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الئحة جنسية يمنية

 م                  ١٩٩٤لسنة ) ٣(رقمقرار جمهوري 
 بشأن الجنسية اليمنية م١٩٩٠لسنة)٦(بالالئحة التنفيذية للقانون رقم

 -:ئاسةرئيس مجلس الر
 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية-
 .م بشأن تنظيم الجنسية اليمنيــة١٩٩٠لسنة) ٦(وعلى القانون رقم-
 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٣لسنة) ٦٨(وعلى القرار الجمهوري رقم-
م بتكليف الحكومة القائمة    ١٩٩٣لسنة) ٩(وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم    -

 .باالستمرار في مهامها
 .وبناء على عرض وزير الداخلية-
 .و بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة-

 قــرر
 الفصل االول

 التسمية والتعاريف
م بشأن  ١٩٩٠لسنة  ) ٦(للقانون رقم  الالئحة التنفيذية (تسمى هذه الالئحة  ) ١(مادة

 .)الجنسية اليمنية
 -: قرين كل منهايكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة)  ٢(مادة

 .الجمهورية اليمنية :الجمهورية 
 .م بشأن الجنسية اليمنية١٩٩٠لسنة )٦(قانون رقم :القانون 
 .الالئحة التنفيذية لقانون الجنسية اليمنية :الالئحة 
 .مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيـة :المصلحة 
المحكمة في المنطقة التي يدعى طالب إثبات الجنسية أنـه           :المحكمـة 

 .ينتمي إليها
 .لجنة الجنسية اليمنية المشكلة وفقا للقانون :اللجنــة 

 الفصل الثاني
 جنسية  الميالد أو الجنسية األصلية

 -:من القانون ما يلي) ٢(يشترط لتنفيذ المادة) ٣(مادة
 .اإلقامة العادية غير المنقطعة للمدة المنصوص عليها : أ
 .ة أخرى يتصف المتوطن بأية جنسية أجنبي أن ال: ب

) ٣(من المـادة  ) أ(يشترط لتمتع المولود بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة      ) ٤(مادة
 .من القانون أن يكون أبوه متمتعا بها وقت ميالده

من ) ب(يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة        ) ٥(مادة
 .ة عند ميالدهمن القانون أن تكون أمه متمتعة بهذه الجنسي) ٣(المادة

من ) ج(يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة        ) ٦(مادة
 .من القانون أن تكون أمه متمتعة بهذه الجنسية عند ميالده) ٣(المادة
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مـن  ) ب(يشترط لثبوت جنسية أوالد المغتربين اليمنيين بمقتضى الفقرة       ) ٧(مادة
 -:من القانون ما يلي) ٣(المادة
 . ألبيه قانوناالفرع/وت النسبثب -١
 .أال يحل انقطاع بين الفرع والوطن ألكثر من خمسين عاما ميالدية -٢
أال يزيد البعد في درجة القرابة عن األصل المغادر لليمن ألكثر مـن              -٣

 .جده  ألبيه
مـن القـانون تثبـت      ) ٤(مع عدم اإلخالل باألحكام الوارده في المادة      ) ٨(مادة  

 - اليمنيين بكافة طرق اإلثبات منهما ما يليجنسية أبناء المغتربين
 . خارج الوطنةشهادة الميالد الصادر -١
 .البطاقة العائلية  او الشخصية للوالد -٢
 .جواز سفر الوالـدة -٣
 .وثيقة المرور او جواز السفر الذي وصل به إلى الجمهورية -٤
 .استمارة التعريف التي تعدها المصلحة وتصدر بقرار من الوزير -٥

 الفصل الثالث
 اآتساب الجنسية اليمنية

) أ(على األجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة         ) ٩(مادة
 -:من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به )٤(من المادة

وثيقة رسمية تؤكد حمل األم للجنسية اليمنية عنـد مـيالده كشـهادة              - أ
 .او جواز سفرهاأو بطاقتها الشخصية او العائلية  ميالدها

  شهادة الميالد معمدة من البعثة الدبلوماسية او القنصلية اليمنيـة فـي            -ب
 .الدولة التي حصلت فيها واقعة الميالد ومصدقا عليها من وزارة الخارجية

 رخصة إقامته العادية المشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات           -ج
 . سن الرشدهعلى األقل سابق لبلوغ

على األجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسـية اليمنيـة بمقتضـى            ) ١٠(مادة
 -:من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به) ٤(من المادة)ب(الفقرة

وثيقة رسمية تؤكد جنسية األبوين األجنبيين كبطاقتي الهوية او جوازي          : أ
 .سفر
 .شد سن الرهشهادة ميالده الصادرة في الجمهورية ، المبينة بلوغ: ب
شهادة حسن السيرة والسلوك والمؤكدة بعدم الحكم عليه بعقوبة جنائية          : ج

أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام واآلداب العامـة او             
 .لنوع ا له سوابق من هذاتن كانإشهادة رد اعتبار 

شهادة طبية تؤكد خلوه من أية عاهات وسالمة قواه العقلية صادرة من            : د
 .جنة الطبية المختصةالل
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مـن  ) ج(على األجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية الفقرة        ) ١١(مادة
 -:من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به) ٤(المادة

شهادة ميالد األب األجنبي في اليمن أو وثيقة رسمية صادرة من جهـة             : أ
 .مختصة تثبت ذلك ورخصة أقامته في الجمهورية

 . شهادة ميالدة الصادرة في الجمهورية:ب
على األجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسـية اليمنيـة بمقتضـى            ) ١٢(مادة

 :مرفقا به..من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير ) ٤(من المادة) د(الفقرة
 .بطاقة الهوية الشخصية األجنبية : أ
 .جواز السفر: ب
الخدمات الجليلة التي قدمها للـيمن  الوثائق الموضحة لطبيعة األعمال و  : ج

 .والمعتمدة من األجهزة والهيئات الرسمية في الجمهورية
على األجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسـية اليمنيـة بمقتضـى            ) ١٣(مادة

 :يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به من القانون أ ن) ٤(من المادة) ب(الفقرة
 .سنوات سابقة لطلبه رخصة إقامته في الجمهورية لمدة خمس : أ
 .أية وثيقة قانونية تثبت اقامة جده األقرب آلبية في الجمهورية: ب
 .شهادة تخليه عن الجنسية األجنبية: ج
 . لألصل اليمنيانتمائهحكم شرعي يثبت فيه : د

 .تأكيد بخط يده عن عدم اتصافه بأية جنسية أخرى: هـ
بمقتضـى   سـية اليمنيـة   على األجنبي الذي يرغب في اكتساب الجن      ) ١٤(مادة

 : يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به أنمن القانون ) ٥(المادة
شهادة ميالده الرسمية الصادرة في دولته ومعمدة من السـفارة اليمنيـة           : أ

 .فيها ومصدقا عليها من وزارة الخارجية
مـن  ) ٦( في الجمهورية مع مراعاة ما جاء في المـادة         إقامتهرخصة  : ب

 .القانون 
ادة حسن السيرة والسلوك، أو شهادة رد االعتبـار أن كانـت لـه              شه: ج

 .من تلك الجرائم المحددة في القانون سوابق
بهـا  شهادة من الجهات المختصة تثبت حاجة البالد للكفاءة التي يتمتع           : د

 .للسلطة المختصة في هذه الحالة إعفائه من شروط اإللمام باللغة العربية
) ٥،٤(طالب اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى المادتان     على األجنبي   : أ) ١٥(مادة

 من القانون أن  يقدم للمصلحة 
أو أحد فروعها بيانات عن زوجته وأوالده القصر المقيمين معه ،وفي كل            
األحوال ال يتمتع أوالده القصر المقيمين في الخارج بجنسية أبـيهم عـن             

 .طريق التبعية
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هم التخلي عن جنسية أبـيهم خـالل        إذا رغب األوالد المقيمين مع أبي     : ب
السنة التالية لبلوغهم سن الرشد عليهم تقديم طلـب للـوزير شـريطة أن              

 .يكونوا قد استردوا جنسيتهم األصلية أو كانوا فيها
ـ  أن   اإذا رغبت زوجة األجنبي في اكتساب الجنسية اليمنية، عليه        : ج دم تق

 -:طلب للوزير مرفقا به
 .ية اليمنية لزوجهاقرار أو شهادة اكتساب الجنس -١
 .الزواج الرسمي) عقد(وثيقة -٢
 .رخصة إقامتها في الجمهورية -٣
 .بطاقة هويتها األجنبية -٤
 .الشهادة الصحيـــة -٥

 الفصل الرابع
 الزواج المختلط

مـن  ) ١٠(للمرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي مسلم بمقتضى المادة         )١٦(مادة
جنسيتها اليمنية بطلـب    القانون الحق أن تعلن عن رغبتها في التخلي عن          

يقدم منها إلى الوزير عبر المصلحة أو أحـد فروعهـا أو عبـر أحـدى                
 :السفارات أو القنصليات اليمنية المعتمدة في الخارج مرفقا به

 .ما يؤكد أن قانون جنسية زوجها يدخلها في جنسيته: أ
صوره من عقد الزواج معمد من الجهة المختصة ومصدقا عليه مـن            : ب

 .أو القنصلية اليمنية في األحوال التي تتطلب ذلكالسفارة 
متابعة استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة للتخلي عن جنسـيتها او          : ج

