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 لمقدمةا
و یمونتبالتعاون مع منطقة بی تم إصداره ذيمل في إیطالیا" وال"العیش والدراسة والعالدلیل العملي 

 و العملقطاع السیاسة  -وزارة التربیة والتعلیم والعمل والتدریب المھني، مدیریة الترابط االجتماعي 
لتدخالت التحدید نظام  یاسات االجتماعیةو ذلك بموجب اتفاق تم توقیعھ مع وزارة العمل و الس

 .2020-2014وتخطیط سیاسات الھجرة في الفترة الواقعة بین  
وقد نصت كل اتفاقیة على إعداد خطة متكاملة فیما یتعلق بإدخال العمالة واالندماج االجتماعي للسكان  

المھاجرین. 
من  األبسط إلى األكثرھا و تم تنسیق الدلیل في عالمات التبویب مفصلة تتضمن األسئلة واألجوبة، و 

ال والمواطنین األجانب أي الفئة بلغة بسیطة ومباشرة لكي تكون أداة سھلة ومرنة للعمو  تعقیدا
 المقصودة  .

الدلیل یقدم معلومات عن كیفیة الدخول واإلقامة القانونیة للمواطنین األجانب في إیطالیا، وجمع شمل 
ات الجنسیة ، والحق في الصحة، وعقود العمل، و المساعدحق الحصول على و  و اإلندماجاألسرة 

  ة  في الخارج والمھارات المھنیةواالعتراف بالمؤھالت المكتسب االجتماعیة، والحق في التعلیم
 . التعامل  معھم والحمایة الدولیة و كیفیةالقاصرین األجانب غیر المصحوبین 



 العیش في إیطالیا

 4الفصل 
الجنسیة اإلیطالیة 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

و  اإلیطالیین المواطنینالتي یتمتع بھا الحصول على جمیع الحقوق والواجبات یتضمن  الجنسیة اإلیطالیة  إكتساب  إن
 .  تلقائیا على جنسیة االتحاد األوروبي الحصول  الجنسیة اإلیطالیة یتضمن أیضاً إكتساب

 . اإلیطالیةالجنسیة المكتسب األبوین على األقل یكتسب الجنسیة اإلیطالیة بالوالدة من یولد ألحد       
 البیولوجیة غیرو بھدف االعتراف بجنسیة المولود بالوالدة یجب االعتراف بالمولود أمام القانون حیث ان الصلة 

 فإن الطفل المعترف بھسن الرشد بالمولودمتأخرا ولكن قبل بلوغ  االعترافتم إذا و  كافیة 
 .یكتسب تلقائیا الجنسیة اإلیطالیة 
 خاللفیمكن للطفل المعترف بھ أن یعلن سن الرشد بلوغ بعد  راً متأخبالمولود  االعترافھذا إذا حدث  و

 .سنة واحدة من االعتراف بالرغبة في الحصول على الجنسیة اإلیطالیة

مواطن إیطالي أن یطلبوا االعتراف بالجنسیة اإلیطالیة إذا أظھروا المنحدرین من أصول إیطالیة لیمكن لألفراد     
      ً  .اإلیطالیة  ھم لم یتخلوا صراحةعن الجنسیةمن أسالف أیا

یجب علیھم التقدم بطلب التسجیل في سجل البلدیة ثم تقدیم لدیھم تصریح إقامة ساري المفعول  إذا كان 
انتظار بقامة التصریح إ یتم إصدار في وقت الحق . دائرة السجل المدني وثائق االعتراف بالجنسیة إلى 

 .ءات على الجنسیة حتى نھایة اإلجراالحصول 
 .ة القنصلی الھیئاتمن خالل  اتاإلجراء ھذه یجب تنفیذ البالد خارجا في إذا كانوو  

یطالیا وال یزال والداه في إالطفل الذي تخلى عنھ والدیھ الطفل المولود أو : مواطن إیطالي بالوالدة  یعتبر
 . مجھولین

 من أبوین عدیمي الجنسیة على حد سواء ،الطفل المولود في إیطالیا : مواطن إیطالي بالوالدة  یعتبر

 ماذا ینطوي على إكتساب الجنسیة اإلیطالیة ؟

 من الذي یكتسب الجنسیة اإلیطالیة بالوالدة ؟

كیف ھي  حالة إكتساب الجنسیة اإلیطالیة من قبل األحفاد الذین ینحدرون بشكل مباشر لمواطن إیطالي ؟ 

