ طرلػه فػي اػذل لجمبلػث اػو: اػؿ يماػف  ،لجحقفعع ولججبعيع

لف ياػػوف يػػببق الاجيػػقب لجنحيػػيع اللقػػق بعػػد لجمػػيبلده ةف اقحػػت لألـ  ج ػػدـ لجمحلػػدر مػػف
 لإلنقبع بحعـه اؿ يعد ذجؾ ليجثحق ل  مف لجحص لجعقـ لجذق ييػقوق بػيف لجػدـ لجمحلػدر مػف

اأيػػػقس جضػػػرض لجنحيػػػيع ى ػػػس لجحلػػػو لجػػػذق فصػػػ حقل فػػػي لألـ  فولجػػػدـ لجمحلػػػدر مػػػلألب 
لجمبلػث لألوؿ مػف اػػذل لجدرليػعه سـ مامػػبل جػهه سـ لقجػع ميػػجق ع بلػد ذلجتػػقه فػي لجلقيقػػع 
 عجبقيحػػت مولمػػؼ لججشػػريعقت لجمققرحػػع مو ػػوع اػػذل لجبلػػث ليػػقؿ اػػذل لالمػػر مػػق بػػيف ثبلثػػ

ايػبب مػف لألـ  ت بتػذل لجلػؽ جػدـلجنقاقت: لالجنقل لألوؿ جمثؿ في لجقولحيف لججػي لىجرفػ
                                                           

 .154(، ؿ23: عحاؽة شذصذ عبذاذأاخ، شقذس عابا، ؼاشؼ )اظظش (1)

اذغيييذ عبييذ اذصييعأس دييافظ اذغيييذ، أدحيياز تعظيييس اذجعغييية، شحتبيية اذؿفيياء اذةاظؿظييية، اذطبأيية ااؾذيي ،  (2)

 .11٩، ؿ 2012اإلعحعذس ة، 

 .154اذصقذس ظفغػ أعالغ، ؿ (3)

، 13٩٩غة، بيذؾض شحياض اذعؾيش، فؤاد س اك، اذؿعيو في اذجعغية ؾششجض ااجاظب، اذطبأة اذخاش (4)

 .35ؿ
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 -سيػػبقب لاجيػػقب لجنحيػػيع فػػي لجلػػقالت لجخقرنػػع ىػػف لأليػػبقب لإلحيػػقحيع ولججػػي جمث ػػت
خػػقرج سرل ػػيتق شػػريطع سو  لجلقم ػػع جنحيػػيع لجدوجػػع دلخػػؿلألـ  فػػي لجػػوالدة مػػف -امػػق رسيحػػق

 .ىديـ لجنحييع اقجققحوف لججراي ولججوحييسو  منتوؿلألب  اوف

ثػػؿ فػػي مػػولحيف لجػػدوؿ لججػػي لىجرفػػت بشػػاؿ مط ػػؽ بقجػػدـ لجمحلػػدر لالجنػػقل لجثػػقحي جم
اأيػػػقس جضػػػرض لجنحيػػػيع لالصػػػ يع وبغػػػض لجحظػػػر ىػػػف ماػػػقف لجػػػوالدة ونحيػػػيع لألـ  مػػػف

ـ مػػػقدرة ى ػػػػس حقػػػؿ نحيػػػػيجتق ىػػػف طريػػػػؽ لالاجيػػػقب الحعػػػػدللألـ  لألب، وبقججػػػقجي جػػػـ جعػػػػد
 لجلامع لججشريعيع مف ورل  ذجؾ.

ولمػػل ولجمجمثػػؿ بمومػػؼ لجمشػػرع لجعرلمػػي، ولجػػذق ومػػل لالجنػػقل لجثقجػػث ولجمليػػر فػػي لج
 ليػػث لىجػػرؼ بشػػاؿ مط ػػؽ بقجػػدـ لجمحلػػدر مػػف -فػػي لىجققدحػػق -فػػي جحػػقمض ال مبػػرر جػػه

اأيقس جضرض لجنحييع لالص يع ثـ ىقد وخصص لقجػع ميػجق ع ايػبب مػف سيػبقب لألـ 
 نحييع جػه السو  لاجيقب لجنحييع لجعرلميع ج موجود في لجخقرج مف سـ ىرلميع وسب منتوؿ

واو جخصيص ال مبرر جه بقىجققدحق ويحقمض مولمؼ لججشػريعقت لجمققرحػع لألخػر  وى ػس 
 لجحلو لجذق يحبيحه في لجمط ب لجثقحي مف اذل لجمبلث. 

 املطلة األول
 هوقف التشريعات املقارنة

لألـ  ى س لجرلـ مف لف لجققحوف لججراي مد سىجرؼ بشاؿ مط ؽ بقجدـ لجمحلدر مػف
( مػف مػقحوف لجنحيػيع ٥لجنحيػيع لججرايػع امػق رسيحػق ذجػؾ فػي حػص لجمػقدة ) اأيقس جضػرض
فػػي لألب  جمقمػػق مػػللألـ  ، ولجػػذق بمونبػػه جيػػقوت(1)٠٢٢٧( جيػػحع ٣٧٢1لججراػػي رمػػـ )

حقػػػؿ لجنحيػػػيع لألصػػػ يع جػػػؤلوالد لجصػػػغقر، لال لف لججع يمػػػقت لجصػػػقدرة مػػػف وزلرة لجدلخ يػػػع 
فػرض لجنحيػيع لألصػ يع لججرايػع بأف  د و لتجحضيذ لجققحوف لجمذاور ملججرايع لجخقصع ب
ال سو  منتػػػواللألب  ال يحطبػػػؽ لال فػػػي لقجػػػع اػػػوف (٠)(٥( مػػػف لجمػػػقدة )٠ليػػػجحقدًل ج ضقػػػرة )

                                                           

 ( شط ؼزا اذبذث.6ساج  اذؽاشؼ سبس ) (1)

بصؿجيب عالبية  أجعبيي)) أتبش تشجي اذجعغية ؾشعز ذذظية اذيؿرد  جيد شيط ؾذيذ شيط أز تشجيية ؾأي  (2)

 خاسجة عط ظطا  عةذ اذضؾاج((.



 لالكتساب؟ سبب أم للفرض أساس: األم من المنحدر الدم حق
 ٦٠٠٢ لسنة( ٦٢) رقم العراقي الجنسية قانون في مقارنة تحليلية دراسة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

21 

، واذل يعحي بو وح جػقـ لف لالىجبػقرلت لإلحيػقحيع لجخقصػع بلمقيػع لجصػغقر (1)نحييع جه
جػػحص ى ػػس فػػرض ومػػحعتـ مػػف لجومػػوع فػػي لقجػػع لحعػػدلـ لجنحيػػيع اػػي لأليػػقس مػػف ورل  ل

حقػؿ لجنحيػيع فػ ف  ، وبقججػقجي(٠)لجنحييع لالص يع لججرايع بلاـ لجققحوف ليػب اػذل لجلقجػع
آبق  سنقحب مع ومي لجنحييع ال يجـ لال ىف طريؽ و  لالص يع ج موجوديف مف سمتقت سجرلؾ

 ى يه، لجنتقت لجمخجصعةجس  لالاجيقب بعد ب وغ يف لجثقمحع ىشر مف خبلؿ ط ب يقدـ
يػػببق الاجيػقب لجنحيػيع فػػي لقجػع وللػػدة لألـ  وف لججراػػي يعػد لجػدـ لجمحلػػدر مػفلجقػقحفػ ف 

مع ـو لجنحييع بمونب ىبلمع  سنحبيفقط اي )لجوالدة في خقرج جرايق مف سـ جرايع وسب 
 .خقرنع ىف حطقؽ ىقد لجزولج(

يبدو جحق مف خبلؿ مق جقدـ لحه ليحق فعؿ لجمشرع لججراي ب يرلدل جضييرل بخصوص 
( مف مقحوف لجنحييع في جع يمقت جحضيذل وىدـ جراػه ٠/ لجضقرة ٥يؽ حص لجمقدة )آجيع جطب

