توضيحات
قرار رئيس امجلهورية املتعلق بتنظمي ضوابط اتفاق الاندماج
بني ا ألجنيب وادلوةل طبقا للفصل 4 :مكرر ،الفقرة ،2 :من
النص املوحد للجرااات املتصةل بنظام الهجرة ورشوط
وضع ا ألجنيب ،الوارد يف القرار الترشيعي املؤرخ يف25 :
يوليو  ،1998عدد.286 :

اتّفاق

االندماج

قسم احلرايت املدنية والهجرة
www.libertaciviliimmigrazione.interno.it

وزارة ادلاخلية
www.interno.it

http://accordointegrazione.dlci.interno.it

يرتتب عن عدم املشاركة فقدان  15علمة.
تعليق االتفاق أأو تأأجيهل بطلب
ميكن أأن يعلق االتفاق أأو يؤجل بطلب من ا ألجنيب ،ابالدالا ابلواثئق اللزمة،








ألس باب قاهرة حصية أأو عائلية؛
مربرات الشغل؛
متابعة ادلراسة ،أأو تربص تكوين ،أأو اعادة تأأهيل ،أأو ارشاد وظيفي؛
الرتدد عىل تربص تكوين؛
الرتدد عىل التكوين أأو االرشاد الوظيفي؛
ادلراسة يف اخلارج.
مراجعة االتفاق

قبل شهر من انقضاا همةل االتفاق ،ينظر الش باك املوحد يف مس توى درجة الاندماج بدعوة ا ألجنيب اىل تقدمي
ملف للحصول عىل الاعرتاف ابلعلمات اللحقة .للأجنيب املقمي يف مقاطعة بولزانو حق الاعرتاف بعلمات الاختبار
اجلاري ابللغة ا ألملانية أأيضا .يف حال عدم توفر الواثئق اللزمة ،ميكن للأجنيب أأن يطلب املشاركة يف اختبار يثبت درجة
االملام اللزم ابللغة االيطالية والثقافة املواطنية واحلياة املدنية يف ايطاليا المتام االتفاق.
اختتام املراجعة:





اهناا العمل ابالتفاق :ا ألجنيب اذلي بلغ مس توى مناس با من الاندماج )مقدار علمات  30أأو أأكرث(؛
متديد االتفاق اىل غاية س نة :ا ألجنيب اذلي ل يبلغ عددا اكفيا من العلمات عند الانهتاا )عدد العلمات بني  1و
)29؛
وضع حد للتفاق:ا ألجنيب اذلي ل يبلغ درجة اكفية من الاندماج؛ يسحب منه اذن االقامة ويطرد من الرتاب
الوطين )مقدار علمات  0أأو أأقل من .)0

الاطلع عرب ا ألنرتنيت عىل أأوضاع االتفاق
ميكن للأجنيب الاطلع عرب ا ألنرتنيت ،من خلل العنوان  ،http://accordointegrazione.dlci.interno.itأأثناا
فرتة صلحية االتفاق عىل:
 ترامك العلمات؛
 توارخي ادلعوات الجراا الاختبار.
للغرض ،عند املصادقة عىل االتفاق ،تسل للأجنيب االرشادات اللزمة للطلع عىل امللف عرب ا ألنرتنيت.

ما املراد ابتفاق الاندماج
االتفاق هو سبيل لتيسري اندماج املواطن ا ألجنيب.
ابقرار االتفاق ،يلزتم ا ألجنيب ببلوغ أأهداف اندماج حمددة أأثناا فرتة صلحية اذن االقامة:
 اكتساب مس توى مناسب من االملام ابللغة االيطالية؛
 حتصيل ما يكفي من املعرفة ابلثقافة املدنية؛
 التعهد اباليفاا ابلتعلمي االجباري للأبناا.
تلزتم ادلوةل بدمع مسار اندماج ا ألجنيب.
من يوقع عىل االتفاق

ا ألجنيب اذلي:





حيل للمرة ا ألوىل ابلرتاب االيطايل؛
يقدم طلبا للحصول عىل اذن اقامة ملهةل ال تقل عن س نة؛
يفوق  16س نة من العمر .ابلنس بة للأحداث اذلين ترتاوح أأعامرمه بني  16و  18س نة يوقع االتفاق من قبل الوادلين
أأو من بيده والية ا ألمر.
من ال ينبغي أأن يوقع االتفاق

ا ألجانب:





املصابون بعاهات أأو اعاقات حتد بشلك قاهر من الاكتساب اللغوي والثقايف؛
ممن مه حضااي معاملت أأفراد ،أأو عنف ،أأو اس تغلل فاحش؛
ممن تقل أأعامرمه عن  16س نة.
أأين يمت التوقيع

يمت التوقيع دلى احملافظة –الش باك املوحد للهجرة -من قبل ا ألجانب اذلين حيلون ابيطاليا لغرض العمل ،أأو مبوجب ل
الشمل العائيل ،كام يمت يف مركز رئاسة الرشطة أأيضا يف حال ادلخول ألغراض أأخرى.
ما اذلي ينجر عن املصادقة
ابلتوقيع عىل الوثيقة متنح  16علمة.
خلل ثلثة أأشهر من التوقيع عىل االتفاق ،يدعى ا ألجنيب للمشاركة يف دورة تكوين مدين وارشاد عن العيش يف ايطاليا.

