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 متهيد
منناألهمية ننكألنةأننيتألتتألاإلةإلنن ألهنسيننيتألن مينن كأل انننكألمنني أل ننن ألهسنن ألاإل نن  ألألألألألأل
نةوجبألهن مي كألهالسإلةيءألهني يسيألنلفر ألإزهءأل انكألمع مك ألااإلمألمناألاللنانيألزوزان ألألألأل
همفننره ألس يسنن ينألننن األهننن ااحألنننان ألهيإللننمألهن مينن كألتية ننكألنين ننكألفننيألي نني ألهننن ااألألألألألألألأل

وجبايألز  ا ألركاألهنشعب.ألاماألجاكألتالرى ألفإتألزةإل ألنوصفايألهم ه ألهنإليألاةأاألنة
هنفننر ألن مينن كأل انننكألمننيألا علنن ألاإل ةننوألهنإلتهمننيبألااهجبننيبألكوهجننبألهنننوالءألات هءألألألألألأل
هنخ مكألهنعيأراكألنل اننك ألاا علن ألاإلةإلن ألن  نوزألامتهانيألم عنور ألولنيألهننو م  األألألألألألألألأل

يألف ط ألمثوألمةيرسكألهن  وزألهني يسن كألازنونيألهنوئنيالألهنعيمنكألاهن يمنكألهن هاةنكألفنألألألألألألأل
ألإ ل مألهن انكألاغ رييألماألهن  وزألهنإليألا رمألممايألهمجيسب.

افيألغ يبألاجو ألسلطكألوينة ك ألا رألهن يسوتألهن انيألن قألايراكألهن انكألفيأل
زمظ مألتمورألجمين إلايألنةنيألانإللءمألمن ألئرافانيألهال إلعني اكألاهالجإلةيو نكألاهني يسن كألألألألألألألألأل

 إلاي ألسوهءألن  و ألز  ألماأليراإلايألفيألزمظ مألجميألكاغ ريي.ألام أل ن  ألزخض ألهن ان
تكيسمألياهألهن  و ألمع رييألهالزفي  يبألهن ان كألتاألهنعرفألهنن انيألتاألهنةبني األهنعيمنكألألألأل

ألهنةعإلرفألنايألفيألموضوعألهن مي ك.
ات ىألئاورألهن يسوتألهن انيألن  وزألهنسييتألإنيألز  ا ألهنيلطكألهنةطل كألهنإليأل

ولنيألألكيسمألزةلأايألهن ااألفيألز  ا ألهن  وزألهنإليألاإلةإل ألنايألموه مويي.ألي ن ألاإلعن األألأل
هننن اا ألي مةننيألزينناألزشننراعيزاي ألتتألز إلننرمألهن وهونن ألهنننوهر  ألفننيألهالزفي  ننيبألهن ان ننكأل
ألن  وزألهنسييت ألاهنإليألاإل   ألنة إلضيييألهن  وزألهنإليألاإلةإل ألنايألهمفره ألإزهءأل انام.

انعوألتيمألهن  وزألهنإليألاإلةإلن ألنانيألهنفنر ألي ن األتسيسن  األهينإللألتية نكألنين نكألألألألألألألألأل
يألزأك ن يةيألازرسن خاةي.ألايناااألهن  ن األيةنيألألألألألألن   ألزيعيألهنة إلةعنيبألهنةإلة سنكألإننألألأل
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.أل"فلنمألاعن ألهن نقألفنيألألألألأل(2) ألاهن نقألفنيألهن مين كألألأل(4)يقألهنةرت ألفيألهنةيياه ألم ألهنرجنوأل
هنةيننياه ألاهن ننقألفننيألهن مينن كألم ننر ألمبنن تااألمثننين  األانأنناألسظننرهنألنإلأننرهرألهنننم ألألألألألأل
ألول اةيألفيألهنةوهث قألهن ان كألاهن سيز رألهنو م كألتصبحألهنخراجألول اةيألاشأوألمخينفك

أل.(3)ن وهو ألهن يسوتألهن اني"
ااع ألينقألهنةنرت ألفنيألس نوألجمين إلايألإننيألتنمياانيألزرجةنكألنةبن تألهنةينياه ألنن األألألألألألألألألألألأل
هنرجننوألاهنةننرت  ألنننوألزرجةننكألاه ع ننكألن ةلننكألهالزفي  ننيبألهن ان ننكألهنإلننيألوم ننمألن  ننوزأل

انينإلينيألاإلع األوليألهن ااألتتألزلإلتمألفيألأل.(1)هنةرت ألامم ألجة  ألتشأياألهنإلة  تألض يي
جمي إلايألنةيألص  مألول ن ألمناألمعيين هبأل ان نك ألفينن ااألهنإلنيألصن  مألألألألألألألألزمظ مألتيأيمأل
نإوةياألمبن تألهنةينياه ألألألألمهن ان كألهنخيصكألن ةياكألي وزألهنسييتألزلإلتألبوليألهالزفي  ي

ن ان نننكألهنايمنننكألفنننيأليننناهألهننن األهنرجنننوألاهنةنننرت ألفنننيأليننناهألهنشنننأت.ألامنناألهالزفي  نننيبألألأل
ليألجة  ألتشأياألهنإلة  تألن ضيءألوهنخعوص ألاهنإليألاع ألهنعرهزأل رفينألف اي ألهزفي  كأله
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(ألماأليناهألهالزفي  نكألولنيألتسن أل"زةنمحألألألألألأل9 ألإ ألزم ألهنف ر أل)ب(ألماألهنةي  أل)ض ألهنةرت 
هننن ااألهم ننرهفألهنةننرت ألي ننينألميننيااينألن ننقألهنرجننوألف ةننيألاإلعلننقألن مينن كألت فيناةنني".ألأل

/ت(ألمناأليناهألهالزفي  نك ألزإلعان ألهنن ااألهم نرهفألنين  نيمألنن "إ ميجألألألألألألألألأل2انةوجبألهنةني  أل)أل
 ألننن األهنرجننوألاهنةننرت ألفننيأل سننيز رييألهنو م ننكألتاألزشننراعيزايألهنةميسننبكألألمبنن تألهنةيننياه
ألهمالرى".ألأل

هن  اثكألوليألزأك  ألمب تألهنةيياه ألن األهنرجنوألألألباز رصألهن سيز رألاهنإلشراعي
.ألألاهسنإل يبألهن سنإلورألألأل(4)اهنةرت ألفنيألجة ن ألهنة نيالبألنةنيألفنيأل نن ألم نياألهن مين كألألألألألألألأل

 ألزعب نرهنألوناألي نوزألهنسينيت أله ألألألألألنةب تألهنةيياه  ألنوصنفألأل2001هنعره يألهن هامألنعيمأل
ص رألياهألهن سإلورألوليألس وألا  نقألمبن تألهنةينياه ألنن األهنرجنوألاهنةنرت ألانةنيألاإلفنقألألألألألألألألأل
اتيأيمألهنةوهث قألهن ان ك ألا ن ألفيألكوألهنة يالبألنةيألفيأل ن ألهنةينياه ألنن األهنرجنوألألألأل
اهنةرت ألفيألشأتألس وألهن مي كألهنعره  كألإنيألتنميااةي.ألافيألياهألهني يز ألزنم ألهنف نر ألألأل

/ثيس ي(ألماألهن سإلورألهنعره يألوليألتس :أل"اعإلبرألوره  يألكوألمناألأل41س ي(ألماألهنةي  أل))ثي
ألان ألمبألوره يألتاألالمألوره  ك ألاامظمأل ن ألن يسوت".أل

وليألتتألإوةياألمب تألهنةيياه ألياهألهنة ررألفيألهن سإلورألهنعره نيألكنيتألا إلضنيألألألأل
إلور ألتيأل يسوتألزع النألزشراع ينألوليألهن يسوتألهنةمظمألنل مي كألهنعره  كألا مألسفي ألهن س

اهننايألكنيتألافنرزألاولنيألس نوألاهضنحألألألألألألألأل(2)4913(ألنيمكأل13هن مي كألهنعره  كألر مأل)
ننن األهنرجننوألاهنةننرت ألفننيألم ننياألهن مينن كألهنعره  ننك.ألفعنن رألهن ننيسوتألهنةننمظمألنلةبنن تألألألألألأل

اف ن ألينرصألألألألأل (3)2001(ألنينمكألأل21هن سإلوريألايوأل يسوتألهن مي كألهنعره  كألر نمأل)أل
يألار ألفيألهن سنإلورألموهكبنيألننان ألهالز يينيبألألألألألهنةشرعألهنعره يألوليألإوةياألهنةب تألكة

هن  اثننكألن ننوهس األهن مينن كألهنإلننيألتصننب مألز ننماأل ارألهممألفننيألس ننوألجمينن إلايألمنميااننيألألأل
ك يو  ألزشراع كأل اتألهشإلرهطألز  امأل لبيبألاليصكأل  ألز واألهنع ا ألألماألهالوإلبيرهبأل

أل اتألإمأيس كألهالسإل ينكألإن اي.أل
وليألزطب قألهنةب تألهن سنإلوريألألألانمألا إلعرألهن يسوتألهن  ا ألنل مي كألهنعره  ك

هن يضيألنةيياه ألهنةرت ألم ألهنرجوألفيألثبوبألهن مي كألهنعره  كألمنميااةيألف يب ألنوأل
وةوألتاضيألوليألإسايءألهنة يالبألهمالرىألنل مي كألهنإليألكيسنمألهميأنيمألهنينين كأل هبألألألأل
هنعلكألزأرسألهنإلة  تألن األهنرجوألاهنةرت ألازمنيي ألهنةينياه ألن ماةني.ألفبعن ألتتألكنيتألألألألألأل
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ا إلعرألوليأليينكألزاهجألهمجمب كألماألأل(4)ن مي كألهنعره  كألنينتاهجألهنةخإللطهكإلييبأله
 ألسنياىألهن نيسوتألهن  ان ألنن األهنرجنوألاهنةنرت ألفنيأليناهألهنخعنوصألي ن ألألألألألألألألألألأل(2)هنعره ي

أل(3)تصبحألنإمأيتألهمجمبيألهنةإلتاجألماألوره  كألتتألاطلبألهكإلييبألهن مين كألهنعره  نكألأل
أل.(1)وليألتسيسألزاهج ألماألوره  ك

نننم ألهن سننإلوريألهنيننينقألهنشننير ألإن نن ألا  ننوألإنننيألألألألألألاولننيألهنننرغمألمنناألتتألهألألأل
هن يسوتألزمظ مألس وألجمي كألهممألهنعره  نكألمنميااني ألف ن ألجنيءأل نيسوتألهن مين كألهنعره  نكألألألألألألألأل
اللننوهنألمنناألتيألزمظنن م ألمعإلم ننينألنننان ألهنةبنن تألهن سننإلوريألولننيألإ ل نن أل اتألاضنن ألتيألألأل

هن لزألأل.ألاكيتألنااه(1)ضوهنطألزفرضألنة إلضيييألجمي كألهممألهنعره  كألوليألتاال يي
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هن لزألتثنرهألفنيألزفين رألازطب نقألهميأنيمألهمالنرىألنل مين كألهنعره  نك ألفبيزنمألهممألألألألألألألألألأل
زإليياىألم ألهمبألفيألهكإلييبألتاال ييألهنع يرألنل مين كألهنعره  نك ألكةنيألتصنبحأل ارألألألألأل
هممألمييااينألن ارألهمبألف ةيألاإلعلقألنآثيرألزاهاألهن مي كألهنعره  كألومايألتاألهسإلر ه ييأل

ألنايألوليألتاال ييألهنع ير.أل
 هألإنيألميألز  م ألاةأاألهن واألإتأل ارألهممألهنعره  كألتصبحألميياايألزةيمنيألألاهسإلمي

ن ارألهمبألهنعره يألفيألس وألجمين إلاةيألهنعره  نكألمنميااةني.ألاسنوفألسإلمنيااأليمنيأليناهألألألألألألألأل
هن ارألضةاألم ين األف طألماألم نيالبألهن مين كألهنعره  نك أليةنيأل ارألهممألفنيألم نياألألألألألألأل

