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 أ. الحق يف الحصول عىل الجنسية 

 من أجل الحصول عىل حق التجنس وفًقا للامدة 10 من قانون الجنسية يجب استيفاء املتطلبات

القانونية املذكورة أدناه

 أوالً: مدة اإلقامة

 بشكل عام ووفقاً للامدة 10 من قانون الجنسية األملاين يتطلب التقديم عىل الجنسية األملانية

 إقامة قانونية واعتيادية ملدة مثان سنوات يف أملانيا. وفقاً للامدة 55 الفقرة 3 من قانون اللجوء األملاين

 يتم إحتساب وقت إجراءات اللجوء املكتملة بنجاح لألشخاص الذين يحق لهم اللجوء ، واألشخاص

 الذين يتمتعون بوضع الالجئ والحامية الفرعية من ضمن املدة املطلوبة للحصول عىل الجنسية

 األملانية. يتم احتساب الوقت من تاريخ إصدارما يُسمى بهوية إثبات الوصول ، ألنه اعتباًرا من هذه

 النقطة الزمنية تعترب إقامة الشخص مسموًحا بها )املادة 55 الفقرة األوىل من قانون اللجوء(.وفقاً

 للامدة 78 الحرف س من قانون اللجوء ويف هذا السياق تنطبق اللوائح االنتقالية الخاصة بقانون

الجنسية عىل األشخاص الذين دخلوا أملانيا حتى عام 2016

 ومع ذلك ،وبسسب تعارض التطبيق العميل الجراءات اللجوء من قبل وزارة الداخلية يف والية

 بادن فوتنبريغ عام ذُكر أعاله فإن توضيح هذا التسائل يتعني أن يتم اذا ما اقتىض األمر أمام املحاكم

 اإلدارية املختصة. أيضاً فرتات التسامح إلجراءات إعادة النظر يف طلب اللجوء مرة أُخرى املكتملة

 بنجاح يتم أخذها بعني االعتبارواحتساب الوقت من تاريخ تقديم طلب إعادة النظر باللجوء وذلك

 عىل عكس فرتات الستامح يف بقية الحاالت التي اليتم احتسابها وأخذها بعني االعتبار الن األشخاص

الذين لديهم تسامح يف هذه الحاالت يبقون ملزمني مبغادرة البالد ، أي أن إقامتهم غري قانونية

 وفقاً للامدة 12 الحرف ب من قانون الجنسية األملاين فإن الإلقامة يف الخارج ملدة ال تتجاوز ال 6

أشهر بشكٍل عام عام ال تعبرت ضارة برشط اإلقامة الغريمتقطعة االعتيادية يف أملانيا

 قد يتم أيًضا تجاهل فرتات اإلقامة األطول من ذلك إذا ما تم املوافقة عليها مسبقاً من قبل دائرة

 شؤون األجانب املختصة. يف حال اذا ما أكمل الشخص املعني دورة االندماج بنجاح ، فيتم عندها

 تخفيض مدة الإلقامة املطلوبة إىل سبع سنوات. وفًقا للامدة 17 الفقرة 3 من قانون دورة االندماج ،

 تعترب املشاركة يف دورة االندماج ناجحة إذا تم الوصول إىل املستوى اللغوي ب1 وإجتياز ما يُسمى

 بإختبار الحياة يف أملانيا.  ويف حال أن الشخص املعني قد أظهر بعض خصائص االندماج املميزة

 فعندها ، ميكن تقليل الفرتة املطلوبة إىل ست سنوات. يف هذا السياق وباإلضافة إىل املهارات اللغوية

 من املستوى ب2 فقد أدرج القانون أيضاً وبشكٍل رصيح منذ تاريخ 20.8.2018 اإلنجازات الدرسية

واملهنية باإلضافة اىل النشاط واالتزام االجتامعي

 يكفي لتقصري فرتة اإلقامة املطلوبة إذا كان واحًدا فقط من إنجازات اإلندماج املميزة املذكورة

  مقدمة 

 ميكن لألشخاص الحاصلني عىل تصاريح إقامة معينة أو ترصيح اإلقامة الدامئة التقديم للحصول

 عىل الجنسية األملانية يف حال توفر رشوط معينة ومن ثم الحصول عىل جواز سفر أملاين. هنالك

  تسهيالت خاصة للتجنس بالنسبة ملجموعات معينة من األشخاص ، مثل الالجئني املعرتف بهم

 وأوالئك الذين يتمتعون بحق اللجوء . إن الحصول عىل الجنسية األملانية يأيت مصحوباً بجملة من

  الحقوق العامة )مثل حرية التنقل يف االتحاد األورويب ، والحق يف التصويت والحامية القنصلية

 املحتملة يف الخارج(. اللوائح الخاصة بالتجنس منصوص عليها يف قانون الجنسية األملاين. باإلضافة إىل

 ذلك ، هناك تعليامت تطبيق لقانون الجنسية التابع لوزارة الداخلية قسم الرقمنة والهجرة يف والية

 بادن فورمتبريغ. تعمل هذه التعليامت عىل توضيح ,مراقبة وضامن التطبيق املوحد للقانون أثناء

 املامرسة العملية ضمن الهيئات التابعة للوالية، ولكن ليس لها تأثري خارجي تلقايئ. باإلضافة إىل ذلك

 ، أصدرت الحكومة االتحادية يف عام 2015 تعليامت تطبيق أولية لقانون الجنسية للواليات ، والتي

 ، لألسف يف العديد من النقاط مل تعد تتوافق مع اللوائح القانونية الحالية وتحتاج بشكل عاجل إىل

 التعديل والتحديث. يف حال تم استيفاء جميع املتطلبات املنصوص عليها يف املادة 10 من قانون

 الجنسية األملاين فإن الشخص املعني لديه الحق الكامل يف الحصول عىل الجنسية األملانية, لكن يف

 حال مل يتم استيفاء املتطلبات القانونية املذكروة يف املادة 10 من قانون الجنسية األملاين عندها يتم

 التحقق فيام إذا كان ما يُسمى بالتجنس التقديري املنصوص عليه يف املادة 8 من قانون الجنسية

 خياراً مطروحاً. يوضح هذا الُكتيب املتطلبات التي يجب استيفاؤها للتقديم عىل الجنسة األملانية.

