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 (45إلى المادة  1 )من المادة مهورية اإليطاليةســـــتور الجد -1
 

 المؤقت رئيــــس الجمهورية

 
، وذلك بعد إطالعها  1434عام  ول )ديسمبر(كانون األ 22في إجتماعها بتاريخ  على دستور الجمهورية اإليطاليةأقرت اللجنة الدستورية 

 على القرار الثامن عشر النهائي للدستور.

 

 ـــــنعلــــت

 

 :ة االيطاليه كما يلين دستور الجمهوريأ

 

 ـــواد األســـــــــــــــــاسيةالمــــــــــ
   

 

 

 1المادة 

 .العمل أساس جمهورية ديمقراطية قائمة علىهي إيطاليا 

 .حدوده لصيغة الدستور وضمن يمارسها وفقاً  ملك للشعب التي السيادة

 

 

 2المادة 

 

، والتي جتماعية في التشكيالت اإل أم عضواً  فرداً  هذا الشخص كانسواء  ، نتهاكقوق اإلنسان الغير قابلة لإلترف الجمهورية بضمان حتع

 .جوز مخالفتهبواجب التضامن السياسي ، اإلقتصادي واإلجتماعي الذي ال ي لتزام، كما أنها تقضي اإل من خاللها يطور شخصيته

 

 

 3المادة 

 

 

مييز في الجنس أو العرق أو القائم على عدم التلدى القانون  لجميع المواطنين ، بإعتبارهم سواسية جتماعيةنفس القدر من الكرامة اال ضمان

 .السياسية أو الوضع الشخصي واإلجتماعي اللغة أو الدين أو األفكار

، والتي من  اطنين والمساواة بينهممن حرية المواإلقتصادية واإلجتماعية التي تحد فعلياً  الجمهورية إزالة جميع العوائق عاتق علىيقع 

بنية البالد السياسية  دون مشاركة جميع العاملين الفعلية فيبالتالي و، التنمية التامة للشخصية اإلنسانية عملية تحول دون يمكن أن شأنها 

 .جتماعيةواإلقتصادية واإل

 

 

 3المادة 

 

 .تحقيق ذلكالكفيلة ل تعترف الجمهورية بحق جميع المواطنين في العمل وتؤمن الشروط

 .الروحي للمجتمع رسة أي نشاط أو عمل يسهم في التقدم المادي أومما ي مكانياته الخاصة وإختياره الشخصإل وفقاً  على كل مواطن
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 1المادة 

 

أشكال اإلدارة  كما أنها تسعى لتحقيق أقصى،  وتدعمها وحدة ال تتجزأ، باإلدارات الذاتية المحليةوالتي تعتبر ،  تعترف الجمهورية

 .والالمركزية وتجعل مبادئ تشريعاتها وأساليبها متالئمة مع مقتضيات اإلدارة الذاتية الالمركزية في المرافق العامة ،

 

 

 

 1المادة 

  

 الدولة على حماية األقليات اللغوية من خالل اإلجراءات المناسبة. تعمل

 

 

 

 4المادة 

 

 .كيانان سيدان مستقالن بإعتبارهما ، امالخاص به ظامهمان كنيسة الكاثوليكيةالدولة والكل من ل

 .تعديل في الدستور أي إجراء المقبولة من قبل الطرفين اإلتفاقيات ال تتطلب عالقات بينهما.ال إتفاقيات الالتران تنظم

 

 

 

 3المادة 

 

 .لدى القانون جميع األديان حرة

 .القضائي اإليطالي ال تتضارب مع النظام أنهاطالما  لتشريعاتها الخاصة وفقاً وذلك  هابتنظيم نشطات الكاثوليكية غير من حق األديان األخرى

  .يات الممثلين عنهاتفاق، وعلى أساس إللقانون  تنظـم عالقاتها مع الدولة وفقاً حيث 

 

 

 

 4المادة 

 

 .ر الثقافة والبحث العلمي والتقنييتطو على تشجع الجمهورية

 .اث التاريخي والفني لألمةالبيئة والتر تحميكما أنها 

 

 

 

 14المادة 

 

  .عموماً  يتقيد النظام القضائي اإليطالي بالقوانين الدولية المعترف بها

 .الدولية للقواعد والمواثيق للقانون وطبقاً  وفقاً الوضع القانوني للراعي األجنبي  كما أنها تعمل على تنظيم

ل على اللجوء الحصوتي يضمنها الدستور اإليطالي ، ال ارسة الفعلية للحريات الديمقراطيةالذي ُمنع في بالده من المم يحق للراعي األجنبي

 .للشروط المنصوص عليها في القانون طبقاً  ، وذلكفي إيطاليا

 .جرائم سياسية المواطن األجنبي إلى بلده األصلي إذا كانت هناك بحقه ال يجوز تسليم
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 11المادة 

  

توافق على تسوية أوضاع الدول بل إنها  وسيلة لحل الخالفات الدولية ،ك وأ،  رىاألخ نتهاك حرية الشعوبتنبذ إيطاليا الحرب كأداة إل

تعمل على كما أنها  بين األمم ، والسالم العدالةللسيادة الدولية وذلك من أجل التوصل الى نظام يؤّمن  القيود الضرورية واضعةً  ،األخرى 

 .فهذا الهد إلى تحقيق ي تسعىع المنظمات الدولية التيدعم وتشج

 

 

 12المادة 

 

 .متساوية إلى ثالثة خطوط أفقيةأحمر، مقسم و  أبيض: أخضر ، علم الجمهورية اإليطالي ثالثي اللون

 

 

 

 

 

 الجـــــــــــــــزء االول

 
 حقوق وواجبات المواطنين

 

 العنوان األول

 

 العالقات المدنية

 

 

 13 المادة

 

 

 .حرمة ال يمكن إنتهاكهاتعتبر الحرية الشخصية 

 معلل صادر من قبل لحرية الشخصية، إال بموجب أمرالتفتيش الشخصي، أو تقييد اأو التحّري أو  عتقالاإل األشكال أي شكل منال يجوز ب

 .السلطات القضائية، وذلك وفقا لألحوال والصيغ التي ينص عليها القانون

 التي بدورها يجب أن تعلم القانون ،تثنائية الضرورية المشار إليها حسب في الحاالت اإلس يمكن لسلطات األمن العام إتخاذ إجراءات مؤقتة 

لالحقة، الثماني واألربعين ا ، وفي حال عدم مصادقة هذه السلطات عليها خالل الساعات ثمان وأربعين ساعة بها خالل السلطات القضائية

  تعتبر ملغاة.

 .الموقوفين لدى السلطات العامة ألشخاصوالمعنوي بحق ا العنف الجسدي من أشكال شكل يُعاقب أي

 .المدة القصوى للسجن الوقائي يحدد القانون

 

 

 

 13المادة 

 

 .للمسكن ُحرمة ال تـُنتهك

لحماية الحرية  للضمانات المفروضة لألحوال والطرق المبينة في القانون طبقاً  أو الحجز إال وفقاً  ال يمكن إجراء التحّري أو التفتيش

 .الشخصية

 .والسالمة العامة أو لغايات اقتصادية وضريبيـة عن طريق قوانين خاصة يجري تنظيم التحقيقات والتحريات ألسباب تتعلق بالصحة
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 11المادة 

 

 .تـُنتهكان للمراسلة ولكل أنواع االتصال األخرى حرية وسرية ال

 .الضمانات التي ينص عليها القانون باإلضافة إلى ، فحسب يمكن وضع قيود عليها بموجب قرار معلل صادر عن السلطات القضائية

 

 

 

 11المادة 

 

الوطني، مع إحترام القيود التي يضعها القانون إلعتبارات تتعلق بالصحة  لكل مواطن حق التنقل واإلقامة بحرية فوق أي جزء من التراب

 .يمكن وضع أي تقييد ألسباب سياسية واألمن. ال

 .والعودة إليها، شرط اإليفاء بإلزامات القانون أراضي الجمهورية كل مواطن حر في مغادرة

 

 

 

 14المادة 

 

 .دون أسلحةمن  للمواطنين حق اإلجتماع سلمياً 

 .عامةإلشعار مسبق فيما يتعلق باإلجتماعات التي تـُعقد في أماكن خاصة لل ال حاجة

منعها ألسباب ت أنيمكن بدورها  التي  مسبق الى السلطات تقديم إشعار هنا بالنسبة الى اإلجتماعات التي تـُعقد في أماكن عامة، ينبغيأما 

رة تتعلق باألمن والسالمة  .العامة مبرِّ

 

 

 13المادة 

 

ألهداف غير ممنوعة على األفراد وفقا للقانون إذا كانت  ترخيص رسمي طلب للمواطنين حق اإلجتماع بصورة حرة، وذلك من دون

 .الجزائي

 .نظيمات ذات طابع عسكريت، ولو بشكل غير مباشر، إلى أهداف سياسية عبر التي تسعى ممنوعة ، باإلضافة إلى تلكالسرية  الجمعيات

 

 

 

 14المادة 

 

ممارسة فردي أو جماعي، والترويج له ، باإلضافة إلى الحق في  ة بحرية وبأي شكل سواء أكانالديني في المجاهرة بمعتقداتهم جميعحق ال

 .العامة مع اآلداب تتنافى طقوس هذه األديان ، شرط أن اللناً أو في الحياة الخاصة الشعائر الدينية ع

 

 

 

 24المادة 

 

لفرض قيود قانونية خاصة عليها، وال لفرض أعباء  مؤسسة ما سبباً  ال يمكن أن يشكل الطابع الكنسي وغاية الدين والعبادة لمنظمة أو

 .او على أّي من نشاطاتهاعلى أهليتها القانونية  ضريبية على إنشائها،
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 21المادة 

 

 .النشر األخرىأو بأي وسيلة من وسائل ،  وكتابةً  ي بحرية قوالً الرأعن بداء حق الجميع في اإل

 .ال يجوز إخضاع الصحافة إلذن أو رقابة

يسمح قانون  على أن عن السلطات القضائية في حال وقوع جريمة،إال بموجب قرار معلل صادر عن شيء ما بالحجز ال يمكن القيام

 .بالنسبة الى الكشف عـن المسؤولين الصحافة صراحة بذلك، أو في حال إنتهاك القواعد التي يفرضها القانون نفسه

 ويتعذر تدّخل السلطات القضائية في الوقت المناسب، يمكن لمسؤولي الشرطة القضائية في تلك األحوال، حينما تكون هناك ضرورة ماّسة

ساعة. إن لم تصادق هذه السلطات على  23 لى الصحافة الدورية، ويتوجب تبليغ السلطات القضائية مباشرة، وفي خاللتنفيذ الحجز ع

 .من أي مفعول التالية، يُسحب الحجز ويُعتبر ملغياً ومجرداً  23التبليغ خالل الساعات 

 عامة. وذلك بواسطة ضوابط هوية مصادر تمويل الصحافة الدورية أن يحدد يجوز للقانون

العامة. يحّدد القانون اإلجراءات  خرى المنافية لألخالقبالعروض الفنية وكل التظاهرات األالمنشورات والمطبوعات الخاصة  يـمنع نشر

  .الكفيلة بتجنب اإلنتهاكات وقمعها

 

 

 

 22المادة 

 

 .اسيةألسباب سي إسمه، أومن جنسيته ، أو من أهليته القانونية  ال يمكن أن يحرم أي إنسان

 

 

 

 23المادة 

 

 .القانون ال يمكن فرض أي إلزام على الشخص أو على الملكية إال على أساس

 

 

 

 23المادة 

 

 .حقوقهم الخاصة ومصالحهم المشروعة للجميع حق اللجوء إلى المحكمة من أجل الدفاع عن

 .الدعاوى القضائية ودرجاتها في أّي من مراحل به الدفاع حق ال يقبل اإلنتهاك

ن لألشخاص تؤ  .السلطات القضائيةزمة للدفاع عن أنفسهم أمام خاصة، الوسائل الال قادرين مادياً، من خالل مؤسساتالغير مَّ

 .القانون شروط التعويض عن األخطاء القضائية وكيفيتها يحدد

 

 

 

 

 

 21المادة 

 

 .القانون ال يمكن تحويل أي شخص عن القاضي األصلي الذي يعيـنه

  .لى قانون نافذ قبل إرتكاب الجرمإ شخص ما إال إستناداً  ال يمكن معاقبة

 .القانون ال يمكن إخضاع أي شخص إلجراءات أمنية إال في األحوال المنصوص عليها في
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 21المادة 

 

 ت بالده في األحوال المنصوص عليها في المواثيق الدوليةيسمح بتسليم المواطن إلى سلطا

 .سلطات بالده بسبب جرائم سياسية م المواطن الىوال يمكن في أي من األحوال، تسلي

 

 

 

 24المادة 

 

  .المسؤولية الجنائية شخصية

 .إال بعد صدور الحكم النهائي مذنباً  ال يعتبر المتهم

 .كرامة اإلنسان، ويجب أن تستهدف إعادة تأهيل المحكوم معان تتعارض العقوبات ال يمكن 

 

 

 

 23المادة 

 

مسؤولون مباشرة عن أعمالهم المخالفة للقوانين، طبقا للقوانين الجنائية  في الدولة وفي المؤسسات العامة الموظفون والعاملونيعتبر 

 .العامة من الدولة والمؤسسات واإلدارية. في هذه األحوال تتناول المسؤولية المدنية كالً  والمدنية

 

 

 

 البـاب الثاني

 

 العــالقات األخالقية واإلجتماعية
 

 

 24المادة 

 

 .الزواج على قائماً  طبيعياً  تعترف الجمهورية بحقوق العائلة بصفتها مجتمعاً 

 .الشروط التي ينص عليها القانون لضمان الوحدة العائلية يقوم الزواج على المساواة األخالقية والقانونية للزوجين، مع الحفاظ على

 

 

 

 34المادة 

 

 .حتى إذا ولدوا من زواج غير قانوني ، وتعليمهم من واجب الوالدين ومن حقهم إعالة أطفالهم وتربيتهم

  .إنجاز واجباتهم في حال عجز الوالدين، يأخذ القانون على عاتقه مهمة

 .القانونية واإلجتماعية المنسجمة مع حقوق أعضاء العائلة الشرعية جميع الضمانات ون لألطفال المولودين من زواج غير قانونييؤمن القان

 .البحث عن األبوة وشروطه قواعد يحدد القانون
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 31المادة 

 

الواجبات الخاصة بها، مع إهتمام خاص تشكيل العائلة و اإلقتصادية وما شابهها من سبل الرعاية على هاتسهّل الجمهورية عبر إجراءات

 .العدد بالعائالت الكبيرة

 .لهذا الغرض المؤسسات الضرورية تدعم بدورها األمومة والطفولة والشبيبة في حمى الجمهورية التيتحمي كل من 

 

 

 32المادة 

 

 .وتضمن العناية المجانية للمحتاجين ة،يمصلحة الجماعلالصحة كحق أساسي لألفراد والتي تعود بالنفع ل الجمهورية تكفل

تجاوز الحدود  لمن األحوا معين إال بمقتضى القانون. ال يمكن للقانون، في أي حال ال يمكن إجبار اي شخص على الخضوع لعالج صحي

  .القاضية بإحترام اإلنسان المفروضة

 

 

 33المادة 

 

 .حر أيضاً  الفنون والعلوم حرة، وتدريسهاتعتبر 

 .العامة للتعليم، وتنشىء مدارس رسمية لجميع األنواع والمستويات تضع الجمهورية القواعد

 .على عاتق الدولة هاأعباء تحميل إنشاء مدارس ومعاهد تعليم، دونوالمؤسسات الخاصة ب لألشخاصيحق 

عليه أن يضمن لها الحرية الكاملة ولطالبها ف، العدالة طلبيقوم القانون بتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالمدارس غير الحكومية التي ت إذ

 .أو الحكومية تالميذ المدارس الرسمية لمعاملةتماماً معاملة مدرسية مساوية 

  .ومستوياتها أو للتخّرج منها، وكذلك عند التأهيل من أجل الممارسة المهنية ول في مختلف أنواع الدراسةيُفرض إجراء امتحان رسمي للقب

 .قوانين الدولة مؤسسات الثقافة العالية، كالجامعات واألكاديميات، بحّق وضع نظم خاصة بها ضمن دائرة تتمتع

 

 

 33المادة 

 

 .المدرسة مفتوحة أمام الجميع

  .ومجاني، لمدة ال تقل عن ثماني سنوات ي إلزاميالتعليم اإلبتدائ

 .إللتحاق بأعلى مستويات الدراسةلهم الحق في ا معوزين، للطالب الجديرين والمتفوقين، وإن كانوا

 .عبر المسابقة هاتمنح من خالل إجراءات أخرى التيتقديم منح دراسية ومخصصات للعائالت و تطبق الجمهورية هذا الحق من خالل

 

 

 اب الثالثالبـ

 

 ةقـات االقتصاديالعال

 
 31المادة 

 

  .جميع أنواعه ومجاالته تصون الجمهورية العمل في

 .العمال ورفع مستواهم المهني ترعى تأهيل

 .التأكيد على حقوق العمل وتنظيمه وتدعمها ات والمنظمات الدولية الهادفة إلىيتشّجع اإلتفاق

 .اإليطالي في الخارج ة العامة، وتحمي العملنون لخدمة المصلحالقا تعترف بحرية الهجرة، إال بما يقتضيه
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 31المادة 

 

 .كافياً ليؤمن له ولعائلته حياة حّرة كريمة يكون على أي حال للعامل الحق في أجر متناسب مع كمية عمله ونوعيته، وينبغي أن

 .العمل محددة في القانون المدة القصوى ليوم

 .ال يمكنه التخلي عنها مدفوع وعية وعطلة سنوية أجرهااإلستراحة االسب في للعامل حق

 

 

 

 34المادة 

 

األساسية، وتؤّمن لألم وللطفل حماية  . على شروط العمل أن تتيح لها إنجاز مهمتها العائليةوأجرتهحقوق العامل  نفسبلمرأة العاملة تتمتع ا

 .خاصة ومناسبة

  .مأجورما للقيام بعمل  يحدد القانون السن األدنى

  .حق المساواة في األجورتصون الجمهورية عمل القاصرين ضمن شروط خاصة وتضمن لهم حق التكافؤ العمل و

 

 

 

 33المادة 

 

  .اإلعالة والرعاية اإلجتماعية لكل مـواطن عاجز عن العمل ومحروم من وسائل العيش الضـرورية حقّ 

ن  للعمال الحق أن تُضمن لهم مسبقاً  حصول حادث أو مرض أو عاهة، أو  في حال وسبل العيش المناسبة شيةإحتياجاتهم المعيوتؤمَّ

  .البطالة الخارجة عن إرادتهم الشيخوخة وفي حال

 .المهني للعاجزين والمعوقين الحق في التعليم والتأهيل

 .الدولة وتدعمها هيئات ومؤسسات تنشئها منصوص عليها في هذه المادة تقوم بتكلفهاالواجبات ال

 .حرة عدة الخاصةتعتبر المسا

 

 

 34المادة 

 

 .التنظيم النقابي حر

 .للقانون لرسمية المحلية أو المركزية وفقاً تسجيلها لدى المكاتب ا ي إلزام آخر عداال تخضع النقابات أل

 من شروط التسجيل بأن يكون النظام األساسي الداخلي للنقابات مقام على أساس الديمقراطية.

إبرام عقود عمل ب،  أعضائها حسب نسبة عددوذلك موحدة  الممثّلة بهيئةلهذه النقابات شخصية قانونية. يمكن بالمسّجلة  لنقاباتتتمتع ا

 .المشار إليها في العقد جماعية ذات مفعول إلزامي لجميع المنتسبين إلى الفئات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 34المادة 

 

 .يُماَرس حق اإلضراب ضمن القوانين التي تنظمه

 

 

 

 31المادة 

 

  .المبادرة اإلقتصادية الخاصة حـرةر تعتب

 .اإلنسانية يتعارض مع المنفعة اإلجتماعية أو بصورة تسيئ الى األمن والحرية والكرامة ال يمكن ممارستها بما

 مة والخاصة نحو تنسيق األهداف اإلجتماعية.العا يحّدد القانون البرامج والشروط المناسبة لتوجيه النشاطات اإلقتصادية

 

 

 

 32دة الما

 

 .و األفرادالمؤسسات أ وقتصادية إلى الدولة أالملكية عامة او خاصة. تعود الخيرات اإل

طرق إكتسابها والتمتع بها وحدودها، بهدف ضمان دورها اإلجتماعي  الملكية الخاصة معترف بها ومضمونة في القانون الذي يحـّدد

 .الجميع وجعلها في متناول

 .المنصوص عليها في القانون، شرط التعويض عنها باب تتعلق بالمصلحة العامة في األحواليجوز نزع الملكية الخاصة ألس

 .الخاصة باإلرث الشرعي والموصى به، وبحقوق الدولة من الميراث ينص القانون على القواعد والشروط

  

 

 

 33المادة 

 

 ية أولى جماعات عماللة أو إلى مؤسسات عامة أو إالدو لىوتحويلها إ هداف ذات منفعة عامة، أن يخصص أصوالً يجوز للقانون، أل

بخدمات عامة  والتعويض، شركات محددة او فئات من الشركات ذات طابع المصلحة العامة والمتعلقة مستفيدين، عن طريق نزع الملكية

 .حتكارسية أو بمصادر الطاقة أو بأوضاع اإلأسا

 

 

 33المادة 

 

وواجبات على الملكية الخاصة لألرض،  منصفة، يفرض القانون قيوداً  ساء عالقات إجتماعيةمن أجل ضمان إستثمار عقالني لألرض وإر

الملكيات الواسعة الرقعة منها  لألقاليم والمناطق الزراعية. يشجع القانون ويفرض إستصالح األراضي وتحويل وفقاً  لرقعتها ويضع حدوداً 

 .الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشكيل وحدات إنتاجية ويتولى مساعدة الملكيات

 .يتخذ القانون إجراءات لصالح المناطق الجبلية

 

 

 31المادة 

 

 المضاربة الخاصة. يشجع القانون نموها ويدعم طابعها على قائمةالغير المتبادلة  تقر الجمهورية بالدور اإلجتماعي للتعاونيات ذات المنفعة

 .لمناسبةنسب من خالل إجراءات المراقبة اوأهدافها بالوسائل األ

 .رعاية العمل الحرفي ونموه يسهر القانون على
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 31المادة 

 

 مع متطلبات اإلنتاج، تقر الجمهورية بحق العمال في المساهمة في إدارة وإنسجاماً  من أجل تحسين األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية للعمل

 .الشركات، وذلك وفقا للطرق والشروط المنصوص عليها في القوانين

 

 

 34دة الما

 

 .وتقوم بتنسيقه وتراقب ممارسته تشجع الجمهورية اإلدخار وتصونه في جميع أشكاله، وتضبط التسليف

 المباشر أو غير المباشر، في أسهم المجمعاتية الزراعية الصغيرة واإلستثمار والملك تشجع توظيف اإلدخار الشعبي في ملكية السكن

 .اإلنتاجية الكبرى في البالد

 

 

 ـاب الرابعالبـــــــ

 

 سيةالعالقـــــــــــــات الســـــــــــــــــيا
 

 

 

 33المادة 

 

 .ناخبونالمواطنين الراشدين، رجاالً ونساء هم بالجميع 

 .ومتساو، حـّر وسّري، وممارسته واجب مدني التصويت شخصي

 ليّة تلك الممارسة. اويضمن فعممارسته للمواطنين المقيمين خارج البالد  يحّدد القانون شروط حق التصويت وكيفيةَ 

القانون الدستوري طبقا للشروط التي  نتخاب مجلسي البرلمان، ُخّصص لها عدٌد من المقاعد يحددهدائرة "المهجر" إل لهذا الغرض أقيمت

 .ينص عليها القانون

عدم الجدارة األخالقية التي  أحوال إللغاء أو فيالتصويت إال عند فقدان األهلية المدنية أو نتيجة حكم جنائي غير قابل ل ال يمكن الحد من حق

 .ها القانونيعني

 

 

 

 34المادة 

 

 .في تقرير السياسة الوطنية ديموقراطياً  لجميع المواطنين حق اإللتحاق باألحزاب بحريـة من أجل اإلسهام

 

 

 

 14المادة 

 

 .أو لعرض إحتياجات عامة إجراءات تشريعية إلى البرلمان لطلب إتخاذ يمكن أن يرفع المواطنين بعريضة
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 11المادة 

 

 .للشروط التي ينص عليها القانون والمناصب المنتخبة وفقاً  إشغال الوظائف العامةب سواءيمكن لجميع المواطنين من الجنسين 

بتولي الوظائف العامة  لهم اإليطاليين غير المقيمين في الجمهورية نفس حقوق المواطنين اإليطاليين، ألجل السماح يجوز للقانون أن يمنح

 .والمناصب المنتخبة

 .االصلي منتخبة حق التمتع بالوقت الضروري للنهوض بها مع اإلحتفاظ بمكان عمله لكل من يُدعى إلى تولي وظيفة عامة

 

 

 

 12المادة 

 

 .الدفاع عن الوطن واجب مقدس على المواطن

المواطن وال على ممارسته لحقوقه  قانون. وال تؤثر تأديتها على وضع عملإلزامية ضمن الشروط والطرق المبينة في ال الخدمة العسكرية

 .السياسية

 .الديموقراطي للجمهورية يستند تنظيم القوات المسلحة الى الروح

 

 

 

 13المادة 

 

 .مقدرتهمع  كل مواطن ملزم بالمساهمة في اإلنفاق العام بما يتناسب

 .يستند النظام الضريبي الى معايير تصاعدية

 

 

 

 13المادة 

  

 .وقوانينها على جميع المواطنين واجب الوفاء للجمهورية وإحترام دستورها

 .وشرف، ويؤدوا اليمين في األحوال التي يعينها القانون على المواطنين الذين تُسند إليهم وظائف عامة أن يقوموا بها بإنضباط
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 الدخـــــــــــــــــــــــول - 5
 

 حــــــــدودال 5-1

 

 ماذا يحدث على الحدود االيطالية؟. 1

 

 وذلك بعد مرورهم من عملية التفتيش ، بوضع ، تختم الشرطة الحدودية جوازت سفرهم تخضع األجانب إلى عمليات تفتيش الجمارك

 التاريخ ومكان الدخول.

 

 من يمكن رفضه على الحدود؟. 5

 

 قبل الشرطة. رجاع منائق المطلوبة للدخول الى إيطاليا يتعرضون الى الرفض او اإلون الوثجانب الذين يحضرون الى الحدود بداأل

أو الذين تم الخضوع للرقابة الحدودية ، والذين يتم إيقافهم عند دخولهم أو فيما بعد ،  يطاليا من دونإلى إجانب الذين دخلوا األ

 تسفيرهم.  ضهم ومرافقتهم الى الحدود ومن ثمتم رفسي بب اإلغاثة هؤالء أيضاً يطاليا بسإدخالهم مؤقتاً الى إ

 

 هو الذي اليمكن رفضه على الحدود؟من . 3

 

 :يطاليا، اليمكن رفض كل من إحتى لو لم يكن بحوزتهم الوثائق المطلوبة للدخول الى 

 طالبي اللجوء السياسي من األجانب.   ▪

 على لجوء سياسي. جانب الحاصليناأل   ▪

 لهم الحق باإللتحاق بذويهم أو الشخص المتبني. ، بغض النظر عن الذين عاماً  13تجاوز عمرهم القاصرين الذين الي   ▪

 نسانية.األجانب الذين يتمتعون بحماية مؤقتة ألسباب إ  ▪

 النساء الحوامل ▪

ياجات الخاصة ، اإلحت عند الترحيل مثل حاالت ) ذوياألخذ بعين اإلعتبار الظروف الشخصية لكل فرد على حدا يجب على أي حال 

غتصاب الجنسي والعنف ضحايا اإل، النفسية الخطيرة ضحايا العنف أو ،  طفال قاصرينأ، أحد الوالدين مع القاصرين  األطفالالمسنين ، 

 .الجسدي

 

 

 

 تأشيرة الدخول "الفيزا" 5-5

 

 ؟ خول "الفيزا"دما هي تأشيرة ال. 5

 

و أشنغن الإلى منطقة  فقط جنبيول األمح بدخالتي بدورها تس دبلوماسية المعتمدةتأشيرة الدخول هي تصريح من القنصلية او الممثلية ال

 أي وثيقة سفر صالحة. على وتوضع تأشيرة الدخول على جواز السفر أ يطالية. راضي اإلاأل

 

 يحتاج الى تأشيرة الدخول؟ الذي من. 4

 

 :أو باألحرى جانبأ كل المواطنين الذين يعتبروا

 اإلتحاد األوروبي.األجانب من خارج  ▪

 عديمي الجنسية أو الذين ليس لديهم وطن. ▪
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 تأشيرة الدخول؟إلى اليحتاج  الذي من. 1

 

 األشخاص الذين ال يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى إيطاليا هم:

        ك، استونيا،     قبرص، الدنماربلغاريا، النمسا، بلجيكا، : مواطنو دول االتحاد االوروبي والمجموعة االقتصادية االوروبية ▪

، هولندا، بولندايطاليا، ليتونيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، لوكسومبورغ، مالطا، النرويج، إ، ألمانيا، اليونان، ايرلندا، ايسلندا، فرنسا، فنلندا

 .ينيا، اسبانيا، السويد، وهنغارياسلوفاكيا، سلوف رومانيا، جمهورية التشيك، البرتغال، المملكة المتحدة،

 .مواطنو سان مارينو، المقام المقدس "الفاتيكان" وسويسرا▪ 

 .الدائمةصالح أو تصريح اإلقامة  قامةتصريح إ المقيمين بصورة نظامية في إيطاليا والذين بحوزتهم جواز سفرهم مع األجانب▪

تصريح إقامة  الحائزين علىسرهم أ وأفرادأفي اإلتحاد األوروبي  صادرة عن دولة عضودائمة  تصريح إقامة الحاصلين علىنب األجا

 إلتحاد األوروبي.فعول صادرة عن دولة عضو في اسارية الم

يرلندا إو البريطانيةالمملكة  ما عدا) في اإلتحاد األوروبي صادرة عن دولة عضو دراسيةتصريح إقامة  حاصلين علىاألجانب ال ▪

ها في وكانوا قد ابتدؤالتي  ملمتابعة دراسته في إيطالياسسات التعليم العالي مؤ أوالجامعات  وإنتقالهم إلىإلتحاقهم بسبب ،  والدنمارك(

  )http://www.esteri.it/visti(.مكمل تعليمهم ضمن برامج تمامأو إلدولة عضو في اإلتحاد األوروبي 

 

 يوماً(. 44 من )أكثر الطويلة لإلقامات بالنسبة الدخول ةتأشير على دائماً  الحصول األجانب على يجب  :تنبيه

 

 

 ال يستطيع الحصول على تأشيرة الدخول؟الذي من . 2

 

 :لكل من قد يتم رفض تأشيرة الدخول

إلى ( ، باإلضافة  خولهمحظر دفترة  لحاصلين على إذن للعودة أو الذين انقضتعدا أولئك اما  الذين تم طردهم من إيطاليا ) األجانب -

 المطرودين من قبل دول اإلتحاد األوروبي. األجانب

ات يفاقحسب اإلت تحاد األوروبي األخرىإلدول ا، أو خطر على في إيطاليا  العام والسالمةيشكلون خطراً على األمن نب الذين جااأل -

 .الدولية

الفقرة األولى والثانية ، أو لكل من جرائم  334المادة جانب الصادر بحقهم عقوبات قانونية بعد الحكم عليهم حسب قانون الجرائم من األ -

 في أنشطة غير مشروعة مثل الدعارة.المخدرات ، والحرية الجنسية ، المساعدة على الهجرة الغير مشروعة ، أو إستغالل القاصرين 

 

أو أمن الدولة أو من إحدى الدول  عامحقيقيا على النظام ال خطراً  يشكل يمكن رفض تأشيرة دخول لم شمل األسرة في حال كان األجنبي 

 التي وقعت معها إيطاليا اتفاقيات لقمع الرقابة على الحدود الداخلية وحرية تنقل األشخاص.

إلى  إرسال الرفضيجب ،  )باستثناء تأشيرات العمل، وجمع شمل األسرة، والعالج الطبي أو الدراسة( توجب ذكر سبب رفض التأشيرةال ي

 ، الفرنسية، اإلسبانية أو العربية . في اللغة اإلنجليزية ، يرسل الطلب تعذر ذلك إذا فهمها، أويستطيع لغة في  المعني الشخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esteri.it/visti
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 هو الذي يمكن عمله في حال رفض تأشيرة الدخول إلى إيطاليا؟ ما. 8

 

 التبليغ الرسمي للرفض. من يوماً  14 خالل عة التسيوفي مقاطالمحكمة اإلدارية اإلقليمية )القار(  إلىوتقديم عملية استئناف الطعن يمكن 

  يقدم الطعن لدى المحاكم العادية من دون حدود زمنية مسبقة.عندها أما في حال رفض تأشيرة دخول )لم شمل العائلة( 

 

 

 دخول؟سباب التي أستطيع من خاللها تقديم تأشيرة . ماهي األ9

، وكذلك متطلبات وشروط المختلفة  التأشيرات أنواع  5411مايو  -أيار  11 تاريخب الوزارات الصادر عن مشتركالمرسوم ال أوضح

 .عليها الحصول

 بارياتوماسية، أسباب عائلية، والم، واألعمال التجارية والطبية والدبللتبني: افة وهيألسباب مختل تأشيرات الدخولمن  نوع 21هنالك 

الترانزيت ، الدراسة، المختارة  واإلقامة مرة أخرى الدخوللمهمة، أسباب دينية،  ،(  )عمل مستقل ، موسمي أو تابع دعوة عملالرياضية، 

 والعمل التطوعي. احةوالنقل والسي

 

 

 حصل على تأشيرة الدخول "الفيزا"؟   . ماذا يجب ان أعمل أل14

 

 :تسجيل كل منيتم  الطلب يطالية في بلدك األصلي ، فيأو القنصلية اإلن تقدم طلباً الى السفارة يجب أ 

 مة، الجنسية( ومعلومات عن عائلتك.قاواسم العائلة، تاريخ الميالد، اإلسم، معلوماتك الشخصية )اإل  ▪

 أو وثيقة سفر اخرى صالحة.معلومات عن جواز السفر ▪

 أسباب السفر.   ▪

 طريقة السفر.   ▪

 اين ستكون اقامتك؟   ▪

 . االقتصادية خالل السفر واالقامة الحالة   ▪

الوثائق الالزمة المطلوب تقديمها مع طلب لكل نوع من أنواع تأشيرة الدخول متاحة على موقع وزارة الشؤون الخارجية  

www.esteri.it/visti  .ًالذي يحتوي على نموذج الطلب أيضا 

 

 .طلبك رفض سيتم و القانوني للعقاب ستتعرض رة،مزو وثائق قدمت حال في او كاذبة بمعلومات صرحت ذاإ  تحذير: 

 

 

 للحصول على تأشيرة الدخول "الفيزا"؟ . ما هي المدة المطلوبة11

 حتاجتأشيرة الدخول ألسباب عمل تابع ت بينما يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، 44ل رفض تأشيرة الدخول خالعلى قبول أو  يمكن الحصول

 المستقل. للعمل بالنسبة يوماً  124وإلى  ، يوماً  34 إلى

 

 

 

 ؟لزم تأشيرة الدخول مرة ثانيةتمتى . 15

صلي ، تأشيرة الدخول مرة ثانية و القنصلية االيطالية في بلدك األأمن الممثل الدبلوماسي  الحصول على تأشيرة الدخول مرة ثانية يمكن

 :التالية الحاالتفي كل من تسمح لك الرجوع 

 

 

 

 

http://www.esteri.it/visti
http://www.esteri.it/visti
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يوماً ، في  14صالحيتها لمدة ال تتجاوز أكثر من  انتهتوالتي (، يوماً  44)أي ما يزيد على  لديك تصريح إقامة لمدة طويلةعندما يكون  ▪

أشهر من  1أن ال تتجاوز المدة على شرط  –حاالت معينة صحية خطيرة تخص الراعي األجنبي أو زوجته أو أقاربه من الدرجة األولى 

 ة.تاريخ صالحية إنتهاء اإلقام

 عن بالغ السرقة او الضياع. ضياعها او سرقتها، بشرط تقديم نسخة عندما تفقد االقامة، بسبب  ▪

 

 

 سباب سياحية؟بحوزتي للحصول على تأشيرة دخول ألن يكون أماذا يجب . 13

 

خرى أوروبية في منطقة شنغن لمدة لدان أيطاليا وبإبالدخول إلى إلى الرعايا األجانب الراغبين بالسياحة والسفر ة يتسمح التأشيرة السياح

 يوماً كحد أقصى(. 44)

 متطلبات وشروط الحصول على التأشيرة السياحية هي:

 تأمين، الخ(. )بطاقة إئتمان مصرفية، بوليصة ئق تثبت إمتالك موارد مالية مثلوثا    ▪

 تذكرة سفر ذهاباً واياباً أو حجز مبدئي للرحلة.   ▪

 االقامة )حجز فندقي، أو تصريح ضيافة، الخ(.مستند يدل على إمكانية    ▪

 التأمين الصحي.    ▪

 

 

 سباب دراسية؟دخول أل تأشيرةن يكون بحوزتي للحصول على أماذا يجب . 15

 

 هي: الدراسية تأشيرةالمتطلبات وشروط الحصول على 

لمتابعة النشاط الحكومة اإليطالية  الممولة من قبل والتدريب المهنيأ، الدراسيةالموثقة من الروافد العليا ألنشطة البحوث  لمستنداتا ▪

 العلمي.

( سنوياً  يورو 1،414.44ما يعادل أي ) شهرياً  كحد أدنى يورو 332،34أن تكون  ، التي يجب لسبل العيش افيةالك المالية الضمانات ▪

 وم بهات الشخصية أو المالية التي تقالضمانا من خالل تقديم هذه الوسائل في إيطاليا يجب توافر .جامعيكل شهر من العام ال عنوذلك 

 (ضمان بنكيكفالة مصرفية أو  إثباتها بواسطة يمكن ال ) ئتماناإلمنظمات ، باإلضافة إلى المؤسسات اإليطالية أو األجنبية 

ة الصحية في إيطاليا رعايلم يكن لك الحق في ال خصوصاً إذاالطبية والعالج بالمستشفيات، بوليصة التأمين للحصول على الرعاية  ▪

  األم. بحكم االتفاقيات السارية مع بلدك

 أو أجنبي مقيم بصفة قانونية في إيطاليا. مواطن إيطالي مقدم من قبل ضافةتصريح إستحجز الفندق أو توافر اإلقامة:  ▪

يجب التعرف على المؤهل بل كل شيء ، قفي مجال الطب والصحة  تدريب المهنيال نشطة الدراسة أوللمشاركة في أ تأشيرة دخولبالنسبة ل

 توفر جميع المتطلبات التي تخص هذا المجال. ، ومن ثم العملي من قبل وزارة الصحة

بكتابة بيان محدد لتقديمه للبعثة الدبلوماسية  ثنى على المدير القانوني للمستشفىفي حال عدم توافر جميع الشروط لتنفيذ األنشطة الصحية يت

 أو القنصلية.