ألي.ممحألهن مي كألهنعره  كألهمصل كألاهنةأإليبكألمنمياا

 املبحث األول 
 دور األم العراقية يف ثبوت اجلنسية العراقية األصلية ألبنايها

هن مينن كألهمصننل كأليننيألهن مينن كألهنإلننيألزفننرضألولننيألهنفننر ألفننورألاال زنن  ألإمننيألألألأل
نوال زنن ألمبألمإلةإلنن ألن مينن كألهن انننكألتاألنوال زنن ألفننيألإ لنن مألهن انننك.ألازيننةيألتاضننيألألألألألألألألأل

ه زنن .ألازفننرضألينناهألألألنين مينن كألهنةفراضننكألمساننيألزفننرضألولننيألهنشننخ ألرغننمألإرألألألألأل
هن مي كألهسنإلمي هألإننيألينقألهنن مألتاألينقألهن لن م.ألاا عن ألن نقألهنن مألتتألزثبنمألجمين كألألألألألألألألألألألأل
هن انكألنلةونو ألهسإلمي هنألإنيألتصل ألهنعيالي:ألهمبألتاألهمم.ألاهسإلمي هألإنيألصنلكألهنمينب ألألأل
تيألثبوبألسيبألهنةونو ألإنيألتبألا ميألتاألإنيألتمألا م ك.ألتميأليقألهن ل مألف  عن ألنن ألألأل

جمي كألهن اننكألهنإلنيألاونن ألولنيألإ ل ةاني ألن ن ألهنمظنرألوناألجمين كألألألألألألألألألألألتتألزثبمألنلةونو 
أل.ألاهغلبأل ااألهنعينمألزإلةي ألن قألهن م.(4)اهن ا .ألف قألهن ل مألاعميألم وألهنة ل 

ان مةننيألكننيتألهالز ننيهألهنيننيا ألفننيألميننإلاوألهن ننرتألهنعشننرااأليننوألإ يمننكألهن مينن كألألأل
مألفيألييالبألهمصل كألوليألتسيسأليقألهن مألهنةيإلة ألماألهمبألنعفكألتسيس كألاماألهم

هسنإلثميا ك ألفنإتألهالز ييننيبألهن  اثنكألفنيألهننن ااألهنةإل  منكألنننمألزعن ألزفنرزألننن األكنوألمنناألألألألألألألألأل
هنرجوألاهنةرت ألنع  ألس وألهن مي كألإنيألهمنميء.ألاياهأليوألهنوض ألهنييا ألفيألكوألمناألأل

اهنإلشرا ألهالسبيسيألهنعي رألفيألسفن ألهنينمكألألألأل4913هنإلشرا ألهالاطينيألهنعي رألسمكأل
اهنفرسينيألألأل4919اهمنةيسيألهنعي رألونيمألألأل4911مألاهنإلشرا ألهنبل  أيألهنعي رألوي

 ألاهنإلشننرا ألهنبرز ننينيألنيننمكأل4999األ4911اهنةعنن األسننمإليألأل4913هنعنني رألوننيمأل
 ألاهنإلشننرا ألهنإلركننيأل4914 ألازشننرا ألزها ننرألنيننمكألأل4914اهن ينننيسيألنيننمكألأل4914

 ألازشنرا ألهن مين كألألأل4910هنعي رألفيألسف ألهنيمكألاهنإلشرا ألهنع ميألهنعني رألونيمألألأل
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 ألا نيسوتألهن مين كألألأل2001 ألاهنإلشنرا ألهنة رننيألنينمكألألألأل4993سمكألهنإلوسييألهنعي رأل
أل.أل(4)2001اهنةع األنين يسوتألهنعي رألسمكألأل4911هنةعراكألنيمكأل

تمنيألهن نيسوتألهنعره ني ألف نن ألكنيتألافنرزألنن األهنرجننوألاهنةنرت ألفنيألم نياألثبننوبألألألألألألألألألأل
هن مينن كألهمصننل كألنننواال أل اتألمرهونني ألنةبنن تألهنةيننياه ألن ماةننيألا ننن أل بننوألإ ننرهرألألألألألألألأل

.ألنننان  ألان  ننكألأل(2)2001 هامألاصنن ارأل ننيسوتألهن مينن كألهنعره  ننكألنيننمكألألألألهن سننإلورألهنننأل
هننةننيمألنةو ننلألهن ننيسوتألهنعره ننيألفننيألينناهألهنشننأت ألايإل ينناألتتألسإلمننيااألتاالألمو ننلأل
هنإلشراعيبألهنعره  كألهنيين كألثمألمو لألهنإلشرا ألهن ينيألماألمب تألهنةيياه ألن األهنرجوأل

ألاي.اهنةرت ألفيألم ياألس وألهممألجمي إلايألهنعره  كألمنميا

 املطلب األول 
 دور األم يف ثبوت اجلنسية العراقية األصلية ألوالدها يف ظل التشريعات السابقة

 رجننمألتكثننرألهننن ااألولننيألهمالنناألن ننقألهننن مألاهوإلبرزنن ألوننيملألتسيسنن يألنةننمحألألألأل
جمي إلايألهمصنل ك ألفنينةونو ألزثبنمألنن ألجمين كألتنوان ألتاألهين يةي.ألانعن ألزشنراعيبألألألألألألألألألأل

مطل كألاجعلمألهن مي كألزمإل وألسوهءألماألهمبألألهن مي كألهوإلم مألياهألهمسيسألنعور 
تاألماألهممألإنيألهماال  ألاهنبع ألهآلالنرألين  ألهسإل نياألهن مين كألمناألهمبألف نطألاهننيألألألألألألألأل

ألهنون ألهنشرويألف ط.
ا  ألوةوألن قألهن مألفنيألهنعنرهزألممناألصن ارأل نيسوتألهن مين كألهنعثةيس نكألسنمكألألألألألألألألأل

كنوألشنخ ألألألماألياهألهن يسوتألهن مين كألهنعثةيس نكألولنيأل"ألألألأل4 ألإ ألفرضمألهنةي  أل4119
ان ألماألتنوااألوثةيس  األتاألكيتألتنوهألوثةيس ي".ألفبة إلضيألياهألهنم  ألالألاعإلبرألهنون أل
وثةنيسيألهن مين كألإالألإ هألكننيتألتننوه ألا ننمألاال زن  ألوثةنيسيألهن مينن ك.ألا بنقأل ننيسوتألألألألألألأل
هن مينن كألهنعثةيس ننكألولننيألهنعننرهزألنيوإلبننيرهألجننتءهألمنناألهن انننكألهنعثةيس ننكألإنننيألينن األألألألألألألألأل

أل21نعنرهزألنةوجنبألمعيينن  ألننوزهتألهنةبرمنكألفننيألألألألألهوإلنرهفألزرك نيألرسنة ينألنيسفعننياألهألألأل
ألأل.(3)أل4921(ألنيمكأل12اص ارأل يسوتألهن مي كألهنعره  كألر مأل)أل4923زةوزأل

اهالاألهنةشرعألهنعره يألن قألهن مألفنيألفنرضألهن مين كألهنعره  نكألهمصنل ك ألإ ألألألألألأل
:أل"اعإلبرأل4921(ألماأل يسوتألهن مي كألهنعره  كألنيمكأل1جيءألفيألهنف ر أل)ت(ألماألهنةي  أل)

كوألماألكيتألن ألي األاال ز ألنعرفألهنمظرألواألم لايألاهن ألوره نيألنعلنكألألألوره  ينأل...أل
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زون هألفيألهنعرهزألتاألهكإليين ألهن مين كألهنعره  نكألنطرانقألهنإل نم ألتاألننينطرزألهنةب منكألألألألألألأل
ألفيألهنةي ز األهنثينثكألاهنثيممك".

 ن ألهوإلن ألفنيألألألألأل4921اإلضحألماألياهألهن أمألتتأل يسوتألهن مي كألهنعره  كألنينمكألأل
صنل ك ألانعنفكألتسيسن ك ألن نقألهنن مألهنةينإلة ألمناألهمب ألإ ألألألألألألألألنميءألهن مي كألهنعره  كألهم

زمإل وألجمي كألهمبألهنعره  كألمنميا ألنة ر ألثبوبألرهنطكألهنميبأل اتألتيألشرطألآالنرألأل
انعرفألهنمظرألوناألجمين كألهممألتاألمأنيتألهننوال  .ألازرزنبألولنيأل نن ألتتألهن مين كألألألألألألألألأل

زألمني همألألهنعره  كألنمألزأاألزثبمألنلةونو ألماألتمألوره  كألاننوألا عنمألهننوال  ألفنيألهنعنرهألألألألأل
ألأل.(4)ألهس أل  ألان ألمبألا ةوألجمي كألتجمب ك

غ رألتتألاللفينألفيألهنرتيأل  ألئارألفيألئوألهن يسوتألسينلألهناكرألزعلقألنةنيألإ هألأل
كيسمألهن مي كألهنعره  نكألزثبنمألنةناألاونن ألمناألتمألوره  نكألاتبألم انوا ألي ن أل ينبألألألألألألألألألأل

/ت(ألمناألهن نيسوتألولنيألهمبأل اتألألألأل1رتيألإنيأل عرألكلةكأل"اهن "ألهننوهر  ألفنيألهنةني  أل)ألألأل
مم ألنل واألنأتألهنون ألغ رألهنشرويألاهنايألنمألاثبمألسينب ألإننيألتن ن ألالألزفنرضألول ن ألألألألألأله

هن مي كألهنعره  ك ألانااهألفإتألهنون ألغ رألهنشرويألاهنايألنمألاثبمألسيب ألإنيألتن  ألزمإل وأل
إن  ألجمي كألتم ألهنعره  كألنةوجبألهنف نر أل)ت(ألمناألهنةني  ألهنثيممنك.ألاي نكألتسعنيرأليناهألألألألألألألأل

ن ننيسوتألهن مينن كألألي"ألفننيألهنننم ألهالسأل ننتألFatherهنننرتيألميننإل ي ألمنناألارا ألكلةننكأل"أل
زعمنيألهمبألألألألfatherهنعره  كألم ينوألكلةكأل"اهن "ألفيألهنم ألهنعرنيألنل يسوت ألاكلةنكألأل

ياهألهالجإلاي ألاؤ يألإنيألاللقألييالبألمع بكألماألينيالبألهنلجمين كألألألأل.(2)ف طأل اتألهمم
اهنإليألا نبألزلف انيألننم ألصنراحألكةنيألينوألول ن ألهن نياألفنيألهنمعنوصألهنإلشنراع كألألألألألألألألألألألأل

ألااألهمالرى ألإ ألزةمحألجمي كألهممألنلطفوألهنايألنمألاثبمألسيب ألمن  .نل 
اوليألوأن ألمنيألز ن م أل ينبألرتيألآالنرألإننيألتتألسن ألهنف نر أل)ت(ألمناألهنةني  ألألألألألألألألألألأل
هنثيممكألماأل يسوتألهن مي كألهنعره  كألاينةحألننيتألز نومألهنةنرت ألهنعره  نكألنم نوألجمين إلايألألألألألألألأل

اهنن "ألهننوهر  ألفنيألألألألإنيألهنمايألغ رألهنشرويألإ هألكنيتألهمبألم انوالنحأل نن ألمتألكلةنكأل"ألألألأل
هنم ألهنعرنيألنل يسوت ألايوألهنم ألهنرسةي ألزمعرفألإنيألكوألماألهمبألاهمم.ألياهأل

(ألمناأل نيسوتألهن مين كألز ضنيألننأتأل"كنوألزناك رألفنيأليناهألألألألألألألألألأل2نينضيفكألإننيألتتألهنةني  أل)ألأل
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هن يسوتألاشةوألهنإلأس  ألميألنمألز مأل رامكألوليألاللفأل ن ".ألامثنوأليناهألهن رامنكألممإلف نكألألألألأل
أل.(4)فيألياهألهن ينك
/ت(ألمناأل نيسوتألألأل1يبأل اوهتألهنإل اااألهن يسوسيألإننيألزفين رألسن ألهنةني  أل)ألألألألا  أل 

هن مي كألهنعره  كألوليألس وألاف  ألتتألهنإلاك رألاشةوألهنإلأس  ألتاضي ألهممرألهننايألزرزنبألألأل
ول  أليقألهنةرت ألهنعره  كألفيألس نوألجمين إلايألإننيألهنمانيألا نن ألفنيألييننكألجايننكألهمب.ألألألألألألألألأل

..ألجمي كألهالناألزينعكألن مي كألي  ألجعلمأل"نع أل رهرهبأل اوهتألهنإل اااألهن يسوسيأل.
هممألتيألتسايألجعلنمألهنإلناك رألاشنةوألهنإلأس ن .ألف ن ألتفإلنيأل انوهتألهنإلن اااألهنةناكورألفنيألألألألألألألألألألأل

