
 
 

 املرفق أ
 (1، الفقرة: 2)الفصل: 

 اتفاق االندماج
 بني

 يف شخص حمافظ ــــــــ الدولة، ممثلة
 و

 ـالسيد )ة( ــــــــــــ

 توطئة

على الرتاب الوطين،  إليطاليني واألجانب املقيمني بشكل قانوينغرضه تطوير التعايش بني املواطنني ا االندماج سبيل

ة يف احلياة سس على االلتزام املشرتك باملسامهيف كنف مراعاة القيم املنصوص عليها يف الدستور اإليطايل، كما يتأ

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع.

ام والقبول ومراعاة غة اإليطالية، ويتطلب االحرت خبصوص املواطنني األجانب، يستدعي االندماج يف إيطاليا تعلم الل  

 القيم الدميقراطية للحرية، وكذلك قيم املساواة والتضامن اليت تتأسس عليها اجلمهورية اإليطالية.

مكرر من النص املوحد للضوابط املتعلقة باهلجرة، فاألجنيب  4إىل هذه األهداف يتطلع اتفاق االندماج، وفقا للفصل: 

 إذن اإلقامة على الشروط الالزمة للحصول على اإلذن نفسه. مدعو للمصادقة عند تقدمي طلب احلصول على

و من ـ، أــــــــ، واملشار إليه الحقا "املعين باألمر"، والدولة، ممثلة يف شخص حمافظ ــــــــــــــــــــــــــــــالسيد)ة(ـ وبناء على ما تقدم،

 ـــــــــ، يتفقان ويصادقان على ما يلي.قبل أحد نوابه ــــــ

 . التزامات األجنبي1الفصل: 

 يلتزم املعين باألمر بـ: 



 
 

من مرجع اإلطار العام  2اكتساب معرفة باللغة اإليطالية الشفوية تضاهي على األقل مستوى أ ( أ

 األورويب للغات الصادر عن اجمللس األورويب؛

 اكتساب معرفة كافية باملبادئ األساسية لدستور اجلمهورية، وبنظام واشتغال املؤسسات ( ب

جماالت الصحة واملدرسة واخلدمات االجتماعية والشغل ة املدنية يف إيطاليا، وباخلصوص العمومية واحليا

 واإللزامات اجلبائية؛

 التعهد بالوفاء بالتعليم اإلجباري لألطفال األحداث؛ ( ت

 التعهد بأداء الواجبات اجلبائية والضريبية. ( ث

فضال عن ذلك، يصر ح املعين باألمر مبراعاة ميثاق قيم املواطنة واالندماج الذي نص عليه قرار وزير الداخلية 

 مع االلتزام مبراعاة تلك املبادئ. 2002أبريل  22املؤرخ يف: 

 التزامات الدولة –. 2الفصل: 

 الدولة

لألفراد، دون متييز بني تضمن التمتع باحلقوق األساسية وكذلك تساوي الكرامة االجتماعية  ( أ

اجلنسني على أساس العرق أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو األوضاع الشخصية أو االجتماعية، 

بغرض تاليف أي شكل من أشكال العنصرية والتمييز؛ باإلضافة تيس ر احلصول على املعلومات اليت تساعد 

 الدستور اإليطايل والنظام العام للدولة؛ املواطنني األجانب على تفهم املبادئ املتضمنة يف

 

 

يف األعمال احلرة؛  واحرتامها تضمن بالتنسيق مع احملافظات ومع اهليئات احمللية مراقبة القوانني ( ب

 التمتع التام باخلدمات الصحية وكذلك املتعلقة بارتياد التعليم اإلجباري؛



 
 

مة، بالتنسيق مع احملافظات واهليئات اندماج املعين باألمر عرب دعم أي مبادرة قي   تشج ع سبيل ( ت

 احمللية واجلمعيات غري الرحبية.

وضمن هذا اإلطار، يتعه د املعين باألمر، خالل شهر من املصادقة على االتفاق احلايل، باملشاركة اجملانية يف دورة 

 رشاد عن احلياة املواطنية يف إيطاليا ملدة يوم.اإلتكوين مدين و 

 االتفاقمّدة  –. 3الفصل: 

 يدوم االت فاق سنتني قابلة للتمديد لسنة إضافية.

