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 م١٩٩٠لسنة ) ٦(قانون رقم
 بشأن الجنسية اليمنية

 -:باسم  الشعب
 -:رئيس مجلس الرئاسة

 . بعد اإلطالع على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية-
 .وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة-
 . بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسةو

 -:أصدرنا القانون اآلتي نصه
 الفصل االول

 التسمية والتعاريف
 ).قانون الجنسية اليمنية(يسمى هذا القانون: أ) ١(مادة

يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهـا إال إذا            : ب
 .دلت القرينة على خالف ذلك

 .خص الذي يتمتع بالجنسية اليمنيةالش: اليمني -١
 .غير المتمتع بالجنسية المذكورة: األجنبي -٢
 .ثمانية عشر سنه كاملة حسب التقويم الميالدي: الرشد -٣
 .وزير الداخلية: الوزير -٤
 .جنسية الجمهورية اليمنية: الجنسية اليمنية -٥

 الفصل الثاني
 أسباب آسب الجنسية

 الفرع األول
 ألصليةجنسية الميالد او الجنسية ا

 -:اليمنيون هم )٢(مادة
 مضت على إقامتهم العادية فيه خمسون سنه نالمتوطنون في اليمن الذي

ميالدية على األقل عند نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة األصول مكملة القامة 
 .الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن

 -:يتمتع بالجنسية اليمنية) ٣(مادة
 .تع بهذه الجنسيةمن ولد ألب متم: أ
ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية او ال        من   :ب

 .جنسية له
ته إلى أبيـة    بمن ولد في اليمن  من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نس            :ج

 .قانونا
 الذي يعثر عليـه     دمن ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولو        : د

 .الم يقم الدليل على خالف ذلكفي اليمن مولودا فيها م
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من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضـي           : هـ
اء على طلب صـريح     نالوطن ولم يتخلى عن هذه الجنسية وفقا للقانون وب        

 .منه ولو اكتسب جنسية البالد التي يقطنها بمفروض قوانينها
 الفرع الثاني
 منح الجنسية

مهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في         يجوز بقرار ج   )٤(مادة
 -:أي من الحاالت التالية

من ولد في الخارج من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية  او              : أ
ال جنسية له وذلك بشرط أن يكون قد جعل أقامته العادية بصفة مشـروعة              

لوغـه سـن     متتاليات على األقل  سابقة على ب       تفي اليمن مدة عشر سنوا    
الرشد وان يكون طلب اختياره الجنسية اليمنية قد قدم  خـالل سـنه مـن          

 .تاريخ بلوغه سن الرشد
من ولد في اليمن ألبوين أجنبيين وأقام فيها حتى بلوغه سـن الرشـد              : ب

وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة علـى             
 ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية       ةمع والس هالمجتمع وكان محمود السير   

مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام واآلداب العامة إال إذا كان قـد              
شرط أن يقدم طلبا لدخول الجنسية اليمنية خالل سنه من          ب و هرد إليه اعتبار  

 .تاريخ بلوغه سن الرشد 
 .من ولد في اليمن ألب أجنبي ولد أيضا فيه: ج
 .دى للدولة أو لألمة العربية خدمة جليلةمن يكون قد أ: د

من ينتمي إلى األصل اليمنى متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية           : هـ
اليمنية بعد خمس سنوات من جعل إقامته فيها بشرط ثبـوت اقامـة جـده               

في اليمن وتنازله عن اتصافه بأية جنسية أخرى عند منحـه           ألبيه  األقرب  
 .الجنسية

جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسـية اليمنيـة          يجوز بقرار   ) ٥(مادة
 عليه أحكام المادة السـابقة وذلـك        قللعربي ولألجنبي المسلم الذي ال تنطب     
 -:متى توافرت في شأنه الشروط اآلتية

 .أن يكون بالغا سن الرشد -١
أن تكون إقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمـدة عشـر             -٢

 .سنوات متتاليات
 حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليـه بعقوبـة            أن يكون  -٣

جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلـة بالنظـام العـام واآلداب              
 .العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
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 .أن يكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش -٤
 ،أ ن يكون ملما باللغة العربية -٥
 ويجوز في هذه الحالة إعفاءه من       أن يكون ذا كفاءة تحتاج إليها البالد       -٦

 .شرط اإللمام باللغة العربية
من المادة السابقة إلى خمس     ) ٢(تخفض المدة المنصوص عليها في البند     ) ٦(مادة

