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 2-ة ـــــــــــــــــــــالجنسي :لموضوع ا - 

   :العالقة بين الجنسية و المواطنة) 1

 .المواطنةبالضرورة تكسب صاحبھا صفة  ,ما من جنسية بلد االستفادةإن  
 بعض المناصب أو تقلد و الحصول ,  االستحقاقاتو الترشح في بعض , االنتخاباتفي  بالمشاركةيسمح له  

 .الھامة في الدولة 
 . الواجباتو بالمقابل يلتزم بأداء  ,بالحقوقيتمتع  

  :معناه اآلخرن عيمكن فصل أحدھما  ال ,ومترابطةمتالزمة عالقة  ,المواطنةن العالقة بين الجنسية و ا 

  

 

   :بتسمح "  الجزائريةاطن الجزائري أو المكتسب للجنسية وبالنسبة للم " :الجنسيــةأھمية  )2

                                          –حق االنتخاب (للمواطن الجزائري مثل  بكل الحقوق المضمونة التمتع 
 ....) . -تقلد المناصب العليا بالدولة الجزائرية  –حق الترشح 

 .قوانين الجمھورية  واحترام, بتأدية الواجبات االلتزام 
 .أمالكهعلى  من أي تحايل قانوني الحمايةحق  
 .الوطنية  في األعمال المشاركةحق  
  التي تثبت والرسمية, كل الوثائق الشخصية على الحصولحق  

  شھادة اإلقامة, الوطنية  بطاقة التعريف ( انتسابه للجمھورية الجزائرية

 ).وغيرھا  ,جواز السفر , 

 .عن الوطن الدفاع 
 ) .تمثيل الجزائر في الخارج ( الجزائر في المحافل الدولية  تمثيل 
 .المواطنةصفة  اكتساب 

 

 

 

 

 

 

 الرحمن الرحيمبسم هللا 

فرد يتمتع بجنسية                              فرد يتمتع بالمواطنة 

لجزائريين ضع صورة 
يمثلون الجزائر في 
 الخارج الرياضة مثال

صورة لوزير من  ضع
    الوزراء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شرح المفردات  

 المصطلح الشرح

 المحافل الدولية .الدوليةو التظاھرات  ,التجمعات 

 الھيئة .جماعة من أفراد معينين من طرف السلطة العليا لتولي مھام معينة  

 

 

 

 

 

 

 

 

  : مالحظة

الشخص بالجنسية  أو ,للفردإن السند القانوني الذي اعتمد عليه لالعتراف  "  
 ".م1970سبتمبر  15قانون الجنسية الجزائرية الصادر في "الجزائرية ھو 

  : االستنتاج

بواسطة  االقتضاء و عند ,القانونبموجب  الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية تحدد الشروط" 
 -- قانون الجنسية الجزائرية من  01المادة  -. ...".عليھاالدولية التي يصادق  االتفاقياتو  ,المعاھدات

و أداء , بالقوانين الجمھورية  التقيدو يفرض ,  الحقوقإن التمتع بالجنسية يسمح بالحصول على   
  . الواجبات



 تطبيقــــــــــات:
أ) ما ھي جنسية كل من األشخاص التالية و لماذا؟ ( محمد أمين – رياض – يوغرطة – رويدا – ھالة – خالد – عصام – 

) . - رائد و دايا   

.جزائريين وجد أمين ولد بالجزائر من أب محمد/ 1  

.و أب فرنسي , ولد بالجزائر من أم جزائرية , سنة  25عمره  رياض /2  

.و أب مجھول , سنة ولد بالجزائر من أم جزائرية  30يوغرطة عمره / 3  

.بالجزائر  وأب تركي ولد, سنة ولدت بالجزائر من أم جزائرية 23رويدا عمرھا  /4  

.الجزائرية  في إحدى األحياء, ين من والدتھا مجھوالن عثر عليھا بعد يوم ھا اھالة والد /5  