ج ضقػػرة لجمػػذاورة لف جنػػرق ى ػػس لطبلمتػػق وذجػػؾ مػػف خػػبلؿ جقييػػد فػػرض لجنحيػػيع لالصػػ يع 
لجقيػد لجمػذاور ورد بػأف  ومػق يبللػظ سي ػق، ال نحيػيع جػهسو  منتوؿ لجنحييعلألب  باوف

دوف لف جمػػػس فقرجتػػػق لألوجػػػس، سق بمعحػػػس لف لػػػؽ  (٥ى ػػػس لجضقػػػرة لجثقحيػػػع مػػػف لجمػػػقدة )
لاجيػػقب لجنحيػػيع اللقػػق مػػد مػػح  فقػػط جمػػف اػػـ موجػػوديف مػػف سمتػػقت لجػػرلؾ وسبػػق  سنقحػػب 
خػػػقرج جرايػػػق بمونػػػب ىبلمػػػع خقرنػػػع ىػػػف حطػػػقؽ ىقػػػد لجػػػزولج، لمػػػق بخصػػػوص لجصػػػغقر 

مػػػف سمتػػػقت لجػػػرلؾ بمونػػػب ىبلمػػػع زولج ريػػػميع فقػػػد فر ػػػت ى ػػػيتـ لجنحيػػػيع  فلجموجػػػودي
ومحػذ جلظػع لجػوالدة، واػذل فيػه حػوع مػف لججقػديس مػف مبػؿ لجمشػرع لً  رايع لالصػ يع لبجػدلجج

لججراػػػي ج رلبطػػػع لجزونيػػػع لجريػػػميع، وليػػػحق فعػػػؿ بػػػذجؾ لجمشػػػرع لججراػػػي بحتنػػػه اػػػذل فػػػي 
 لىجققدحق لجمجول ل. 

 قبتق حوىق مق جحتج لجمشرع لججرايلجمشرع لجيعودق يحجتج حتنًق مشف ف  وبقجمققبؿ

                                                           

(1) -https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/mevzuat/nufus

mevzuati/genelge/5301 S      T    V            K      Gö   

A        p f شغاًء. 10:24، اذغاعة 13/6/2013، أخش ص اس  ذرصؿب  جاظ  في 

           K       R         Z    p Ő     , ‘590  S      T    V: اظظيش (2)

K         B    B        KL’     0 6  ÍÜHFM C  LXXIV,  7     

https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/mevzuat/nufus-mevzuati/genelge/5901%20Sayılı%20Türk%20Vatandaşlığı%20Kanuna%20Göre%20Açıklama.pdf
https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/mevzuat/nufus-mevzuati/genelge/5901%20Sayılı%20Türk%20Vatandaşlığı%20Kanuna%20Göre%20Açıklama.pdf
https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/mevzuat/nufus-mevzuati/genelge/5901%20Sayılı%20Türk%20Vatandaşlığı%20Kanuna%20Göre%20Açıklama.pdf
https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/mevzuat/nufus-mevzuati/genelge/5901%20Sayılı%20Türk%20Vatandaşlığı%20Kanuna%20Göre%20Açıklama.pdf
https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/mevzuat/nufus-mevzuati/genelge/5901%20Sayılı%20Türk%20Vatandaşlığı%20Kanuna%20Göre%20Açıklama.pdf
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مف سيقب لاجيقب لجنحييع لجيعوديع يببق لألـ  بقر لؽ لجدـ لجمحلدر مفبخصوص لىج
لألـ  اللقق بعد لجميبلد في لقؿ اوف لجوالدة حقشئع مف ىبلمع زونيع شرىيع سلد سطرلفتػق

( مػػف ٦مع ػػـو لجنحيػػيع، ليػػث جػػحص لجمػػقدة ) نحبػػيلأللألب  لجيػػعوديع ولجطػػرؼ لألخػػر
ق مػػف سنحبيػانريػػع ى ػس لحػه: ))يعجبػػر  1١٥٢( جيػحع ٢حظػقـ لجنحيػيع لجيػػعودق لجمػرمـ )
وسـ يعوديع ومف  سنحبيمف سب سو  يفسنحبييف ىف سبو  وجد في لجمم اع لجعربيع لجيعوديع

سـ يػعوديع، ومػل ذجػؾ ياػوف جتػذل لجموجػود و  معػروؼ لجنحيػيع سنحبيوجد في لجخقرج ألب 
وفرت فيه لجشروط ىحد ب وله يف لجرشد لجلؽ في لخجيقر لجنحييع لجعربيع لجيعوديع لذل ج

، ولالخػػػجبلؼ بػػػيف مومػػػؼ لجمشػػػرع لججراػػػي ولجيػػػعودق يبػػػدو ول ػػػلق فػػػي (1)لألجيػػػع ...((
نػػػقحبيف متمػػػيفه لجنقحػػػب لألوؿ يجمثػػػؿ فػػػي لشػػػجرلط اػػػوف لجبحػػػوة شػػػرىيع ليػػػب لجقػػػقحوف 

، ولجنقحػػب لألخػػر يجمثػػؿ فػػي ىػػدـ (١)وىػػدـ اوحتػػق اػػذجؾ فػػي لجقػػقحوف لججراػػي (٠)لجيػػعودق
لجيػػػعوديع دلخػػػؿ لألـ  بمػػػح  سق لمجيػػػقز جلقجػػػع اػػػوف لجػػػوالدة مػػػف ميػػػقـ لجمشػػػرع لجيػػػعودق

سرل ػػي لجمم اػػع لجعربيػػع لجيػػعوديع، فػػبل يخج ػػؼ لالمػػر فػػي حظػػر لجمشػػرع لجيػػعودق اػػوف 
لجطضػؿ فػ ف  ق معػروؼ لجنحيػيعسنحبيػلألب  خقرنتق، بمنرد اػوفسو  لجوالدة دلخؿ لجمم اع

ـ لجقػػػقحوف ويجلػػػوؿ اػػػذل لجلػػػؽ يضقػػػد لقػػػه فػػػي لججمجػػػل بقجنحيػػػيع لالصػػػ يع لجيػػػعوديع بلاػػػ
لجمشػرع لجيػعودق سحضػرد ىػف ف ف  وبتذل لجمومؼ، جبلاجيقب اللقق مق بعد ب وغ يف لجرشد

ىحػػدمق يجعػػزز بلػػؽ  اليػػيمقلجقػػولحيف لجمققرحػػع لالخػػر  بعػػدـ مػػح  سق لمجيػػقز جلػػؽ لإلم ػػيـ 
واػػػػو مومػػػػؼ ال مبػػػػرر جػػػػه برسيحػػػػق لجمجول ػػػػل، ويخػػػػقجؼ يحػػػػقمض لألـ  لجػػػػدـ لجمحلػػػػدر مػػػػف

 ف بل ىف مق جقدـ ذارل،، جنقاقت لجلديثع في لجميقولة بيف لجرنؿ ولجمرسة في لجلقوؽلال
( ى ػػس ٦/١لجبلئلػػع لججحضيذيػػع جحظػػقـ لجنحيػػيع لجعربيػػع لجيػػعوديع حصػػت فػػي مقدجتػػق )فػػ ف 

لالـ لجيػػعوديع لجمجنحيػػع و  لجيػػعوديع موجػػودة مػػف سبػػوييف يػػعودييفلألـ  لججمييػػز بػػيف اػػوف
لألـ  بقاجيػػػػقب لجنحيػػػػيع لجيػػػػعوديع ى ػػػػس سيػػػػقس لجػػػػوالدة مػػػػف نحبػػػػيط ػػػػب لأل ىحػػػػد جقيػػػػيـ

مػف مبػؿ لجنتػع لجمخجصػع بػقجحظر فػي لجط ػب وذجػؾ مػف خػبلؿ  نحبػيلجيعوديع ولألب لأل
                                                           

ط اذشؽيذ، ؾؽيشه دغيط اذغييش  ؽشه اإلباشة اذذائصة في اذصصرحة اذأشبية اذغيأؿد ة ععيذ برؿغيػ ذغي (1)

 ؾاذغرؿت ؾعذز اذصذحؿشية، ؾؽشه ارذصاز باذرغة اذأشبية، ؾؽشه تةذ س اذطرب اذخطي((.