سنوات متتاليات بالنسبة إلى األجنبي الذي يحصل على إذن مـن الـوزير             
 ويشترط إقامتـه هـذه      لحةبالتوطن في اليمن بقصد التجنس لضرورات م      

دة فعال في اليمن بعد اإلذن وتقديمه طلب التجنس خالل الثالثة شـهور             الم
التالية النقضاء المدة المذكورة وإذا مات المأذون له قبل منحـه الجنسـية             
اليمنية جاز لزوجته والوداله القصر الذين كانوا موجـودين معـه وقـت             

مـة  صدور اإلذن واستمروا مقيمين معه إلى وقت وفاته أن ينتفعـوا باإلقا           
 .وبالمدة التي يكون المتوفي قد أقامها في اليمن

يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير تحديد العدد المسـموح            ) ٧(مادة
 .بترشيحهم لحمل الجنسية اليمنية سنويا

تشكل بقرار من الوزير لجنة  تكون مهمتها ترشيح من تـرى مـنحهم           ) ٨(مادة  
 .به سنويا حشهادات التجنس في حدود العدد المسمو

 زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها إال إذا          بال تكتس ) ٩(مادة
طلبت ذلك ونشر طلبها في إحدى الصحف  المحلية واسـتمرت الزوجيـة           
قائمة لمدة أربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الـوزير علـى              

س المذكور فيكتسبون   ذلك خالل المدة المذكورة أما األوالد  القصر للمتجن        
الجنسية اليمنية بطريق التبعية ألبيهم إذا كانت إقامتهم العادية مع أبيهم في            

 األصلية خالل  السنة التالية لبلوغهم       مم أن يقروا اختيار جنسيته    هاليمن ول 
سن الرشد شريطة اإليفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات فـي سـبيل              

 .نشأتهم وتعليمهم
 الفرع الثالث
 الزواج المختلط

المرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي مسلم تحتفظ بالجنسية اليمنيـة إال            ) ١٠(مادة
 ءإذا رغبت في التخلي عن جنسيتها وأثبتت هذه الرغبة عند الزواج او اثنا            

 .قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته
ا تظل محتفظة بالجنسـية     وإذا كان عقد زواج هذه المرأة باطال شرعا فإنه        

 .اليمنية
المرأة األجنبية التي تتزوج شرعا من يمني تدخل في جنسـيته متـى             ) ١١(مادة

 -:توافرت الشروط اآلتية
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 .تقديم طلب بذلك إلى الوزير: أ
 .مرور أربع سنوات على األقل من تاريخ الزواج:ب
كورة أال يعترض الوزير بقرار مسبب خالل مدة األربع السنوات المـذ          : ج

على دخولها في الجنسية اليمنية ويحق للزوج تقديم اعتراضه فـي هـذا             
 .الخصوص إلى الوزير خالل المدة ذاتها

يترتب على تجنس اليمني بجنسية أجنبية متى إذن له في ذلـك أن              ال) ١٢(مادة  
تفقد زوجته اليمنية الجنسية اليمنية إال إذا أعلنت عن رغبتها في اكتسـاب             

جديدة، أما األوالد القصر فال يفقدون الجنسية اليمنيـة إذا          جنسية زوجها ال  
 .كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بطريق التبعية

المرأة التي اكتسبت الجنسية اليمنية بطريق التبعية لزوجها استنادا إلى          ) ١٣(مادة
 هذه الجنسية لمجرد انتهـاء الزوجيـة        دمن هذا القانون ال تفق    ) ١١(المادة

أن يكون قد مر على قيام الزوجية المذكورة أربع سنوات على األقل            بشرط  
 .منذ اكتسابها الجنسية اليمنية

 الفرع الرابع
 استرداد الجنسية وردها

) ١٢،١٠(للمرأة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقا ألحكام المادتين        ) ١٤(مادة
ية إذا طلبت هـذه     من هذا القانون أن تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوج         

 .االسترداد
لليمني الذي يتجنس بجنسية أجنبية وكان قد تخلى عن جنسيته األصلية           ) ١٥(مادة

 .أن يسترد الجنسية اليمنية إذا طلب ذلك كتابيا
يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الـوزير أن تـرد الجنسـية              )١٦(مادة

مـن هـذا    ) ٢١،١٩،١٨(اليمنية إلى من سحبت منه استنادا ألحكام المواد       
 .القانون