؟  (cd.iussoli)  ما ھي حاالت إكتساب الجنسیة اإلیطالیة للمولود في إیطالیا



الطفل المولود في إیطالیا من أبوین من مواطني دولة ینص قانونھا على أن : مواطن إیطالي بالوالدة  یعتبر
 . یجب أن یكون استحالة كاملة للحصول على جنسیة الوالدینو  والدیھم جنسیة األطفال ال یتبعون 

 تصریح بكاملمن خالل ة الحصول على جنسیة الوالدین ممكنإذا كان یتم تطبیق ھذا  القانون  لذلك ال 
 .إداریة أخرى إجراءات من خالل اإلرادة أو 

 .L .91/1992 5. تطبیقاً للمادة رقم عن طریق الزواج إلیطالیة ا الجنسیة  یتم إكتساب          

تم واطن إیطالي التقدم بطلب للحصول على الجنسیة اإلیطالیة إذا ن مم للطرف المتزوجیمكن حیث 
 . ) إذا كان الزوجان یقیمان في إیطالیا(عامان على األقل من تاریخ الزواج إنقضاء مرور

 .أن یتم اإلنقصال قانوناً أو یتم حل الزواج دون ) الزوجان یقیمان في الخارجكان إذا (أو ثالث سنوات 

 .لزوجینلوجود أطفال حال  یتم تخفیض الشروط بمقدار النصف في 

المواطن اإلیطالي قبل نھایة اإلجراءات سبباً ألنھاء المعاملة لم یعتبر وفاة  في بعض الحاالتالقضاء و
 .اإلیطالیةكما ال یعوق اكتساب الجنسیة  

 موقع شبكة اإلنترنتات المتوفرة على اإلجراء إتباعیجب تقدیم طلب الجنسیة اإلیطالیة عن طریق الزواج من خالل  
 /https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero .المدنیة والھجرة سم الحریات ق –الداخلیة  لوزارة      
ق إرفا والطلب عبر اإلنترنت وإرسالھ عبر البوابة و یجب تعبئة  یجب على مقدم الطلب التسجیل في الموقعحیث      
 :الوثائق التالیة      
 .وثیقة الھویة) 1     
عن بلد المنشأ  تینصادر شھادة المیالد والشھادة الجنائیة) 2 
 یورو  250 المالیة  مساھمةللدفع وصل ال) 3    
 باللغة اإلیطالیة شھادة تتعلق بمستوى المعرفة) 4    
 .طلب الجنسیة الذي یحدد " K10الرمز " من المحافظةیمكن طلب القرص المضغوط اإلستمارة  إرسالبعد  

اكتساب الجنسیة عن طریق الزواج اإلدانة بارتكاب جریمة ضد شخصیة الدولة  یعتبر من األسباب التي تمنع 
 . الثالث من القانون الجنائي حتىاألول  لاألول ، الفص العنواناألول ،  الكتابالمنصوص علیھا في 

وعند .  صدور القرار النھائي للحكم طلب الجنسیة حتى ھذه الجرائم  یعلق وفي حالة رفع دعوى جنائیة في إحدى 
الرتكاب  444لمادة بموجب ا" المصالحة "  الدعوى بما في ذلك ( صدور حكم باإلدانة تمنع  إكتساب الجنسیة 

 . ال تقل عن ثالث سنوات كحد أقصىة لمدة عقوبیھابالالقانون على ینصدون قصد و  ةجریم
حصلت في الخارج  و إذا تم اإلعتراف بالجرم في  جریمة غیر سیاسیة اإلدانة ب ویمنع الحصول على الجنسیة 

سباب مثبتة تتعلق أل"یمكن رفض الطلب على أي حال  كما  و بالسجن لمدة تزید عن عام واحد إیطالیا  و الحكم 
 ."بأمن الجمھوریة

 ما ھي متطلبات من أجل التقدم بطلب الحصول على الجنسیة عن  طریق الزواج ؟

عن طریق الزواج ؟  یطالیةإلجراءات المطلوبة للحصول على الجنسیة اإلما ھي ا 

 ما ھي الجرائم التي تمنع من الحصول على الجنسیة اإلیطالیة عن طریق الزواج ؟



 .L91/1992 9تطبیقاً للمادة  حاالت اكتساب الجنسیة بالتجنس القانونوینظم 

كم عدد السنوات المطلوبة من اإلقامة في إیطالیا  من أجل التقدم  بطلب الحصول على الجنسیة عن طریق
 التجنس ؟

الشروط الضروریة التالیة  :
 • 10 سنوات لمواطني الدول غیر المنتمیة إلى االتحاد األوروبي 