 عىل وجه الخصوص ، يتم تناول حالة األشخاص الذين يحق لهم الحامية ، أي األشخاص الحاصلني

 عىل ترصيح إقامة من خالل إجراءات اللجوء.  كام سيتم التطرُّق بشكل ٍمخترص لحاالت مختلفة يف

 الحصول عىل الجنسية األملانية  عىل سبيل املثال من خالل الوالدة يف أملانيا أو التجنس لألشخاص

 الذين لديهم تصاريح إقامة عائلية

 للحصول عىل استشارة أولية ميكنكم االتصال مبجلس الالجئني يف بادن فورمتبريغ عن طريق الربيد

 اإللكرتوين أو الهاتف حول هذا املوضوع ملزيد من النصائح والدعم يف الحاالت الفردية ، يرجى

االتصال مبركز استشارات الهجرة أو محام متخصص يف منطقتك
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 يتمتع املتقدمون للحصول عىل الجنسية والذين من املحتمل أن يظلوا يف أملانيا بشكل دائم بحق

  محمي بشكل أسايس فيام يتعلق بإثبات هويتهم

 عىل خلفية ذلك نصت املحكمة اإلدارية االتحادية عىل مايُسمى الفحص التدرُّجي للهوية: يف

 املرحلة األوىل ، قد تطلب سلطة التجنس »عادًة« أوالً تقديم جواز سفر من البلد األصيل ، أو »بدالً

 من ذلك وثيقة بديلة للجواز معرتف به أو وثيقة رسمية عليها صورة )مثل بطاقة الهوية(. من الجدير

 بالذكر هنا أن املحكمة اإلدارية مل ترش إىل صالحية جواز السفر كرشط، وبالتايل ميكن أيًضا توضيح

 الهوية بجواز سفر منتهي الصالحية ، برشط عدم وجود شك آخر يف هوية الشخص. إذا مل تكن هناك

 مثل هذه الوثائق موجودة وكان الحصول عليها غري ممكن من الناحية املوضوعية أو غري منطقي

 استناداً لكل حالة شخصية عىل ِحداً، فيمكن عندها االنتقال اىل املستوى التايل يف فحص الهوية

 و اللجوء إىل وثائق رسمية أخرى متضمنة صورة الشخص أو بدونها ، من خاللها يتم التأكيد عىل

 وجود صلة بني الشخص واسمه عند إصدار هذه الوثائق )عىل سبيل املثال شهادة امليالد أو بطاقة

 خدمة العلم( . إذا مل تكن هناك مثل هذه املستندات أيضاً موجودة ومل يكن من املمكن أو املعقول

 الحصول عليها ، فيمكن عندها االنتقال اىل املرحلة التالية من فحص الهوية وإعتامد أدلة أُخرى

 لتأكيد الهوية، عىل سبيل املثال إفادات من الشهود الذين تم توضيح هويتهم مسبقاً ، أواستخدام

 مستندات غري رسمية وغري بيومرتية )مثل التقارير املدرسية(. إذا تعذر توضيح الهوية بهذه الطريقة

 أيًضا ، فقد تكون الحجج القاطعة الغريمتناقضة للشخص املتقدم بطلب التجنس كافية كاستثناء فقط

 يف بعض الحاالت الفردية. يف بعض الحاالت االستثنائية النادرة جداً ، ميكن أن يكون التجنس ممكًنا

 أيًضا بدون تقديم وثائق رسمية إلثبات الهوية. بناًء عىل ما سبق فإنه من املمكن القول بأن متطلبات

 إثبات الهوية يف إجراءات التجنس بالفعل عالية جداً متاماً كام هو الحال يف حاالت الحصول عىل

اإلقامة وتجديدها ، إن مل تكن أيضاً أعىل

 يف القضية التي يتعلق بها هذا الحكم للمحكمة اإلدارية االتحادية ، متت إحالة النزاع القانوين

 مرة أخرى إىل املحكمة اإلدارية ملزيد من التوضيح بشأن الهوية. بسبب الترصيحات املتناقضة التي

 أدلت بها املدعية ، أرتأت املحكمة اإلدارية الفدرالية أن املزيد من البحث حول تأكيد هوية املدعية

 رضوري. املدعية ، التبتية الجنسية التي تم أخذها إىل دير للراهبات عندما كانت طفلة أكدت أنها ال

 تعرف هويتها الحقيقية ،  حيث ذكرت يف جلسة االستامع أن راهبة أبلغتها أن والديها كانا قد أُعتُقيال

ألسباٍب سياسية وهي ال تعرف مكانهم

 يجب عىل املتقدمني للحصول عىل الجنسية التعاون يف توضيح هويتهم وذلك وفقاً املادة 37 الفقرة

 األوىل من قانون الجنسية باإلضافة إىل املادة 82 من قانون اإلقامة األملاين(.  من حيث املبدأ وِوفقاً

 لقانون األجانب األملاين ميكن بشكل عام الطلب من األشخاص الذين يحق لهم الحامية الفرعية

 واألشخاص الذين لديهم حظر ترحيل االتصال بالسلطات يف بلدهم األصيل من أجل الحصول

 عىل وثائق رسمية. بالنسبة لألشخاص الذين الذين يحق لهم اللجوء واألشخاص الحاصلني عىل

 أعاله قد تم تحقيقيه وذلك ألن صياغة عبارة „خصوصاً“ تعني هنا أن قامئة االندامج املتميز التي

ميكن أن تؤدي إىل تقصري فرتة اإلقامة املطلوبة للحصول عىل الجنسية ليست عىل سبيل الحرص

 فيام إذا كانت تلك املدة املطلوبة يتم اختصارها بالفعل أم ال  فإن ذلك يعود وفًقا لتقدير السلطة

 املختصة مبا يتفق مع ماتراه بالفعل مناسباً. الجرائم الجنائية تعارض بشكل أسايس قبول خدمات

اإلندماج املميزة. كام أن الطلب يجب أن يكون مصحوباً بحجة جيدة لكل حالة عىل حدة

   ثانياً: ُمقدم الطلب

 ميكن لألشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 16 عاًما التقدم بطلب للحصول عىل الجنسية بأنفسهم

 ، طاملا أنهم ليسوا عدميي األهلية قانونيًا ، عىل سبيل املثال بسبب إعاقة عقلية ، أووجودهم تحت

 إرشاف قانوين من قبل شخص أخر منصوص عليه يف املادة 10 الفقرة 1 الجملة 1 باإلضافة اىل املادة

37 الفقرة 1 الجملة 1 من قانون الجنسية األملاين

 يف حالة البالغني الخاضعني لإلرشاف ، يجب عىل األوصياء القانونيني تقديم الطلب نيابًة عنهم

 وبالنسبة للقارصين يجب أيضاً عىل األوصياء القانونيني ,عادًة الوالدين,  تقديم الطلب

 ثالثاً: إثبات الهوية والجنسية

 يعترب إثبات الهوية والجنسية األصلية رشطاً أساسياً من رشوط الحصول عىل الجنسية. تم النص

 عىل هذا الرشط رصاحة يف قانون الجنسية لعام 2019 ويعود إىل حكم صادر عن املحكمة اإلدارية

 الفيدرالية يف عام 2011 )رقم امللف 5 س 10/27(. يتم تربير أهمية رشط توضيح وإثبات الهوية من

 خالل حقيقة أن التحقق من الهوية هو رشط أسايس للفحص األمني املطلوب يف إجراءات التجنس.

