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الفصل 4

الجنسية اإليطالية
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الفصل 4  

الجنسية اإليطالية 

ماذا ينطوي على إكتساب الجنسية اإليطالية ؟
إن إكتساب  الجنسية اإليطالية  يتضمن الحصول على جميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها 
تلقائيا على جنسية  إكتساب الجنسية اإليطالية الحصول   المواطنين اإليطاليين و يتضمن أيضاً 

االتحاد األوروبي . 

من الذي يكتسب الجنسية اإليطالية بالوالدة ؟
يكتسب الجنسية اإليطالية بالوالدة من يولد ألحد األبوين على األقل المكتسب الجنسية اإليطالية. 
و بهدف االعتراف بجنسية المولود بالوالدة يجب االعتراف بالمولود أمام القانون حيث ان الصلة 
البيولوجية غير كافية و إذا تم االعتراف بالمولودمتأخرا ولكن قبل بلوغ سن الرشد فإن الطفل 

المعترف به يكتسب تلقائيا الجنسية اإليطالية.
و إذا حدث هذا االعتراف بالمولود متأخراً بعد بلوغ سن الرشد فيمكن للطفل المعترف به أن يعلن 

خالل سنة واحدة من االعتراف بالرغبة في الحصول على الجنسية اإليطالية.

قبل  من  اإليطالية  الجنسية  إكتساب  حالة  هي   كيف 
األحفاد الذين ينحدرون بشكل مباشر لمواطن إيطالي ؟

بالجنسية  االعتراف  يطلبوا  أن  إيطالي  لمواطن  إيطالية  أصول  من  المنحدرين  لألفراد  يمكن 
اإليطالية إذا أظهروا أياً من أسالفهم لم يتخلوا صراحةعن الجنسية اإليطالية .

إذا كان لديهم تصريح إقامة ساري المفعول  يجب عليهم التقدم بطلب التسجيل في سجل البلدية 
ثم تقديم وثائق االعتراف بالجنسية إلى دائرة السجل المدني . في وقت الحق يتم إصدار  تصريح 

إالقامة بانتظار الحصول على الجنسية حتى نهاية اإلجراءات .
و إذا كانوا في خارج البالد يجب تنفيذ هذه اإلجراءات من خالل الهيئات القنصلية .
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في  للمولود  اإليطالية  الجنسية  إكتساب  ما هي حاالت 
إيطاليا )cd.iussoli(؟

يعتبر مواطن إيطالي بالوالدة : الطفل المولود أو الطفل الذي تخلى عنه والديه في إيطاليا وال 
يزال والداه مجهولين .

يعتبر مواطن إيطالي بالوالدة : الطفل المولود في إيطاليا من أبوين عديمي الجنسية على حد سواء 
، يعتبر مواطن إيطالي بالوالدة : الطفل المولود في إيطاليا من أبوين من مواطني دولة ينص 
قانونها على أن األطفال ال يتبعون جنسية  والديهم و يجب أن يكون استحالة كاملة للحصول على 

جنسية الوالدين .
لذلك ال يتم تطبيق هذا  القانون  إذا كان الحصول على جنسية الوالدين ممكنة من خالل تصريح 

بكامل اإلرادة أو من خالل إجراءات  إدارية أخرى.

على  الحصول  بطلب  التقدم  أجل  من  متطلبات  هي  ما 
الجنسية عن  طريق الزواج ؟

.L. 91/1992 5 . يتم إكتساب  الجنسية  اإليطالية عن طريق الزواج تطبيقاً للمادة رقم
حيث يمكن للطرف المتزوج من مواطن إيطالي التقدم بطلب للحصول على الجنسية اإليطالية إذا 

تم  إنقضاء عامين على األقل من تاريخ الزواج )إذا كان الزوجان يقيمان في إيطاليا(  .
أو ثالث سنوات )إذا كان الزوجان يقيمان في الخارج( دون أن يتم اإلنقصال قانوناً أو يتم حل 

الزواج .
 يتم تخفيض المدة بمقدار النصف في حال وجود أطفال للزوجين.