 

 

 سباب دراسة؟ق له الحصول على تأشيرة الدخول ألمن يح .14

 

 ومتابعة الدراسة في الجامعات اإليطالية. يتم إصدارتأشيرة الدخول ألسباب دراسية لمدة طويلة محددة للطالب األجنبي الذي يريد اإللتحاق

 أيضاً لصالح األجانب:تمنح التأشيرة الدراسية القصيرة أو الطويلة المدة 
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 يرة طالب يسمح بدخول إيطاليا لغرض إقامة طويلة األجل، ولكن لمدة محددة لألجانب الراغبين في أخذ دورات الكلية.تأش

 تأشيرة للدراسة، طويلة أو قصيرة، يجب أيضا أن تمنح لصالح الطالب األجانب:

 شهادات دراسية موثقة في بلدهم األم. والحاصلين علىي متابعة دورات التعليم العالي ف البالغين السن القانوني والراغبين ▪

 .المدارس الثانوية والتعليم التقني العاليحضور المقررات الدراسية في ب لهم المسموح الطالب القاصرين تحت السن القانوني ▪

على  لحاصلينفية ادل والمبادرات الثقافي برامج التبا راغبين في المشاركةال ، 13القاصرين من الطالب شرط أن يكونوا فوق سن ال  ▪

 .البحوث ) من قبل وزارة التراث والثقافة(، جامعة  وزارة التربية والتعليم من وزارة الشؤون الخارجية و إذن مسبق 

 .الحكومة اإليطالية معإطار برامج المساعدة والتعاون  في األنشطة في المدعوون للمشاركة األجانب ▪

أو تعليم ثقافي عالي غير مدرج ضمن الفئات  تعليم العالي،الالبحوث المتقدمة أو للمشاركة في  اإلى إيطالي بالدخولاألجانب الراغبين   ▪

 . 231/43فقرة  24حسب المادة رقم 

العمل والسياسة  حسب اإلطار السنوي المحدد من قبل وزارةالمهني ن لحضور دورات للتدريب يالمؤهلالطالب البالغين السن القانونية  -

 االجتماعية.

 

 

 ستطيع طلب تأشيرة الدخول "الفيزا"؟أاين . 16

 

الحالة، يجب إثبات اإلقامة في  قامتك. في هذهفي مكان إو سية القنصلية المختصة في بلدك األصلي ألى الهيئة الدبلوماإ الطلب شخصياً  يقدم

 .فيه الطلب مالبلد الذي يقد

 

 

 سباب دراسية؟أشيرة دخول ألبشكل نظامي من خالل ت يطالياإقامة في ستطيع اإل. كيف أ12

 

 :تأشيرة الدخول الدراسية على نوعان

، في هذه الحالة يجب إبالغ وصولك  لفصل دراسي واحد يوماً   44 تجاوز الدخول شنــــــغن، لفترة قصيرة التي ال تتأشيرة ال -

 تاريخ دخولك الى ايطاليا. من أيام 3خالل وذلك التي توجد فيها  طة المنطقةالى سلطات الحدود أو مركز شر إلى البلد

، في هذه الحاله يجب ان تطلب تصريح اإلقامة  محددة  يوما ولكن لفترة  44 تتجاوز ال ة لفترة طويلةتأشيرة دخول وطني -

 .يطالياإدخولك الى  أيام من تاريخ 3المعني وذلك في غضون  الدراسية من مركز الشرطة

 

 

 إليطالية بعد أن وجدت الفرع الذي أرغب بدراسته؟كيف أستطيع التسجيل في الجامعة ا. 18

 

طالب للمن المقاعد لكل دورة تدريبية  سنوياً عدداً الفن والموسيقى والرقص  مجال في في إيطاليا كل جامعة أو معهد للتعليم العالي تخصص

 قم بزيارة الموقع معرفة عدد المقاعد المخصصة للعام الدراسي للطالب األجانبل .األجانب المقيمين في الخارج

 http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri  

في الجامعة اإليطالية المختارة بعد إختيار الفرع المطلوب من قبل الطالب يتم إرسال الطلب ضمن الوقت المحدد من أجل التسجيل المبدئي 

 لدك األم. والذي يسلم إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية اإليطالية في ب

 ، باإلضافة إلى إرفاق وثائق أخرى  قع وزارة التربية والتعليممتوفرة على موال" A" األصلي مع نسختين عن اإلستمارة الطلب  تقديميجب 

 غة اإليطالية.قانونياً إلى الل مشار إليها في الطلب نفسه ، والتي يجب أن تترجم

متحان ا للطالب بحضور، وذلك للسماح قبل اإللتحاق بالجامعة  دخولالتأشيرة لحصول على تعمل البعثة الدبلوماسية على مساعدة الطالب با

 لقبول والتسجيل في الجامعة.ا

يخضع الطالب لفحص في اللغة اإليطالية الذي يعقد في مقر  عندها ، المناسبة حال الحصول على الشهادة بالفعل في غير معفىإذا كنت 

 على موقع وزارة التربية والتعليم.ر نشيلجدول  وفقاً ، وذلك الجامعة المختارة 
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دراســـتي أطلب تأشيرة دخول لمتـــابعة  علي أنتصريح إقامة ألسباب دراسية في بلد آخر من دول اإلتحاد األوروبي. هل يجب  لدي. 14

 بدراســتي؟ في ايطاليا أو للمشاركة في دورة متعلقة

 

 أن أو يصلالبلد األمع في برامج التبادل الجماعي أو الثنائي  يطالي، والتي يشترك فيها البلد األوروبينون االاالقما دام لديك متطلبات  ال،

ه الوثائق من الهيئات قامـــيكون مسموح لك اإلقامـــة في بلــد آخــر من اإلتحـــــاد األوروبي لسنتين على األقل، وترفق مع طلب اإل

 تكميلي للذي درسته حتى االن. يعتبر يطالياذي درست فيه، حيث تشير هذه الوثائق بأن برنامج الدراسة في إالبلد االوروبي ال في الدراســـية

 .حصول على تصريح اإلقامةاليجب التقدم بطلب  على أي حال ، هنا رة أطول من ثالثة أشهرفي إيطاليا لفت للدراسة إذا كان البقاء

 

 

 يطالية؟غة اإلللالدراسية بدون معرفتي  الحصـــــــــــــول على تأشيرة الدخول ستطيـــــــــــــــــــــــــعهل أ. 54

 

 منها في مقر الجامعة حسب الجدول المعمم على موقع وزارة التربية والتعليم.  يطالية، ويتم التأكدولكن مطلوب معرفة بدائية للغة اإلال، 

المعرفة الالزمة من  ة يمكن أن توفر الجامعات الفرديةفي هذه الحال،  أجنبية أخرىحال الدراسة بلغة يطالية في اإل اللغة معرفةرط ال تشت

ات إضافية في حال عدم تجاوز ختبارإ إجراء تمال ي أجل إستقاللية الطالب بمتابعة أموره وبالتالي حوزته على شهادة محددة في اللغة.

 اإلختبار في اللغة اإليطالية.

 

 

 تي للحصول على تأشيرة دخول للمعالجة الطبية؟ ماذا يجب ان يكون بحوز . 21

 

بحاجة إلى عالج طبي في يكون المحددة المدة ، الذي  قصيرة أو طويلة رةلفت راعي األجنبيببقاء اللعالج الطبي تسمح تأشيرة الدخول ل

 المشافي اإليطالية.

 :ما يليلعالج الطبي ا لتلقي على تأشيرة دخولالراغب بالحصول المواطن األجنبي يجب أن يكون بحوزة 

 :يشملطبي   ملف -

 الصادرة عن البلد األصلي والتي تدل فعلياً على المرض.الطبية التقارير ▪

الصحة الوطنية( الجهات الخاصة يجب أن تكون معتمدة من قبل ) في المرافق الصحية اإليطالية العامة أو الخاصةقرار قبول العالج  ▪

 .التكلفة التقديريةمع الزمنية ، وتاريخ البدء والمدة  جعالالنوع القرار يوضح  يجب أن

 %(. 34بيان عن المشفى  يؤكد دفعة مقدمة عن التكلفة اإلجمالية ) ال يقل عن  ▪

السكن ووجبات باإلضافة إلى تكاليف تبقي من تكاليف الرعاية الصحية، لدفع الرصيد الم في إيطاليا الموارد الكافية وثائق تثبت توافر -

دخول لمرافق المريض الذي يجب عليه الحصول تأشيرة  أيضاً إصدار. يمكن من ثم عودة المريض ومرافقهطبي، وعام خارج المركز الالط

 ألف يورو. 34على تأمين صحي مع تغطية الحد األدنى بما يعادل 

المسجل ويتم إصدار تأشيرة الدخول للشخص المعني  ،في األقاليم المختلفة اإلنسانية  قبل برامج المساعدةلمقدم من ا لعالج الطبيبالنسبة ل

 .المالية لهذا الفردالتغطية وجتماعية اية اإلقرار خاص لتخصيص أموال لبرامج الرع بموجب، لدى السلطات اإلقليمية المختصة 
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 ماذا يجب ان يكون بحوزتي للحصول على تأشيرة دخول السباب دينية؟. 55

 

 .ل الدين الذين يشاركون في أداء الشعائرالدينية والكنسيةنوع من تأشيرة الدخول رجايستطيعون الحصول على هذا ال

 هي:متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول 

 .وثائق تثبت المنزلة الدينية    ▪

 دينية التي يريدون اإلشتراك بها.ضمانات موثقة عن شكل التظاهرة ال   ▪

 تذكرة السفر.   ▪

 .قامة على عاتق هيئة دينيةإذا كانت تكاليف اإل من الهيئة نفسها حمقدرة مالية او تصري   ▪

لتغطية تكاليف العالج في المستشفى في حاالت الطوارئ وتكاليف العودة  ألف يورو 34البالغ تأمين صحي مع تغطية الحد األدنى   ▪

 إلى الوطن في نهاية المطاف
ة فقط بعد تحقق وزارة الداخلية من طبيعة العبادة وفقاً للنظام األساسي للقانون دينية يتم إصدار التأشير جمعيةقبل في حالة دعوة من 

 اإليطالي 

ا، ، في الواقع تعمل في إيطاليا وليس بسبب االعترافات التي أبرمت اتفاقات مع الدولة اإليطالية أو إلى كيانات للعبادة معترف بها قانون

 قبل وزارة 'الداخلية من طبيعة العبادة والكيان وفقا لنظامها األساسي لمبادئ اإليطالية.وسوف يتم إصدار التأشيرة فقط بعد التحقق من 

 

 عمل؟بحوزتي للحصول على تأشيرة دخول ن يكون ب أماذا يج. 53

 

 نوعين: مل. في ايطاليا عالقة العمل علىهذا يعتمد على نوع الع

 . لوقت محدد، غير محدد او موسمي العمل التابع  ▪

 المستقلالعمل  ▪

 (راجع تفاصيل هذا الفصللمزيد من التفاصيل ) 

 

 ؟مع الزوج في الخارج العائلي دخول لإللتحاق ةماهي الشروط الالزمة للحصول على تأشير. 55

 

 بإتباع وذلك لدى مركز الهجرة الوحيد ، تأشيرة الدخولوثيقة الالمانع لحصول على الا بطلب في إيطالي المقيمالزوج يقدم  من الضروري أن

الوثائق والمستندات المطلوبة  المتعلقة في المعلومات الواردة ، باإلضافة إلى توفر ة الداخليةوزارعلى موقع  ة المتوفرةالمناسب اتاإلجراء

 (.S) ، كل هذا موجود في تعليمات النموذج للحصول على لم الشمل

لسكن والدخل الحد المتعلقة بتوافر ا لمصادقة على الوثائقوالحضور من أجل االطلب مقدم  لطلب تستدعيلمركز الهجرة الوحيد  إستالمبعد 

 األدنى المطلوب.

 مكاتب البلدية المختصة.  يتم التأكد من شروطه عن طريق ، والذي صرف الصحيمتطلبات ال حسبمجهز صالح للسكن و سكن الئق ▪

نية للبلدية من اإلدارة الف (نسخةاألصلية مع ال)ال يمكن القبول بالتصريح الخطي من قبل الشخص المعني وإنما عليه طلب هذه الوثيقة 

 المسؤولة للحصول على اإلقامة. 

اً يجب على مقدم الطلب أيض ، باإلضافة إلى ذلك ( S2نموذج ال) ضيف عند العائلة يجب على صاحب الشفة إضافةمقدم الطلب  إذا كان

 عن ستة أشهر. فترتها ال تقلعقار تقديم نسخة من عقد اإليجار الهجرة / قرض / ملكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0821_2008_04_04_Decreto_flussi_2007-Procedura_informatica_ricongiungimenti_familiari.html
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المراد من أفراد األسرة لكل فرد  النصفبنسبة  الشيك اإلجتماعي المعدل قيمة عن قيمته يقلوعة ال وي من مصادر مشرخل سند ▪

 . إضافته إلى العائلة

 €.  3،123.31 بما ال يقل عن دخل سنوي بالنسبة لإللتحاق العائلي بالنسبة للزوج يجب إثبات

مع مقدم  المقيمينفراد األسرة اآلخرين ع األخذ في االعتبار إجمالي الدخل السنوي لألكما يمكن الوصول إلى عتبة الحد األدنى للدخل م

 .الطلب

 

 .يطراً تغيير على معدالت حساب الدخل في كل سنة :مالحظة

أفراد  منبنسبة النصف لكل فرد  قيمة الشيك اإلجتماعي تزيدوص، فإن . على وجه الخصعدد أفراد األسرة طبعاً معيتم زيادة شرط الدخل 

 11.344.3سنة يجب الوصول إلى القيمة  13مع طفل عمره أكثر من  الزوج من أجل لم شمل ى سبيل المثال. علالمراد لم شملهاألسرة 

 .2413( يورو وفقاً لحسابات عام 2.343.41+  2.343.41+  1.434.44يورو أي بمعنى آخر )

من أفراد العائلة الحاصلين على الحماية الشخصية ثنين أو أكثر سنة، أو ا 13عن لجمع شمل اثنين أو أكثر من األطفال الذين تقل أعمارهم 

 .واحد فقط بشرط أن ال يقل قيمته عن ضعف قيمة الشيك اإلجتماعي السنويدخل  سيتم إعتماد

 

 على سبيل المثال: لبات.يشار هنا إلى الوثائق المطلوب تقديمها للتصريح بتوافر الدخل المطلوب وذلك حسب التعليمات المرفقة مع الط

 

ومستند آخر راتب ، باإلضافة إلى تصريح خطي من قبل صاحب  ،األخير السنوي ائبالضر صريحتتقديم  العمال اإلعتياديينيجب على  -

 والذي لم يحصل بعد على تصريح ، ذ  سنةعلى األقل من ح فيه إستمرارية العمل التي بدأ به العاملوالذي يوض( S3 )نموذج العمل

 في هذه الحالة يتم اإلشارة على الدخل المفترض السنوي للعامل. الضرائب

 INPSعقد العمل المسجل لدى يجب تقديم تصريح الضرائب السنوي األخير وإن تعذر ذلك ،  تقديم العمال المنزليين )الخدم(يجب على  -

تصريح خطي من قبل إلى  ، باإلضافةن تاريخ بداية عقد العمل من ابتداًء معن األشهر السابقة وذلك  INPS الضرائب المسددة مع فواتير، 

  والذي يوضح فيه استمرارية العمل.صاحب العمل 

( في حال تم إطالق المشروع الخاص على األقل أكثر من سنة واحدة) الطلب الوحيد مع وصل التقديمتقديم  مال المستقلينالعيجب على  -

من سنة  في حال تم إطالق المشروع الخاص أقلرة العمل بأكمله )لمحاسب التجاري لطول فترة العملالحسابي المعمول من قبل ا أو التقرير

 واحدة(.

 

التي تربطهم صلة قرابة مع مواطنين إيطاليين ، أو من مواطني اإلتحاد األوروبي وثيقة الالمانع غير مطلوبة من الرعايا األجانب  مالحطة:

 )أيسلندا وليختنشتاين والنرويج(. مثل اإلقتصادية األوروبية المنطقة، أو من دولة تشكل جزء من 

 ال يطلب منه إثبات بيان دخل سنوي أو عقد سكن. ا  سياسي ا  الجئ مقدم الطلب نإذا كا

 

 

 ؟له فراد العائلة يستطيع طلب تأشيرة الدخولأ بي الموجود في ايطاليا، الى منجناأل. 54

 

 سنة. 13 عن لذين ال يقل أعمارهماوا صلينفمنالغير   و الزوجةج أالزوإلى     ▪

في هذه شرط أن يسمح الزوج اآلخر على ذلك إن كان حياً ،  ،المولودين من والدين غير متزوجين قانونياً  والد القاصرينإلى األ   ▪

 عاماً عند لحظة تقديم الطلب من قبل أحد والديه. 13الحالة يجب على الولد القاصر أن ال يتجاوز سن 

 .التي تعيقهم عن ذلك عاماً والغير قادرين على تحمل مسؤولية أنفسهم بسبب حالتهم الصحية 13سن  إلى األوالد فوق   ▪

 أوالدهم  قدرة عدم حالعاماً في  11و إلى الوالدين البالغين فوق سن أ ، أوالد آخرين في البلد األمليس لديهم أي الذين  إلى الوالدين   ▪

  ة خطيرة موثقة.صحي السباب وأ عالتهمإ على خريناآل
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 باإللتحاق العائلي إذا كان مقدم الطلب متزوج فعلياً بزوج مقيم في إيطاليا. غير مسموح 

قبل الوالد تقديم طلب اإللتحاق من  وبالتالي يمكنالقاصر المقيم مع والده اآلخر نظامياً في إيطاليا ، باإللتحاق العائلي إلى والد الطفل يسمح 

 قبل الوالد اآلخر.من متطلبات الدخل والسكن خر نيابة عن الطفل شرط استوفاء اآل

 

 

 ؟يتطلب من الوقت للحصول على وثيقة الالمانع الخاصة باإللتحاق العائلي. كم 56

 

 الطلب. تقديم من تاريخ  يوم 134 تسلم عادة وثيقة الالمانع الخاصة باإللتحاق العائلي خالل

أشهر من  1رونياً إلى مكاتب القنصلية بغرض إصدار تأشيرة الدخول الخاصة باإللتحاق العائلي وذلك خالل انع إلكتيتم إرسال وثيقة الالم

 تاريخ إصدارها.

 

 

 . التي هي المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول ألسباب عائلية؟52

 

تقديم طلب الحصول على الفيزا إلى السلطات قة الالمانع ببمجرد حصوله على وثييجب على الراعي األجنبي المقيم في خارج إيطاليا 

 مع الطلب يجب إرفاق كالً مما يلي: ،الوثيقة  صدور تاريخ أشهر من 1 لبلده األصلي وذلك خالل الدبلوماسية أو القنصلية التابعة

 وثيقة الالمانع. -

  ن تاريخ إنتهاء صالحية الفيزا.م تزيد ثالثة أشهر على األقل صالحية سفر ساري المفعول مع فترة جواز -

الوضع اإلقتصادي  ، الحالة الصحية أوللحالة العائليةالوثائق اإلدارية  باإلضافة إلى ،العالقة األسرية  التي تبينالحالة المدنية  مستندات -

 الغير الكافي للعائلة.

إصدار تقرير لفحص الحمض بة الدبلوماسية أو القنصلية صحة الوئائق المقدمة من قبل صاحب العالقة تقوم البعث حال وجود شكوك فيفي 

 ضرورية. قق من صحة المستندات التي تجدهاباإلضافة إلى التحالنووي على حساب األطراف المعنية 

 ترجمة وتصديق الوثائق المقدمة.لى السلطة القنصلية يجب ع -

على الوثائق العامة األجنبية )اتفاقية الهاي  التصديقبشأن إلغاء  اليامع إيط ثنائية أو دوليةتفاقات إانت هناك إذا كالتصديق غير مطلوب 

 "أبوستيل"(. 1414لعام 

  يوم من تاريخ طلب الحصول عليها. 34أو رفض التأشيرة خالل  يتم إصدار

بسبب  ربما ابط عائلية )فقط بسبب عدم وجود وثائق تثبت وجود رو كان مقدم الطلب الجئاً سياسياً ال يمكن تفسير رفض طلب التأشيرة إذا

 (.عدم حوزة العائلة على بعض المتطلبات
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 ؟اعليه يتم الحصول ؟ كيففرد من أفراد األسرة التالية. ما هي تأشيرة دخول ل58

 

الحاصل على وي األجنبي أفراد عائلة الراع فرد من ، من خالل إمكانيةتماسك األسرة لتعزيز التالية تأشيرة الدخول ألحد أفراد األسرةأتت 

 مباشرة مع إيطاليا بدخولو للدراسة أو ألسباب دينية، ، أعمل مستقل غير موسمي واحدة، أو  عمل بموجب عقد لمدة ال تقل عن سنةفيزا 

 الزوج.

 توفر السكن والدخل.حول  أعاله المشار إليها المتطلباتالمستوفي و( انظر أعاله)يمكن دخول فرد من أفراد األسرة فقط الممكن لم شمله 

 جراء إصدار تأشيرة الدخول الخاصة باإللتحاق العائلي.مشابه إلإصدار نوع تأشيرة الدخول هذه 

 interno.ithttps://nullaostalavoro. .التالي الموقع على (Tنموذج ال) بواسطةهجرة ال إلى مكتب الطلب إلكترونياً  يرسل

 

 . الخاصةوالوثائق  غرض تقديم الطلباإلستعانة بموكل خاص بفي هذه الحالة يجوز لمقدم الطلب الموجود في الخارج 

 ما يلي: الخاصة باإللتحاق العائلي الوثائق المرفقة باإلضافة إلىمكتب الهجرة الوحيد  يجب تقديم إلى

 

 نسخة عن مستند شخصي للموكل.• 

تأشيرة الدخول التابعة حصول على التقديم طلب ب بصفة قانونية في إيطالياالمواطن اإليطالي أو الراعي األجنبي المقيم  توكيل لصالح• 

 ومصدقة من القنصلية الدبلوماسية اإليطالية في الخارج.دخول مترجمة  حصل بالفعل على تأشيرة والذي ألحد أفراد األسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nullaostalavoro.interno.it/
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 قامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةإلا   -3
 

 

 قامـــــــــــــــــــــــةتصريح اإل   1.  3
 

 

 قامة؟. ما هو تصريح اإل59

 

 مختلفة. في الدولة االيطالية. وقد يكون لفتراتقامة لك باإل يسمح، والذي رئيس مركز الشرطة الرئيسي في منطقتك  هو تصريح صادر عن

 

 

 طلبه؟تى استطيع أن أ. اين وم34

 

إال  هفي التقديم علي التأخير، ال يسمح  بإعتباره أمراً إجبارياً  يطاليامن تاريخ دخولك الى إ خالل ثمانية أيام عمل طلب تصريح اإلقامة يجب

 في الحاالت القسرية.

يكفي إبالغ  أشهر، في هذه الحالة 3مدة ال تزيد عن إيطاليا بسبب الزيارة أو العمل الحر أو السياحة أو الدراسة ل دخول إلىحاالت التستثنى )

 (كان تواجدكمركز الشرطة عن م

في  إرسال الطلب الخاص المتوفر، وذلك ب مكاتب البريدالمعني عن طريق حصول على تصريح اإلقامة من قبل الشخص الطلبات  تقدم

 جميع مكاتب البريد والنقابات والبلديات.

 :أنواع وأسباب تصاريح اإلقامة

 إنتظار فرصة عمل. -

 إنتظار إستعادة الجنسية. -

 .)التجديد( السياسي اللجوء -

 .تحويل اإلقامة -

 عائلية. -

 العمل المستقل. -

 عمل اإلعتيادي.ال -

 خاصة.العمل في الحاالت ال -

 العمل الموسمي. -

 .البعثة -

 .نيةأسباب دي -

 إقامة مختارة. -

 .الجنسية )التجديد( لجوء عديمي -

 .(ل المدةتصريح الدراسة )طوي -

 التدريب المهني. -

 

 :االتفي حمباشرة إلى مركز الشرطة  تصريح اإلقامة طلبيجب تقديم 

 .حق اللجوء السياسي -

 .العالج الطبي -

 سابقات الرياضية.الم -

 .العدالة -

 القاصرين.تكامل  -

 .دعوة -

 سن القاصرال -
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 (14المادة ب عمالً  ال يمكن طرد األجنبي)في حالة  عائلية -

 إنسانية. -

 لجوء عديمي الجنسية. -

 .ر سابقاً لحاالت األخرى التي لم تذك، وفي جميع اعطلة العمل -

 

في ظرف مفتوح مع المستندات إلى مكتب البريد  من قبل المواطن األجنبي يجب أن تسلم بعد إمالء الطلبات الخاصة بتصريح اإلقامة 

 حسب نوع اإلقامة.المرفقة 

 

يجب  المعبئة إلكترونيا  النسخة الورقية ) بإمكان المواطن األجنبي الذهاب إلى البلدية أو إلى مركز خدمات إلكترونية، كبديل إلمالء الطلبات 

 إلى مكتب البريد(. تسليمها على أي حال

ألول تصريح إقامة إما طلبه في حال يجب على الراعي األجنبي من خارج اإلتحاد األوروبي الذهاب إلى مكتب الهجرة الخاص بالمحافظة 

 بدوره الطلب في ظرف مفتوح إلى مكتب البريد. مكتب الهجرة. يسلم بسبب العمل أو لإللتحاق العائلي

إلى إقامة عمل لدى مكتب الهجرة الوحيد ، أما تحويل تصريح اإلقامة من عمل موسمي إلى عمل  الدراسية تصريح اإلقامةيقدم طلب تحويل 

 ر وارد.إعتيادي غي

 

 

 من أجل الحصول على تصريح إقامة؟أقدمها ما هي الوثائق التي يجب أن  .31

 

 للحصول على تصريح اإلقامة يجب تقديم ما يلي:

 .نموذج الطلب -

 .مع تأشيرة الدخول، إذا لزم األمرالمفعول  ةساري جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى -

 نسخة عن جواز أو وثيقة السفر. -

 متطابقة وحديثة.ة شمسيصور  3 -

 .€ 13،12 إيصال نقدي بقيمة -

 .تصريح اإلقامة الخاصة بنوعوثائق المطلوبة ال -

 .حسب نوع اإلقامة 244€ و €  34رسوم تصريح اإلقامة والتي تترواح بين  -

توقيع الموظف،  ، ختم المكتب اأما النسخة األخرى يتم تسليمها باليد إليك والتي عليه جميع الوثائق.تقوم الشرطة بحفظ نسخة لديها عن 

 قامة.اإلتصريح  ، وتاريخ سحب يم الطلبتاريخ تقد

 

تسليم الراعي األجنبي لحظة إرساله الطلب لدى مكتب البريد إشعاراً يبين فيه الموعد والتاريخ للذهاب إلى مركز الشرطة يتم  :مالحظة

 .أخذ البصماتإلحضار الصور الشخصية ، ومن أجل 

 

 

 تقديم طلب تصريح اإلقامة؟ . كم يكلف35

 

 :هي صول على تصريح إقامةلحتكاليف ا

 € 13،12 لطلب التقديم بقيمةرسوم الكترونية  -

 أجور مكتب البريد إلرسال الطلب المؤمن.€  34 -

 تدفع في مكتب البريد. يورو ، رسوم إصدار اإلقامة بالشكل اإللكتروني 24.14 -

 (.الجدول)انظر  حسب نوعها € 544 إلى 84 من رسوم تصريح اإلقامة التي تتراوح  -
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 .تصريح اإلقامة فقدانأو   التكاليف مرة أخرى في حال ضياعتدفع 

دفع رسوم اإلقامة الجديدة وفقاً للفترة ، بما أن رسوم اإلقامة تتناسب مع فترة صالحية اإلقامة ، ففي حالة الضياع أو التلف يتم ومع ذلك 

 قامة الضائعة.المتبقية من صالحية اإل

 .في حال رفض تصريح اإلقامة سترداد أي من المبالغ المدفوعةااإلقامة ال يحق  تصريحفي حال رفض 

 .وزارة االقتصاد والمال إلىطلب التقدم ب بعدوذلك يورو(  24.14) فقط استرداد تكلفة اإلقامة اإللكترونية يحق

 

 يعفى من رسوم اإلقامة كل من: :مالحظة

 سنة 13ل من األطفال أق -

 من غير زواج قانوني.المولودين والزوج  اصرين بما في ذلكاألطفال الق -

 لحاملي إقامة الرعاية الطبية أي باألحرى الذين يأتوون إلى إيطاليا لتلقي العالج الطبي. -

 طالبي اللجوء السياسي أو الحماية الشخصية أو اإلنسانية بما في ذلك التجديد. -

 اماتهم سارية المفعول.مقدمي تحويل إق -

 مقدمي تحديث إقاماتهم. -

 .2444/ 34حسب المرسوم التشريعي رقم تحاد األوروبي المقيمين إلامواطني  عائالتأفراد  -

 

 

 

 . ما هي مدة تصريح اإلقامة؟33

 

 :، أو باألحرى تأشيرة الدخول نفس مدةاإلقامة الصادرة هي  تصريح مدة

 الحد األقصى سنتان. : اإلعتيادي بعقد دائم العمل -

 هي نفس مدة عالقة العمل أو على األكثر لسنة واحدة.: اإلعتيادي بعقد محدد المدة العمل -

 الحد األقصى سنتان.: العمل المستقل -

 .العمل( طبيعةبغض النظر عن ) أشهر 4الحد األقصى العمل الموسمي:  -

 قانونحسب ال) ة الضرائب التي دفعها العامل األجنبي إذا كانت أكثر من سنةفترعلى األقل، أو لكامل واحدة سنة إنتظار فرصة عمل:  -

 (.42/2412رقم 

 سنة واحدة.دراسة والتدريب: مدة أقصاها ال -

 لمدة سنتين.، أو على األقل  نفس مدة إقامة صاحب اإللتحاق العائلي :العائلية -

 اً.شهر 13العمل التطوعي: عادة سنة واحدة أو بحد أقصى  -

 .(14/2443 رقم )المرسوم التشريعي نفس مدة برامج البحوثالبحث العلمي:  -

 مدة أقصاها سنتان.: إلقامة المختارةا -

 

 

 قامة؟ستطيع تجديد تصريح اإل. كيف أ35

 

 اإلقامةانتهاء من  يوماً  14قبل  ، وذلك أسباب التجديد( حسبالشرطة، مركز تجديد تصريح اإلقامة )عن طريق مكتب البريد أو  يطلب

 .تقريباً 

الصالحية منتهية  أجنبي مع تصريح إقامةكغير قانوني وضعه يعتبر  ، وإنما المشار إليها سابقاً  المدة ف الشخص الذي ال يحترمال يخال

 يوماً من دون تقديم طلب التجديد. 14ألكثر من 

 

طية فيما يتعلق بتجديد تصريح اإلقامة وفقاً للقانون رقم تم إعتماد التصاريح الخ 2413 يونيو –حزيران  34إعتباراً من تاريخ  :مالحظة

133  /2411. 

في المدارس أو شهادات د هناك حاجة إلرفاق وثائق رسمية من قبل اإلدارات العامة مثل شهادات التسجيل ذلك التاريخ، لم يع ومنذ

 اإلمتحانات المنجزة ، أو الوثائق العائلية.
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 رة طلبه لإلقامة أو تجديدها؟حقوق األجنبي أثناء فت. ما هي 34

 

إستكمال اإلجراءات اإلدارية ، حتى  ه أو تجديده للإلقامةالراعي األجنبي على الشرعية الكاملة في العيش والعمل أثناء فترة طلب يحصل

 على شرط أن:

حالة التجديد يجب تقديم الطلب قبل الشخص المعني نفسه عند لحظة إبرام عقد اإلقامة ، أما في  دار إقامة العمل من قبليقدم طلب إص أ(

 إنتهاء صالحية اإلقامة أو ضمن فترة الستين يوماً بعد إنتهائه.

 .عن ذلك إصدار أو تجديد اإلقامة من المكتب المسؤولطلب وصل تقديم  ستالمإب( 

 فسها.للإلقامة نوإلغاء  أو ديدفقط في حالة عدم إصدار أو تج تظهر اآلثار المترتبة على هذه الحقوقج( 

، السكنية منتهية الصالحية، إجراء تغيير اإلقامةال الشخصية الهوية خدمة الصحة الوطنية، وتجديدالتسجيل في  أثناء اإلنتظار يحق وبالتالي

 ، الخ . رخصة القيادةعمل بفوائد الضمان االجتماعي، و والتمتع

 

 

 كم هي مدة التجديد؟. 36

 

 .وز مدة أول تصريح إقامةاالقامة لمدة زمنية التتجا يجدد تصريح

 

 ؟يمكن تجديـــــــــــــــــد تصريح اإلقامةي حالة ال. في أ32

 

شهر، او أكثر من نصف أ 1صلة تتجاوز لمدة متوا ال يمكن تجديد تصريح اإلقامة أو تمديده اذا قطعت إقامتك في ايطاليا وبقيت في الخارج

 (.ذلك و ما شابهة )مثل الخدمة العسكرية أمدة صالحية اإلقامة، بإستثناء بعض الحاالت الخاص

 . عليها القانون غياب المتطلبات التي ينص حال في رفض تجديد تصريح اإلقامة يمكن

عدم فتقار إلى سبل العيش أو ، واإلعدم التوقيع على عقد العمل اإلعتيادي  ييسية لرفض تجديد تصريح اإلقامة همن بين األسباب الرئ

 .إلى آخرهمنطقة شنغن،  من أحد بالد" دخولعدم عن "أو التبليغ ب، مناس سكن الحصول على

 

 

 . هل أستطيع تغيير إقامتي من أسباب دراسية إلى اقامة بسبب العمل؟38

 

 المستــــــقل.عتيادي أو ية المثبتة للعمل اإلالسنو قامة وضمن الحصصقبل نهاية فترة تصريح اإل،  نعم

 .   عمليم الوثائق التي تثبت وجود عقد وطبيعة الجب تقد، يفي حالة العمل اإلعتيادي   ▪

 . تقديم الوثائق المتعلقة بالعمل الذي ستقوم به والقدرة المالية الالزمة لممارسته يجب في حالة العمل المستقل      ▪

 

تسجيل راسة بإقاماتهم بغرض الد يطاليا، عند انتهاء تصريحلى شهادة الدكتوراه أو درجة الماجستير في إلحاصلين عبإمكان ا مالحظة:

 .اً شهر 12لمدة ال تتجاوز  ين يبحثون عن العملالذأنفسهم  في الئحة األشخاص 
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 ؟الدراسية تحويل تصريح اإلقامةلمن وجود حصص متاحة  يجب التحقق دائما  هل . 39

 

 من قبل: من السنة ، والمقدمة في أي وقت  طلبات التحويل ، وبالتالي يمكن إرسالتحقق وجود الحصصي معفاة من ، فه ال

 يطالية حتى بلوغهم سن الرشد.بصفة قانونية في األراضي اإل رعايا األجانب المقيمينال -

 .لدراسات العليافي ادبلوم  عملوا أو إيطاليا استكملوا دراساتهم فيالمواطنين األجانب الذين  -

 هي: طلب تحويل اإلقامة التي بموجبها يمكنمؤهالت ال

 (درجة 134 سنوات، 3) شهادة جامعية -

تمدة للحصول على درجة معدرجة  134شهادة جامعية أو ال معتمدة مندرجة  134، بما في ذلك  344/ ماجستير ) شهادة تخصصية -

 الماجستير(

 .(سنتان كحد أدنىدبلوم دراسات عليا ) -

 .سنوات( 3الفلسفة )الحد األدنى  في دكتوراه -

 .(درجة 14حد األدنى اجستير المستوى األول أو الثاني )الجامعة الم -

 (.درجة 14المدة سنة ، دبلوم ) أو تكميليةشهادة  -

 

 

 و غير محــــــــــــــــدد؟ـــــــــــــطيع تغييره الى إقامة عمــل لوقت محدد أاقامة لعمل موسمي ، هل استــــــتصريح  اذا كان لدي. 54

 

إلى إقامة عمل إعتيادي مؤقتة أو ريح اإلقامة للعمل الموسمي إيطاليا من أجل العمل الموسمي، يمكنك تحويل تص إلىنية للمرة الثا دخلتإذا 

 ضمن الحصص المتاحة. دائمة ، وذلك

 طلب تحويل اإلقامة أن تكون إقامة العمل الموسمية صالحة.تقديم  عندفمن الضروري 

 حصرياً عبر الموقع اإللكتروني لهجرةاإلى مكتب  إقامة العمل الموسميطلب تحويل  يجب على العامل األجنبي إرسال

https://nullaostalavoro.interno.it 

بسبب  يح اإلقامةعلى تصراستمارة الطلب للحصول إمالء لتوقيع عقد اإلقامة و يتم إعطاء موعد في مكتب الهجرةفي حالة توفر الحصص، 

 .اإلعتيادي لعملا

 

                                                                                                                    

 نشاطات أخرى؟ممارسة من أجل سباب عائلية . هل أستطيع إستخدام إقامة العمل اإلعتيادي أوالمستقل أو أل51

 

 حية اإلقامة.فترة صال وبدون تغيير او تصحيح طول، ـــــــــمنعـــــ

 عند تجديد إقامته الجديدة أن تتطابق مع نشاطه العملي.يطلب الراعي األجنبي  الحالةفي هذه 

 من األسباب التالية: ألحد العمله من األجنبي تصريح إقامة تمكنلدى يجب أن يكون  بشكل عام ، لعمل في إيطاليال

، عائالت صاحبي اإلقامة الدائمة من اإلتحاد األوروبي ، ، مساعدة الطفل، والرياضةالسياسي  الجنسية وطالبي اللجوء عديميو، بنيالت

ن ، العمل الفني، والعمل الحر، العمال الموسمي ، أسباب عائلية، العمل الموسمي، والعمل تحاد األوروبيمواطني اإلاإلقامات الدائمة لو

 .العمل عطلةدراسة، واألسباب اإلنسانية و، والبحث العلمي، والشخصية والمؤقتة، والحماية اللسنوات ، اإلقامة الدائمة الموسمي المتعدد ا

. رجال األعمال الحاصلين على إقامة طبية ، أو سياحية ، أو ألسباب دينية ، القاصرين من الشباب ، العمل في إيطالياهذا وبالتالي ال يحق 

 اإلندماج اإلجتماعي للمهاجرين موقع علىعمل التصاريح اإلقامة التي تمكن ئحة ال راجع لمزيد من التفاصيل

(http://www.integrazioni.migranti.gov.it.) 