 باإلضافة إىل ذلك ،ووفقاً  للمحكمة اإلدارية االتحادية يجب تسجيل البيانات الشخصية التي تم

 تسجيل الشخص مبوجبها يف الخارج وذلك من أجل منع تعدد الهويات للشخص الواحد. بناًء عىل

 ذلك ، أنكرت املحكمة اإلدارية االتحادية مسألة ما إذا كانت إثباتات الهوية السابقة مبوجب قانون

  األجانب )عىل سبيل املثال يف سياق منح ترصيح اإلقامة( لها تأثري ملزم عىل إجراءات التجنس. ووفقاً

 للمحكمة اإلدارية فإن وثيقة السفر الخاصة باالجئني ال تعترب عادًة كافية لتوضيح الهوية  خاصًة

 اذا كانت تحتوي عىل مالحظة مفادها أن التفاصيل الشخصية مستندة عىل معلومات شخصية من

 الشخص املعني نفسه. املحكمة اإلدارية االتحداية قررت يف حكمها الصادر بتاريخ 23 سبتمرب لعام

 2020 )رقم امللف س 1 19/36( األُسس التي يتم من خاللها إثبات الهوية. ذكرت املحكمة يف البداية

 أن متطلبات إثبات الهوية يجب أن تكون مصممة بطريقة متكن املتقدمني للحصول عىل الجنسية

 الذين يعانون من نقص يف األدلة لتوضيح هويتهم عىل استيفائها أيًضا. ومن األمثلة عىل هذا النقص

 يف األدلة االفتقار إىل الوثائق الرسمية يف البلد األصيل ، وعدم تعاون السلطات يف البلد األصيل والذي

 ال يكون مقدم الطلب مسؤوالً عنه ، كام أيضاً التهديد باالنتقام من األقارب املوجودين يف البلد

 األصيل بالنسبة لألشخاص املتمتعني بحق الحامية. باإلضافة إىل ذلك وفقاً للمحكمة اإلدارية االتحادية



 كجزء من عملية التقديم عىل الجنسية األملانية ، يتم توجيه هذه املتطلبات للمتقدمني للحصول

 عىل الجنسية كتابًة وشفويًا من قبل سلطة التجنس وسؤالهم عام إذا كانوا قد ارتكبوا أعاماًل مناهضة

 للدستور األملاين. كحد أقىص قبل تسليم شهادة التجنس، يجب أن يتم توقيع هذا االعرتاف وإعالن

 الوالء وتقدميهام إىل السلطات. بالنسبة لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 16 عاًما والبالغني الخاضعني

 لإلرشاف ال يتعني عليهم تقديم إعالن التزام والوالء هذا وفقاً للامدة 10 القسم األول الجملة الثانية

 من قانون الجنسية األملاين

خامساً: رشط أمتالك املتقدم للحصول عىل طلب الجنسية لترصيح إقامة

 رشط أخر من رشوط التجنيس هو أن يكون لدى الشخص ترصيح إقامة محدد. إذا تم استيفاء

 جميع املتطلبات األخرى ، يحق لحاميل ترصيح اإلقامة الدامئة يف أملانيا أو ترصيح اإلقامة الدامئة

 ضمن االتحاد األورويب )املادة 9أ من قانون اإلقامة األملاين( الحصول عىل الجنسية. األمر ذاته ينطبق

 أيًضا عىل األشخاص الذين ميلكون تصاريح إقامة مؤقتة معينة. يشمل هنا األمر األشخاص ممن يحق

 لهم اللجوء ، واألشخاص الحاصلني عىل وضع الالجئ املعرتف به، وكذلك األشخاص الذين لديهم

 تصاريح إقامة عائلية )عىل سبيل املثال بسبب مل شمل األرسة(. ال ميكن املطالبة بالحق بالتجنس

 بامتالك الشخص لترصيح إقامة وفًقا للامدة 22 من قانون الإلقامة األملاين)االستقبال من الخارج( أو

 املادة 23أ من قانون اإلقامة األملاين )إقامة نتيجة لطلب إسرتحام(. أيضاً تصاريح اإلقامة املنصوص

 عليها يف املادة 10 الفقرة 1 الجملة 1 الرقم 2 من قانون الجنسية األملاين وفقاً للمواد 16أ, 16ب,

 16د, 16ي, 16ف, 17, 18د, 18ف, 19, 19ب, 19ي, 20, 23 الفقرة األوىل, 24, 25 الفقرة الثالثة إىل

 الخامسة من قانون اإلقامة األملاين( كل هذه التصاريح املذكورة يف هذه الفقرة غري كافية للحصول

من خاللها عىل الحق بالتجنيس املذكور يف املادة 10 من قانون الجنسية األملاين

سادساً: تأمني مصاريف املعيشة
 رشط أخر من رشوط الحصول عىل الجنسية هو أن كون الشخص قادًرا عىل تأمني مصاريف املعيشة

 لنفسه وأفراد أرُستِه املعالني دون الحصول عىل مزايا ومساعدات من قانون الضامن االجتامعي رقم

 2 أو 12. تشمل نفقات املعيشة أيًضا تكاليف السكن. فقط املساعدات التي يتم تلقيها بالفعل

 هي التي تكون سبباً يف عدم املوافقة عىل طلب التجنيس. فيام إذا كان الشخص ال يتلقى اي من

 املساعدات االجتامعية عىل الرغم من وجود حق له بالحصول عىل تلك املساعدات ،فإن دائرة

 التجنيس عندها تتخذ قراًرا تقديرياً بشأن قدرة الشخص املستقبلية عىل تأمني مصاريف املعيشة

 بنفسه. االستفادة من مزايا املساعدات االجتامعية من قانون الضامن االجتامعي رقم 2 أو 12

 تكون غري ضارة بطلب التجنيس فيام اذا كان الشخص غري مسؤول بنفسه عن حاجته لتلقي تلك

 املساعدات وذلك وفًقا لتوصيات التطبيق اإلدارية من قبل وزارة الداخلية يف والية بادن فورمتبريغ

 يكون عىل سبيل املثال الحال اذا كان الشخص قد فقد وظيفته بسسبب املرض أو اسباب اقتصادية

 وضع الالجئ املعرتف به ميكن أن يُنتظر منهم االتصال بأقاربهم أو معارفهم أو مبحاٍم موثوق به