 شرح االتفاق عبر الوحدات –. 4الفصل: 

يتلخ ص االتفاق يف وحدات، مبعىن أن مثة اعرتاف للمعين باألمر بالوحدات املشار إليها ضمن "املرفق ب" املنظم 

املعرفة باللغة اإليطالية والثقافة املواطنية واحلياة  التفاق االندماج، املوز ع على نسب عددية لبلوغ مستويات متطورة من

املدنية يف إيطاليا، مثبتة الحقا عرب الرتدد على دروس تعليمية وتكوينية واندماج لغوي واجتماعي أو باحلصول على 

يقة االتفاق دبلومات أو شهائد حبسب املراحل، هلا قيمة مضاهية للشهائد التعليمية أو املهنية. أثناء التوقيع على وث

من املعرفة باللغة اإليطالية شفويا واملستوى الكايف من املعرفة  1متنح لألجنيب ست  عشرة عالمة تطابق املستوى أ

بالثقافة املواطنية واحلياة املدنية يف إيطاليا؛ خبالف ذلك يتم االلتجاء إىل ختفيض العالمات. يبقى ثابتا، يف حال ما 

من "املرفق ب"، يرتتب  2و  1فوق مقارنة مبا هو أدىن منتظر بالتوايل ما يف النقطتني إذا ثبت أن مستوى املعرفة ي

اعرتاف بالعالمات املضافة مقارنة بتلك املمنوحة عند التوقيع على الوثيقة، بشكل يضاهي مستوى املعرفة الفعلية 

 املثبتة.

تعلق بتنظيم اتفاق االندماج، يف حال يلحق العالمات املرتاكمة النقص املشار إليه يف ملحق "املرفق ت" امل

وجود: إدانة قضائية حىت وإن كانت بدون أحكام نافذة؛ تطبيق إجراءات أمنية شخصية وإن كانت غري نافذة؛ 



 
 

املخالفات  طرة. يتناسب جمموع النقص مع فداحةتسليط غرامات مالية نافذة تبعا ملخاالفات إدارية أو مالية خ

 لية ومع التجاوزات املقرتفة.اجلزائية واإلدارية واملا

 2ينجر  عن غياب املشاركة يف دورة التكوين املدين واإلرشاد عن العيش يف إيطاليا املنصوص عليه يف الفصل: 

 تقل صا خلمس عشرة عالمة من ست  عشرة ممنوحة عند املصادقة على وثيقة االتفاق.

 انتهاء أجل االتفاق ومراجعته –. 5الفصل: 

قبل شهر من انتهاء مد ة سنيت االتفاق، يشرع الشباك املوح د للهجرة لدى مكتب احملافظة الرتايب التابع للحكومة 

ـــ، املسمى الحقا "الشب اك املوح د"، يف التكفل باملراجعة، عرب الوثائق املقدم ة من قبل املعين باألمر أو تلك بـ ــــــــ

باللغة اإليطالية  باألمر أن يطلب تبني مستوى إملامهاملكتسبة من املكتب. يف حال غياب الوثائق، ميكن للمعين 

 عرب اختبار خاص بإشراف الشباك املوحد.والثقافة املواطنية واحلياة املدنية يف إيطاليا 

 املقررات التالية: سداء جمموع عالمات هنائي وتعيني أحداملراجعة بإ ختتم

إمتام االتفاق، يف حال كان عدد العالمات النهائية يساوي أو يفوق ثالثني عالمة، مبعىن بلوغ  ( أ

، 1املشار إليها يف الفصل:  ،دنية يف إيطاليامستويات املعرفة باللغة اإليطالية والثقافة املواطنية واحلياة امل

 أ( و ب(؛ اناحلرف

 

واحدة متديد االتفاق إىل غاية سنة وفق شروط، يف حال كان عدد العالمات النهائية بني  ( ب

بلوغ مستويات املعرفة باللغة اإليطالية الشفوية والثقافة املواطنية واحلياة املدنية  وتسع وعشرين، أو إذا تعذ ر

 غ املعين باألمر بالتأجيل.يا املشار إليها يف النقطة أ(. يُبل  يف إيطال



 
 

يرتتب عن اإلخالل باالتفاق طرد املعين باألمر من الرتاب الوطين، يف حال كان عدد  ( ت