 .التوكيل في ذلك
 .صورة معتمدة ومصدق عليها من جواز سفرها: د
، المرأة  نمن القانون فإ  ) ١٢،١٠(مع عدم اإلخالل بمقتضيات المادتان    ) ١٧(مادة

سية  اليمنية المكتسبة بطريق التبعية لزوجها إال في الحـاالت           ال تفقد الجن  
 :التالية

 تخليها عن الجنسية اليمنية شـرطا       نإذا استردت جنسيتها األصلية، وكا    : أ
 .لذلك
 إذا تجنست بجنسية أخرى: ب

تمنح  المصلحة شهادة التخلي عن الجنسية اليمنية تحت توقيع وخـتم            ) ١٨(مادة
 .الوزير

  بقرار جمهوري  بناء على تقدير وعرض الوزير منح الجنسية            يجوز) ١٩(مادة
اليمنية للمرأة األجنبية  المطلقة أو المتوفى عنها زوجها اليمني، والتي لـم             

من ) ١٠(جنسيته أثناء قيام الزوجية عن طريق التبعية وفقا للمادة         تدخل في 
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ير مرفقا  القانون شريطة أن تقدم بطلب الكتساب الجنسية  اليمنية إلى الوز          
 -:بها 
 .وثيقة عقد الزواج: أ
للتأكد من مرور أربع سنوات بين (وثيقة صك الطالق أو شهادة الوفاة: ب

 ).الزواج  والطالق والوفاة
 .شهادة ميالد األطفال: ج
 .قرار المحكمة باعتبارها حاضنة لألطفال: د

 .شهادة حسن السيرة والسلوك: هـ
 .رخصة إقامتها في الجمهورية: و

 صل الخامسالف
 استرداد الجنسية وردها وسحبها

مـن  ) ١٢،١٠(للمرأة اليمنية  التي فقدت جنسيتها بمقتضى المادتـان        ) ٢٠(مادة
دعـت الضـرورة     القانون أن تستردها دون أن تنتهي العالقة الزوجية إذا        

إلقامتها في الجمهورية، على أن يتضمن طلـب االسـترداد بيانـا بتلـك              
 .الضرورات

) ١٩،١٨(سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها بمقتضى المادتـان       عند  ) ٢١(مادة
من القانون يجب  تأكيد تلك الوقائع واألعمال المنسـوب إلـى الشـخص              
المراد سحب الجنسية عنه بدالئل إثبات ال تقبل الشك أو االجتهاد، وللوزير            

 .حق االعتراض مع إبداء األسباب الموجبة  لذلك
 الفصل السادس
 لجنة الجنسية

تتولى لجنة الجنسية اليمنية ممارسة تلك الصـالحيات المحـددة فـي            ) ٢٢(مادة
من القانون ولها على وجـه التحديـد القيـام بالواجبـات            )٣٠،٨(المادتان
 -:التالية
ترشيح من ترى منحهم شهادة التجنس من بين طالبيها وفـي حـدود              -١

ـ    العدد المسموح به سنويا، وفقا للقرار الجمهوري المنصوص        ي عليـه ف
 .من القانون) ٧(المادة
دراسة وفحص وثائق وطلبات الجنسية اليمنية ، وفقا لمتطلبات هـذه            -٢

 .الالئحة
 .دراسة وفحص وثائق جنسية الميالد اليمنية -٣
فحص ودراسة وثائق الزواج المختلط واكتساب الجنسية عن طريـق           -٤

 .التبعية وفقا الحكام القانون وهذه الالئحة

 

مـن القـانون    ) د(فقرة) ٤( بمقتضى المادة  تقدير تلك الخدمات الجليلة    -٥
 .من الالئحة) ١٣(وبما يراعى المادة
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مـن  ) ٦(تقديرات الضرورات الملحة المنصوص عليها فـي المـادة         -٦
 .القانون

مـن  ) ٥،٤(تقديرات درجة اإللمام باللغة العربية بمقتضى المادتـان        -٧
 .القانون

من ) ٣٠،٢٧(النظر في أمور إثبات الجنسية اليمنية بمقتضى المادتان        -٨
 .القانون ولها أن تستعين بكل وسائل اإلثبات القانونية

ترفع اللجنة  توصياتها للوزير ويجوز له رفضـها أو قبولهـا وفقـا              ) ٢٣(مادة
 .لمقتضيات المصلحة العامة

يشترط النعقاد االجتماع حضور أغلبية أعضاء اللجنة وتتخذ قراراتها         ) ٢٤(مادة
 التوقيع على القرارات مع التسبيب في       بموافقة خمسة من أعضائها، ويلزم    