 (.3ساج : دغط اذياعش ، شقذس عابا، ؼاشؼ ) (2)

 .9بب، ؿساج  اذصبذث ااؾخ، اذصطرب ااؾخ شط ؼزا اذبذث بخقؿؿ ؼزا اذصؿ (3)
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سو  )حقطجػػقف( ى ػػس لجلقجػػع لجثقحيػػع، واػػو جمييػػزحقػػقط فػػي ى ػػس لجلقجػػع لألوجػػس و( ١مػػح  )
قػػقحوف لجػػدوجي لجخػػقص مضق ػػ ع جييػػت بمل تػػق فػػي حظرحػػق ويخػػقجؼ لجمبػػقدئ لجعقمػػع فػػي لج

 . لجمجع قع بألاقـ لجنحييع

لمػػػق بخصػػػوص مػػػولحيف ب ػػػدلف لجمغػػػرب لجعربػػػي مو ػػػوع لجمققرحػػػع فػػػي بلثحػػػق اػػػذل، 
ايػػػبب مػػػف سيػػػبقب لاجيػػػقب لألـ  فمولمضتػػػق بخصػػػوص مػػػد  لىجبػػػقر لجػػػدـ لجمحلػػػدر مػػػف

لجنقل لجنحييع لجبللقع بعد لجميبلد مد جبقيحت مق بيف لجنقايفه لجنقل لىجرؼ بتذل لجلؽ و 
في جشريعقجتق بشاؿ مط ؽ في ميأجع لألب  مد جيقو  مل دـلألـ  جـ يعجرؼ به جاوف دـ

، حقػػؿ لجنحيػػيع ج صػػغقر وبقججػػقجي جػػـ يعػػد احػػقؾ لقنػػع جشػػريعيع جنع تػػق يػػببق جبلاجيػػقب
فقجقػػقحوف لجمغربػػي ى ػػس يػػبيؿ لجمثػػقؿ جػػـ يج ػػمف حصػػًق ينيػػز مػػف خبلجػػه ج موجػػود مػػف لـ 
مغربيػػػػع ط ػػػػب لاجيػػػػقب لجنحيػػػػيع لجمغربيػػػػع بصػػػػورة اللقػػػػع ى ػػػػس لجمػػػػيبلد اػػػػوف لجنحيػػػػيع 
لألص يع لجمغربيع لألص يع جضرض ج ققئيق وبلاـ لجققحوف ى س اؿ شػخص يحلػدر مػف دـ 

معػػدـو سو  ق معػػروؼ لجنحيػػيعسنحبيػػاوحػػه  لألب سـ مغربيػػع وبصػػرؼ لجحظػػر ىػػف نحيػػيع
وذجػؾ مػف خػبلؿ  (1)ال نحييع جه سيقيق، وباوف لجبحوة شرىيع لـ لير شػرىيعسو  لجنحييع

لجذق يقوؿ:  ٠٢٢٥( جيحع ٤٠ -٤٢( مف مقحوف لجنحييع لجمغربي رمـ )٤حص لجضصؿ )
قؾ لقنػػع ذل جػػـ يعػػد احػػسـ مغربيػػع((، ةسو  ود مػػف سب مغربػػي))يعجبػػر مغربيػػق لجوجػػد لجموجػػ

يػػػببق مػػػف سيػػػبقب لالاجيػػػقب طقجمػػػق لف لألـ  جشػػػريعيع الىجبػػػقر لػػػؽ لجػػػدـ لجمحلػػػدر مػػػف
فػػي فػػرض لألب  لجمشػػرع لىجػػرؼ جػػبلـ بلػػؽ سابػػر مػػف ذجػػؾ ولجمجمثػػؿ فػػي ميػػقولجه مػػل دـ

لجنحيػػػيع لألصػػػ يع، واػػػو سمصػػػس مقػػػدلر مػػػف لجلػػػؽ لجػػػذق يماػػػف محلػػػه ج مػػػرسة فػػػي منػػػقؿ 
جغق  مظقار لججمييز بيحت ةلجميقول  .(٠)ق وبيف لجرنؿول 

لجمشػػػػرع لججوحيػػػػي اػػػػقف جػػػػه مومػػػػؼ مخج ػػػػؼ جمقمػػػػق ىػػػػف مومػػػػؼ لجمشػػػػرع لجمغربػػػػي 
ومجولفؽ جقريبق مل مومؼ لجمشرىيف لججراػي ولجيػعودق مػف ليػث لجمبػدس فػي لججمييػز بػيف 

                                                           

اذجعغييية ؾتعيياص  اذةييؿاظيط، شعؾييؿساح جاشأيية اذذغييط  -عض ييض ةهؿبيياض، اذةيياظؿض اذييذؾذي اذخيياؿ (1)

 .26، ؿ2016اذ اظي، اذذاس اذبيناء، 

 اذصقذس ظفغػ أعالغ. (2)
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اأيػػقس لألـ  لأليػػبقب لإلحيػػقحيع ولأليػػبقب لألخػػر  ىحػػد لىجرلفػػه بلػػؽ لجػػدـ لجمحلػػدر مػػف
فتػػو بعػػد لف ، يػػببق مػػف سيػػبقب لاجيػػقبتق اللقػػق بعػػد لجمػػيبلد سو جضػػرض لجنحيػػيع لالصػػ يع

سم ػر  ٠٢1٢( جيحع ٣٣( مف من ع لجنحييع لججوحيي رمـ )1نق  بحص ىقـ في لجضصؿ )
، ىػػقد (1)مػػف خبلجػػه بلػػؽ فػػرض لجنحيػػيع لألصػػ يع ج موجػػود مػػف لـ جوحيػػيع بشػػاؿ مط ػػؽ

ه ى ػػػس: ( مػػف لجقػػقحوف لجمػػػذاور يػػحص مػػف خبلجػػ٢وخصػػص حصػػق خقصػػق فػػػي لجضصػػؿ )
ولجػػذق ب ػػ  يػػف لجرشػػد  سنحبػػي))يصػػب  جوحيػػيًق مػػف وجػػد خػػقرج جػػوحس مػػف سـ جوحيػػيع وسب 

، لجمجع ػػؽ ٠٢1٢نوي يػػع  ٠٤لجمػػؤرخ فػػي  ٠٢1٢جيػحع  ١٧فػي جػػقريخ حضػػقذ لجقػػقحوف ىػػدد 
بجوليػد يػػف لجرشػػد لجمػدحي، ى ػػس لف يطقجػػب بقجنحيػػيع لججوحيػيع بمقج ػػس جصػػري  خػػبلؿ 

 حوف((.ع لجمولجيع جحضقذ اذل لجققلجيح

اػػذل لجلقجػػػع اػػي ميػػد ى ػػػس ىموميػػع لجلقجػػع لجمحصػػػوص بػػأف  ى يػػه يبػػدو ول ػػػلقو 
( مػف لجقػقحوف وليػب مػق مشػقر ةجيػه سىػبلل، واػي جشػمؿ فقػط لقجػع 1ى يتق في لجضصؿ )

مع ـو لجنحييع، وفػي اػذل لجضر ػيع جحجضػي  سنحبيلجوالدة خقرج جوحس مف سـ جوحييع وسب 
فينػب ، ماقحيع جمجل لجصغير بنحييع ولجدة لالص يعلجدولىي لإلحيقحيع جضرض لجنحييع إل

ور ىػقـ وللػد مػف ب ولػه جيػف احق جقديـ ط ب ريمي الاجيقب لجنحييع لججوحييع بعػد مػر 
يبدو لريبق ى س لجبقلث مومؼ لجمشرع لججوحيي احق في ليرلد لججخصيص سىبلل لجرشد، و 

جلديثػع فػي جشػريل معروؼ ىف لجمشػرع لججوحيػي بمولابجػه لججونتػقت ل وىطضق ى س مق ا
لجقػػػولحيف ولالىجػػػرلؼ لجمط ػػػؽ بػػػقجلقوؽ لجمدحيػػػع ى ػػػس لػػػرلر مػػػق اػػػو مونػػػود فػػػي مػػػولحيف 

 وجشريعقت لجدوؿ لجغربيع جلديدل.