 الفصل الثالث
 سحب الجنسية

الجنسية اليمنية ال يجوز إسقاطها عن يمني إطالقا طبقـا للدسـتور،            ) ١٧(مادة
 .ولكن يجوز سحبها ممن اكتسبها وفقا لألحكام المبينة في هذا القانون

يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية اليمنية          ) ١٨(مادة
سبها وذلك خالل الخمس السنوات التالية لهـذا االكتسـاب متـى            ممن اكت 

 -:توافرت حالة من الحاالت اآلتية
إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمـة مخلـة              : أ

 .بالنظام العام واآلداب العامة ولم يكن قد رد إليه اعتبارة
ـ          :ب اليتين  وكـان ذلـك      إذا انقطع عن اإلقامة في اليمن مدة سـنتين متت

 . الوزيرهقبلياالنقطاع بدون عذر 
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إذا كان اكتساب الجنسية اليمنية بناء على أقوال او وقائع غير صحيحة            : ج
وفي هذه الحالة  يكون سحب الجنسية المذكورة في أي وقت متـى ثبـت               

 .ذلك
إذا توافرت الدالئل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبـادئ           : د

ا تقويض النظام السياسي او االقتصادي او االجتماعي في الـبالد            من شأنه 
او على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية او على قيامه بمحاولة القيام بـأي              

 .عمل يعد خطر على أمن الدولة وسالمة الوطن
إذا دخل في جنسية أجنبية بدون الحصول علـى اإلذن المنصـوص            : هـ

 .لقانونمن هذا ا) ٢٢(عليه في المادة
يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية ممـن           ) ١٩(مادة

 -:اكتسبها وذلك إذا توافر سبب من األسباب اآلتية
إذا قبل دخول الخدمة العسكرية ألحدى الدول األجنبية دون ترخيص :أ

 .سابق من الجهات اليمنية المختصة
 حالة حرب على إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في:ب

 . العالقات السياسية قد قطعت معهاتاليمن أو كان
لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية أو ) وظيفة(إذا قبل العمل في الخارج: ج

 .أجنبية وبقى فيها بالرغم من األمر الصادر إليه من حكومة اليمن بتركها
ضمن دانته في جرائم تمس والئه للبالد او تتبإإذا صدر حكم نهائي : د

 .خيانته لها
تسري احكام المادتين السابقتين  في شأن من يتمتع بالجنسية اليمنية            ال) ٢٠(مادة

 .من هذا القانون) ١٥،١٤،٣،٢(استنادا إلى أحكام المواد
يترتب على سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها زوال هـذه الجنسـية            ) ٢١(مادة

ها أيضا عمن يكون    عن هذا الشخص  وحده إال إذا نص السحب على زوال          
 .قد اكتسبها معه بطريقة التبعية

 
 

 الفصل الرابع
 أحكام عامـة

مع مراعاة األحوال التي يدخل فيها اليمني في جنسية أجنبية بطريـق            ) ٢٢(مادة
التبعية  طبقا ألحكام هذا القانون ال يجوز لمن يحمل الجنسـية اليمنيـة أن             

 .لك من الوزيريتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول على إذن بذ
وإذا دخل يمني في جنسية أجنبية على خالف احكام الفقرة السـابقة فإنـه              

 .يظل معامال على أساس انه يحمل الجنسية اليمنية من جميع الوجوه
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األجنبي المسلم الـذي اكتسـب الجنسـية اليمنيـة عمـال بأحكـام              )  ٢٣(مادة
شـرة الحقـوق      له حق مبا    نمن هذا القانون ال يكو    ) ١١,٩,٦,٥,٤(المواد

 قبل انقضاء خمس عشر سنه من تاريخ كسـبه          لليمنيينالسياسية المقررة   
للجنسية المذكورة كما ال يجوز انتخابه أو تعيينه في أية هيئة نيابية قبـل              

 .مضي المدة المذكورة من التاريخ المذكور
 على الكافـة    ةجميع األحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حج        ) ٢٤(مادة

 .شر منطوقها في الجريدة الرسميةوين
تفاقيات الدولية  التي أبرمت أو تبرم       إليعمل بأحكام جميع المعاهدات وا    ) ٢٥(مادة

 .بين اليمن والدول األجنبية في مسائل الجنسية بعد مصادقة مجلس النواب
جميع القرارات الخاصـة بكسـب الجنسـية اليمنيـة او سـحبها او              ) ٢٦(مادة

ألحكام هذا القانون تحدث أثرها من تاريخ صدورها ما         باستردادها استنادا   
لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خالل            
خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وال يمس ذلك كله حقـوق حسـني              

