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قانون الجنسية النمساوية
يتم الحصول على الجنسية النمساوية من خالل عدة حاالت وأكثر هذه الحاالت شيوعا ً  :األصل والتجنس .

أ-األصل
يعتبر نمساوي الجنسية منذ الوالدة :
-1األطفال الشرعيين إذا كان أحد األبوين نمساوي الجنسية .
-2األطفال غير الشرعيين إذا كانت األم نمساوية الجنسية .
-3األطفال غير الشرعيين إذا كان األب نمساوي الجنسية وتم االعتراف باألبوة خالل  8أسابيع بعد الوالدة أو تم إثبات األبوة في
نفس هذه الفترة عن طريق المحكمة .وإذا لم يتم االعتراف بالطفل خالل الثماني أسابيع يستطيع األطفال غير الشرعيين الحصول
على الجنسية من خالل الشرعية ( في حالة تم الزواج الرسمي بين األم واألب) والتجنس .

ب-التجنس
الشروط العامة لمنح الجنسية النمساوية:
*موقف إيجابي للجمهورية النمساوية وعدم اإلخالل باألمن والنظام والسالمة العامة وعدم وجود وعدم وجود عالقات أو صالت
بالجماعات اإلرهابية أو المتطرفة.
*حسن السيرة والسلوك (عدم وجود أحكام قضائية نافذة المفعول أو دعوة جنائية قائمة داخل البالد وخارجها وعدم وجود
مخالفات إدارية جوهرية ).
*عدم وجود دعوى قائمة أو إجراء ساري المفعول إلنهاء اإلقامة في النمسا (منع إقامة  ،إبعاد من البالد  ،قرار ترحيل وعدم
العودة ) أو وجود موانع أخرى (إبعاد من البالد في آخر  18شهر  ،منع دخول النمسا ).
*تنازل عن الجنسية السابقة ما لم يكن هذا غير ممكن .
*وجود دخل كافي لمتطلبات المعيشة  :يتم حساب متوسط الدخل في  36شهر من الست سنوات األخيرة مع مراعاة حساب الدخل
في آخر  6شهور قبل تقديم الطلب  ،في هذه المدة ( 36شهر ) يجب أن يكون الدخل قد حقق المعدل بدون المساعدات من دائرة
(MA 40).الشؤون االجتماعية
 مالحظة  :يتم حساب المصروفات الشهرية المنتظمة ( مثل إيجار السكن ,القروض  ,نفقة األطفال أو الزوجة ) وطرحها مننسبة مئوية معينة
من الدخل ,ويستثنى األشخاص العاجزين سواء عجز دائم أو لديهم مرض مزمن وال يستطيعوا العمل وهذا )(freie Station
يتم إثباته عن طريق الطبيب المختص
وتعميق القيم األساسية والنظام القانوني *B1إثبات إتقان اللغة األلمانية حسب الفقرة  7فرع  2من قانون االندماج ( مستوى
واالجتماعي للمجتمع النمساوي ).
*إثبات المعرفة بالنظام الديمقراطي والتاريخ النمساوي وتاريخ اإلقليم الذي سوف تمنح فيه الجنسية .
*مدة إقامة معينة ( اإلقامة يجب أن تكون إقامة شرعية وغير منقطعة )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------إثبات المعرفة باللغة األلمانية يجب أن يكون من خالل شهادات من معاهد معترف بها  .المعرفة عن النمسا واألقاليم الموجودة فيها يتم إثباته عن طريق النجاح في االمتحان لدى دائرة منح
الجنسية .لهذا االمتحان ملخصات للدراسة ويتكون من  6أسئلة ل  3مجاالت  .تصاغ األسئلة بعدة خيارات لإلجابة  .وللنجاح في هذا االمتحان يجب في كل مجال اإلجابة على  3أسئلة أو اإلجابة
الصحيحة على  12من  18سؤال ( يجوز التقدم لالمتحان أكثر من مرة ).
بعض األشخاص المحددين ال يجب عليهم إثبات معرفتهم بالغة األلمانية أو تاريخ النمسا فإما أن يكونوا مستثنين من هذا الواجب ( األطفال قبل سن دخول المدرسة  ,النمساويون السابقون ,
األشخاص المتقدمين بالعمر واألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية ) أو أن يكون هذا الواجب تحقق ( زيارة أحد المدارس الحكومية أو الثانوية مع إنهاء إيجابي لمادة اللغة األلمانية .