جبقػػس جحػػق فػػي اػػذل لجمبلػػث لف ح ػػيؼ لف مومػػؼ لجمشػػرع لجنزلئػػرق نػػق  مطقبقػػػق 
 لألـ جمقمػػق جمومػػؼ لجمشػػرع لجمغربػػي مػػف ليػػث ىػػدـ لجػػحص ى ػػس لػػؽ لجػػدـ لجمحلػػدر مػػف

ايػػبب مػػف سيػػبقب لاجيػػقب لجنحيػػيع لجنزلئريػػع بصػػورة اللقػػع ى ػػس لجمػػيبلد وذجػػؾ بيػػبب 
ولألب في ةماقحيع فرض لجنحيػيع لالصػ يع لجمغربيػع بػدوف سق لألـ  لجميقولة لجمط قع بيف

                                                           

ذصض ييذ شييط اذتفافيييد دييؿخ شؿبييب اذةيياظؿض اذتؿظغييي فييي ؼييزا اذخقييؿؿ، ساجيي  اذصبذييث ااؾخ،  (1)

 اذصطرب ااؾخ شط ؼزا اذبذث.
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شرط وى س خبلؼ اؿ مف لجققحوف لججراي ولجيػعودق ولججوحيػي وليػب مػق سشػرحق سو  ميد
وال يػود لجبقلػث ، (1)( مػف مػقحوف لجنحيػيع لجنزلئريػع٤ة )ةجيتـ سىبلل وذجؾ فػي حػص لجمػقد

احػػق جاػػرلر مػػق ميػػؿ ىػػف مبػػررلت ودولىػػي اػػذل لجػػحتج لججشػػريعي مػػف مبػػؿ لجمشػػرىيف يػػول  
لجمغربي لـ لجنزلئرق، وجاف يبدو لحه ليحق فعؿ لجمشرىقف احق بليـ لمرامق في لجميقولة 

ليػػػجثحق  جمحػػػل سو  وفقػػػع ى ػػػس ميػػػدلجمجسو  ليػػػر لجمشػػػروطعلألـ  دـو لألب  لجاقم ػػػع بػػػيف دـ
 لجندؿ.و  لقالت لالنجتقد

 املطلة الثاني
 هوقف املشرع العراقي

ايػبب الاجيػقب لجنحيػيع لألـ  فمومؼ لجمشػرع لجعرلمػي مػف لػؽ لجػدـ لجمحلػدر مػ
لجعرلميع مد جبقيف ى س مر ثبلثع مولحيف ج نحييع شػتدجتق لججشػريعقت لجعرلميػع محػذ جأيػيس 

 1٧٠٢( جيػػحع ٢٠مػػقحوف لجنحيػػيع لجعرلمػػي لجمػػرمـ )، ومجحػػق لجلػػقجي لجدوجػػع لجعرلميػػع وجلػػد
( لججػػي حصػػت ى ػػس لحػػه: ))اػػؿ مػػف وجػػد فػػي ٧لجم غػػي مػػد لىجػػرؼ بتػػذل لجلػػؽ فػػي مقدجػػه )

جه في ظرؼ يحع مف ب وله يف لجرشد لف يصرح فػي بيػقف يقدمػه  سنحبيلجعرلؽ مف سب 
((، ليػث يبػدو ول ػلق مػف ...ى س لجمحػولؿ لالجػي برلبجػه فػي لججنػحس بقجنحيػيع لجعرلميػع

ق مع ػـو سنحبيػلألب  لجحص لف لجمشرع مد ى ؽ شرط لاجيقب لجنحييع لجعرلميع ى ػس اػوف
لجلقجػػع جػػـ جشػػمؿ لجموجػػوديف خػػقرج فػػ ف  لف جاػػوف لجػػوالدة فػػي لجعػػرلؽ، وبقججػػقجيو  لجنحيػػيع

 لجعػػرلؽ، واحػػق جبػػدو رلبػػع لجمشػػرع لجعرلميػػع ول ػػلع فػػي ليػػجبعقد لجلػػقالت لإلحيػػقحيع مػػػف
جعوي ػػتق بػػدال مػػف ذجػػؾ بخيػػقر لاجيػػقب لجنحيػػيع اللقػػق ى ػػس و  فػػرض لجنحيػػيع لالصػػ يع

 يقبقق. -امق رسيحق ذجؾ -لرلر لجاثير مف لجقولحيف لججي جأخذ بتق لأليقس لقجيق

ليػػر لف مومػػؼ لجمشػػرع لجعرلمػػي مػػد جغيػػر جمقمػػق بصػػدور مػػقحوف لجنحيػػيع لجعرلميػػع 
ه لجمشػرع بلاػـ مخج ػؼ جمقمػق ىػف لاػـ ولجػذق لجػي مػف خبلجػ 1٧٤١( جيحع ٢١لجمرمـ )

( مػػف لجقػػقحوف لجمػػذاور ى ػػس ٣ليػػث حصػػت لجمػػقدة )، لجقػػقحوف لجيػػقبؽ لجمشػػقر لجيػػه سىػػبلل

                                                           

 أز جضائش ة((.أؾ  )) أتبش جضائش ا اذؿذذ اذصؿذؿد شط أي جضائش  (1)
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جه  عال نحييسو  لحه: ))ج وزير لف يعجبر مف وجد خقرج لجعرلؽ مف لـ ىرلميع ولب منتوؿ
شػرع لجعرلمػي فقجم، ىرلمي لجنحييع ةذل لخجقراق خبلؿ يػحع مػف جػقريخ ب ولػه جيػف لجرشػد((

مد سبقي ى س لأليبقب لإلحيقحيع ىحد صيقلجه جتذل لجمقدة مرلىقة محه جلؽ لجدـ لجمحلدر 
مل ةىطق  لف  يع جلؽ لإلم يـ مف خبلؿ لججضرمع بيف لجوالدة مف لـ ىرلميع ولب لألـ  مف

ال نحيػػػػيع جػػػػه دلخػػػػؿ لجعػػػػرلؽ ولجػػػػوالدة خػػػػقرج لجعػػػػرلؽ وذجػػػػؾ بضػػػػرض لجنحيػػػػيع سو  منتػػػػوؿ
فييقيػع لجمشػرع لجعرلمػي ، لجلقجع لألوجس ولىجبقراق ماجيبع في لجلقجع لجثقحيػع لالص يع في

لجعرلميػػػع ولالب لألـ  فػػػي ليحػػػه جبػػػدو ول ػػػلع بعػػػدـ لالىجػػػدلد مط قػػػق بلػػػقالت لجػػػوالدة مػػػف
 معروؼ لجنحييع واو مومؼ محجقد برسق لجبقلث لجمجول ل. نحبيلأل

لجحقفػػػذ، نػػػق  لجمشػػػرع  ٠٢٢٤( جيػػػحع ٠٤وبصػػػدور مػػػقحوف لجنحيػػػيع لجعرلمػػػي رمػػػـ )
لجعرلمي بمومؼ جضر د به ىف مومؼ لججشريعقت لجمققرحع لألخر  بخصػوص لجػدـ لجمحلػدر 

لألـ  اأيقس الاجيقب لجنحييع لجعرلميع بعد لجميبلد وذجؾ مف خبلؿ لىجبػقرل جػدـلألـ  مف
جػػه  عال نحيػػيسو  يػػببق مػػف سيػػبقب لاجيػػقب لجنحيػػيع ج موجػػود مػػف لـ ىرلميػػع ولب منتػػوؿ

، جخقرج، واي لقجع جـ جحص ى يتػق سق مػف لجقػولحيف لجمققرحػع لججػي سشػرحق لجيتػق يػقبققفي ل
فقولحيف لجدوؿ لجمققرحع لججي جبحػت اػذل لأليػقس ى قجػه مقيػدًل ى ػس لجلػقالت لجخقرنػع ىػف 

ق ذلت نحيػػػيع مع ومػػػع مثػػػؿ لجقػػػقحوف سنحبيػػػلألب  لجػػػدولىي لإلحيػػػقحيع، سق لشػػػجرطت اػػػوف
لجمشػرع لجعرلمػي مػد ومػل فػي جحػقمض ال فػ ف  وبتػذل لجمومػؼ لججراي ولجيػعودق ولججوحيػي،

( مف مقحوف لجنحييع لجحقفذ نق ت صريلع وول لع فػي ١فقجمقدة )، (1)مبرر جه بصرللع
 فػػي فػػرض لجنحيػػيع لجعرلمػػيلألب  ميػػقويق جػػدـلألـ  لطبلمتػػق وىموميجتػػق فػػي لىجبقراػػق جػػدـ