قد اعتبر القضاء في بعض الحاالت ، أن وفاة الزوج  قبل انتهاء إجراء طلب الجنسية ال يشكل 
عقبة أمام اكتسابها. 

الجنسية  على  للحصول  المطلوبة  اإلجراءات  هي  ما 
اإليطالية عن طريق الزواج ؟

يجب تقديم طلب الجنسية اإليطالية عن طريق الزواج من خالل إتباع اإلجراءات المتوفرة على 
موقع شبكة اإلنترنت لوزارة الداخلية – قسم الحريات  المدنية والهجرة.

يجب أن يتوفر لدى مقدم الطلب نظام الهوية الرقمية
SPID

وعليه إرسال الطلب إلكترونيًا على الموقع
https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

يجب إرفاق الطلب بصيغة بي دي إف
:PDF

1. شهادة الميالد مترجمة ومصادق عليها.
2. بطاقة الهوية اإليطالية.
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3. جواز السفر.
4. تصريح اإلقامة.

5. شهادة جنائية صادرة من بلد المنشأ.
6. شهادة زواج كاملة

7. إيصال دفع اشتراك 250 يورو
8. شهادة تتعلق بمستوى معرفة اللغة

اإليطالية ؛
9. وثيقة هوية الزوج / الزوجة.

يتم تقييم طلب الجنسية مباشرة من قبل والية المكان الذي يقيم فيه مقدم الطلب.

الجنسية  التي تمنع من الحصول على  الجرائم  ما هي 
اإليطالية عن طريق الزواج ؟

يعتبر من األسباب التي تمنع  اكتساب الجنسية عن طريق الزواج اإلدانة بارتكاب جريمة ضد 
شخصية الدولة المنصوص عليها في الكتاب األول ، العنوان األول ، الفصل األول حتى الثالث 

من القانون الجنائي. 
القرار  الجنسية حتى صدور  يعلق طلب  الجرائم   وفي حالة رفع دعوى جنائية في إحدى هذه 
الدعوى  “  الجنسية  )بما في ذلك  إكتساب  تمنع   باإلدانة  . وعند صدور حكم  للحكم   النهائي 
المصالحة “ بموجب المادة 444 الرتكاب جريمة دون قصد و ينص القانون علىيهابالعقوبة لمدة 

ال تقل عن ثالث سنوات كحد أقصى. 
تم  إذا  و  الخارج   في  حصلت  سياسية   غير  بجريمة  اإلدانة  الجنسية   على  الحصول  ويمنع 
اإلعتراف بالجرم في إيطاليا  و الحكم بالسجن لمدة تزيد عن عام واحد  كما  و يمكن رفض الطلب 

على أي حال “ألسباب مثبتة تتعلق بأمن الجمهورية”.

كم عدد السنوات المطلوبة من اإلقامة في إيطاليا  من 
الجنسية عن طريق  الحصول على  بطلب  التقدم   أجل 

التجنس ؟
.L91/1992 9 وينظم القانون حاالت اكتساب الجنسية بالتجنس تطبيقاً للمادة

الشروط الضرورية التالية : 
• 10 سنوات لمواطني الدول غير المنتمية إلى االتحاد األوروبي 

• 4 سنوات للمواطنين من إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
• 5 سنوات لحاملي حق الحماية الدولية واألشخاص عديمي الجنسية المقيمين في إيطاليا 

• 5 سنوات للبالغين من العمر الذينتم تبنيهم من قبل  مواطن إيطالي.
• 3 سنوات للمواطنين األوروبيين أو غير األوروبيين الذين كان والدهم أو جدهم مواطناً إيطالياً

• 3 سنوات للمواطنين األوروبيين وغير األوروبيين الذين ولدوا في إيطاليا. 
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يجب أن يكون السكن القانوني المسجل بالسجل المدني بال انقطاع وال يمكن منح الجنسية لمن 
قاموا فيما بعد بنقل إقامتهم خارج إيطاليا .

