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ظاىرة تعدد إذ أن اآلثار القانونية الدولية لتعدد جنسية الفرد، بيان ىدفت ىذه الدراسة إلى 

 ف الدول ف  اسأسس الت  تقوم لمى فرهيا لجنسيتيا لمى جنسية الفرد يمكن أن تنشأ نظرًا الختال

أفرادىا من ناحية، أو نتيجة الختال ف تشريعات الدول بخصوص الجنسية الت  اكتسبيا الفرد الحقًا 

لمى ميالده بحكم تجنسو بجنسية دولة ما بسبب الزواج المختمط أو بسبب التبعية نتيجة صغر 

دد جنسية الفرد، وقد سعت الدول إلى مكافحة ىذه الظاىرة إلى نشوء حاالت تعيؤدي السن، وىذا 

ومن من مشاكل يتعرض ليا الفرد الذي يحمل جنسية أكثر من دولة بكافة مجاالت حياتو العممية 

وما يحمق من أهرار لمدولة نتيجة وجود مثل ىؤالء اسأشخاص متعددي الجنسية ، النواح  القانونية

  توصمت إلى الدراسة أن ىناك شروطًا لتحقق تعدد جنسية الفرد لمى أرهيا، ومن أىم النتائج الت

والت  من أىميا إثبات الجنسية لنفس الفرد لدولتين ثبوتًا قانونيًا ف  نفس الوقت وهمن القانون 

ن من أىم اسأسباب الت  تثير انعدام وتعدد الجنسية المشاكل الخاصة ف  تحديد القانون إالسميم. 

المعامالت يكون اسأشخاص طرفا فييا. وبينت الدراسة أن مشكمة تنازع ق لمى يالواجب التطب

  .الجنسيات التعدد واالنعدام تعد من أىم المشاكل المرتبطة بقانون الجنسية



وهع آلية واهحة لتنظيم تعدد الجنسية لمفرد، والعمل لمى لقد وأوصت الدراسة 

ن تعدد الجنسيات وانعداميا، وأن تتهمن تنازع المشكالت الناشئة لاالتفاقيات الدولية لمعالجة 

يجاد النصوص الت  تحصن اسأشخاص الدول العربية  نقوانين اسأردن وقواني  متعددي الجنسية. وا 
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Abstract 

This study aimed to clarify the international legal effects of the 

multiple nationality of the individual, as the phenomenon of multiple 

nationality of the individual can arise due to the different countries in the 

foundations that are based on imposing their nationality on their members 

on the one hand, or as a result of the different countries’ legislation 

regarding the nationality that the individual acquired later on his birth by 

virtue of Naturalize him with the nationality of a country because of mixed 

marriage or because of dependency as a result of his young age, This leads 

to the emergence of cases of multiple nationalities of the individual, and 

countries have sought to combat this phenomenon of problems faced by the 

individual who holds the nationality of more than one country in all areas 

of his working life and from legal aspects, and the damages caused to the 

state as a result of the presence of such multinationals on its soil. One of 

the most important findings of the study is that there are conditions for 

achieving multiple nationality for an individual, the most important of 

which is proving the nationality of the same individual to two countries 

legally at the same time and within the proper law. And that the most 

important reasons that give rise to lack of and multiple nationality are 

special problems in determining the law to be applied to transactions in 

which persons are a party. The study showed that the problem of conflict of 



nationalities, plurality and lack of it, is one of the most important problems 

associated with the Nationality Law. 

The study recommended the development of a clear mechanism to 

regulate the multiple nationality of the individual, and work on concluding 

international agreements to address the conflict of problems arising from 

multiple nationalities and their absence, and to include the laws of Jordan 

and the laws of Arab countries and the creation of texts that fortify 

multinational persons. 
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