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 قانون الجنسیة النمساویة
 

 یتم الحصول على الجنسیة النمساویة من خالل عدة حاالت وأكثر ھذه الحاالت شیوعا ً : األصل والتجنس .
 

 1.األصل
: منذ الوالدةعتبر نمساوي الجنسیة ی  

األطفال الشرعیین إذا كان أحد األبوین نمساوي الجنسیة .-1  
األطفال غیر الشرعیین إذا كانت األم نمساویة الجنسیة .-2  
إثبات األبوة في أسابیع بعد الوالدة أو تم  8األطفال غیر الشرعیین إذا كان األب نمساوي الجنسیة وتم االعتراف باألبوة خالل -3

نفس ھذه الفترة عن طریق المحكمة. وإذا لم یتم االعتراف بالطفل خالل الثماني أسابیع یستطیع األطفال غیر الشرعیین الحصول  
 على الجنسیة من خالل الشرعیة ( في حالة تم الزواج الرسمي بین األم واألب) والتجنس .

 
 2.التجنس 

 1.2. الشروط العامة لمنح الجنسیة النمساویة:
وعدم اإلخالل باألمن والنظام والسالمة العامة وعدم وجود وعدم وجود عالقات أو صالت   *موقف إیجابي للجمھوریة النمساویة

 بالجماعات اإلرھابیة أو المتطرفة. 
(عدم وجود أحكام قضائیة نافذة المفعول أو دعوة جنائیة قائمة داخل البالد وخارجھا وعدم وجود   *حسن السیرة والسلوك

 مخالفات إداریة جوھریة ). 
أو إجراء ساري المفعول إلنھاء اإلقامة في النمسا (منع إقامة ، إبعاد من البالد ، قرار ترحیل وعدم   *عدم وجود دعوى قائمة

شھر ، منع دخول النمسا ). 18(إبعاد من البالد في آخر  العودة ) أو وجود موانع أخرى  
ما لم یكن ھذا غیر ممكن .  *تنازل عن الجنسیة السابقة  

شھر من الست سنوات األخیرة مع مراعاة حساب الدخل  36: یتم حساب متوسط الدخل في  *وجود دخل كافي لمتطلبات المعیشة
شھر ) یجب أن یكون الدخل قد حقق المعدل بدون المساعدات من دائرة   36( شھور قبل تقدیم الطلب ، في ھذه المدة 6في آخر  

 . (MA 40)الشؤون االجتماعیة 
: یتم حساب المصروفات الشھریة المنتظمة ( مثل إیجار السكن, القروض , نفقة األطفال أو الزوجة ) وطرحھا من  مالحظة -

 نسبة مئویة معینة
(freie Station)  من الدخل, ویستثنى األشخاص العاجزین سواء عجز دائم أو لدیھم مرض مزمن وال یستطیعوا العمل وھذا

 یتم إثباتھ عن طریق الطبیب المختص 
من قانون االندماج ( مستوى  2فرع  7حسب الفقرة  *إثبات إتقان اللغة األلمانیة B1 وتعمیق القیم األساسیة والنظام القانوني  

تمع النمساوي ).واالجتماعي للمج  
والتاریخ النمساوي وتاریخ اإلقلیم الذي سوف تمنح فیھ الجنسیة .  *إثبات المعرفة بالنظام الدیمقراطي  

( اإلقامة یجب أن تكون إقامة شرعیة وغیر منقطعة ) *مدة إقامة معینة   
ض الفئات. بع و تحدید األسالیب الشائعة للحصول علي الجنسیة . نظرا لعدم كفایة المساحة تم شرح 1  
إثباتھ عن طریق النجاح في االمتحان لدى دائرة منح  إثبات المعرفة باللغة األلمانیة یجب أن یكون من خالل شھادات من معاھد معترف بھا . المعرفة عن النمسا واألقالیم الموجودة فیھا یتم . 2

أسئلة أو اإلجابة  3مجاالت . تصاغ األسئلة بعدة خیارات لإلجابة . وللنجاح في ھذا االمتحان یجب في كل مجال اإلجابة على  3أسئلة ل  6الجنسیة. لھذا االمتحان ملخصات للدراسة ویتكون من 
سؤال ( یجوز التقدم لالمتحان أكثر من مرة ).  18من  12الصحیحة على   