 • 4 سنوات للمواطنین من إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
• 5 سنوات لحاملي حق الحمایة الدولیة واألشخاص عدیمي الجنسیة المقیمین في إیطالیا 

• 5 سنوات للبالغین من العمر الذینتم تبنیھم من قبل  مواطن إیطالي. 
 • 3 سنوات للمواطنین األوروبیین أو غیر األوروبیین الذین كان والدھم أو جدھم مواطن اً إیطالی اً 

 • 3 سنوات للمواطنین األوروبیین وغیر األوروبیین الذین ولدوا في إیطالیا. 
یجب أن یكون السكن القانوني المسجل بالسجل المدني بال انقطاع وال یمكن منح الجنسیة لمن قاموا 

.فیما بعد بنقل إقامتھم خارج إیطالیا  

ما ھي اإلجراءات المطلوبة من أجل التقدم بطلب الحصول على الجنسیة عن طریق التجنس؟

یجب تقدیم طلب الحصول على الجنسیة اإلیطالیة عن طریق التجنس من خالل  إستكمال اإلجراءات عبر 
اإلنترنت على الموقع اإللكتروني المخصص لوزارة الداخلیة - إدارة الحریات المدنیة والھجرة. 

 یجب على مقدم الطلب التسجیل في الموقع الكتروني التالي  :
 https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ Ministry / Index2. 

یجب تسجیل الطلب عبراإلنترنت وإرسالھ على الموقع اإللكتروني مع ضرورة إرفاق 
:الوثائق الثبوتیة التالیة   

.

 1. وثیقة الھویة  الشخصیة  
 2. شھادة المیالد والشھادة الجنائیة و السجل العدلي الصادرة من بلد المنشأ  

 3.  اإلیصال المالي بعد دفع المساھمة المالیة بمبلغ  250 یورو. 
 4. شھادة تتعلق بمستوى المعرفة باللغة اإلیطالیة  

 بعد اإلرسال  یمكن طلب القرص المضغوط من المحافظة “Codice K10” الذي یحدد طلب الحصول 
على الجنسیة .و یتم تقییم الطلب من قبل وزارة الداخلیة ویتم إصدار المرسوم من قبل رئیس الجمھوریة. 

 ما ھو  الدخل المطلوب من أجل التقدم بطلب الجنسیة عن طریق التجنس ؟

    یجب أن یثبت مقدم الطلب توافر الدخل السنوي المحدد سواء الفردي  (أو  الدخل العائلي ) لمدة 3 سنوات قبل 
    تقدیم الطلب وذلك على النحو اآلتي:  

.
•  8.263,31 یورو لمقدم الطلب الوحید دون من یعیلھم  

• 11.362.05 یورو لمقدم الطلب الزوج  المعیل  
• 516.00 یورو لكل شخص إضافي معال.  

یجب على مقدم الطلب تقدیم اإلقرارات الضریبیة  التالیة : (نموذج UNICO ، نموذج 730 (CUD )المتعلقة 
بدخل السنوات الثالث األخیرة. 

ھل من الضروري معرفة اللغة اإلیطالیة من أجل التقدم بطلب الحصول على الجنسیة اإلیطالیة ؟ 
بناًء على المرجعیة في اإلتحاد األوروبي 132/ 2018  ال یعتبر إثبات المعرفة  الكافیة باللغة اإلیطالیة   ضمن 
اإلطار األوروبي الموحد  أقل من مستوىB1 لمعرفة اللغات و المتقدمون الذین لم یوقعوا على إتفاقیة التكامل  

أو الذین ال یحملون تصریح اإلقامة طویل األجل للمقیمین في اإلتحاد األوروبي علیھم إیداع المؤھالت و 
.الشھادات التعلیمیة التي یحصلون علیھا من مؤسسة تعلیمیة عامة أو مشتركة أو تقدیم الشھادة المناسبة  



لحصول على الجنسیة اإلیطالیة عن ابطلب أن یتقدم اإلقامة المطلوبة في إیطالیا  حقق شروط  نعم ، یمكن لألجنبي الذي   

ھل من الممكن التقدم بطلب الحصول على الجنسیة اإلیطالیة في حال عدم تحقیق الحد المطلوب من  
الدخل؟ 

  طریق إثبات توافر الدخل السنوي وإرفاق الدخل لواحد أو أكثر من أفراد العائلة شریطة أن یعیشوا معاً وینتمون 
)   للعائلة نفسھا (الزوج ، الوالدان ، األشقاء  

 .