بطلب  التقدم  أجل  من  المطلوبة  اإلجراءات  هي  ما 
الحصول على الجنسية عن طريق التجنس؟

إستكمال  خالل   من  التجنس  طريق  عن  اإليطالية  الجنسية  على  الحصول  طلب  تقديم  يجب 
اإلجراءات عبر اإلنترنت

 على الموقع اإللكتروني المخصص لوزارة الداخلية - إدارة الحريات المدنية والهجرة.
يجب أن يتوفر لدى مقدم الطلب نظام الهوية الرقمية

SPID
وعليه إرسال الطلب إلكترونيًا على الموقع

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
يجب إرفاق الطلب بصيغة

:PDF
1. شهادة الميالد مترجمة ومصادق عليها.

2. بطاقة الهوية اإليطالية.
3. جواز السفر.

4. تصريح اإلقامة.
5. شهادة جنائية صادرة من بلد المنشأ.

6. إيصال سداد مساهمة 250 يورو
7. الشهادة المتعلقة بمستوى معرفة اللغة

اإليطالية ؛
8. الوثائق المتعلقة بالدخل.

يتم تقييم الطلب من قبل وزارة الداخلية ثم إجراء الترخيص  من قبل رئيس الجمهورية.

ما هو  الدخل المطلوب من أجل التقدم بطلب الجنسية 
عن طريق التجنس ؟

يجب أن يثبت مقدم الطلب توافر الدخل السنوي المحدد سواء الفردي  )أو  الدخل العائلي ( لمدة 
3 سنوات قبل  تقديم الطلب وذلك على النحو اآلتي: 

•  8.263,31 يورو لمقدم الطلب الوحيد دون من يعيلهم 
• 11.362.05 يورو لمقدم الطلب الزوج  المعيل .

• 516.00 يورو لكل شخص إضافي معال. 
يجب على مقدم الطلب تقديم اإلقرارات الضريبية  التالية : )نموذج UNICO ، نموذج

 CUD(730( المتعلقة بدخل السنوات الثالث األخيرة.
هل من الضروري معرفة اللغة اإليطالية من أجل التقدم بطلب الحصول على الجنسية اإليطالية ؟
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بناًء على المرجعية في اإلتحاد األوروبي 132/ 2018  ال يعتبر إثبات المعرفة  الكافية باللغة 
اإليطالية   ضمن اإلطار األوروبي الموحد  أقل من مستوى B1لمعرفة اللغات و المتقدمون الذين 
للمقيمين في  الذين ال يحملون تصريح اإلقامة طويل األجل  أو  التكامل   إتفاقية  لم يوقعوا على 
اإلتحاد األوروبي عليهم إيداع المؤهالت و الشهادات التعليمية التي يحصلون عليها من مؤسسة 

تعليمية عامة أو مشتركة أو تقديم الشهادة المناسبة .

الجنسية  على  الحصول  بطلب  التقدم  الممكن  من  هل 
اإليطالية في حال عدم تحقيق الحد المطلوب من   الدخل؟
نعم ، يمكن لألجنبي الذي حقق شروط  اإلقامة المطلوبة في إيطاليا أن يتقدم بطلب الحصول على 
الجنسية اإليطالية عن  طريق إثبات توافر الدخل السنوي وإرفاق الدخل لواحد أو أكثر من أفراد 

العائلة شريطة أن يعيشوا معاً وينتمون للعائلة نفسها )الزوج ، الوالدان ، األشقاء ( 

هل من الممكن إكتساب الجنسية اإليطالية في حال وجود 
حكم جنائي ؟

في حالة طلب الجنسية عن طريق الزواج  و في حالة  اإلدانة الجنائية  من المتوقع أن تتسبب 
إعادة التأهيل على التأثير النهائي للقرار .