 

 

 

 

 

 

 

https://nullaostalavoro.interno.it/
https://nullaostalavoro.interno.it/
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 رفضوا او الغوا اذن االقامة ؟ . ماذا أستطيع ان أفعل في حال رفض أو إلغاء تصريح اإلقامة55

 

مركز  ارية اإلقليمية( المسؤولة عن)المحكمة االد يوماً من تاريخ إصدار القرار لدى 14وذلك خالل  تستطيع الطعن في تقرير التقييم الثالث

 سباب العمل.، وذلك عندما يكون اإللغاء أو الرفض يتعلق بأالشرطة 

 .غيوماً من تاريخ التبلي 14تئناف أمام المحكمة اإلعتيادية خالل الس، فيمكنك ا سباب عائليةاما اذا تم الرفض أل

 

 

 قامة؟. ما هي حقوقي كمالك لتصريح إ53

 

 والحصول على البطاقة المهنية. تستطيع ان تسجل في مكتب التوظيف   ▪

 ان تسجل في النظام الصحي الوطني. تستطيع   ▪

 هيئة الوطنية للضمان االجتماعي( .)ال تستطيع وضع نفسك بشكل نظامي في "االنبس"   ▪

 )الهيئة الوطنية لإلصابات في العمل( . مي في "االينايل"تستطيع وضع نفسك بشكل نظا   ▪

 لدى البلدية التي تسكن فيها, تستطيع ان تطلب التسجيل المدني   ▪

 لألوالد القاصرين. تستطيع ان تطلب التسجيل في المدرسة   ▪

 أن تأسس جمعية.و تستطيع ان تشترك أ   ▪

 .تستطيع التسجيل في النقابات المهنية   ▪

 

 

 قامة؟ما هي واجباتي كمالك لتصريح إ. 55

 

 أي وثيقة شخصية أخرى في الحاالت التالية:و جواز سفرك أ معقامتك انت ملزم ان تظهر تصريح إ

 . الى الموظفين الحكوميين، اذا كنت بحاجة الى تصريح، او اذن، تسجيل الخ   ▪

 .  يورو 2444قدرها  ومخالفة ماليةلغاية سنة واحدة رفضت فستعاقب باالعتقال ذا ، إ منعندما يطلبه أحد مسؤولو األ   ▪

)من العمل او أي مصدر اخر بشكل  قد يطلب المسؤولون عن األمن العام معلومات وإثباتات عن دخلك المالي في حال وجود سبب ما

 تكفي لمعيشتك ومعيشة افراد عائلتك الذين يعيشون في ايطاليا.وإن كانت ،  قانوني(

 خالل الخمسة عشريوماً الالحقة. وذلك  ، سكنك المعتاد بأي تغيير في مكان بإبالغ مركز الشرطة المختصاأنت ملزم أيضاً 

 

 

 قامة ايضا ؟. إذا فقدت العمل، هل أفقد تصريح اإل54

 

 . أيام من تاريخ اإلقالة عن العمل 1مل تبليغ مركز الهجرة خالل صاحب العيجب على عندما يفقد االجنبي العمل،  ال:

 .وضعه اذا كان مسجالً  العامل في الئحة العمال او تعديل كز التوظيف يقوم بتسجيلمر

 .اء العمال الموسميين لفترة إجمالية ال تقل عن سنة واحدةقامة الباقية باستثنيبقى الراعي األجنبي مسجالً طوال فترة اإل

 

 

 ؟منتهي الصالحيةمة تصريح إقاب. ماذا يحدث إذا بقيت في إيطاليا بدون تصريح إقامة أو 56

 

 يورو. 14،444إلى  1،444جريمة ويعاقب عليها بغرامة من تعتبر 
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 إتفاقية اإلندماج اإلجتماعي 3.5

 

 

 ؟ي إتفاقية اإلندماج اإلجتماعيما ه .52

 

األجانب الذين تزيد أعمارهم  ية اإلندماج اإلجتماعي ، علىذ الالئحة المنظمة التفاقمع بدء نفا،  2412مارس  -آذار  14 إبتداًء من تاريخ

توقيع إتفاق عليهم يجب  ، سنة واحدة عن ال تقللمدة صدار تصريح إقامة إبطلب  ويتقدمون،  يدخلون إيطاليا ألول مرة الذين سنة 11عن 

 مع الدولة اإليطالية.

كما  ، تصريح اإلقامة الخاصة بهصالحية  فترة ضمنالتكامل  فيأهداف محددة  على تحقيقعهد األجنبي يتمن خالل توقيع هذه االتفاقية، 

 قاليم والسلطات المحلية.بالتعاون مع األ وذلك كل مبادرة مناسبةمن خالل تناول اإلندماج لألجانب دعم عملية ب أن الدولة تلتزم

 

 

 تفاق؟اإل من الذي يجب عليه التوقيع على .58

 

بطلب  يتقدمونيدخلون إيطاليا ألول مرة، و الذين سنة 11ين تزيد أعمارهم عن نب الذاألجاإهتمامها في  إتفاقية اإلندماج اإلجتماعي تصب

 اإلقامة لمدة ال تقل عن سنة واحدة. تصريحإلصدار 

يمارسون  الوالدين أو األشخاص الذين اإلتفاقفي هذه الحالة يوقع  سنة ، 13و  11ويتراوح عمره ما بين قاصر  الراعي األجنبي إذا كان

 .يطاليةبصفة قانونية في األراضي اإل المقيمينو السلطة األبوية

 

 

 تفاق؟على اإل يوقعالذين ال ينبغي أن من . 59

 

  .والثقافة للغةعلى تعلم اخطيرة  تحد بشدة التيوعاقات إالرعايا األجانب المتضررين من أمراض أو أ( 

 الصحة الوطنية. معأو من قبل طبيب ذات صلة  الصحية العامة مصدقة بتقرير رسمي مرفقالصادرة عن الشهادات ال شرط أن تكون

بصيغته المعدلة، و 1433 مايو عام –أيار  3 الصادر بتاريخ  133رقم  قانونالمن  2بموجب المادة  بذويهم ينمصحوب غيرال اصرينالقب( 

 من قانون الهجرة. 32حسب المادة  لمشروع اإلندماج اإلجتماعي والمدني ، وفقاً  الموصى عليهم

 . الهجرة من قانون 13المشار إليها في المادة  ، لخطيرةا والعنفأ، ستغالليا اإلضحاج( 

 

 

 ؟أين يتم التوقيع على اإلتفاق. 44

 

 ه، أو في مقر الشرطة في حالة دخوللإللتحاق العائلي جنبي للعمل أواألمواطن حال دخول ال، في الوحيد في المحافظة لهجرة لدى مركز ا

 ألسباب أخرى.

 .قيع على اإلتفاق إذا كانت مدة اإلقامة ال تقل عن سنة واحدةيتم التو

يوقع على اإلتفاق المحافظ أو لى األجنبي في اللغة التي يرغبها. بالنسبة للدولة إ، تعطى نسخة عن اإلتفاق بعد التوقيع عليه  يتم عمل نسختين

 من ينوب عنه.

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 ؟األجنبي األولية التي تعطى للراعيعدد النقاط ما هي . 41

 

 نقطة أولية. 11يتم تسجيل  بتوقيع هذه االتفاقية

، تقام هذه ياة في إيطاليا عن الح الثقافة العامةالتربية المدنية و حول تجريبيةال مجانيةالدورة ال إلى بعد حضوره 11 يتم تأكيد هذه النقط

 . الدورات لدى مراكز الهجرة الوحيدة

 .(اللغة اإليطاليةفي مثل دورات مجانية " )إلندماج اإلجتماعيمبادرات لدعم عملية ات عن "معلوما باإلضافة إلى ذلك يتم إعطاء

 .11الرصيد النقط المسجلة  نقطة من 11إلى خسارة سيؤدي طبعاً لحضور ا عدم

 

 

 ؟ها وفي أي فترةالتي يتعين تحقيق نقطعدد ال . كم45

 

 . نقطة 34على األجنبي ي يجب أن يحصل الراعأنه في غضون عامين  على ينص االتفاق

، في إيطاليا( اللغة اإليطالية والثقافة المدنية والحياة المدنية مثل  معينة ) إكتساب مهاراتمن خالل  هذه النقط فقط الحصول علىيتم 

 ، مثل: مهام معينةإلى القيام ب باإلضافة

 .اإليطاليةفي اللغة دورات  -

 .التدريب المهني -

 العلمية. المؤهالت -

 البلد األم.ورات تدريبية أيضا في د -

 .سرةنية واختيار طبيب األالتسجيل في الخدمة الصحية الوط -

 وثيقة قرض عقاري لشراء عقار سكني. أوإبرام عقد إيجار سكني  -

 قتصادية، وما إلى ذلك.إتنفيذ أنشطة مشاريع  -

 . لنقاطسمح بكسب اشطة التي تاألن عنالجدول للحصول على قائمة كاملة انظر 

 

 

 ؟النقط المكتسبةهل يمكن خسارة . 43

 

 في الحاالت التالية: يتم خسارة النقط المكتسبة

 .األحكام الجنائيةإدانة أ( 

 .األمنية الشخصية بخصوص التدابيرئية حتى لو لم تكن نهاتدابير ب( تطبيق 

 اإلدارية والضريبية. موريتعلق باألفيما €  14444عن  ال تقلغرامات ج( فرض 

 .خسارة النقطجميع الحاالت التي تؤدي إلى  فيللحصول على قائمة  الجدولانظر 

 

 

 تفاق؟ن اإليتم التحقق م متى . 45

 

 . إلتفاق قبل شهر من إنتهاء مدتهيتم التحقق من ا

 مع المواطن األجنبي. والتي بدورها تقوم بالتواصلتتم عملية التحقق من قبل مركز الهجرة 

مركز  تبليغ من تاريخ يوماً  11 خالل إحضار الوثائق الالزمة للحصول على اإلعتراف بالنقط المكتسبة وذلك دئذعن يجب على األجنبي

 .كحد أدنى A2مستوى  حتىيطالية اإل تعلم اللغةوتلك المتعلقة ب اصرينتعليم األطفال الق إلزام شهادة من الوثائق الالزمة ،الهجرة 

باإلضافة إلى ،  للتحقق من معرفته للغة اإليطاليةاألجنبي إلى فحص إختبار مجاني  الراعي ، يخضع الزمةفي حالة عدم وجود الوثائق ال

 .مركز الهجرة الوحيدتبار من قبل يتم تنظيم هذا االخ. في إيطاليا جتماعيةالثقافة المدنية والحياة اإل
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 ن تحقيق شهادة؟؟ كما يمكA2ما هو المقصود من معرفة اللغة اإليطالية على المستوى  .44

 

للغة جادة ااألوروبي المرجعي الموحد إل طاراإل حسب A2المستوى  اإلندماج اإلجتماعي هوتفاق إطلوبة لتنفيذ الحد األدنى من الكفاءة الم

 .المجلس األوروبيها التي وافق علي

 A2 - حولعلومات التواصل في النشاطات التي تتطلب تبادل بسيط ومباشر للم من أجل ى األساسي من المعرفة اللغويةهو المستو 

 .به جوانب حياته والبيئة المحيطةتتناول عبارات بسيطة القدرة على وصف المسائل المألوفة والروتينية و

 في عدة طرق: A2مستوى لليطالية اإل معرفة اللغةتحقق من يمكن ال

من قبل وزارة الشؤون  فيهنمعترف ال األربعةمن الجهات المانحة للشهادات  الصادرة عن واحدة A2 في اللغة اإليطالية المستوى شهادة -

ة سينا ، جامعة روما تريه ، ، جامعة األجانب لمدين بيروجيا لمدينةجانب األجامعة البحوث )جامعة والخارجية ووزارة التربية والتعليم، 

 جمعية دانتي أليغيري(

 مثل شهادة المرحلة اإلعدادية ، بكالوريا الشهادة الثانوية ، أو الشهادة الجامعية(.يطاليا )إفي  علمية مؤهالت الحصول على -

 .اه أو درجة الماجستيرادة الدكتورشه أو، ياً معترف بها قانونال اإليطالية حضور دورة دراسية في إحدى الجامعات ثباتإ -

والذي في نهاية الدورة يعطي شهادة مصادقة على المعرفة (، CTPمركز إقليمي دائم )من قبل شهادة حضور دورة في اللغة اإليطالية  -

 كحد أدنى حسب اإلطار المرجعي األوروبي المشترك. A2بالمستوى في اللغة اإليطالية 

 ادة معرفة في اللغة اإليطالية ، يجب عليه إجتياز إمتحان في اللغة اإليطالية.حال عدم حصول الراعي األجنبي على شهفي 

 

 

 ؟CTP هي مراكز الـما . 46

 

هي المؤسسات العامة، التي تعمل جنبا إلى جنب مع معلمي المدارس في  - CTP -هي المراكز اإلقليمية الدائمة للتعليم والتدريب للبالغين 

 قديم األنشطة الثقافية والتعليم والتدريب للبالغين.ت من الخبراء والتعاون الخارجي من أجل تيامع شخص ، حسب الحاجةالدولة 

 بشأن حقوق وواجبات المواطنين. باإلضافة إلى تعليم اللغة اإليطالية عناصر التربية المدنية المرتبطة( CTP) وتشمل دورات

 . عاماً  13ن أتموا سن رعايا األجانب الذيجميع ال CTPويمكن أن االنخراط في مسار 

 في نهاية الدورة يمكنك الحصول على شهادة معرفة اللغة اإليطالية.

 مجانية.هي  CTPالدورات التي تنظمها 

 

 ؟إلندماج اإلجتماعيتفاق اإ. كيف يتم التحقق من 42

 

 مع إحدى القرارات التالية:يتم التحقق من إكتساب النقط النهائية 

في  جتماعيةلغة اإليطالية ومعرفة الثقافة المدنية والحياة اإلالفي  A2 باإلضافة إلى الحصول على مستوى نقطة مكتسبة 34أكثر من أ( 

 . إنهاء اإلتفاق لتحقيق الذاتإيطاليا: 

 محددة.نشطة ثقافية وتعليمية خاصة بأجوائز وصلت عدد النقط أو تجاوزت األربعين نقطة يتم منح إذا 

والثقافة المدنية والحياة اإليطالية،  التحدث باللغة م تتحقق مستويات المعرفة منل باألحرى )أونقطة  34 و تحت 4عدد النقط أكبر من ب( 

من  قبل شهر ، من بعدها يتم التحقق مرة أخرى شروطآخر وبنفس ال لمدة عامفي هذه الحالة يعلن تمديد اإلتفاق ،  في إيطاليا( جتماعيةاإل

السلطة  شأنها أن تنظر ، والتي منة المرغوبة يقضي المحافظ بقرار جزئية األداء الحصول على النتيجتم ذا لم يسنة التمديد. إانتهاء 

 .هجرةها التقديري على الفي اعتماد المختصة

 

 

 

 

 

 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/allegati/griglia_pel.pdf
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األجانب  طردبالتالي إلغاء تصريح اإلقامة أو رفض تجديد، ويتبعه ، يعتبر خرق لإلتفاقأو أقل من الصفر،  عدد النقط المكتسبة تساويج( 

 تقديرية.المراعاة اعتماد الهجرة ألسباب معينة يجب عليه  رد األجنبيفي حال عدم طمن البالد. 

نقطة  11يتم إنقاص  في الدورة التدريبية والمعلومات المدنية، والمضي قدماً الراعي األجنبي عدم مشاركة عند تأكد مركز الهجرة من 

 مباشرة من العدد الكلي للنقط.

 .يحدد خسارة تامة للنقط وبالتالي خرق اإلتفاقإلمتثال بالتعليم اإللزامي لألطفال أما عدم ا

 

 

 ؟انباألج من إتفاق اإلندماج اإلجتماعي للرعاياالذي يستثنى أمرهم من التحقق  نم. 48

 

 ن أنواع تصاريح اإلقامة التالية:على إتفاق اإلندماج اإلجتماعي ، ولكنه عند التحقق من أمرهم وجد واحد مرعايا األجانب الذين وقعوا ال

 ة،يألسباب إنسانية، ألسباب عائلالحماية ، لشخصية، الحماية االسياسي اللجوءصاحبي ، السياسي  تصريح إقامة للحصول على اللجوء

 .اإلقامة الدائمة

كل وجود مشا حال فيخصوصاً ، ي ألجنبا الراعي بناء على طلبوذلك تمديدها يمكن أو  ةكون مرحليتقد على أي حال تفاق فعالية اإل 

 للدراسة في الخارج. أو ، دورات تدريبية وحضورأ، سباب عملية أو أل ،عائلية أسباب جدية أو صحية خطيرة، 

 

 

 اإلقـــــــــــامـــــــــة الدائــــــــــمــــة     3.3

  
 ؟. ماهي اإلقامة الدائمة46

 في ايطاليا.هي وثيقة تسمح لك باالقامة لمدة غير محددة 

 

 

 ؟ اإلقامة الدائمةماهي الشروط الالزمة للحصول على . 14

 

 اذا: تستطيع الحصول على اإلقامة الدائمة

إمكانية دخل سنوي باإلضافة إلى إثبات ،  ةصالح قامةولديك إسنوات   1لمده التقل عن يطاليا بشكل قانوني اذا كنت اجنبياً مقيم في إ   ▪

 (. 2413يورو بالنسبة لعام  1.434.44إلجتماعي السنوي ) أي ما يعادل ال تقل عن قيمة الشيك ا

 تحاد االوروبي ومقيم في إيطاليا.حدى دول االيش مع مواطن ايطالي او مواطن من إاذا كنت اجنبياً متزوجاً او ابن قاصر او والد يع   ▪

وج واألطفال الزمثل لمذكورة أعاله ألحد أفراد األسرة )لشروط المقيمين الحائزين على امن قبل  الدائمةتصريح اإلقامة يتم طلب      ▪

في  ين ليس لديهم الدعم األسريتوفير احتياجاتهم األساسية للحياة، واآلباء المعالين الذالمعتمدين على أهلهم ل ألطفال الكبار، اقاصرينال

تطلبات الحد األدنى القانوني للوحدات السكنية العامة اإلقليمية أو المناسب الذي يلبي م لسكنلة تحتاج إلى إثبات توافر ابلدهم(. في هذه الحا

 تضع شروطها الصحية المنظمة الصحية المحلية للمنطقة.التي 

 

 

 ؟ستطيع طلب اإلقامة الدائمةأين أ. 13

 

  .الخاصة اإلستمارةإمالء عن طريق  مراكز البريدتستطيع طلبها لدى 

 أحد الوالدين. باإلضافة إلى إمكانية طلب اإلقامة الدائمة لدى البلدية أو المنظمات الذين يوفرون هذه الخدمة. مرافقة الطفل القاصر معيجب 

 

 

 

 

 

 

http://www.poste.it/azienda/ufficipostali/eli2/soggiorno/guida/index.shtml
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 . ما هي تكلفة الحصول على تصريح اإلقامة الدائمة؟49

 

 ، باإلضافة إلى الرسوم األخرى:€  244،44 حوالي  2412يناير   –كانون الثاني  34إبتداًء من تاريخ اإلقامة الدائمة وذلك تقدر تكلفة 

 يورو. 13.12الطابع المالي ذات القيمة  -

 € 34 رسوم تكاليف بريدية إلرسال الظرف بالبريد المسجل -

 لكتروني.اإل اهإلصدار تصريح إقامة في شكل€  24،14 مبلغ يتم دفع -

 

 

 ؟ إلقامة الدائمةاهي مدة  . ما64
 ليس لها مدة محددة.تصريح اإلقامة الدائمة 

 1كل  تجديدها، ومع ذلك يجب مثالً  كوثيقة هاكوثيقة من وثائق الهوية الشخصية. إذا كنت ترغب في استخدام أيضاً  صالح هذا التصريح هو

 سنوات.

 

 

 ؟ اإلقامة الدائمةعلى ما هي الوثائق المطلوبة للحصول . 61

 

 الخاص المتوافر لدى مراكز البريد والذي تشير فيه إلى كل من:النموذج  يجب إمالء

 كاملة.الالمعلومات الشخصية      ▪

 .سنوات 1تصريح عن اماكن االقامة في اخر      ▪

 . )مع تحديد المبلغ(والتي تحتوي أيضاً على مرتب اإلعاقة  مصادر الدخل     ▪

 . A2ادة تجاوز إختبار في اللغة اإليطالية المستوى شه   ▪

 وثيقة إستضافة أو عقد السكن أو مكان اإلقامة.   ▪

 خصية مماثلة.ش  صور  3   ▪

 تصريح اإلقامة ونسخة عنه.     ▪

 جواز السفر ونسخة عنه.     ▪

 لرمز المالي.صورة عن ا     ▪

 (.ائة ذمة من المحكمة ) ال حكم عليهوثيقة بر     ▪

 صورة عن اخر تصريح للدخل السنوي.    ▪

 عن الوضع العائلي أو تصريح شخصي. وثيقة     ▪

 طابع مالي واحد.   ▪

 

 :إلى  باالضافــــــــــــة
 :اذا كنت عامال  

 مع صورة عن هويته الشخصية( والذي يوضح فيه إستمرارية عالقة العمل.تصريح من رب العمل )   ▪

 ثالث رواتب. خرآصورة عن مستندات    ▪

 صورة عن وثائق التوظيف.   ▪

 (   الخدم - " )للعاملين مع العائالتINPS" صورة عن وصل دفع ضرائب   ▪

 تصريح عن الدخل السنوي.   ▪

 اذا كنت عامال  مستقــــــــــــــــــال :

 المهنيين، باإلضافة إلى األصلية.جداول صورة عن وثيقة التسجيل في غرفة التجارة، الصناعة، والحرف اليدوية، او    ▪

 قم السجل التجاري "بارتيتا ايفا" باإلضافة إلى األصلية.صورة عن ر   ▪
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 ؟ اإلقامة الدائمةراد عائلتي على المطلوبة لكي يحصل فرد من أفما هي الوثائق . 65

 

 :ما يلي يجب ان تقدم لكل فرد من العائلة، باالضافة الى الوثائق اعاله، الوثائق التي تثبت

 القريب.صورة عن تصريح إقامة   ▪

 تخصصة في المنطقة.وصحية صادرة عن الوحدة الصحية المحلية الم – موثق بوثيقة صالحية السكن امكانية سكن مناسب،   ▪

 صورة عن الدخل السنوي الشخصي ، وأيضاً عن الزوج الحاصل على اإلقامة الدائمة.   ▪

 

 

 ؟الدائمةالية للحصول على تصريح اإلقامة اللغة االيط المطلوب في مستوىهو ال. ما 63

 

 اللغة االيطالية.  إثبات معرفته فيجنبي للحصول على اإلقامة الدائمة يجب على األ 2414ديسمبر  -كانون الثاني  4 ابتداًء من تاريخ 

جادة طار األوروبي المرجعي الموحد إلاإل سبح A2مستوى ال اإلقامة الدائمة هولمطلوبة للحصول على تصريح الحد األدنى من الكفاءة ا

 . يوروباألمجلس الالتي وافق عليها واللغة 

ائل المس حولتبادل بسيط ومباشر للمعلومات التواصل في النشاطات التي تتطلب  من أجلى األساسي من المعرفة اللغوية بل هو المستو

 .به ته والبيئة المحيطةبعبارات بسيطة جوانب حياقدرة الوصف المألوفة والروتينية و

 في عدة طرق: A2مستوى لليطالية معرفة اللغة اإلتحقق من يمكن ال

من قبل وزارة الشؤون  فيهنمعترف ال األربعةمن الجهات المانحة للشهادات  الصادرة عن واحدة A2 في اللغة اإليطالية المستوى شهادة -

، جامعة األجانب لمدينة سينا ، جامعة روما تريه ،  بيروجيا لمدينةجانب األامعة جالبحوث )جامعة والخارجية ووزارة التربية والتعليم، 

 جمعية دانتي أليغيري(

 مثل شهادة المرحلة اإلعدادية ، بكالوريا الشهادة الثانوية ، أو الشهادة الجامعية(.يطاليا )إفي  علمية مؤهالت الحصول على -

 .ادة الدكتوراه أو درجة الماجستيرشه أو، ياً معترف بها قانونال اإليطالية حضور دورة دراسية في إحدى الجامعات ثباتإ -

والذي في نهاية الدورة يعطي شهادة مصادقة على المعرفة (، CTPمركز إقليمي دائم )شهادة حضور دورة في اللغة اإليطالية من قبل  -

 بي المشترك.كحد أدنى حسب اإلطار المرجعي األورو A2في اللغة اإليطالية بالمستوى 

 حسب النقط المكتسبة في إتفاقية اإلندماج اإلجتماعي. A2مستوى ال كحد أدنىرفة باللغة اإليطالية التعرف على مستوى المع -

شركة، أستاذ جامعي، أو موظف في  مديرتنفيذ األنشطة التالية: من أجل الهجرة من قانون  24وثيقة دخول إلى إيطاليا حسب المادة  -

 .في أو موظف في الصحافةمترجم ، صح

 .A2مستوى ال ياللغة االيطالية ف وذلك بإجتياز فحص -

 

 ، كيف يمكنني إثبات مهاراتي اللغوية؟تثبت ذلك شهادة  بحوزتي اإليطالية، ولكن ليس أجيد اللغةأنا . 65

 

 مراكز من الضروري إجراء اختبار في،  ةعلى تصريح اإلقامة الدائمحصول من أجل ال االيطالية لمعرفة اللغةفي حالة عدم وجود شهادة 

CTP. 

موقع ال المجاني عبر تسجيل الدخول رفة اللغة اإليطالية يجبمع ختبارإفي للمشاركة 

https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp  ،ريد إلكتروني صالحعنوان بالحصول على  لب بالضرورة طيت .

 .بأقرب مركز خدماتلبك، يمكنك االتصال للحصول على مساعدة في تقديم ط

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
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 اللغوية؟ كدون الحاجة إلثبات مهارات اإلقامة الدائمةالحصول على تصريح  كيمكنهل 

 .للغة اإليطاليةك بثبات معرفتإمطلوب  اإلقامة الدائمةالحصول على تصريح  من أجل 2414ديسمبر  -كانون الثاني   4 من بداية تاريخ ، ال

 بعض اإلستثناءات:عدا 

 عاماً  13ألطفال دون سن ا -

 مرافق الرعاية الصحية. بوثيقة منمصدقة يجب أن تكون القدرة على تعلم اللغات،  تعيقهم عن شخاص الذين يعانون من قيوداأل -

 

 

 ؟حصولي على اإلقامة الدائمة . ما هي حقوقي في حال64

 

 لك تضمن ، هذه اإلقامة خاصالقانوني ال هوضعبحوزتك على اإلقامة الدائمة في بلد له . ة الدائمة ليس له نهاية صالحيةتصريح اإلقام

 ، وهي: مفعولإقامة سارية ال الحاصلين علىتحاد األوروبي خارج اإلمن المزيد من الحقوق من تلك الممنوحة لرعايا الدول األخرى 

 تستطيع الدخول والخروج من ايطاليا بدون الحاجة الى تأشيرة الدخول "الفيزا"؛     ▪

قط . بالنسبة لممارسة أي عمل إعتيادي ال تستطيع ان تقوم باي عمل قانوني اال اذا كان ممنوعاً لالجانب او مسموح له لاليطاليين ف   ▪

 .يطلب توقيع عقد عمل من أجل اإلقامة

 ا في ذلك اإلبن القاصر المضاف إلى إقامة والده(.لك الحق بالمساعدة االقتصادية للمعاقين )بم   ▪

 تستفيد من المساعدة المالية لألمومة.   ▪

سنوات على األقل في  14لمدة بشـــــــــــكل قانوني ومســـتمر  اعدة اإلجتماعية ، إذا كنت مقيمالمس راتب  على تستطيع الحصول   ▪

 ضي اإليطالية.األرا

 .باإلقامة الدائمة وروبي الذين يطبقون القانون المتعلقإلتحاد األفي دول ا تعمل وتدرس من دون طلب )الفيزا(ن تستطيع أ  ▪

 :طردك فقط في حالة يمكن

 .النظام العام أو األمن القومي وكذلك في مكافحة اإلرهاب الدوليب تتعلق ألسباب خطيرة -

 .بحقك الوقاية الشخصية تدابير بيقتطفي حال  -

 

 

 ؟ . هل يمكن أن يرفضوا أو يلغوا لي اإلقامة الدائمة66

 

يضاً الجرائم ، وأمن قانون العقوبات 334حدى الجرائم المقررة في الفقرة اإلقامة الدائمة اذا ثبت ان الشخص المعني مدان في إيمكن رفض 

غير نهائية( وبسببها لم يتم طلب إعادة التأهيل ، يمكن رفض اإلقامة ى لو كانت )حت . في حال وجود إدانة 331المتعمدة ، في الفقرة غير 

للحصول على المطلوبة  الخمس سنوات اإلقامةخالل  شهر متواصلةأ 14اشهرأو  1الدائمة اذا غادرت ايطاليا لمدة متواصلة تزيد عن 

 .رفضها ألسباب أمن الدولةيمكن كذلك اإلقامة الدائمة ، 

من  اعادة التأهيل يمكن الحصول عليهنهائية ، في حال إتمام إ دانة، حتى لو كانت إدانة غيرها في حال اإللغاءم الشرطه إيقرر رئيس قس

 جديد. 

 .أو ألسباب أمن الدولة شهراً  12روبي لمده تزيد على يمكن الغائها في حال مغادرتك بالد اإلتحاد األو

في البلد وعدم  باإلضافة إلى العالقات العائلية واإلجتماعية،  قامته في البلدعمر الشخص، ومدة إيؤخذ بعين اإلعتبار عند إتخاذ قرار اإللغاء 

       . األم توفرها في بلده

 

 

 ؟ استطيع أن أفعل في حال تم رفض أو إلغاء اإلقامة الدائمةماذا . 62

 

 محافظة(.دارية في الطعن وعملية إستئناف الى "التار" )المحكمة اإل تستطيع ان تقدم
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 ؟بأي تصريح إقامة أستطيع البقاء في إيطاليا ،إذا كنت حاصل على إقامة دائمة صادرة من دولة عضو آخر في اإلتحاد األوروبي . 68

 

زيد لمدة ت فيها إيطاليا دون تأشيرة والبقاء ك الدخول إلىيمكن األوروبي تحادخرى من دول اإلأدولة  من إقامة دائمةعلى  إذا كنت حاصالً 

 من أجل: ثالثة أشهر، عن

 .نصوص عليها في التشريعات الوطنيةللشروط األخرى الم وفقاً  إعتيادي أو مستقلأو عمل نشاط إجراء  -

 ممارسة تدريب مهني. أو متابعة برامج دراسية -

من قبل القانون لإلعفاء من األقل ضعفي الحد األدنى المطلوب  ارد االقتصاديةالبقاء ألي غرض آخر، شريطة أن يثبت توافر المو -

 €(. 3144المشاركة في اإلنفاق على الرعاية الصحية والتأمين الصحي )حوالي 

للعمل والحصول على  ، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح للبقاء في إيطاليا إيطاليا إلىشهر من وصولك في غضون ثالثة أ

 .الالمانع للعمل

 ية.للهجرة بسبب العمل المراسيم الصادرة سنويا تضعهاء من الحصص الخاصة التي كجز يتم إصدار وثائق الالمانع

بلد  الحاصلين على نوع إقامة آخر صادرة عن، على غرار األجانب يكفي إبالغ رئيس الشرطة بتواجدك إلقامة لمدة أقل من ثالثة أشهر، ل

  تحاد األوروبي.آخر في اإل

 

 

هل يمكنني الدخول واإلقامة مع ، األوروبي  تحادرى من دول اإلأخدولة إقامة دائمة صادرة عن حاصل على تزوجة من أجنبي . أنا م69

 زوجي في إيطاليا؟

 

الدخول ، ومن ثم دون الحاجة إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة  إيطالياإلى  ه دخوليمكن قريب صاحب اإلقامة الدائمةنعم، حتى 

 .المرتبطة باإللتحاق العائلي قانونالجميع متطلبات  توافرشريطة ،  ة إذا كان مقيماً الحصول على تصريح إقامة ألسباب عائلي

 

 

 

 منطقــــــــة شنغن     5.  3
 

 ماهي منطقة شـــــــــــــــــــــــــنغن؟. 24

 

 .تضمن حرية تحرك مواطنيها في الدول األعضاءكة منطقة مشترهي 

جيكا، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، أيسلندا، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، )ألمانيا، النمسا، بل هي منطقة شنغن دول

 .(سبانيا، السويد، سويسرا والمجرإينيا، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، سلوف

 دت نظام تأشيرة موحد.ألغت منطقة شنغن المراقبة على الحدود المشتركة وأوج

 

 منطقة شنغن؟ التنقل فيت أي ظروف من الممكن . تح21

 

، يمكنك التحرك بحرية وقضاء فترة أقصاها ثالثة أشهر في واحدة من  في إيطاليا صالحين سفر وتصريح إقامةجواز  ولديك إذا كنت أجنبياً 

 .شهور 3قضاء فترة ليك العودة إلى إيطاليا بعد ع يجبو ،ك العملخالل هذا الوقت ال يمكنالبلدان المذكورة أعاله. 

 :في حال فقط يوماً  44لفترات أطول من لإلقامة  ، بالنسبةدان منطقة شنغن في بل التنقل واإلقامةيمكنك  إقامة دائمةإذا كنت تحمل 

 العمل اإلعتيادي والمستقل. -

 .يدراسة والتدريب المهنال -

 متطلبات معينة(. إثباتاإلقامة ) -

 

 فيفإنك بحاجة إلى جواز سفر لإلقامة  الخارج، وبالتالي فيللسفر  ةالتي تصدرها بلدية اإلقامة غير صالح الشخصية الهوية إن الحظة:م

  للطرد.اً معرض ، وإال ستكونن منطقة شنغ دول
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 ؟شنغن لسفــر الى دولة من دول منطقة: هل استطيع اتصريح اإلقامةأنا في انتظــــار تجـــديد . 25

 

   وإعادة الدخول إلى البالد بدون تأشيرة، ولكن يجب أن ال تشمل رحلة العبور بمغادرة، يسمح لك  تجديد تصريح اإلقامة حالة إذا كنت في

 إلى اتفاقات شنغن. تحتاج أيضا إلى إظهار الوثائق التالية: منضمةفي بلدان أخرى ( ترانزيت  – ) توقف

 .ر إلى الخارجواز السفر أو وثيقة صالحة للسفج -

 تصريح اإلقامة القديم أونسخة عنه. -

 .وصل طلب تجديد تصريح اإلقامة أو نسخة عنه -

 .عن بعضها البعضلو كانت مختلفة ، فقط الحدود الخارجية نقاط عبور من خالل خروج وإعادة الدخولالإذا يسمح 

 

 

 مة: هل أســـــــتطيع الســـــــــفر إلى دول منطقـــــة شـــنغن؟. أنا في انتظـــــــــــــــــار أول تصريح إقــــــــــــــا23

 

 من منطقة شنغن.  في دولة العودة إلى إيطاليا مروراً ، ال يمكنك الخروج وإذا كنت تنتظر الحصول على أول تصريح إقامة 

 الوثائق التالية: مع تقديم، بين بعضهامختلفة  حتى لو كانتعبور المراكز الحدودية، فقط من خالل الخروج وإعادة الدخول ممكنة إمكانية 

 معادلة.واز سفر أو وثيقة سفر ج -

 تأشيرة دخول تظهر سبب اإلقامة. -

 .وصل تقديم طلب الحصول على تصريح اإلقامة -

  ا  
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 العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل - 5

 

 يطالياإ العمــل في   1.  5

 
 عالقة العمل في إيطاليا ممكنة على ثالثة أنواع:

 عمل إعتيادي محدد أو غير محدد أو موسمي. -

 (مشروع)على سبيل المثال عقد  المشابه لإلعتياديالعمل  -

 لعمل المستقلا -

ة ونوعية العمل وعلى أي حال ميالذي يجب أن تكون متناسبة مع كوفي خدمة صاحب العمل،  الذي يحق للموظف لعمله مبلغالراتب هو ال

 حياة حرة وكريمة للعامل وعائلته. لضمان أن يكون كافي

التقيد ، والتي يجب ويتم تحديد الحد األدنى ألجور العمالة المدفوعة األجر وفقا لالتفاقات المفاوضة الجماعية )الوطنية واإلقليمية واإلقليمية(

 واإلحترام بها دائماً.

 لدخول واإلقامة.اطلب وثائق  لحظةيجب على صاحب العمل ضمان هذه المستويات في ، وتحقيقا لهذه الغاية

 .على صاحب العمل مقررة في إتفاقيات عقود العمل الجماعية والتي تطبق الجزء األكبر من الحماية في مجال العمل

 

 

 العمل اإلعتيادي      1. 1. 5

 

 ؟ . ما هو العــمل اإلعتيادي25

 

عقد ، من خالله يلتزم العامل بوضع قدراته المهنية تحت تصرف صاحب العمل ، وصاحب العمل يلتزم بتقديم الراتب هو عمل منظم في 

 . إلى العامل الشهري

 

 ؟العمــل اإلعتياديقامــــــــــــــة  ما هــو عقــد إ. 24

 

لتزام توافرالسكن للعامل واإل من صاحب العمل يضمنعامل. عقد إقامة العمل اإلعتيادي هو عقد ينظم عالقة العمل بين صاحب العمل وال

عقد اإلقامة ال يحل محل عقد العمل ولكن يجب إتمامه لغاية الى بلده االصلي ،  إلرجاعهفي حال طرده  بدفع مصاريف السفر للعامل 

  إصدار وتجديد تصريح إقامة العمل اإلعتيادي.

في حال طرد تكاليف اإلقامة والعودة إلى الوطن  ضمان نقل يتم من خالله جديد عمل عقديتم التوقيع على  عالقة عمل جديدةإلنشاء 

 إلى صاحب العمل الجديد.األجنبي 

 

الوحيد  هجرةال مركزقامة من قبل الطرفين في عقد اإل إبرام بالضرورة، يجب اإلعتيادي للعمل الدخول وللمرة األولى إلى إيطاليافي حالة 

 .العامل إلى إيطاليا من دخول أيام 3في غضون  وذلك

موضحان ، خارج مركز الهجرة الوحيد  مباشرة وبشكل مستقل عقد اإلقامةيستطيع الطرفان إبرام  إقامة عالقة عمل جديدةأما في حال  

اإللزامي  ح، التصريموحد الالف  نموذجالمنصوص عليها في ال وفقاً للفقرات إلى الوطن لترحيلفة اوتكل لسكنلتزامات المتعلقة بااإل  فيها

 للضمانات اإلجتماعية. INPS باإلضافة إلى إرسال العقد إلى جمعية ،الخدمي  للتعيين أو للعمل
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 ؟ـــــــــــــــــــدود التي يالقيها العامل اإلعتياديما هي الحــ. 26

 

ــــــلطة التســلسـلية وان يكون تحت مراقبــة صاحـــب العامــل التابــــــع يجب ان ينفذ طلبات صاحب العمل ، ويجب ان يتـــــبع الســــــ

 العمل ، والذي يقرر طريقة القيام بالعمل .

 

 ؟ يقوم به العامل اإلعتياديما هــو نوع العمل الذي يمكن ان . 22

 

ــب ان يقــوم بهــا العامل تعتبر ـــــة التي يجمختلفـــــــة . كل الواجبـــــات و النشــــــاطات العمليـــــــــــــيام  بالعمـــل طريقــــة القـ

 قرارها في عقـــد العمل ."مهام" ويتم إ

 

 العــــمل؟ . كم عدد ساعات دوام28

 

ى مســـتوذا نظــرنا الى عقـــود العمـــل الجماعيــــة ، على الــــــاعة أســـــبوعيا ، هذا إســــ 34ساعــــات الدوام الطبيعـــــــــية هي 

 يمكن القيـــام بســـاعات عمــل اضـــافية اذا كانت بشكل منـــظم. الوطــني او المحـــلي ، كما

سـاعة متواصـــلة ، في  23ســـاعة وفترة من الراحـــــــــة ال تقل عن  23ساعة متواصـــلة كل  11العامـــل له الحـــق باالســــــــتراحة 

 د ، أي كل سبعة ايام .اغلب الحاالت يوم االحــــــــ

 العطلة الســنوية يجب ان تكون لفترة التقل عن اربع اســـابيع مدفوعة وال يمكن العدول عنها او رفضها .  