نننأتألهماال ألهنعنن يرألاإلبعننوتألهممألفننيألهكإليننيبألألألأل41/1/4931 ننرهرهألهنةننؤر ألفننيألأل
أل.ألألألألأل(2)هن مي كألهنعره  كألفيأليينكألهمب"

 مين كألفنيألهن ضن كألألألألا  أل بقألرتيألهن اوهتألي  أله إلريمألم ارانكألهنينفرألاهنألأل
هوإلبننيرألهماال ألهنعنن ير ألهنةونننو ااألمننناألألألألأل4931آ هرألأل41فننيألألأل42911هنةر ةننكألأل

/ت(ألنعنن مألإمأننيتألإثبننيبألتنننوزامألأل1هنينن   أل)م(ألوره  ننيألهن مينن كألهسننإلمي هنمألإنننيألهنةنني  أل)ألأل
اوةلنألن يو  ألتتألكوألزاك رألفيألياهألهن يسوتألاشةوألهنإلأس ن .ألاتان بألازهر ألهن هالل نكألألألأل

أل41فنيألألأل4321ليألمم امألهن مي كألهنعره  نكألنأإلينانيألهنةنر مألألألألياهألهال إلرهحألفوهف مألو
أل.(3)4931كيسوتألهنثيسيأل

ولننيألتسننيسألمننيألز نن م ألاةأنناألهن ننواألإتألهنةننرت ألهنعره  ننك ألفننيألئننوألهن ننيسوتألألألألألأل
هنةإل نن م ألكيسننمألم رامننكألمنناألس ننوألجمينن إلايألإنننيألتنميااننيألإ هألكننيتألزاجاننيألم اننواألألألألألألأل

ينيألمناألهن مين كألهنعره  نكألألألألألزرزبألول  أليرميتألتاال أليهن مي كألتاألو اةاي ألهممرألهنا
اماألجمي كألاهنن يمألهنةعمني ألالسن ةيألفنيألهنفنرضألهننايألاأنوتألف ن أليناهألهنونن ألون امألألألألألألألألألألألأل
هن مي ك.ألفإ هألرز مألهنةرت ألهنعره  كألنون ألشنرويألمناألزاجانيألون امألهن مين ك ألفنإتألألألألألألأل
ياهألهنون ألسوفألاأوتألو امألهن مي كألتاضنيألشنأس ألفنيأل نن ألشنأتألاهنن ه أليإلنيألننوألزنمألألألألألألألألألأل

وننيكألكننوألي يزنن  ألفننلألا ننقألنانناهألهنوننن ألتتألا عننوألولننيألألمنن ل هألفننيألهنعننرهزألي نن أل
هن مي كألهنعره  كألنميءهألوليأل مألاهن ز ألهنعره  ك.ألفيألي األتتألمبني األهن نيسوتألهنن انيألألألأل
ز ضيألنةمحألمثوألياهألهنون ألجمي كألمي ألاه ربألجمي كألن ألييألهن مين كألهنإلنيألتسيسنايألألألأل

نعره  نكألنوال زن ألألأليقألهن م.ألازلتمألمبي األهنع هنكألاهنةينياه ألهالوإلنرهفألنن ألنين مين كألهألألألأل
ألماألتمألوره  كحأل ن ألمتألهممومكألالألز وأل و ألواألرهنطكألهمنو .أل
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إتألهنةيل ألهنةإل ن مألمناألجيسنبألهنةشنرعألهنعره نيألإسةنيألكنيتألمخينفنينألنوصنواألألألألألألألألألأل
هنةثين ننكألفننيألمنني  ألهن مينن ك ألكنناهألف نن ألكننيتألينناهألهنةيننل ألمخينفننينألنل ننيسوس األهننن انيألألألألألألألألألأل

ةشرعألهنعره يألنإلع اوألس ألهنةي  ألاهنة يرتألوليألي ألسوهء.ألاكيتألهنةأمواألز الوألهن
 ألا ن ألنأتألزعبحألوليألس وألا  نقألهنةينياه ألألأل4921/ت(ألماأل يسوتألهن مي كألنيمكأل1)

ألهنإليمكألن األهنرجوألاهنةرت .أل
 ألن أنمألأل4913(ألنينمكألأل13وليألتاكألييا ألجيءأل يسوتألهن مي كألهنعره  كألر مأل)

ألاننم ألول نن ألمننتالنألنننان ألهنخننلفألهنننايألئاننرألنعنن  ألأل4921ج انن ألنننمألاأنناأل ننيسوتأل
.ألن ن ألفنرزألهن نيسوتألهن  ان ألفنيألألألألألأل4921/ت(ألماأل يسوتألهن مي كألنينمكألأل1زطب قألهنةي  أل)

هن أننمألننن األهنةونننو ألمنناألتبألوره ننيألاهنةونننو ألمنناألتمألوره  ننك ألانننمألاعإلبننرألهن ننيسوتألألأل
هنةونو ألهمال رألوره يألهن مي كألإالألإ هألان ألمبألم اواألتاألالألجمي كألن ألانشرطألتتأل

أل.أل(4)ز  ألهنوال  أل هالوألهنعرهز
مألزأناألهن مين كألهنعره  نكألزثبنمألنلةوننو ألمناألتمألوره  نكألاتبألتجمبنيألألألألألألألألألايأاهألن

هن مي ك ألتاألهنةونو ألماألتمألوره  كألتاألتبألم اواألتاألالألجمي كألن ألإالألتتألهنوال  أل  أل
يعلمألفيألاليرجألهنعرهز.ألايإليألإ هألزتاجمألهممألماألهمبألهمجمبيأل هالوألهنعرهزأل

مألن ألهن مي كألهنعره  نك.ألاإ هألألان  مألف  أل اتألتتألز ي ره ألفإتألهنةونو ألم أل ن ألالألزثب
هسفعننلمألهممألهنعره  ننكألونناألهمبألهمجمبننيألتاألزننوفيألهمب ألفةنناألهنطب عننيألتتألاب ننيألألأل
هنع  رألن األتيضيتألتم ألهنةيإل ر ألفيألهنعرهزألمماألهنب هاك ألتاألهنإليألوني بألإن ن ألنعن ألألألأل
هالسفعياألتاألافي ألهنتاجألنإليإل رألف ن ألمن ألانن يي.ألانأناأليناهألهنةوننو ألننمألاأناألاعإلبنرألألألألألألألألألأل

ألع مألاال ز ألماألتبألوره ي.وره  يألن
انان ألاإلب األتتألهنةشرعألهنعره يألنمألاتاألافرزألن األهنةرت ألهنعره  كألاهنرجوأل
هنعره ي ألي  ألاعطيألهمال رألينقألس نوألجمين إل ألمنميان ألفنيألكنوألهمينوهاألاتانيألكنيتألألألألألألألألألأل
م وألاال  ألهنون  ألفيألي األهس ألا رمألهنةرت ألهنعره  نكألمناألس نوألجمين إلايألإننيألتنمياانيألألألألألألأل

  ألياهألهن قألن ينكألهسإلثميا كأل وهمانيألتتألاأنوتألهمبألم انوالنألتاألألألألفيألكوألهميوهاألاا 
الألجمينن كألننن ألاتتألزننإلمألهنننوال  ألفننيألهنعننرهز.ألهممننرألهنننايألاف نن ألونن مألهيإلننرهمألهن ننيسوتألألأل
هنةيثننوألنةبنن تألهنةيننياه ألننن األهنرجننوألاهنةننرت .ألاكننيتألهنةننأمواألتتألاإلنن الوألهنةشننرعألألألألألألألألأل

ةنرت ألهنعره  نكألتتألألألهنعره يألاتتألاع األهن أمألم نوألهن رهسنكألن  ن ألاأنوتألمناألينقألهنألألألألألأل
زم وألجمي إلايألإنيألتنمياايألفيألكوألهميوهاألا اتألتاكأل  و ألتاألشراطألشنأسايألفنيأل نن ألألألأل

ألشأتألهنرجوألهنعره ي.
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 املطلب الثاني 
 دور األم يف ثبوت اجلنسية العراقية األصلية ألوالدها يف ظل التشريع احلايل

 ألزنم ألألوليألوأ ألميألكيتألام ألول  ألهنإلشراع األهنيين  األنل مين كألهنعره  نكألأل
(ألماأل يسوتألهن مي كألهنعره  نكألهنميفناألولنيألتتألاعإلبنرألوره  نيألألألألألأل3هنف ر أل)ت(ألماألهنةي  أل)

أل"ماألان أل...ألالمألوره  ك".أل
انفرضألهن مي كألهنعره  كألهسإلمي هألإنيألهنوال  ألممألوره  نك ألامب نيألتتألاإلنوهفرألألألأل

ألهنشر  األهآلز ا:أل
أل
أل

 الدة الولد:بالجنسية العراقية وقت ومتمتعة  األمكون ت الشرط األول: أن
تتألزإل  ننقألهنعننفكألألا ننبألهنعره  ننك ألتمنن أليإلننيألزفننرضألولننيألهنطفننوألجمينن كألألأل

هنو م كألن ىألهممألا مألاال زايألنلطفو.ألاايإلويألتتألزأنوتألجمين إلايألهنعره  نكألتصنل كألألألألأل
تمألمأإليبكألتمألنايألجمي كألتالرىألتاألتكثرألإنيألجيسبألجمي إلايألهنعره  ك.ألاالألاشإلرطألتتأل

اأفنيألتتألزأنوتألمإلةإلعنكألنين مين كألهنعره  نكألألألألألألألزظوألهممألي كألنع ألاال  ألهنطفوألممانيألننوألأل
فنيألفإلنر ألهن ةنوألألألألألكوره  نألألهممألماالألاث نرألهممنرألصنعونكألف ةنيألننوألكيسنألألألألألألألا مألهننوال  .أل

إلةإل ألنين مي كألهنعره  نكألفنيألفإلنر ألألألألزألمهمألماوم ألهنة ل  ألاإسةيألا زألهممرألف ةيألنوألكيس
فنرضألوناألمن ىألألألألياهألهن مي كأل بوألهنوال  .ألإ ألاثورألهنإلييؤاألفيألياهألهنألبهن ةوألافم  م

ألثبوبألهن مي كألهنعره  كألنلةونو .
ماألهنوهضحألتتألس ألهنف ر أل)ت(ألمناألهنةني  ألهنثينثنكألمناأل نيسوتألهن مين كألاعإلن ألألألألألألألأل

ومن ألهن ةنوألثنمألألألألكألتجمب نألألهممألموم ألهنوال  .ألامؤ ىأل ن ألتس ألننوألكيسنألألألهممف طألن مي كأل
ينألا مألاال  ألهنون ألفإتألهنةونو ألزفنرضألول ن ألهن مين كألهنعره  نكألاف نألألألألألكألوره  ألمتصب 

ألا مألهنوال  .ألهممنلم ألهنيينقألنيوإلبيرييألجمي كأل
ياهألأليهن مي كألوم ألهن ةوألثمألزهنمألوماألكوره  ألمهمألماوليألهنعأ ألفإ هألكيس

هن مي كألا مألهنوال  ألفلألزفنرضألهن مين كألهنعره  نكألولنيألهنطفنوألاف نينألنلنم ألسنينلألألألألألألألألأل
طفنوألزثبنمألنن ألألألألإلةإل ألنين مي كألهنعره  كألفيألياهألهنو مألفإتألهناألهمبهناكر ألإالألإ هألكيتأل

ألوره ي.ألألمبهن مي كألهنعره  كألنوال ز أل
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 ألهمبا مألهنوال  ألفنلألوبنر ألوم اناألمطل نينألن مين كألألألألألألألكوره  ألمهمألماإ هألكيس
تاألاإلةإلن ألن مين كألألألأل(4)فيوهءألتكيتألهمبألالألاإلةإل ألنأاكألجمي كألتاألكيتألوره نيألهن مين كألأل

هن مينن كأل ألفننإتألهنةونننو ألزفننرضألول نن ألألأل(3)يإلننيألاإتألكننيتألفليننط م ينألألأل(2)غ ننرألوره  ننكأل
االألوبر ألكان ألنةيألإ هألكيسمألهنعل نكألهنتاج نك ألفنيألألألألألهنعره  كألنوال ز ألماألتمألوره  ك.