لكن في حالة طلب الجنسية عن طريق التجنيس من المستحسن دائما طلب الحصول على إعادة 
تأهيل أو إنعدام الجرم قبل تقديم الطلب وإن لم تكن هناك قائمة عن الجرائم المعيقة لطلب التجنس 
يجب األخذ بعين االعتبار أن تقييم منح الجنسية هو  تقييم  تقديري إلى حد كبير ويشمل جميع 
إعادة  الحصول على  اإلدارة حتى في حالة   فإن  وبالتالي  الطلب وسلوكه   جوانب حياة  مقدم 

التأهيل  يمكن أن تأخذ في االعتبار حقيقة إرتكاب الجرم و تاريخه .

ما الذي يجب القيام به في حال تغيير مكان اإلقامة أثناء 
اإلجراءات للحصول على الجنسية ؟

يجب دائما إبالغ اإلدارة  في حال تغيير مكان اإلقامة.

ما هي المهلة من أجل إنهاء اإلجراءات ؟
بعد دخول القانون 173/2020 حيز التنفيذ ، كل الطلبات المقدمة اعتباًرا من 20 ديسمبر 2020 
، يجب ختمها في غضون 24 شهًرا  قابلة للتمديد بحد أقصى إلى 36 شهرا. بالنسبة للطلبات 

المقدمة من قبل، فإن الموعد النهائي إلتمام اإلجراء يبقى 48 شهرا.



52

هل من الممكن  اإلطالع على  حالة اإلجراءات ؟
نعم ، عبر االتصال بموقع وزارة الداخلية وتسجيل الدخول في المكان المخصص لك عن طريق 

.SPID الهوية الرقمية
 visualizza ”يمكن معرفة مرحلة و وضع الطلب عبر النقر على خانة “عرض وضع الطلب

lo stato della domanda
و عبر خانة “مراسالت”

Comunicazioni
يمكن االطالع على أي رسالة من طرف اإلدارة . 

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لألطراف المعنية، و حتى من خالل مساعدة محام ،إرسال المراسالت 
المتعلقة بطلبات التجنس

 إلى الوزارة )التذكيرات و البالغات وطلبات الدخول والمزيد( باستخدام عنوان البريد اإللكتروني 
المعتمد فقط: 

communication.cittadinanza@pecdlci.interno.i

حال  في  القاصرين  على  المترتبة  األثار  هي  ما 
حصواللوالدين على الجنسية اإليطالية ؟

يحصل األطفال القاصرون على الجنسية اإليطالية  في حال إكتساب أحد الوالدين الجنسية اإليطالية 
إذا كانوا يعيشون معاً و يجب أن يكون  التعايش  بصفة مستقرة وفعالة  و يجب إثبات ذلك من 

خالل تقديم الوثائق المناسبة  مثل التسجيل في قيد السجل المدني . 
غير أن القضاء  أكد أن الوالد الذي يكتسب الجنسية اإليطالية يسمح بالضرورة إلكتسابها لالبن 
األصغر حتى لو لم يكن  يتعايش معه  بصورة تامة  نتيجة االنفصال أو الطالق لكن  شريطة 

استمرار وجود عالقة أسرية مستقرة.

كيف يتم إكتساب الجنسية اإليطالية عند إتمام الثامنة 
عشرة  من العمر ممن ولدو في إيطاليا ؟

يمكن للمواطن األجنبي المولود في إيطاليا أن يعلن رغبته في االنتخابات )أي يعلن أنه يرغب 
في الحصول على الجنسية اإليطالية( و ذلك بعد إتمامه  سن 18 عاًما شريطة أن يكون مقيماً في 

إيطاليا بال انقطاع حتى يبلغ سن الرشد. 
يجب أن يعلن عن رغبته  في االنتخابات أمام  المسؤول المختص في مكتب السجل المدني حتى 

سن 19.
فيما يتعلق بالمحافظة على إستمرارية  اإلقامة في إيطاليا حتى سن الرشد فإن عدم االنقطاع في 