يتعذر ، وفقا للتشريعات احلالية، املعين باألمر العالمات النهائية يضاهي صفرا أو أقل من صفر. إذا ما كان

  االعتبار اإلخالل باالتفاق فقط يف القرارات الالحقة يف مادة اهلجرة.أخذ بعنيطرده، يتم 

كان إذن اإلقامة ملدة سنة، جترى قبل شهر من انتهاء الصالحية مراجعة املشاركة يف دورة ما إذا  يف حال 

، بتخفيض مخس عشرة عالمة من ست  عشرة ممنوحة حلظة 2التكوين املدين واإلرشاد الواردة يف الفصل: 

املصادقة على الوثيقة، حيث يتم إثبات نقص املشاركة، وإحالة أي قرار الحق إىل هناية املراجعة اليت جترى 

 عند انقضاء مهلة السنتني ملدة االتفاق.

، احلرف ت(، اآلثار الواردة حتت 1يرتتب عن اإلخالل باملستوجبات املنصوص عليها يف الفصل: 

 احلرف السابق ت(.

 الموّقعين على اتفاقات االندماج تسجيل –. 6الفصل: 

تتوفر لدى قسم احلريات املدنية واهلجرة التابع لوزارة الداخلية املعلومات املتعلقة بالتسجيل املدين 

لألطراف املوق عة على اتفاق االندماج، حمفوظة يف نطاق مراعاة خصوصية املعلومات، كافة املعلومات 

منوحة من حني إىل خخر أو املتقل صة، باإلضافة إىل التحويرات اجلارية العائدة لالتفاق املوق ع، العالمات امل

وانتهاء االتفاق ذاته. حياط املعين باألمر علما باملعلومات املدرجة يف السجل املدين من حني إىل خخر. كما 

عليه من ميكن الولوج مباشرة إىل السجل املدين، بشكل يسمح مبراقبة ويف أية حلظة وضع االتفاق املصادق 

 قبل املعين باألمر.

 التراتيب النهائية –. 7الفصل: 

يوكل تويل  مهام االتفاق احلايل يف املراحل الالحقة إىل الشباك املوح د للهجرة لدى مكتب احملافظة الرتايب 

 .كومة بـ ـــــــالتابع للح



 
 

ـ، اعتمادا على مهورية ــــــــــــــر رئيس اجليف ما يتعلق مبا مل ينص عليه االتفاق احلايل، تطب ق إجراءات قرا

 نظام اتفاق االندماج بني األجنيب والدولة.

  



 
 

 

 اتفاق االندماج الحالي مصادق عليه

)التاريخ(، ـــ ـــــــــ يف )الدولة( ـــــــــ )املدينة( ــــــــــ ـسم(، املولود)ة( ب)اال ــــــــــــ ــــ )اللقب(ـــــــــ د )ة(ن قبل السي( م1)

 ـــ )التاريخ(أو ما يعادله رقم: ـــــــــ، الصادر عن ــــــــــ )السلطات( يوم ـــــ صاحب جواز السفر

 وعن الدولة،

 ـــــــــــــــــــــــ/نائب حمافظ ــــ، بصفته حمافظ ــــمن قبل ــــــــ -

 توقيع احملافظ أو من ينوبه     توقيع املعين باألمر

 ـــــــــــ       ـــــــ ــ                       

 ـــــــاملكان والتاريخ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 من قبل الوالدين/من قبل هلم الوالية األبوية، أيضا الرشد، تكون املصادقةيف حال كان موقع االتفاق دون سن 

ــ )التاريخ(، ــــــــــــــ)الدولة( يف  ــــــــــــالسم(، املولود)ة( بـ ـــــ)اـــ ــــــــــــــــ ـ )اللقب(ــــــــــــــــــ( من قبل السيد )ة( ــــ1)

 ــ )السلطات( يف ـــــــــ )التاريخ(ــ، الصادر عن ـــــــصاحب جواز السفر أو ما يعادله رقم: ـــــــ

 

 

ــ )التاريخ(، ـــــــــــــــــــ )الدولة( يف ــالسم(، املولود)ة( بـ ـــــــــــــ )اـــــــــــــــــ )اللقب( ـــــــــــــ( من قبل السيد )ة( ـــــــــ2)