 

 أين يكون مكـــان العمـــل؟. 29

 

دم التحــديد في حال عرفــــــــــــــين ، والمبرم  بين الط على العامــل ان يقــــوم بالعمــــــــل في المكان المقـرر في عقـــد العمــــــــــــل

 .هو موقع الشركة نفسها العمـــــــل يكون مكان

 تنظيميـة وانتاجيـــة . إذا كانـــــــــت هناك أسبـــــــاب ضرورية تقنيـــة ،  الآخـــــــــر إ العامــــــــــــل من مكــان إلى اليمكــــــــــن نقل

 

 ؟باإلضافة إلى القيام بعمله طلب من العامل التابـعماذا يمكن ان ي. 84

 

لعمــل ن ينفـــذ توصيــــــات صـاحب ايراعـــي النظــــام وأن وأان يكـــون جــاداً ودقيــقاً في عملـــه ، على العامل التابع يجـــب 

ن ال يقـــــــوم ر ســـرية ، وأخبـــــــااليقـــوم بنشــــــــــــر أوان تجـاه صــاحب العمـل ، ابطريقة منتظـــــــمة وجادة ومســــــــــــاعديه و

 بمنافسته .

 

 ما هي الحقــــــــــــوق المالية التي يتمتــــع بهــا العامـــــــل التابع؟. 81

 

 ـل الذي تقـــدمه( أو بالشراكة، حسب العمل )أي على العمســـاعات الدوام(  لوقـت )حسبـب اـب ، والذي يكــــون حسالحق بالراتــ  ▪

 في االرباح ورأس المال ، الخ . ، أي باالشتــــــــــــــراك

 في المكــافأة عند نهـــاية الخـــدمة .الحق   ▪

 التعويضات الخاصـــــة .  ▪

 

 ما هي الحقــــــــــــوق االســـــــاسية التي يتمتــــع بهــا العامـــــــل التابع؟. 85

 ة أسبوعية ، يومية ، عطل ، وصاية األمومة الخ(.لحق على الســـــــــالمة الجســـدية و الصحيـــة )راحـــا  ▪

 حرية التعبير وحماية الخصوصية و كرامة العمال ؛  ▪

 حق الدراسة للطالب العاملين.  ▪

 حماية النشـــاطات الثقافية ، الترفيهية و التضامنية .  ▪
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 ـــــــــوق النقــابية االســـــــاسية التي يتمتــــع بهــا العامـــــــل التابع؟ما هي الحقـــ. 83

 

 في تنظيم النقابـــات المهنيــة.الحرية   ▪

 حــق اإلضراب.  ▪

م بالنشــاطات النقـــابية ، كة للقيــاعال نات ، االســـــــــــتفادة من أمـــاكن الشـــــــــــــرة أخـــــــــــرى )الحــــق باإلحقـــوق نقابيــــ    ▪

 الخ(.

 

 ما هي النقــــــــــــابات المهنـــــــــية؟. 33

 

المهنيـــة أن النقـــابات  تستطيع هي جمعـــــيات للعمــــــــــال لحمــــاية حقـــــــوق من يعمــــل في مكـــان العمـــــل وفي المجتــــمع .

 توقيــع عــقود جماعــية يـتم تطبيــقها على جمـيع الفئــات التي يتـكلم عنــها العقـــد. بــها ول المســجــلين فيتمثـ

 

 ؟ما هو العمل لفترة غير محددة. 31

 

، في حــالة العـــــــامل  ينتهــي في حــالة وفاة العمل د فيهــا نهايــة محــــددة . عقد، منظــــــم في عقــد ال يوجـــ هــو عمــل إعتيادي

 طــرف صــاحب العمل. ــتقالة العــامل أو التســريح بسبب صريح وواضح مناتفــاق الطــرفين ، في حــالة اسـ

 

 ما هــو العمل لوقت محـــــــدد )له نهايـــة محـــددة(؟. 31

 

 أعمال المشاريع المحددة هــذه الفئــة حيز . يدخــــــل فيهــو عمــل تابع ، منظــــــم في عقــد يوجـــد له وقت محـــدد و نهايــة محــــددة 

 موضح في محتــــوياته ، وينتـــهي  وقتـــه مع انتهــــاء المشـــــــروع المحـدد . كما هو ،

 

 ما هــــــــــو العمــــــل الموســـمي ؟. 34

 

ت معينـة من السنــة )مثالً العمــل في المجــال الزراعي أو في المجــال هــو عمــل تابع لوقـت محــدد ويمـكن القــيام به فقــط في أوقـا

األجــانب مــن خــارج اإلتحاد األوروبي الفنــدقي( . بالرجــوع الى قانــون الهجــرة ، هنــاك شـــروط خاصـــة للعمـــال  –السيــاحي 

ايطاليا  ســبقية لمـن دخل مســبقاً الىل حصـص الدخـول الخاصــة ، حق األ)مثعمــل موسـمي اليطاليا لممارســة الراغبين بالدخــول الى إ

 .للســبب نفســه ، الخ(

  

 ن يكون عقد العمل لوقت محــــدد مكتـــــــــــــــــــوبا  ؟. هل يجب أ88

 

 .توباً أي شي في نهاية العقد بشكل مباشر أو غير مباشر ال يحمل أي معنى إذا لم يكن مك نعم، إضافة

  صاحب العمل بموجبها حدد فيها األسباب التي تحديد يجب أيضاً كما  .العمل إبتداءأيام من  1 إلى العامل خاللالعقد  عننسخة يجب أن تسلم 

 شروط  وإنتهاء تاريخ العمل.

 .في حال اإلستبدال وأ التنظيميةو أ يةواإلنتاجأالتقنية  سبب من األسباب أمام، يسمح لتعريف مصطلح نهاية عالقة العمل فقط  في الواقع 

القيام ، ويمكن ع العاملعقد العمل م بتحديدمرة األولى ات وللالشركإلى قدم إمكانية ( 42/2412 رقمسوق العمل ) تعديل صياغة قانونإن 

 توضيح السبب.تزام لاإلبذلك دون 

 .المتفق عليها أقل من المدة القصوى المدة كانت حتى إذا هديدال يمكن تمذي ، والشهراً  12لمدة تصل إلى  العقد األول ستمرييمكن أن 

 

 يوماً. 12ليس بالضرورة كتابة العقد إذا كانت عالقة العمل في في بعض األحيان ال تتجاوز  :مالحظة

. 

 برام عقـــــد العمـــــــــــــل؟. كيف يتــــم إ89

 :من معلومات يتم تسجيلها في السجل ، هذه المعلوماتلعمل عند لحظة التوظيف تصريح مكتوب يتضيجب أن يسلمك صاحب 

 المعلومات الكاملة عنك.   ▪
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 مكان العمل .   ▪

 تاريخ بدأ العمل.   ▪

 ل.مدة العم   ▪

 فترة التجربة إن وجدت.مدة    ▪

 التصنيف ، المستوى و التخصص.   ▪

 الراتب.   ▪

 مدة العطلة المدفوعة.   ▪

 ساعات الدوام.    ▪

 التنبيه في حال فض العقد.فترة    ▪

 

 ما هي المدة القصوى لعقد العمل المحدد؟. 94

 حرة . مدة العقد

 

 علي؟ يتم تفضيل العمال الحاصلين على عقد دائماذا كان عندي عقد بوقت محدد، هل . 91

 

مصـــنفين بنفــس هم مــال بعقــد دائــم و الع معاملتهـــم اقــل تفضيــالً عنالعمـال الموظــفين بعقــد لوقـت محــدد اليجــب ان تكــون 

. اذن لك الحــق في العطــلة، والهــدية في عيــد الميــالد او الراتــب الثــالث عشــر )والرابع وذلك حسب مبدأ عدم التمييز المســتوى

 ملــة تطبقهــا الشـركة على العمــال بعقــد دائــم.عشــــــــر اذا وجــــــــــد( ، والمكــافأة في نهــــاية الخــدمة، والحــق في أي معا

 

 ؟شارف على اإلنتهاء. هل يمكن تمديد عقد العمل لوقت محدد في حال 95

 

 :فقط نعم: رب العمل يستطيع تمديد العقد المؤقت، ولكن التمديد مسموح به

 مرة واحدة فقط .   ▪

 وباإلتفاق مع العامل.   ▪

 سنوات. 3لعقد الكاملة مدة ا سنين، ومع التمديد ال يجب أن تتجاوز 3ائية اقل من داذا كانت مدة العقد الب   ▪

 بنفس نوع العمل.   ▪

 اذا كانت هناك اسباب واقعية.   ▪

 

 لنفس رب العمل، هل هذا غير قانوني؟. انتهى عقد عملي المؤقت ، ولكنني ال زلت أعمل 93

 

 نتهاء العقد. ولكن في هذه الحالة تحق لك زيادة في الراتب ما يعادل:يمكن أن يتابع العامل نفس العمل حتى بعد إال، 

 ي حتى اليوم العاشر.لكل يوم تكميل % 24ـ حتى ال   ▪

 .لكل يوم زيادة % 34 ـحتى ال   ▪

 عقود األطول.بالنسبة لل يوماً  14إلى  34، ولمدة  أشهر 1أقل من بالنسبة للعقود لمدة  يوماً  34إلى  24من  العمل ممكنةية استمرار

 دائم . في حال الخروج عن هذا اإلطار يصبح عقد العمل عندئذ 

 

 هل يمكن تجديد عقد العمل لوقت محدد عنـــد نهايته؟. 43

 

 نعم، ولكن بهذه الشروط:

 أشهر. 1ا كانت مدة أول عقد حتى ايام على االقل اذ 14بعد   ▪

 شهر.أ 1ر من كثأ ول عقديوماً على االقل اذا كانت مدة أ 24بعد   ▪

وجود عملية تنظيمية معينة داخل بتخفيض الفترات من خالل ال مركزية ال اً وأيض أو من ينوب عنها ، – الوطنيةالجماعية يمكن للمفوضية 

 وغيرها(. لمشروع بحث، مرحلة إضافية التجارية النشاطاتمنتج جديد أو  إطالق مشروع ما أوالشركة )
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 التمديد؟ ما هو الفرق بين التجديد و. 94

 

ن رب العمل يوظف من جديد نفس تمديد، العقد القديم يتم تمديده أكثر من المدة المحددة التي تم اإلتفاق عليها في البداية ، أما التجديد فإفي ال

 العامل بعقد جديد لوقت محدد.

 

 

 عقدي الجديد صالح؟ يعتبر . هلالعقد مل لوقت محدد من دون مراعاة تاريخ إنتهاء صالحيةعقد العفي حال جدد لي رب العمل . 96

 

 دائم. يعتبر العقد الجديد ، عالهم يحترم رب العمل الوقت المذكور أنعـــم ،  اذا ل

 ـاأليام الخالل  قاضي العمل لدىاالستئناف  عمليةبينما تتم ،  بعد انتهاء العقد يوماً  124 البالغةدة المبطالن  إعتماد ستئنافمحكمة االنوي ت

 .حقةالال 134

 يتعين النظرفي هذه الحالة ، عقد العمل إلى دائم  نوع يلتحوباإلضافة إلى ، حال عدم مشروعية العقد في  التعويض عن األضراريتم 

 شهراً. 12ما بين قيمة مرتب شهرين ونصف حتى  التعويض بدل ، حيث يتراوح بالعاملاألضرار والخسائر التي لحقت جميع عن  الشامل

 

 

 ؟رب العمل انهاء العقد قبل إنتهاء مدته بدون أســباب مقنعــة يــعهل يستط. 92

 

 .ال ، ال يمكن إنهاء عقد العمل مسبقاً إال بسبب وجيه

 

 

 ن أفعل ؟لعمل بدون سبب مقنع . ماذا يمكنني أمن ا ت إقالتيلقد تم. 98

 

 مكان العمل. العودة إلىالحق في  دون، هراً ش  23و  12تتراوح ما بين  إجماليةعن الضرر، بقيمة  تستطيع ان تطلب التعويض

 

 

 عقد العمل مســــبقا ؟ . هل أستطيع إنهاء99

 

 عقد العمل مسبقاً. ال يستطيع بدوره العامل أيضاً إنهاء، ال يستطيع عمل ذلك  صاحب العملال . كما 

 .مسبقاً  والذي يخصم من الراتب في حال عدم إبالغ صاحب العمل جب عليك دفع التعويضخالف ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

 التدريب المهني

 

 ماهو التدريب المهني وما فائدته؟  .144

 

مقياس لسياسة نشطة تتكون من  يتم تعريفه على أنهسوق العمل.  فيالشباب مؤقت إلستيعاب التدريب هو عقد 

رفة وتنمية المهارات التوجه للعمل والتدريب. في حين لم تتبلور باعتبارها عالقة العمل، ويهدف إلى إثراء المع

 والتكامل وإعادة اإلدماج.

ضمن المناهج الدراسية  رجة في عملية التعلم النظامييتم تقسيم التدريب إلى "المناهج الدراسية"، وتلك المد

 ةالعام الثانوية تفاق بين المروج )الجامعات والمدارسإلتحقيق ، و"غير المنهجية".  للجامعات والمدارس

التوجه،  ، وكاالت التوظيف، المراكز العامة للتدريب المهني و / أو ب التربية والتعليم(، ومكاتةوالخاص

، وخدمات التوظيف لألشخاص ذوي جتماعيةاإلالمنظمات الصحية والعمل ،  مستشاريوالمؤسسات، و

ونية مهنية أو تعاشركة، شركة ) مستضيفوالحتياجات الخاصة، مؤسسات تعليمية خاصة غير هادفة للربح( اإل

 الهيئات العامة الخ.(، يرافقه خطة التدريب التي وضعت من قبل صاحب العمل الوظيفة.و

 

 ؟على التدريب التوجيهي والمهنيالتي تنطبق ما هي القواعد . 141

 

 حسب تواجد الشخص المعني.يتم تطبيق األحكام اإلقليمية 

والئحته  141 ، رقم 1444يونيو  -ان حزير 23من قانون  13، وتطبيق المادة.  غياب أحكام محددة بحكم

 (.1443آذار عام  21بتاريخ الصادر  132القانون رقم التنفيذية )

صدرت مبادئ توجيهية بشأن المنح  ، 2413يناير  -كانون الثاني  23 مع إتفاقية مؤتمر أقاليم الدولة بتاريخ

تبديل موضع متطلبات المبادئ لتعهد بباعات المتمتعة بالحكم الذاتي التدريبية. يجب على المناطق والمقاط

 التوجيهية في غضون ستة أشهر من االتفاق.

ال تزيد عن  لحاصلين على شهادة دراسيةشخاص اإلى األ يوالتوجيه المهنيتدريب لل تهدف المبادئ التوجيهية

 شهرا. 12

 

 هي؟والتوجيالمهني أتدريب ي المدة القصوى للما ه .145

 

 من الدستور. 114 بالمادة مالً قاطعات ذات الحكم الذاتي علمل تابعةظيم التدريب تنمسؤولية 

 .الحد األقصى لمدة التدريب والتوجيها مع تحديد خاصة بهاللوائح تضع المقاطعات ال وبالتالي

والئحته  141 ، رقم 1444يونيو  -حزيران  23من قانون  13، وتطبيق المادة.  غياب أحكام محددة بحكم

 (.1443آذار عام  21الصادر بتاريخ  132 القانون رقمالتنفيذية )

 بتاريخالدولة  إتفاقية مقاطعات والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها تجدر اإلشارة فيما يتعلق بمدة فترة التدريب

بالنسبة للتدريب ،  كحد أقصى ستة أشهر لتدريب والتوجيهمدة ا: كما يلي 2413يناير  -كانون الثاني  23

 .شهراً  23 المعاقيناألشخاص تدريب كحد أقصى ، شهرا  12 اإلدراج في العملالتأهيلي للعمل أو 

 للتدريب بجميع أشكاله.المدة القصوى  يشمل التمديد

 

 ؟في كل من التأهيل العملي واإلدراج في العمل ما هو المقصود .143

 

 .لادة إدماجهم في سوق العمإع قام األول إلى العاطلين عن العمل ويهدف التأهيل العملي واإلدراج في العمل في الم

على أساس  وذلك ،إلرجاعهم للعمل  اً لصالح العمال قيد التوقيف المؤقتع من التدريب أيضيتم تنشيط هذا النو

 لضمان اإلجتماعي.ا وسائلتوفير من أجل سوق العمل  أنشطة اتفاقات محددة في تنفيذ سياسات

اللجوء والمستفيدين من صاحبي وكذلك  331/1441ون رقم عمالً بالقان ات الخاصةذوي االحتياج كما يهدف إلى

 .الحماية الدولية
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 تأهيلية أو إدراج في العمل؟دورة تدريبية الحصول على  ا  شهر 15أكثر من  هل يمكن لمتخرج منذ .145

 

 ، مع مراعاة (13رقم  لتعليماتر اانظالتدريب )ت حسب نوع من الفئاشريطة أن يندرج ضمن واحدة ، نعم 

 .مقاطعات األخرى حول نفس الموضوعام أخرى في الأحك وجود

 

 الدراسية؟ تدريب المناهجما هو المقصود من  .144

 

والمعاهد  جامعاتمناهج الفي  لقبول إعتمادهاتؤهلك  يةوسائل تدريبهي المناهج الدراسية" تدريب  مصطلح "

 .الدراسية

 حتى لو ن دورة رسمية للتعليم أو التدريبمة ضمالمناهج الدراسية المقد تدريبب أيضاً األخذ بعين اإلعتبارال بد 

 شروط التالية:غير ، في حال توفرها للبشكل 

المؤسسة التعليمية من أو ، مكافأة تدريبية من قبل الجامعة أو معهد مرخص له بإصدار شهادات جامعية ( 1

 .مع المنطقة أو المقاطعةق بموجب اتفا المتعاقدية، ومركز التدريب المهني قيمة قانون شهادات ذاتالتي تقدم 

( المستفيدين من هذه المبادرة هم من طالب الكلية )بما في ذلك المسجلين في الماجستير جامعة ودورات 2

 الدورات التدريبية. المسجلين فيمدارس المهنية والوب من تالميذ المدارس الثانوية ، والطال الدكتوراه(

 أو التدريبية.الدراسية جراء التدريب خالل الفترة ( إ3

 

 لصالح المواطنين األجانب؟ تفعيل برامج تدريبيةهل يمكن  .146

 

 في هذا الصدد يجب التمييز بين:

، أن يمارسوا برامج  تمكنهم من العمل إقامةتصريح  والحاصلين على إيطاليافي  لمقيموناألجانب ايستطيع ( 1

 تدريبية بنفس شروط المواطنين اإليطاليين.

وثيقة الالمانع من ، ليسوا بجاجة إلى  الراغبين بممارسة تدريب ما ن في الخارجالمقيمي ( الرعايا األجانب2

 بسبب العمل. إيطاليا إلى خولأجل الد

 من قبل التمثيل والتي يتم إصدارها تدريبالحصول على تأشيرة دخول للدراسة أو الفي هذه الحالة يتطلب 

 الحصص المقررة سنوياً  راعي األجنبي ، وذلك ضمنجد الحيث يتوا لد األمالدبلوماسي أو القنصلي في الب

 (. فرصة في مختلف المقاطعات 1،444تخصيص  يتمعادة )

المخصصة ببرامج التدريب مع الحصص السنوية الخاصة بقانون الهجرة الذي يصدر ال عالقة للحصص 

 بموجب مرسوم وزاري.

 

 يحق للمتدرب راتب؟هل  .142

 

 م، تقد ادئ توجيهية بشأن التدريبمب اعتمد الذي، و2413يناير عام  -ن الثاني كانو 23 تفاق الموقع بتاريخاإل

 ختالف في المقاطعات المختلفة ذات الحكم الذاتي.، مع مراعاة اإل شهرياً €  344مناسب ال يقل عن تعويض 

على حدا والمبادئ التوجيهية لكل مقاطعة إقليمية  التدريبوضع لوائح خاصة ب سيكون من الضروري :مالحظة

 ذات الحكم الذاتي.
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 التعويض المناسب؟ بدفعلتزم اإلدارات العامة هل ت. 148

 

 إلى التشريعات اإلقليمية: اإلشارةيجب ،  دفع التعويضات المناسبةتعين على اإلدارة العامة  إذا

طعات للدورات التدريبية التعويض من قبل المقالتزام بدفع باإلالتدابير التنظيمية الخاصة  في حال إعتمادأ( 

في هذه الحالة يجب بالضرورة دفع  ،في المقاطعة نفسها المعقودة في مقرات اإلدارات العامة الموجودة 

 التعويض.

، في هذه الحالة في حال عدم إعتماد التدابير التنظيمية الخاصة بدفع التعويض من قبل المقاطعة المعنية ( ب

امج تدريبية جديدة دون اإللتزام بدفع التعويض حتى التوصل إلى تشريعات تستمر اإلدارة العامة بتفعيل بر

 إقليمية جديدة تخص هذا اإللتزام.

 

 

 

 

 

 

 

 العمل الموازي للعمل اإلعتيادي 5.  1.  5   

 

 

 

 ؟الموازي للعمل اإلعتيادي ما هو العمل. 149

 

، حيث يتم فيه تحديد الشروط  قيود بشكل مستقل وبدون رب العمللصالح  القيام بعمل أو مهنة محددة العامل هو عقد عمل يتعهد فيه

 والراتب.

 للقيام بها.، باإلضافة إلى المهام المترتبة على عاتق  العامل  يجب أن يتضمن العقد الوصف والمدة المحددة للمشروع

 .المهامتكرر  كن أن يتمثل فينهائية، وال يمال جتهالمشروع  لتحقيق نتي تحديد أهدافيجب 

 لحظة المنصوص عليهما المشروع كيفية ووقت تنفيذ إنما يتمثل في، وللساعات مسبقاً  اً أو عدد اً محدداً زمني عقد المشروع جدوالً ال يوفر 

 إبرام العقد.

ذلك من في حال لم يكن خالف ،  الحاصلين على عقود عمل إعتياديةعمال المشروع  ن مهام عقد العامل الموازي لإلعتيادي مشابهة لمهامإ

 من البداية. اإلعتياديللعمل  ةمشابه تعتبر عالقة بالتالي فإن عالقة العمل في هذه الحالة، وقبل صاحب العمل 

 

 

 إذا كنت عامل موازي للعمل اإلعتيادي ما هي نوع اإلقامة التي ستمنح لي؟. 114

 

 .عمل مستقلتصريح إقامة 
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 .العقد مؤقت )مشروع(نوع مين في الخارج الدخول إلى إيطاليا لتنفيذ عمل إذا كان المقي لعمال األجانبال يستطيع ا مالحظة:

 :م، وه إلى فئات معينة من العاملين رقامأ، ويتم تخصيص  حصص الدخول للعمل الحرتحتفظ مراسيم الهجرة ب

تحتفظ بها  المدروجة أسمائهم في قوائمرة رجال األعمال الحقتصاد اإليطالي، باإلوثيقة لها عالقة  أصحاب العمل الذين يزاولون أنشطة

من أو  فنانين ذوو شهرة عالمية) لبموجب أحكام في تأشيرات الدخو ا، المنصوص عليه، شخصيات إجتماعية غير تعاونية  اإلدارة العامة

 .الهيئات الخاصة جماهير أو منقبل ال مرغوبين من مؤهالت مهنية عالية

 

 

 

 ـل المســــــــــــتقلالعمـــــــــ     3.  1.  5 

 

 

 مــا هــــــــــــوالعمــــــــــل المســــــــــــتقل؟. 111

 

ة بـــدون ان هــو عبــارة عـن عمــل يتعهــد فيه الشـــخص بالقيــام بعمـــل او خــدمة لحســـاب جهــة معينـــة ، بعمـــل او مهنـــة محـــدد

 .ـــاري )بارتيتــــــا ايفـــا(ســــــجل تجالمســــتقل مع أو بدون  العمــــليمكن مزاولة .  راتب لقاء ي شـــخصيكــــون تابـــع أل

 

 

 ما هي الحـــــــــــــــدود التي يال قيهــــــــا العامل المسـتقل؟. 115

 

موضوعة في العقد بالشروط ال جب اإللتزام طبعاً وتنظيم العمل )يالعمل المستقل يدير عمله باستقاللية تامة ، ويتمتع بحرية الوقت والمكان 

  وطبيعة العمل(.

 

 ؟أي نشاط عمل مستقلبدء . ما هي اإلجراءات التي يتطلبها القانون ل113

 

 القانون في كل مما يلي: يجب اإللتزام وفقاً المستقل العمل  من لبدء نشاط أي نوع

المنصوص عليها في  رقاماألن من بي اختيار رقمنشاط تجاري ، فمن الضروري ألي  معين رقم اعتماديجب  :إختيار رقم للسجل التجاري -

 عام يتناسب مع نوع هذا العمل. قم، يجب عليك استخدام ر حال عدم تحديد أي رقم للسجل التجاريفي اللوائح. 

 اإلدارة المالية والضريبية.على  هآثار رمز لهالاختيار

كيفية حسابها  و طرقها المختلفة والمحددة  اختيار األنظمة الضريبية ، حيث يتمالسنوية المتوقعة  تمبيعاالعلى  يعتمد :يبيالضراإلختيار  -

  ودفعها.

 . ألف يورو 34أقل من عندما يكون إجمالي فواتير البيع السنوية  نظم الضريبيةوفقاً لل الضريبي  الحد األدنى يدفع مثالً 

 لوكالة اإليرادات. كترونياإللالموقع يرجى زيارة  لمزيد من المعلومات

 الفعاليات( أو غرفة التجارة )العمل المستقلا) مسؤولي دائرة اإليرادات لدىمباشرة  الذهابيمكنك  :إمالء إستمارة تصريح بدء العمل -

مكانية المادية لكل إلحاسب تجاري ، وذلك يعتمد على ااإلستعانة بم بحاجة إلى مساعدة عليك اإلتصال بمراكز الخدمة أو إذا كنتالتجارية(. 

 شخص.

بينما يجب التوجه إلى وكالة ،  في حال إختيار رقم سجل تجاري ذات فعالية تجارية الذهاب إلى غرفة التجارة يجب :سجل تجاري فتح -

 اإليرادات في حال كان العمل حراً أو مستقالً. 

 عملية فتح وإغالق السجل التجاري مجانية.

لدى  المؤسسة الوطنية أو يجب التسجيل وتحديد نوع الفعالية التجارية لدى :دوق الضمان اإلجتماعيأو في صن INPSفي التسجيل  -

 .األخرىالقطاعية هيئات الضمان االجتماعي 
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 .المسؤولة عن المنطقة INAILمكتب  لدىضد حوادث العمل واألمراض تسجيل التأمين اإللزامي  :INAILفي  التسجيل -

متثال تحقق من اإلت بدورها التي (SUAPيتم عملها في البلدية )لدى شباك األنشطة اإلنتاجية  :(SCIA) ية التجاريةوثيقة إطالق الفعال -

ة والسالمة العامة والوقاية من الحرائق والصرف الصحي و السالمة في مكان العمل، والقواعد م المناطق وقوانين البناء والبيئتقسيوللوائح 

 ة.الطبيعالحفاظ على التراث الثقافي و يي قانونواألحكام الواردة فالمتعلقة بكفاءة الطاقة 

جميع اإلجراءات ب والتبيلغ نفيذ، يجب إلتزام الشركات والفعاليات التجارية حتى الفردية منها ، بت 2414أبريل  -نيسان  1من  اعتباراً 

 .على اإلنترنت (ComUnica) استمارة إرسال من خاللذلك ، و إغالق النشاط التجاريوأتعديل وال العمل بدايةفيما يتعلق ب اإلدارية

 . الخاصة بكل سجل تجاري ت المعنيةالهيئا معلومات إلىالمختلف  هذه الحالة يتم إرسالفي 

 وإستشارية حول كيفية بدء فعالية تجارية مستقلة. خدمات معلوماتية تتوفر لدى مراكز التوظيف

 

 

 ؟طالق فعاليات ومشاريع مستقلةها القانون إلالتي يوفر تمويلللفرص  ل توجده. 115

 

 .غير معروفة لدى الجميع متاحة هناك فرص

الحكومة على زيادة القدرة  هاستثمار الداخلي وتنمية المشاريع، التي كلفتالوكالة الوطنية إلنعاش اإل INVITALIAيمكنك الذهاب إلى 

 التنافسية للنظام اإلنتاجي.

الفعاليات الصغيرة تنفيذ لدعم و  أداة رئيسية بإعتباره( ةالثاني فقرةال - 2444/  131 المرسوم التشريعي رقمي )التوظيف الذاتالقانون يسهل 

 من قبل العاطلين عن العمل أو من األشخاص الذين يبحثون عن أول فرصة عمل.

باإلضافة إلى خدمات المساعدة ،  (القروض ذات الفائدة المخفضةو الغير مردودة ، منحمثل ال) مساعدات مالية INVITALIA حتمن

 التقنية لثالثة أنواع من المبادرات:

 € 21،32تصل إلى قد  متوقعة اراتستثمبإجمالي إ،  )ملكية فردية( التوظيف الذاتي -

 € 124،11 متوقعة قد تصل إلىستثمارات بإجمالي إ ، كة(ا)شر الصغيرة اريعالمش -

 .(اكةة أو شرملكية فردي) االمتياز -

 .INVITALIA ممولة مع -

 €. 144،444إلى  INAILتصل مساهمة حيث ،  العمل وضعلتحسين  INAIL تمويل وحوافز مقدمة من هنالك بالنسبة للشركات القائمة

 .nvitaliaIموقع  عن طريقعبر اإلنترنت  المالية طلب المنحةيتم إمالء 

 

 

 متطلبات قبول القاصرين في العمل  5.  1.  5

 

 . ما هو الحد األدنى للسن للعمل في إيطاليا؟114

 

 11من  عمره أقل يجب أن يكونال  ، أي اإللزامي تعليمهالقاصر فترة  فيه يكملبول في العمل في الوقت الذي لسن الق الحد األدنى تحديديتم 

 (.241/2441القانون رقم حسب ) سنة

 عمل مع القاصرين.التنطبق هذه القاعدة على جميع أنواع عالقات 

، باإلضافة إلى البرامج خالف ذلك  ي والثفافي وما إلىالفناإلطار  هي التي تندرج تحت لسنلأدنى بها كحد  ت الوحيدة المسموحستثناءااإل

 .اإلستعراضية الفنية
باألحرى في المكان الذي سيقام فيه أو مديرية اإلقليمية المختصة في العمل )المن  مسبق إذن الحصول علىفي مثل هذه الحاالت يشترط 

، سالمة النمو الصحي والفكري للقاصرشرط أن ال يؤثر هذا النشاط على  ، الوالدين مسبقة منموافقة خطية سمح بذلك بعد ، والتي ت(العمل

 (.444/1414من القانون رقم  3)المادة  يةأو التدريب هيةبرامج التوجيالفي  تهأو مشارك رسةفي المد هحضورأو على 

 

 

 

 

 

http://www.autoimpiego.invitalia.it/Allegati/DLgs185_2000.pdf
http://www.autoimpiego.invitalia.it/lavaut.asp
http://www.autoimpiego.invitalia.it/microimp.asp
http://www.autoimpiego.invitalia.it/franc.asp
http://www.autoimpiego.invitalia.it/
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 سنة أن يوقع على عقد عمل؟ 16للفتى البالغ يجوز هل . 116

 

 

 ، دون الحاجة إلى مساعدة والديه. اماً توقيع وإبرام عقد عمل بنفسهع 11لبالغ / المراهق ا يحق للفتىنعم، 

 

 

 

 

 ؟إلنضباط معينالقاصر الفتى هل تخضع عالقة العمل مع . 112

 

 

 ينص عليها القانون.التي خاصة الحماية الإلى ، باإلضافة  ، ومتساوية مع قيمة العامل الراشديحق للفتى العامل إجازة سنوية مدفوعة األجر 

سن باليتعلق  فيما،  العام لوضعتقييم ا فيإللتزام على ا عمل الفتى لديه بداية قبلوذلك على صاحب العمل 1414/  444ينص القانون رقم 

 .التأكد على إمكانية مزاولة العمل لدى منظمة الصحة الوطنية من أجل الالزمة الدورية وقائيةالوطبية الفحوص الوعمل 

في هذه ، ( ألعاب الفيديوينص على المراقبة الصحية )( الذي 2443/  31رقم ) العملية الخاصة بالمرسوم التشريعي ألنشطةايما يتعلق بف

 بإجراء الفحوص الطبية والوقائية الدورية.هو من الذي يقوم يب المؤهل العام أو الخاص الذي يختاره صاحب العمل الطبالحالة 

 .أسبوعيا  ساعة  54 ا  وال أكثر منساعات يومي 8 أكثر من الفتى القاصرساعات عمل عدد تجاوز أن ي ال يمكن

 .هذا يعني أنه ال يحق للفتى القاصر عمل ساعات إضافية

قل عن ساعة أخذ قسط من الراحة ال ي حيث يحق للقاصر ،دون إنقطاع متتالية ساعات ونصف  3ألكثر من  العملوقت  ستمرييمكن أن ال 

 (.فترة الراحة من الساعة إلى النصف ساعة التي تقدر على إنقاص اإلتفاقيات الجماعية خالفاً على) واحدة.

 تخفيض هذه الفترة ، يمكنحد األ يوم ، وبما في ذلكألقل متتالين إذا كان ذلك ممكناً( على ايومين ) راحة أسبوعية للقاصرين عطلةيحق 

نقسام أو فترات اإل يهاالتي تنطوي علبعض الحاالت  ساعة متتالية، باستثناء 31أقل من  ، كما أنها ال يمكن أن تكون نظيميةتتقنية وألسباب 

 في اليوم. قصر دوام العمل

 في يوم األحد مثل األنشطةالتي يزداد فيها عبء العمل  في حال األنشطةحد: األ مختلف عن يوم األسبوعية في يوم آخر منح العطلة يجوز 

ت ومحالت اآليس كريم، بما في ذلك الحانا ،والمطاعم دقية ة والفنياعات السياحقطال ضمن ، أو يةوالترفيه ميةالثقافية والفنية واإلعال

 .الخ الحلوياتو

 

 

 

 ؟هل يحق للقاصرين العمل ليال  . 118

 

 

 (.صباحاً  4ليالً وحتى الساعة  11صباحاً أو من الساعة  1ليالً وحتى الساعة  14أي من الساعة ) ليال   فتيان القاصرينال عمليحظر

شعار إ صاحب العمل يعطيمع عمل الشركة، بشرط أن  قد تتعارض سباب قاهرةوجود  في حال هذا الحظرتوجد بعض اإلستثناءات ل

 .وأسماء الفتية العاملين مع عدد ساعات العمل لكل منهم على حدا ،السبب  فيه ، مشيراً  العمل مفتش فوري إلى

ال يلبث أن ، ولكنه " عدد العمال الراشدين غير متوفر" و "مؤقت العمل الليليشريطة أن يكون لضرورة القصوى"، "ل" اإلستثناءيسمح 

  من قبل عمال راشدين يتم إعادة تعيين الحظر تلقائيا. تتيح ظروف العمل تنظيمه من جديد
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 ؟هل توجد أعمال محظورة على القاصرين. 119

 

 

 .نموهم العقلي والجسديبضر يأن  بدوره في العمل الذي يمكن عمل القاصرين على حظر 444/  14 من القانون رقم 1المادة تنص 

والمعدل الحقاً  44/331 لمرسوم التشريعي رقما مع 1الملحق تم إدخال  ن القانون )م ملحق األولالمحظورة المحددة في الاألنشطة 

 ( ..212/2444المرسوم التشريعي رقم ب

 هذه األعمال فيتنفذ ) التدريب المهني أو بغرض تعليميةألغراض فقط األول للمراهقين  ملحقنشطة المدرجة في البممارسة األيسمح 

 (.التدريب نأماكالدراسية أو في  لقاعاتا

متثال لجميع شروط أحكام الصحة والسالمة في في مجال الوقاية والحماية واإل يننشطة تحت إشراف المدربين المختصيجب أن تنفذ هذه األ

 التشريعات القائمة.