ألتمألال.ألألاهمبألهمما مألاال  ألهنطفو أل ياةكألن األ
اإ هألف  بألهممألجمي إلايألهنعره  كألنع ألهنوال  ألفإتأل ن ألالألانؤثرألولنيألجمين كألألألأل

 ألجمي إل ألهنعره  كألنينإلبع كأل)ت(ألماألهن يسوت ألانأاألهنون أل  ألاف أل3هنطفوألنةوجبألهنةي  أل
إ هألكيتألهمبألتجمبيألهن مي كألتاألو اةايألاكيتألهنطفوأل  ألنلغألساألهنرش ألا مألف  ألهالمأل

ألجمي إلايألهنعره  ك.
تتألاون ألهنطفنوألفنيألألألألكوره  ألماالألاشإلرطألنفرضألهن مي كألهنعره  كألنلوال  ألم

أنوتأل ن ألألألهنعرهز ألف يإلويألتتألاأوتألمونو هنألفيألهنعرهزألتمألفنيألاليرجن .ألاالألاانمألتتألزألألأل
ألتن  ثبإلمألنلطفوألجمي كألتالرىألتاألتكثرألاسوهءألتكيسمألياهألهن مي كألهمالرىألماألجاكأل

ألتمألماألجاكألهنةأيتألهنايألان ألف  ألفيألاليرجألهنعرهز ألتاألن  رأل ن ألماألهمسبيب.
وفقًا للقاانون   ألمهيكون الولد، ذكرًا كان أم أنثى، ثابت النسب  الشرط الثاني: أن

 العراقي:

يإليألزفرضألول  ألهن مي كألهنعره  كألاف ينألألكوره  ممألفوألالألاأفيألتتألاون ألهنط
نم ألهنف ر أل)ت(ألماألهنةني  ألهنثينثنكألمناألهن نيسوت ألننوألا نبألتاضنيألتتألاثبنمألسينبأليناهألألألألألألألألألألأل
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 يسوسي.ألاهنإل  قألماألثبوبألهنميبألوليأليناهألهنم نوألاينإلوجبألألألألألكهنعره  ألتم هنطفوألإنيأل
هنخيصنكألنننينبمو ألألحألمتألهنةينياوألأل(4)هنرجنوعألإننيألتيأنيمألهنمينبألفننيألهنإلشنرا ألهنعره نيألألألألألأل

هنعره يألإ هألكنيتألهين ألهننتاج األا نمألهسع ني ألألألألألأل يسوتألهنهنشرو كألاهنوالاكألايريألول ايأل
أل.أل(2)هنتاهجألوره يألهن مي ك
هنف ن ألهنسنلميألتتألهنمينبألكةنيألاثبنمألننينفرهكألفإسن ألاثبنمألألألألألألألألألألفياماألهنةعلومأل
ومن ألأل.ألاثبوبألهنميبألنينفرهكألاعميألثبوز ألنينتاج كألهن ياةنكألأل(3)تاضيألنين رهرألاهنب مك

.ألاوليأل ن ألف  يمألهنتاج كألن األهمبألاهممألوم ألهن ةنوألاأفنيألنثبنوبألألألأل(1)هنإل هءألهن ةو
نعرفألهنمظرألواألهسإلةرهرأل  نيمألهنتاج نكألا نمألاال  ألهنطفنو.ألألألألألألتم سيبألهنطفوألماأل

ألهمنرت ألغ رألهس ألإ هألكيتألهنة نرألألأل (1)اماألجاكألتالرى ألفإس ألاةأاألإثبيبألهنميبألنين رهر
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هنونن ألمناألزاجانيألإالألنإلعن اقألتاألنينب منك.ألايناهألمنيألألألألألألألألمإلتاجكألتاألمعإل   ألفلألاثبمألسيبأل
(ألألماأل يسوتألهميوهاألهنشخع كألهنعره نيألهنةعن األألأل13(ألماألهنةي  أل)2ز ضيألن ألهنف ر أل)

ن وناي:أل"إ هألكيتألهنة رألهمرت ألمإلتاجنكألتاألمعإلن  ألفنلألاثبنمألسينبألهنونن ألمناألزاجانيألإالألألألألألألألألأل
ألنإلع ا  ألتاألنينب مك".

.ألاز ن رألهنشنير ألإننيألتسن ألالألزوجن ألألألألألأل(4)كةيألاةأاألتتألاإلمأليناهألهنثبنيبألنينب منكألألأل
ول كألن األهنبمو ألهنشرو كألم وألهنثبيبألان األاجو ألزاج كألص   كألا ياةك ألف ثبمأل

هنونن ألألتمنيألألأل.(2)تن ن ألنني لنألألتمن ألاألاننوألكنيتألو ن ألهننتاهجألهنةبنرمألنن األألألألألألألألمم سيبألهنطفوأل
ألهن مي كألهنعره  ك.نينإلبميألفلألزفرضألول  أل

 عننوألهنطفننوألولننيألألا يسوسنني ألألكه  ننهنعرألتمنن فننإ هألمننيألثبننمألسيننبألهنطفننوألإنننيألألأل
هن مينن كألهنعره  ننكألهمصننل كألممنناألمنن ل ه.ألاالألاشننإلرطألتتألاإل  ننقألثبننوبألهنميننبألا ننمألأل
هنة ل  ألنوألا وزألإثبيبألهنميبألفيألا مألاليقألوليألهنة ل ألانوألنع ألنلوغألهنون ألساأل

أل.أل(3)هنرش أليإليألاإتألكيتألهنون أل  ألهكإليبألجمي كألتجمب كألفيألياهألهنو م
نين مي كألهنعره  كألا نمألثبنوبألسينبألألألألكألمإلةإلعألمظوألهمزاالألاشإلرطألتاضيألتتأل

هنعره  نكألفنيألهنفإلنر ألهنإلنيألز ن ألمنيألنن األاال  ألهنطفنوألألألألألألألألألأليجمين إلاألألهممألألبهنطفو ألفلوألفم ن مأل
ألماثبوبألهنميب ألفإتألهن مي كألهنعره  كألزثبنمألنلةوننو ألنيوإلبيرينيألهن مين كألهنإلنيألكيسنألألألألألأل

كنيتألالي نين ألاعن ألكيشنفينألألألألألحأل ن ألمتألثبنوبألهنمينب ألاإتألألأل(1)إلةإل ألنايألا مألهنة ل مألزهم
ينناهألااننإلمألرنننطألهنعننلكألننن األهنطفننوألاتمنن ألهنعره  ننكألناواننيبأل.(1)نل مينن كألالألممشننهيألناننين

أل.(1)هميوهاألهنة س ك
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انإلوهفرألهنشر  األتسفيألهناكر ألزفنرضألولنيألهنطفنوألهن مين كألهنعره  نكألن أنمألألألألألألأل
هن يسوتأل اتألييجكألإنيألز  امأل لبألتاألص ارألموهف كألماألهنيلطك.ألاوليألياهألهنم نوألأل

صبحألهنة ل ألممألوره  كألكيف ينألنثبوبألهن مي كألهنعره  كألمنمياايألن أمألهن يسوتألتسنو ألألت
نينة ل ألمبألوره ي.ألامةيألز نبألمليظإلن ألتتألفنرضألهن مين كألهنعره  نكألولنيألمناألألألألألألألأل
اون ألممألوره  كألاتبألتجمبيأل  ألاؤ يألإننيألزعن  ألجمين كألهنةوننو  ألإ ألزفنرضألول ن  ألألألألألألأل

ه  نكألنوال زن ألمناألتمألوره  نك ألا ن ألزثبنمألنن ألألألألألألألألماألجاكألهن يسوتألهنعره ي ألهن مي كألهنعر
ماألجانكألتالنرىألجمين كألهن اننكألهنإلنيألامإلةنيألإن انيألهمبألن مين إل ألنةنيألاإلعنيرضألمن ألألألألألألألألألألألأل
رغبيبألهنفر .ألام أل ن  ألزفرضألهن مين كألهنعره  نكألولنيألهنةوننو ألممألوره  نكألاتبألألألألألأل
تجمبيألنعرفألهنمظرألواأليعواألهنون ألوليألجمي كألتالرىألماألو م  ألايوألاض أل

أل.أل(4) اهجألجمي كألهنون   ألاؤ يألإنيألهز
(ألمنناأل ننيسوتألأل3)أل تال ننرهألز نن رألهنشننير ألإنننيألتتأليأننمألهنف ننر أل)ت(ألمنناألهنةنني ألألألألألأل

هن مين كألهنعره  ننكأل بننقألنننأثرألرجعنيألاللفننينألنل وهونن ألهنعيمننك ألي ن أل بننقأليأننمألينناهألألألأل
هنف ر ألوليألماألان اهألممألوره  كأليإليأل بنوألهنعةنوألن نيسوتألهن مين كألهن نيني.ألاولنيألألألألألألأل

 ألصننن  مأل3/1/2001فنننيألأل2001ز ي انننك/زة  ت//ه49سنننب وألهنةثنننيا ألفنننيألهن نننرهرأل
/ ضننننيءأل91هنة أةننننكألهالز ي اننننكألهنعل ننننيأليأننننمألم أةننننكألهن ضننننيءألهن هريألهنةننننر مألأل

اهن يضيألنإنتهمألازارألهن هالل ك/إضيفكألإننيألائ فإلن ألألألأل2/1/2001فيألأل2001إ هري/
أل2001األ2002نةننمحألهن مينن كألهنعره  ننكألنو فننياأل)بألاعألام(ألايننمألمنناألموهن ننن ألألألألألألأل
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س يينألوليألكوتألهممألوره  نكألهن مين كألا نمألاال  ألينؤالءألألألألألوليألهنإلعي ب ألزأأل2001ا
ز ضننيألنننأتألهن يونن  ألهنعيمننكألتتألهم فننيا.ألانعنن  ألينناهألهنةيننأنك ألاولننيألهنننرغمألمنناألأل

ف انيألألمنيألننمألانم ألألألألألفيألهن را  ألهنرسة كألاعةوألنايألماألزيراخألسشرييهن  ا  ألهن وهس األ
 كألهن  ان ألأل ألسرىألهس ألكيتألا بألهتألاإلضةاأل يسوتألهن مي كألهنعره (4)وليألاللفأل ن 

هن يسوتأليأةينألنشأتألجمي كألمماألان اهأل بوألهنعةوألن  ألكةيألفعوألهنةشرعألهنةعريألفيأل
ألنينننمكأل21ر نننمألنإلعننن اوألنعننن ألتيأنننيمألهن نننيسوتألألهنخنننيصألأل2001نينننمكألأل411ر نننمأل

إوةننيالنألاابنن األهتألهمثننرألهنرجعننيألن ننيسوتألهن مينن كألهنعره  ننكألهن  انن ألجننيءألأل.أل(2)4911
يألتك ز ألضنةمينألهنة أةنكألهالز ي انكألهنعل نيألفنيألألألألألأل/ثيس ين(ألماألهن سإلور ألاياهألم41نلةي  أل)

 نع أل رهرهزايألألكين رهرألهنةاكورألتسفي.