 .

 .

في حالة طلب الجنسیة عن طریق الزواج  و في حالة  اإلدانة الجنائیة  من المتوقع أن تتسبب إعادة التأھیل على التأثیر 
النھائي للقرار 

لكن في حالة طلب الجنسیة عن طریق التجنیس من المستحسن دائما طلب الحصول على إعادة تأھیل أو إنعدام الجرم 
قبل تقدیم الطلب وإن لم تكن ھناك قائمة عن الجرائم المعیقة لطلب التجنس 

یجب األخذ بعین االعتبار أن تقییم منح الجنسیة ھو تقییم  تقدیري إلى حد كبیر ویشمل جمیع جوانب حیاة  مقدم الطلب 
وسلوكھ  وبالتالي فإن اإلدارة حتى في حالة  الحصول على إعادة التأھیل  یمكن أن تأخذ في االعتبار حقیقة إرتكاب 

الجرم و تاریخھ 

 ھل من الممكن إكتساب الجنسیة اإلیطالیة في حال وجود حكم جنائي ؟

یجب دائما إبالغ اإلدارة  في حال تغییر مكان اإلقامة. 

      بعد الموافقة على القانون رقم 2018/132  و دخولھ في حیز التنفیذ تم تحدید الموعد النھائي إلنھاء إجراءات منح الجنسیة 
اإلیطالیة بمدة  48 شھر اً. 

K10 "   نعم وذلك من خالل الدخول على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة الداخلیة  ومن ثم تسجیل الدخول في
المكان المخصص الذي تم إرسال الطلب من خاللھ وإدخال "رمزالطلب  

و بعد ذلك اإلنتقال  إلى القسم " عرض حالة الطلب " للتمكن من معرفة كیفیة  تقدم وحالة الطلب  
باإلضافة إلى ذلك ، یمكن لألطراف المعنیة أیض اًمن خالل مساعدة محام مراسلة الوزارة  المختصة بشأن طلبات 
التجنس تتضمن  (التذكیر,البالغات, طلبالدخول  وغیرھا...) باستخدام عناوین البرید اإللكتروني المعتمدة التالیة: 

(2 ،1،"code K10" 0البروتوكول النھائي) area3citt@pecdlci.interno. 
(6 ،5،4،K10" 3البروتوكول األخیر من "رمز) area3biscitt@pecdlci.interno.it

 (9 ،8،K10" 7البروتوكول النھائي من "رمز )       area3tercitt@pecdlci.interno.it 

 K10 / ".ویجب تحدید رقم الطلب بالضبط لمعرفة حالة الطلب  " كود

 ما الذي یجب القیام بھ في حال تغییر مكان اإلقامة أثناء اإلجراءات للحصول على الجنسیة ؟

  ما ھي المدة النھائیة من أجل إنھاء اإلجراءات ؟  

 ھل من الممكن  اإلطالع على  حالة اإلجراءات ؟



.

یحصل األطفال القاصرون على الجنسیة اإلیطالیة  في حال إكتساب أحد الوالدین الجنسیة اإلیطالیة إذا كانوا 
یعیشون مع اً و یجب أن یكون  التعایش  بصفة مستقرة وفعالة  و یجب إثبات ذلك من خالل تقدیم الوثائق 

المناسبة  مثل التسجیل في قید السجل المدني   
غیر أن القضاء  أكد أن الوالد الذي یكتسب الجنسیة اإلیطالیة یسمح بالضرورة إلكتسابھا لالبن األصغر 

حتى لو لم یكن  یتعایش معھ  بصورة تامة  نتیجة االنفصال أو الطالق لكن  شریطة استمرار وجود عالقة 
أسریة مستقرة. 

ما ھي األثار المترتبة على القاصرین  في حال حصواللوالدین على الجنسیة اإلیطالیة ؟ 

یمكن للمواطن األجنبي المولود في إیطالیا أن یعلن رغبتھ في االنتخابات (أي یعلن أنھ یرغب في الحصول على 
الجنسیة اإلیطالیة) و ذلك بعد إتمامھ  سن 18 عاًما شریطة أن یكون مقیماً في إیطالیا بال انقطاع حتى یبلغ سن 

الرشد.  
یجب أن یعلن عن رغبتھ  في االنتخابات أمام  المسؤول المختص في مكتب السجل المدني حتى سن 19. 