التي بدورها ، ب المهني( فيما يتعلق باألنشطة األخرى )بإستثناء المؤسسات التعليمية والتدري المديرية اإلقليمية للعمل يجب أخذ موافقة

 تشريعات المتعلقة بالصحة والسالمة في العمل.للالعمل  إمتثال ربجل ، من أمقاطعة المسؤولة عن التستشير المنظمة الصحية الوطنية 

 ساعات خالل النهار. 3عمل القاصرين في نقل األوزان ألكثر من  أنه ال يتوجبكما 

 

 

 

 

 ؟يستطيع أن يعمل فيها القاصرين ما هي أنواع عقود العمل التي. 154

 

 

الدورات في الفصل الثاني تنفيذ  التي تساعد على طرقالالتي تمثل واحدة من وسة اردالو العمل 2441/  44نظم المرسوم التشريعي رقم 

 .الدراسي

 :من همالذي يمكن سنة 11 بلغوا سن الـالشباب الذين  نظام التناوبيهم 

تفاقات إ بموجبالتدريب،  ة والعمل تحت مسؤولية المدرسة أوالمدرس بين، من خالل التناوب ةسن 13 حتى عمر إجراء تدريب كامل -

 .غرف التجارةتجارية، وشركات وجمعيات مناسبة مع 

 وليس إلقامة عالقات عمل فحسب.إلستقبال الشباب وتعليمهم متاحة  هذه األساليب يجب أن تكون

 ؤهل أو شهادة مهنية.عقد تعليمي بهدف الحصول على مإنشاء  -

 (.2411/  114 )المرسوم التشريعي رقم قواعد جديدة في عقود التعليم حيز التنفيذ دخلت 2412أبريل  -نيسان  21إبتداًء من تاريخ 

 سنوات. 3أو  3، مدة الدراسة  المهنية الشهادةلتأهيل وا إبرام عقود للحصول على سنة 21و  11الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين بإمكان 

على مالمح  ألطراف اإلجتماعيةبعد التشاور مع ا التنظيم المناسب ي اعتمدتالتتعاقد القاصرين وتدريبهم ممكنة فقط في المقاطعات مسألة 

 .التدريب

لتعليم والبحث العالي ا في والتلمذة الصناعية(  إلى التأهيل المهني لألغراض التعاقدية موجهةالأو الحرفية ) لمهنيةعقود التلمذة ايمكن إبرام 

عاماً  14أو الطالب الذين أكملوا سن الراشدين فقط من قبل  ، شهادة جامعية أو التعليم العالي (الدبلوم التعليم الثانوي أو  موجهة إلىال)

 مؤهالت مهنية. على الذين بحوزتهم فعلياً و

 عقود التدريب سواء لوقت محدد أو غير محدد. نعاماً إبرام عقود مختلفة ع 11 ـال فتية والفتيات البالغين سنيمكن لل

 .( 2443/ 241 من المرسوم التشريعي رقم 13)المادة  سنة العمل بموجب عقد مسجل 13يستطيع الطالب الذين تجاوزوا سن الـ 
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 يطالياإلى سوق العمــــــــــل في إ دخولال 5. 5

 

 

 يا؟كيف استطيع الدخول الى سوق العمل في ايطال. 151

 في طريقتين:

 اشرة في ايطاليا ) الحصول على متطلبات خاصة(.مب   ▪

 ارج عن طريق نداءات اسمية.من الخ   ▪

 

 

 يطالــــــــــــــــــيابالنسبة إلى الموجودين في إ

 

 

 ؟للعمل في إيطاليا قامة. يجب ان يكون معي تصريح اإل155

 

 ألحد األسباب التالية: باألحرى اإلقامة الصادرةلعمل، أو ا لك تصريح اإلقامة الذي يتيح نعم، من أجل العمل في إيطاليا يجب أن يكون لديك

عائلة سباب عائلية ، أل،  تحاد األوروبيمواطني اإلأسر إلقامة الدائمة ألفراد ا، لقريب فرد من ضمن اإلتحاد األوروبيإقامة تصريح 

إنتظار فرصة عمل ، عمل اإلعتيادي ، والأو المستقل والعمل الفني، والعمل الحر، العمل الموسمي، إندماج إجتماعي غير متكامل، قاصرة 

المؤقتة، والبحث  والحماية شخصية، والحماية ال اإلقامة الدائمة ، لحاالت الخاصةا ، العمل الموسمي المتعدد السنوات ، العمل في بعض

عطلة أسباب إنسانية و ، ساعة في السنة( 1434و ، ساعة في األسبوع 24)في هذه الحالة يمكنك العمل لمدة تصل إلى  والدراسة العلمي

 .العمل

 :ت إقامتك ألسباباذا كان ال تستطيع العمل

 سياحية.   ▪

 دينية.   ▪

 عالج طبي.   ▪

 قاصري السن.   ▪

 طلب لجوء سياسي.   ▪

 أعمال حرة.   ▪

 قضائية.   ▪

 

، سيتم  سباب ال تتعلق بهمتاريخ تقديم الطلب أل أشهر من 1خالل  طلبهم اينةمع في حال عدمي اللجوء السياسي، لى طالبإ مالحظة:

 .الذي بموجبه يسمح بالعمل حتى إنتهاء صالحيتهخرى وأشهر أ 1مدة لتجديد تصريح إقاماتهم 

 

 

 بصفة قانونية في إيطاليا؟ فعليا   طلوب لتوظيف عامل أجنبي مقيممال ما. 153

 

 يجب،  هم العملتمكنبموجبها تصريح إقامة والتي ب بصفة قانونية في إيطاليا ةوظيف العمال األجانب المقيمتب راغبينأرباب العمل العلى 

 منساعة  23 العمل وذلك خالل من مكان فتوظيأقرب مركز للإلى  "اإللزامي للتوظيف Unilav" إرسال نموذج العمل ى أصحابعل

 .لتوظيفلاليوم السابق 

(، INPSالوطني للضمان االجتماعي ) معهدال: مع الذي من خالله يتم تعميم اإلتصاالت الالزمة ،اإلنترنت  يتم إرسال النموذج عن طريق

 .وإلى المحافظةي جتماعالضمان اإل جمعيات وغيرها من( INAIL) الحوادث المهنيةوطني للتأمينات ووالمعهد ال

عمالً  احب العملصالذي بموجبه يتطلب على ، و"(Qفي "النموذج نهاالشرح عالتي سبق ) اإللتزامات األخرىالنموذج فعلياً على  يحتوي

 ، باإلضافة إلى اإلشارة عن محل إقامة سكن الراعي األجنبي. اإلعادة القسرية ترحيل إلى الوطن في حالقانون الهجرة دفع تكاليف الب
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 .Q امي للتوظيف للنموذج القديمالتقديم اإللزعن  صالح ويحل بدالً  INPS ، أصبح إبالغلخدم عمل اعقد بالنسبة ل

 . UNILAVأن يعمل نسخة عن نموذج قامة لألجنبي تجديد تصريح اإليجب على الراعي األجنبي من أجل إصدار أو 

 .تجديد إقامتهاستالم  مواصلة عمله طالما في حوزته وصللألجنبي  حقخالل هذه المرحلة ي

 . Clic lavoroقم بزيارة خدمة اإلتصاالت اإللزامية على الموقع  ،الطلبات  الحصول على نماذجمزيد من المعلومات ولل

 

.  

 ارجـــي من الخــــــــــى من يأتـــــــلإ

 

 

 ــــــــــــل؟يطاليا للعمــ. كيف يتم الدخــــول الى إ155

 

ول" من خالل حصص "الدخأو المســـتقل  (موسميأو العتيادي )اإلعمـــل لالى إيطاليا لجــانب الذين ســـيدخلون عــدد الرعايا األ تم تحديدي

يطاليا من أجل إلى إ من خارج إطار اإلتحاد األوروبي القادمين بدورها العدد األقصى لألجانب ، والتي تحدد المقررة في مراسيم الهجرة

 .لعمل اإلعتيادي أوالموسمي أو المستقلا

 خارج إطار الحصص المحددة في الحاالت التي يقررها القانون. من الدخوليمكن كما 
 

 

 ؟ا اإلستثناءيدخل إيطاليا من خالل هذ يمكنه أن من الذي ؟ خارج إطار الحصص المحددة منبالدخول ما هو المقصود . 154

 

 ذي ال يحددها سقفعلى مدار العام واللعمل حتماالت الممكنة للدخول واهي اإل" خارج إطار الحصص المحددة منبالدخول ما يسمى "

 .يكون إصدار التأشيرة بسيط وكقاعدة عامةرياضة المحترفين والهواة والعمل التطوعي( و،  الدخول للتدريب مراسيم باستثناءعددي )

 ة البحرية ، المتدربين، والعمال الجامعات والعمال المتخصصينوأساتذة  ء تنفيذيينمدراإعارة  ) أيضاً مثلفي بعض الحاالت  

لمركز الهجرة الوحيد ، وإنما يتم الحصول على طلب التأشيرة مباشرة في هذه الحالة ال يتطلب وثيقة المانع للعمل أو إشعار والصحافيين( 

 .من البعثة الدبلوماسية أو القنصيلة اإليطالية في الخارج

إطار  خارجهم الدخول إلى إيطاليا عن ، يمكن( 231/  43 وما يليها من المرسوم التشريعي رقم 24وبموجب القانون اإليطالي )المادة 

 ل اإلعتيادي أو المستقل(.للعم)الحصص المحددة 

 ــــص )لعمـــــــل تابع ولعمـــــــل مســــتقل(:حســب القــانون االيطـــالي ، يســـتطيع الدخــــول الى ايطــــاليا مـــن خــــــارج الحصــ

 راء / أفراد متخصصين بدرجات عليا.مد  ▪

 .يطالياإفي موجهون للتعليم األكاديمي مدرسين في الجامعات   ▪

ــــــــام للقيـ، ا في برامـج الدراسات العلي دخــــــــــول في بلدهم األصليعليا تؤهلهـم لل أجانب حاصلين على شهادة دراسية     ▪

 العلمي" والبحث ى وزارة التعليــــــــم لد ـــــــز األبحاث في الئحة موجـــــــودةبوجـــــــــود طلب من جهة مركـــث، ببرامــــــــج البح

 مترجمين.   ▪

مية بهــــــــا، هيئــــات غير حكومدنيه معترف  برامج الطوعية لدى هيئاتالفي  سنة، يسمح لهم بالمشاركة 34و  24عمر  أجانب بين   ▪

 .وذلك بوجود إتفاق بين األجنــبي والمنظمـــــة المضيفة، وجمعيات للشؤون االجتماعية 

 :يع دخول الفئات التالية بالنسبة للعمل اإلعتيادييستط

ة واحدة في الخــارج على األقــــل في مجال سن ، مقيمين منذ متعـــاونين عائـــليين )الــذين يقومـــون بالخــــــدمة المــــنزلية(  ▪

 خارج والراغبينمقيمين في الال مواطني دول اإلتحاد األوروبيحد ( بدوام كامل مع مواطنين ايطاليين أو من أالعمـــل المنزلي )الخــــدمي

 لى ايطاليا.بالعودة إ

قومون يطاليين ويبعض الفترات التدريبية لدى أصحاب عمل إ ويقضون أجانب مصرح لهم االقامة في ايطاليا بسبب التأهيل المهني ،  ▪

 ذات طابع إعتيادي.بعمل 

 

 

 

 

http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx
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 ركات تعمل على االراضي االيطالية.موظفون في هيئات او ش  ▪

 البحـــــارة.   ▪

ا في الخـــــارج، والــــذين انتقــــلو م مقـــــراتهــو لو هيئـــــات ، مقيمون أــــحاب عمـــــل ، أشــــــخاص أصـعمـــــال تابعـــــون أل ▪

يطــــــالية راضـي اإلعمــــال عـلى األــام بأهـــــدف القيـمقيمــــــة في ايطالــــــيا، ب أشـــــخاص او هيئــــــات الخــــارج لدى مؤقتــــاً إلى

   .وهؤالء األسخاصأة بين الهيئات عقــــــد مناقصــــــــة موقـــــع بموجب

 الخارج.لى سيرك أو العروض الفنية الذين يسافرون إال عمال ▪

 ، الحفالت الغنائية والرقص. المسرحو،  وبرافنانين / تقنيين لعروض األ ▪

 راقصين / فنانين / موسيقيين في أماكن الترفيه. ▪

 الفلكلورية.ثقافية وال ئات حكومية واألحداثهيالو  زالتلفاراديو والو في محطات الموسيقية والمسرحية و السينيمائية ، أ هيئاتال فناني ▪

 رياضيون محترفون. ▪

 مدون وموظفون لدى وكاالت صحافية أو محطات إعالمية.صحفيون / مراسلون معت ▪

 ـج التبـــــــــادل.ـــال برامة في مجمؤقـــــت أشــــــخاص يقــــــــــومون بأبحــــــــاث أو أعمال ▪

 خاصة.الو العامة أصحية الهيئات الفي فيون إحتران ممرضو ▪

 

 حاالت تأشيرات الدخول الخاصة من خارج"البطاقة الزرقاء وفوكس  قم بزيارة ، تباعها لكل فئةإاإلجراءات الواجب من لمعرفة المزيد 

 (http://www.integrazionemigranti . gov.itموقع ال على أيضاً  باللغة اإلنجليزية متوفر) إطار الحصص المحددة

 

 

 ما هي البطاقة الزرقاء االتحاد األوروبي؟ الذين قد يتم اإلفراج عنه؟. 156

 

إلى إيطاليا من خارج الحصص المحددة  دخول فئة جديدة من العمال حول كيفيةتوضيحات  2412/  134المرسوم التشريعي رقم  قدم

 .يةلصاحبي ذوي المهارات العال

الث المرحلة الثانوية لمدة ثؤكد على إتمام برنامج تعليمي بعد ذي ي، والعن بلدهم األمصادر  المؤهلين الحاصلين على تأهيل عالياألجانب 

 سنوات على األقل.

 في إيطاليا. و ألصليمن البلد ا في كل التأهيل المهنييجب تصديق 

المهنية العليا الغير قابلة للمقارنة مع  التالمؤهاألحرى أو باالغير معترف عليها في إيطاليا ( )المهنية  التيما يتعلق بالمصادقة على المؤهف

دقة إلى وزارة التربية طلب المصا األجنبي أو الشركة الراغبة بتوظيفهالراعي  في هذه الحالة يقدم )المعترف عليه في إيطاليا التأهيل المهني

 .تعليم ، كلية البحوثوال

 .241/2444من المرسوم التشريعي رقم  1في المادة المشار عليها  تتلقى الجهات المذكورة الطلبات بغرض المصادقة على المؤهالت العليا

"البطاقة الزرقاء لدول إسم  مة يطلق عليه جنبي من ذوي المهارات العالية القادم إلى إيطاليا على تصريح إقااأليحصل العامل في النهاية 

 بي".األوروحاد اإلت

 امة هي نفس المدة المحددة في عقد العمل.إلقفمدة ا الت األخرىسنتين في حال الحصول على عقد عمل دائم ، أما في الحاهذه مة إلقامدة ا

 

 

 بي؟تحاد األورولإلحصول على البطاقة الزرقاء المتبعة لل جراءاتاإلما هي  .152

 

الرابط المتاح على موقع  اللإلى مركز الهجرة الوحيد من خ ( BCوثيقة الالمانع )النموذج على صاحب العمل أن يقدم طلب  وجبيت

 .(https://nullaostalavoro.interno.it)شتراك مجاني على الموقع إلتسجيل ا ، وزارة الداخلية

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/default.aspx
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 إلى ما يلي: (مان السكن وعرض عقد العملباإلضافة إلى ض)يجب على صاحب العمل اإلشارة 

 المهنية العليا. التالمؤه ضمن إطار ألقلالملزم لمدة سنة واحدة على ا عقد العمل -

 حاصل عليها صاحب العالقة.العليا ال مؤهالتتعليمية والالشهادة ال -

 ، أي ما يعادل  المساهمة الضريبية للرعاية الصحية (عفاء من لإلدنى األأضعاف الحد  الثةعن ث)قل إجمالي الراتب السنوي ي اليجب أن  -

 يورو. x 3.213 3يورو يساوي  23.434

عة القنصلية جنبي مراجاأل راعييستطيع ال –يوماً من تاريخ تقديم الطلب  44أي ليس أكثر من  –الحصول على الموافقة على العقد  بعد

 دخول.لتقديم طلب الحصول على تأشيرة ال الدبلوماسية في بلده

 أما في حال تواجد العامل في إيطاليا بصفة قانونية ، هنا يجب عليه التوجه مباشرة إلى مركز الهجرة الوحيد لتوقيع العقد الجديد.

رعايا أجانب مقيمين في إيطاليا بتصريح إقامة بسبب اللجوء السياسي أو الحماية  لدخول ضروري في حال تقديم الطلب إلىطلب تأشيرة ا

 من قانون الهجرة. 24أو اللجوء اإلنساني ، أو العمل المومسمي حسب المادة المؤقتة 

يتم رفض طلب الموافقة على عقد العمل في حال عدم حضور الشخص المعني إلى مركز الهجرة الوحيد من أجل توقيع العقد ، وذلك ضمن 

 معينة. التحاأيام من تاريخ دخوله إلى إيطاليا بإستثناء  3

وروبي ، سواء فيما يتعلق بأداء أنشطة عمل أخرى ضمن ألتحاد اإلالبطاقة الزرقاء لدول ا حاملدة في أول سنتين بحق وجد شروط محدت

 نفس مجال أصحاب المهارات العالية ، أو من حيث القدرة على تغيير رب العمل.

مكان التغيير وذلك شرط أن يكون بأذن مسبق من قبل ولى هناك حظراً مطلقاً حول هذا الموضو ًع ، أما في الحالة الثانية بإاألفي الحالة 

 قليمية الخاصة بالعمل.إلالمكاتب ا

، وذلك بعد  روبي"ألوتحاد اإل"البطاقة الزرقاء لدول ا إسم على تصريح إقامة يطلق عليه هارات العاليةن ذوي المراعي األجنبي ميحصل ال

 إبرامه لعقد العمل.

 نفس المدة المحددة في عقد العمل. ، أيئم على عقد عمل داسنتين في حال الحصول  إلقامةمدة ا

 

 

 ؟ببرمجة مراسيم الهجرة والدخولما هو المقصود . 158

 

المهن ستثناء بعض اب،  ةأو العمل المستقل ممكن( الموسمي العمل )بما في ذلك اإلعتيادي ألسباب العمل األراضي اإليطاليةدخول إن 

السنوية حصص الحد األقصى إطارفي  أما، )انظر أعاله(ن إطار الحصص المحددة في مراسيم الهجرة اإلحترافية التي يمكن أن تخرج ع

 .برمجة مراسيم الهجرة بسبب العمل تتم فقط

 .سنوياً مجلس الوزراء من قبل رئاسة  يتم إعتماد هذه المراسيم

 (2414 أكتوبر - تشرين الثاني 34 بتاريخ س الوزراءقرار رئيفي  )للعمل اإلعتيادي الغير موسمي  هجرةمرسوم تدفق تم إعتماد آخر 

لحر أو المستقل للعمل ا لدخوللحصص  تحديدتم ( 2412أكتوبر  -تشرين األول  11 بتاريخ قرار رئيس مجلس الوزراء) 2412في عام 

نزويال والبرازيل فلقد تم األوروغواي وف، أما بالنسبة للعمال من أصل إيطالي الذين يعيشون في األرجنتين و (حصة 2444) حصرياً 

 حصة( لهم. 144تخصيص )

 

 

 ن افعل؟علي أ : ماذا يجبوجدت صاحب عمل مستعد على توظيفي. 159

 

وثيقة الالمانع لتوظيف  للحصول على بصفة قانونية في إيطاليااألجنبي المقيم من أو  اإليطالي صاحب العمل قبل الطلب المقدم منيمثل 

 بداية اإلجراء. روبيال من خارج اإلتحاد األوعم

 على وثيقة الالمانع التي يقوم مركز الهجرة الوحيد على إصدارها. يجب حصول الراعي األجنبي عمللل لللحصول على تأشيرة دخو
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  ، يةاليطفي الجريدة الرسمية اإل مراسيم الهجرة السنوية إال بعد نشر ال يمكن التقدم بالحصول على وثيقة الالمانع الخاصة بالعمل

 قبل التاريخ المتوقع. تعمد على تقديم الطلباتالوزارية الخاصة التي  ليماتكما هو محدد في التع

 :يتم الموافقة على طلب وثيقة الالمانع المقدمة من قبل صاحب العمل والصادرة عن مركز الهجرة في حال توفر الشروط التالية

 مراسيم الهجرة.تدخل ضمن حيز الحصص السنوية المحددة بموجب أن  -

في قوائم العاطلين عن  بي من خارج اإلتحاد األوروبي المسجلينالعامل اإليطالي أو األوروبي أو األجنكل من  ليس بالضرورة إلتزام -

 (هطلب يحق لصاحب العمل بعد حصوله على وثيقة الالمانع إعادة النظر حول الموضوع أو تأكيدحيث  )  عند جاهزيته بتأكيد العقد العمل

 عدم وجود أي عوائق من جانب الشرطة. -

 الموسمي أو غير الموسمي. سيم الهجرة عادة على توظيف األجانب بالعملتعتمد مرا

 

 

 

 

 نتظار؟علي اإل ؟ كم يجببعد ذلك  ثم ماذا يحدث. 134

 

 

 اينة الطلبات على أساس ترتيبها الزمني لحظة تقديمها.تتم مع

هذه  ال تقام) إلى مركز التوظيف المختص الواقع حسب مكان اإلقامة أو العنوان القانوني لمقدم الطلب يرسل مركز الهجرة الوحيد إشعاراً 

 .الخطوة بالنسبة لطلبات العمال الموسميين(

سل ثم يرمن األجانب المقيمين بصورة نظامية ، اإلتحاد األوروبي أو قبل اليين أو من فر عمال إيطتو يوماً  24 خاللمركز التوظيف يدقق 

 .وصاحب العمل مكتب الهجرةإشعاراً يتضمن المعلومات التي تم الحصول عليها ويرسلها إلى كل من 

 .بدورها إذا كانت هناك عوائق تعيق إصدار وثيقة الالمانع بحق العامل األجنبي أو صاحب العمل الشرطةتدقق 

والقدرة المالية للشركة ، فضالً عن وجود نظام الحصص  يطلب مكتب الهجرة رأي المكاتب اإلقليمية للعمل حسب الشروط التعاقدية

المذكورة  تقديم الوثائق المطلوبةباإلتصال بصاحب العمل من أجل  مكتب الهجرةبعد ذلك يقوم ،  أخذ رأي إدارة الشرطةي ، ومن ثمالمحددة 

 العمل من أجل إصدار وثيقة الالمانع. إقامة عقد في الطلب ، باإلضافة إلى كتابة

 أشهر من تاريخ صدورها. 1للعمل ال تتجاوز مدة ة وثيقة الالمانع صالحي

 في هذا الوقت يستطيع العامل األجنبي التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى القنصلية الموجودة في بلده األصلي.

العامل والرقم المالي ، عندها يستطيع  دخوليوم من تاريخ تقديم الطلب مقدمة تأشيرة ال 34تتصل القنصلية بدورها بالراعي األجنبي خالل 

 التأشيرة. هذه دخول إيطاليا بموجب األجنبي

أيام من تاريخ وصوله إلى إيطاليا حيث يوقع العامل األجنبي على عقد  3ب الراعي األجنـــــبي الى مكتب الهجرة خالل يجــــب ان يذهـــــ

 الوحـــــيد.مكتب الهجرة  لدى امة العمل بدون تغيير يذكر ، ويتم إحتفاظهإق

، وذلك على تصريح اإلقامة  المتوفرة لدى مراكز البريد من أجل الحصول مالء اإلستمارة المطلوبةإلى إ األجنبي مكتب الهجرة يدعو

  .إلى مركز الشرطة بإرسال الطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

  :مالحظة
 :مثل والتمتع بجميع الحقوقيستطيع الراعي األجنبي العمل 

،  الرمز الماليحة الوطنية، وإصدار التسجيل في خدمة الص، الشخصية  الهوية داإلقامة، وإصدار وتجدي مكان ، تغييرالنفوس  تسجيل

حتى ألولئك أو  –الذين ينتظرون تجديد تصريح اإلقامة بنفس حقوق األجانب وذلك  ، دعم الدخلمساعدات ،  ، األمومةاإلجازة المرضية 

 أيام من تاريخ وصول األجنبي 3جرة خالل تقديم طلب الحصول على اإلقامة إلى مكتب اله، شريطة يح إقامة لهم ينتظرون أول تصر الذين

 .إلى األراضي اإليطالية

لدى باإلضافة إلى وصل إستالم تقديم الطلب ،  هجرةالصادرعن مكتب القامة اإلطلب تصريح  عنتقديم نسخة  أيضاً  سيكون من الضروري

 مكتب البريد.

 

     

 

 موسمي ؟. كيف يتم الدخول الى إيطاليا بعمل 131

 

ضمن حيز الحصص  ت هذه الفئةبغرض العمل الموسمي ممكن فقط إذا دخلإيطاليا  إلىتحاد األوروبي من خارج اإل األجانب دخول العمال

 المحددة من قبل برامج مراسيم الهجرة الخاصة بالعمل الموسمي.

بحق الراعي األجنبي المقيم في الخارج العمل اإليطالي أو األجنبي المقيم بصفة قانونية في إيطاليا، طلب التوظيف من قبل صاحب قدم ي

 والذي ينتمي إلى أحد الجنسيات المذكورة في جداول المرسوم.

الختالفات قدم وعلى غرار إجراءات الدخول للعمالة الموسمية، وبشكل عام، هذه لعمل محددة المدة والدائمة غير الموسمية، مع بعض ا

 أساسا لجعل أسرع وأكثر مرونة من إنشاء مثل عالقات العمل.

 .منظماتال طرف قبل صاحب العمل أو منياً إما من إلكترون فم طلبات التوظيتقد

 يجب إرسال الطلبات حصرياً عن طريق اإلنترنت إلى مكتب الهجرة الوحيد من خالل تعبئة اإلستمارة على الموقع:

https://nullaostalavoro.interno.it 

 

 

 ؟ما هي المدة التي يجب أن أنتظرها؟ بعد ذلك  . ماذا يحدث135

 

 تقديم الطلب.يوم من تاريخ  24الهجرة الوحيد خالل ب وثيقة الالمانع من قبل مكت ينبغي إصدار

مقبوالً ، هذا  طلب صاحب العمل الذي بموجبه يعتبر فيهو (الموافقة –الصمت ) جديد أطلق عليه إسم إجراءتفعيل  تم 2412عام  إبتداًء من

الشروط  إستوفائه ، شرط من تاريخ تقديمه للطلبيوماً  24مرور  عدم حصوله على رفض الطلب من قبل مكتب الهجرة وذلك بعد ي حالف

 التالية:

 جنبي الذي وقد سبقت الموافقة عليه في سنة سابقة ، و المقدم من قبل نفس صاحب العمل.ألاالعمل الموسمي الخاص بالعامل  توفر طلب -

بالعودة إلى بلده عند إنتهاء تصريح العامل  ، وقام من قبل صاحب العمل ذا تم توظيف العامل الموسمي في السنة السابقة بشكل نظامي إ

 إقامته.

بإشعار ( إلى بيانات السنة السابقة المتعلقة C)النموذج  اإلستمارة ضمناإلشارة  لعمليجب على صاحب الإلستفادة من تبسيط اإلجراءات 

 .التوظيف اإللزامي باإلضافة إلى معلومات تصريح اإلقامة

تغيير  خالل هذا الوقتيمكن  أشهر من تاريخ توقيع عقد اإلقامة. 4يوم إلى  24 مدة صالحة منعمل الموسمي الوثيقة الالمانع الخاصة ب

ًً  ، شريطة أن يبقى احب العملص   في سياق العمل الموسمي. دائماً

 

 

 

 

 

 

 

https://nullaostalavoro.interno.it/
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 ؟ي وثيقة الالمانع الخاصة بالعمل الموسمي المتعددة السنوات. ما ه133

 

ل ضمن إطار العمل الموسمي ، تصريح إقامة لمدة ثالث سنوات بنفس األقجنبي الذي قدم إلى إيطاليا لسنتين على األمنح العامل  يتم

 اب.سباأل

 يشترط بالضرورة تقديم آخر عقدي عمل سابقين لمنحه تصريح إقامة العمل السنوي لعدة سنوات. ال

بدوره يجب على صاحب العمل أن يطلب من مركز الهجرة تسليمه الموافقة على عقد العمل المتعدد السنوات ، وذلك باستخدامه النموذج 

 المعد لذلك.

 خر مختلف عن ذلك الذي قدمها في المرتين السابقتين.يمكن تقديم الطلب من قبل صاحب عمل آ

 يسلم مركز الهجرة الموافقة على العقد الصالح لمدة ثالث سنوات بعد تأكده من استوفاء الشروط المطلوبة.

عام التالي بغض النظر قامة المتعدد السنوات: هي السماح للعمال الموسميين بالدخول إلى إيطاليا في الإلواحدة من المزايا الرئيسية لتصريح ا

 عن إصدار مرسوم جديد خاص بالعمل الموسمي.

 يمكن تجديد طلب التوظيف الخاص بالعمل الموسمي الصالح لثالث سنوات من قبل صاحب عمل آخر.

 

 

 إقامة العمل الموسمي إلى إقامة عمل إعتيادية؟يمكن تحويل تصريح . هل 135

 

يا للمرة الثانية ضمن إطار العمل الموسمي ، أن يحول تصريح إقامته من عمل موسمي إلى عمل يحق للعامل األجنبي والذي يدخل إلى إيطال

 إعتيادي مؤقت أو دائم وذلك بناًء على الفرص المتاحة لذلك.

 (.إمكانية تحويل 3444،  2412أكتوبر  - ألولتشرين ا 24وذلك بتاريخ  2413حيث عين رئيس مجلس الوزراء لعام )

 أن يكون تصريح إقامة العمل الموسمي ساري المفعول عند التقدم بطلب تحويله إلى إقامة عمل إعتيادي. من الضروري أيضاً 

صرياً عبر موقع جنبي إرسال طلب تحويل اإلقامة من عمل موسمي إلى عمل إعتيادي إلى مركز الهجرة الوحيد ، حألعامل ايجب على ال

 اإلنترنت التالي:

https://nullaostalavoro.interno.it 

إمالء عتيادي مع اإلد وذلك للتوقيع على عقد العمل اجنبي مراجعة مركز الهجرة الوحيألة على الطلب ، يجب على العامل افي حال الموافق

 الخاصة به. اإلستمارة

 

 

 ؟ل موسمي بدوام جزئيهل يمكن إدخال عامل موسمي إلى إيطاليا بعقد عم. 134

 

 ساعة. 24نعم ، في حال كانت عدد متوسط ساعات العمل األسبوعية ال تقل عن 

 ل عن الراتب المحدد في اإلتفاقية الجماعية الوطنية.يجب إعطاء مرتب شهري ال يق

 

 

 . في أي المجاالت يمكن توظيف العمال الموسميين؟136

 

 .دقيوالفن يالقطاع الزراعي والسياح هي: موسميال العمل لى أساسع معها إقامة عالقات عمل الممكن القطاعات

 متاحة على موقع وزارة الداخلية.يتطابق العقد مع نوع القطاع الخاص به ، طلبات العقود يجب أن 
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 العام القادم؟إلى إيطاليا ستطيع الدخول مرة اخرى . أنا عامل أجنبي موسمي: هل أ132

 

يسبق لهم أن يدخلوا  ذين لمالى ايطاليا العام التالي مقارنة مع مواطني بلدك الولوية للدخول مرة اخرى سمي لك األكعامل اجنبي مو نعم، 

 يطاليا للعمل.الى إ

 

 

 

 

 مستقــــل؟الحر أو ال عمللطاليا لكيف أستطيع الدخول الى إ. 138

 

 ية الدخول من خارج الحصص محدودة جداً.أن إمكان الحصص المقررة أو من خارج الحصص ، حتى لو يمكن الدخول ضمن

القدرة المالية المناسبة والعمل  مستقل ، يجب الحصول على تأشيرة دخول لعمل مستقل . باإلضافة إلى ذلك يجب إثبات نية القيام بعملالمكا

 وروبي.تحاد األ، وبالتالي فإن العمل المستقل غير مستثنى فقط بالمواطنين اإليطاليين أو مواطني اإل الذي ستقوم به

 

 

 . يتم إدراج وتحديد فئات العمال المستقلين الذين بإمكانهم الدخول إلى إيطاليا مع مرسوم الهجرة مالحظة:

قائمة ة يتعاون ركات غيرلش ، وأعضاءلصالح شؤون البالدعمال العاملين : المهنيين ورجال األاألخيرة في السنواتتم تحديد الفئات التالية 

 والباحثين الدوليين.على األقل ، الفنانين المشهورين عالمياً ، سنوات  3منذ 

 

 

 

 

 لعمل مستقل؟ على تأشيرة الدخولفعل للحصول .ماذا يجب علي أن أ139

 

ات تختلف على ، فإن اإلجراءهجرة مرسوم ال في كنت تدخل في الحصص المقررةالعمل الحر في إيطاليا ، وإذا إذا كنت تخطط لممارسة 

 .النشاط الذي يتعين القيام به في إيطاليا إختالف نوع

 تطلب تسجيلها في سجل العالقات العامةالتي ي نشاطاتال

في  هتسجيلتصريح أو ترخيص أو  على فيه الحصول يتطلب ، والذي في سجل الشركاتتسجيله لمستقل المتوقع طلب في حالة العمل ا

،  طلب إلى السلطة اإلدارية المختصةوة إدارية أخرى، يجب على األجنبي تقديم ، أو تقديم شكوى أو بيان، و أي خطالعالقات العامة سجل

بيان يدلي بعدم وجود عوائق إلصدار ،  (البلد األملقنصلية اإليطالية في من ا ومصدق مترجمتوكيل ب ) أو عن طريق محاميه الخاص

 المؤهل العملي أو الرخصة.

  لبدء العمل التجاري. خاص ـ عندها يمكن طلب الرخصة مباشرة من غرفة التجارة في حال عدم طلب مؤهالت أو رخص تجارية من نوع

 حيث يجب . التجاريلعمل دء البالمادية  في الموارد باإلضافة إلى ذلك يطلب من غرفة التجارة بيان

 (.يورو 1،434.44) قيمة الشيك اإلجتماعي السنوي الموارد أقل من قيمة ن تكونال يجب أ

 ها في سجل العالقات العامةتطلب تسجيليال  األنشطة التي

إدراجه أو تسجيله في سجل أو أو ال يتطلب منه وجود تراخيص أو تصاريح ، في سجل الشركات،  غير قابل للتسجيلإذا كان النشاط 

حالة ال يتوجب على اإلدارة في هذه ال ، مستمر(التعاون الأو منسقة ال عقودالستشارية، األنشطة اإل :على سبيل المثال) العالقات العامة

 :المختصة الكشف وإعطاء الوثائق الالزمة للتقدم بطلب الحصول على التأشيرة
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بيان مماثل  مع أجنبياً الموكل كان  ، وفي حال تسجيل في السجل التجاريمن قبل شركة ايطالية مع شهادة  هإذا تم توقيع عقد مناسبأ( 

 .ةالمختص ةاإليطالي ةالقنصليو ةالدبلوماسي مصدق من قبل البعثة

إلى اإلدارة اإلقليمية صادر أو المرسل من العميل اإليطالي أو من وكيله القانوني ، العن تصريح رسمي بتحمل المسؤولية ب( نسخة 

 اً فيه إلى عدم إنشاء عالقة عمل إعتيادية.تفتيش العمل مشيرخدمة ، المختصة بالعمل 

وجود شراكة ضريبي، في حالة إبراز آخر إشعار  جاري، في حالة وجود شركةلدى السجل الت ق المحفوظسابالبيان المالي ال عنج( نسخة 

 الذي يدل على معدل اإليرادات والدخل أن يكون كافياً لضمان أتعابهم.، عميل غير تجاري أو مؤسسة فردية أو 

 

أو توفر ، ملكية أو استئجار أو إستضافة ن خالل عقد م سكن مناسب إثباتيجب  الدخول  حصول على تأشيرةالمن أجل التقدم بطلب 

  اإلمكانية المادية في إيطاليا لتغطية المصاريف الالزمة.

إلعفاء الشخص المعني من دفع ، وذلك  يورو( 3344) يجب أن تكون اإلمكانية المادية أعلى من الحد األدنى المطلوب من قبل القانون

 أو إشعار من قبل العميل أو الممثل القانوني للشركة.ته من خالل ضمان بنكي إثبايمكن ،  ضرائب الرعاية الصحية 

 

 .(توكيل مترجم ومصدق من القنصلية اإليطالية في بلد إقامة الراعي األجنبيمع ) عن طريق محامي خاص الوثائق هذهيجب تقديم 

 إصدار التأشيرة. ي عقبات أو عوائق أخرى علىهناك أما لم تكن للتأكد إذا ،  عن المنطقة لةإلى مركز الشرطة المسؤو تقدم أيضاً 

ترخيص والشهادات ال، بما في ذلك بتنفيذ العمل المستقل أو الحر  جميع الوثائق المتعلقة، مع إرفاق  إلى الشرطةوثيقة الالمانع طلب يرسل 

 السلطات المختصة. لصادرة عنا

 في طلب الحصول على التأشيرة في السفارة اإليطالية. قدماً  المضي كن الشرطة، يمكنعند الحصول على وثيقة الالمانع م

يوماً من تاريخ صدور تأشيرة الدخول ، ومن ثم طلب إصدار تصريح اإلقامة  134يستطيع الراعي األجنبي الدخول إلى إيطالية خالل 

 أيام من تاريخ وصوله . 3خالل 

 

 

 هل يمكن ان ترفض السفارة طلبي لتأشيرة الدخول؟. 154

 

فيما  وتوباً ومبرراً، باستثناء الرفض ألسباب أمنية أعـــم، اعطـــاء تأشيرة الدخــول هــو قرار للســفارة. الرفـــض يجــب ان يكـــون مكن

 من العام.يخص األ

 

 

 ؟شيرة دخول لعمل مستقلبتأ. ماذا يجب علي أن أفعل بمجرد دخولي إلى إيطاليا 151

 

ًً لى تصريح اإلـــب عليـــك الحصـــول عــيجـ أيام من  3وذلك خالل ،  مثــــــل العمل اإلعتيادي قامـــة لعمـــــل مســــتقل ، تمــــــاماً

 يطاليا.تاريخ الدخول الى إ

 

 

 ؟بتصريح اإلقامة ستطيع ممارسة أي عمل مستقل. هل أ155

 

 يجبيطاليين أو مواطني دول اإلتحاد األوروبي، اإلمخصص للمواطنين  يكون العمل ن ال، بشرط أ ي عمل إعتيادينعم، يسمح القيام بأ

 االقتصادية المناسبة للقيام بهذا العمل في إيطاليا.ثبات القدرة على امتالك المقومات على كل حال إ

الحصص ، وبالتالي إمكانية توظيفه من قبل صاحب العمل دون الحاجة إلى الرجوع إلى يستطيع العامل المستقل القيام بأي عمل إعتيادي 

 المحددة لألجانب في مراسيم الهجرة.

 

 

 قامــــــــــة؟ــــدة صالحية تصريح اإلهي مـ ما. 133

 

 .قابل للتجديدتصريح اإلقامة له صالحية ال تتجاوز السنتين وهو 
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 بدايـــــــــــــــة ونهــــــــــــــــــاية عالقــــــــــة العمـــــــــــــــــــــل  3.  5

 

 ؟عقــــــــــــــــد العمـــــــــــــــلما هو مضمون  .155

 

ن تكون مكتوبة على ويجب أ، كعامـــل اجــــنبي، في لحظـــة التوظــــيف لك الحــــق بمعــــرفة كـــل المعـــلومات عـــن شــــروط العمل

 وثيقة:

 من هو العامل؟   ▪

  من هو رب العمل؟   ▪

 مقر العمل؟ يقع أين   ▪

 ما هي مدة العمل؟   ▪

  التجربة؟فترة  ما هي مدة   ▪

 كم عدد ساعات الدوام؟   ▪

 الوضع، المستوى و التخصص المعطى للعامل.   ▪

 كم الراتب؟   ▪

 ما هي فترة العطلة المدفوعة؟   ▪

 ما هي المدة التي خاللها يقطع فيها العمل.   ▪

  

أو إذا كانت أمرأة حامل أو اإلصابة بمرض راء سياسية او دينية، ن يسألك عن آلرب العمل ا في مرحلة االختيار، اليحق :مالحظة

 (مبدأ عدم التمييزااليدز ) نقص المناعة المكتسب 

 

 نهـــــــــــــاء عالقة عمــــــــــلإ

 

 ستقــــــــــالة من العمـــــل؟كيـــف أستطيع اإل . 131

 

تحتوي  ،ـــــقالتك بشــــــكل خطي ، وعمل نسختين منها نبيه دائمـــــــاً، يجـــــب ان تقــــــــدم استـــيجـــــب احــــترام مـــــدة التـــــــ

 :على في العادة رسالة اإلستقالة

 عن الشركة الموجه إليها الرسالة. معلومات   ▪

 المكان والتاريخ.   ▪

 توقيعك.   ▪

 .نيالثا توقيع الطرف   ▪

 

 ؟لتنبيه إجبارية. هل تعتبر مدة ا156

 

 تــــدفع بـــدل يســـاوي قيمة أيام فترة التنبيه.عـــليك ان ــــــل. في حال عدم إحترامها في بـــداية العمــ يتم إقرار مدة التنبيه 

 

 التنبيه؟أن يرفض رب العمل هل يستطيع . 152

 

 .لي الفوري، و لك الحق بالتعويضفي هذه الحالة تستطيع قبول التخ، نعم

 

 ( هل يجب ان احترم التنبيه؟فائه باالتزامــــــــاته )لسبب واضحفي حال وجـــــــــود اسباب جدية من جهة رب العمل لعــــــدم و. 158

 

 (ضحاحترام فترة التنبيـه )لوجود سبب جلي ووانهاء العمل فوراً وبدون طيع إلتزامــــــــــاته، تسترب العمــــــل بإ عدم وفاءفي حــــال 
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 ؟عاملال هل يمكن إقالة. 159

 

 .دون تغيير وبعد اإلصالحات في سوق العملقالة الفردية، لإلالموضوعية الشروط  ظلت

سبب عدم إقالة العامل لعلى  ينص ي، الذ 143/1411 رقم انونالق فينسحاب صاحب العمل المتضمن إل حدوداً  القاعدة العامة وضعت

 .ألسباب مبررة القانون المدني أو من 2114 المادة رقمبأصول  ، عمالً  واضح

 

 التي تؤثر على جميع أصحاب العمل، بغض النظر عن حجم الشركة: بعض التحديثات 42/2412 رقم القانونأدخل 

 .من البداية على األسباب التي أدت إلى رغبة صاحب العمل بإقالته جه إلى العاملإشعار اإلقالة المو يجب أن يحتوي -

لتعريف إرادة العامل من خالل تدخل إتحاد نقابات العمال ، ئي نطاق القضاالخارج  عن طريق وثيقة مكتوبة فصل العامليجب الطعن في  -

 .رمن تاريخ استالم اإلشعا اً يوم 14 خالل

 ،شيئاً  لم يحدث شيئاً  هعالقة العمل وكأن تبقىفي هذه الحالة . إشعارهيوما من تاريخ  11 خالل إلقالةلحق في إلغاء اح صاحب العمل ايتم من

 عندئذ يجب على العامل استئناف عمله على الفور.