 الثاني ثاملبح
 دور األم يف اكتساب األوالد اجلنسية العراقية الالحقة

نننمألاعنن ألمبنن تألهنننوالءألهننن هامألنل انننكألمنناألهمصننواألهنإلننيألزلإلننتمألناننيألزشننراعيبألألألألألألأل
  رألهن مي ك ألننيتألاإلخلنيألوناألألألألهن مي كألهنةعيصر ألفأصبحألُاعإلرفألنلفر ألن   ألفيألز 

أل.ألازيةيألهن مي كألهن  ا  ألنين مي كألهنلي ك(3)جمي إل ألااإل م ألن مي كأل انكألتالرى
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ن مين كألهنطيرانكألألألكةنيألزينةيألنيألألأل (4)متألهنفر ألا عوألول ايألفيألزيراخألاليقألنةن ل هأل
نيوإلبيرألتسايألزطرتألوليألهنفر ألفيألزيراخألالينقألولنيألمن ل هألينوألزنيراخألنلوغن ألسناألألألألألألألأل

أليةيألتاضيألنين مي كألهنةأإليبكألتاألهنةةمويك..ألاز(2)هنرش 
اإلضةاألأل يسوتألهن مي كألهنعره  كألهن ينيأليينكألزإلعلنقألنيكإلينيبألهنةوننو ألمناألألألألألأل

ياهألهن ينكألهنةمعوصألول انيألفنيألألألتمألوره  كألفيألاليرجألهنعرهزألهن مي كألهنعره  ك ألا
)ت(ألأل3زشأوأليأة ينألاليصنينألا  ن ألمناألسطنيزألزطب نقألهنةني  ألألألألألألألألأل(3)ماألهن يسوتأل(1هنةي  أل)

هنإلننيألز ضننيألنفننرضألهن مينن كألهنعره  ننكألولننيألهنةونننو ألمنناألتمألوره  ننك.ألفين مينن كألألألألألألأل
هنعره  كألالألاإلمألهكإليينايألفيألياهألهن ينكألماأل بوألهنةونو ألن و ألهن يسوتألرغمألكوس أل ن ألأل
ان ألماألتمألوره  كألاكوتألهسإليين ألمن  ألغ رألمعلومألتاألكيتألمعلوميألانأم ألالألجمين كألأل

فيألياهألهن ينكألفيألهن مي كألهنعره  كألهمصل كألن .ألفإلوفرألياهألهنشراطألالألا الوألهنون أل
ن أننمألهن ننيسوت ألنننوألالننتمألإتألتره ألهنوننن أل ننن ألتتألاعلنناألرغبإلنن ألفننيألهالإل ننيرألهن مينن كألألأل
هنعره  كألهنلي كألاللاألسمكألماألزيراخألنلوغ ألسناألهنرشن ألاتتألا نرتأليناهألهالالإل نيرألألألألألأل

 ألفنيألألنةوهف كألازارألهن هالل ك ألاتتألاأوتألم  ةيألفيألهنعرهزألا مألز  امألهنطلب.ألفينوننأل
ألياهألهن ينكألس  عوألوليألهن مي كألهنعره  كألواأل راقألهنإل م .أل

ألاأإليبايألأل ألما ألان ا ألهمصل ك ألهنعره  ك ألهن مي ك ألن  ألزثبم ألما ألن ا اهنفيرز
ألنع أل ألما أليرميس  ألا وز ألهمال ر ألتت ألهن ينك  ألياه ألشأت أليو ألكةي ألهنإل م  نطراق

هنوئيالألألهن  وزألهنخيصكألنينعره   األنينوال   ألكةيألهس ألا رمألماألهنإلةإل ألن قألزوني
ألواأل ن أل ألنينوال  .ألافضلن ألتتألاأوتألوره  ي اهنةميصبألهنإليألزإلطلبألف ةاألاإلواليي
فإتألماألاأإليبألهن مي كألهنعره  كألوليألتسيسألهنوال  ألفيألهنخيرجألماألتمألوره  كألالأل
ألإالألنع ألمضيألوشرألسموهبأل ألفيألي هكألنرنةيس ك ألتاألوضوهن ا وزألتتألاأوتألازارهن

(أل9(ألماألهنةي  أل)2ا ن ألهسإلمي هنألإنيألهنف ر أل)ألوليألزيراخألهكإليين ألنل مي كألهنعره  ك
أل) ألانةوجبألهنف ر  ألهنعره  ك. ألنعور أل3ماأل يسوتألهن مي ك ألا رم ألهنةي    (ألماألياه

سايا كألوليألياهألهنشخ ألتتألاش وألممعبألرا  ألهن ةاوراكألاسياب .ألياهألنينضيفكأل
ألإنيألهتألهمااألاعإلبرألوره  يألماألزيراخألاال ز ألاإتألزأالرألإثبيبألزوهفرألشراطألفرض
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هن مي كألفيألي األهتألهنثيسيألالألاعإلبرألوره  يألإالألنع ألت ها ألاة األهناللصألنلعرهزأل
تميمألم ارألهن مي كألهنةخإل  ألاا بألت هءألياهألهن ة األاللاألزيع األاوميألماألزيراخأل

ألماأل يسوتألهن مي كألهنعره  ك(.أل1زبل غألهنشخ ألنأ هءألهن ة األ)هنةي  أل
 ألنننمألارغننبألفننيألميننياه ألألأل(ألمنناألهن ننيسوتأل1اابنن األتتألهنةشننرع ألنيننم ألهنةنني  أل)ألألأل

هنةونو ألفيألاليرجألهنعرهزألماألتمألوره  كألاتبألم اواألتاألالألجمي كألن ألم ألماألاونن ألأل
فيألهنعرهزألماألتمألوره  كألاتبألم اواألتاألالألجمي كألن ألتاألم ألهنةوننو ألفنيألهنخنيرجألألألأل
ماألتمألوره  كألاتبألتجمبي.ألاياهألزفر كألن  ألنايألميألابررينيألفنإ هألكنيتألهن نرضألمناألألألألألأل

أل–أل(4(ألماألهن نيسوتألهنةل ني)ألأل1م ألنع ألهنإلع اوألماألهنةي  أل)ألهنةأالو  أل–(أل1هنةي  أل)
يوألإس ي ألهنةونو ألماأليينكألهنلجمي كألإ هألنمألزفرضألول  ألجمي كألهن انكألهنإليألان ألنانيألأل
هسننإلمي هألإنننيأليننقألهن لنن م ألفننإتألينناهألهن ننرضألنننمألاعنن ألم بننوالألفننيألئننوألمننمحألهن مينن كألألأل

جألمناألتمألوره  نكألاتبألألأل/تألماألهن يسوت ألنلةونو ألفنيألهنخنيرألأل3هنعره  ك ألنةوجبألهنةي  أل
تجمبننيألهن مينن ك ألاهنننايألالألاعننيسيألتصننلألمنناألمشننألكألهسعنن همألهن مينن ك.ألفأااةننيأليننوألألألألألأل
همج رألنينرويانك ألهنةوننو ألفنيألهنخنيرجألمناألتمألوره  نكألتبألم انواألتمألهنةوننو ألفنيألألألألألألألألألأل
هنخيرجألماألتمألوره  كألاتبألتجمبني ألهمااألالألزفنرضألول ن ألهن مين كألهنعره  نكألفنورألألألألألألأل

ن اي ألاهنثيسيألزفرضألول  ألرغنمألتصنل ألهمجمبنيألارنةنيألألألألألاال ز ألرغمألييجإل ألهنةيسكألإ
(ألمناألهن نيسوتألينيألألألأل1ااةأناألهن نواألإتألهنةني  أل)ألألأل.ألو مألهيإل يج ألإنيألهن مي كألهنعره  نكأل

/ت(ألز باي.ألاهنظييرألتتألهنةشرع ألنع ألتتألجعوألفيأل3مي  ألغ رأل سإلوراكألاتتألهنةي  أل)
نةونننو ألهن مينن كألألهن ننيسوتألهن  انن ألهنننوال  ألمنناألتمألوره  ننكألنوينن هألسننببينألكيف ننينألنةننمحألهألألألألأل

(ألمناألهن نيسوتألألأل1هنعره  كألهمصل كألن و ألهن يسوت ألنمألامإلبن ألإننيألاجنوبألإن نيءألهنةني  أل)ألألألألأل
(ألمنناأل3منناألهن نيسوتألهن  ان (ألنأوسانيألزإلعننيرضألمن ألهنةني  أل)ألألألألألأل1هنةل نيأل)يين نينألهنةني  ألألألأل

هن نيسوتألهن  انن  ألاكننيتألا نن رألننن ألإن يؤيننيألكةنيألفعننوألهنةشننرعألهنةعننريألومنن ألزع النن ألألأل
 ألفبع ألتتألجعوألهنةشرعألهنةعريألهنوال  ألماأل2001اكألسمكألن يسوتألهن مي كألهنةعر

(ألماأل يسوتأل3تمألمعراكألتسيسيألنةمحألهن مي كألهنةعراكألهمصل ك أل يمألنإن يءألهنةي  أل)
منناأل ننيسوتألهن مينن كألهنعره  ننكألألألأل1)هنة ينلننكألنلةنني  ألألأل4911هن مينن كألهنةعننراكألنيننمكألأل

أل.2001هن يني(ألا ن ألي مةيألهص رأل يسوتألهنإلع اوألنيمكأل
ركنتألولنيألييننكألتالنرىألابنرزألف انيأل ارألهممألفنيألس نوألهن مين كألألألألألألألألألألننان ألسنوفألسألأل

ألهنعره  كألهنلي كألإنيألتاال ييألاييأليينكألهكإلييبألهن مي كألهنعره  كألنينإلبع ك.أل
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افيألياهألهنين يز أل ن ألزأإلينبألهممألجمين كأل اننكألمني ألااأنوتأل نن ألفنيألزنيراخألألألألألألألألألألأل
ن ااألاليقألنة ل ألهالنا.ألافيألياهألهنفرضألالألزي رألزشراعيبألهن مي كألفيألمخإلللأله

.ألف ينب ننكألأل(4)ولننيألسيننقألاهينن ألف ةننيألاإلعلننقألنيكإليننيبألهمنمننيءألن مينن كألهممألهن  انن  ألألألألألألألأل
زشراعيبألهن ااألالألزرزبألوليألهكإلييبألهممألن مي كألهن انكألتيألآثنيرألنينمينبكألنونمنيءألألألأل
هن عننر ألإسةننيألز ننررأل ننن ألإ هألكننيتألهمب ألان يننمألهمم أليننوألهنننايألهكإليننبألجمينن إلاي.ألأل

.ألفنيألأل(2) قألك يو  ألنن األهماال ألهن عنرألاهمبألألفينإلبع كألنة إلضيألياهألهنإلشراعيبألزإل 
ي األاايبألهنبع ألماألزشراعيبألهن مين كألإننيألمينياه ألهممألننيمبألنعن  ألهكإلينيبألألألألألألأل
هماال ألهن مي كألنينإلبع ك ألإ ألز ضيأليناهألهنإلشنراعيبألنيكإلينيبألهمنمنيءألن نو ألهن نيسوتألألألألألألأل

هألجمينن كألهن انننكأله هألهكإليننبألهينن ألاهننن اامألجمينن إلاي ألسننوهءألكننيتألهمبألتاألهمم.ألاينناألألأل
هنإلشننراعيبأليننيألغينبننيألهنإلشننراعيبألهنإلننيألسننيابألننن األهمبألاهممألفننيألم ننياألثبننوبألألألألأل

.ألامنناألينناهألهنإلشننراعيب ألهنإلشننرا ألهنفرسيننيألهنإلنن هءألمنناأل(3)هن مينن كألهمصننل كألنونمننيء
اهن ننيسوتألألأل4993 ألاهنةعنن األنين ننيسوتألهنعنني رألفننيألألألأل4913هن ننيسوتألهنعنني رألوننيمألألأل

تألهن مين كألهنإلرك نكألنعنيمألألألأل.ألألاماألياهألهنإلشنراعيبألتاضني أل نيسوألألأل(1)4991هنعي رألفيأل
.ألا ننيسوتألهن مينن كألهناونم اننكألنعننيمألألأل4914اهنةعنن األنين ننيسوتألهنعنني رألوننيمألألألأل4911
مم ألوليألهس أل"هنطفوألهن يصرألغ رألهناونمن يألمبألألأل44/4 ألهنايألزم ألهنةي  أل4912

تاألالمألُمننمحألهن مينن كألهناونم اننك ألاأإليننبألزلنن ألهن مينن ك".ألاكننان أل ننيسوتألهن مينن كألألألألألألألألأل
.ألاكنان ألتاضنيأل نيسوتألألألأل4992يسوتألهن مي كألهالاطين كألنعنيمألأل ألا 4911هنفملم اكألنعيمأل
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 ألا يسوتألهن مي كألهنلبميسيأل2000هن مي كألهنخيصألنينوالايبألهنةإل   ألهممراأ كألنعيمأل
أل.أل(4)4921نيمكأل

تميألف ةيألاإلعلقألنين يسوتألهنعره ي ألف  ألهزضحألنميألماألاللاألهنةب  ألهمااألإنيأل
نعره  نكألن نقألهنن مألمناألجانكألهممألفنيألألألألألألألتيألم ىألكيتألهوإل ه ألهن يسوتألهن ينيألنل مين كألهأل

فننرضألهن مينن كألهنعره  ننكألهمصننل كألولننيألهماال  ألنعنن ألتتألكننيتألمع ننيرهنألهيإل ي  ننينألتاألألأل
ثيسواينألفيألئوألهن يسوتألهنيينقألنل مي كألهنعره  ك.ألاالألغراألفيألتتألاؤثرألياهألهنإلطور أل

 ألولنننيألإمأيس نننكألهكإلينننيبألهماال ألهن ميننن كألكهن يصنننوألفنننيألم نننياألهن ميننن كألهمصنننل 
  ننكألنينإلبع ننك.ألانلو ننوفألولننيأل ننن ألاإلعنن األول مننيألتتألسعننين ألينناهألهنةوضننوعألمنناألألهنعره

اللاألن يتألم ىألإمأيس كألهكإلينيبألهماال ألهنعن يرألهن مين كألهنعره  نكألزبعنيألالكإلينيبألألألألألألأل
هنيننين كألاهنإلشننرا ألهن ننينيألنل مينن كألألألألألبهممألإاييننيألا ننن ألفننيألئننوألتيأننيمألهنإلشننراعيألألألأل

ألهنعره  ك.

