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  الملخـص

تتناول هذه الدراسة موضوع ازدواج الجنسية في القانون األردني، لما تتسم به 

بها توزيع األفراد جغرافياً بين الدول، الجنسية بشكل عام من أهمية، فهي األداة التي يتم 

وتمييز الوطني عن األجنبي، والمرجع في تحديد القانون الواجب التطبيق لحل تنازع القوانين؛ 

فتنظيم الجنسية يجب أن يتم وفق أسس معينة ودقيقة منعاً للفوضى واالضطراب في العالقات 

س المنظمة للجنسية لمصالح وأهواء إال أنه ولخضوع األس.بين األفراد والدول على حد سواء

المشرع الوطني، وحسب المصلحة العليا للدولة، ولضعف هيمنة القانون الدولي في مراقبة 

األسس المنظمة للجنسية، أدى ذلك إلى اختالف األسس والقواعد المنظمة للجنسية باختالف 

وع الجنسية، الدول، واختالف مصالحها العليا، فنتج عن ذلك مشاكل وصعوبات في موض

وخلق حاالت من ازدواج الجنسية، والتي من شأنها خلق الصعوبات وإثقال كاهل األفراد 

  .وخلق الفوضى بين الدول

تتناول الدراسة البحث في تعريف هذه الظاهرة، وبيان مساوئها واألسباب التي تؤدي 

ترتب على ازدواج إلى ظهورها، ووسائل مكافحتها دولياً ووطنياً، واآلثار السياسية التي ت

  .الجنسية

ومن ثم تناولت الدراسة البحث في حاالت ازدواج الجنسية وجهود المشرع األردني 

للحد منها، مبيناً الحاالت التي تفادى فيها المشرع األردني ازدواج الجنسية، والحاالت التي لم 

وصلت إليها من خالل منهياً هذه الدراسة ببعض التوصيات التي ت. يتفاد فيها ازدواج الجنسية

  .الخوض في هذا الموضوع



 

 

ب 

Citizenship Duality in Jordan Law: A Comparative Study 
Between Arabian Laws 

 

Prepared by Mohannad Khalid Al-Sarayrah  

Supervised by Prof. Mohammed Mahasneh 

ABSTRACT 

The study deals with the citizenship duality in Jordanian Law, due 
to the importance of nationality (citizenship), because it is the tool of 
distributing people geographically, it distinguishes between citizens and 
foreigners, and it is the reference in determining the applicable laws in 
solving laws conflicts.  

Citizenship organizing must be done according to accurate bases to 
prevent and avoid disturbances and disorders in relations between 
individuals and countries. Because of that, the bases of citizenship is 
submitted to the willing and desires of the national project, and to the 
weakness of international laws, that leads to the differences in organizing 
citizenship in different countries, which create a state of troubles and 
difficulties in granting citizenship, and made cases of citizenship  duality, 
that may create difficulties and burden over the individuals and disorders 
between countries. 

The study then identified the citizenship duality, shows its 
advantages and disadvantages, its reasons and the ways of preventing it 
nationally and internationally, and the political effects of citizenship 
duality. 

Then the study investigated the cases on citizenship duality the 
efforts of the Jordanian legislates in avoiding citizenship duality and the 
cases that was not avoided. Then the study was concluded with some 
recommendations.  

 