 يف بلدهم األصيل للحصول عىل الوثائق االزمة. توصيات العمل اإلدارية من قبل وزارة الداخلية

 االتحادية ذهبت فيام يتعلق بتوضيح الهوية يف إجراءات التجنس اعتباًرا من يونيو 2019 ألبعد من

 ذلك, وافرتضت أنه ميكن اعتباره من املعقول والوارد لألشخاص الذين يحق لهم اللجوء واألشخاص

 الحاصلني عىل وضع الالجئ املعرتف به أن يقوموا بنفسهم أو من قبل ممثلهم القانوين بزيارة

 سفارات بلدانهم املوجودة يف أملانيا االتحادية. إال أنه وخاصًة يف الحاالت التي تم فيها من خالل

 إجراءات اللجوء تأكيد حدوث اضطهاد يف الدولة األصلية ، قد يكون الذهاب إىل ممثل هذه الدولة

 املضطِهدة أمرًا غري معقول يف الحاالت الفردية. لذلك يجب تربير وجود مثل هذه العدم معقولية

 إمكانية االتصال بسفارة البلد األصيل يف كل حالة عىل حدة

 وفًقا لتوصيات العمل اإلدارية من قبل وزارة الداخلية االتحادية، ميكن أن تُطبق تسهيالت فيام

 يتعلق بتقديم األدلة الخاصة بتوضيح الهوية عىل الالجئني املعرتف بهم. من الجدير بالذكر ووفقاً ملا

 تقدم إذا ما قرر مقدم طلب التجنس الذهاب إىل سفارة بلده األصيل من أجل الحصول عىل وثائق

 املطلوبة إلثبات الهوية ، فإن الشخص هنا ال يضع نفسه تلقائياً وطواعياً تحت حامية هذه الدولة

 من جديد ،وبالتايل وهذا هو السبب يف أن صفة الالجئ يف مثل هذه الحاالت ال تترضر وال يجوز

 إلغاؤها. ألنه وكام تم ذكره يُعترب هذا اتصال „تقني“ بحت ، وليس طلباً بالعودة إىل بلد األصيل.

 وبالتايل ، فإن زيارة السفارة يف مثل هذه الحاالت ال تغري من حاجة الشخص للحامية ، كام حددت

املحكمة اإلدارية االتحادية بالفعل يف حكمها الصادر عام 1991 رقم امللف 9 س 90/126

رابعاً: االلتزام بالنظام األسايس الدميقراطي الحر ألملانيا وإعالن الوالء

 هناك رشط أسايس أخر للتجنيس وهو أن يعلن الشخص معرفته والتزامه بالنظام األسايس

 الدميقراطي الحر يف أملانيا ويعلن أنه مل يدعم أي منظامت ال يف الوقت الحارض أو يف املايض موجهة

 ضد النظام األسايس الدميقراطي الحر أو تعرض مصالح جمهورية أملانيا االتحادية للخطر, عىل سبيل

 املثال األعامل اإلرهابية )إعالن الوالء(. وفًقا لتوصيات التطبيق اإلدارية التكميلية من قبل وزارة

 الداخلية االتحادية من أغسطس لعام 2021 يتوجب عىل املتقدمني للحصول عىل الجنسية أن يعلنوا

 أيًضا أنهم مل يدعموا أي منظمة تهدف إىل أنشطة معادية للسامية أو عنرصية أو معادية لألجانب

 بشكٍل عام أو غريها من األنشطة الالإنسانية. التجنس ممكن أيًضا إذا ما كان الشخص قد سعى يف

 املايض لتحقيق أهداف مخالفة للدستور ، لكنه قام الحقاً و مبصداقية بنأي نفسه عنها. يكون هذا

 النأي عن النفس ذا مصداقية فقط يف يف حال تم اإلفصاح عن الدوافع  وراءه . قبل التجنس ، يتم

 طرح استجواب أمني عىل جميع األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 16 عاًما من قبل مكتب حامية

 الدستور )املادة 37 الفقرة الثانية الجملة األوىل من قانون الجنسية األملاين(. بحيث يجب أن تكون

 أي أعامل مناهضة للدستور األملاين تم ارتكابها يف املايض معروفة بشكل عام لدى السلطات األملانية.



سابعاً: التنازل عن أو فقدان الجنسية السابقة
  من حيث املبدأ ، يعد التخيل عن الجنسية السابقة أو فقدانها رشطًا من رشوط قبول الجنسية

 األملانية. الهدف من هذه القاعدة العامة هو منع املواطنني األملان من تعدد الجنسيات، حيث

 يُفرتض أن وجود جنسيات متعددة ميكن أن يؤدي إىل تضارب يف الوالء. ومع ذلك ، يتم قبول تعدد

 الجنسيات يف حاالت معينة عىل سبيل املثال إذا كان التنازل عن الجنسية السابقة غري ممكن أو

 ممكن ولكن يف ظل ظروف صعبة للغاية. وفقاً للامدة 12 من قانون الجنسية األملاين هذا هو الحال

  يف الحاالت التالية

لألشخاص الذين يحق لهم اللجوء واألشخاص الحاصلني عىل صفة الالجئ   

 إذا كان قانون البلد األصيل ال ينص عىل التخيل عن الجنسية عىل سبيل املثال، يف حالة األرجنتني

والربازيل

 إذا كانت الدولة األصلية ترفض بانتظام تخيل مواطنيها عن جنسيتها عىل سبيل املثال يف أفغانستان

وإريرتيا وسوريا

 إذا رفض البلد األصيل تخيل الشخص عن الجنسية ألسباب ال يكون الشخص مسؤوالً عنها أو إذا كان

 الفصل من الجنسية خاضعاً لرشوط غري معقولة )مثل الرسوم التي تتجاوز متوسط الدخل الشهري

اإلجاميل( أو إذا مل يتم البت يف الطلب يف وقت معقول عادًة خالل سنتني من بداية اإلجراءات

 بالنسبة لألشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 60 عاما، إذا ما واجه الفصل صعوبات غري متناسبة مع

 العمر عىل سبيل املثال، إذا كان األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية شديدة بسبب العمر

سيتعني عليهم الحضور شخصيا إىل السفارة من أجل التخيل عن جنسيتهم

 إذا كان الشخص يف حال فقدانه للجنسية سيعاين من مساوئ اقتصادية أو ملكية كبرية عىل سبيل

  املثال، خسارة كبرية يف حقوق املعاش التقاعدي أو قيود كبرية عىل حقوقه يف املرياث

 بالنسبة لألشخاص املعرتف بهم كعدميي الجنسية يعترب رشط التنازل عن الجنسية يف مثل هذه

 الحاالت ال لزوم له. ومع ذلك، فإن األشخاص الذين لديهم وثيقة سفر لألشخاص عدميي الجنسية هم