 املطلب األول
 يها اجلنسية العراقية بالتبعية يف التشريعات السابقةدور األم يف اكتساب أبنا

اإلبن األألأل4921(ألنينمكألأل12إتألهنةطين ألنإلشرا ألهن مي كألهنعره  كألهمسبقألر نمأل)أل
ننن ألهتألينناهألهنإلشننرا ألنننمألاإلطننرزألصننرهيكألإنننيأل الننواألهماال ألهنعنن يرألفننيألهن مينن كألأل

 ألكيسنمألألمناأليناهألهنإلشنراألألألأل41هنعره  كألزبعينألن الواألهممألف اني.ألفنينف ر أل)ت(ألمناألهنةني  ألألألألأل
زنننم ألولنننيألهسننن أل"إ هألهكإلينننبألتجمبنننيألهن ميننن كألهنعره  نننكألاعنننبحألتاال هألهنعننن يرألألألألأل
وره   ا".ألانمألاأاأليميكألاللفألنشأتألتثرألهكإلييبألهمبألهمجمبيألنل مي كألهنعره  كأل

.ألانأناألهنخنلفألألأل(2)فأاال هألهنع يرألاعب وتألوره   األيأةينألنة إلضيألهنم ألتونلهأل
ينن كألهنعره  ننكألفننيألهكإليننيبألتاال يننيألئاننرألنعنن  ألهثننرألهكإليننيبألهنةننرت ألهمجمب ننكألنل م

هنع يرألنااهألهن مي ك.ألامر ألهنخلفألزضةاألهن يسوتألهنةاكورأليأةنينألصنرا ينألاةمن ألألألأل
 الواألهماال ألهنع يرألنلةرت ألهمجمب كألفيألهن مي كألهنعره  كألإتألكيتألهكإلييبألهنةنرت ألأل

ماألهن يسوتألأل49نل مي كألهنعره  كألواأل راقألهنتاهجألماألوره ي ألي  ألكيسمألهنةي  أل
وليألهسن أل"إ هألزتاجنمألث نبألتجمب نكألوره  نينألفنإتألتاال ينيألهنةوننو ااأل بنوأليناهألألألألألألألألألألألزم أل

أل.أل(3)هنتاهجألالألاأإليبوتألياهألهن مي كألنيببألزاهجايألاي ه"
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ايأاه ألفإتألهنةرت ألهمجمب كألهنإليألاأوتألنايألتاال ألص يرألماألزاجألسينقألغ رأل
وره ننيألثننمألزإلننتاجألمنناألوره ننيألازأإليننبألجمينن إل ألهنعره  ننك ألالألاأإليننبألتاال يننيألألألألألألألألأل

ع يرألهن مي كألهنعره  كألزبعينألناي ألإ هألكيتألهكإلينينايألنل مين كألهنعره  نكألوناأل رانقألألألألألألهن
هنتاهج.ألتمنيألإ هألكيسنمألهنةنرت ألهمجمب نكأل ن ألهكإلينبمألهن مين كألهنعره  نكألنطرانقألآالنرألألألألألألألألألألأل
غ رألهنتاهج ألكينإل م  ألاكيتألنايألفيألا مأليعنونايألولنيألهن مين كألهنعره  نكألتاال ألألألألأل

ونن مألهكإليننيبألهماال ألألأليشننرهحألإنننألصنن يرألم اننونيألهمب ألف نن أل يننبألجيسننبألمنناألهنألألأل
هنةناكور ألألأل49زبعيألنايألميإلم هنألفيألياهألوليألمنيألزنم ألول ن ألهنةني  ألألألألألألكهن مي كألهنعره  

.ألفيألي األ يبألجيسبألآالرألإنيألهن واألإتألهماال ألاأإليبوتألهن مين كألنينإلبع نك ألألأل(4)تسفي
ماألهن يسوتألزإلميااأليينكألاليصكألالألا وزألزعة ةايألاجعلايألزشةوألأل49 ن ألمتألهنةي  أل

.ألامتألك نن ألهن ننيالبألهنإلننيألزأإليننبألنةوجباننيألهنةننرت ألهمجمب ننكألهن مينن كألهنعره  ننألألألألألألألجة
هنةشننرعألنننوألكننيتأل نن أل عنن ألهنإلعةنن مألنننم ألول نن ألنعننور ألويمننكألاننن اتألزخعنن  ألألألألألأل

إضنيفكألإننيأل نن ألزنم ألهنف نر ألألألألألألألهكإلييبألهنةرت ألهن مي كألهنعره  كألنيببألهنتاهجألف نط.أل
هن مي كألهنعره  كألاعنبحألألماألهن يسوتألوليألهس أل"إ هألهكإليبألتجمبيألأل41)ت(ألماألهنةي  أل

تاال هألهنع يرألوره   ا" ألانفظنكألهمجمبنيألهننوهر  ألفنيأليناهألهنف نر ألزشنةوألهنةؤسن ألألألألألألألألأل
كننوألزنناك رألفننيألينناهألألمنناألهن ننيسوتألهنإلننيألزننم ألولننيألهسنن أل"ألأل2.ألن النننكألهنةنني  أل(2)تاضنني

أل".هاضيألميألنمألز مأل رامكألاللفأل ن ألهنإلأس  هن يسوتألاشةوأل
أل4913(ألنينمكألأل13تميألهنإلشرا ألهنيينقألنل مين كألهنعره  نك ألتيألهن نيسوتألر نمأل)ألألألأل

)هنةل ي( ألفلمألاظارألفيألئل ألهنخنلفألهننايألئانرألنعن  ألزطب نقألهنإلشنرا ألهمسنبق ألألألألألألألأل
ي  ألهجة ألهنشنرهحألولنيألون مألإمأيس نكألهكإلينيبألهماال ألهنعن يرألنل مين كألهنعره  نكألألألألألألألألأل

مناأليناهألهن نيسوتألألألألأل43مناألهنةني  ألألأل.ألإ ألتتألهنف نر ألهماننيألألأل(3)زبعينألالكإلينيبألتمانمألإايينيألألأل
.ألألا  ألهسإلم ألهنشرهحألفيألياهألإنيألتتألهن يسوتألنمأل(1)كيسمأل يصر ألوليألهمبأل اتألهمم
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أل2ار ألف  ألس ألا ضيألنيتألكوألزاك رألف  ألاشةوألهنإلأس  ألكةيألكيسمألز ضيألن ألهنةي  أل
  ألفرزألنشأوألصنراحألألأل4913 ألاهنيألتتأل يسوتأل4921(ألنيمكأل12ماألهن يسوتألر مأل)

األتبألوره يألاهنةونو ألماألتمألوره  ك ألفيمااأل  ألفرضألول  ألهن يسوتألن األهنةونو ألم
هن مينن كألهنعره  ننكألنة ننر ألاال زنن  ألتمننيألهنثننيسيألفلننمألاأيننب ألهن ننيسوتألهن مينن كألنة ننر ألألألأل
هنوال  ألهوإلةي هألوليألصلكألهممومكألف طألإسةيألهسإللتمألفضلنألوناأل نن ألتتألزعنتزألنمنو ألألألألأل

انوالنألألتاألالألجمين كألنن .ألتمنيألألألألألهنطفوألالمألوره  كألنوال ز ألفنيألهنعنرهزألاكنوتألهمبألم ألألأل
هنةونو ألماألتمألوره  كألفيألاليرجألهنعنرهزألفانوألالألاأإلينبألهن مين كألهنعره  نكألإالألنعن ألألألألألألأل
نلوغ ألساألهنرش ألاموهف كألهنيلطكألوليأل لب ألنلسإلةيءألإنيألهن مي كألهنعره  كألشراطكأل

أل.أل(4)تتألاأوتألهنون أل  ألان ألماألتبألم اواألتاألالألجمي كألن 
عألهنعره نيألفنيألئنوألهن نيسوتألهنينينقألهز انمألألألألألألألاإلب األماأل ن ألتتألس يسكألهنةشر

إنيألجعوألهمبألف طألمعن رهنألالكإلينيبألهن مين كألهنعره  نكألنينإلبع نك.ألفنينةونو ألمناألتمألألألألألألألأل
وره  كألتصلألنمألاأاألُايةحألن ألنين الواألفيألهن مين كألهنعره  نكألنة نر ألزخلنلألشنرطألألألألألأل
هنوال  ألفيألهنعرهز ألف أنوتألمناألننيبألتاننيألتالألُاينةحألنةناألانن ألمناألتمألتجمب نكألا نمألألألألألألألألألألأل

وال   أليإلننيألانننوألزةننمألاال زنن أل هالننوألهنعننرهز ألنيكإليننيبألهن مينن كألهنعره  ننكألزبعننينألألألألهننن
الكإلييبألهممألناي.ألاول   ألإ هألكيتألنورملكألهمجمب كأل ألهنإليألزأإليبألهن مي كألهنعره  كأل
سوهءألنينإل م ألتاألنينتاهجألماألوره ي ألتاال ألص يرألماألزاجألسينقألغ رألوره ني ألأل

ألزبعينألالكإلييبألاهن زامألإاييي.ألألكنعره  فإتأليؤالءألهماال ألالألاأإليبوتألهن مي كأله

 املطلب الثاني
 دور األم يف اكتساب أبنايها اجلنسية العراقية بالتبعية يف التشريع احلايل

أل4921زبننن األفنننيألهنةب ننن ألهمااألتتألزشنننراعيألهن ميننن كألهنعره  نننكألنينننمإليألألألألألأل
نمألا ممألوليألتسيسألماألهنةيياه ألن األهنرجوألاهنةرت ألفيألم ياألس وألهن مي كألأل4913ا
فلمألأل2001نعره  كألهمصل كألإنيألتنميااةي ألتميألهنإلشرا ألهن ينيألنل مي كألهنعي رألسمكأله

افننرزألفننيألينناهألهنخعننوصألننن األهنةونننو ألمنناألتبألوره ننيألاهنةونننو ألمنناألتمألوره  ننكألألأل
اسنن ألنشننأوألصننراحألولننيألهوإلبننيرألكننوألمماةننيألوره  ننينألزطب  ننينألنةبنن تألهنةيننياه ألننن األألألأل

 أليناهألهنةينياه ألانشنأوألصنراحألألألألألهنرجوألاهنةرت .ألاكيتألاؤمنوألتتألا نومألهنإلشنرا ألألنة نألألألأل
إنننيألم ننياألهكإليننيبألهن مينن كألهنعره  ننكألنينإلبع ننك ألولننيألافننقألسانن ألهنإلشننراعيبألهنإلننيألألألأل
سيابألن األهمبألاهممألفيألم نينيألثبنوبألهن مين إل األألهمصنل كألاهنةأإلينبكألننواال .ألألألألألألأل
غ رألتتأل يسوتألهن مي كألهن ينيألجنيءألاللنوهنألمناألتيأليأنمألصنراحألناناهألهنشنأت ألف أنمألألألألألألألألأل

م ألالألاخإلللألواأليأمألهنإلشنرا ألهنينينقألفنيألون مألزضنةم ألإشنير ألألألألألألأل/تاال(ألم41هنةي  أل)
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صرا كألإنيألكوتألهنوهن ألهننايألاأإلينبألهن مين كألهنعره  نكألتننينألتاألتمنين.ألازنم ألهنةني  ألألألألألألألألأل
/تاال(ألماألهن يسوتألوليألهس أل"إ هألهكإليبألغ رألهنعره يألهن مي كألهنعره  ك ألاعبحأل41)

  ةننن األمعننن ألفنننيألتاال هألغ نننرألهنبنننين  األسننناألهنرشننن ألونننره   األنشنننرطألتتألاأوسنننوهألمأل
سنوىألفنيألنعن ألألألألأل(4)هنعرهز".ألفااهألهن أمألالألاخإلللألواألسين  ألماألهنإلشنرا ألهنينينقألأل