 

 

 

 قالة التأديبية؟اإل يما ه. 144

 

ها التي وضع راعاة الضماناتتهاك العامل ، والتي تقتضي بموالتي تنطوي على إن ووسائلها حاالتهاقالة التأديبية في جميع اإلتعاقب 

 .1444/  344من القانون رقم  4وفرضتها المادة 

ال يخول هذا اإلجراء ،  (من القانون المدني 2114)المادة  يمكن األمر باإلقالة األدبية في حال وجود سبب عادل،  على وجه الخصوص

اختراق واضح  يعتبروالذي   (143/1411 رقم من القانون 3شخصي )المادة  مبررل، أو مؤقتة  للعامل بإستمراية عالقة العمل ولو لفترة

 لعامل. بحق ا لتزامات التعاقديةلإل

 قاعدة الفصل التأديبي( تقع على عاتق صاحب العمل. )المبني على لنزاعالفعلي لحقيقة ا البرهانعبء إثبات 

.  

 

 

 ؟وموضوعي لسبب عادل ي اإلقالةما ه. 141

 

 بتنظيم عمل المؤسسة. اإلقالة لسبب عادل وموضوعي تتعلق

أو  نقلهدون إمكانية  المنسوبة إليه مسبقاً ، بالمهامإلتزام العامل  عدم، وبسبب توقف نشاط الشركة  وبالتالي فإنه مبرر موضوعي لألزمة

 إعطائه مهام أخرى ال تتوافق مع مستوى تصنيفه في الشركة القائمة.

الموظف الذي تغيب عن العمل طرد إشعار  مثلز فترة السماح )تجاوتم إدراج أسباب أخرى لحاالت الطرد في حال  ، 4122 اتإصالحمع 

باإلضافة إلى فصل العامل بسبب ، الجماعية لحفظ مكان العمل( اتيتفاقاإل المحدد من خاللبسبب المرض لفترة أطول من الوقت المعين 

 .البدنية أو العقلية عدم اللياقة

لدى  تفعيل إجراء التوفيق أمام اللجنة اإلقليمية ي بدوره يعمل على، الذ لسبب عادل المسبق الفصل رإشعاإلزامية صاحب العمل بكتابة 

 .المديرية اإلقليمية للعمل

 له إلى مكان آخر.لدعم نق للمضي قدماً توضيح أسباب الفصل الموضوعية التي أدت إلى إقالة العامل وأخذ التدابير يجب على صاحب العمل 

 

 

 

 

 

 

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_15_luglio_1966_n.604.pdf
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قبل  اإلجتماع من ستالم الطلب: يعقدإأيام من تاريخ  4 خاللصاحب العمل والموظف كل من  إبالغعمل اإلدارة المقاطعية لليجب على 

 .314لتوفيق المشار إليها في المادة اللجنة اإلقليمية ل

ر في لعمال، أو بواسطة محام أو مستشاالتمثيل النقابي ل عضو في ف بها أومن المنظمات الممثلة المعترالمعنية األطراف  حق مساندةي

 .العمل

 .لألطراف المعنية المديرية اإلقليمية للعمل تاريخ إستدعاءمن  يوماً  24 خالل يتم إستكمال اإلجراء

 :المتفق عليها عالقة العمل إلنهاء نتيجة إيجابية الوصول إلى في حال

 .مكتب التأمينات اإلجتماعيةالذي يقوم بدفعه  ستفيد من بدل البطالةي -حيث يلبي متطلبات  -العامل - 

 .بإيجاد فرصة عمل أخرى للعامل المقالالعمل تكفل مكتب  - 

  من البت بالحكم بإرسال رسالة فصل إلى العامل أيام 4 مروروبمجرد  يحق لصاحب العمل سلبية يجةنت الوصول إلى في حال

 

 

 

 شركة صغيرة ، هل يحق لي الحصول على تعويض؟ من عملي ضمن تمت إقالتيإذا . 145

 

 

ظيف ما بين إعادة توختار يصاحب العمل أن في هذه الحالة يجب على ، قرار الفصل في الشركات الصغيرة  عدم شرعية بإعتبار  ، نعم

 رواتب شهرية. 1و  2.1أيام ، أو دفع تعويض يتراوح ما بين  3 لعامل المقال بطريقة غير شرعية في غضونا

 للموظف الحصول على: حق، يالفصل ( ةأو عدم فعالي) بطالن الحكمالمحكمة  إعالن في حال

 .(من دون دفع الضرائب) لعملل عوضاً عن إعادتهشهري  راتب 11ندماج في مكان العمل أو غرامة قدرها إعادة اإل -

مع تسديد الضرائب لطول رية شه رواتب 1 والتي ال يجب أن تكون أقل من، وحتى العودة إلى العمل تاريخ الفصل  التعويض الكامل من -

 .فترة الفصل

 

 

 

 ؟تمت إقالتي من عملي ضمن شركة كبيرة ، هل يحق لي الحصول على تعويضإذا . 143

 

 

من معهد  13والمادة  1411/ 143من القانون رقم  4المادة  ، العمال، وبوجه خاص موضوع إقالةل كبير بشك 42/2412 رقم القانون غير

 .العمال

عدم  مبدأ إعتماداً على على العامل تختلف الوصايات، تم إعتبار اإلقالة بالغير قانوني يو ، في المحكمة عملية إستئناف إذا قدم الموظف

 .ة اإلقالةشرعي

 :الخصوص على وجه

راتب  23على  راتب شهري و 12 حد أدنى كالعامل الحصول على تعويض  يمكنللفصل:  سببل كافية وجود تفاصيلفي حالة عدم  -

 شهري كحد أعلى .

 راتب شهري كحد أعلى. 12كحد أدنى و  ةاتب شهريور 1 الحصول على تعويض يمكن العاملالطرد:  أسباب توضيحفي حال فشل  -

 في مكان العمل. إدماجهيتمكن العامل من إعادة : ال أساس له ار الفصلن قرإذا كا -

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/tutele_del_lavoro/Pagine/Aspi-.aspx
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 خـــــــــــــــــــدمات التوظيف     5.  5

 

 

 ما هي خدمــــات التوظيف وما الفائدة منها؟. 145

 

بيـن العــــرض  ـاءتم إيجادها لتسـهيل اللقبقة، اهي هيئـات حكـــــومية تم إنشائها بدالً عن مكـــــاتب التوظيـف الســـخــــدمات التوظــــيف 

 خاص المعرضون للبطالة.عمل لألشـــول الى ســـوق الوالطلب في العمـــــل، باإلضافة إلى الحد من البطــــــالة وتســـهيل الدخـ

 

 كيف استطيع االستفادة من هذه الخدمات؟. 144

 

 في: التي تضع معلوماتك"الئحة التوطيف" القديمة.  اءت عوضاً عنيجب ان تسجل نفسك في "الئحة األسماء"، والتي ج

راســـــــية ووضـــــعك وثـــيقة في الســـــــجل، مـــع معـــلومات شـــــخصية كـــاملة عنــــــك وعــــــن عائلــــتك، شــــــهادتك الد   ▪

 الوظيفي.

 .ووثائق عن مهارتك العملية ملية والتأهيلية وعن جاهزيتكراتك الع( مع معلومات عن خب)دفتر العمل القديم وثيــــــــقة مهــــــنية   ▪

 

 

 البحث عن عمـــــــــــــــــــــل 

 

 

 البطــــــــــــالة؟ . ما هي حالة146

 

 . المستعد فوراً للعمل أو للبحث عنهالشخص بدون عمل ، و هي حالة

 

 

 على وضع البطالة؟ ستطيع الحصــــــــــــــول. كيف أ142

 

 ( يحتوي على :يف في مدينتك ، وتترك تصريح )شخصييجب ان تذهب الى مكتب التوظ

 .عمال التي قمت بها في السابقاأل  ▪

  .ستعداد الفوري للعملاإل  ▪

 

 

 سماء؟هل أفقد التسجيل في الئحة األو قدمت استقالتي، اذا فقدت عملي أ. 148

 

تعادل  الالئحة لفترة بتسجيلك في ، يتم اإلحتفاظ ـــة لعمـــــــل إعتياديذن اقامــــفي حال اإلقالة ، وبحوزتك إ فــــقدت عمــــلك حـــتىذا إ

 قامة.اإل نفس صالحية تصريح

ـــد )اذاً حتى بعـــــ أشهر 1ل لفترة التقل عن كعاطل عن العم على أساس قانون الهجرة بحث عن عملفي ال أيضاً  بالعكس ، لك الحق

 امـــــــــــــــــتك(.قنتهـــــــــــــــــاء إا

 حسبكثر من سنة واحدة المدة أل أن تطول يمكن. ال تقل عن سنة واحدةبسبب البطالة لمدة  تصريح اإلقامةيتم إصدار  في هذه الحالة،

 .(البطالة. بدل التنقل راتب مثلتوفير دعم الدخل )

ال يقل عن  ين معكالدخل السنوي ألفراد األسرة المقيم ألكثر من مرة في حال كان إجمالي قامةاإل تجديد إمكانيةمل الحصول على للعا يحق

 من قانون الهجرة. 3الفقرة  24الذي زادت قيمته بمقدار النصف حسب المادة قيمة الشيك اإلحتماعي السنوي 
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 ؟الشركات التي تبحث عن عمالعندي إقامة وأبحث عن عمل. إلى أين يجب علي الذهاب لوضعي على إتصال مع . 149

 

 تستطيع الذهاب الى: فس المعاملة ونفس حقوق العامل اإليطالي. ًلذلكجــانب المقــيمين قــانونياً ولعـــائالتهم نيحفظ القــــانون لأل

   ، بلديات، جمعيات، غرفة التجارة(.لى الخدمات التوظيفية الحكومية ) مراكز للتوظيفإ   ▪

 خرى(.التوظيفية الخاصة )وكاالت العمل أو إلى هيئات أو الخدمات أ   ▪

 

 

 ين توجــد وماذا توفر لي؟مراكــــــــز التوظــــــــيف، أما هي . 164

 

 توفر خدمات مختلفة:ات حكومية وتوجد في كل ايطاليا. مراكز التوظيف هي هيئ

 عمل. استقبال، معلومات وتوجيه لمن يبحث عن   ▪

 وطلب العمل. وساطة بين العرض   ▪

 اسشارات للشركات.   ▪

 

 

 ؟ات دوام مراكز الخدمات في مقاطعتيعناوين وساع . اين أستطيع إيجاد161

 

 .الخاص بها موقع االنترنت زيارة وأ حيث تقيممقاطعة التستطيع مراجعة مقر 

 

 

 ماهي وكاالت العمل؟. 165

 

 في سوق العمل. والطلب العرضساطة بين فهم، القيام بالوصنيهي مؤسسات خاصة مصرح بها، وتهتم بالبحث عن الموظفين وت

 توفير اليد العاملة للشركات الخ.. باإلضافة إلى

 

 

 ؟. هل يستطيع العمال والشركات تبادل فرص عروض وطلبات العمل بدون وساطة163

 

عون ان والشركات. ويستطي ل من العمالوالطلب، يستطيع مراجعتها ك العرضام معلوماتي لاللتقاء بين نعم، عن طريق حقيبة العمل: نظ

 http://www.lavoro.gov.itالموقع قم بزيارة وبدون وسطاء. لمزيد من المعلومات  يضعوا طلبات جديدة لعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/
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 الســــجل المدني - 4
 

 

 . ما هو الســــجل المدني؟165

 

 سجل فيه المعلومات الشخصية عن السكان في احدى البلديات. السجل المدني هو

 يقوم مكتب السجل المدني بالتحديث المستمر لمعلومات السجل.

 

 قامــــــة"، "المســـــــكن"؟"، "مكان اإلة"المنام ما هـــــي. 164

 

 تظار وجود سكن مستقر.نالشخص لفترة مؤقتة ولوقت محدد، بإيبقى فيه  بساطة مسكن مؤقت( هو مكان)ب ةالمنام

 الذي يطلب فيه التسجيل في السجل المدني.اإلنسان عادةً ، و مكان االقامة هو المكان الذي يعيش فيه

 .في إيطاليا يطلب االقامة من يعتقد انه سيبقى لوقتاً طويالً 

 عمال والنشاطات.  هو المكان الذي يقرر العيش فيه وأن يكون مكان األ،  المسكنأما 

 

 

 هل استطيع التسجيل في السجل المدني؟. 166 

 

مرحلة التجديد،  ائلية، مكان إقامة مختار، حتى أثناءسباب ع، أو إذن اقامة لمدة طويلة مثل العمل، أعلى اإلقامة الدائمة  نعم إذا كنت حاصالً 

 .م التجديدوصل إستالبإثبات  الذهاب الى مكتب السجل المدني في بلديتك كما يمكنك باثبات وصل التجديد،

بإظهار ، التسجيل في السجل المدني قامة عمل، إ أول تصريحوالذي ينتظر ، الهجرة مكتب في وقع على عقد إقامة العمللألجنبي الذي يحق 

 اإلعتيادي لدى مكتب الهجرة الوحيد. لعملتصريح إقامة اتقديم طلب لحظة مركز البريد  ستالم إ باإلضافة إلى وصلعقد إقامة العمل 

تم إعطائه وثيقة الالمانع لإللتحاق العائلي ، يكفي إبراز  لذيللحصول على تصريح إقامة ألسباب عائلية وا على األجنبي الذي قدم طلباً ضاً أي

نسخة وثيقة الالمانع الصادرة من مركز  عن ، فضالً طلب الحصول على اإلقامة  تأشيرة الدخول مع وصل إستالم مركز البريد لحظة تقديم 

 .ةالهجر

 

 متى يتــم التسجيــــل المدني؟. 162

 

 مـــدني في بلـديــــة الوالدين أو في بلدية األم في حال تسجيل كال الوالدين في بلديتين مختلفتين.في حــال الوالدة، في الســـجل ال   ▪

 .مكان إقامتك السكنية من الخارج، أي بمعنى آخر في بلدية القدوم وعندما يتم تغيير اإلقامة إلى بلدية أخرى أ   ▪

وفقاً للمعايير الصحية سكن الظروف الصحية للمن  للتأكد، ر التسجيل المدني تغيييمكن إجراء كشف من قبل مكاتب البلدية المختصة عند 

 الحالية.

 

 

 ما هي العائلة المدنية؟. 168

 

أو حماية، أو ،  تبنيأو و قرابة، ، والذي يجمعهم رابط زواج، أـون في نفس المسكن شـــــــخاص الذين يعيشـــهي مجمــــــــوعة مــــن األ

 عاطفية.
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 قامـــــــــــــــة؟سجالت السجل المدني في بلدية اإل متى يتم الحذف منكيف و. 169

 

 .لى الخارجإذا تم تغيير مكان اإلقامة إلى بلدية أخرى أو إ   ▪

 .خرىلدية أإلى ب قامةالشخص من دون مكان إذا انتقل إ   ▪

 .عندما التجد السلطات المختصة الشخص في المكان المصرح عنه   ▪

 

 يوماً  34ن يقوم بالتجديد خالل في حال عدم تجديد التصريح عن المسكن المعتاد: يتم تنبيه األجنبي بأ :مالحظة 

 

 

 ستفيد من التسجيل في السجل المدني؟. ماذا أ124

 كمال بعض المعامالت المهمة:يلزم إل

 تجديد إذن االقامة.  ▪

 اإلقامة الدائمة.طلب الحصول على   ▪

 طلب تقديم الجنسية,  ▪

 طلب لم اإللتحاق العائلي.  ▪

 طلب البطاقة الصحية.  ▪

 طلب للحصول على سكن عام )البيوت الشعبية(.  ▪

 

 مسكني المعتاد؟هو ن يكون مركز الضيافة . هل يمكن أ121

 

 المعتاد. هو مسكنكالمركز  قل يصبحشهور على األ 3دة مفي مركز ضيافة ل عندما تسكن

 

 متــــى؟وجباري تجديد التسجيل المدني؟ . هل هو إ125

 

الحصول على  تاريخ يومـــاً مـــن  14خــــالل وذلك ،  ةقامــــة لمدة طويل، أوإذن اإل فيها اإلقامة الدائمة كل مـــــرة تجـــــددفي نعــــــم، 

 .ة )أو اإلقامة الدائمة المجددة(اإلقامة المجدد

حيث يقوم موظف مكتب السجل المدني بتحديث المعلومات .  يبقى التسجيل صالحاً أثناء فترة تجديد إذن اإلقامة )أو تصريح اإلقامة الدائمة(

 وإرسالها إلى مركز الشرطة.

 

 التغييرات في المسكن؟ببلغ الشرطة علي أن أ متى يجب. 123

 

 .عنوان سكن الراعي األجنبيبالغ الشرطة بتغييرات المدني بإ يقوم مكتب السجل

 .يوماً  11إبالغ الشرطة خالل  كنيةة سيجب على األجانب الذين يقيمون نظامياً والغير حاصلين على إقام

 

  يــــــــــل المدنطلب التسجيــل في الســــــــــــجـ    1.  4

 

 ؟ جانبألالمدني" لتسجيل الماذا يعني "طلب    .143

 

يعطى الراعي األجنبي مكان اإلقامة الموافقة على الطلب،  تتم نبي التسجيل في السجل المدني. في حالهو طلب يطلب فيه المواطن االج

 يطاليا.في المدينة المختارة الذي يستطيع من خاللها طلب الوثائق الالزمة إلقامته في إ

 

 ن؟سكعنوان الو . ماذا يقصد تغيير االقامة أ124

 خرى.من المسكن الرئيسي من بلدية الى أ تغيير مكان اإلقامة يعني اإلنتقال الدائم

 خر، داخل البلدية نفسها.أما تغيير عنوان السكن فيعني اإلنتقال من بيت إلى آ
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 سكن؟أو ال \. هل أستطيع تقديم طلب لتغيير مكان اإلقامة126

 

 صالح المفعول.راشداً ، ولديك تصريح إقامة فقط اذا كنت بالغاً 

 

 

 سكن؟كيف أستطيع طلب تغيير مكان اإلقامة أو ال. 122

 ، لتوقيع طلب التسجيل.قامات في البلدية التي تنوي السكن من قربها اإلج يجب ان تذهب الى مكتب تغيير من الخار ذا آتيتإ

 ررت السكن فيه.مكتب السجل المدني في المكان الذي قإلى خرى يجب الذهاب إذا انتقلت من بلدية إلى أ

 

                                                                                                                                              

 و تغيير مكان االقامة لكل عائلتي؟التسجيل مدني أطلب . كيف أقدر أن أقدم 128

 

مع التعهد بإبالغ  راد العائلة: يجب عليه تقديم تصاريح إقامات كل العائلةلة يســـتطيع تقـــديم الطلـــب لكـــل افـــأي شــــخص بالغ من العائ

 .الطارئ لعائلة بالتغييرا

 

 خرى؟لعيش مع عائلة أل. ماذا أفعل إذا ذهبت 129

 

 طلب التسجيل لمكان االقامة.لك  ن يقدمرب العائلة الذي يستضيفيك إلى مكتب تغيير االقامة و أيجب ان يرافقك 

 

 و لتغيير مكان االقامة؟. ما هو الوقت الالزم  لتسجيل أ184

 

لبلدية من بالقرب منها ، يجب عليك تقديم طلب إلى مكتب التسجيل في ا نفس البلدية الذي تقيم سكنك في إذا كنت ترغب في تغيير عنوان

 خالل تقديم: 

( ، ع أفراد العائلة الراغبين بتغيير عناوينهمجميلكل من )  شخصية( ، باإلضافة إلى إذن اإلقامةالهوية لاسفر أو ال)جواز  ة مثلصالح وثيقة

 إمتالكها(.سيارات )في حال رخصة قيادة إيطالية ، شهادة ملكية 

تعيشون  (لهم أيضاً  التسجيل في حال قدمت الطلب)أهلك أنت و فعلياً  نكمن أ شرطة البلدية المدني بعد تحقق وتأكد يتم التسجيل في السجل

 في مكان السكن المشار إليه.

 المدني في البلدية.النتيجة إيجابية ، فإن تاريخ ابتداء اإلقامة الفعلية هو تاريخ تقديم طلبك إلى مكتب التسجيل كانت  لفي حا

 

 

 ما هي الوثائق المطلوبة؟. 181

 .جواز سفر صالح   ▪

 الرمز المالي.   ▪

 (.شهور 3واحدة )إذا كان أول إذن إقامة يجب أن ال تقل صالحيته عن  كثر من سنةلح ألامة صااذن اق   ▪

الصادر عن مركز )في حال كان إذن اإلقامة في مرحلة تجديده ، يمكن تقديم إذن اإلقامة المنتهية الصالحية ووصل إستالم تجديد اإلقامة 

 و مكتب البريد(.الشرط أ

 األسرية، وغيرها(. روابط، الطالق، وال الزواج، ميالدال شهاد )مثل: على جواز سفر  الغير متوفرةدنية لمتعلقة بالحالة المالوثائق ا ▪

 يجب أن تكون هذه الوثائق إما: 

 .اإليطالية ومصدقة اللغة إلىة ترجمم، وصة في الدولة صادرة عن السلطات المخت أصلية -

 إيطاليا موقعة ومصدقة من المحافظة.في  بلدك األصليل القنصلية طةصادرة عن السل أصلية -

 حسب البلدية يطلب ايضاً:

  .جتماعية والعائليةقة وصادرة عن البلد األصلي الموضح فيها الحالة اإلو وثائق مصدشهادة ميالد باللغة اإليطالية أ   ▪

 احب البيت.صورة عن عقد اإليجار أو وثيقة ملكية للبيت، أو بديالً عن ذلك تصريح إستضافة من قبل ص   ▪
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 التي تبرهن على تسجيل السكن في المكان الذي ستعيش فيه. فاتورة المخلفات )القمامة(   ▪

 .عن الهيئة العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لالجئون السياسيون تصريحاً صادراً يجب أن يقدم ا  ▪

 

    :مالحــــظــــــة

لشرطة المحلية في البلدية التي يوجد فيها ا قامة عن طريقلعنوان الجديد على إذن اإلقامة يجب عليك تغيير افي حال تغيير مكان اإل 

 .عنوانك الجديد

يسجل االشخاص المتواجدين في نفس البيت بشكل تلقائي في نفس السجل العئلي. في حال عدم تواجد عالقة قرابة عندئذ يمكن طلب  

 التسجيل المدني بشكل مستقل.

 

 لتسجيل او تغيير السكن؟كم هي تكلفة ا. 185

 

 هذه الخدمات مجانية.

 

 خــــــــــدمات الســـجل المدني     5.     4

 

 جانب المقيمين؟ضع المدني التي يستفيد منها األهي خدمات السجل المدني والو. ما 183

 

 :(مسجلة في البلديةاذا كانت ) الوثائق هي

 الوالدة.   ▪

 مكان اإلقامة.   ▪

 ة في السنين السابقة.أماكن اإلقام   ▪

 الحالة اإلجتماعية.   ▪

 الوضع العائلي.   ▪

 على قيد الحياة.   ▪

 اللقاحات.   ▪

 السياقية.    ▪

 يجب الحصول على جواز السفر)أو وثيقة معادلة( باإلضافة إلى إذن اإلقامة أو اإلقامة الدائمة.ستفادة من الخدمات لإل :مالحظة

 توافقها.و تطابق معلومات الوثائقيجب 

 

 "؟الشخصية ما هي بطاقة التعريف "الهوية. 185

 

 سنة.  11 المقيمين في البلدية و تجاوزوا سن الـجانب خدامها في ايطاليا، وتصدر الى األهي وثيقة للتعريف الشخصي، يمكن است

 غير صالحة للسفر.هي ، و سنوات 14مدة صالحيتها 

 

اإلقامة  ذنالبلدية التحل محل إذن إقامة الراعي األجنبي في إيطاليا، ويجب إبرازها دائماً مع إ الشخصية الصادرة من بطاقة الهوية: مالحظة

  ومع اإلقامة الدائمة وجواز السفر.

 

 ؟الحصول عليها ستطيع تقديم الطلب. متى أ184

 

 في أي لحظة. بالنسبة إلصدارها:

 نتهاء صالحيتها.يوماً من إ 134بالنسبة لتجديدها: قبل 
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 ؟إصدار الهوية الشخصية وتجديدها ، وما هي األوراق المطلوبة ين استطيع تقديم طلبأ .131

 

 الهوية في البلدية. شخصياً إلى مكتب الذهابيجب 

 يجب تقديم ما يلي عند طلب الهوية الشخصية:

 ية حديثة ومتشابهة من دون تغطية الرأس.ثالثة صور شخص   ▪

 تقديم وثيقة شخصية صالحة. على مواطني دول اإلتحاد األوروبي  ▪

تجديد إقاماتهم يجب عليهم تقديم إذن اإلقامة المنتهي هم مع إذن اإلقامة ، في حال سفرات جواز يجب على المواطنين األجانب تقديم   ▪

 او مكتب البريد(. الصادر عن مركز الشرطةوصل التجديد )مع 

 .اإلداريةيجب شراء الطلب الخاص وتعبئته ، ودفع الرسوم 

 

 هل يمكن الحصول على بديل للهوية؟. 182

 

  :في حال عدم إنتهاء صالحيتها بعد هي عن الهوية بديلالصدار الحاالت المقررة إل

 السرقة.   ▪

 الضياع.   ▪

 التلف.    ▪

 

 ؟أو الشخصي ستطيع استعمال التصريح الذاتي. متى أ188

 

التصريح الذاتي  المواصالت ...( يمكن تقديم )البريد، الكهرباء،مثل  خدمات العامةو البعض المعامالت المقدمة إلى المكاتب الحكومية أفي 

 بدون طوابع.من قبل الشخص المعني وبسيط  أي بمعنى تصريح

 :ونياً في ايطاليا إعتماد التصريح الذاتي للمصادقة علىالموطن االجنبي المقيم قانيستطيع 

 ارة العامة.وضع والظروف الشخصية المصدقة من اإلدال   ▪

 من القانون. العامة اإليطالية ، باستثناء األحكام الخاصةحقائق معتمدة أو مصدقة من الجهات    ▪

 

 ما هي المطابقة القانونية؟. 189

 

 سلطات خارجية.  أكد والموافقة على وثائق صادرة عنتقوم الهيئات الدبلوماسية بالت

 

 ما هي المعادلة؟. 194

 

 و النسخ المكتوبة بلغة أجنبية.، عادة ترفق مع الوثائق أن مصدقة من المحكمة المدنية ترجمة مع ختم وتكوهي 

 

 زواج؟. ما يجب ان افعل اذا أردت إبرام عقد 191

 

 . األخرى الديانات طقوس أو حسب، في إيطاليا المتبعة الدينيةالطـريقة ، على  يطــاليايستطيع الموطــنون األجــانب الزواج في إ

كتب الحاالت مقبل  من إعالن مسبق )مثل حال اإليطاليين( الزواج ، عليه طلبالقيام بحفلة أراد الراعي األجنبي المقيم في إيطاليا  في حال

 قامة.المدنية في بلدية اإل

أمام مسؤول  ذان الشخصان بالزواج  ، و قبل اإلعالن عنه يجب على كال الزوجين تأدية حلفان اليميناإلى تلبية رغبة هعالن يهدف اإل

 مدني.

 

 ؟للزواج ما هي الوثائق المطلوبة. 195

المحلي  من مكتب المحكمة في هذه الحالة يجب تصديق توقيع القنصل – في ايطالياوثيقة ال مانع، صادرة عن الهيئة القنصلية    ▪

 ي الخارج.يطالية فمصدقة من السفارة اإل –صل قبل السلطات المختصة في بلد األ من أو -بريفيتورا""ال
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 .وثيقة تعريف شخصية جواز السفر أو   ▪

 .وثيقة الالمانع ال تحتوي على إسم األب أو األمومصـــدقة عندما تكون مترجــمة  هادة الوالدة الصـــادرة عن البلد األصليشـــ   ▪

 

 :مالحظة

)إذا كانا أجنبيان يجب أن  ت تعـــريفهما الخاصة بهمابطـــــاقا معشـــــاهدين  قســـــملحظــــــة الن عند ان بالغايتوجب حضور شاهد

 (.يكونا حاصلين على إذن اإلقامة

 . المتعلقة بالسكن في حال كان الراعي األجنبي مقيم في إيطاليا.تصدرها بلدية إقامته الوثائقتصدر البلدية 

 

 

 

 خــرى للبلديــــة مكـــاتب خــدمات أ

 

 ؟ ا هي الفائدة منهاجتماعية وم. ماهي الخدمات اإل193

 

تب. المساعدون جانب الذهاب الى هذا المكجتماعية. يستطيع كل المقيمون اإليطاليون واأللخدمات االفي كل بلدية يوجد مكتب ل

 معلومات عن: االجتماعيون يساعد المساعدون اإلجتماعيون األفراد الذين يواجهوا صعوبات ومشاكل ويقدموا لهم 

 -  في بيوتهم. القاصرين، والمعاقين ، كبار السنمساعدة 

 - مساعدة اقتصادية للفرد والعائلةال. 

 - لسكنمن أجل ا مساعدةال. 

 - سكنية إدراج القاصرين في جمعيات. 

 - تبني وطني ودولي.  

 - ذن خاص لوقوف السيارات للمعاقينإ. 

 - سعار تشجيعية  للمواصالتأ. 

 - الخ. ةالمضافات الليلي \دخول الى المقاصف اإلجتماعية 

 

 ما هي الخدمات التربوية؟. 195

 معلومات عن الخدمات التالية: الذي يقدملخدمات التربوية وفي كل بلدية يوجد مكتب لل

 - )وخدمة نقل طالب المدارس. خدمة الطعام في المدرسة )المينســا ، 

 -  ترفيهية صيفية، شتوية في المدارس.مراكز 

 - البلديةاألطفال الخاصة ب قة دوام في روضة االطفال أومدراسوثي. 

 - التسجيل في روضة االطفال. 

 - الخالطفولة التسجيل في مدارس ، 

 

 ما هي الخدمات الثقافية، الرياضية، والوقت الحر؟. 194

. رياضية في المنطقةوالوقت الحر والذي يهتم بتنظيم وقيام نشاطات ثقافية و خدمات الثقافية، الرياضية،في كل بلدية يوجد مكتب لل

 عن الخدمات التالية: باإلضافة إلى تقديمه معلومات

 - .المكاتب 

 - .إدارة األماكن والمحالت 

 - المراكز الرياضية في المنطقة. 

 - صيفيةالترفيهية المراكز ال. 

 الخ رياضيةلالتسجيل في قائمة الجمعيات الثقافية وا ، .. 
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 الســـــــــــــــكن 6

 
ه الحصول عليه من خالل إستضافته من قبل أي شخص أو بعقد إيجار أو يمكنحيث  في إيطاليا على سكن ،يحتاج الراعي األجنبي لإلقامة 

 اإلستفادة من مراكز اإلستضافة. بشراء بيت. وفي حاالت صعوبة تأمين السكن يمكن

 

 ؟أو أصدقاءقارب / . هل عندي إلتزامات في حال كنت ضيف عنــد أ196

 

 ( في الحاالت التالية:بالسكن طة )تصريح السماحبالغ الشربإستضافتك في بيته إ ذي يقومال ، وإنما يجب على الشخص ال

 ار او إعطاء مسكناً او قسماً منه.يجإ   ▪

 نقل ملكية عقار من البائع إلى المشتري.   ▪

 عند إعطاء سكن أو جزء منه بهدف السكن.   ▪

 

 كل المواطنين والمؤسسات؟يقيد اإللزام هل . 192

 

 والهيئات الدبلوماسية والقنصلية.باستثناء المدارس الداخلية المقدسة نعم، 

 على أي مواطن أو جمعية خاصة أم عامة إبالغ الشرطة، حتى لو كان الفرد المستضاف قريب للعائلة.

 

 ؟. كيف تتم طريقة التبليغ198

 

ستالم الى الشرطة المختصة بريد المسجل مع وصل إمرسل عن طريق الســـاعة  33اً وإرساله خــالل مكــتوب يجب أن يكون التبيلغ

 المحلية.

البالغ يحتــــــوي باالضافة الى المعلومات الشخصية عن المبلغ، المعلومات عن االجنبي او الذين من غير جنسية، المعلومات الموجودة  

كن به الشخص، وما هي صفة السكن الذي تم في جواز السفر او هوية التعريف، وتتضمن على موقع وجود السكن المستلم او الذي سيس

 البالغ عنه.

 وبالتالي إلى دفع مخالفة. عقوبةبالتبليغ يتعرض إلى  من اليقوم :مالحظة

 

 

 رسلها؟. إلى من أ199

 

 مركز الشرطة الرئيسي في المنطقة. لىإ   ▪

 .ات االخرى الفرعيةالبلديحفظ النظام او إلى شرطة إلى مركز    ▪

 

 ؟لمعلومات المطلوبة التي يجب أن يتضمنها البالغهي ا ما. 544

 

 مكان وتاريخ الوالدة، وعنوان اإلقامة(. المعلومات الشخصية عن الشخص الذي يعطي السكن )االسم، اسم العائلة،   ▪

   الشخصية  البطاقةرقم دة، واالقامة، نوع وجنبي المستضاف )االسم، اسم العائلة، مكان وتاريخ الوالخصية عن األالمعلومات الش   ▪

 وتاريخ صدورها(

 لصحيح لمكان إستضافة الرعايا األجانب.العنوان ا   ▪

 ، أو باألحرى تصريح الضيافة من دون أي مكاسب أخرى. اغيرهنوع عقد السكن، مثالً: إيجار، مساعدة ، ملكية أو   ▪

 

تأجير سكن عقاري إلى أجنبي بدون أو  - مبلغ ماليلقاء  –على أن أي شخص يعطي اإلقامة  43/2444 رقم ينص القانون :مالحظة

أشهر. باإلضافة إلى ذلك يتم  1إلى  3حبس لمدة تتراوح من يعاقب بال ، فإنه وغير مجددةأإقامة منتهية الصالحية ب تصريح إقامة أو

 ال عالقة له بالجريمة.إلى شخص تعود  إال في حال إذا كانت ملكية العقارمصادرة العقار السكني بمجرد اإلدانة النهائية 
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 ـــــتئجار بـــــيــــــتاس 1.  6

 

 

 ستئجــــــار بيت؟. ماذا افعل إل541

 

 السكن لوقت محدد لقاء لآلخرين بغرض يتركه صاحب البيت منزله و يؤجر يع عقد سكن )عقـــــــــد إيجـــــار(. وبهذا العقدتوق يجب عليك

 شهرياً. يكون عادةوالذي دفع اآلجارعلى بدوره  ن المال. ويقوم المستأجرمبلغ م

 الذي يمكن أي يطرأ على مؤشراتهااالحصائات العامة(  "االستات" )هيئة على اساس نسبة التضخم ومؤشرات يتم تحديث اإليجار سنوياً 

 .%41  بمقدار نسبة إرتفاع

 

 

 ما هي الكفـــــــــالة المقدمة؟. 545

  

جاوز المبــلغ لى صـــاحب البيت ضــــــد اي تلف قـــد يتعــرض له البيت. الكــفالة اليجــب ان تتــســـتأجر إهي مبــلغ يدفعــه الم الكـــفالة 

لى عند تسليمه يتم إسترداد مبلغ الكفالة بالكامل بعد انتهاء عقد اإليجار، باالضافة إ اشــهر. اذا كــان البيت ســليماً  3 الذي يعــادل آجار

 هذه الفترة.   طوال ة خاللالفوائد القانوني

 

 

 يجار؟. على أي نحو يجب أن يكون عقد اإل543

 

 ن تناسب فئات محددة.يجبر القانون على أن تكون عقود اإليجار موقعة ومكتوبة وأ

 :يقرر عقد اإليجار ما يلي

 لى صاحب البيت شهريا.ً المبلغ الذي يتوجب المستأجر أن يدفعه إ   ▪

 البيت.في  ها المستأجر البقاءالمدة التي يستطيع في   ▪

 .في أي يوم من الشهر والطريقة والمكان الذي سيدفع فيها اآلجار   ▪

 :، هما  43/  331يوجد فئتان رئيسيتان من العقود حسب القانون رقم 

بنفس و خرى سنوات أ 3سنوات قابلة للتجديد لمدة  3ب. مدته يجارات ويعتمد على العرض والطلسوق اإل العقـــد الحر، الذي يخص  ▪

  .إنقضاء السنين األربعة األولى قبل ستة أشهرمنفي حال عدم نقض العقد هذا ،  الشروط

سنوات ، وذلك بسبب مسائل شخصية أو عائلية )قرابة من الدرجة الثانية( ، أو بسبب  3ول تهاء أنأيضاً بمجرد إنهاء العقد كما يمكن إ

 صيانة.الماسة للعمال األ

 البلديات. قابات المالكين والمستأجرين ومشاركة بين نالمشترك تفق عليه هو ناتج عن االتفاق العقد الم  ▪

 لمستأجر من خصم على الضرائب بنسبةسنوات باالضافة الى سنتين. باستخدام هذا النوع من العقود يستفيد صاحب البيت وا 3مدة العقد 

 .(IMU) % من ضريبة التسجيل و حذف ضريبة السكن من البلدية34
    

 

 جبـــــــــــــــاري؟. هل تسجيل العقد إ545

 

بالمئة سنوياُ من  2التسجيل. ضريبة التسجيل تساوي  في مكتب يوماً من توقيعه، يجب تسجيل عقد اإليجار 24القانون خالل نعم، حسب 

 سنواتيمكن دفع ضريبة تسجيل اإليجار لكل سنة. بالنصف بين المستأجر والمالك. يجب تجديد التسجيل  .  تقسم كلفة التسجيلمبلغ اآلجار

 .عن السنوات التالية. في هذه الحالة يتم اإلستفادة من حسم على مصاريف التسجيل مرة واحدةمتعددة 

لذوي أصحاب الدخل المحدود يجار صول على مساعدة مالية في دفع اإلبمسابقات البلدية للح عن طريق العقد المسجل شتراكاإل كيمكن

 ك حسب معايير الدخل واإليجار.وذل

 

     وذلك من أجل إثبات سكن مناسب األمر الذي تحتاجه عند تجديد إذن اإلقامة. ، يعتبر العقد الغير مسجل غير صالح تنـــــــــــــــــويه:
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 تــــــــيـــشــــــــــــــراء ب    5.  6

 

 

 هل استطيع شراء شقــة؟. 544

 

ســـكن بنفــــس شــــروط الحاصلين على إذن اقامـــة عمل أو ألســـباب عائلية، أو اإلقامة الدائمة بشـــــراء يســــتطيع االجــانب 

 المواطـــنين االيطاليين.