 ــ )السلطات( يف ـــــــــ )التاريخ(ــ، الصادر عن ـــــــصاحب جواز السفر أو ما يعادله رقم: ـــــــ



 
 

 

 

 

 

 ــ( ــــــــــــــ1اإلمضاء )

 ــــــــــــــــ( 2) اإلمضاء

 

 ــــــوالتاريخ ـــــ املكان

  



 
 

 املرفق ب

 (2الفقرة:  2)الفصل: 

 جدول العالمات املمنوحة على املعرفة باللغة اإليطالية، والثقافة املواطنية واحلياة املدنية يف إيطاليا

 )*( العالمات المستحّقة      . معرفة اللغة اإليطالية1

 املوح د للغاتوفق املرجع األورويب )

 (الصادر من ِقبل دول اجمللس

 10      )لغة شفوية ال غري( 1املستوى أ

 14         1املستوى أ

 20      )لغة شفوية ال غري( 2املستوى أ

 24         2املستوى أ

 22      )لغة شفوية ال غري( 1املستوى ب

 22         1املستوى ب

 20        1املستويات العليا ب

 العالمات العائدة للمادة احلالية ليست جمم عة يف ما بينها )*(

 )*(العالمات المستحّقة      المعرفة بالثقافة المواطنية .2

 والحياة المدنية في إيطاليا 



 
 

 2         مستوى كاف

 9         مستوى حسن

 12         مستوى عال

 بينهاالعالمات العائدة للمادة احلالية ليست جممعة يف ما  )*(

 )*( )***( العالمات المستحّقة     . مجاالت تعليم الكهول،3

 دروس التعليم الثانوي والمتقّدم

 أو التعليم والتكوين المهني

 ضمن إطار النظام الرتبوي للتعليم والتكوين )

 (32/2002 املنصوص عليه يف القانون عدد:

 4      درس ملدة متابعة واستفادة من 

 ساعة 20تضاهي على األقل 

 3      ملدة متابعة واستفادة من درس 

 ساعة 120تضاهي على األقل 

 10      ملدة متابعة واستفادة من درس 

 ساعة 230تضاهي على األقل 

 20      متابعة واستفادة من درس ملدة



 
 

 ساعة 300تضاهي على األقل 

 20      متابعة واستفادة بسنة دراسية 

 حلالية ليست جممعة يف ما بينهاالعالمات العائدة للمادة ا )*(

، بالعالمات املتعلقة باحلصول على 2يف حال بلوغ نصف العالمات يف املادة احلالية، مع انتهاء الدورة أو الدرس، يُعرتف لألجنيب، على أساس املادة الالحقة رقم:  )**(

 شهادة التعليم الثانوي املتقد م أو املؤه ل املهين

 )*( العالمات المستحقة     نية المتقّدمةمجاالت المعاهد التق. 4

 أو التعليم والتكوين التقني المتقّدم

 ضمن إطار النظام الرتبوي والتكوين التقين املتقدم املنصوص)

 (144/1999من القانون عدد:  29عليه يف الفصل: 

 13       متابعة واستفادة بسداسي

 )لكل سداسي(          

، بالعالمات املتعلقة باحلصول على 2العالمات املتعلقة باملادة احلالية، مع اختتام الدورة أو الدرس، يُعرتف لألجنيب، على أساس املادة الالحقة رقم: يف حال بلوغ نصف  )**(

 شهادة التقين السامي أو شهادة  التخصص التقين املتقدم

 )*( العالمات المستحّقة     . دورات الدراسات الجامعية5

 تكوين العالي في إيطالياأو ال    

 اجلامعي ذات النظام اخلاص لدى جامعات تابعة للدولة أو خاصة، أو مؤسسات التعلي)

 من القانون  2املنصوص عليها يف الفصل:  ، أو مؤسسات نظام التعليم العايل

 (املرخص هلا منح شهادات دراسية ذات قيمة قانونية ،302/1999عدد: 



 
 