 فقط الذين يعتربون عدميي الجنسية.  وال يكفي أن تشري وثائق اإلقامة إىل جنسية الشخص عىل أنها

غري واضحة

ثامناً: النظر يف الجرائم الجنائية

 وليك يتجنس الشخص، يجب أال يكون قد حكم عليه بعقوبة الرتكابه فعال مخالف للقانون. ميكن

 العثور عىل التفاصيل يف املادة 12 أ من قانون الجنسية األملاين. ويف حالة اإلجراءات الجنائية الجارية،

 يؤجل البت يف طلب التجنس إىل حني صدور قرار املحكمة أو حتى انتهاء اإلجراءات القانونية وفقاً

  للفقرة 3 من املادة 12 أ من قانون الجنسية

 وتكون أحكام السجن ملدة تصل إىل ثالثة أشهر غري ضارة إذا تم تعليقها وإصدارها بعد انتهاء فرتة

 التدقيق. الغرامات التي تصل إىل 90 يوم احتجاز هي أيضا ال تشكل مشكلة عىل طلب التجنيس.

 عامة. أيضاً يف بعض الحاالت ألسباب شخصية )مثل رعاية أطفاله الصغار( قد تعني أيضاً أن الشخص

 غري مسؤول بنفسه عن تلقي تلك املساعدات. أيضاً املساعدات االجتامعية التي يتم الحصول

 عليها أثناء الدراسة املدرسية ,التدريب املهني أو الدراسة الجامعية عادًة ال متثل مشكلة عىل طلب

 التجنيس. من ناحية أخرى ووفقاً لتوصيات التطبيق اإلدارية من قبل وزارة الداخلية يف والية بادن

 فورمتبريغ ، يُعترب الشخص مسؤول عن حاجته لتلقي تلك املساعدات االجتامعية إذا فقد وظيفته

 بسبب انتهاك عقد العمل أو إذا بسبب عدم بذله املجهود الكايف للحفاظ عىل تلك الوظيفة. إن

 الحصول عىل مساعدات اجتامعية أخرى ، مثل إعانة البطالة رقم 1 ، أو إعانة السكن أو املزايا

 مبوجب قانون مساعدة التدريب املهني أو البافوغ المتثل بشكل عام مشكلة عىل طلب التجنيس. إذا

 كان مقدم الطلب ال يتلقى حاليًا أي مزايا من قانون الضامن االجتامعي 2 أو 12 عندها تقوم دائرة

 التجنيس بالتقدير وفقاً للوضع الحايل للشخص وتاريخه الوظيفي السابق فيام اذا كان مستقبلياً قادراً

 عىل تأمني مصاريف معيشته وفًقا لتوصيات التطبيق اإلدارية من قبل وزارة الداخلية يف والية بادن

 فورمتبريغ فإن هذا القرار التقديري يعترب ايجابياً عىل كل حال اذا كان مقدم الطلب قادراً عىل تأمني

 مصاريف معيشته بشكل مستقل عن الخدمات االجتامعية رقم 2 أو 12 يف السنوات الخمس املاضية,

 ومع ذلك, هذا ال يعني أن التجنس غري ممكن بالنسبة لفرتات عمل أقرص من ذلك يف حالة املتقدمني

 للحصول عىل الجنسية يف سن متقدمة ، وفًقا لتعليامت التطبيق الصادرة عن وزارة الداخلية يف والية

بادن فورمتبريغ ميكن أن تكون مسألة التقاعد أيًضا حاسمة بالنسبة لذلك القرار التقديري

 يف حكم صادر يف مارس من عام 2009 )امللف رقم 13 س 07/2080( أوضحت املحكمة اإلدارية

 يف بادن فورمتبريغ أن توفري التقاعد يعترب أيضاً جزء من تأمني مصاريف املعيشة فقط فيام إذا كانت

 الحالة الوظيفية والعمر للشخص املعني أيضاً متعارف عليها ومقبولة عند مقارنتها مع املواطنني

 األملان. يف حالة الشباب األصغر سناً، يجب بالتايل تقييم متطلبات املساهامت التي يتعني دفعها

 لتوفري التقاعد بشكل مختلف عن األشخاص الذين يستقاعدون قريبًا ، وبالتايل يجب أيًضا التحقق

مام إذا كان بإمكانهم تغطية نفقات معيشتهم من خالل األموال التي يحصلون عليها من التقاعد

 بالنسبة لألشخاص يف منتصف العمر ، فإن وجود مخصصات التقاعد هو بانتظام جزء من تأمني

 مصاريف املعيشة ، ولكن ال يشرتط أن يكون عند وقت التقديم عىل طلب التجنيس عىل يقني من

أن توفري التقاعد سيكون كافياً لتأمني مصاريف املعيشة عند الِكرَب

 مام سبق ذكره ويف ضوء العديد من السيناريوهات املحتملة ، فإنه ال ميكن بالتايل صياغة قاعدة

 عامة بشأن متى يجب اعتبار توفري التقاعد جزءاً من تأمني مصاريف املعيشة. وبالتايل ، ستتخذ

 السلطة املختصة بالنظر بطلب التجنيس قرارها عىل أساس كل حالة عىل حدة مع مراعاة كل ما

يتعلق بالحالة املعيشية والعمر والتاريخ الوظيفي للشخص املعني



 يتم استثناء رشط املهارات اللغوية ب1 كرشط من رشوط التجنيس إذا مل يكن من املمكن اكتسابها

 بسبب مرض أو إعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية . ومع ذلك ، يجب يف هذه الحالة توضيح العالقة

 بني ذلك املرض أو تلك اإلعاقة وعدم القدرة عىل الوصول إىل املستوى اللغوي املطلوب. إذا مل يكن

 هذا واضحا ، فيجب تقديم شهادة صحية رسمية. وال يعرتف باألمية يف هذا السياق عىل أنها إعاقة

 أو مرض. عرس القراءة ، من ناحية أخرى ، مذكور رصاحة يف تعليامت التطبيق الصادرة عن وزارة

 الداخلية كسبب استثنايئ ملتطلبات اللغة بسبب املرض. حتى يف سن الشيخوخة ووفقا للتعليامت

 التطبيق الصادرة عن وزارة الداخلية ، ميكن إجراء استثناء للمهارات اللغوية املطلوبة ، عىل أن يتم

هنا إجراء فحص لكل حالة عىل حدة

 بالنسبة لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 16 عاما ، ال يلزم تقديم إثبات ملستوى ب1 بدال من ذلك ،