 .حالة االعتراض
 .ترفع قرارات اللجنة للوزير خالل أسبوع من انقضاء االجتماع ) ٢٥(مادة
إذا تبين للجنة عدم صحة أقوال الشهود أو أقوال مقدم الطلب أو عـدم              ) ٢٦(مادة

صحة بعض أو كل الوثائق المقدمة منها أن ترفض ذلك وفي حالة االشتباه             
 .التزوير تحيل األمر للنيابة العامة في دائرة االختصاصب
يكون للجنة سكرتير يصدر به قرار من الوزير بناء على مقترح مـن             ) ٢٧(مادة

 .رئيس المصلحة ويتولى المهام التالية
 .أرشفة وحفظ أعمال اللجنة -١
توجيه الدعوة لألعضاء لحضور االجتماعات تحـت توقيـع رئـيس            -٢

 .المصلحة
 .عات التي ستناقشها للجنةإعداد الموضو -٣
 .تدوين محاضر جلسات اللجنة -٤
 .إثبات وتنظيم قرارات اللجنة في الملف والسجل المعد لهذا الغرض -٥
 .أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس اللجنة -٦

 
 الفصل السابع
 أحكام عامـة

 ال يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية بعد صدور القـانون أن يتجـنس            ) ٢٨(مادة
أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الوزير، بناء على الطلب            بجنسيه

المقدم للوزير إال ألحدى البعثات الدبلوماسية والقنصـلية وال يعتبـر إذن            
الوزير ساري المفعول إال بعد أن يدخل الشـخص فعليـا فـي الجنسـية               

 .األجنبية
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علـى إذن   من القانون فإنه يشترط لحصول اليمنـي        ) ٢٢(لتنفيذ المادة ) ٢٩(مادة
 -:بتجنسه بجنسية أجنبية

أن يكون له مصالح يريد الحفاظ عليها في الدولـة المـراد اكتسـاب               -١
 .جنسيتها كان له أمالك عقارية  اوتجارية

 قانون  نأن يكون مولودا في تلك الدولة التي يريد اكتساب جنسيتها،وكا          -٢
 .ذلك البلد يسمح له بالدخول في جنسيتها بعد بلوغه سن الرشد

ان سيحصل على امتيازات مادية او معنوية كزيادة في ماهيته او           إذا ك  -٣
ة او المعنوية او حصوله علـى       يتسلمه وظيفة من شأنها تحسين حالته الماد      

 .منحه دراسية لمواصلة تعليمه بالمجان
 .أية أسباب أخرى يراها الوزير -٤

ح في حالة الموافقة على الطلب باإلذن باكتساب جنسية أجنبيـة يمـن           ) ٣٠(مادة
طالب اإلذن شهادة موقعة من الوزير وممهورة بختم الوزارة طبقا للنموذج           

 .المعد لذلك
على المصلحة قيد وتسجيل األشخاص المدون لهم باكتسـاب جنسـية           ) ٣١(مادة

أجنبية وحفظ األوليات لكل من إذن له، ورفع معلومية بعـدد األشـخاص             
اإلحصـائية ذات   الذين تم منحهم ذلك في كل سنة إلى الوزير والجهـات            

 .العالقة
ال تفقد زوجة اليمني الذي تجنس بجنسية أجنبيـة دون إذن الـوزير             ) ٣٢(مادة

وال يترتب لها أي أثر حتى وأن أعلنت عن رغبتها فـي             جنسيتها اليمنية، 
 .اكتساب جنسية زوجها األجنبية

من ) ٢(يحق ألوالد اليمني الذي تجنس بجنسية أجنبية بمقتضى المادة        ) ٣٣(مادة
القانون أن يختاروا جنسية أبيهم خالل السنة التالية لبلوغهم سـن الرشـد             

 .بطلب يقدم للوزير
على المصلحة متابعة نشر منطوق األحكام التي تصدر فـي مسـائل            ) ٣٤(مادة

 .الجنسية في الجريدة الرسمية
تكون كافة التوجيهات على األوراق الخاصة في مسائل الجنسية مـن           )  ٣٥(مادة

 . عمل خالف ذلك يعتبر باطالالوزير أي
يصدر الوزير قرارات وزارية في كل أمور الجنسية التي ال يتطلـب            ) ٣٦(مادة

 .إصدارها بقرار جمهوري
 . يعمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية) ٣٧(مادة

 
 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

 هـ١٤١٤/شعبان/١٧بتاريخ 
 

٤٨٣



 
الئحة جنسية يمنية

 مـ١٩٩٤/يرينا/٢٩المـوافــق 
 

 علي عبد اهللا صالح/         الفريق    حيدر ابو بكر العطاس
                  رئيس مجلس الرئاسـة رئيس مجلس الـوزراء

 
 
 
 
 

 

 
٤٨٤