  20  االستفادة من اجتياز اختبارين مع متابعة طيلة سنة أكادميية

  22  االستفادة من اجتياز ثالثة اختبارات متابعة طيلة سنة أكادميية مع

  24 االستفادة من اجتياز أربعة اختبارات متابعة طيلة سنة أكادميية مع

  22     متابعة طيلة سنة أكادميية مع االستفادة

 من اجتياز مخسة اختبارات أو أكثر

  30  لدرس مضاه من حيث بعة طيلة سنة لدكتوراه البحث أومتا

 لنشاط البحث اجلاري خالل سنة الرتدد التقييم اإلجيايب

 ، بالعالمات املتعلقة باحلصول على ما يضاهي2يف حال بلوغ نصف العالمات يف املادة احلالية، مع اختتام الدرس، يعرتف لألجنيب، على أساس املادة الالحقة رقم:  )*(

 شهادة اإلجازة أو شهادة اإلجازة التامة أو شهادة التخصص أو شهادة دكتوراه البحث أو الشهادات اليت تعادهلا

 

 العالمات المستحّقة    . الحصول على شهادات دراسية6

 لها قيمة قانونية في إيطاليا 

 (3و  4، 2 عند اختتام الدروس أو الدورات املشار إليها يف املواد)

 23        الكفاءة املهنيةدبلوم 

 22       دبلوم التعليم الثانوي املتقد م

 22   التخصص التقين املتقدم دبلوم التقين السامي أو شهادة



 
 

 42     دبلوم اإلجازة أو شهادة أكادميية معادلة،

 42    دبلوم اإلجازة التامة أو شهادة أكادميية معادلة، 

 30     دبلوم التخصص أو شهادة أكادميية معادلة 

 24    شهادة دكتوراه البحث أو شهادة أكادميية معادلة

 

 العالمات المستحّقة      . نشاط التدريس7

 30   احلصول على الكفاءة يف مهنة التدريس، طبقا للفصل:

 294/1999من قرار رئيس اجلمهورية عدد  49

 (32/2002عليه يف القانون عدد:  والتعليم والتكوين املنصوصضمن جمال نظام الرتبية )

 34     ممارسة نشاط التدريس يف اجلامعات، ويف

 مؤسسات التعليم اجلامعي ذات النظام

 اخلاص أو يف مؤسسات نظام التكوين العايل

 اجلامعي ذات النظام اخلاص، يف جامعات تابعة للدولة أو خاصة، ويف معاهد التعليم)

 من القانون عدد: 2 املنصوص عليها يف الفصل: مؤسسات نظام التعليم العايلأو 

 (املرخ ص هلا بتسليم شهادات دراسية هلا قيمة قانونية يف إيطاليا ،302/1999

 )*( العالمات المستحّقة    . دروس االندماج اللغوي واالجتماعي8



 
 

 (2، الفقرة: 12)متابعة يف إحدى املؤسسات املنصوص عليها يف الفصل: 

 4  ساعة 20تضاهي على األقل  متابعة واستفادة من درس ملدة

 3  ساعة 120تضاهي على األقل  متابعة واستفادة من درس ملدة

 10  ساعة 230تضاهي على األقل  متابعة واستفادة من درس ملدة

 مكرر 1الفقرة:  2وفقا للفصل:  األملانيةأو اجتياز اختبار يف اللغة 

 20  ساعة 300تضاهي على األقل  واستفادة من درس ملدةمتابعة 

 20      متابعة واستفادة من درس ملدة

 ساعة 200تضاهي على األقل 

 .2و  2، 3، 4، 2العالمات العائدة للمادة احلالية ليست جممعة يف ما بينها وال مع املواد السابقة  )*(

 ةالعالمات المستحقّ      . التكريم والتوسيم العمومي9

 2     إسداء تكرمي من اجلمهورية اإليطالية

 2      منح استحقاقات عمومية أخرى

 العالمات المستحّقة     . أنشطة اقتصادية واستثمارية11

 4      القيام بأنشطة اقتصادية واستثمارية،

 العالمات المستحّقة     . اختيار طبيب الصحة العامة12



 
 

 4   اختيار طبيب للصح ة العامة مدرج ضمن سجالت خزل 

 العالمات المستحّقة     . المشاركة في الحياة االجتماعية13

 القيام بأنشطة طوعية لدى مجعيات

 مدرجة يف السجالت العمومية أو

 4      تسدي خدمات اجتماعية ذات نفع

 