 .النية من الغير
عبء اإلثبات يقع على من يدعي بأنه داخل في الجنسـية اليمنيـة او              ) ٢٧(مادة

 . غير داخل فيها بأنهعيدف
ثبتـت  اال يترتب أثرا للزوجية في كسب الجنسـية او فقـدها إال إذا              ) ٢٨(مادة

 . في وثيقة شرعية تصدر من الجهة المختصةالزوجية
اإلقرارات وإعالنات االختيار واألوراق والطلبات المنصوص عليهـا        ) ٢٩(مادة

ا بموجب ايصـال    في هذا القانون يجب أن يقدم إلى الوزير وذلك بتسليمه         
إلى الموظف  المختص في مصلحة الجوازات والجنسية فـي المحافظـة             
التابع لها محل اقامة صاحب الشأن وفي الخـارج تسـلم إلـى الممثلـين               

 . أو إلى قناصلهانالسياسيي
ويجوز بقرار من الوزير أن يرخص ألي موظف آخر فـي تسـلم هـذه               

 .اإلقرارات واإلعالنات واألوراق والطلبات
يعطي الوزير لكل من اكتسب الجنسية اليمنية شهادة بالجنسية اليمنيـة           ) ٣٠(ادةم

مقابل رسم يحدده الوزير بقرار يصدر منه ويكون لهذه الشهادة حجيتهـا            
القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من الوزير ويجب أن تعطى هذه الشـهادة              

بـر امتنـاع   لطالبها خالل سنه على األكثر من تاريخ تقديم  الطلـب ويعت         
 .الوزير عن إعطائها في هذا الميعاد رفضا للطلب

وتشكل بقرار من الوزير لجان إلثبات الجنسية اليمنية لذوي الشأن ولهـذه            
 .اللجان أن تستعين  في أداء مهامها بكافة طرق اإلثبات
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 عن تطبيق أحكـام     الناشئةيتولى القضاء النظر في منازعات الجنسية       ) ٣١(مادة
 .هذا القانون

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد تنص عليها قوانين أخـرى يعاقـب             ) ٣٢(مادة
 عن  دتقل  عن سنه وال تزيد عن سنتين او بغرامة ال تزي            بالحبس  مدة ال   

عشرين الف ريال كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقواال كاذبة بقصد            
 قدم إليهـا    اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه او عن غيره او            

 .أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك
يصدر الوزير القرارات واللوائح التنظيمية  والالئحة التنفيذية الالزمة         ) ٣٣(مادة

 .لتنفيذ هذا القانون وذلك بما ال يتعارض مع االحكام الواردة فيه
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣٤(مادة

 اسة الجمهورية بصنعاءصدر برئ
 هـ١٤١١/صـفر/٥اريخ بت                                
 مـ١٩٩٠/أغسطس/٢٠وافق الم                               

                                              
 علي عبد اهللا صالح/الفريق
 رئاسةمجلس الرئيـس             

 
 
 
 
 
 
 

 
٤٧٣



 
جنسية

 م٢٠٠٣لسنة ) ٢٤(قانون رقم 
 م١٩٩٠لسنة ) ٦(بإضافة مادة إلى احكام القانون رقم
 بشأن الجنسية

 
 :باسم الشعب

 :رئيس الجمهورية
 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية

 .م بشأن الجنسية١٩٩٠لسنة) ٦(وعلى القانون رقم
 .وبعد موافقة مجلس النواب

 .آلتي نصهأصدرنا القانون ا
) ٦(إلى احكام القانون رقم) مكرر١٠(تضاف مادة جديدة برقم ) ١(مادة

 -:م بشأن الجنسية وتنص كما يلي١٩٩٠لسنة
إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها ): مكرر١٠(مادة

 عن ذلك نتيجة وفاة هذا ةأمر إعالة أوالده منها او أصبحت مسؤولي
يابه او انقطاعه عن اإلقامة معهم لمدة ال تقل الزوج او جنونه او غ

عن سنة فإن هؤالء األوالد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه 
 في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد ويكون لمن يلغ امادامو

منهم هذا السن حق االختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية او اللحاق 
 .بجنسية والده

 .مل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةيع) ٢(مادة
  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٤٢٤/محرم/٢بتاريخ 
 م٢٠٠٣/مارس/٥الموافق 

 علي عبد اهللا صالح    
 رئيس الجمهوريـة    

 
 

 
٤٧٤