همنفيظألاهنإلعين رألفضلنألواألإضيفكألشرطألج ا ألنمألاأاألهنإلشرا ألهنةل يألانم ألول ن ألألأل
ايننوألكننوتألهماال ألم  ةنن األمنن ألهنوهننن ألفننيألهنعننرهزألا ننمألز ننم ألهمال ننرألنين مينن كألألألألأل

ألهنعره  ك.أل
واألنع مألهكإلييبألهماال ألهنعن يرألهن مين كألهنعره  نكألألألألاإزهءأل ن أليوألاةأاألهن 

زبعنينألالكإلينيبألهممألإايينني ألإتألس يسنكألهنةشنرعألا ننبألتالألزإل ن  ألكةنيألكيسننمألفنيألئننوألألألألألألألأل
هنإلشننرا ألهنيننينق ألإنننيألجعننوألهمبألف ننطأليننوألهنننايألاإلرزننبألولننيألهكإليننين ألنل مينن كألألألألألألألأل

مألهنعره  كألهكإلييبألهماال ألهنع يرألنايألتاضي ألنوألا نبألتتألزشنةوألييننكألهكإلينيبألهمألألألأل
ألتاضيألنل مي كألهنعره  كألا ن ألنوسبيبألاهالوإلبيرهبألهآلز ك:أل

ن  ألسياىألهنةشرعألن األهمبألاتالمألهنعره   األفيألممحألجمين إلاةيألهمصنل كألألأل -4
نننواال  ألفةنناألاوننن ألالمألوره  ننكألاتبألغ ننرألوره ننيألتصننبحألزثبننمألننن ألهآلتألألأل
هن مي كألهنعره  كألنة ر ألاال ز ألالمألوره  كألتسنو ألننينةونو ألمبألوره ني ألألألأل

تألزةإل أليناهألهنةينياه ألإننيألهنة نيالبألهمالنرىألنل مين كألهنعره  نك.ألألألألألألألألاا بألت
اماألغ رألهنةبررألهتألزةمحألهن مي كألهنعره  كألماال ألهمجمبيألهنايألاأإليبايأل

ألفيألي األالألزةمحألهن مي كألماال ألغ رألهنعره  كألهنإليألزأإليباي.
نةيألكيتألهن يسوتألاشإلرط ألفيألمعظمألهن يالب ألمضيألم  ألمع مكألوليألإ يمكأل -2

م ألفيألهنعرهزأليإليألاةأاألن أل لبألهكإلييناي ألفإتألهكإلييبألهممأل ينبألهنإل 
نل ميننن كألهنعره  نننكألا نننومألولنننيألهوإلبنننيرألهسننن ميجايألفنننيألهنة إلةننن ألهنعره نننيألأل
امخينطإلايألامعياشإلايألنلعره   األاللاألهنة  ألهنلزمنكألنق يمنك.ألامثنوأليناهألألألألأل
هالوإلبننيرألاإلننوهفرألتاضننيألننن ىألهماال ألغ ننرألهنبننين  األنلةننرت ألهمجمب ننكألهنإلننيألألألأل

نين مينن كألهنعره  ننك ألإ أليننمألغينبننينألمننيألاع شننوتألفننيألكمننلألاهننن زامألألألز ميننمأل
 وهاألهنفإلر ألهنإليألايإللتمايألهن يسوتألن يمكألهممألفنيألهنعنرهزأليإلنيألزأإلينبألألألألأل

.ألاالألاةأنناألإسأننيرأل ارألهنإلرن ننكألهنعيال ننكألامنن ىألزننأث رأل(2)هن مينن كألهنعره  ننك

                          



 دور االم العراقية في جنسية ولدها

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

421 

هممألفننيألغننرسألهنشننعورألنيالسإلةننيءألاهنإلوج اننيبألهنسيننيس كألاهالجإلةيو ننكألألألألألأل
خإللفنكألهنإلنيألزمإلا انيألهنعيالنك ألفةعاننيألاإلأسن ألينبألهمنمنيءألنلنو األهنننايألألألألألألألألألهنة

امإلةيألإن  ألهنوهن اا ألايوألميألاإل  قألفيألكلألهن ينإل األسنوهءألكيسنمألجمين كألألألأل
هيألمماةننيألتصننل كألتمألالي ننك ألففننيألجة نن ألهميننوهاألزيننإلط  ألهممألس ننوألينناهألألأل

 .(4)هنةشيورألنونميء

لألاهننن زام ألفننإتألألنةننيألكننيتألهماال ألهنعنن يرألغينبننينألمننيألاع شننوتألفننيألكمننألألألألألألألأل -3
معل كألهن انكألزيإلوجبألتتألاأنوتألهآلننيءألاهمنمنيءألامإلةنوتألس يسن ينألن اننكألألألألألألأل
اهي   ألمتألهسإلةنيءألهمنمنيءألس يسن ينألن اننكألتالنرىأل ن ألاان  ألمعنينحألهن اننكألألألألألألألألألأل
 هزاي ألسوهءألمتألهمفأيرألاهنةبي األهنإليألاعإلم ايأليؤالءألهمنميءألمخإللفنك ألتاألأل

 ك.ألكةيألتتأل  نيمألهن اننكألنإنعني ألألألألمسامألا وموتألنأوةياألنعينحأل انإلامألهمجمب
هماال ألهنعنن يرألمنناألإ ل ةانني ألنأننوسامألمنناألهمجيسننب ألا عننوألمنناألهمنمننيءألألألألألأل
اع شننوتألفننيأل انننكألاهممألزعنن ةألفننيأل انننكألتالننرىألايننوألمننيألاانن  ألهسننإل رهرأل

 هنعيالك.أل

إتألو مألهكإلييبألهماال ألهنع يرألهن مي كألهنعره  كألزبعينألالكإلينيبألهممألنانيألألأل -1
فنيألهنعيالنك ألاانؤ يألإننيألهالنإللفألجمين كألألألألألألألاإلعيرضألامب تألاي  ألهن مين كألأل

همنميءألنعضامألواألنع .ألفلوألزتاجمألترملنكألتجمب نكألمناألوره نيألاكنيتألألألألألأل
نايألمناألزاجانيألهنينينقألغ نرألهنعره نيألانن أل اتألسناألهنرشن  ألثنمألهكإلينبمألألألألألألألألألألأل
هنةرت ألهن مي كألهنعره  كألنينتاهجألماألوره يألاتس بمألماألياهألهنتاجألانن هألأل

ره ننيألاظننوألتجمب ننيألفننيألينن األألآالننرألفننإتألاننن ييألمنناألزاجاننيألهمااألغ ننرألهنعأل
اعإلبننرألاننن ييألهنثننيسيألمنناألزاجاننيألهنعره ننيألوره ننيألهن مينن ك.ألامثننوألينناهألألألألألأل

 هنفرضأل  ألاا مألك يتألهمسر ألااضعلألماألراهنطاي.

نااهألهمسبيبألاهالوإلبيرهب ألسرىألتتألانؤ يألهكإلينيبألهممألنل مين كألهنعره  نكألألألألأل
غ نرألهنعره نيألألألألإنيألهكإلييبألان ييألهنع  رألتاضيألنااهألهن مي كألنينإلبع ك ألتسو ألنيمب

هنايألاأإليبألهن مي كألهنعره  كألف أإليبايألتاال هألتاضيألزبعينألن .ألازؤا ألازهر ألهن هالل كأل
فنننيألأل4101يننناهألهنةم ننني ألإ ألجنننيءألفنننيألكإلنننيبألم ارانننكألشنننؤاتألهن ميننن كألهنةنننر مألألألألأل

ميألالي:أل"وم ألاال  ألهالناألانمألزأاألاهن ز ألييات ألولنيألشناي  ألهنإل نم ألألألألأل1/1/2001
نشاي  ألاكيتألهالناأل يصرهنألوم ميأليلفنمألهن ةن األألألتاألهالكإلييبألانع ييأليعلمألوليأله
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هن يسوسيألتاألوم أليعواألموهف كألهنوزهر ألوم ييألاةمحألهالنناألشناي  ألهن مين كألنينةني  ألألألألأل
أل/تاال(ألماألهن يسوت.41)

"إ هألهكإلينبألغ نرألهنعره نيألهن مين كألهنعره  نك"ألاهننوهر  ألألألألألألألايأاه ألفإتألوبير أل
زفينرألولنيألتسانيألزمعنرفألإننيألألألألألأل/تاال(ألماأل يسوتألهن مي كألهنعره  كألالأل41فيألهنةي  أل)

همبألف يننبألنننوألزمعننرفألتاضننيألإنننيألهمم.ألااشننإلرطألالكإليننيبألهماال ألهن مينن كألألألألألألألأل
ألهنعره  كألزبعيألالكإلييبألهممألنايألزوهفرألهنشراطألهآلز ك:أل

 أل44 أل1 أل1 أل1تتألزأإليبألهممألهن مي كألهنعره  كألاف ينألميأنيمألإين ىألهنةنوه أل)ألألأل (4)
معيملننكألهنإل ننم أل نن ألألألأل(ألمنناأل ننيسوتألهن مينن كألهنعره  ننك ألولننيألتتألزأننوتألألألألأل41/4

هكإليبمألهن رجكألهن طع كألا ن ألنأ هءألاة األهناللصألن ةاورانكألهنعنرهزألتمنيمألألألأل
أل.(4)م ارألهن مي كألهنةخإل 

تتألاأوتألهنون ألص  رهنأل اتألساألهنرش  ألتيألنمألاأةوألهنثيممكألوشر ألماألهنعةنرألأل (2)
 ن ييبألهنإل وامألهنة ل يألا ن ألي األز م ألهممألنين مي كألهنعره  ك.

هنميننبألممنن ألينن األز ننم ألهمال ننر ألنين مينن كألهنعره  ننك.ألألألهتألاأننوتألهنوننن ألثينننم (3)
اا وزألزأالرألثبوبألهنميبألإنيألزيراخألالينقألالكإلينيبألهممألهن مين كألهنعره  نكألألألألأل

 نشرطألتتألاظوألهنون أل اتألساألهنرش ألا مألثبوبألسيب .

هتألاأوتألهنون ألم  ةينألفيألهنعرهزألنعور ألمشراوكألا مألز م ألهممألنين مي كألأل (1)
من  ألمع منكألن يمنكألهنونن ألفنيألهنعنرهزألا نمألز نم ألألألألألألألألألهنعره  ك.ألانمألا   ألهن يسوتأل

هممألنين مي كألهنعره  ك ألف أفنيألهتألاأنوتألم  ةنيألفنيأل نن ألهنو نمألن ن ألهنمظنرألألألألألألألألأل
 واألم  ألياهألهن يمك.