 وإيطاليا. هم األصليهناك اتفاق محدد بين بلدإذا كان  شراء منزل هميمكن  خرينبالنسبة لآل

 الضرائب. تسهيالت علىفي حال شراء البيت االول هناك 

 

 

 شـراء البيت؟ما هي الوثائق التي يجب توقيعها عند . 546

 

وقيع على إقتراح الشراء الغير قابل للتغيير، مع دفع جزء من المبلغ الت، وبه يتم تثبيت المبلغ المتفق عليه ، ومن ثم اتفاق مبدئي   ▪

   الكامـــــل.

يحدد فيه التاريخ في حال عدم إمكانية توقيع والذي عقد البيع والشـراء( وقعة ) على تلتزم فيه الجهات الم البيع ، هو عقد مبدئي عهد   ▪

 ال يلزم بالدفع المسبق لجزء من سعر البيت. ، ولكنهتوقيعه  منذ لحظة فعولساري الميعتبر العقد المبدئي  العقد مباشرة.

عليه أمام محرر العقود بحضور البائع والمشـتري ، تم التوقيع الذي يعقد البيع والشراء هو وثيقة رسمية تتضمن انتقال الملكية ،   ▪

 ويعطى بصيغته العامة.

 

 

 ما هـــــو القــرض؟. 542

 

 منك البنك القرض يطلب ك. حتى يعطيطلب قرضاً من البنك ورده على أقساطن تمبلغ الكامل لشراء البيت تستطيع أذا لم تكن تملك الإ

آخراً أو من هيئة  اً ي ، يطلب البنك ضماناً من شخصذا كان الراتب الشهري اليكفي لدفع القسط الشهرإ بعض الضمانات ويقوم برهن البيت.

 في حال عدم دفع األقساط الشهرية للقرض وذلك بإمتالك البيت وبيعه قة تسمح للبنكطري هو . الرهنممتلكاتها لدفع ديونكتضمن شخصياً ب

 مسبقاً. لضمان المبالغ التي دفعتها

 بالمقارنة مع تلك التي تطبقها البنوك بشكل عام. قرض مسهل ، الذي يسمح بموجبه دفع فوائد مخفضةل شراء البيت االول فهناك في حا

 

قتراح لشراء قبل قيامك بإمتالكك للشروط الالزمة للقرض الذي تحتاجه من إ ن تتأكدقرض، فعليك أاذا كنت تفكر بطلب  :مالحظة

 البيت مع البنك.

   

 

 

 القرض؟ لشـروط التي يطلبها البنك العطاءما هي ا .548

 

 بعض الضمانات: البنك يطلب للحصول على قرض ،

 تصريح الدخــــــــــــل.   ▪

 بنكي )في بعض الحاالت غير ضروري(تحويل راتبك الى حســـــــاب    ▪

 .ضمانات شخصية أو عقارية   ▪
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 ؟ ـــــــــا  في العقد لطلب قرضـ ماذا يجب أن يكتب . 549

 الشروط الرئيسية المكتوبة في العقد:

 سنة( مع مراعاة سن طالب القرض. 34الى  1المبلغ ) من  عادةكم هي المدة إل   ▪

نهايات ب تقرر الفوائدحيث  ، منع تطبيق فوائد الربىالذي ي األعلى للفائدة محدد بالقانون) السقف  ما هي الفائدة التي سيتم تطبيقها   ▪

بور، يوريس( على أساس المؤشرات التي تنشر في الصحف الرئيسية  )مثل مؤشر يورووذلك الخ( ، محددة )شهرية، ربع سنوية زمنية

  اسم "سبريد". اإلى التكاليف اإلضافية التي تتقاضاها البنوك والتي تختلف من بنك إلى آخر والذي يطلق عليه باالضافة

تناسباً مع دخل صاحب ن يكون القسط م( ، يجب أ قساطفترات الزمنية التي ستدفع بها األال فع )دالقسط المطلوب دفعه وإعتماد خطة لل  ▪

 القرض.

 .ما هي مقدار العقوبة  في حال التسديد المبكر للقرض قبل نهايته المحددة   ▪

 

 ؟ من يقوم بتحـــــرير العقود المتعلقة بالقرض والبيت. 514

 محرر العقود. ار القرض من قبلصدع والشراء للبيت وعقد إيتم تحرير وتسجيل كل من عقد البي

 

 ؟ عندما أشتري بيتا   الضرائب والمصاريف التي سأواجهها ماهي. 511

 شروط تسهيلية في حال شراء البيت األول(.ضريبة التسجيل )ب   ▪

 فا(.ضافة الضريبة االضافية )ايت عقاراً او بيتاً من شركة فيجب إاذا اشتري   ▪

 يبة الرهن.ضر   ▪

 ضريبة المكتب.   ▪

 البيع والشراء والقرض. يف محرر العقود المتعلقة بعقديمصار   ▪

 

 و مستأجر ؟. ما هي المصاريف التي يجب دفعها كصاحب بيت أ515

تدفع  (لبناية إن وجدتوالهاتف اذا كان موجوداً، ورسوم جمعية ا،  التدفئة،  الماء،  الكهرباءـ )الغاز، فع الفواتير المتعلقة بيجب عليك د

 .الفواتير شهرياً أو كل شهرين ، ضريبة جمع النفايات التي تدفع مرة أو مرتين في السنة

 

 

 مراكــــــــــــــز الضيافــــــة     6.3

 

 ؟ ما هي مراكز الضيافة. 513

الهدف منها  يجدون نفسهم في مأزق ،جانب الذين وفر السكن المؤقت لألوتساعد في تجتماعية ماكن تضمن العديد من الخدمات اإلهي أ

 وقت ممكن. المساعدة االستقاللية للذات واإلندماج اإلجتماعي في أقرب

 

 ؟ مراكز الضيافة السكن في ستطيعهل أ. 515

 .لوحدك أو ألسباب عائلية ، أو في إنتظار عمل ، وبالتالي وال تتوفر لديك إمكانية وجود سكن عملفقط إذا كنت أجنبياً ومعك إذن إقامة 

 

 الحق بدخول مراكز الضيافة؟ . من ليس لديه514

 يقررها رئيس البلدية(التي )  بعض الحاالت الطارئة ، باستثناءاألجانب الغير شرعيين من دون إقامة     ▪

 لفترة قصيرة.حرة، عالج طبي او أي نوع آخر عمالية، أقامة السباب سياحية، دراساألجانب مع إذن إ    ▪

 

 ؟ سكن في مراكز الضيافة مجانيهل ال. 516

 جار.ممكن أن يكون مجانياً أومشروط بدفع آ

 

 ؟ ضيفا  في مركز الضيافة . هل يقع على عاتقي واجبات كونني512

 .نعم، يجب احترام نظام المركز
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 ت السكنيةاإلســـــكان العام والجمعيا

 

 

 

 

 ســــــــــــكان العـــام؟. ما هــــواإل518

 

 ، هدفها السكن.عامة لهيئات  ها بمساهمة حكومية فهي ملكانشائ هي بيوت تم

 

 

 سكان العام؟من الذي يستطيع اإلستفادة من اإل .519

 

اإلستفادة من اإلسكان العام بالتساوي صالحة لمدة سنتين على األقل  إقامة ، أو علىالحاصلين على اإلقامة الدائمة يحق لألجانب 

باإلضافة إلى على حدا ، الحصول على الخدمات اإلجتماعية التي توفرها كل منطقة  ن ، وبالتالياإليطاليي المواطنينحقوق مع 

للسكن والقروض الداعمة في مجال البناء وإعادة التأهيل وشراء أول منزل المنظمات المحلية لتسهيل الحصول على عقود إيجار 

   ( 1443 / 231من المرسوم التشريعي رقم  34)حسب المادة السابقة رقم 

  

 

 كيف يمكن الدخــــــــــول الى االسكان العام؟. 554

 

نموذج يجب على الراغبين الحصول على بيت شعبي التقدم بطلب إلى البلدية التي توجد فيها إقامتك السكنية ، وذلك بإرسال 

 .شعار استالمبرسالة مسجلة مع إ إرسالهمن ثم و موجود لديهاخاص 

 .ألفراد أو العائالتبحق ا والسكني دي والعائليبعين اإلعتبار الوضع اإلقتصايؤخذ ئحة عامة حيث اليتم تسليم البيوت حسب 

 تصال بمكتب العالقات العامة في بلدية إقامتك.اإل يرجى ، معلوماتال مزيد من للحصول على

 

 

 ما هي الجمعيــة السكنيــــــــة التعاونية؟. 551

 

 بناء أو شراء المساكن لألعضاء المشاركين.عية السكنية هي هيئة هدفها الجم

 مالك اخرى، الخ(.مة في البلدية، دخل مالي قليل ، أن ال يكون صاحب أقاب أن تتوفر لدى األعضاء بعض الشروط ) اإليج

 والقروض.ائب الضر من بحكم إعفاء الجمعياتنافعه مبيوت الجمعيات له  شراء منزل في

 

 

 معية سكنيـــــــــة؟شتراك في ج.  هل استطيع اإل555

 

  في الجمعيات السكنية. يستطيع المواطنون األجانب اإلشتراكنعم، 
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 الصحـــــــــة 2

 
 التسجيل في النظام الصحي الوطني  1 .2

 

 جانب.الهيئات والخدمات التي ترعى صحة المواطنين اإليطاليين واألهو عبارة عن مجموعة  النظام الصحي الوطني

 ستفادة من النظام الصحي الوطني، بالتساوي مع المواطنين االيطاليين.ألجنبي المقيم قانونياً في إيطاليا بإذن إقامة اإليحق للمواطن ا

 .في إيطاليا بشكل قانوني األجانب المقيمين وصايةتحت  أفراد العائلة الذين هم ت الصحيةيضاً من الخدماكما يستفيد أ

 

 اين يتم التسجيــــــل؟. 553

 

ان يجب مراعاة العنو تقيم فيها ، في حال عدم توفر إقامة سكنيةفي المؤسسة الصحية المحلية )ا.س.ل( في المنطقة التي التسجيل يتم 

 قامة.الموجود على تصريح اإل

 

 ماهي المؤسسة الصحية المحلية )ا.س.ل(؟. 555

 

في منطقة ما ، والذي يجب على العيادات والمكاتب والمختبرات، والمؤسسة الصحية المحلية )ا.س.ل( هي مجموعة من المستشفيات، 

 ختيار طبيب العائلة.المحلية )ا.س.ل( وإالمؤسسة الصحية  يتم التسجيل في.  بصحة السكان عاتقهم اإلهتمام

 

 ستطيع التسجيل في النظام الصحي الوطني؟هل أ .554

 

 :ي النظام الصحي الوطني اجباري لألجانب الحاصلين علىالتسجيل ف

 اإلقامة الدائمة.   ▪

 ادي.يقامة عمل إعتن إذإ   ▪

 قامة عمل مستقل.ذن إإ   ▪

 إنتظار فرصة عمل.سباب قامة ألذن إإ   ▪

 قامة عائلية.ذن إإ   ▪

 قامة اللجوء السياسي.ذن إإ   ▪

 قامة اللجوء االنساني.ذن إإ   ▪

 بني.سباب انتظار التقامة ألذن إإ   ▪

 على القاصرين. قامة ألسباب الواليةذن إإ   ▪

 قامة ألسباب اكتساب الجنسية.ذن إإ   ▪

 

  التسجيل في الصحة الوطنية ، وفي حال كانوا غير مسجلين يمكنهم تسجيل أنفسهم. حقاليفقد األجانب الذين ينتطرون تجديد إقاماتهم 

 فراد العائلة تحت الوصاية.أ الحق ايضاً يطول 

 

دفع المصاريف ، بل يجب عليهم التسجيل في النظام الصحي الوطني  اليا للعالجيطإ ال يستطيع األجانب القادمين إلى :مالحظة

 الشخصية المتعلقة بالعالج.

من الالجئين السياسيين أوعديمي الجنسية مع المواطنين اإليطاليين اذا كان بحوزتهم تصريح إقامة صالح  جانبيتساوى الرعايا األ

 ألسباب اللجوء السياسي.

 .ذ لحظة والدتهم حقهم محفوظ من، بإعتبار في النظام الصحي الوطني  قاصرين التسجيلنب الجاحق أبناء األ
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 في الخدمة الصحية الوطنية باإلضافة إلى الطوعي التسجيل ألسباب دينيةالحاصلين على إقامة دراسية ، أو إقامة  رعايا األجانبعلى ال

 يجب أن تكون بوليصة) األمراض والحوادث ، وتأمين فترة األمومةتأمين ضد ل بإمكانهم عم ، أوهم أسرهم الذين يعيشون مع تسجيل

 .حتى ألفراد عائالتهم الموجودين تحت وصايتهم(حاء إيطاليا، في جميع أن صالحة التأمين

 

 

 متى ال يمكن التسجيل في النظام الصحي الوطني؟. 556

 

 .ضد قرار الطرد ستئنافالطعن واإل ال اذا تم تقديمطاليا إرد من ايالطن التسجيل في حال استحالة تجديد إذن اإلقامة أواليمك

 

 

 للتسجيل في النظام الصحي الوطني؟. ما هي الوثائق التي يجب تقديمها 552

 

لمنتهية الصالحية مع وصل التجديد يمكن تقديم اإلقامة ا ،كانت اإلقامة في مرحلة التجديد  في حالإذن اقامة ساري المفعول ،      ▪

 )الصادر عن مركز الشرطة أو مكتب البريد(.

 تصريح لسكن فعلي مثل العنوان الموجود على اإلقامة(.لوضع العائلي ) أوباإلضافة إلى ابديلة عن اإلقامة السكنية وثيقة      ▪

 الرمز المالي. ▪  

     الشخصية. حوالهد في البالغ عن التغييرات في األتصريح تع ▪  

 لى:باالضافة ا        

 ب التوظيف.المسجلين في مكتولعاطلين عن العمل تصريح شخصي بالنسبة ل ▪  

 حالة العائلية أو التصريح الشخصي.وثيقة ال يجب على المتزوجين مع مواطنين إيطاليين تقديم ▪  

إنتظار التبني أو التي تثبت  تحت الوصاية أو الذين ينتظرون إعتماد تبنيهم تقديم وثيقة من محكمة القاصرين يجب على القاصرين     ▪

 .الوصاية

 

 ؟ التسجيل في النظام الصحي الوطني صالحيةمدة هي  . ما558

 

 .صالحية التسجيل هي نفسها صالحية مدة فترة اإلقامة

  

   ؟ متى ينتهي التسجيل في النظام الصحي الوطني. 559
 

 ينتهي التسجيل في النظام الصحي الوطني: 

 .وصل تجديدها في حال تقديم ال، إقامة إذن اإلإذا انتهت صالحية    ▪

 ذا تم سحب او إلغاء إذن االقامة ، إال في حال تقديم عملية اإلستئناف.إ   ▪

 في حال الطرد.   ▪

 تحت الوصاية التعايش مع أفراد العائلة فترة )مثل: إنتهاء ةالوطني خدمة الصحة جنبي فيتسجيل األل لالزمةالشروط ا عند نقص أحد   ▪

عن العمل  ، انتهاء العمل أوالتسجيل في الئحة العاطلين، تحويل تصريح اإلقامة إلى آخر والذي ال يسمح بموجبه التسجيل في خدمة الصحة 

 (.عمال من غير إقامات والذي ال يتطلب التسجيل اإلجباري في الصحة الوطنيةبحق ال

 

                                                                                                                                 

   ؟ الصحية التي يستفيد منه المسجلون في النظام الصحي الوطني –ماهي الوثائق والخدمات االجتماعية . 534

      

 بطاقة صحية.   ▪

 اختيار طبيب العائلة و طبيب األطفال   ▪

 يادات باإلضافة إلى الفحوص الطبية التخصصية.في الع فحوص طبية   ▪
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 العالج في المستشفى.   ▪

 اللقاحات.   ▪

 صوير اشعة، الخفحص دم، ت   ▪

 وصفات طبية دوائية.   ▪

 قانونية. –كتابة وثائق طبية    ▪

 ، الخ.، أعضاء مستعارة للجسم  المساعدة في إعادة التأهيل   ▪

 

 كل من الحاالت التالية:لوطنية لحتى في حال عدم التسجيل في خدمة الصحة ايتم ضمان الرعاية الصحية  :مالحظة

 .مل واألمومةاالحالمرأة عالج  -

 لقاصرين.رعاية ا -

 .اللقاحات -

 الوطنية. برامج الوقاية -

 الوقاية والتشخيص والعالج من األمراض المعدية. -

 

 البطاقة الصحية 5.  2

 ما هي البطاقة الصحية؟. 531

ة من الخدمات ساسية لالستفادجيل في النظام الصحي الوطني وهي أوثيقة الصادرة عن المؤسسة الصحية المحلية التي تثبت التسهي ال

 الصحية.

 تحتوي البطاقة الصحية على:

 للفرد والرمز المالي. البيانات الشخصية -

 فقط لغرض الرعاية الصحية.تاريخ انتهاء الصالحية  -

 .للمكفوفين تحسس ثالثة أحرف باإلضافة إلىة إدراج بيانات صحية إقليمية ، مكانيإلمكان فارغ   -

 الشريط المغناطيسي.باإلضافة إلى 'الباركود' الرمز المالي بشكل  -

 

 ؟ في حال ضياع البطاقة الصحية . ماذا يجب علي أن أفعل535

 )ا.س.ل( ة المحليةيجب إبالغ السلطات المختصة بضياعها وطلب بدل ضائع من قبل الشركة الصحي

 

 خدمات النظام الصحي الوطني     3.  2

 طبيب العائلة ؟.  من هو 535

 مراض العامة:هو الطبيب الذي يؤمن الرعاية لمعالجة األ

 له بالخروج من البيت. و في بيت المريض عندما تكون الظروف الصحية ال تسمحفحص المرضى في عيادته أ    ▪

 اإلختصاصية. كتابة العالج والفحوص    ▪

 الج في المستشفى اذا كان ضرورياً.يقترح الع    ▪

 .يحرر وثائق الطبية    ▪

 

 ؟. من هو طبيب أطفال العائلة 534

 بشكل مستمر، ويراقب مرحلة نموهم.  يفحصهمهو الطبيب الذي يتابع االطفال و

  األمر ، باإلضافة إلى تحرير الوثائق الطبية. شفى اذا لزموالزيارات االختصاصية، يقترح العالج في المست كما يوصف العالج والفحوصات

 

 االطفال؟ طبيب ختيار طبيب العائلة و. كيف يمكن إ536

، والذين لهم الحــق المجاني ســـنة  13 طبيب األطفــال حتى سنخــتيار طــبيب العائلة وإ المسجلين في النظام الصحي الوطني يســتطيع

 .مختصبالحصول على طبيب أطفال 

 . تحمل البطاقة الصحية أيضاً اسم طبيب العائلة المختار.البطاقة الصحية في مكتب إصدار المتواجدة طباءبإستطاعتك مراجعة قائمة األ
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 ؟ االطفال مجانية طبيبطبيب العائلة و هل الوثائق التي يحررها .532

  

 :الوثائق المجانية

 إلبن.لوالد عن العمل في حال مرض اوثيقة غياب ا   ▪

 ممارسة النشاطات الرياضية في المدرسة.بقة وثي   ▪

 .يعيق القدرة على العمل بشكل مؤقت الذي أو لسبب آخر وثيقة المرض أو اإلصابة بحادث ما    ▪

 الوثائق الغير مجانية:

 قة ممارسة رياضة مختصة.وثي   ▪

 وثيقة لغرض التأمين.   ▪

 .قات اإلعاقةعلى إستحقابطلب الحصول تقدم وثيقة لل   ▪

 

 و تغيير طبيب العائلة في أي لحظة؟. هل أستطيع إلغاء أ538

 

 المعد لذلك ، كما يجب إختيار الطبيب الجديد في نفس الوقت. مخصصالنموذج النعم بتعبئة 

 

 

 ؟. كيف يتم عمل الفحوص التخصصية539

 العائلة.طلب من طبيب  يجب عليك الحصول علىإذا كنت بحاجة إلى زيارة طبيب أخصائي 

 .في المؤسسة الصحية مصطحباً معك طلب الطلبيب والبطاقة الصحية لحجز الزيارة  إلى مكتب الحجزعليك الذهاب 

 .المتفق عليها والمختبرات الخاصةأدات العيا أحد في لتخصصيةا إتمام الزيارة الطبيةيمكن 

 

 ؟ هل الفحص الطبي المختص مجاني. 554

 

 .لتخصصي أو المخبري وثمن الدواء حسب مقررات الحكومة )التيكت(يدفع قسماً من مبلغ الفحص ا

 :ال يدفع )تيكت( الدواء في كل من الحاالت التالية

 او الذين يحتاجون الى مرافقة مثل المكفوفين والصم. 3\2على من دنيين بنسبة أ% والمعاقين الم144المعاقين المدنيين    ▪

 ضحايا اإلرهاب والجريمة المنظمة.   ▪

 مرضى الذين يخضعون الى عالج قاسي.ال   ▪

 الحاصلين على تقاعد الشيخوخة.   ▪

 سنة.  14 الحاصلين على الحد األدنى للتقاعد ، فوق الـ   ▪

 :يعفى من تكاليف الفحوص اإلختصاصية لكل من

 تحت وصايتهم.الذين هم تهم عائالالحاصلين على تقاعد الشيخوخة و   ▪

   سنة. 14المتقاعدين البالغين أكثر من وين عن العمل، العاطل   ▪

 . 3\2على من أالمعاقين المدنيين بنسبة    ▪

 القانون. يقتضيهامعينة و شروط خاصة  مراضب أالمصابون في العمل وكل فئات المواطنين المعفيين بسب   ▪

  أعاله: تحتاج الى الدفع حتى ولو لم يشمل المواطن الفئات المذكورة بعض الخدمات الطبية ال 

 الفحص المبكر عن أمرض السرطان ) التصوير االشعاعي ألورام الصدر ، فحص عنق الرحم (   ▪

 اإليكو،  الختحاليل الدم وصور الفحوص التي تخدم األمومة مثل    ▪

 سنة. 13حتى سن  بالدم ، عمليات وهب وزرع األعضاء والخاليا الفتية ، اللقاح الغير اإللزاميلتبرع ا   ▪
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 ؟. كيف أحصل على اإلعفاء من دفع )التيكت( 551

 

 والرمز المالي. الصحية بطاقةكل من الترفق أيضاً ، صادرة عن أي مشفى  شهادة من أخصائي أو مع إرفاق، ASLتقديم الطلب إلى يتم 

 .جرعات 1حتى إلى حد  المطلوب تسمح بشراء أكثر من مرة الدواءبطاقة  ASL تعطي الـ

 .لكل مقاطعة األنظمة اإلقليميةوض مر، وذلك حسب نوع ال ئمة أو محدودةدا اءاإلعفمدة 

 .نفس الوثيقة صالحية مدة اإلعفاء علىإنتهاء يشار 

 

ك مراجعة ، يمكن وعن الوثائق التي يجب تقديمها لمزيد من المعلومات عن نظام اإلعفاء الحالي. قرارات العفو تخضع للتغيير :مالحظة

 طفال. األة أو طبيب سرطبيب األ

 

 ؟ما هي خدمات اإلسعاف . 555

 

 ابات وفي أي وضع فيه خطر على حياة اإلنسان( صأو اإلحوادث، ال) مثل الخطر تفي حااليجب التوجه فوراً إلى أقرب إسعاف مستشفى 

 .ساعة 23\ 23والذي يعمل  113تصال بالرقم المجاني أو اإل

 

 ؟مجاني في المستشفى  هل العالج . 553

 في المستشفى مجاني لجميع المسجلين في النظام الصحي الوطني.العالج 

)"الرمز  على خدمات اإلسعاف عن الحاالت التي تعتبرها غير مستعجلة بالدفع 1/2444/ 1من  عتباراً إ 2441قرر قانون الموازنة لعام 

 االبيض"(.

 

 ؟ ما هي الرقابة الطبية. 555

 

 يدخل ضمن حيز أي وقت في يمكن طلبها ، النسبة للمقيمين في المنطقةب هي مجانيةفي المنزل، فورية الطبية الللمساعدة  مجانية خدمةهي 

 .قصوىحاالت الضرورة ال

 لتعرفة الخاصة بالزيارات العرضية.دفع ا عيشون في المناطق األخرىيجب على المواطنين الذين ي

 

 ؟ ضمن النظام الصحي الوطني . هل المساعدة التمريضية من554

 

شارة من في حاالت الحاجة يمكن توفيرها إلى بيت المريض بإ ولكن هذه الخدمة غير مشمولة من قبل النظام الصحي الوطني ، اً حالي

 الخدمات االجتماعية للبلدية الى السلطات الصحية.

 

 ؟لصحية أوالعالج لرقابة اإلزام اهل يمكن . 556

 

 حترام الشخص وحقوقه المدنية.جباري( القائم على إاإلصحي العالج المثل القانون) بعض الحاالت التي يقرها ال، فقط في 

 بعد ذلك، آخر في القطاع الصحي طبيب عليه والذي يصادق الطبيب،  على اقتراح بأمر من رئيس البلدية، بناءً  حاالتترتيب هذه ال يتم

 لحظة قبول اإلقتراح. ساعة من 33بعد مرور ، وذلك الوصاية المختص  قاضيالمبادرة إلى عن بالغ اإليجب 

 

  جباري؟العالج الصحي اإلاإلعتراض على  هل يمكن. 552
 .قبل قاضي الوصاية جباري الموافق عليه منمن يتعرض إلى العالج االجباري يستطيع أن يقدم استئنافاً إلى المحكمة ضد العالج اإل

 

 ي أو عديم الجنسية ؟ماذا يحصل في حال تطبيق العالج الطبي اإللزامي على مواطن أجنب. 558

 (القرار يجب ان يتم ابالغه الى وزارة الداخلية والى سفارة البلد االصلي. البالغ يتم عن طريق مدير المكتب الحكومي المحلي )البريفيتو

 ن طريق المحافظ.يتم إرسال اإلشعار ع. بلد المريض المعنيقنصلية إلى بالغ الحكم إلى وزارة الداخلية ويجب إ
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 ي العيادات العائلية؟ماه. 559

 

 .بأكملها والعائلة والمراهقين لصحة الجسدية والنفسية للمرأة ، كما أنها تهتم باألطفالا ترعى محلية يةصح –جتماعية هي خدمات إ

 حصول عليها بموعد مسبق.جميع الخدمات في العيادات العائلية مجانية ويمكن ال

 العيادات العائلية أيضاً.يستطيع الرعايا األجانب اإلستفادة من خدمات 

علماء نفس، وأخصائيون إجتماعيون، علماء إجتماع ووسطاء من يعمل لصالح العيادات العائلية مختصون في علم النفس واإلجتماع: 

 ن.يصحيالمساعدين أمراض النساء والتوليد والممرضين وال أطباءطفال، وباإلضافة إلى أطباء األ ،ثقافيين 

 خدمات التالية:حصول على الالعائلية لل ياداتيمكن الذهاب الى الع

 نصائح و إرشادات لمنع الحمل.   ▪

 متابعة المرأة الحامل.   ▪

 ية لعملية الوالدة.دورات تحضير   ▪

 إستشارات طبية و نصائح حول اإلجهاض الطوعي.     ▪

 فحوصات طبية نسائية دورية.     ▪

 النساء.الوقاية من أمراض السرطان التي تصيب      ▪

 نصائح وإستشارات طبية في فترة إنقطاع الحيض )سن اليأس(.     ▪

 مساعدة طبية لألطفال.     ▪

 اإللقاح اإلجباري و)الوقائي(.     ▪

 جتماعية والنفسية.إستشارات لحل المشاكل اإل     ▪

 ؟ العائلية . ما هو عنوان العيادات544

 .العامةلق بالعيادات فيما يتع "ة المحليةيالصح المؤسسةدليل الهاتف تحت عنوان "موجودة على 

 .أو على مواقع مؤسسية غير تخصصية فيما يتعلق بالعيادات الخاصة "عنوان "اإلرشاد تحت

 خرى؟إجتماعية محلية أ –هل توجد خــدمات صحية . 541

 .(CIM)مراكز الصحة العقلية ، وفي  (UTR)نعم، في الوحدات اإلقليمية إلعادة التأهيل 

 ؟ ومتى تعطى جبارية. ما هي اللقاحات اإل252

 (.B، التهاب الكبد ): لقاح ضد شلل األطفال ، التهاب القصبات والرئتين هي اللقاحات اإلجبارية في إيطاليا

 .الحصبة األلمانية لإلناث فقطلقاح أما اللقاحات التي ينصح بها وليست إجبارية: مثل لقاح الحصبة، السعال الديكي، و

 .( وضد الكزازBلكبد الفيروسي )بالغين ضد التهاب ااما لل

 

 جباري مجاني؟. هل اإللقاح اإل543

 نعم

 

 ؟مني بطاقة التلقيح  اين يمكن ان يطلبوا. 545

 البتدائية.عند التسجيل في المدرسة ا   ▪

 عند التسجيل في مدرسة االمومة.   ▪

 عند التسجيل في روضة االطفال.   ▪

 ، الخ.ية معينةرياضفعاليات ونشاطات لمخيمات الصيفية، ولممارسة عند التسجيل في ا   ▪

 

 في النظام الصحي الوطني؟ . من يستطيع تسجيل نفسه طوعيا  544

والحوادث ،  مراضوقاية أنفسهم من األ على أي حال يجب عليهم في الخدمة الصحية الوطنية ، المواطنين االجانب الغير ملزمين بالتسجيل

 :. بامكانهم التسجيلاالمومةوتأمين 

 لية او اجنبية، صالحة في ايطاليا.عن طريق وثيقة تأمين لدى وكالة تأمين ايطا   ▪

 يتناسب مع الدخل.بما  عن طريق التسجيل الطوعي في النظام الصحي الوطني ، وذلك بدفع مبلغ بسيط   ▪
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 (  لهم حق التسجيل تلقائياً )لقاء دفع مبلغ مالي سنوي   

 ب.الطال    ▪

الصادر  343ة بالقانون رقم عدلالم ) 1414\11\23 الذين تنطبق عليهم شروط إتفاقية ستراسبورغ الصادرة بتاريخ  شخاصاأل     ▪

 (1443\1\13بتاريخ 

 رجال الدين.   ▪

 و اذن اقامة اختيارية وال يؤدون أي نشاط تجاري.مالك   ▪

 رات.يطاليا ويعملون في السفاأجانب موجودون في إ   ▪

 باالستثناء وليس لهم الحق في التسجيل االجباري.   أشخاص آخرون يمكن تواجدهم   ▪

 

 ما هي الوثائق الالزمة للتسجيل التلقائي في النظام الصحي الوطني؟. 546

 

يد اإلقامة في مرحلة التجديد، يمكن تقديم تصريح اإلقامة المتنهية صالحيته مع وصل تجد ت اإلقامةذا كان، إ ذن اقامة صالحإ   ▪

  )الصادر عن مركز الشرطة أو مكتب البريد(.

 والوضع العائلي )أو تصريح للسكن الفعلي كما هو مكتوب في تصريح اإلقامة(. وثيقة اإلقامة السكنية   ▪

 الرقم المالي.   ▪

 وصل الدفع.   ▪

 يجب تقديم أيضاً:   

 ة(.بالتسجيل في دورات الدراس بالنسبة للطالب )تصريح ذاتي   ▪

 اجانب موجودون بالتساوي )نصريح لوضع الوجود بالتساوي(.   ▪

 

 

 ؟صالح هل لي حقــــــــــــوق اذا لم يكن معي اذن اقامــــــــــــــة .542

 

يات المستشف، لهم تأمين صحي في  يوماً  14كثر من ن بسبب عدم حوزتهم على إذن اقامة أو بتصريح إقامة منتهي ألجانب غير القانونييلأل

نقاذ الصحــــة الفردية والجماعية، هذه الحكومية والعيادات واإلسعاف وبالمعالجة األساسية من األمراض واإلصابات ، واألدوية الوقائية إل

 االخيرة تضم:

 تماعية للحمل واالمومة.العالج المتعلق بالحماية االج  ▪

 اإللقاح.  ▪

 العالج الذي ياخذ شكالً دولياً.  ▪

 ، عالج ودراسة األمراض المعدية.الوقاية  ▪

 النشاطات التي هدفها حماية الصحة العقلية.  ▪

 

 

 (S.T.P) رمز - جنبي الموجــــــــــــــود مؤقتــــــــــا  األ 5. 2

 

ؤقت( ، هذا والتي تعني )األجنبي ذات الوجود الم)اسه. تي. بي(  يتم إعطاء المواطنين األجانب الغير قانونيين في إيطاليا رمز تعريف

 وقابل للتجديد والذي بموجبه يستفيد من الخدمات الصحية. أشهر 1لمدة  صالحالرمز

 القانون. عن المواطن األجنبي الغير قانوني عند إمتثاله للمرافق الصحية إلى الشرطة إال في الحاالت اإلجبارية التي يقتضيها اليجب البالغ
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 كت(؟يمال لدفع التذكرة )الت لصحية اذا لم يكن لدىمن الخدمات استفادة هل يمكن اإل. 548

 

 شتراك(رمزياً )مبلغ إمبلغاً  يملك االجنبي المال الكافي يدفع ذا لمإ

 على يوقع يكت(، شرط أنتالمعدومة( ، يتم إعفائه حتى من دفع المبلغ الرمزي )لل الفقـــر الذي اليملك ماال ً قطعياً )حالةالمواطن االجنبي 

 اشهر. 1 لمدة قر صالحتصريح بالف

 

 كت(؟يمال لدفع التذكرة )التالذا لم يكن معي ، إ ستفادة منهاني اإلي من الخدمات الصحية يمكن. أ549

 

 في الحاالت التالية: )التيكت( من دفع التذكرةأيضاً  الغير قانوني أيضاً ، يعفى األجنبي كما هو مقرر للمواطنين االيطاليين

 

 رجة االولى.خدمات صحية من الد   ▪

 حاالت اإلسعاف.   ▪

 المرأة الحامل.   ▪

 األمراض المعفية.   ▪

 .أو بسبب أمراض ذات إعاقة خطيرةشخاص معفيين بسبب السن أ   ▪
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 التعليــــــــــــــــم 8

 
 سنوات . 1يبدأ من سن والذي الحقوق والواجبات في التعليم والتأهيل  توجد في إيطاليا

 يم تمثله المدارس الحكومية والخاصة.النظام الوطني للتعل

 .المدرسة اإلجبارية إلى قسمين : القسم األول يتكون من المدرسة اإلبتدائية ، والمدرسة اإلعدادية من الدرجة األولى تقسم

 ة(الجزء الثاني تسمح بدخول الجامعقسام )كل أ.  يتألف من المدرسة الثانوية التعليمية والتأهيل المهني القسم الثاني

 

 

 روضة االطفال      1.8

 

 ؟ طفالة يمكن أن أسجل اوالدي في روضة األفي أي سن. 564

 

 سنوات. 3أشهر حتى سن  3تفتح روضة األطفال أبوابها لجميع األطفال ذكوراً وإناثاً من أعمار 

 

 ؟األطفال  روضةهي مدة  كم. 561

 

 .سنوات 3

 

 ؟ الروضة . من الذي يقوم بإدارة565

 

 القطاعات الخاصة. ولديات أمن قبل الب

 

 البلدية؟الخاصة ب طفال. كيف أستطيع تسجيل أوالدي في روضة األ563

 

 ترتيب حسب الطلب تستطيع تفضيل روضة أطفال عن أخرى يجب ان تقدم طلباً في الوقت والمكان المناسب المقرر من البلدية. في

 منطقة السكن أو العمل.  عن تفضيلها

مسؤوليتك والظروف  ن تحتخري: ظروف الوالدين العملية، أو وجود أطفال آحسبى ضوئه تقرر الئحة المقبولين وعل طلب نقاطيعطى لل

 . الصحيةوالمشاكل االجتماعية و

المعتمدة في كل  قوانينو ال والتي تختلف فيها شروط الدخوللمعلومات بإمكانك مراجعة البلدية التي توجد إقامتك السكنية فيها لمزيد من ا

 . دية على حدابل

 

 هي تكلفة التسجيل في روضة االطفال؟ ما. 565

 

 روضة. ، أما تكلفة الروضة الخاصة فهي تعتمد من روضة إلى حسب الدخل ضة االطفال التابعة للبلديةالتكلفة في روتتباين 

لربيع. وهي اقسام من الروضة قسام اعمارهم سنتين: أتم تجهيز خدمة مخصصة لألطفال البالغة أ 2444/2443الدراسي  من العام إبتداءً 

مرخص لها ، ال شهرا 36 وشهرا   55 الذين تتراوح أعمارهم ما بين طفالموجهة إلى األالتم ضمها إلى مدرسة األمومة الموازية و الخاصة

 بالعمل. 

 .مدير المدرسة مباشرةمراجعة  يرجى إلمكانية الدخول فيها

 

 ةمدرسة االمومة او مدرسة الطفول    2.8

 

 مومة؟. في أي سن أستطيع تسجيل أطفالي في مدرسة األ564

 

 .المشار إليهمن العام الدراسي نيسان )أبريل(  34 بحلول تاريخ سنوات  يتموا سن الثالث الذين،  طفال ذكوراً وإناثاً جيل األيمكن تس
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 ؟ مومة. ما هي مدة مدرسة األ566

 سنوات. 3

 

 يدير مدرسة االمومة؟ الذي من. 562

 الدولة والقطاع الخاص. لدياتب

 

 ؟ والدي في مدرسة الطفولةيل أــج. أين أستطيع تســـ568

 على لتحاق بالمدارس العامةيقوم اإللتحاق ، التابعة للبلدية من أجل التسجيل في مدرسة األمومة الخاصة بالبلدية مدرسية في قسم الخدمات ال

 .القوائم حسب األولويات ترتيب أساس

وفي الحاالت االخرى الى مكتب السكرتيرة في المدرسة التي  لتسجيل في مدرسة االمومة البلدية ، ل دمات المدرسية في بلديتكفي قسم الخ

 تختارها. التسجيل في المدرسة الحكومية يتم حسب قائمة.