.و أب  عديم الجنسية , خالد مولود من أم جزائرية  /6  

. .الجنسية الجزائرية رفض, بعاموقبل أن يبلغ سن الرشد , و أب أجنبي مولود بالجزائر ,أم جزائريةعصام ولد من  /7  

مع العلم أنھما من , أما دايا فولدت بسوريا , ولد رائد بباتنة , سنة على التوالي  24و  21و دايا عمرھما , رائد / 8
  .ينيجزائر وينأب

لھا طلب التجنس ؟  ھي الھيئة التي يقدم ما) ب  

متى يرفض طلب التجنس لألجنبي ؟ ) ج  

 د) أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إ ن وجد فيما يلي : 

 .قانونيمع توفر عذر  ,جنسيتهحرمان أي شخص من  يجوز 
 .يحق ألي شخص تغيير جنسيته  
 .م  1970ديسمبر  15صدر قانون الجنسية الجزائرية في  
 .تسمى الجنسية المكتسبة بالجنسية المزدوجة  
 .الشخص الذي يتمتع بجنسية بلد ما يسمى أجنبي  

 اإلجابـــــــــــة:

 

 أ) تحديد جنسية كل شخص من األشخاص التالية : 

)  06(و ھذا ما نصت عليه المادة  ,جزائريينو جد  ,أبألنه من  ,جزائريةسية جنجنسية محمد أمين              /1
            .الجزائريةمن قانون الجنسية 

.لم يولد بالجزائر و أب أجنبي, أم جزائرية ألنه من , " ليست جزائرية " جنسية أجنبية              جنسية رياض  /2  

من )  06(و ھذا ما نصت عليه المادة ,  و أب مجھول, أم جزائرية ألنه من ,  جزائرية            جنسية يوغرطة  /3
.  ق ج ج   



و ھذا  ,بالجزائر  ولد ھو نفسه,  "أجنبي " و أب  , أم جزائرية ألنھا ولدت من ,  جزائرية          جنسية رويدا  /4
               .   من ق ج ج )   07(ما نصت عليه المادة 

و ھذا ما  ,مجھولينكما أن والديھا  ,والدتھاألنه تم العثور عليھا بعد يومين من  ,جزائرية             جنسية ھالة / 5
.من ق ج ج )  07(نصت عليه المادة   

( و ھذا ما نصت عليه المادة  ,الجنسيةو أب عديم  ,جزائريةأم ألنه مولود من  ,جزائرية           جنسية خالد  /6
.من ق ج ج )  06  

و ھذا ما نصت  ,الرشدقبل عام من بلوغه سن  الجنسية الجزائرية ألنه رفض ,أجنبية             جنسية عصام  /7
             .من ق ج ج )  07(عليه المادة 

من )  06(و ھذا ما نصت عليه المادة ,  ين جزائري وينأبا من مألنھ,  جزائرية            جنسية رائد و دايا  /8
.ق ج ج   

 */ مالحظة: الحروف "ق ج ج "      ھي اختصار للعبارة " قانون الجنسية الجزائرية ".

.وزارة العدل : يقدم طلب التجنس إلى  )ب  

الشروط ( كتساب الجنسية ال على الشروط القانونية الكاملةتوفره يرفض طلب التجنس لألجنبي في حالة عدم ) ج
) .موجودة بالدرس   

 د) أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إ نوجد فيما يلي: 

 .قانوني عذرمع توفر  ,جنسيتهأي شخص من  حرمانيجوز             صحيح 
 .جنسيته تغييريحق ألي شخص            صحيح 
 . م 1970مبر بتس 15صدر قانون الجنسية الجزائرية في            خطـــأ 
 .المزدوجةتسمى الجنسية المكتسبة بالجنسية            صحيح 
 . "مواطن " الشخص الذي يتمتع بجنسية بلد ما يسمى           خطــــأ 
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  :  تذكــــــــر

 .من األشرار ات, صاحب األخيار  
 .من جليس السوء خير , وحدة المرء  