إتألزوهفرألهنشراطألتولهألاؤ يألإننيألإكينيبألهنونن ألهن مين كألهنعره  نكألهوإلبنيرهألألألألألألأل
ألماألزيراخألهكإلييبألهممألناي.أل

 :امتةاخل
)اهنننايألهسننإلةرألأل4913نيننمكألأل13ه  ننكألهنةل ننيألر ننمألكننيتأل ننيسوتألهن مينن كألهنعرأل

(ألاأالنناألنأسننيسألرا يننيألفننيألمننمحألهن مينن كألهنعره  ننكألألألألأل2001هنعةننوألننن ألن ياننكألهنعننيمألألأل
همصل كألايوأليقألهن مألهنةم  رألماألتبألوره نيألهن مين ك ألفأنوألموننو ألاإلةإلن ألاهنن هألألألألألألأل
نين مي كألهنعره  كألا مألاال زن  ألسنوهءألتيعنلمألهننوال  أل هالنوألهنعنرهزألتمألاليرجن  ألألألألألألألأل

رألن أمألهن يسوتألوره يألهن مي ك.ألانمألزأاألهن مي كألهنعره  كألزةمحألنلةونو ألماألتمألاعإلب
وره  ننكألإالألإ هألكننيتألهمبألونن امألهن مينن كألتاألم اننوالنألانشننرطأليعننواألهنننوال  ألفننيألألأل
هنعرهز.ألألتميأل نيسوتألهن مين كألهن  ان  ألهننايألاينإللامألتيأيمن ألهمسيسن كألمناألهن سنإلورألألألألألألألألألأل
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امناأل بلن أل نيسوتألألألألأل2001رااألهمااألزشنألأل41وبألول ن ألفنيألألألهنن هامألهننايألُصنألألألهنعره نيألأل
إ هر ألهن انننكألنلةريلننكألهالسإل ين ننك ألف نن ألسنن ألولننيألتسنن ألاعإلبننرألوره  ننينألمنناألاننن ألمبألألألألألأل
وره ننيألتاأل"ممألوره  ننك".ألألانننان ألسننياىألهن ننيسوتألننن األهمبألاهممألاتصننب مألهممألألأل

أل-هنعره  ننك ألان نن ألهنمظننرألونناألجمينن كألهمب ألزيننييمألفننيألنمننيءألهنبم ننيتألهالجإلةننيويألأل
كألهنعره  ننك ألمثلاننيألفننيأل ننن ألمثننوألهنرجننو.ألإتألينناهألهنةم ننيألهنإلشننراعيألهني يسنيألنل انننأل

هنإل  ميألاعطيألمؤشرهنألن ة  ألهنعره   ا ألاالس ةيألهنمييء ألنأتألناناأل ارهنألاشنأسينألفنيألألألأل
جة  ألهنة ي اا ألانعوألهنة  هتألهميمألاهمكثرأليييس كألماألغ رهأليوألمشنيرككألهنةنرت ألألأل

زشرا ألهن مين كألهنعره  نكألهن  ان ألألألألألنلرجوألفيألنميءألهنيأيتألهنةأوس األنل انك.ألنان ألفإت
 ألاةثوألفيألنع ألجوهسبن ألز نوالنألسوو نينألفران هنألفنيألهنمظنرألإننيألألألألألألألأل2001نيمكألأل21ر مأل

اين وألان نقألإس نيزهنألثورانينألولنيألصنع  أليناهألألألألألألألألو  ب عكألامإليسكألول كألهنفر ألنو من  أل
هنعل ننكألاتتألهن ننرضألممنن ألكةننيألار ألفننيألهمسننبيبألهنةوجبننكألننن أليننوأل"رنننطألهنعره ننيألألأل

فيألن يعألهنعينمألا فع ألإنيألهالسإلةيءألإنيألزرنكألهنعرهزألرغنمأليعنون ألألألنو م ألتامةيأليوأل
ألوليألجمي كألتالرى".أل

اوليألهنرغمألماألهنإل  مألهنايألتيرزألفيألياهألهنة يا ألسرىألم أل ن ألتتألاأالاأل
ألهنةشرعألنةيألالي:

إ رهجأليأمألفيأل يسوتألهن مي كألهنعره  كألاف ن ألننأتأل"كنوألزناك رألفنيأليناهألهن نيسوتألألألألألألألأل (4
 ن وألوليألاللفأل نن ".ألا نن ألكنيألزإل  نقألهنةينياه ألألألألألألاره ألن ألهنإلأس  ألمينمألا مألهن

ن األهنرجوألاهنةرت ألوليألتكةوألاج  ألايإليألالألاثيرألتيألغةوضألتاألنب ألنشأتأل
تيأيمألهن مي كألهنعره  كألف ةيألإ هألكيسمألزمعرفألإنيألهنةرت ألتاضيألتمألال.ألان ق أل
زب األماألهنةةيرسكألهتأل اهارألهن مي ك ألف ةيألاإلعلنقألنيسنإلر ه ألهن مين كألهنعره  نكألألألألأل

(ألماأل يسوتألهن مي كألنأوسايألزمعرفألإنيأل41/4بع ك ألالألزتهاألزفيرألهنةي  أل)نينإل
 يينكألهسإلر ه ألهمبألف طأل اتألهمم.

(ألمنناألهن ننيسوت ألهنخيصننكألنيكإليننيبألهن مينن كألهنعره  ننكألمنناأل بننوألألأل1إن ننيءألهنةنني  أل) (2
هنةونو ألفيألهنخيرجألماألتمألوره  كألاتبألم اواألتاألالألجمي كألن  ألنأوسايألزشأوأل

/ت(ألمناأل نيسوتألألأل3/ثيس ي(ألمناألهن سنإلورألاهنةني  أل)ألألأل41  أل)زعيرضيألصيراليألم ألهنةي
ألهن مي كألهنعره  ك.

/تاال(ألماأل يسوتألهن مي كألهنعره  كألازعن الايألن  ن ألألأل41إوي  ألهنمظرألفيألهنةي  أل) (3
اإلمألشةواألهنةرت ألصرهيكألن أةايأل اتألتتألا إليجألهممرألفيأل ن ألإنيألزفي رهبأل

إ هألهكإليننبألزنني:أل) ضننيا كألتاألإ هراننك.ألاسوصننيألتتألزعنن األهنةنني  ألولننيألهنم ننوألهآل
غ رألهنعره يألتاألغ رألهنعره  كألهن مي كألهنعره  ك ألاعبحألتاال هألتاألتاال ييألغ رأل
هنبننين  األسنناألهنرشنن ألوننره   األنشننرطألتتألاأوسننوهألم  ةنن األمعنن ألتاألمعاننيألفننيألألألألألألألألأل

 هنعرهز(.
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سظنننرهألإننننيألتتألهنع اننن ألمننناألهنعره  نننيبأل ننن ألف ننن ت ألفنننيألئنننوألهن نننيسوتألهنةل ننني ألألأل (1
عيف كألنلمظيمألهنعمعريألهنبيا  ألاإمنيألسإل  نكألألألهنإلألبجمي يزااألإميألسإل  كألنلةةيرسي

نة ي رزااألهنعرهزألاهكإليينااألجمي كألتجمب كألمةيألزإلرزبألول  ألف  هسااألهن مي كأل
هنعره  كألن أمألهن يسوت ألنان ألس ووألهنةشرعألتتألاأالاألياهألنمظرألهالوإلبيرألاام أل
صنرهيكألولننيألهسنن ألفننيأليننياألهسنإلر ه ألوره  ننكألن مينن إلايألهنعره  ننكألفننإتألتاال يننيألألأل

مننيألننن األزاهاألهن مينن كألهنعره  ننكألونناألهممألألألألهننناااألاننن اهألفننيألهنفإلننر ألألألهنعنن ير أل
 اهسإلر ه ييألناي ألاأإليبوتألياهألهن مي كألزبعينألالسإلر ه ألهممألناي.أل

إ رهجألس ألا ضيألنأس ألفنيألييننكألهسنإلر ه ألهنعره ني ألتننينألكنيتألتاألتمنين ألجمين إل ألألألألألألألألأل (1
عيألن ألتاألهنعره  ك ألفإتألتاال هألتاألتاال ييألهنع يرألايإلر اتألهن مي كألهنعره  كألزب

ناي.ألفبااهألهنم ألس إلمألمعين كألهنم  ألهنايألاعإلريألهن يسوتألهنعره يألف ةيألاإلعلقأل
نيسننإلر ه ألهماال ألهنعنن يرألنل مينن كألهنعره  ننكألزبعننينألالسننإلر ه ألهنوهننن ألنانني ألي نن ألأل

 اخلوألهن يسوتألماألتيأليأمألاليصألنااهألهنشأت.أل

 املصادر:
ألرش    .4 ألم ة  ألهألجوز ير ألرنط ألهن  ا : ألهنعره  ك ألهن مي ك ألنو م أل يسوت نعره ي

 .2009 ألشإليءأل44 ألهنع  ألم لكألي تاتامةيأليوألفيألن يعألهنعينم أل
ألسيصل  .2 ألفإل ي ألهن اا ألهنة يرتأليييم ألهن يسوت ألفي ألهن مي ك ألهنماضكألسظيم أل هر  

 .2001هنعرن ك ألهن يير  أل
ألأل .3 ألهنا هاي  ألهنعره يييا ألهن يسوت ألفي ألاتيأيماةي ألهمجيسب ألامركت  ألهن مي ك

 .4912مطبعكألهنرشي  ألن  ه  أل
أليي .1 ألهنا هاي  ألهنخيصا ألهن اني ألهن يسوت ألفي ألفيألهنوج ت ألهماا: ألهن تء  

أل ألن  ه   ألهنرشي   ألمطبعك أل ألهمجيسب  ألامركت ألاهنةو ا -4914هن مي ك
4912. 

شرحألا .ألم ة ألوبيسألهنييمرهاي ألألألية ألوب  ألهنأب ييألا .ألهية ألوليألهنخط ب .1
ألهنشخع ك ألهميوها ألهنةوصو أل يسوت ألجيمعك ألاهنمشر  ألنلطبيوك ألهنأإلب أل هر  

4910. 
أل .1 ألول و  ألم ة  ألم ةو  ألهن ة   ألفيألوب  ألهمم أل راق ألوا ألهن مي ك هكإلييب

 .2001 أل هرألهنماضكألهنعرن ك ألهن يير  ألهن يسوس األهنةعريألاهنة يرت
 .4914-4910 ألهن يسوتألهن انيألهنخيصألفيألهنعرهزوب ألهن ة  ألاشييي أل .1
فيألهن مي كألاهنةو األازةإل أل أل4 ألجهن يسوتألهن انيألهنخيصوتهن ااألوب ألههلل أل .1

 .4911 ألمطين ألهنا هكألهنةعراكألنلأإليب أل44 ألطمجيسبألنين  وزه
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 أل هرأل2ووضألههللألش بكألهن ة ألهني   ألهنوج تألفيألهن يسوتألهن انيألهنخيص ألطأل .9
 .4991هنماضكألهنعرن ك ألهن يير  أل

أل .40 ألهن ها ي  ألولي ألهنخيصألهن يسوتغينب ألاتيأيمألهن اني ألهنعيمك ألهنمظراك :
 .4911  أل ألمطبعكألهسع  ألن  ه4 ألطألهن مي كألهنعره  ك

هن يسوتألهن انيألهنخيص ألهن تءألهماا:ألغينبألوليألهن ها يألايياألهنا هاي أل .44
ألهنعره ي ألهن يسوت ألفي ألاتيأيم  ألهمجيسب ألامركت ألهنةو ا  أل هرألهن مي ك   

 .4910هنأإلبألنلطبيوكألاهنمشر ألجيمعكألهنةوصو أل
شرحأل يسوتألهميوهاألهنشخع كألم ألزع البألهن يسوتألاتيأيمألم أةكألفرا ألفإل يت أل .42

 .4911 ألنم ت أل2 ألطألتهنإلة  
هنة لكألفؤه ألوب ألهنةمعمألرايض ألهن قألفيألهن مي كألاتسيس ألفيألهن يسوتألهن اني أل .43

 .4911 أل13 ألهنة ل ألهنةعراكألنل يسوتألهن اني
أل .41 ألايس ا  ألكةيا ألهنخيصمعطفي ألهن اني ألهن يسوت ألفي ألم يضرهبألماكرهب  

  ه ألمطبووكألوليألهآلنكألهنأيزبكألنطلبكألهنعلألهنرهن ألفيألكل كألهن  وزألن يمعكألن
4911-4911. 

ألهنعره يأل .41 ألهن يسوس ا ألافق ألهنخيص ألهن اني ألهن يسوت ألييفظ  ألهنأرام ألوب  مة اح
 .4913 أل هرألهن راكألنلطبيوك ألن  ه  أل4اهنة يرت ألط

أل .41 ألهن  ه   ألايف ظك ألالين  ألهنخيصيشيم ألهن اني ألهن يسوت ألفي أل هرأل راس  
 .2000هنةطبوويبألهن يمع ك ألهنسأم راك أل

 أل هرألهنفأرألهن يمعي ألل كألنينة ل ألمبألا ميهكإلييبألهن مي كألهمصيشيمألالين  أل .41
 .2004هنسأم راك أل

مشألبأل يسوتألهن مي كألهنعرني:ألمشألكأل مألهممألهنعرن ك ألمشألكأليشيمألالين  ألتيمأل .41
 .2001 ألممشأ ألهنةعيرف ألهنسأم راك أل ضيءألهن مي كألهنعرني

أل .49 ألصي ز  ألولي ألهنخيصيشيم ألهن اني ألهن مي كألهن يسوت ألهماا: ألهنأإليب  
 .2001هرألهنفأرألهن يمعي ألهنسأم راك ألهنةعراك أل 

أل .20 ألصي ز  ألولي ألهن مي كأليشيم ألفي ألهماا ألهنة ل  ألهنخيص  ألهن اني هن يسوت
 .4911 ألممشأ ألهنةعيرف ألهنسأم راك ألاهنةو ا