فإنه من املنتظر إثبات تطور املهارات اللغوية لدى الطفل مبا يتناسب مع عمره

 عارشاً: معرفة النظام القانوين واالجتامعي والظروف املعيشية يف أملانيا

 يجب عىل الشخص املقدم طلب الحصول عىل الجنسية األملانية إثبات معرفته بالنظام القانوين

 واالجتامعي وكذلك الظروف املعيشية يف أملانيا. تعترب هذه املعرفة مكتملة إذا تم اجتياز اختبار

 التجنس أو عىل األقل تم الحصول عىل شهادة املدرسة الثانوية يف أملانيا. وفقا لتعليامت التطبيق

 الصادرة عن وزارة الداخلية يف والية بادن فورمتبريغ ، تعترب املعرفة املدنية أيضا محققة عند إكامل

 الدراسة يف جامعة أملانية يتم فيها اكتساب مثل هذه املعرفة املطلوبة عىل سبيل املثال ، العلوم

 السياسية. اختبار التجنس هو اختبار يتوافق من حيث املحتوى والنطاق مع اختبار »العيش يف

 أملانيا« ، والذي يعد جزءا من دورة االندماج. يتم طرح 33 سؤاالً ، ثالثة منها خاصة بالوالية. يتم

 اجتياز اختبار »الحياة يف أملانيا« بشكٍل عاٍم بنجاح من خالل الحصول عىل 15 نقطة ، بينام بالنسبة

 للتجنس ، فيجب أن يتم الحصول عىل 17 نقطة عىل األقل يف اختبار التجنس أو يف اختبار »العيش

يف أملانيا

 ويعفى من هذا الرشط األطفال الذين تقل أعامرهم عن 16 سنة وكذلك البالغني الخاضعني للرعاية

 )املادة 10 من الفقرة 1 الجملة 2 من قانون الجنسية(. وينطبق اليشء نفسه إذا كان من املمكن

إثبات أنه ال ميكن تلبية هذا الرشط بسبب مرض أو إعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية

 انظر أعاله يف فقرة املهارات اللغوية ب1

إحدا عرش: ضامن االندماج يف ظروف املعيشة األملانية

 منذ 9.8.2019 ، يجب أيضا ضامن تقبُّل واندماج مقدم طلب التجنس يف ظروف املعيشة األملانية.

عىل وجه الخصوص ، ال يُعترب هذا هو الحال فيام إذا كان الشخص عىل سبيل املثال متعدد األزواج

 ووفقا للمذكرة التفسريية للقانون، يهدف هذا الرشط إىل ضامن أن املتقدمني للحصول عىل الجنسية

 األملانية ليس لديهم معرفة رسمية بالحياة املدنية يف أملانيا فحسب، بل إنهم يقبلون بالفعل مبادئ

 كام أن التدابري التعليمية ووسائل تربية األحداث ال تؤخذ يف الحسبان، بل إن عقوبة سجن األحداث

 وحدها هي التي من املمكن أن تكون ضارة بطلب التجنس كقاعدة عامة، ألنه يف حالة أحكام

 األحداث، يبدأ الحد األدىن للعقوبة من ستة أشهر منذ 20.8.2021 ، جميع األحكام بالسجن أو

 الغرامات أو أحكام األحداث القامئة عىل فعل غري قانوين معاد للسامية أو عنرصي أو معاد لألجانب

 أو أي عمل آخر غري إنساين باملعنى املقصود يف الفقرة 2 من املادة 46 الجملة 2 من القانون الجنايئ

 يعترب فعالً ضارة بالتجنس بغض النظر عن مدة وحجم العقوبة. ويجب أن يكون هذا الدافع قد ورد

رصاحة يف حكم املحكمة, هذا ما نصت عليه الفقرة 1 من املادة 12 أ الجملة 2 من قانون الجنسية

 يف حال تم إركاب العديد من الجرائم يتم بالرضورة جمع جميع اإلدانات معا. وإذا تجاوزت الجرائم

 الحد األدىن بقليل، يتم اتخاذ القرار وفقاً للحاالت الفردية ما إذا كانت العقوبة ال تؤخذ يف االعتبار،

 وهنا تلعب عوامل مثل تشخيص الوضع االجتامعي للشخص وتأمني مصاريف العيش دورا. يف ظروف

معينة يتم أخذ اإلدانات األجنبية أيضا يف عني االعتبار

 اإلدانات التي تم محوها بالفعل من السجل املركزي االتحادي أو تلك التي يجب محوها ال تشكل

 مانعاً من التجنس. ميكن العثور عىل فرتات انقضاء ومحو اإلدانات يف املادة 46 من قانون السجل

املركزي االتحادي

 تاسعاً: املستوى اللغوي ب1

 يتطلب التجنس أيضاً أن يكون مقدم الطلب ُملِامً باللغة األملانية مبستوى ب1 وفقا لإلطار

 األورويب املرجعي العام للغات. يعترب هذا الرشط مستوفياً إذا كان الشخص قد اجتاز امتحان لغة

 ب1 من خالل مزود دورات لغة معتمد )عىل سبيل املثال ، كجزء من دورة االندماج(. يتم اختبار

 الكفاءات املختلفة يف امتحان اللغة. من أجل اعتبار مستوى ب1 مستوفاً ، يجب تحقيق مهارات

 اللغة ب1  يف جزء »التحدث« من االمتحان وكذلك يف واحد عىل األقل من الجزأين اآلخرين من

 االمتحان - »االستامع والقراءة« أو »الكتابة« )املادة 10 الفقرة 1 من الئحة اختبار دورة االندماج(.

بعد تعديل القانون يف تاريخ 20.8.2021 ، تنطبق هذه الالئحة العامة اآلن أيضا عىل التجنس

 وفقا توصيات التطبيق الصادرة عن وزارة الداخلية يف والية بادن فورمتبريغ ، تعترب املهارات اللغوية

مستوى ب1 مثبتة أيضا يف الحاالت التالية

إذا كان الشخص يلتحق بنجاح مبدرسة أملانية ملدة أربع سنوات مبا يف ذلك االنتقال إىل الصف التايل

إذا كان لدى الشخص شهادة املدرسة الثانوية األملانية أو عىل األقل شهادة مدرسة أملانية معادلة لها

إذا تم نقل الشخص بنجاح إىل الصف العارش من مدرسة ثانوية ناطقة باألملانية

إذا كان الشخص قد أكمل دراسته يف جامعة أملانية

إذا كان الشخص قد أكمل بنجاح التدريب املهني  يف أملانيا

 إذا كان من الواضح أن مقدم الطلب يستويف املهارات اللغوية املطلوبة وتم اكتساب هذه القناعة يف

مقابلة شخصية مع سلطة التجنس ، فيمكن االستغناء عن اختبار اللغة



 الرشط مستوفاً إذا كان الشخص لديه ترصيح اإلقامة املذكور يف الفقرة 1 من املادة 10 رقم 2 من