 اوحه مع ومقلألب  نه ونحييعبصرؼ لجحظر ىف ماقف لجوالدة اوحتق في لجعرلؽ لـ خقر و 
( مػػف لجقػػقحوف مبقشػػرة وجػػحص ٢، ثػػـ جػػأجي لجمػػقدة )(٠)ال نحيػػيع جػػه ليقيػػقسو  منتػػوالسو 

ال سو  سب منتػوؿو  ى س: ))ج وزير سف يعجبػر ىرلميػق مػف وجػد خػقرج لجعػرلؽ مػف لـ ىرلميػع
ل نحيػػيع جػػه ىرلمػػي لجنحيػػيع لذل لخجقراػػق خػػبلؿ يػػحع مػػف جػػقريخ ب ولػػه يػػف لجرشػػد لال لذ

                                                           

 .114( ؿ25:  اعيط اذغيذ هاؼش اذياعش ، شقذس عابا، ؼاشؼ )اظظش (1)

 ساج  اذصطرب اذ اظي شط اذصبذث ااؾخ شط ؼزا اذبذث. (2)
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لقجػت لجظػروؼ لجصػعبع دوف ذجػؾ بشػرط لف ياػوف مقيمػق فػي لجعػرلؽ ومػت جقديمػه ط ػب 
 .لجلصوؿ ى س لجنحييع لجعرلميع((

احػػق حجيػػق ؿ: مػػق لجلامػػع لججشػػريعيع مػػف ورل  لجػػحص ى ػػس اػػذل لجلقجػػعه سال يماػػف 
( مػػػف لجقػػػقحوف لججػػػي نػػػق ت ىقمػػػع ومط قػػػعه لال ١لدرلج اػػػذل لجلقجػػػع جلػػػت لاػػػـ لجمػػػقدة )

لجوموع بدولمع مف لإلشػاقالت لجققحوحيػع بقجحيػبع ج صػغقر لجموجػوديف ةجس  لجحص يؤدق اذل
مف سمتقت ىرلميقت آلبق  منتوجي لجنحييع ولير مع ـو ماقف والدجتـ اوحتق فػي لجعػرلؽ 
لـ فػػػي خقرنػػػهه مػػػق اػػػو مصػػػير لجمئػػػقت ال وبػػػؿ لالالؼ مػػػف لألطضػػػقؿ لجػػػذيف وجػػػدول فػػػي 

جعرلميػع لبػقف لاػـ لجضصػقئؿ لإلراقبيػع وجعػذر محقطؽ اقحت خقرنػع ىػف يػيطرة لجلاومػع ل
جينيؿ والدلجتـ ريميق بيبب لحعدلـ لجققحوف ولجي طع وبقججقجي جعذر معرفع سمػقاف لجػوالدة 
اوحتق في دلخؿ لجعرلؽ لـ في خقرنه جاوف لمتقجتـ لجعرلميقت جزونول مف مققج يف سنقحب 

جوثيقتػػػقه ف ىمػػػقؿ سو  صػػػ يعلػػػقدرول لجعػػػرلؽ بػػػدوف معرفػػع نحيػػػيقجتـ لالسو  مج ػػػول ـمعظمتػػ
( مػػف مػػقحوف لجنحيػػيع معحػػقل للجمقجيػػع بقػػق  اػػؤال  لألطضػػقؿ بػػدوف نحيػػيع ٢حػػص لجمػػقدة )

 جليف ب ولتـ جيف لجرشد وبقججقجي لرمقحتـ مف لجلقوؽ ولالمجيقزلت لجخقصع بقجمولطحيف. 

وفػي لىجقػقد لجبقلػث لجمجول ػل لف لجمشػرع لجعرلمػي مػد نقحػب لجصػولب بحق ػه حػػص 
ونع تػػػػق لقجػػػػع مػػػػف لػػػػقالت  1٧٤١( جيػػػػحع ٢١( مػػػػف لجقػػػػقحوف لجم غػػػػي رمػػػػـ )٣ة )لجمػػػػقد

لالاجيقب  مف لجققحوف لجنديد بدوف لالخػذ بحظػر لالىجبػقر لجض يػضع لججشػريعيع لججػي مػف 
لجمجولفقػع مػف لججونتػقت لجلديثػع  ٠٢٢٤( جيػحع ٠٤لن تق جـ جشريل مقحوف لجنحييع رمػـ )
لقػوؽ وجطبيقػق ج ػحص لجديػجورق لجمثبػت فػي ديػجور في لجميقولة بيف لجرنؿ ولجمرسة فػي لج

ولجمخج ضػػع جمػػقـ لالخػػجبلؼ ىػػف لجض يػػضع لججشػػريعيع لجيػػقئدة فػػي ىتػػد  (1)نمتوريػػع لجعػػرلؽ
فقججحقمض لجذق ومل فيه لجمشػرع لجعرلمػي يبػدو ول ػلق مػف خػبلؿ ، جشريل لجققحوف لجم غي

حيػقحيع ثػـ ولألب الىجبػقرلت دلألـ  جبحيه مبدل لجميقولة لجمط قػع بػيف دـ يػجوريع ومقحوحيػع ول 
ولإلحيػقحي ومػد جلػـر لجمئػقت مػف  ييأجي بػقجحص ى ػس لقجػع سخػر  جتػدـ لالىجبػقر لجقػقحوح

                                                           

 . ث ااؾخ شط ؼزا اذبذثساج  اذصطرب اذ اظي شط اذصبذ (1)
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لألطضقؿ مف لقتـ بقججمجل بقجنحييع لجعرلميع وى س لجحلػو لجػذق بيحػقل يػقبقق، اػذجؾ لألمػر 
ىػػديمتق و س حضيػػه بقجحيػػبع جلقجػػع لجػػوالدة فػػي لجخػػقرج مػػف لـ ىرلميػػع ولب منتػػوؿ لجنحيػػيع

في دوجع ال جعجرؼ بقجنحييع ى س سيقس لؽ لإلم يـه فتػذل معحػقل ومػوع لجطضػؿ فػي لقجػع 
لجم ضت ج حظػر لف مشػروع مػقحوف لججعػديؿ نحييع سي ق جليف ب وله جيف لجرشد، و لحعدلـ لج

مػد ج ػمف بػيف حصوصػه جعػػديبل  ٠٢٢٤( جيػػحع ٠٤لألوؿ جقػقحوف لجنحيػيع لجعرلمػي رمػـ )
( مف لجققحوف ولجذق نق  اقالجي: ))ج وزير سف يًعد مػف وجػد خػقرج ٢)مقجرلق جحص لجمقدة 

ال نحييع جه ىرلمي لجنحييع ةذل لخجقراق خبلؿ سو  لجعرلؽ مف سـ ىرلميع وسب لير ىرلمي
يػػحع مػػف جػػقريخ ب ولػػه يػػف لجرشػػد...((، مػػد يبػػدو ج وا ػػع لألوجػػس لف ليػػجبدلؿ ىبػػقرة )سب 

مػف مبػؿ لجمشػرع لجعرلمػي، وجاػف بقىجققدحػق  لير ىرلمي( ب)سب منتوؿ( يعد مومضق ليحق
لجمجول ل لف ذجؾ جـ يزؿ لقجع لججحقمض لجذق لشػرحق لجيػه سىػبلل وجػذجؾ جيػبب لف لإلبقػق  

جػه( معحػقل ليػجمرلريع لقجػع لإلشػاقجيع لجققحوحيػع لججػي جػـ جو ػػيلتق  عى ػس ىبػقرة )ال نحيػي
جلديػػػدل لف اػػػقف مصػػػد  يػػػقبقق ولحعػػػدلـ لجلامػػػع لججشػػػريعيع سيقيػػػق مػػػف جعػػػديؿ اػػػذل لجمػػػقدة

 ( مف لجققحوف.٢ولجمقدة ) (١لجمشرع لجعرلمي مجنتق إلزلجع لقجع لججعقرض بيف لجمقدة )