التسجيل  المدني ليس إلزامياً ولكن يمكن للطرف المعني إثبات استمرارية وجوده في إيطاليا. 
تلتزم البلدية  في مكان إقامة الطرف المعني بإرسال إخطار كتابي في حال توافر الشروط على 

تصريح االنتخاب.
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ما هي تكلفة الطلب للحصول على الجنسية ؟
لتقديم طلب الحصول على الجنسية يجب إصدار طابع بريدي إلكتروني بمبلغ 16.00 يورو ودفع  
مساهمة المالية  بمبلغ  250  يورو )نموذج 451( على حساب البنك c / .809020 العائد لوزارة 

الدخلية  وذلك تحت عنوان : “مساهمة الجنسية 
تطبيقاً  للمادة .1 الفقرة 12 من قانون 15 يوليو 2009  رقم 94 و يتم توفير دفع المساهمة لجميع 

حاالت االنتخابات و إكتساب وإعادة إكتساب ومنح الجنسية.

كيف يتم إكتساب الجنسية اإليطالية عن طريق التبني ؟
القاصرين الذين تم تبنيهم من مواطن إيطالي يحصلون تلقائيا على الجنسية اإليطالية.

أما بالنسبة لألشخاص البالغين و الذين تم تبنيهم من قبل مواطن إيطالي يستطيعون الحصولعلى 
الجنسية اإليطالية بعد مرور 5 سنوات على اإلقامة .

ما هي الحاالت التي يتم بها إكتساب الجنسية اإليطالية 
عن طريق “ فائدة القانون “ ؟

يمكن إكتساب الجنسية اإليطالية من خالل  “مصلحة القانون” لمن لديهم أحد الوالدين على األقل  
أو جد مكتسبين الجنسية  اإليطالية بالوالدة في الحاالت التالية: 

• اإللتحاق بالخدمة العسكرية بصورة  فعالة في الدولة اإليطالية وبالتصريح مقدًما بأنهم يرغبون 
في

الحصول على الجنسية اإليطالية.
الحصول على  في  الخارج  وإعالن رغبتهم  في  أو  اإليطالية   الدولة  في  في وظيفة  التعيين   •

الجنسية 
• عندما يبلغون سن الرشد و يقيمون بصورة قانونية في إيطاليا لمدة عامين ويعلنون أنهم يريدون 

اكتساب الجنسية اإليطالية في سن 19.
ما هي حاالت سحب الجنسية اإليطالية؟

القانون رقم. 132/2018 قدم سحب الجنسية اإليطالية المكتسبة عن طريق الزواج أو التجنس أو 
بعد إعالن االنتخاب عند بلوغ سن الثامنة عشرة ألولئك الذين تمت إدانتهم  بحكم نهائي لبعض 
ثالث  خالل  الجنسية   سحب  ويُعتمد  الدستوري.  النظام  تخريب  و  باإلرهاب  المتعلقة  الجرائم 
سنوات من صدور حكم اإلدانة و ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناًء على اقتراح من وزير 

الداخلية .

ما الذي يجب عمله في حال تم رفض طلب الجنسية ؟
في حالة رفض طلب الحصول على الجنسية 

بالتجنس ، من الممكن التقدم بطلب االستئناف عبر المحكمة  اإلدارية ل التسيو في خالل  60 
يوما من تاريخ إشعار
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 إجراء الرفض.   
 في حالة رفض طلب الجنسية بالزواج من الممكن طلب االستئناف عبر القسم المتخصص في 

الهجرة  و الحماية الدولية بمحكمة مكان إقامة مقدم الطلب.

ما هو تصريح اإلقامة  في حال إنتظار الجنسية ؟
هوعبارة تصريح إقامة يتم إصداره إلى المواطن األجنبي والمقيم  مسبقاً و يحمل تصريح إقامة 
من نوع أخر و يتم إصداره من أجل ممارسة اإلجراءات المتعلقة باالعتراف بالجنسية على سبيل 

المثال :
)  االعتراف بالجنسية بالميالد لألشخاص المنحدرين من مواطنين إيطاليين ( 