 العالمات المستحّقة       . محّل السكنى14

 2      والتسجيل لعقد كراء متعددالتوقيع 

 السنوات، أو اقتناء حمل  لغرض

 السكن، أو ما يثبت الشروع 

       يف قرض القتناء حمل  سكىن

 

 العالمات المستحّقة   . دروس تكوين وإن كانت في بلدان المأتى15

  2      مشاركة واستفادة من ترب ص تكوين

 أو توجيه أو من برامج تكوين مهين



 
 

 خمتلفة عما خو ل السماح بالدخول

 4      مشاركة واستفادة من برامج تكوين

 من النص املوحد. 22يف اخلارج طبقا للفصل: 

  



 
 

 املرفق ت

 (2، الفقرة: 4)الفصل: 

 2، الفقرة: 4جدول العالمات املتناقصة وفقا للفصل: 

 العالمات المتناقصة      المخالفات .1

 2  خالف يورو 10حكم غري نافذ بدفع غرامة ال تقل عن 

 2    حكم غري نافذ بعقوبة اإليقاف 

 ال تقل عن ثالثة أشهر مع دفع غرامة

 3  حكم غري نافذ بعقوبة اإليقاف تفوق ثالثة أشهر

 2     حكم غري نافذ بدفع غرامة ال

 خالف يورو 10تقل عن  

 2    حكم غري نافذ بعقوبة السجن أقل  

 من ثالثة أشهر مع دفع غرامة 

 10  ال تقل  عن ثالثة أشهر حكم غري نافذ بعقوبة السجن

 13   ال تقل عن سنة حكم غري نافذ بعقوبة السجن

 20   ال تقل عن سنتني حكم غري نافذ بعقوبة السجن

 23     حكم غري نافذ بعقوبة السجن

 ال تقل عن ثالث سنوات 

 المتناقصة العالمات    إجراءات أمنية خاصة .2

 2 من القانون اجلزائي 202تطبيق مؤقت إلجراء أمين طبقا للفصل: 



 
 

 10  نافذ إلجراء أمين خاص تطبيق وإن كان بشكل غري

 

 

 العالمات المتناقصة    مخالفات إدارية وجبائية .2

 2 خالف يورو 10ال تقل عن  تسليط غرامة مالية نافذة بقيمة

 4 ألف يورو 20ال تقل عن  تسليط غرامة مالية نافذة بقيمة

 2 ألف يورو 20بقيمة ال تقل عن  تسليط غرامة مالية نافذة

 2 ألف يورو 100ال تقل عن  تسليط غرامة مالية نافذة بقيمة
 

 

 

 

 ــــــــــــ

 

 

 

 

 مالحظات

 تنبيه:

، من النص املوحد إلجراءات سن  القوانني، وطبقا ملا صدر من قرارات عن رئيس 2، الفقرة: 10حر ر نص املالحظات املنشور هنا من قبل اإلدارة املكل فة، طبقا للفصل: 

، قصد تيسري قراءة إجراءات القانون الذي 1902، عدد: 1923ديسمرب  22اجلمهورية ومن منشورات رمسية للجمهورية اإليطالية، املصادق عليها ضمن قرار رئاسة اجلمهورية 

 قيمة وجدوى اإلجراءات التشريعية املنصوص عليها هنا. اجنر عنه التأجيل. تبقى على حاهلا

 :مالحظات بشأن التوطئة

 من الدستور رئيس اجلمهورية سلطة سن  القوانني وإصدار القرارات اليت هلا صبغة قانونية وتنظيمية. 22مينح الفصل: 



 
 

 12)نظام نشاط احلكومة وقانون رئاسة جملس الوزراء(، الصادر يف اجلريدة الرمسية  400عدد:  ،1922أغسطس  22، من قانون 1، الفقرة: 12يتعلق النص بالفصل: 

 214، عدد: 1922سبتمرب 

. بقرار رئيس اجلمهورية، ينطلق تشاور جملس الوزراء، حيث يستمع إىل رأي جملس الدولة الذي ينبغي أن يعرض خالل تسعني يوما من 1 –. )التنظيم(. 12"الفصل: 

 كن سن ضوابط منظ مة:الطلب، كما مي

 تنفيذ القوانني والقرارات التشريعية، باإلضافة إىل الضوابط العامة؛ ( أ

 يستند تفعيل وتطبيق القوانني والقرارات التشريعية إىل ضوابط مبدئية، مع استثناء املواد اليت تعود للسلطات اجلهوية؛ ( ب