حػػه اػػقف مػػف لألنػػدر بقجمشػػرع لجعرلمػػي حػػر  بأ -وبقىجققدحػػق لجمجول ػػل -وى يػػه ف ححػػق
يػببق جبلاجيػقب اللقػق لألـ  ( مف لجققحوف نعػؿ لجػدـ لجمحلػدر مػف٢ىحد صيقلجه ج مقدة )

ذلت نحيػػيع معروفػػع مػػل لشػػجرلط  سنحبػػيىرلميػػع ولألب لألـ  مػػيبلد فػػي لػػقؿ اػػوفبعػػد لج
 اوف لجوالدة خقرج لجعرلؽ وى س لرلر لججشريعقت لجمققرحع لججي جبحت اذل لالجنقل. 
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 الخاتمة
منموىػع مػف لجحجػقئج لججػي جػونز مػق ةجػس  وفي خجقـ بلثحق لجمجول ل اػذل، جوصػ حق

ودورل في فرض لألـ  ي مو وع لؽ لجدـ لجمحلدر مفآجت لجيه ىم يع لجبلث ولججل يؿ ف
بشػػاؿ لجنحيػػيع ولاجيػػقبتق يػػول  فػػي لججشػػريعقت لجمققرحػػع ىمومػػق سـ فػػي لجقػػقحوف لجعرلمػػي 

، ومف ثـ جشخيص ماقمف لجقػوة ولج ػعؼ فػي اػذل لججشػريعقت ولجخػروج بعػدد مػف خقص
 قل:لججوصيقت لججي جع د ماقمف لجقوة وجعقجج ماقمف لج عؼ، وامق ي ي سدح

 النتائج:  :أوال

مولمؼ لجقولحيف لجمققرحع ولجققحوف لجعرلمي اقحػت ول ػلع فػي مػد  جأثراػق بقججونتػقت  -1
لجدوجيع لجلديثع لجخقصع ب جغق  نميل مظقار لججمييز  د لجمرسة في لججمجل بقجلقوؽ 
مػػػف خػػػبلؿ ىم يػػػع لججلػػػوؿ لججدرينيػػػع فػػػي جشػػػريعقجتق لجخقصػػػع بقجنحيػػػيع مػػػف ىػػػدـ 

لالىجرلؼ لجمط ػؽ سيػوة بػدـ ةجس  اأيقس جضرض لجنحييعلألـ  بدـلالىجرلؼ لجمط ؽ 
( مػػػف لجضقميػػػػع لألمػػػػـ ٧لألب، ومػػػف اػػػػذل لجمبػػػقدئ جلديػػػػدل مػػػق حصػػػػت ى يػػػه لجمػػػػقدة )

ى س  بخصوص لجق ق  ى س نميل لشاقؿ لججمييز  د لجمرسة 1٧٥٧لجمجلدة جيحع 
جيػػػػقب جمػػػػح  لجػػػػدوؿ لألطػػػػرلؼ لجمػػػػرسة لقػػػػق ميػػػػقويق جلػػػػؽ لجرنػػػػؿ فػػػػي لا -1لحػػػػه: ))
جغييراػق. وج ػمف بونػه خػقص لال يجرجػب ى ػس لجػزولج سو  اللجضػقظ بتػقسو  نحييجتق

سو  جغيير نحييع لجزوج لثحق  لجزولج، لف ججغير ج ققئيق نحييع لجزونػع،سو  سنحبيمف 
جمػح  لجػدوؿ لألطػرلؼ  -٠لف جضرض ى يتق نحييع لجػزوج. سو  لف جصب  ببل نحييع

 يجع ؽ بنحييع لطضقجتق((. لجمرسة لقق ميقويق جلؽ لجرنؿ فيمق
اأيػػقس لألـ  لحقيػػمت لججشػػريعقت لجمققرحػػع فػػي حتنتػػق بخصػػوص لجػػدـ لجمحلػػدر مػػف -٠

ميػميفه لجقيػـ لألوؿ مػف اػذل ةجػس  يببق مف لاجيقبتق بشاؿ ىقـسو  جضرض لجنحييع
ولألب فػػي ميػػقجع فػػرض لجنحيػػيع لألصػػ يع ى ػػس لألـ  لججشػػريعقت يػػقوت جمقمػػق بػػيف

لألـ  احقؾ لامع جشريعيع مف ورل  نعػؿ لجػدـ لجمحلػدر مػف لجصغقر وبقججقجي جـ جعد
يببق مف سيبقب لاجيقب لجنحييع اللقق ججمجعتق بمراز مػقحوحي ميػقوق جػبلب بشػاؿ 
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لجقيػػػػـ لجثػػػػقحي مػػػػف ، مط ػػػػؽ امػػػػق اػػػػو لجلػػػػقؿ مػػػػثبل فػػػػي لجقػػػػقحوف لجمغربػػػػي ولجنزلئػػػػرق
ألصػػ يع اأيػػقس جضػػرض لجنحيػػيع للألـ  لججشػػريعقت ميػػدت مػػف مػػوة لجػػدـ لجمحلػػدر مػػف

يػػػػبب مػػػػف سيػػػػبقب لاجيػػػػقبتق فػػػػي لجلػػػػقالت لجخقرنػػػػع ىػػػػف لالىجبػػػػقرلت ةجػػػػس  ولوججػػػػه
ذلت نحيػيع معروفػع  سنحبػيلإلحيقحيع لججي جاوف فيتق لجوالدة خقرج لر يتق مػف سب 

 امق او لجلقؿ مثبل في لجققحوف لججوحيي ولجيعودق ولججراي.
( ٠٤ع لجعرلمي رمـ )مومؼ لجمشرع لجعرلمي نق  لقم ق ومجحقم ق في مقحوف لجنحيي -١

( مػػػف لجقػػقحوف يق ػػػي بقىجبػػػقر ١ىحػػػدمق نػػق  بػػػحص ىػػقـ فػػػي لجمػػقدة ) ٠٢٢٤جيػػحع 
لجنحيػػػيع لججػػػي جضػػػرض ى ػػػس لجصػػػغير لجموجػػػػود مػػػف سـ ىرلميػػػع اػػػي نحيػػػيع سصػػػػ يع 
وبصرؼ لجحظر ىف ماقف لجوالدة ونحييع لألب، ثػـ ىػقد وخصػص حصػق فػي لجمػقدة 

ال سو  رلؽ مػػف سـ ىرلميػػع وسب منتػػوؿ( مػػف لجقػػقحوف جمػػح  لجموجػػود فػػي خػػقرج لجعػػ٢)
نحييع لجلؽ فػي لاجيػقب لجنحيػيع لجعرلميػع خػبلؿ يػحع مػف جػقريخ ب ولػه يػف لجرشػد 

 وجقديمه ط بق بذجؾ.
( جيػػػحع ٠٤( مػػػف مػػػقحوف لجنحيػػػيع لجعرلمػػػي رمػػػـ )٢( و)١سف ةىمػػػقؿ حػػػص لجمػػػقدجيف ) -٢

لجنحيػػيع  معحػػقل ومػػوع لجمئػػقت ال وبػػؿ لالالؼ مػػف لجمولجيػػد فػػي دولمػػع لحعػػدلـ ٠٢٢٤
بيػػػػبب منتوجيػػػػع ماػػػػقف والدلجتػػػػـ وىػػػػدـ جيػػػػني تق ومنتوجيػػػػع نحيػػػػيقت سبػػػػق اـ فػػػػي 

 لجمحقطؽ لججي اقحت خق عع جلاـ لجمنقميل لإلراقبيع. 
 التوصيات: :ثانيا

في لألـ  ينب ى س لجمشرع لجعرلمي ليـ سمرل مف ميأجع مد  موة لجدـ لجمحلدر مف -1
 ق مف سيبقب لاجيقبتق، سمق مػف خػبلؿنع تق يببسو  فرض لجنحييع لجعرلميع لألص يع

بصػػرؼ لجحظػػر لألـ  لىجبػقرل سيقيػػق جضػػرض لجنحيػػيع لألصػػ يع بقجميػقولة جمقمػػق مػػل دـ
امػػق لألب  بصػػرؼ لجحظػػر ىػػف نحيػػيعو  اػػوف لجػػوالدة معػػززة بػػقإلم يـ مػػف ىػػدمتق فىػػ