 23 من قانونa قانون الجنسية أو ترصيح إقامة وفقا للفقرة 1 من املادة 23 والفقرة 1 من املادة

 اإلقامة األملاين ، إذا تم املوافقة عىل إعطاء هذه اإلقامة ألسباب إنسانية عىل أساس لوائح خاصة بتلك

 الحاالت أو تم األمر بإعطائها يف حاالت فردية )بعد تقديم طلب املشقة( ؛ وألننا نرى أن هذا الرأي

 القانوين موجود يف صياغة نص القانون رقم 10 نفسه و ال يُعترب حجة استثنائية حرصية  وكافية

 لهذين النوعية من اإلقامة فقط ، نرى أنه من املمكن تطبيق األمر نفسه واعتبار رشط حيازة إقامة

 اعتيادية قانونية أيضاً لألشخاص الحاصلني مثالً عىل ترصيح إقامة مبوجب املادة 25 من القسم 3 من

قانون اإلقامة، ولكن قد يتعني توضيح النزاع يف مثل هذه الحاالت أمام املحكمة اإلدارية املختصة

 مدة اإلقامة املطلوبة عادًة مثاين سنوات )سبع سنوات كافية بالنسبة ملن أكمل دورات االندماج

 بنجاح ، وست سنوات لالجئني املعرتف بهم وعدميي الجنسية ، يف بعض الحاالت تعترب ثالث سنوات

  كافية فيام اذا تواجدت املصلحة العامة بحاالت مميزة وخاصة جداً عىل سلبل املثال يف حالة كبار

الرياضيني

  توضيح الهوية والجنسية 

عدم اإلدانة بارتكاب جرمية مخالفة للقانون تتجاوز الحدود الُدنيا املذكورة

 القدرة عىل تأمني مصاريف املعيشة لنفسه وللمعالني من أفراد أرسته ,العامل الحاسم هنا هو ما إذا

 كانت هناك حق باملطالبة مبزايا ومساعدات من قانون الضامن االجتامعي رقم 2 أو 12؛ عىل غرار

 املادة 10 من قانو الجنسية ، يتم اتخاذ قرار تقديري هنا أيضا فيام يتعلق بقدرة الشخص عىل تأمني

مصاريف املعيشة يف املستقبل

 مكان خاص وسكن لإلقامة ألغراض سكنية هنا ، من عري املرجع واملؤكد ما إذا كانت غرفة يف سكن

مخصص لالجئني كافية لذلك

املهارات اللغوية عىل مستوى ب1

معرفة النظام القانوين واالجتامعي والظروف املعيشية يف أملانا

 ا االلتزام بالنظام القانوين الدميقراطي الحر يف أملانيا

 كام وتنطبق نفس القواعد عىل التجنس املشرتك للزوج والطفل القارص كام تنطبق عىل القواعد

 الخاصة بالحق الحصول عىل الجنسية التخيل عن أو فقدان الجنسية السابقة إذا  مل يتم قبول تعدد

الجنسيات

 ت. إجراءات التجنس  
 يتم تقديم طلب التجنس إىل سلطة التجنس املختصة يف مكان اإلقامة. من املستحسن استخدام

 العيش املشرتك يف أملانيا ونظام القيم والعادات واالعراف املعمول به. يعود هذا الرشط إىل حكم

 املحكمة اإلدارية الفيدرالية لعام 2018 رقم امللف 1س  17/15 ، والذي يعترب الزواج من شخص

 واحد مبدأ راسخا يف املجتمع والثقافة والدستور والقانون األملاين. ميكن بالطبع رفض ضامن تقبُّل

 الظروف املعيشية األملانية ألسباب أخرى. يف اآلونة األخرية ، أدى رفض شخص مصافحة امرأة ألسباب

  دينية أو متحيزة جنسيا كام إرتأت املحكمة اإلدارية يف والية بادن فومتربغ إىل رفض التجنس

الحكم الصادر عن املحكمة اإلدارية يف بادن فورمتبريغ يف 20.8.2020 , رقم امللف 12 س 19/629

اثني عرش: التجنس املشرتك للزوج واألطفال القرص

 يجوز تجنيس الزوج واألطفال القرص مع مقدم الطلب وفقا لتقدير سلطة التجنس إذا استوفوا

 أيضا كافة رشوط التجنس ، باستثناء رشط الثامين سنوات من اإلقامة القانونية واملعتادة يف أملانيا.

 بالنسبة لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 16 عاما ، يتم استبدال رشط إثبات املهارات اللغوية ب1

بدليل عىل تطور اللغة املناسب لعمر الطفل

 وفقا لتعليامت التطبيق الصادرة عن وزارة الداخلية ، يتم تقليل السلطة التقديرية فيام يتعلق بقرار

التجنس يف الحاالت التالية

  يف حالة الزوج ، إذا كان بإمكانه إثبات اإلقامة ملدة أربع سنوات متضمنة عامني من الحياة الزوجية

 يف حالة الطفل القارص دون سن 16 عاما ، إذا كان مقدم الطلب يحق له حضانة الطفل ويعيش

 معه يف تحت سقف العائلة وكان الطفل يعيش يف أملانيا منذ ثالث سنوات, أو نصف حياته بالنسبة

 لألطفال دون سن السادسة

 من أجل التجنس املشرتك لألطفال القرص فوق سن 16 عاما ، من املشرتط عادة أن يستوفوا

متطلبات التجنس بأنفسهم

   ب. الحصول عىل الجنسية من خالل السلطة التقديرية 
 حتى الشخص الذي ال يستويف املتطلبات العالية للامدة 10 من قانون الجنسية األملاين ميكن املوافقة

 عىل طلب تجنسه وفقا لتقدير سلطة التجنيس , يف حال اذا - ووفقا لتعليامت التطبيق الصادرة

 عن وزارة الداخلية - »كان هنالك إمكانية لتحديد املصلحة العامة يف طلب التجنس لكل حالة عىل

 ِحداً». للتجنس عن طريق السلطة التقديرية ، يجب استيفاء متطلبات املادة 8 من قانون الجنسية

 األملاين. وفقاً  للمامرسة العملية تبني أنه، من املرجح أن يكون التجنس وفقا للامدة 8 من قانون

الجنسية أكرث احتامال كلام تم استيفاء متطلبات املادة 10 من قانون الجنسية

فيام ييل املتطلبات األساسية للتجنس التقديري
 اإلقامة القانونية واملعتادة, وفقا لتعليامت التطبيق الصادرة عن والية بادن فورمتبريغ ، يعترب هذا