*يمكن منح الجنسية النمساوية (خالل سلطة تقديرية للدائرة الحكومية) في حالة توفر الشروط القانونية العامة لمنح الجنسية و
توفر:
إقامة شرعية قانونية غير منقطعة لمدة  10سنوات على األقل  5سنوات إقامة دائمة
* يمكن منح الجنسية النمساوية من خالل حق قانوني لمقدم الطلب في حالة توافر الشروط القانونية العامة و توفر ما يلي :
( من غير مدة إنتظار ) من غير حد أدنى من اإلقامة
*األطفال القاصرين إذا كان أحد األبوين نمساوي الجنسية .
*األطفال بالتبني دون السن الفانوني أو األطفال غير الشرعيين دون السن القانوني إذا كان أحد األباء نمساوي الجنسية (في هذة
الحالة هناك شروط ال يجب توافرها لمنح الجنسية )

إقامة شرعية قانونية غير منقطعة لمدة  6سنوات
*إذاكان األزواج نمساوي الجنسية و يسكنون في منزل واحد و كان الزواج قائم لمدة ال تقل عن  5سنوات.
*مواطنو دول اإلتحاد األوروبي
*المولودين في النمسا .
)*(B2إذا توفر مستوى اللغة االلمانية .
*إثبات إندماج مقدم الطلب في المجتمع النمساوي من خالل التطوع لمدة ال تقل عن  3سنوات في منظمة ال تهدف للربح,أو من
خالل العمل لمدة ال تقل عن  3سنوات في أحد مجاالت العمل اإلجتماعي أو التعليمي أو الصحي أو من خالل شغل منصب
وظيفي لمدة ال تقل عن  3سنوات لدى أحد اإلتحادات ذات األهداف اإلجتماعية و السياسية .
إقامة شرعية قانونية غير منقطعة لمدة  10سنوات
*الحاصلين على حق الحماية الدولية الدائمة ( حق اللجوء الكامل).
وإقامة غير منقطعة لمدة  6سنوات فإنه  B2مالحظة(:إذا أثبت الحاصل على حق اللجوء الكامل إلمامه باللغة األلمانية مستوى
يستطيع تقديم طلب الحصول على الجنسية النمساوية).
إقامه شرعية قانونية غير متقطعه لمدة  15سنه
في حالة اثبات اندماج شخص و وظيفي في المجتمع النمساوي
في هذه الحال وعند توفر الشروط القانونية العامه يحصل يمكن تقديم طلب الحصول على الجنسية النمساوية لكافة أفراد االسره
األطفال القاصرين( بدون فترة انتظار) واالزواج ( 6سنوات إقامه و  5سنوات زواج ) أيضا على الجنسية النمساوية.
بسبب اإلجراءات المعقده والطويلة لمنح الجنسية النمساوية فإن النظر بالطلب يمكن ان يمتد لعدة شهور مع مراعاة تحقق بعض
الشروط ايضا اثناء فترة النظر بالطلب ( شرط الدخل يستثنى)
تسقط الجنسية النمساوية في حالة حصول الشحض على جنسية أخرى او استرجاع جنسيته السابقه مالم يسمح له القانون باإلحتفاظ
بجنسيته السابقة .
في حالة سقوط الجنسية النمساوية فإن الشخص يحصل على تصريح إقامة جديد في النمسا ويجب توافر الشروط القانونية العامه
لمنح اإلقامة .
تنبيه!!!
لمزيد من المعلومات نرجو من حضراتكم التوجه لدائرة منح الجنسية
أو لدى مكتب االستشارات القانونية للمهاجرين في فيينا .ونلفت انتباهكم على الرغم من العناية الدقيقة في الكتابة ممكن وقوع أخطاء .
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