 نونية، ما مل تكن من املواد املتصلة بالقانون؛املواد اليت تفتقر إىل تنظيم قانوين أو إىل قرارات ذات صبغة قا ( ت

 تنظيم سري عمل اإلدارات العمومية وفق الضوابط اليت ميليها القانون؛ ( ث

 ". ( ج

، )النص املوحد للقوانني املت صلة بنظام اهلجرة وبضوابط شروط األجنيب(، 222، عدد: 1992يوليو  23مكرر، من القرار التشريعي املؤرخ يف:  4يتعلق النص بالفصل: -

)ضوابط مادة األمن العمومي(، الصادر  94، عدد: 2009يوليو  13، من قانون 23، الفقرة 1، واملدرج يف الفصل: 191، رقم: 1992أغسطس  12الصادر يف اجلريدة الرمسية 

 :120: ، رقم2009يوليو  24يف اجلريدة الرمسية 

. استنادا إىل النص املوحد احلايل، فإن املقصود باالندماج هو ذلك املسار الساعي إىل تطوير التعايش بني املواطنني اإليطاليني 1 –مكرر. )اتفاق االندماج(.  4"الفصل: 

 يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع. واألجانب، يف كنف مراعاة القيم املستوحاة من الدستور اإليطايل، مع التزام من اجلانبني باملشاركة

، باقرتاح من 400، رقم 1922أغسطس  22، من قانون 1، الفقرة: 12. خالل مئة ومثانني يوما من تاريخ دخول الفصل احلايل حيز التطبيق، وفق نظام طبق الفصل: 2

اء معايري وأشكال املصادقة، من قبل رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية، وبالتشاور مع وزير التعليم، واجلامعة والبحث ووزير العمل، والصحة والسياسات االجتماعية، مت إرس

ني حسب العالمات، بااللتزام بالتوقيع على أهداف حمددة لالندماج، من أجل من اتفاق االندماج، املب 3األجنيب، يف سياق تقدمي طلب استخراج إذن اإلقامة وفقا للفصل: 

للعالمات سحب إذن اإلقامة وطرد  بلوغها أثناء فرتة صالحية إذن اإلقامة. تعد املصادقة على اتفاق االندماج شرطا ضروريا الستخراج إذن اإلقامة. وينجر  عن التلف التام

باستثناء األجنيب املتحصل على إذن إقامة بسبب اللجوء، أو له طلب جلوء، أو لالحتماء  4، الفقرة: 12 التطبيق احملافظ وفق ضوابط الفصل: األجنيب خارج تراب الدولة، ويتوىل

يب ملواطن من االحتاد األورويب، باإلضافة جنبغرض املساعدة، ألسباب إنسانية أو عائلية، أو له إذن إقامة ومن اجملموعة األوروبية لإلقامة مدة طويلة، أو له بطاقة إقامة ألقارب أ

 إىل األجنيب الذي حبوزته إذن إقامة خخر مارس مبوجبه حق  مل الشمل العائلي.

 ة العامة. . لتطبيق الفصل احلايل تعد  القدرات البشرية واألدوات واإلمكانات املتاحة لتطبيق التشريع احلايل دون أعباء جديدة تثقل كاهل اخلزين2

)القوانني املتعلقة بضوابط تطبيق النص املوح د إلجراءات نظام اهلجرة وبضوابط قواعد شروط  294، عدد: 1999أغسطس  21ئيس اجلمهورية الصادر يف: قرار ر -

 .232، عدد: 1999نوفمرب  2ريخ (، الصادر يف اجلريدة الرمسية بتا222، عدد: 1992يوليو  23من القرار التشريعي الصادر بتاريخ  2، الفقرة: 1األجنيب، طبقا للفصل: 



 
 

)حتديد وتوسيع مشموالت املؤمتر القار للعالقات بني الدولة واحملافظات  221، عدد: 1992أغسطس  22، من القرار التشريعي بتاريخ 2يتعلق النص بالفصل: -

 واملقاطعات املستقلة برتنتو وبولزانو وجتميعها، يف املواد واملهام التابعة(

 