نعػؿ لجػدـ لجمحلػدر سو  او لجلقؿ في لجققحوف لجمغربي ولجنزلئرق ى س يبيؿ لجمثػقؿ،
يػػبب مػػف سيػػبقب لاجيػػقب لجنحيػػيع فػػي لجلػػقالت لججػػي جاػػوف فيتػػق لجػػوالدة ـ لأل مػػف
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 لججراػيسو  مع ػوـ لجنحيػيع ى ػس لػرلر لجقػقحوف لججوحيػي سنحبيخقرج لجعرلؽ مف سب 
 لجيعودق.سو 

جمعقجنػػػػع لججحػػػػقمض لجقػػػػقحوحي سىػػػػبلل، حقجػػػػرح ى ػػػػس لجمشػػػػرع لجعرلمػػػػي سلػػػػد لجخيػػػػقريف  -٠
 لججقجييف:

جعدـ ونود  ٠٢٢٤( جيحع ٠٤قحوف لجنحييع لجعرلمي رمـ )( مف م٢ةجغق  حص لجمقدة ) -س
( مػػف لجقػػقحوف فقػػط ولججػػي ١لامػػع جشػػريعيع مػػف ونوداػػق ولإلبقػػق  ى ػػس حػػص لجمػػقدة )

لألـ  ولجػػدـ لجمحلػػدر مػػفلألب  ج ػػل معيػػقر لجميػػقولة لجاقم ػػع بػػيف لجػػدـ لجمحلػػدر مػػف
لػؽ لجػدـ لجصػغقر، وبقججػقجي جػيس احػقؾ لقنػع جنعػؿ ةجس  في مو وع حقؿ لجنحييع

 يببق مف سيبقب لاجيقب لجنحييع لجعرلميع اللقق.لألـ  لجمحلدر مف
ال نحيػػيع جػػه( سو  ( مػػف لجقػػقحوف بلػػذؼ ىبػػقرة )سب منتػػوؿ٢جعػػديؿ حػػص لجمػػقدة ) -ب

مع ػػـو لجنحيػػيع( مػػف سنػػؿ لصػػر لقجػػع لالاجيػػقب ى ػػس  سنحبػػيوس ػػقفه ىبػػقرة )سب 
ع لجػػػوالدة مػػػف لـ ىرلميػػػع ولب لجلػػػقالت لججػػػي جحجضػػػي فيتػػػق لجػػػدولع لإلحيػػػقحيع، لمػػػق لقجػػػ

( فػػػػي فػػػػرض لجنحيػػػػيع ١جػػػػه فجبقػػػػس ملاومػػػػع بػػػػحص لجمػػػػقدة ) عال نحيػػػػيسو  منتػػػػوؿ
وبتػذل لجصػدد ، لألص يع مرلىقة ج صغقر ومحعتـ مف لجوموع في لقجع لحعدلـ لجنحييع

( مػف مػقحوف لجنحيػيع لجعرلميػع ٢حقجرح ى س لجمشرع لجعرلمي لف جاوف صيغع لجمػقدة )
 بقجشاؿ لالجي: ٠٢٢٤( جيحع ٠٤رمـ )

مع ػـو  سنحبػي))ج وزير سف يعجبػر ىرلميػق مػف وجػد خػقرج لجعػرلؽ مػف سـ ىرلميػع وسب 
لجنحيػػػػيع ىرلميػػػػق ةذل لخجقراػػػػق خػػػػبلؿ يػػػػحع مػػػػف جػػػػقريخ ب ولػػػػه يػػػػف لجرشػػػػد، لال ةذل لقجػػػػت 
لجظػػػػروؼ لجصػػػػعبع دوف ذجػػػػؾ بشػػػػرط لف ياػػػػوف مقيمػػػػق فػػػػي لجعػػػػرلؽ ومػػػػت جقديمػػػػه ط ػػػػب 

 يع((.لجلصوؿ ى س لجنحييع لجعرلم
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 قائمة المصادر

 الكتب والبحوث: -أوالا 
1. G     G    , ‘T    V                  K               K     K          

G    A      ’  7   0 7  P          P       I             L w B       , 

Issue 2. 

2. K       R         Z    p Ő     , ‘590  S      T    V           

K         B    B        KL’     0 6  ÍÜHFM C  LXXIV  

طرؽ لالاجيقب  -، درليع في ماوحقت لجنحييع٤٠ -٤٢سلمد لجياييوق، لجنحييع في لجققحوف رمـ  .١
 .٠٢1١جشريف لجثقحي،  ١ولإلحتق ، من ع لجع ـو لجققحوحيع، لأللد 

بقدئ لجنحييع في ظؿ ي مقف شتيب لجيعدلوق وليف ف قجه مويس ليف، لججلوؿ في م سلمد .٢
، من ع لجققحوف ج درليقت ولجبلوث لجققحوحيع، ٠٢٢٤جيحع  ٠٤لجديجور لجعرلمي ومقحوف لجنحييع رمـ 

 .٠٢1٢نقمعع ذق مقر، لجعدد لجثقمف، 
لجنحييع وجحقزع لجقولحيف، لجققارة، بدوف ماقف  -سلمد ىبد لجلميد ىشوش، لجققحوف لجدوجي لجخقص .٣

 .٠٢1٠حشر، 
ا يع لجلقوؽ ولجع ـو لجييقييع،  -٠ديف، ملق رلت في مقدة لجنحييع، نقمعع يطيؼبونبلؿ صبلح لج .٤

 .٠٢1١/٠٢1٢لجيحع لجنقمعيع 
نمقؿ ىقطؼ ىبد لجغحي ر ولف، طرؽ لاجيقب لجنحييع في لجشريعع لإليبلميع ولحعاقيتق ى س  .٥

 .٠٢1١لجقولحيف لجو عيع، لجطبعع لألوجس، ماجبع لجوفق  لجققحوحيع، لإلياحدريع،
 .1٧٧٢ف لجتدلوق، لجنحييع وللاقمتق في لجققحوف لألردحي، دلر مندالوق ج حشر ولججوزيل، ىم ف، لي .٦
لألوالد في لججشريعقت لجعربيع ولجعرلميع، من ع ساؿ ةجس  في حقؿ لجنحييعلألـ  ليف لجيقيرق، دور .٧

 .٠٢1٠، لجعدد لجثقحي ىشر، شبقط -ى يتـ لجيبلـ-لجبيت 
لجنحييع ومراز لألنقحب، محشورلت لجل بي لجلقوميع، بيروت،  لضيظع لجييد لدلد، لجمونز في .1٢

٠٢٢٢. 
رىد مقدلد آؿ دوجع، ىدلجع ىبد لجغحي ملمود، لىجبقرلت لجطضوجع في ثبوت ولاجيقب لجنحييع  .11

درليع مقحوحيع جل ي يع جمومؼ لجمشرع لجعرلمي مف نحييع لألطضقؿ مققرحع بمومؼ بعض  -لجعرلميع
(، لجعدد لجثقجث، لجنز  ٠(، لجمن د )٠ع نقمعع جاريت ج لقوؽ، لجيحع )مشرىي لجدوؿ لجعربيع، من 

 .٠٢1٦(، سذلر ٠)
يعيد يويؼ لجبيجقحي، ةشاقجيع وآفقؽ جطور مقحوف لجنحييع في جبحقف ولجدوؿ لجعربيع، محشورلت  .1٠

 .٠٢٢٤لجل بي لجلقوميع، بيروت، لجطبعع لألوجس، 
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حييع، ماجبع لجوفق  لجققحوحيع، لجطبعع لألوجس، لجييد ىبد لجمحعـ لقفظ لجييد، سلاقـ جحظيـ لجن .1١
 .٠٢1٠لإلياحدريع، 

لجنحييع وجحقزع لجقولحيف، لجطبعع لألوجس، دلر  -صبلح لجديف نمقؿ لجديف، لجققحوف لجدوجي لجخقص .1٢
 .٠٢٢٦لجضار لجنقمعي، لإلياحدريع، 

عع لجليف لجثقحي، لجنحييع وجحقزع لجقولحيف، محشورلت نقم -ىزيز ةطوبقف، لجققحوف لجدوجي لجخقص .1٣
 .٠٢1٤لجدلر لجبي ق ، 

درليع مققرحع، محشورلت لجل بي لجلقوميع،  -ىاقشع ملمد ىبدلجعقؿ، لجوييط في سلاقـ لجنحييع .1٤
٠٢٢٠. 