 

 هي تكلفة التسجيل في مدرسة الطفــــــولة؟ . ما569

 تختلف حسب الدخل. ام التكلفة في المدارس الخاصة فتقررها المدرسة باستقاللية.تكلفة التسجيل في المدارس الحكومية تختلف 

 

 م االولــــــالقس 3 .8

 

 بتدائية(ساسية )اإلأ( المدرســــــة األ

 

 ؟. في أي سن أستطيع تسجيل أطفالي في المدرسة اإلبتدائية 524

 1سن  طفال الذين يكملونتسجيل األ سنوات. )يمكن 1 الـ في اً باريجسنوات ونصف، وإ 1الـ في  اً التسجيل اختيارييكون ول، ي الصف األف

 (. نيسان )ابريل( من السنة الدراسية المشار اليها 34سنوات بحلول تاريخ 

 

  سنوات ونصف. 1 ـال ختياري أي في سن ار الذي يتعلق بتسجيل االطفال اإلالقريمكن أن يطرأ تغيير في المستقبل على  :مالحظة

 المدرسة التي اخترتها مباشرة. يجب عليك مراجعة معلومات حول التغييرات المتوقعةمزيد من ال للحصول على

 

 ؟ما هي مدة المدرسة اإلبتدائية . 521

 سنوات. 1

 

 ؟أستطيع الذهاب للحصول على مزيد من المعلومات ين . أ525

 .حال المدارس الحكومية، أو في المدارس الخاصةفي  إلى إدارة المدرسة المختصة في المنطقة أو في مكان بلدية إقامتك ، 

 

 )الدرجــــة االولى( (   المدرســــــــــــة اإلعداديةب

 

 ما هي؟. 523

 لة تعليمية تتبع المدرسة اإلبتدائية.هي مرح

 

 ؟اما هي مدته. 525

 سنوات. 3

 

 اين اذهب لمزيد من المعلومات؟. 524

 

 لى المدرسة الخاصة.توجد إقامة سكنك فيها في حال المدارس الحكومية . أوإ لى البلدية التياو إ المدرسة المختصة  في المنطقةالى ادارة 
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 يــــــــــــانـثـم الالقســــــــــ     4.8

 

 

 ما هو القســــــــم الثاني؟. 526

 

 .اصات من الدخول إلى الجامعةاإلختص هذه المرحلة الثانوية وتعليم التأهيل المهني . تخولك جميع :يتألف القسم الثاني من

 

الفروع تجزئة  كمقياس لتقليل من إصالح مستوى التعليم الثانوي، تنفيذ، دخل حيز ال2414/2411 ابتداًء من العام الدراسي :مالحظة

 التعليم الفني والمهني. إعادة بلورةفي المدارس الثانوية و والخيارات

إدخال  والذي أدى بدوره إلى، اهمت في إعادة تنظيم الدرجة الثانية من التعليم الثانويمن الخطوات الهامة التي سيعتبر هذا اإلصالح 

 ختيار مسارات الدراسة.تجاهات للوائح جديدة ذات صلة إلإ

 .www.pubblica.istruzione.it للحصول على مزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع التالي: 

 

 ؟ خرآ . هل من الممكن اإلنتقال من مسار الى522

 

يع الدراسية المتوفرة في المدرسة ، هنالك عدة طرق في التعليم إبتداًء من نعم، ويمكن ان تغير التخصص في نفس المسار، من خالل المشار

 عاماً: 11سن 

 الدراسة بدوام كامل.   ▪

 اً.العمل بدورات لدى هيئات ثقافية، إجتماعية وإنتاجية في الخارج أيضالتردد بين الدراسة و   ▪

 التعليم المهني.   ▪

 

 اــــــــــــليـــعـة الـــــــدارس الثانويـــــــالم

 

 ؟ يطاليا. كم هي عدد المدارس الثانوية في إ528

 

، الموسيقى والرقص، العلمية ،  وية، اللغ قتصاديواإل جتماعياإل العلوم اإلنسانية والخيار، التقليدية، الفنية )مقسمة إلى ستة عناوين(

 .ارات العلوم التطبيقيةخيو

 لتعليم العالي.من أجل ا، باإلضافة إلى السنة الخامسة لتعميق وتوجيه التخصصات مدارس الثانوية إلى سنتين لمرتين متتابعتين تنقسم ال

 

 ؟ كم هي مدة المدرسة الثانوية العليا. 529

 سنوات. 1

 

 هل هناك فحص في نهاية المدرسة الثانوية؟. 584

 

 الفحص الحكومي في نهاية السنة الخامسة.يقام ،  نعم

 يلزم للتسجيل في الجامعة، الدورات الفنية العليا، والموسيقية وفن الرقص

 

 التعليم التقني و التعليم المهني. 581

ي، الصناعي، في المجال التجاري، السياح يطالي، وخصوصاً نتاج اإلعلى حقيقة اإل ت وهو اجابة مباشرةسنوا 1لمدة  التعليم التقنييستمر

نسان(. هناك العديد من التوجهات الموجهة إلى اإلجتماعي )النشاطات التي لها توجه إلزراعي ، باإلضافة إلى او،  المواصالت، البناء

 .وخبير السياحه ، الخبير الزراعي ، خبراء المسح، الخبير الصناعي،  ية ومستويات التخصص الرئيسية: المحاسبة والخبير التجاريلدراسا

 .بعة التخصص المهني بعد السنة الثالثةيسمح بمتا ه، ولكن سنوات 1 لمدة التعليم المهني يستمر

،  الجامعات ) االتعليم العالي بأكمله ، وهي مرحلة الفئتان تنتهيان بإمتحان حكومي وتسمحان بالدخول إلى المرحلة الثالثة من التعليم كال

 (. IFTS –، التعليم العالي الفني والتدريب AFAMنظام  -قص التعليم العالي في الفن والموسيقى والر
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 التعليــــــم و التأهيــــــــــــــــل المهني   

 

 ؟التعليم والتأهيل المهني  ما هــــــــــــــــــو. 585

 

يمكن إستخدامه  ، والذيروبياً وعليه  وطنياً وأ ، والمعترف كمال التخصص المهنيسنوات ، تسمح بإ 3إلى  3من  مرحلة دراسية تدوم هي

 فوراً في سوق العمل.

 

 سجل في الجامعة؟ني أن أوبعد ذلك هل يمكن. 583

 

خولك في الذي بدوره ي،  متحان الدولةإحضير لتفي السنة الخامسة  داومتسنوات، و 3عن مدته مؤهل ال يقل  حصلت على عم، إذان

 لي للموسيقى والرقص.التأهيل الفني العا بدراسة الجامعة ، أوب التسجيل

خول إلى الكليات والذي يعطيك الحق بالدمرحلة التعليم والتدريب المهني ، من تنهاء الذي يتم الحصول عليه بعد اإل سنوات 3دبلوم لمدة 

 .)تابع(التعليم التقني العالي والعلمية 

 

 ــةــــــعـــــامـــــالج 4.  8
 

 ـة؟كيفية تنظيم الجامعـــــــــــــــ. 585

 

 :كلية نظام التعليمي الجامعي على مستويين ، وفي كل

 مستوى أول مدته ثالث سنوات )شهادة تخرج(.  ▪

 مستوى ثاني مدته سنتين )شهادة تخصص(.  ▪

 

 ؟ من يستطيع التسجيل في الجامعة. 584

 

 لشهادة الجامعية.كل من يملك الشهادة الثانوية أو تخصص مهني،  يستطيع التسجيل في الجامعة والحصول على ا

 

 كيف استطيع دخول الجامعة؟. 586

 :ـ الدخول الى الجامعات االيطالية مســــموح ل

مواطنين مع ال بالكاملوالمتساوين  المقيمين في ايطالياووروبي أو المواطنين من خارج اإلتحاد األ تحاد االوروبيمواطني اإل   ▪

 االيطاليين بهدف التسجيل في الجامعة.

 بإذن إقامة نظامي. يطاليااطنون األجانب المتواجدون في إالمو   ▪

 سباب دراسية.الحاصلين على تأشيرة الدخول أل في الخارج واطنون األجانب المقيمونالم   ▪

 

 ما هي الشهادات الدراسية المطلوبة للدخول الى الجامعة؟. 582

 

ن سنة، فعلى الطالب أ 12كانت مدة الدراسة خارج ايطاليا أقل من  اما اذأ. قلسنة على األ 12ادات التي تحصل عليها بعد دراسة الشه

 المطلوبة: اتتوثق النجاح بالفحوصالثانوية االصلية، وثيقة صادرة عن الجامعة التي يقدموا باالضافة الى الشهادة 

  سنة. 11في حال كان النظام المدرسي مكون من ، ولى الجامعيةللسنة األ   ▪

 سنوات. 14 النظام المدرسي مكون من كان في حال،  ديمتينول سنتين اكاأل   ▪

 

 ن اقدم طلب التسجيل؟علي أ اين ومتى يجب. 588

 

 األجانب(الطالب  الى مكتب الطالب األجانب )سكرتارية طلب التسجيليتم تقديم 

 وذلك في الوقت المحدد بين شهري تموز )يوليو( و أيلول ) سبتمبر( 
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 زمة للتسجيل؟ما هي الوثائق الال. 589

 

 شهادتك الدراسية والمصدقة من قبل البعثة الدبلوماسية القنصلية المختصة في بلدك األم.

 

 مقيمين في الخارج؟هي عدد األماكن المخصصة للطالب األجانب ال كم. 594

 

وزارة التربية والتعليم وجامعة بزيارة موقع  طالع عليهاولكل سنة دراسية ، يمكن اإل تقرر األماكن المخصصة من كل جامعة على حدا ،

 www.miur.it: البحوث

 

 ضافية في قائمة المقبولين؟ني الحصول على نقاط إاللغة االيطالية، هل يمكنبمعرفة  اذا كان لدي شهادة. 591

 

 تفضيلية: يشكلوا شهادات يعتمد على الجامعة، يمكن أنهذا نعم، 

 مدينتي بيروجا و سيينا. جانب فيليها من إحدى الجامعات لأليطالية التي تحصل عاللغة والثقافة اإل شهادة   ▪

كل من  جانب فيعــة الثالثة للدراسات في روما، أو من جامعة األصــادرة عــن الجاماليطالية اللغة اإلمعرفة اختصــاص في  وثيقة   ▪

 مدينة بيروجا وسيينا.

 صادرة في الخارج.اليطالية اللغة اإل معرفة يوثائق اختصاص ف   ▪

 

                                                                                                              

 ؟ سباب دراسية. أنا طالب جامعي. تحت أي ظروف أستطيع تجديد إذن اإلقامة أل595

 

 : اب الدراسة يتم تجديدهم للطالب الذينتأشيرة الدخول واالقامة السب

    .في السنين التالية إجتياز إختبارين على األقل وعليهم نجحوا في اإلختبار في السنة األولى الجامعية   ▪  

 كانت هناك ظروف صحية خطيرة وموثقة. ن تجديد االقامة في حاليمك   ▪ 

 مدة الدراسة القانونية.والتي تزيد عن تصريح اإلقامة ألكثر من ثالث سنوات  اليمكن تجديده 

 

 ؟فرع الجامعة دخلت الى ايطاليا للدراســه في الجامعــــــــه. هل أستطيع تغيير نوعأنا . 593

 

 نعـم، بشرط الحصول على تصريح من الجامعه.

 

 قامتي لالختصاص او الدكتوراه في البحث؟. هل يمكن ان أطلب تجديد إضافي إل595

 

 نعم.

 

 هي تكلفة التسجيل في الجامعة؟ كم. 594

 

 .الدراسة في الجامعة إحتمال كبير أن تكون عالية . على كل حال تكلفةهايعتمد على الجامعة وعلى الكلية التي تختار

 

 ستطيع الحصول على منحة دراسية ومساعدات مالية اخرى؟. هل أ596

 

وخصوصاً إذا كانوا يواجهون بالدراسة المجانية لهم تسمح سكن للة ووقروض مسهمنح دراسية،  على الحصول يمكن للطالب األجانبنعم، 

 مشاكل إقتصادية صعبة وموثقة.

 و في الجامعة التي ستختارها.مراجعة أمانة الطالب األجانب في جامعتك أمزيد من المعلومات عن االستفادة من هذه الخدمات يمكن لل

  

http://www.miur.it/
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 لتعليم والتأهيل المهني العاليا   6.8

 

 

 ما هي الفائدة منه؟ .592

 

 ممارسة لمدة طويله.لى سنتين، وتشمل تدريب ولتقنية والمهنية، ومدتها تختلف من سنه إمن التخصصات ا هو عبارة عن مراحل عالية

 من سوق العمل.  يتم فيهما تحضير التقنية العليا المطلوبة

 

 ؟ يديره. من الذي 598

 

 خطة مدتها ثالث سنوات. ، وفقمن المقاطعات البرامج المقدمة في تخطيط IFTS دوراتتدخل 

/ أو http://www.indire.it/ifts/nuovo المزيد عن جميع الدورات قم بزيارة الموقعين التاليين:لمعرفة  

http://www.bdp.it/ifts/2003/home.php. 

 

 ؟ مهنية عالية كم هي تكلفة الدوام في دورة. 599

 

 ايضاً دفع بدل مصاريف. انية، ومن المقررفي العادة دوام الدورات المهنية مج

 

 لى دورة تأهيل مهني؟. ما هي الشروط المطلوبة لتمكنني من الدخول إ344

 

 الشباب والكبار الحاصلين على الشهادة الثانوية أو شهادة بعد دوام أربع سنوات من التعليم والتأهيل المدني. كل من دخوليمكن 

دبلوم التعليم  بحوزتهمولئك الذين ليس ألو، أالسنة الخامسة من دورات مدرسة ثانوية  صلون إلىي ولئك الذينالدخول سواء ألبإمكان 

 الثانوي.

 يتم تنشيط اإلجراءات لضمان المهارات المكتسبة في التعليم السابق والتدريب والعمل بعد االنتهاء من التعليم اإللزامي. فلهذا

 

 االعتراف بالشهادات الدراسية  7.8 

 

 ؟استي في ايطاليا كمال دروإ إلتمام تسجيلي في الجامعة / ماذا يجب علي أن أفعل . 341

 

جنبية حيث يتم اإلعتراف بالشهادة األلى معهد التعليم الجامعي الذي يهمك.  الدراسة في ايطاليا، يجب تقديم طلب إلى الجامعة او إ كمالإل

 دولية في هذا المجال.تفاقات ية ذاتية او حسب معاهدات ثنائية أوإباستقالل

 يرفق مع الطلب الوثائق التالية:

 يقة صالحية من السفارة االيطالية.شهادة الثانوية ، مترجمة ومصدقة مع وثالنسخــــة عن     ▪

 يل لشهادة تخصصية، مدرسة التخصص أو الماستر(.نسخــــة عن الشهادة الجامعية مجهزة كأعاله )في حال التسج    ▪

 ن اإلمتحانات الجامعية مترجمة ومصدقة,ع وثيقة    ▪

 برنامج االمتحانات المقدمة,    ▪

 نسخــــة عن الهوية الشخصية واإلقامة.    ▪

 

 ؟ذلك وماذا يحدث بعد. 345

 

 :طاليةالشهادة اإليمقارنةً مع الجزئية و المساواة الكاملة أثم تقوم الجامعة بتصريح بفحص شهادتك الدراسية،  تقوم السلطات الجامعية

 متحانات فقط.المقدمة ، أما في الحالة الثانية يتم التعرف على بعض اإل متحاناتعتراف بكل اإل، يتم اإل ولىفي الحالة األ

 تقديم الطلب. تاريخ يوماً من 44خالل هذه المسألة  ن تبت الجامعةهذا من دوره يجب أ
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 االعتراف ببعض الشهادات التخصصية  8.8      

 

 

 

 يطاليـــــــــــــــــا؟إعتراف بشهادتي الدراســـــــــــــية في شهــادة مهنية تخصصية. ماذا يجب علي أن أفعل لإل عيانا م. 343

 

 تقدم طلبـــــــــاً إلى السلطة المختصـــــــــــــة. يجب ان

 http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti/Documents/Lavoro/elenco.pdfقم بزيارة الصفحة التالية: 

 

 

 شهادتي الجامعية المهنية؟. ما هي المدة الالزمة لإلعتراف ب345

 

 المختصة بالتأكد من الوثائق  . اً من استالم الطلب، تبدأ السلطةثالثين يوم خالل

 قراراً بذلك. على الشهادة وتصدر فيهاتقوم السلطة المختصة بالمعادلة واإلعتراف ، تاريخ تقديم الطلب شهر من خالل أربعة أ

 

 

 جــــــــــــــع ؟ممرض ، من يجب علي أن أرا \. انا طبيب 344

 

 .مسؤولية هي من اختصاص وزارة الصحةللشهادات المشمولة في المجال الطبي والتمريضي، ال

 

 

احيائي / كيميائي/ زراعي / متخصص في طبقات االرض/ مهندس/نفسي/مستشار لالعمال/مساح/صحفي/خبير زراعي \انا محامي. 346

 و صناعي. اين اذهب لمعادلة شهادتي الدراسية؟

 

 الوزارة المختصة لهذه المهن هي وزارة العدل.

 

 

 لمعادلة شهادتي الدراسية؟ين يجب على الذهاب أ وسيط تجاري. \الصناعية  . انا مستشار في الممتلكات342

 

 .ة هي وزارة التنمية اإلقتصـــاديةالوزارة المختص

 

 

 ؟، أين يجب على الذهاب لمعادلة شهادتي الدراسية  نا مدرس. أ348

 

 البحوث.التعليم وجامعة  الوزارة المختصة لهذه المهنة هي وزارة

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti/Documents/Lavoro/elenco.pdf
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يــــــــــزحماية الحقــــــــوق والتمي     9  

 

 حماية الحقـــــــــــــوق  1.9

 

 من الممكن لالجنبي ان يحمي حقـــــــــــوقه بشــــــــكل قانوني؟ هل. 349

 

 حقــــوقك قانونياً ، هذا ال يمنع الدولةبالدفاع عن  ــا بشـــــكل غير قانوني، وقمتيطاليين. اذا كنت مقيمــو بالتساوي مع المواطنين اإل،  نعم

 .اإليطالية من إبعادك عن أراضـــيها ، إال في حاالت خاصة

 

 أمام أي هيئة يمكن الدفاع عن حقوقي؟ . 314

 

 .دفاع محامي لمحاكـــــــــــم حسب النظام اإليطالي عن طريقأمام ا

 

 يطالي؟م القضائي اإلم النظايظ. كيف يتم تن311

 

ة منظمالـــــهم مهم: القاضي المدني، الجنائي واإلداري، واختصاصاتماع عن حقوقك أي والذين يمكنك الدفايمكن الرجوع الى اكثر من قاض

 .حســـب قوانين الدولة اإليطالية

 

 من هو قاضي الصــلح؟. 315

 

خل التي التتجاوز قيمتها مستوى محـــدد )مثل مشاكل دا ـل بعض القضايا الصغيرة اإلداريةهو قاضي فخـــري يمكن الرجوع اليه لحــ

ون الســـــير، له قدرات محـــددة في القضايا الجنائيــــــــة والمصادقة على قرارات الحاكم لى قانبناية السكن(، يقرر في القضايا العائدة إ

ه المؤقتة أو الحجز في مراكــــــــــز اإلستضاف لى الحــــــــــدودي الدولة، وقرارات اإلبعاد إراضاري في مجــــــــــال الطرد من أداإل

 .المقــررة من رئيس قسم الشرطة

 

 ؟قاضي يجب الرجوع للمسائل المتعلقة بإذن اإلقـــــــامةلى أي إ .313

ومقـــره  لضد قرارات هذا القاضي أمام مجلس الدولةيمكنك االستئناف  إلى المحكمـــــة اإلدارية المحليــــــــــة وإذا كان هناك ضــــــرورة

 ـــــــا.موجــود في رومـ

 

 ؟ تكلفة القضايا هي ما .313

 يمكن البدأ بها باالضافــــه الى تكاليف الدفاع والتي يقررهـــــــــا المحــــامي. ضية ومشــــــــكلةحسب كل ق هناك أسعار ثابتة

ــود المال الالزم يمكن اإلستفادة من ــــم، في حال عدم وجـع الحق في الدفاع وحماية حقوقهــللجمـــي تضمن الدولة اإليطالية على كل حال

 .الخدمة المجانية على نفقة الدولة حسب الشـــــروط المقـــــررة في قوانين الدولة

 

 ؟خاص  محامي، هل يمكنني الحصــــــــول على محامي مكتبال أن أدفع أتعاب تطع. اذا لم أســــــــــــ314

 

وخصوصاً إذا ، ة الدفاع المجاني على نفقة الدولة مكانيـــاره انت، تضع لك إتختــــــــ ــــامي ثقةتضمن لك الدولة إمكانية الدفاع من محـ ال،

ــنوي، المصـــــــــــرح به في بشكــــل قانوني واليتجاوز دخلك الحد المسموح به حسب القانون: يجب ان يكون دخلك الســـ كنت مقيماً 

 (.2412 يوليو – يورو )تموز 14.411.33، اليتجاوزيالسنو دخلللخــــــــر تصـــــــريح آ

 

 دعـــــــــــاء علي وال أعـــــــــــرف محـــــــــامي: ماذا أفعــــــــــل؟. لقد تم اإل316

 

 ــــروط الالزمــةجاوز الشـــــــ، مختــــــــــــار من الئحـــه خاصه بذلك. اذا كنت تتخاص تعييـــــــــن محامي مكتب في هذه الحالة يتم

 المتعارف عليها. تدفع المبلغ المطلوب حسب التعرفةللدخـــل وال تستطــــــــيع طلب الدفاع المجـــــــــــــاني، يجب عبيك ان 



 93 

 ؟القرارات القضائية ماذا يحـــــــــدث اذا لم أفهــــم .314

 

. تكلفة المترجـــم يمكن أن تكون على حســــاب الدولة إذا كانت ظروفي في لغتي لي الحق في تعيين مترجم أن يترجم القرارات القضائية

 .ة من الخدمات المجانية وعلى حساب الدوله االيطاليةتسمح لي باالستفاده اإلقتصادية ال

 

 

 

 التمييــــــــــــــــــز       2.9

 

 

 ـــــــــــز. ما الذي يعنيه القانون بفعل تمييزي؟لقد سمعت بأن هنـــــــــاك قانون يحمــــــــــي من التمييــــ. 318

 

ـــل يعتمد على ييق أو تفضيـــــاء، تطأو إسثننـــــــــ،  عنه تفريقكل فعل، بشـــــــكل مباشـــر أو غير مباشر، ينتج  يعتبر تمييــــــــــزاً 

 ممارســـــــةالتمتع ب اءتدمير أو انه ، والذي يهدف وينتج عنهةي ، الدين والممارسات الدينيصـــل الوطني أو العرقاللون، أو األو العرق

 ، وفي أي مجال في الحياة العامة.حقوق اإلنسان أو الحريات األساسية في المجال السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي 

 

 

 ؟من جهـــــات حكوميــــةأفراد او يف يمكنني الدفـــــاع عن نفسي اذا تعرضت الى أفعال تمييزه من قبل ك .314

 

أي قرار  من القاضي بأن يأمر بانهـــاء األفعال التمييزية واعتماد، عن طريق محامي، بالطلب جـــــوع إلى المحكمــــة المدنيةأستطيع الر

 مناسب، حسب الوضع، ويلغي نتائج هذا التمييز.

 

 

 أفعــــــــل؟يجب على أن . ماذا أن أشتكي أنا ضحيـــــة للتمييز ولكني خائف من. 354

 

 لها الحق بالقيام بأفعال قانونية شراف رئاســـة مجلس الوزراءيات المسجلة في الئحة خاصة لدى قســـم تســـاوي الفرص تحت إالجمعــــ

 .أو عرقياً  ، ولحساب وللدفاع عن الشخص الذي تعرض لتمييزا عنصرياً  باسم

 

 

 ماذا افعل؟انا ضحية تمييز في العمـــــل. . 351

 

 وبشــــكل جماعي. لحماية ضحايا التمييزعندما يقوم صاحب العمل بالقيام بأفعال عنصرية القيام بنشاطات قانونية يةالنقابات المهنتستطيع 
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 البنــــك
 

 ؟ ستفيد منهاماهي الخدمات البنكية التي يمكن أن أ .355

 

اب )ضروري لدفتر الشيكات، والبطاقة البنكية(،  سلفات وقروض لشراء بيت )انظر ايضاً المطلوبة في العادة هي دفتر التوفير، فتح الحس 

 الى موضوع شراء البيت(

 

 ماهــــــــو دفتر التوفــــير؟. 353

 

)اي مبالغ كبيرة .  يمكن ان يكون باسم ه خصوصياً الى أولئك الذين يعملون تنقالت دفتر التوفير هو وسيلة سهلة بسعر منخفض ينصح ب

حامل )أي من يحمله له الحق لوضع او سحب المال(. الفوائد يتم حسابها واضافتها الى الحساب سم شخص جسدياً او قانونياً( أو للمسجل با

 مرة في السنة. 

 

 فعل؟يجب علي أن أ فتح دفتر حساب، ماذا. أريد أن أ355

 

 اختر البنك ويجب ان يكون معك:

 الرمز المالي.   ▪

 قامة.إذن اإل      ▪

 :أيضاً  يمكن ان تطلب بعض البنوك 

 وصل الراتب.    ▪

 .ةوثيقة مكان االقام    ▪

 

 ؟هو الحســــــــــــــــاب الجاريما . 354

 

أل نموذجاً مع البنك . لسحب المال من حسابك تستطيع ان تم مسبقاً  تتفق عليها التي رباحك فيه، ويعطيك بعض األهو حساب يمكن وضع مال

 سمك او تستعمل البطاقة البنكية.ك، عمل شيك بإلدى البن

   

 فعل؟، ماذا يجب علي أن أ فتح حساب في البنكأريد أن أ. 356

 

 اختر البنك ويجب ان يكون معك:

 الرمز المالي.   ▪

 تصريح اإلقامة.   ▪

 أيضاً  يمكن ان تطلب بعض البنوك

 وثيقة مكان االقامة )أصحبت إجبارية حسب القانون(.   ▪

 كفالة زبون آخر أجنبي أو أيطالي معروف لدى البنك.   ▪

 تصريح الدخل.   ▪

 مبلغ للبداية,   ▪

 يعمل فعالً لديه. إذا كان العامل من رب العمل، تتأكد بعض البنوك  قبل فتح الحسابوالحاالت،  ضفي بع   ▪
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 ما هي البطاقـــــــــة البنكية؟. 352

 

ية يمكن ان تطلبها من البنك اذا كان لديك حساباً بنكياً. البطاقة البنكية هي بطاقة بنكية على المستوى طيساالبطاقة البنكية هي بطاقة مغن

وروبية ايضاً( لسحب المال نقدياً )ا ت ( في البلد )وفي بعض الصرافات األلية )البنكوماتات اآلالوطني ويمكن استعمالها في كل الصراف

 المحالت يقبلون الدفع عن طريق البطاقة البنكية )بوس(.م(. وهناك ايضاً الكثيرمن المتاجر و

 

 

 عتمــــاد؟. ما هي بطـــاقة اإل358

 

عتماد ايضاً مغناطيسية وتستطيع طلبها اذا كان لديك حساب بنكي. باالضافة الى الفوائد التي توفرها البطاقة البنكية )البنكومات(، بطاقة اإل

ج )والشراء عبر االنترنت ايضاً(؛ وهي مقبولة في كثير من المحالت، الفنادق، المطاعم، محطات تسمح لك بطاقة االعتمادالدفع في الخار

في العمل، تحويل الراتب بشكل  قدميةالبنوك عدد من الضمانات مثل: األ المحروقات، البريد ، الخ. الصدار بطاقة االعتماد تطلب بعض

 عد(.ي مصدر دخل اخر ) مثل التقاتلقائي على حسابك، او أ

 

 

 ما هي الحوالة البنكية؟. 359

 

ن ان يســــتخدم للدفـــع. تختلف تكاليف الحواالت من بنك خــر والذي يمكـــلمــال من حســـابك الى حســـاب آهو نظام تحــويل مبلغ من ا

 خر.الى آ

 

 

 رسال المال الى بلدي؟هل أستطيع إ. 334

 

، وفي  من بنك الى اخر ويحتوي على مبلغ ثابت يختلف سعر هذه الخدمةطلبها من البنك. نعم، هذه واحدة من الخدمات التي تستطيع ان ت

 %(.2% و 4,1بعض البنوك تطلب مصاريف مئوية من المبلغ الذي ترسله )بين 

 

 

 رسال المال؟هي الوثائق التي يطلبها البنك إل ما. 331

 

 في العادة هي:ئق المطلوبة تختلف من بنك الى آخر والوثا

 إذن االقامة.   ▪

 الرمز المالي.   ▪

.م الشخص والبلد المرسل إليهنموذج تكتب فيه معلوماتك الشخصية والمبلغ المرسل، اس   ▪
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 الجمعيـــــــــــــــــــــــــــات   13

 

 

 وبالتفصيل يمكن: ة من القانون ،ات اذا لم تكن ممنوعحدى الجمعيس الجمعيات محمية من القانون في إيطاليا. ويمكن اإلشتراك بإحرية تأسي

 تأسيس جمعية.   ▪

 لى جمعية.اإلنتساب إ   ▪

 ستقالة منها.و اإلترك جمعية أ   ▪

 

 

 تأسيــــــــــــــس جمعيــــــــــة    

 

 ما هي نشاطات الجمعيـــــــــــــــة؟. 335

 

 أي نشاط ال يكون ضد قانون العقوبات.

 

 للجمعيات؟ قتصاديةهل هناك مساعدات إ. 333

 

 جانب في المجتمع المحلي فيمكن مساعدتها اقتصادياً:ندماج األانت الجمعية تساعد على إذا كإ

 دارة العامة للهجرة السجل الوطني للجمعيات.اإل – والسياسات االجتماعية سس في وزارة العمل، الصحــــــهلهذا فقد أ

 

 ني للجمعيات؟ما هي الشروط المطلوبة للتسجيل في السجل الوط. 335

 

 قل.قضائاً على األ  24محافظات و  م بنشاطات في خمسيمكن تسجيل الجمعيات "بصفة وطنية": وهي التي تقو

 

 كيف هو شكل الجمعية؟. 334

 هداف اجتماعية، ثقافية، خدماتية وبيئية، الخ.الجمعية مكونة من مجموعة من األشخاص يجتمعوا أل

 

 ,ن يكونوا شخصين، النشاطات التجارية تكون منظمةأشخاص الذين يكونون جمعية ويمكن دنى لعدد األاليوجد حد أ :مالحظة

 

 

 ساسية لتكوين جمعية؟. ما هي العناصر األ336

 

 مجموعة تعطي نفسها مجموعة من األنظمة لتنظيم نشاطاتها. كل

 .اتفاقاً مكتوباً او شفهياً  يمكن أن يكون تأسيس الجمعية

سجل  ستفادة من التسهيالت و المساعدات العامة، والتسجيل فينشاطات يكون فيها دفع مالي ، واإلستطيع القيام بفقط الجمعيات المكتوبة ت

من ستفادة م تأسيس الجمعية بشكل نظامي عام أو بشكل خاص مصدق و مسجل، فيمكن اإلذا تالجمعيات التطوعية، الخ. باإلضافة الى ذلك إ

 التسهيالت الضرائبية.

 

 أسس جمعية بطريقة مكتوبة؟كيف ت  .332

 يجب كتابة عقد جمعية.

 عقد الجمعية يقسم الى وثيقتين ولكن يشكلوا وثيقة واحدة، وهما:

 القانون األساسي )الدستور(.   ▪

 وثيقة التأسيس.   ▪
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 ساسي؟. ما هو القانون األ338

 

، تنظيم اجتماعات انتخاب الرئيسوتنظيم تشكيل الهيئات، و، جتماعيالتي تسعى إلى توضيح الهدف اإلهي الوثيقة التي تنظم حياة الجمعية، 

 عضاء، صياغة الميزانية.األ

 

 ما هي وثيقة التأسيس؟. 339

 

 عضاء المؤسسون، تاريخ التأسيس.معية ،  وتكتب فيها المعلومات األساسية مثل: المقر اإلجتماعي، األهي الوثيقة التي تثبت والدة الج

 يصرحوا فيها بعضويتهم للمتابعة القانونية.التي من خاللها ،  عضاء المؤسسينن تكون موقعة من األأيجب 

 

 ن يكتب في "القانون االساسي" الدستور؟أماذا يجب . 354

 

 اسم ومقر الجمعية.   ▪

 ذا كان هناك مكسب مالي أم ال.إتوضيح    ▪

 تعاوني. جتماعي تضامني أموضوع اإلالم   ▪

 .عضاءشروط انتساب األ   ▪

 عضاء.داء األقواعد أ   ▪

 ذكر رأس المال والدخل.   ▪

 دارة، الجمعية(.الهيئات ) اإل   ▪

 ة العامة، طريقة الدعوى، التداول.دارة، والجمعيقواعد عمل الهيئات وباألخص : اإل   ▪

 مدة النشاط االجتماعي.   ▪

 طرق حل الجمعية.   ▪

                                                                                                                                                

 ؟ و خاصة. متى تكون الوثيقة عامة أ351

 

ا فتسمى وثيقة عامة ،  أما إذا كانت مكتوبة من األعضاء فإنهمام محرر العقود ويتم تسجيلها في مكتب السجل إذا كانت الوثيقة مكتوبة أ

 محرر العقود.، تتم تصديق التواقيع من قبل و ال تكون خاصة، ويمكن تسجيلها أ

 

 ما هي فوائد الكتابة العامة بالنسبة للخاصة؟. 355

 

 ساسي هو بالوثيقة العامة يمكن في المستقبل طلب االعتراف بالجمعية وتصبح قانونية.الفرق األ

 

 ؟ ما هي الجمعيات المعترف بها. 353

 

 جمعية الحرية االقتصادية.وهي وثيقة حكومية تعطي لل –ملك "تصريح اعتراف" هي التي ت

 ن الجمعية مستقلة المسؤولية أي قانونية.هذا يعني أ

 

 

 ؟ ما هي الجمعيات الغير معترف بها. 333

 

كمال ت التي تم الوعد بها، إلبالواجبا ذا كان رأس المال غير كاف للقيامال مستقل ومسؤوليتها محدودة. أما إهي التي ال تتمتع برأس م

 .   عضاءقص يدفعه وبرأس مال األشخاص األالفرق النا
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 عتراف بالجمعية؟. ما هي الطريقة لإل354

 

ن يقدموا الى مكتب الحكومة المحلي )البريفيتورا( في المنطقة التي يوجد بها المقر طلب مكتوب من المؤسس مرفق بوثيقة المهتمون عليهم أ

 التأسيس.

 .مع الطلبثبات رأس المال للجمعية في الوثائق المرفقة إيجب 

 

 ؟ عتراف بالجمعية. ما هو الوقت الالزم لإل356

 

 يوماً إذا أبلغت  134ذا الوقت الى يمكن ان يمدد ه يوماً من تسجيل الجمعية ،  124ها اتخاذ القرار خالل السلطات المختصة يمكن

 خرى.أ بنقص في الوثائق او مشاكل"البريفيتورا" 

 

 عتراف بالجمعية؟. ما العمل اذا لم يتم اإل352

 

 .دارييل الجمعية فيمكن تقديم استئناف إاذا رفض تسج

 

 هل يوجد للجمعية رقم مالي؟. 358

 

 الدخل المباشر "تأسيس" الجمعية. المكتب يصدر الرقم المالي. نعم ،  وضروري إبالغ  منظمة اإليرادات 

 

 مالي؟ال . ما هي فائدة الرمز359
 :ـ ساسي ليعتبر الرمز المالي ا

 شراء مستلزمات بفاتورة.   ▪

 مثالً عن طريق الممثل القانوني(.كتابة عقارات باسم الجمعية )    ▪

 قيع عقود آجار.تو   ▪

  جاعات مالية من الهيئات الحكومية.طلب مساعدات استرا   ▪

 دفع رواتب، الخ.   ▪

 

 اتبعض انواع الجمعي                

 

 ما هي جمعيات النشر االجتماعي؟. 344

 

 جتماعية لصالح المسجلين و المجتمع.إنشاطات لها فائدة  على هي جمعيات تعمل

 

 ما هي النشاطات االجتماعية المفيدة؟. 341

 

 حقوق المدنية.التبرعات، نشر الثقافة والفن، حماية وتثمين البيئة، التعليم والتأهيل، الرياضة على مستوى الهواية، حماية ال

 44/ 333جتماعية منظمة حسب القانون ين التي يرجع اليها: الجمعيات اإلالقوان

 

 المنظمات التطوعية؟ ماهي .312

 

 نما بهدف التضامن.يحدد القانون النشاط التطوعي  بدون مكاسب مالية وإ

حيان كثيرة الشكل القانوني هو شكل الجمعيات. أ وني، يتماشى مع هدف التضامن. فين تتخذ أي شكل قانتستطيع المنظمات التطوعية أ

 تعتمد على العمل المجاني، حتى ولو كان لديهم بعض الموظفين ان دعت الحاجة.

 41\211القوانين: الجمعيات التطوعية منظمة من القانون 
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 ؟ المنظمات غير الحكومية . ما هي343

 

لى إعتراف بها أو المؤسسة، يجب أن يطلبوا اإلات حسب القانون تتخذ شكل الجمعية تعمل في مجال التعاون مع البلدان النامية. هذه المنظم

 وزارة الخارجية للعمل بمشاريع تنمية بتمويل حكومي.

 34\34القوانين التي تنظمها القانون رقم 

 

 ؟(ONLUS)ماذا تعني منظمة غير مربحية لفائدة اجتماعية . 345

 

مح للجمعية باالستفادة من التسهيالت من نوع ضرائبي، وتتعلق بالنظام المالي للجمعية نفسها " يسSULNOالحصول على هذا النوع أي "

 او للمنتسبين.

لي على المنظمات التطوعية المسجلة في سجل المحافظات وعلى التعاونية ى هذه المنظمات يطبق بشكل آالنظام الضرائبي المطبق عل 

 االجتماعية.

 

 ؟NO PROFIT”ربحية "ماذا تعني منظمة غير م. 344

 

ألعضــاء ولكن يجــب أن تســـتثمر في نفــس النشاطات أو ن توزع على اية، المكاســب المالية اليمــكن أأي من غير مكاســب مال  

 هداف تنظيمية.أل

 

 . ما هو سجل الجمعيات والمنظمات التي تعمل لصالح المهاجرين؟346

 

 :التي تعمل لصالح المهاجرين إلى قسمين الجمعيات والمنظمات فيوينقسم التسجيل 

من قانون الهجرة  32 مادةدماج االجتماعي لألجانب، وفقا للالهيئات والجمعيات العاملة لصالح االن كل من شتراكإالقسم األول يمكن 

 (21/44/1443الصادر بتاريخ  231المرسوم التشريعي رقم )

 13جتماعية ضد ضحايا االتجار )المادة نفيذ برامج المساعدة والحماية اإلتوجمعيات الهيئات وال كل من شتراكإ في القسم الثاني يمكن

من  13رقم  السابقة وشديدة االستغالل )بحكم المادة 21/44/1443الصادر بتاريخ  231 المرسوم التشريعي رقم -السابقة من قانون الهجرة 

 (.223 رقم،  2443آب  11قانون 

 31/43/1444الصادر بتاريخ  من قرار رئاسي 13 متطلبات المادة حسبلخاص والجمعيات والهيئات اع امنظمات القطإلى يهدف السجل 

 .13/14/2443الصادر بتاريخ  333رقم  بصيغته المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي، و 343رقم 

 ية.الشيء الذي كان مطلباً ضرورياً من مطالب الجمع، موال العامةبالوصول إلى األالتسجيل يسمح 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 


