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م بشأن 2005) لسنة 38) من القانون رقم (12و 11ُحصرت حاالت إسقاط وسحب الجنسیة في المواد ( •

ط أو السحب جاز للدولة أن تبقى الجنسیة القطریة ویعد ھذا االجراء جوازیاً فإذا تحقق سبب من أسباب االسقا

الجنسیة رغم ذلك وفقاً لما تقدره وتراه محققاً للمصلحة العامة ویكون إسقاط الجنسیة القطریة أو سحبھا بقرار 

 أمیري.

ووفقا للمادة األولى من قانون الجنسیة القطري فإنھ یعتبر األشخاص الذین ردت إلیھم الجنسیة القطریة طبقاً  •

 القانون قطریون ولیسوا قطریون بالتجنیس.ألحكام 

) من القانون الجمع بین الجنسیة القطریة وأي جنسیة أخرى إال بقرار من األمیر، 18وتحظر المادة رقم ( •

) من القانون بجواز منح الجنسیة القطریة بقرار 18و 2واستثنت المادة السادسة من القانون أحكام المادتین (

لمن أدى خدمات جلیلة أو من یمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إلیھا الدولة أو الطالب  أمیري لفئات محدده وذلك

النابغین ذوي القدرات العلمیة الواعدة ویجوز بناء على مقتضیات المصلحة العامة أن یقتصر منح الجنسیة 

 القطریة في ھذه الحالة على الشخص وحده مع احتفاظھ بجنسیتھ االصلیة.

لشؤون الجنسیة بالنظر في دراسة الطلبات المقدمة الكتساب الجنسیة القطریة أو ردھا وتختص اللجنة الدائمة  •

 أو إعادتھا والتحقق من استیفائھا للشروط المنصوص علیھا في قانون الجنسیة القطریة.

بالنسبة الستیضاح المنظمة بشأن بعض من أفراد فخیذة الغفران فأنھ تم إعادة الجنسیة القطریة إلى معظمھم  •

ن المستقرین في البالد و الذین سحبت منھم الجنسیة القطریة إثر مخالفتھم لقانون الجنسیة القطریة وخاصة م

) حیث تم إعادة الجنسیة لمن قام بتصحیح وضعھ في البالد و تنازل عن الجنسیة األخرى 12و  11المواد (

ھا عنھم محرومون من حقوقھم فإن التي كانت بحوزتھ أما بشأن االدعاء بأن من تم سحب الجنسیة أو إسقاط

ھذا االدعاء عار عن الصحة ذلك أن التنسیق بین المؤسسات المعنیة في الدولة بھذا الشأن قائم و متواصل بما 

 یسمح لھم بالتمتع بخدمات التعلیم و العالج و السفر للحاالت اإلنسانیة.

فیع فقد سحبت منھ الجنسیة وفقاً أما فیما یخص سحب الجنسیة القطریة من المدعو طالب محمد علي ش •

لقانون الجنسیة القطریة الذي یمنع ازدواجیھ الجنسیة بجنسیة أخرى، وبشأن المدعو محمد فطیس المري 

 بجنسیتھ القطریة. یتمتعزال  فما

 للتكرم باالطالع والعلم                                                       