ا فإما أن یكونوا مستثنین من ھذا الواجب ( األطفال قبل سن دخول المدرسة , النمساویون السابقون ,  بعض األشخاص المحددین ال یجب علیھم إثبات معرفتھم بالغة األلمانیة أو تاریخ النمس
مانیة . انویة مع إنھاء إیجابي لمادة اللغة األلاألشخاص المتقدمین بالعمر واألشخاص الذین یعانون من مشاكل صحیة ) أو أن یكون ھذا الواجب تحقق ( زیارة أحد المدارس الحكومیة أو الث  

 
 2.2 یمكن منح الجنسیة النمساویة (خالل سلطة تقدیریة للدائرة الحكومیة) في حالة توفر الشروط القانونیة العامة لمنح  

 الجنسیة و توفر: 
سنوات إقامة دائمة  5األقل   على سنوات  10إقامة شرعیة قانونیة غیر منقطعة لمدة   

 
 3.2 یمكن منح الجنسیة النمساویة من خالل حق قانوني لمقدم الطلب في حالة توافر الشروط القانونیة العامة و توفر ما یلي : 

 ( من غیر مدة إنتظار )  من غیر حد أدنى من اإلقامة
إذا كان أحد األبوین نمساوي الجنسیة . األطفال القاصرین*  

كان أحد األباء نمساوي الجنسیة (في ھذة  أو األطفال غیر الشرعیین دون السن القانوني إذا *األطفال بالتبني دون السن الفانوني
 الحالة ھناك شروط ال یجب توافرھا لمنح الجنسیة ) 

 



   سنوات 6إقامة شرعیة قانونیة غیر منقطعة لمدة 
سنوات. 5و یسكنون في منزل واحد و كان الزواج قائم لمدة ال تقل عن   *إذاكان األزواج نمساوي الجنسیة  

  األوروبيمواطنو دول اإلتحاد *
. *المولودین في النمسا  

.إذا توفر مستوى اللغة االلمانیة * (B2) 
سنوات في منظمة ال تھدف للربح,أو من   3من خالل التطوع لمدة ال تقل عن  *إثبات إندماج مقدم الطلب في المجتمع النمساوي

سنوات في أحد مجاالت العمل اإلجتماعي أو التعلیمي أو الصحي أو من خالل شغل منصب   3خالل العمل لمدة ال تقل عن 
سنوات لدى أحد اإلتحادات ذات األھداف اإلجتماعیة و السیاسیة .  3وظیفي لمدة ال تقل عن   

 
سنوات    10إقامة شرعیة قانونیة غیر منقطعة لمدة   

 *الحاصلین على حق الحمایة الدولیة الدائمة ( حق اللجوء الكامل).
إذا أثبت الحاصل على حق اللجوء الكامل إلمامھ باللغة األلمانیة مستوىمالحظة:(  B2   سنوات فإنھ  6وإقامة غیر منقطعة لمدة

).جنسیة النمساویةیستطیع تقدیم طلب الحصول على   ال  
 

سنھ  15إقامھ شرعیة قانونیة غیر متقطعھ لمدة    
 في حالة اثبات اندماج شخص و وظیفي في المجتمع النمساوي 

 
 4.2  امتداد الجنسیة ألفراد العائلة  

 
و األطفال لكافة أفراد االسرهیمكن تقدیم طلب الحصول على الجنسیة النمساویة  في ھذه الحال وعند توفر الشروط القانونیة  

سنوات زواج ) أیضا على الجنسیة النمساویة. 5سنوات إقامھ و  6( واالزواج( بدون فترة انتظار) القاصرینالعامھ    
 

والطویلة لمنح الجنسیة النمساویة فإن النظر بالطلب یمكن ان یمتد لعدة شھور مع مراعاة تحقق بعض   المعقدهبسبب اإلجراءات 
  الشروط ایضا اثناء فترة النظر بالطلب ( شرط  الدخل یستثنى)

 
نون  في حالة حصول الشحض على جنسیة أخرى او استرجاع جنسیتھ السابقھ مالم یسمح لھ القا عادة تسقط الجنسیة النمساویة

  باإلحتفاظ بجنسیتھ السابقة .
في النمسا ویجب توافر الشروط القانونیة العامھ  على تصریح إقامة جدیدفي حالة سقوط الجنسیة النمساویة فإن الشخص یحصل 

 لمنح اإلقامة . 
  
 

 تنبیھ !!!
 لمزید من المعلومات نرجو من حضراتكم التوجھ لدائرة منح الجنسیة 

القانونیة للمھاجرین في فیینا .ونلفت انتباھكم على الرغم من العنایة الدقیقة في الكتابة ممكن وقوع أخطاء .أو لدى مكتب االستشارات   
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