فیما یتعلق بالمحافظة على إستمراریة  اإلقامة في إیطالیا حتى سن الرشد فإن عدم االنقطاع في التسجیل  المدني 
لیس إلزامیاً ولكن یمكن للطرف المعني إثبات استمراریة وجوده في إیطالیا.  

تلتزم البلدیة  في مكان إقامة الطرف المعني بإرسال إخطار كتابي في حال توافر الشروط على تصریح 
االنتخاب. 

كیف یتم إكتساب الجنسیة اإلیطالیة عند إتمام الثامنة عشرة  من العمر ممن ولدو في إیطالیا ؟ 

  ما ھي تكلفة الطلب للحصول على الجنسیة ؟

 لتقدیم طلب الحصول على الجنسیة یجب إصدار طابع بریدي إلكتروني بمبلغ 16.00 یورو ودفع  مساھمة المالیة  
  بمبلغ  250  یورو (نموذج 451) على حساب البنك c / .809020 العائد لوزارة الدخلیة  وذلك تحت عنوان : "مساھمة الجنسیة  
 تطبیق اً  للمادة .1 الفقرة 12 من قانون 15 یولیو 2009  رقم 94 و یتم توفیر دفع المساھمة لجمیع حاالت االنتخابات و إكتساب 

 وإعادة إكتساب ومنح الجنسیة. 

      القاصرین الذین تم تبنیھم من مواطن إیطالي یحصلون تلقائیا على الجنسیة اإلیطالیة. 
      أما بالنسبة لألشخاص البالغین و الذین تم تبنیھم من قبل مواطن إیطالي یستطیعون الحصولعلى الجنسیة 

. 

 كیف یتم إكتساب الجنسیة اإلیطالیة عن طریق التبني ؟ 

     اإلیطالیة بعد مرور 5 سنوات على اإلقامة 

ما ھي الحاالت التي یتم بھا إكتساب الجنسیة اإلیطالیة عن طریق " فائدة القانون " ؟ 
یمكن إكتساب الجنسیة اإلیطالیة من خالل  "مصلحة القانون" لمن لدیھم أحد الوالدین على األقل  أو جد مكتسبین 

الجنسیة  اإلیطالیة بالوالدة في الحاالت التالیة: 
• اإللتحاق بالخدمة العسكریة بصورة  فعالة في الدولة اإلیطالیة وبالتصریح مقدًما بأنھم یرغبون في 

 •
الحصول على الجنسیة اإلیطالیة. 

 التعیین في وظیفة في الدولة اإلیطالیة  أو في الخارج  وإعالن رغبتھم في الحصول على الجنسیة  
• عندما یبلغون سن الرشد و یقیمون بصورة قانونیة في إیطالیا لمدة عامین ویعلنون أنھم یریدون اكتساب الجنسیة 



 .19اإلیطالیة في سن 
 ؟الجنسیة اإلیطالیة سحبما ھي حاالت 

الجنسیة اإلیطالیة المكتسبة عن طریق الزواج أو التجنس أو بعد إعالن االنتخاب  سحبقدم  132/2018. رقمالقانون 
النظام  و تخریبحكم نھائي لبعض الجرائم المتعلقة باإلرھاب ب تمت إدانتھم الثامنة عشرة ألولئك الذین  عند بلوغ سن

بقرار من رئیس الجمھوریة بناًء و ذلك حكم اإلدانة  رصدو ثالث سنوات من خالل سحب الجنسیة یُعتمد و. الدستوري
 . على اقتراح من وزیر الداخلیة

 تخضع النزاعات  46/2017بصیغتھ المعدلة بموجب القانون   150/2011مكرر من المرسوم التشریعي رقم  19للمادة وفقا 

؟  م رفض طلب الجنسیةتما الذي یجب عملھ في حال 

 المتعلقة بتقییم وضع الجنسیة اإلیطالیة والملخص الموجز , أمام المحكمة  المختصة في القسم 

 . الذي یتناول الھجرة والحمایة الدولیة وحریة انتقال مواطني االتحاد األوروبي في المكان الذي یقیم فیھ مقدم طلب الطعن 

 ھوعبارة تصریح إقامة یتم إصداره إلى المواطن األجنبي والمقیم  مسبقاً و یحمل تصریح إقامة من نوع أخر 
 :    و یتم إصداره من أجل ممارسة اإلجراءات المتعلقة باالعتراف بالجنسیة على سبیل المثال 

 ) االعتراف بالجنسیة بالمیالد لألشخاص المنحدرین من مواطنین إیطالیین  (   

   ما ھو تصریح اإلقامة  في حال إنتظار الجنسیة ؟ 
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