 ث. إكتساب الجنسية األملانية بالوالدة 

 وفقا للفقرة 1 من املادة 4 من قانون الجنسية األملانية، يحصل الطفل املولود حديثاً عىل الجنسية

 األملانية إذا كان أحد الوالدين عىل األقل يحمل الجنسية األملانية. إذا كان كال الوالدين يحمالن جنسية

 أجنبية، ولكن أحد الوالدين كان مقيام بشكل قانوين واعتيادي يف أملانيا ملدة مثاين سنوات ولديه ترصيح

 إقامة دامئة أو ترصيح إقامة دامئة ضمن دول االتحاد األورويب، فإن الطفل يكتسب أيضا الجنسية األملانية

 عند الوالدة وفقا للامدة 4 الفقرة 3 من قانون الجنسية األملاين. ومن بني أمور أخرى، تؤخذ يف عني االعتبار

 املدة بحيازة ترصيح إقامة مؤقتة أو ترصيح إقامة دامئة، فضال عن فرتات إجراءات اللجوء لألشخاص

املستحقني للجوء والالجئني املعرتف بهم واألشخاص الذين يحق لهم الحصول عىل حامية فرعية

 إذا كان والد الطفل يحمل الجنسية األملانية، فإن االعرتاف باألبوة مطلوب للحصول عىل الجنسية األملانية

للطفل املولود خارج إطار الزواج

 يتحقق مكتب تسجيل األحوال املدنية بالسلطة املمنوحة له مام إذا كانت متطلبات الجنسية األملانية قد

تم الوفاء بها لألطفال املولودين يف أملانيا

 منوذج التقديم املوجود لدى سلطة التجنس. من حيث املبدأ، تتحقق سلطة التجنيس دامئا من تلقاء

 ذاتها فيام إذا كان التجنس ممكنا وفقا للامدة 10 أو املادة 8 من قانون التجنيس األملاين؛ وبذلك

 ال يتعني عىل الشخص أن يقترصعىل أساس قانوين محدد عند تقديم الطلب. إذا كان التخيل عن

 الجنسية األصلية رشطا أساسيا للتجنس ، يتلقى مقدمو طلبات التجنس تأكيدا كتابيا بالتجنس حتى

  ميكن تحريرهم من الجنسية األُخرى. هذا التأكيد الكتايب عادة ما يكون صالحا ملدة عامني

 يف حالة سامح قانون الدولة األصلية باالنسحاب من جنسيتها فقط بعد التجنس أو بعد بلوغ سن

 معينة ، تنطبق الفقرة 3 أ من املادة 10 ، التي تم النص عليها حديثا يف 20.8.2021. وتنص هذه

 الفقرة عىل أن التجنس يتم مؤقتا بقبول تعدد الجنسيات ويخضع لرشط. وبناء عيه، فإن الشخص

  ملزم بالقيام باألعامل الالزمة لرتك الجنسية األُخرى فور التجنس أو بعد بلوغ السن القانونية

 تبلغ تكلفة التجنس 255 يورو ، يف حالة األطفال القرص املتجنسني مع ُمقدم الطلب والذين ليس

 لديهم دخل خاص بهم ، تبلغ التكاليف 51 يورو )املادة 38 من قانون الجنسية األملاين(. يف حالة

 رفض أو سحب الطلب بعد بدء دراسة الطلب ، يتوجب عىل ُمقدم الطلب أيضاً دفع الرسوم. ميكن

تخفيض الرسوم يف الحاالت الفردية ويكون ذلك وفقا لتقدير سلطة التجنس املعنية

 إذا تم املوافقة عىل الطلب ، يتم إصدار شهادة التجنس وفقا للامدة 16 من قانون الجنسية األملاين.

 قبل تسليم الوثيقة ، يجب عىل الشخص املراد تجنسه أن يديل شفهيا باالعرتاف التايل إىل سلطة

 التجنس: »أعلن رسميا أنني سأحرتم القانون األسايس وقوانني جمهورية أملانيا االتحادية وأمتنع عن

 أي يشء ميكن أن يرض بها«. بعد تسليم شهادة التجنس ، ميكن التقدم بطلب للحصول عىل جواز

سفر أملاين وبطاقة هوية شخصية

 وإذا رفض الطلب، يجوز تقديم اعرتاض يف غضون شهر واحد من تاريخ اإلخطار بالقرار. وإذا مل

 تصحح السلطة املختصة قراراها خالل إجراءات االعرتاض، يتم إصدار إشعار اعرتاض، ميكن أن يكون

 بدوره موضوع دعوى لاللتزام يف غضون شهر واحد.  وتكون املهلة الزمنية سنة واحدة يف كل حالة

إذا مل يكن القرار متضمناً مبعلومات عن الحق يف االستئناف

 وفقا للامدة 35 من قانون الجنسية األملاين، مبجرد حصول مقدم الطلب عىل الجنسية ال ميكن إلغائها

 إال إذا تبني أنه قد تّم الحصول عليها من خالل الخداع واالحتيال أو التهديد أو الرشوة أو من خالل

  تقديم معلومات غري صحيحة أو غري كاملة عن قصد. ال يسمح بإلغاء الجنسية إال بعد مرور عرش

  سنوات عىل التجنس



هيئة التحرير:
  إدارة مجلس االجئني يف والية بادن فورتنبريغ – جمعية مسجلة عنوانه الربيدي ورقم الهاتف

وعنوان املراسلة اإللكرتوين وعنوان املوقع اإللكرتوين
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 

 Hegelstraße 51 70174 Stuttgart 
هاتف: 07115532834

info@fluechtlingsrat-bw.de: إمييل
املحرر: ميالين سكيبا

الرتجمة: يوسف محفوظ

 تم اصدار هذا املنشور ضمن مرشوع النشاط من أجل االجئني 2021 بناء عىل دعم من وزارة

 الداخلية قسم الرقميات والبلديات

املزيد من التفاصيل عىل موقعنا عىل االنرتنت:

www.fluechtlingsrat-bw.de

مالحظة هامة:

 تم إصدار هذا املنشور يف نوفمرب 2021 وفًقا لـ الوضع القانوين املعمول به يف

 ذلك الوقت. رمبا حدثت تغيريات قانونية يف هذه األثناء. يعكس املنشور الرأي

 القانوين للنارش. هناك آراء قانونية أخرى حول بعض النقاط. يهدف هذا املنشور

.إىل تقديم نظرة عامة حول املوضوع وال ميكن أن يحل محل االستشارة الفردية

 لذلك ، يف الحاالت الخاصة ، يجب عليك دامئًا االتصال مبركز استشاري أو 

طلب االستشارة القانونية

FLÜCHTLINGSRAT
BADEN-WÜRTTEMBERG

... engagiert für eine menschliche Flüchtlingspolitik


