الحصول على الجنسية اليطالية
L'acquisto della cittadinanza italiana

ماذا يعني

Che cos'è /

الجنسية هي الوضع القانوني الشخصي الذي يسمح بأن يتم العتراف للشخص بإنتمائه لدولة معينة.
نتيجة لذلك ،المواطن الجديد سيتمتع بالحقوق وسيكون ملزما بالواجبات المترتبة عن الوضع الجديد.

ماهي الحالت التي يمكن فيها الحصول على الجنسية
Quali sono i casi di acquisto della cittadinanza

يتم الحصول على الجنسية اليطالية تلقائيا:
 عن طريق النسب "jure sanguinis " :أو حق الدم ،بحيث أن البن المولود من أب أو أم إيطالية ي4عت 3بر مواطنا إيطاليابغض النظر عن مكان الولدة؛
 بالميلد على الرض اليطالية " "jure soliأو حق الرض ،إذا كان الوالدان غير معروفين أو عديمي الجنس>>ية أو إذالم ينقل الوالدان الجنبيان جنس>>يتهما إل>>ى الطف>>ل حس>>ب ق>>انون دول>ة النتم>>اء أو إذا ك>>ان الطف>>ل ق>>د ت>>م التخل>>ي عن>ه داخ>>ل
التراب اليطالي؛
 عن طريف العتراف بالبوة أو المومة من قبل مواطن إيطالي أو مواطنة إيطالية أو بعد إصدار ق22رار قض22ائي ببن22وةقاصر؛
 عن طريق تبني قاصر من طرف مواطن إيطالي أو مواطنة إيطالية.الجنسية اليطالية يمكن استعادتها:
أولئك الذين انتقلوا إلى الخ>>ارج وفق>>دوا جنس>>يتهم اليطالي>>ة لي س>>بب م>>ن الس>>باب ،يمكنه>>م اس>>تعادتها عن>>د ع>>ودتهم إل>>ى
إيطاليا.
يمكن الحصول على الجنسية اليطالية بتقديم طلب إلى البلدية في الحالت التالية:
 (1سللة من سلف إيطالي )المادة  1من القانون  5فبراير  ،1992رقم .(91
لمزيد من التوضيحات بخصوص الوثائق التي يجب تحض>>يرها ،يت>>م الش>>ارة إل>>ى الدوري>>ة رق>>م  k28.1بتاري>>خ  8أبري>>ل
 1991التي ل تزال سارية المفعول إلى اليوم.
 (2الحصول على الجنس>>ية م>>ع إب>>داء الرغب>>ة ،بالنس>>بة للجن>بي المول>>ود ف>>ي إيطالي>>ا )الم>>ادة  ،4الفق>>رة  2م>>ن الق>>انون 5
فبراير  ،1992رقم " : 91الجنبي المولود في إيطاليا ،الذي أقام فيها قانونيا دون انقطاع حتى بل>>وغ س>>ن الرش>>د ،يص>>بح
مواطنا  Wإيطاليا إذا أعلن أنه يرغب ف>>ي الحص>>ول عل>>ى الجنس>>ية اليطالي>>ة قب>>ل م>>رور ع>>ام م>>ن التاري>>خ الم>>ذكور أعله –
بلوغ سن الرشد .("-
 (3البنوة المتعلقة بالحاصل على الجنسية اليطالية )المادة  14من قانون  5فبراير  ،1992رقم " :91البن>>اء القاص>>رون
لمن حصل على الجنسية اليطالي>>ة أو لم>>ن اس>>تعادها ،يحص>>لوا عل>>ى الجنس>>ية اليطالي>>ة ،لكنه>>م عن>>دما يص>>بحون ب>>الغين،
يمكنهم التخلي عنها ،إذا كان بحوزتهم جنسية أخرى"(
يمكن أيضا الحصول على الجنسية اليطالية بتقديم طلب إلى محافظة ) (Prefetturaافلورنسا في الحالت التالية:
 الحصول عن طريق الزواج من مواطن/ة إيطالي/ة )المادة  5من القانون  5فبراير  ،1992رقم (91 -الحاصول عن طريق القامة في إيطاليا )المادة  9من القانون  5فبراير  ،1992رقم (91

الحصول على الجنسية اليطالية يتم بناءا على قوانين خاصة في الحالت التالية:
 أحفاد مواطنين ينتمون للمبراطورية النمساوية المجرية السابقة أحفاد المواطنين الذين كانوا يقيمون بمنطقة تريست ) (Triesteخلل الحرب العالمية الثانية أحفاد مواطنين من المناطق اليطالية السابقة التي تم التنازل عنها لصل ح يوغوسلفيا بعد الحرب العالمية الثانيةبسبب التعقيد الشديد للمساطر ،ي4نصح بأخذ موعد بمكتب الحوال المدنية.

ال 8قسم

Giuramento /

ف>>ي غض>>ون س>>تة أش>>هر م>>ن تاري>>خ الش>>عار بمرس>>وم من>>ح الجنس>>ية ،يج>>ب تأدي>>ة القس>>م بم>>وجب الم>>ادة  10م>>ن الق>>انون
.1992/91
لطلب تأدية القسم أمام العمدة أو من ينوب عنه ،يجب عليك أخذ موعد بمكتب الحوال المدنية.

القوانين

المرجعية Riferimenti Normativi /

القانون ) 2013/98المادة  (33تحويل م>ع إدخ>ال تع>>ديلت ،للمرس>وم الق>انوني  21يوني>و  >،2013رق>م  69ت>دابير عاجل>ة لع>ادة
إطلق القتصاد  - 2000/396نظام لمراجعة وتبسيط منظومة الحوال المدنية وف Wقا للمادة  2الفقرة  12من القانون 1997/127
 تبس>>يط القواع>>د المتعلق>>ة بالوث>>ائق الداري>>ة ،المرس>>وم الرئاس>>ي  - 1993/572نظ>>ام تنفي>>ذ الق>>انون  5ف>>براير  >،1992رق>>م ،91المتضمن لقواعد جديدة بشأن الجنسية – قانون  1992/91قواعد جديدة بش>أن الجنس>>ية –  1912/555ق>انون  13يوني>>و ،1912
يخص الجنسية اليطالية – قانون  151/75إصل ح قانون السرة.

الروابط

الخارجية Link esterni /

Prefettura di Firenze
التكاليف Costi /

ابت>>>داءا م>>>ن  ،2018/10/05وبم>>>وجب الم>>>ادة  14م>>>ن المرس>>>وم التش>>>ريعي  4أكت>>>وبر  2018رق>>>م  ،113الطلب>>>ات أو
التصريحات المتعلقة بالختيار أو الحصول أو استعادة أو التخلي أو من>>ح الجنس>>ية اليطالي>>ة ،تخض>>ع ل>>دفع رس>>وم ق>>درها
€ 250,00
أنظرالدورية Vedi Circolare /
وصل بريدي Bollettino

معرفة اللغة اليطالية

Conoscenza della lingua italiana /

المرسوم التشريعي  04أكتوبر  2018رقم  ،113من أجل الحصول على الجنس>>ية اليطالي>>ة ع>>ن طري>>ق ال>>زواج )الم>>ادة
 (5وعن طريق القامة )المادة  ،(9يفرض على المعني بالمر التوفر على معرفة للغة اليطالية ل تقل على مستوى B1
حسب الطار الوروبي المرجعي المشترك للغات )(QCER