درليع مققرحع، لجطبعع  -ىمقد خ ؼ لجداقـ وط عت نيقد جني لجلديدق، شرح سلاقـ مقحوف لجنحييع .1٥
 .٠٢1٤لألوجس، محشورلت زيف لجلقوميع، بيروت، 

 فؤلد ريقض، لجوييط في لجنحييع ومراز لألنقحب، لجطبعع لجخقميع، بدوف ماقف لجحشر. .1٦
ملمد سحور لجزيقحي، لقوؽ لألنقحب في جقرير لجنحع لججوحييع ج لريقت لجضرديع ولجميقولة، من ع  .1٧

 .٠٢1٦، آليطس 1٠لجمضارة لجققحوحيع لججوحييع، لجعدد 
لئرق ولجمراز لجققحوحي جمجعدد لجنحييقت، دلر اومع ملمد طيبع، لجنديد في مقحوف لجنحييع لجنز  .٠٢

 .٠٢٢٥ج طبقىع ولجحشر، لجنزلئر، 
درليع مققرحع،  -اشقـ صقدؽ وىاقشع ملمد ىبدلجعقؿ ولضيظع لجييد لدلد، لجنحييع ومراز لألنقحب .٠1

 دلر لجمطبوىقت لجنقمعيع، لإلياحدريع.
لجعرلمي، لجطبعع لجرلبعع، شراع لجعقجؾ يقييف لجييد طقار لجيقيرق، لجولفي في شرح مقحوف لجنحييع  .٠٠

 .٠٢11جصحقىع لجاجقب، لجققارة، 

 القوانين والتشريعات: -ثانيا
 بخصوص لجق ق  ى س نميل لشاقؿ لججمييز  د لجمرسة. 1٧٥٧لجضقميع لألمـ لجمجلدة جيحع  .1
 .٠٢٢٣ديجور لجعرلؽ جيحع  .٠
 .٠٢٢٧( جيحع ٧٣٢1مقحوف لجنحييع لججراي رمـ ) .١
 .٠٢٢٣( جيحع ٣٣لجمعدؿ بقجمريـو رمـ ) 1٧٧١( جيحع ٤ججوحييع رمـ )مقحوف لجنحييع ل .٢
 .٠٢٢٣( جيحع ٢1 -٢٣لجمعدؿ بقألمر رمـ ) 1٧٥٢( جيحع ٦٤ -٥٢مقحوف لجنحييع لجنزلئريع رمـ ) .٣
 .٠٢٢٤( جيحع ٠٤مقحوف لجنحييع لجعرلميع رمـ ) .٤
 .٠٢٢٤( جيحع ٤٠مقحوف لجنحييع لجمغربيع رمـ ) .٥
 انريع. 1١٥٠( جيحع ٢مـ )حظقـ لجنحييع لجيعوديع ر  .٦
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 :ـمخــــصــالمـ
 لججونتػػقت مػػف جولػداقلألـ  مػػف لجمحلػػدر لجػدـ لػػؽ سيػػقس ى ػس لجنحيػػيع مػػح  يعػد

 لجققحوحيع لجمبقدئ مف اقـ جمبدس جرييخقً  ويمثؿ لجعربيع، لجدوؿ جشريعقت في حيبيقً  لجلديثع
 ومػق لجققحوحيػع لججصػرفقت فػي ولجمػرسة لجرنؿ بيف لجميقولة لؽ في ولجمجمثؿ لديثقً  ولجمجبحقة
 مو ػوع لف فيػه شػؾ ال وممػق اقفػع، لجققحوحيػع لجمنػقالت فػي وآثقر حجقئج مف ى يه ججرجب

 سمراػػق ليػػمت مػد لأليػػقس اػذل جبحػػت لججػي لججشػػريعقت، لجمنػقالت اػػذل ساػـ سلػػد لجنحيػيع
 بقػوة لامػقً  وجضػرض سصػ يع نحيػيع اػي لأليقس جتذل وفققً  جمح  لججي لجنحييع لىجبقر في
لألب  مػػف لجمحلػدر لجػدـ مػػل جيػقويه فػيلألـ  مػػف لجمحلػدر لجػدـ بقػػوة محتػق لىجرلفػقً  جقػقحوفل

 يبػدو لجعرلمػي، لجقػقحوف جمومػؼ بقجحيػبع سمػق، لجلػقالت جػبعض، ةحيػقحيع دولىػي ىػف ف بل
( ٠٤) رمػـ لجحقفػذ لجعرلمػي لجنحيػيع مػقحوف فػي جػه مبػرر ال جحػقمض فػي ومػل مػد لجمشرع سف

 لجنحييع بضرض لجمذاور لجققحوف مف لجثقجثع لجمقدة في ىقـ حصب نق  ىحدمق٠٢٢٤ جيحع
 لجمشػرع ىػقد ثػـ ىرلميػع، سـسو  سب مػف يوجػد مػف اػؿ ى ػس لجققحوف وبقوة لجعرلميع لألص يع
 مػف وجػد مف جاؿ لجعرلميع لجنحييع لاجيقب لؽ سى  لجققحوف مف لجرلبعع لجمقدة في وحص

 وجقديمػػه لجرشػػد جيػػف ب ولػػه بعػػد جػػه يعنحيػػ السو  منتػػوؿ سب مػػف لجخػػقرج فػػي ىرلميػػع سـ
 .بذجؾ ط بقً 

 فػي لجػولرد لججخصيص مل يجحقفس لجنحييع مقحوف مف لجثقجثع لجمقدة حص ةطبلؽ فة
 لجقػقحوف حػص لف ليػث لجعرلمػي، لجمشػرع فيػه ومػل ول ػ  جحػقمض واػذل محػه لجرلبعع لجمقدة

 وفقػػقً  محلتػػق يػػجـ لججػػي لجنحيػػيع حػػوع بخصػػوص لأليػػئ ع مػػف لجعديػػد يثيػػر لجلقجيػػع بصػػيغجه
 ولججل يػػؿ بقججضصػػيؿ لجبلػػث اػػذل يػػيجحقوؿ ماجيػػبعه سـ لصػػ يع نحيػػيع اػػؿ لأليػػقسه جتػػذل
 لألخػر  لججشػريعقت بمومػؼ لجمققرحػع خػبلؿ مػف وذجؾ ل تق ويبؿ لجققحوحيع لإلشاقجيع اذل

 مبقلػػػث مػػػدلر ى ػػػس جبقىػػػق ولجنزلئػػػرق ولججوحيػػػي ولجمغربػػػي ولجيػػػعودق لججراػػػي ولجمجمث ػػػع
 .لجدرليع
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ABSTRACT : 

Granting of citizenship on the basis of the right of mere 

blood from the mother is one of the recent trends in the legislation 

of the Arab States. It represents the establishment of an important 

principle of the newly adopted legal approaches of equality 

between men and women. The legislations that adopted this basis 

has been precise to consider the nationality granted in accordance 

with this basis as an original nationality and to impose the rule of 

law in recognition of the strength of blood from the mother in 

equal basis to the blood of the father as well as humanitarian 

grounds. As for the position of the Iraqi law, it appears that the 

legislator has fallen in unjustified contradiction in the Iraqi 

Nationality Law No. 26 of 2006 when a general provision in 

Article 3 of the law stated that the original Iraqi nationality by the 

force of law be imposed on anyone born of a father or mother 

holding the Iraqi nationality, and then the legislator returned in 

Article IV of the law granting the right to acquire Iraqi nationality 

for everyone who is born of an Iraqi mother abroad from an 

unknown father after reaching the age of majority and submit a 

request for it. That release of the text of Article III of the 

Nationality Law is contrary to the allocation contained in Article 

IV, and this is a clear contradiction by the Iraqi legislator, as the 

text of the law in its current form raises many questions regarding 

the type of citizenship granted according to this basis; This 

research will discuss in detail and analyse this legal problem and 

ways of solving it by comparing the position of the other 

legislations represented by the Turkish, Saudi, Moroccan, 

Tunisian and Algerian respectively throughout the study. 


